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ΤΗΕ ΙΝΤΕΒΙΙΝΕΑΕ ΙΠΗΙΤΕΕΑΙ. ΤΑΑΝΣΙΑΤΙΟΝ 

ΟΕ ΤΗΕ, 

(αταθίς Χαν Τοαοσίαπιοηί 
ΜΝΙΤΗ 

ΤΗΕ ΔΙΙΓἨἩΗΟΕΙΖΕΙ ΝΥΕΙΕΡΙΟΝ 
ΟΟΝΥΕΝΙΕΝΤΙΙΥ ΡΕΕΞΕΝΤΕΡ ΙΝ ΤΗΕ ΜΑΕαΙΝ5 ΕΟΚ ΕΕΑΡΥ ΣΞΕΕΕΕΕΝΟΒ 

ΑΝΕΟ ΜΙΤΗ 

ΤΗΕ ΨΑΛΙΟῦς ΚΕΑΡΙΝά5΄ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙΤΙΟΝΣ ΟΕ ΕΙΖΕΝΙΕ ιό, ΟΒΙΕΞΒΑΟΒ, 

ΙΓ. ΑΟΗΜΑΝΝ, ΤΙΡΟΗΕΝΡΟΒΕ, ΤΕΕΟΕΙΙ{ΓΕΣ, 

ΑΙΡΕΟΒΡ ΑΝΏ ΥΤΟΕΠΡΦΜΟΕΤΗ 

ΤΟ ΥΝΓΗΙΟΗ ἨΗΑΣ5 ΒΕΕΝ ΑΡΡΕΡ 

Α ΝΕΝ άΕΕΕΚ-ΕΝάΙΠΙΡΗ ΝΕΝ ΤΕΣΤΑΜΕΝΤ ΙΤΕΧΙΟΟΝ 
ΌΡΡΙΕΜΕΝΤΕΡ ΒΥ Α ΟΗΑΡΤΕΕ ΕΙΠΟΙΡΑΤΙΝΕ ΤΗΕ ΘΥΝΟΝΥΜ5Ξ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕΝΥ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ, 

ΝΜΠΙΤΗ Α ΟΟΜΡΙΕΤΕ ΙΝΡΕΣΧ το ΤΗΕ ΘΥΝΟΝΥΜ5Σ 

ΒΥ 

αξΕΟξδαξ ΕΙΕΚΕΕ ΕΒΕΕΚΕΥ, ΡΗ.Ο. 
ΟΕ ΤΗΕ ὉὈΝΙΥΕΒΡΘΙΤΥ ὉΕ «ΗΙςΑα6Ο ΑΝΡ ΟΟΙΓάΑΤΕ ὈΝΙΝΕΗΡΙΤΥ, ΡΕΡΑΕΤΜΕΝΤ ΟΡ 

ΡΕΜΙΤΙς ΤΑΝαΌΑΟΕΣ 

ΕΡΙΤΟΕΒ ΟΕ 

ΤΗΕ ΙΝΤΕΕΙΙΝΕΑΕ ΗΕΡΒΕΕΝΜ-ΕΝΟΙΙΡΘΗ ΟΙΓΡ ΤΕΡΤΑΜΕΝΤ 

ΟοΡΥηΙαΗΤ, 1897, ΕΥ Ηινυς δς Νομβιςα 

ἩΑΝΡΥ ΒΟΟΣ«Κ ΟΟΕΡΟΕΑΤΙΟΝ 

Βατιίδρατρ Ῥεππογ]ναπία 



Ῥ8 405. ᾱ. 
ιαλόα) α 

ΤΊε Ταἰσε ο ΠΕΡΚΕΤ απά σΚΕΕΚ {ο σσ Ἡ, 

Σ. Ἠλοιε «ό1ε Κηοπ]εάρε οἱ: ἨΠεῦρτενυ απά (τεε], γοι οβηποῖ 

Ἱπάειδίαπά ἴπε οτ]ε]ος] οοπιπιεπίατίες οἩ ἴπε Βοτϊρίατες, απά α οοπιπιεπίατγ ' 

ἴναί 15 0 οτ]ῖσα] {5 οἱ ἀοιδίήα] να]αε. 

2.  Ἰλοιί ούπε Κπονγ]εάξε οἱ Ἠεῦτειν απά (πτεεῖ, γοι οαπηος 

βαΐ15/γ γοιςε]{ οἵ {πο5ε Πο ἸοοΚ {ο γοι {ο Πε]ρ ας {ο {Πε «παπρες υ]οἩ 

γοι 1] βπά ἴπ {Πε Ἐενίδεά Ο]ά απάἆ Νειν Τεδίαπιεηίς. 

4. ὙἨιίλοιί «ό1ε Κπον]εάρε οἱ ἨΗεῦτεν απά «(τεε], γοι οπηποξ 

βρρτεοίαίε {πε οτ]εἶσα] ἀῑδειδδίοης, ΠΟΥ 5ο {τεαπεηί, τε]αῖπρ {ο ἴΠε Ῥοοί5 

οἱ ἴπε Οἱά απά Νει; Τεδίαπιεηίς. 

4. Ἠποιί με Κπογ]εάρε οἱ Ἠερτευ απά (τοεε], γοι οαπηοί Ῥο 

οετίαῖΏ, 1Π α 5ἵηρ]ε Ιηδίαηοε, {λαί ἵπ γοῖί ΦΕΤΠΙΟΏΠ Ῥα5εά οἩἨ α Φοτιρίατε {εχί, 

γοι ατε Ῥτεσεηί{ϊηρ {με εοττεοῖ (εαεβῖΏρ οί ἴ]μαί {εχέ. 

5. Ἰπίποαί «οὖπε |Κπον]εάρε οἱ Ἠερτεν απΏά (τεε], γοι οαηποί Ῥε 

4η Ἱπάερεπάεπί 5έυάεηί, ΟΙ α τε]ίαβ]ε Ἱπίετρτείετ οἱ {πε ποτά οἱ «οά. 

6. Αδξπιαοῃ Κποπ]εάρε οἱ Ηεῦτεν ο.π Ῥε 5εοιτεᾶ, υηίἩ {Ἡε 5απιθ 

ππείποά, απάετ {πε 6απηε οἰτοιμπηδίαποες, ὮΥ ἴΏε 5απηπε ῬΡιρῖΙ, ἴΏ οπε γεατ, 

Ψ(Ώ {πε α1ά οἱ {πε Ππίετπεατ Ο]ά Τεξίαπιεηί, α5 ο8η Ρε ραϊπεά οἱ Ταέΐπ ἵπ 

Ώιτεε γεαῖς. «τεεῖ, (οαρῃ 5οπιεὔλαί πποτε ἀῑ[ῃοι]έ, παΥ Ῥε τεβά!Ι]γ ας; 

αιίτεά πη(Είη α Ὀτίεί ρετῖοά π(Ὦ {πε αἷά οΓ {πε Ιπίετπεατ Νε Τεδίαππεπί 

(πΏῖο] εοηίαῖῃς α Ιεχίεοη) απά αΏ ε]επιεηίατγ Οτεε]ς ΡΓΑΤΩΤΙΑΓ. 

Ἰ..  ΤΠπε Ἠεῦτεν Ίάηριαρε [ας, ἴπ αἲΙ, αροιί Ἴ,οοο Ἰνοτάς, απά οἱ 

Ἠιεςε 1,9οοο οσοι ἶπ {με Ο]ά Τεδίαπιεηί ονετ 25 {ἴπῃλες 64ς1. - 

δ. ΈΤπε Ηερτεή ΡταΊητηατ Ἠας Ῥαί οε {οτπη Γοτ {πε Ἐε]αίίνε ΡτοπουἩ 

η α]] ο.δες, Ώαπηρετς απά ρεπάειτ5; Ῥαΐέ {Ἴγεε ἴοτπις {ο {πε Ὠεπιοηρδίταίϊνε 

ΡτοπουΏ. ΤΠε ΡοδδίΡ]ε νετΏα] {οτπις ατε αΌοπί 29ο α5 οοπιρατεά υΠ({Ώ (πε 

1,299 {ουπά ἵπ (τεεἷ. Τί Πας ρταοίῖοβ]]γ πο ἀεοε]εηςίοῃ. : 

ο ο. ἨπΙη ἵεΏ γεαΙ5 {Ἡε ανεταρε ΠΊαΠ γαδίες ποτε {πε ἵπ Γταῖ]εςς 

εεαάίηρ απά ἹπάϊΠετεηί {α]]ς, ἵπαπ νου]ά Ῥε αδεά ἵη αοφυϊτίηρ α ροοᾶ 

Ψοτκίηρ Κποι]εάρε οἱ ἨΗεῦτεν απά (τεεκ {λαί ἵπ ἵπτΏ πγου]ά Ἱπιρατί ἔο 

Ἠἱ6 (εαοβίηρ {παί ααΠίγ οἱ Ἱπάερεπάεποε απἀ οἳ τε]αβί{γ πηοἩ 5ο 

Ετεαί]γ εηΏΏαποες οπε᾿5 ΡΟΝΕΓ ἃ5 α {εαε]ετ. 

πο. Τπετε ἶ5 ποῖ σέ πηϊηϊδίετ ἵπ ζεη νο πηὶρΏῖ ποί 1Γ Τε Ῥα{ συο{4, 

Ππά Εἴπιε απά ορροτίιπ{{γ {οτ 5αςἩ 5εαάγ οἱ ἨΗεῦτεν απά (τεε]ς α5 πνου]ά 

επαβ]ε Ἠϊπα {ο πηαΚε α {λοτοιρα]γ Ῥταοιϊσα] δε οἱ 1έ ἵη 5 πνοτκ α5 ἃ 

ΒΙΡ]Ιε-ρτεαο]ετ απά ΒἱΡ]ε-ίεασ]ετ. 
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ΙΝΤΕΚΕΟΡΟΟΤΙΟΝ. 
ποἩ 18 Ῥος, Φµ 4 

ΤΗΕΒΕ αἴο ΠΙΑΠΥ Πασς 5οαγοο]ν ποσᾶϊπς πθηθοη Ἰπ πἩῖοὮ {πο Τηθατίηθατ 
Ναπ Τεβίαπιοπέ πηαΥ Ῥτονο 165 να]ας, ποῦ (ια Ἰθαδύ οἱ ψ]]ο]ι 1 ἐἶιο ΓαοϊΠίν ήν 
π]]οὮ 16 επαΡ]ες οπθ, εὖθη 1 ταβίγ 1π Ἠ5 (τοσθίς, ἴο ραῦ Ἠϊ5 ἤησοαγ ΟΠ πο οἑ- 
Ίπα] τοοὶς ποτᾶ οἵ ΡΙιταβδε, απᾶ αἲ ια β.πΠιθ Ἱπβίαπό ρου α Πέοταὶ τεπάρτίηρ. 
Έο πηαηγ 16 πὶ]] τεραύ 185 σοδέ ἵπ ἴμο πο βανεᾷ ἴτοπα ὑαγηίης {ο α τθε]ς ἀῑούίοη- 
ΑΤΥ. ΟΕ οοιΙβε 16 Ώδσσπιθς α ΏΘΘΕΒΡΩΙΥ. α]αποῦ ο 6πετγ οοπιρ]θίθ ποτ]κῖης 

ἩρΓαΥΥ. 
Τ]ο επεγ-ρτοπίποσ Ιπίοτοξύ ἵη Ναι Γοβίαππεηὲ πάν πια]ςθἙ 16 ἀθβίταδ]ο ἐμαί ἐ]ιθ 

6οπογα] τοαᾶστ, π]ο ποι]ά Ῥο πα] Ιπ{οιπιθᾶ οη οπχγοηῦ {ορίο», 5ου]ά Ἠατθ 8οπ16 
αοαιαϊπίαπος πΙ(Ὦ ιο τοἱαίίοπ οἱ ιο 5έωπάστα Ῥποσ]ίθ]ι νερῖοη {ο ἴλο οπἱᾳίπαἱ 
ἰοχί, πΏϊ]ο α 5Μ]] πιοτο Ἱπεππαίο ἸΚκποπ]θ]σο οἩ ἴμο ρατὺ οἱ ἐμο οΙεΓσγπιαπ απᾶά 
ὕιο Β]ρ]α Οἶαδς ἐεασποι ποι]ά 56επι α]πιοδύ Ιπιρογαθίνθ. Τοπατὰ ἐΠΙ5 οηἁ πο αἷά 

18 Π]κε]γ {ο Ῥο πιογο Ἠε]ρ[α] παν ιο Τη{6Γ]πδυς Ἀθι ΤΓοβίαπιεπύ, 
Τϊς ποτ]ς ἶ6 Ἱπίοπάσά (λογείοίο {ο Ἠθὶρ τἶο Ἐπο]δη τοπάςγ οἱ πο Νεπ 

Τδβίαπιεηί, π]ο πιαΥ ἀθεῖτο ἰο τοίοτ {ο ἐο αοίαα] ππογάς αδεά 1π ἐπθ (Τοείς ἐεχῦ, 
Τὲ ας ποῦ Ὄθεεῃ {απιθά {ο έθασ] Ῥοορ]θ (ἄτθεῖ]ς, ποιο] 16 πιαΥ Ῥο αδαἆ ἴο σοοά 
αἀγαπίαρο {ο ὑΠαῦ ΡΙΓΡΟΡΟ. 
Πο Ἰπίειπεατ Τταπε]αιοπ Ῥγίπσβ 0ο τίαπ οθτίαϊη ροϊπθς οΕ Ιπύεγθβύ έμαῦ πο 

οὔμποι ἰγαηβ]αίίοπ Ίαςβ οσο; Ῥτοίοπάθα {ο νο. ΊΤαϊκο {οΥ Ἱηπδίαπορ ἐμο ποτά 
“πιαδίθγ. ΤΠις ποτά 'πιαδύοτ᾽ ἵ5 α5αᾶ ἵπ έπο Απμιοτισεά Ὑοτεῖοπ {ο ἐχαπβ]αίθ 
οὗ ἀιβοτοπὺ (ποε]ς ποτᾶς, αἰὶ Ῥεστίπς ἀῑΠειοπύ βΠαάθΒ οἱ πιθαπῖης. Το ποτά 
Παπάσπιοης᾽ Ἱπ ἴπο Απμοτιπαά Ὑογίοη βίαπάς {ο εἰσ]έ ἀιβετεπί (τοοῖς 
ποτά Ἱπ ἴμο ογ]ρῖπα] ; απᾶ 5ο οἱ ΠιΩΠΥ οὔμει5δ. ΟΕ }ρατίοίοβ, ' Ῥαϊ ᾽ τορτθβεηίΒ 
ἠιρεῖυε ἀϊιβετεπι ποιά; ΄Ῥγ, εἶευει»; "Το, εἰθ]ίεει; Ιπ, ᾖβεει» 'οἳ,) 
ἐ]ιζρίεεπ; απὰ ΄οἩἨη,) πῖπα, 
Ίο ἆο πού Ἰπίεπὰ {ο Ἱπιρ]γ ἐ]αῦ α ρῖνειπ (τααὶς ποτά οαηπ Ῥο, οἱ ἐλαί 16 ἵν 

 ἀθειταρἰα ἐ]αῦ 16 βΠοπ]ά Ῥα,'ἐγαηβ]αίθά Ίη αἰἱ Ῥ]ασα» ὮΥ ύο 5απιο Βπρ]ϊὴ ποτά, 
Όπ ιο οἴμει Ἰιαπᾶ, οπο 5]οα]ά Ῥο αδ]ο {ο αβοθγίαΊΏ, οη ο0ρ88ίΟΠ, {πδύ π]αέ (Πο 
{8οἱ8 ατο ; απᾶ 16 15 απ Ἰηθθγθββίης {δαίιτο οἱ έλα Τηὐετ]ῖποας απ Τοβίαπιεηίέ ἐ]ιαῦ 
1π {Πε ππατρῖη αΏΡροατς ἐμο Ἠησ]]δη ποτά οἱ ἐλλο Αιαἰλοτικεά Ὑειβῖοι : ἵη ἴμθ ἑεχέ 
ΑΡΡΘΑΙΒ ο (ατοε]ς ογσιπα] οὗ (λαῦ ρατίίιο]ας ποτά; απά Ιππιθάϊαίε]γ απάοτ 18, 
ἴιο Ἐηρ]ϊς]ι ποτά λαέ 15 15 πεατοςί Πέθτα] εααἱτα]εηῦ, 

Ύ/Γε ρῖνε λε ἄπνθείς Τεχί, π]έ]ι απ Ιπέθγ]πθας ἐταπβ]αίίοη 45 έετα] 45 πιαγ Ῥο {ο 
Ῥο αβεία] ; απά Ίη ἐλμο πιαγρίη ὅλο Απθμοτίπεά Ὑετεῖοπ, ἀῑτιάθᾶ Ἱπίο ΡΑΣΑΡΤΑΡΙΒ 
(ο ο πα] {ο ὑμο (ποθε]ς ὑεσί, 

ΤΗ18 ποτ] αἱβο ρῖτας ἵη 1έ5 ποίθς ποῦ οπ]γ ἴπα τατίοις τοαάίπρς οἱ αἷα ἀῑ[ετοπί 
1 



ΙΝΤΕΟΡΌὉΟΤΙΟΝ. 

οἀ]έοιβ οἱ έο (τοθεῖς Ταδίαπιεηέ, Ὀαέ αἷβο (ποςο ταταὔῖοηβ νι [πρζι], π]οπεγος 
ένα 5εηςο 16 αΠεοίεά (Ποτεβργ, δέ πθ]οιέ αὐθοπιρθῖηρ ο Ῥτθβεηέ 1η 6Υ6ΥΥ 6.5 αἱ] 
έα πη]ηαίθ βλαάθς οἱ πιθαηίησ π]]ο] α (πτεθὶς βο]ιο]ατ ππ]]] αὐίασ]ι ο ἑ]απι, ΄ 
᾿ΜαηΥ ο{ έμεβο γατίαζῖοηΏΒ πιαΥ ϱο οιρ]ύ {ο Ῥο οἱ πο στθαῦ Ἱπιροτίαπσς, ἀθδοεηά- 

ππρ 6Υεη {ο ἴμο ἀϊβετοπέ βρε]]ίης οἳ έο βαπιθ πποτᾶ ; Ὀαέ {ποπ ἐλῖ {μου τίδο ἴο 
/πατίιαΒῖοης ο{ {ηο ρτθαῦθΒί Ἱπιροτίαποθ. ΑΙ] ατο ο Ιπίθγθδῦ, Ώθοβιδ 6]ι6ύ ΟΟΠΟΘΓΠ 

Όιο ποτά ο{ ἀοά, απά ατα Ἰθγθ πιαᾶρ αναϊ]αβ] {ο ιο Βηρ]ϊδ]ι τοαάστ, ἐο ποια 
πο {τηϊδα 1η ἐλῖς γο]απιθ α]] Ἡρ πιαΥ τθαιῖτο Ῥούῃ 45 {ο {Πο {σοί οἱ (Πε Νεπ 

Ταβίαπιοηῖ, απᾶ {ΟΥ 105 ποχά-ἴοτ-ποτᾶ ἐγαπεἰαϊῖομ, 

Τπε απεεκ Τεστ, 

Τηο ἄτεεῖς Τοσύ ἵς ἐμαί οἳ Βίδρ]ιεπς, 1560, π]]οἩ Ίας Ίοης ῬΏθθῃ ἵη ΘΟΠΙΠΙΟΠ 
αδα; Ὀαΐ α5 ἴε οαΙθίοη οἱ Εσετίτ, 1624, 15 ἐ]ιο οπθ οβίοπ οα]]εά ἐμο Ἡιεσεϊταά Τεχΐ, 
ος Τοχίας ἨἩεοθρύας, Ῥθοααδε οἱ ἴμο ποτάς, '' Ῥοσίαπι. .. . 88 οπιπῖρας ΤεσἙρ- 
ύππι,Ὀ. οσοι 1η ἴμο Ῥτοίασθ, πθ ρἶνο {λε τονάῖπρς οἱ ἐμῖς Ἐ]ονΙτ εἀ1θῖοη 1 
ια πούθΒ, απὰ πιατ]ς έ]απι Ἡ, Τὲ 16 ἴμο ἐοχί οοπιπιοπ]ν τερτϊπἰθἆ οπ έἶιο Οοπ- 
ἄπεηπύ. Τη ἐἨθ Πιίη ϐἨ6γ ατθ. οΠθ6 απᾶ {Πο βαπιθ; απᾶ οἶδ]αι οἱ ἔἶπθπι πΙαΥ Ῥθ 
τοίοιταᾷ {ο 8 ο Ῥαεχίας Πεοερίπς. 

Π]μθγθ 416 α ΠΙΠΙΡΘΥ ο{ πιπαδθ ταγαξίοηΒ Ώδύπθθη ελλ οάϊέοτς πη]ο]ι Ίο ἆο ποῦ 
αἰθεπιρύ {ο Ρτθβεπ6. Τπ α]] μοςο 91565 ππθ απο {οἱ]οποά ιο πια]ογῖέγ οί πιοᾶθτη. 
οἀϊίοις, ΠΠ έλθπι πο Ἠατο αἶδο αἀάθά έπο Ππα] ν {ο ἴλε ἐΠ]τὰ Ρ6ί5οη βΙηπρα]ατ 
απά Ρρ]ατα] Ίη σι; ἐπ]τά βἱπσα]ατ Ἰπ ε; ἵη ἀαθίγες ρ]αγα] 1η σι, ὧο. Ίου οὕτω πε 
Ἠαγο σΊγαοη οὕτως, απᾶ αὐτοῦ πγΘΤΘ 5ΟΠ16 Ἠατο αὑτοῦ. ε 

ΑΒ {ο πο Γογπο οἱ ἴ]ια (τοα]ς εοχέ α {6η ποτᾶς ατα ποθᾶθᾶ. 

1. ῬΑΒΛάΒΑΡΗΡ.--Ἡ]ο ποια ἀϊδαρροϊπίθά 1π Ππάϊπς ποϊμῖπς Ίἶ]κο αιέλογΏ 
{ο π]θίο α ΡατασταρΏ οαρΏύ{ο Ὦθ. Αποϊοπό πιωηιςοτἱρύ5 Ἱπετθ πο Πε]ρ: ἴπαγ 
Ἰατο {6ύΥΓ ΟΥ πο Ραταρταρης. Τμ εάϊδοτς αἰἱ ἀἱῆετθᾶ, οαοἩ πιαἰεῖηςσ ῬαΓαρταΡΙΦ 
αοοοτάἶπς {ο Ἠϊ5 ούΏ Ἱαάρπιθηύϐ, Πα πετο ὑπεγείοτο οὐ]σεά, αἴέοτ τεζεττῖπρ {ο 
ἴμο Ῥοβύ οχαπηΡ]θ5, {ο {ογπι ραΓαΡΤΑΡΗΡ {ΟΥ οπσβθ]γθ». Ίλε ατα αησίουρ ἔΠαῦ ος 

τοαᾶστ5 βΠοπ]ά ταπιαπρεγ ἐ]αί ἴ]ο ΡραταρταρΏβ Ἠαγο πο αιί]ογῖίψ, πΏΙοἩ ἴπαΥ 

πηῖρ]ιό Ἠανο Ἠαά 1Η ἐχλε αποϊθηῦ πιαηιβοπΙρύ5 Ἠαά αρτεεά Ἱη έ]ε Ρ]ασοῖπς οἱ έἶιαπι. 

9. ἘΑΒΕΝΤΗΕΡΕΡ.- Μορ οἱ ἴ]α εἀΙέοίβ Ἠαγο Ρρ]ασθά Ἠετο απά (ἶετο ρᾶ- 
ταπ/φςβθς Ίη ἐλαῖγ (ατεθ]ς ἐοχί. Τῃε5ο πε Ἰαγα ἀϊδτεραχαεά, 5οεῖπς ἐμαί ὑετο -- 

4Υ6 Ἡρ 81ο] μΐησς ἵη ο οατὶγ ἄτοε]ς ο0ΟΡΙΘ6Ε. Ίο Ἠατο ρ]ασθά έμοπι Ιη ἴῃο 
Ἑπο]ϊφ]ι π]οτο το ἀθοπιθά ἔΠθπι ΠΘΟΘΣΒΩΣΥ {ο ΡΓθδεΙτο ιο 6εΠ56, Ῥαό0 ποὺ Ὀεῖηρ. 
η ἴμο (τοε]ς (που αἱξο Παγο πο ααὐΠποπ(γ. 

8. Ιν{ΡΗΤΕΡ Ο0ΜΜΑΡ.---Βοπιθ θά16οΙΒ πιαχ]ς πμ Ιηγετίεᾶ οΟπΙΠΙαΒ Πο ποτάβ 
ἐλαῦ αἴθ 5ροΚαπ, απᾶ οὔ]μα5 ἵη α ΒΙπιῖ]αΥ αγ πιατίς ο αποίαξίοης Ίποπι έμο Ο]ά 
εξίαπιθηί. Ἐτί ἵη 5οπιθ Ρρίασαες 16 15 ἀοαρύ[α] π]θτθ ἐ]αδο αοίαβίοης οἱ986, απά 
16 παδ ἐΠοασλέ Ὀαδῦ ἔο οπαῖ6 απ. μας αἶδο, Ρεῖης αρδεηῦ {ποπ 6 αποἰεηό 
(σταο]ς οοΡΙθ5, Ἠανο πο ααἰλμοτΙϐγ. 

4. Ῥοιντς.--Τπετα 15 πο ααθλοτΙθγ απΥΠΊ6Το {ο ύο ριποὐιαθίοπ. ΤηΠ6το ἆΤθ 

161 οἵ πο Ροϊπίς ἵη ἴ]ιε αποϊθηῦ οοΡρΙ6Β, απά αάΙξοιβ παθατα]]γ ἀῑῑαγ ἵη ἐ]λεῖγ βγβίθπα 
οἱ ροϊπΏηκ. Ία Ἠατα Ῥεεπ ορ]ροᾶ {ο Ριποθιαίθ 0; ΟΝΙΡΘΙΥ65 αβ πε ]πάρεά 

1 . 



ΙΝΤΕΟΡὉΟΟΤΙΟΝ. 

Ῥαβ. Ίο Ίιατο πού αἰθοπιρίεά {ο ποίο ἐμο ἀἱ[οτεηοο ἵπ ἐπο ριποααθῖοη οἱ ἔῑθ 
τατίοι5 οἀϊίοτβ, οχοθρύ 1π ρ]αοθς Ἡ]ιογα 16 πιαθοτία]]Υ α]έθυβ ύ]ιο 56Η56. 

δ. ΟΑΡΙΤΑΙΙ.---ΤἨο6 οπ]γ τοππατ]ς ποεάεἆ Ὠθτε 15 1η τοίεγθπος {ο ἴμθ παπιθς ο{ ἀοά, 
οἱ ΟΗτῖςέ, απᾶ οἱ ἐμο Ἠο]γ Βρϊπέ, Το στοαίοςί ἀἰβοα]έγ 15 ἑοποβῖης ελα ποτά 
ἑρ]πθ, Τη 8οπιθ ῥρ]ασος 16 15 γαι ἁϊ[οα]έ ο 5αγ π]είμεν ὑπο Ηοὶν Βρὶτιε 
35 α Ῥ6ΙΒΟΠ ΟΥ ἐ]θ 5ρὶγ]6 οί έ]ιο ΟΙγ]δθίαη ἶ5 τοίεγγαὰ {ο (56 Ῥοπι. υΙΠ. 9): απά 1 

ΒΟΠΙΘΕΙΠΙΘΒ α. 5π]α]| Ἰοίίοτ απᾶά 5ΟΠΙΘΒΙΠΙΘΕ α οαρ]{ζα] Ἰιαά Ῥαεπ ρ]ασθᾶ {ο ἔμα ποτά 
πνεῦμα, Ίπ ἴ]ε «τθείς, Ρ6Ι5οῦΒ ποι]ά παϊατα]]γ Ἠαγο οοπο]αᾶεᾶ ]ιαί ελα ᾳαθββῖοη 

πας ἴπας ἱπαιβραίαβ]γ φοὐ]εᾶ. 10 πας ὑποιοίοτο ]αάσαα Ὀθρδί ἰο ραῦ α βπια]] π 

οποιγπἨειθ. Ἰπ ελα Βπο]δ]ι ππο Ώανο Όθεη οὐ]σεά ὕο ραῦ α οαρίέαὶ ὃ π]εν ἴῃο 
Ἠοὶν Βρϊπις πας τοίοττθὰ ἴο απᾶ 5ο Ἠαγο ταἰαϊπεά 16 πἩθγαγευ πε ἐλοασΠί ἐς 
πια» ἐς ο.δ6;: Ῥαΐ 1η βοπιθ Ρίασθς 16 15 τθα]]γ ἀοαρίέ[α], απ Ῥδσσπιθς α ᾳαθβδύῖοη ΤΟΥ 

έπο βρ]γιαα] /αάσπιθηῦ οἱ {πο τεαᾶστ. ΤΠο ατεεϊ πΙ]] πού Παὶρ ἵπ ἐπο ἀπΠιου]ίΨ, 
Ῥεοαιδαο 1Ιη πο ατ]Ια5ῦ οορίθ5 6σετΥ Ιείίατ τας α οαρ](α|. Τη ἴμο οὔ]ιθς ΠαΠΙΘ5 πα 

Ἰαπο {οἱ]οποά πο δασα οἱ πιοάριπ θαΙδοι5; Ῥαθέης ἵη ἴΠο (ἀτθείς α οαρ]ία] ἴο 

θδας Ῥαί α βππα]1 Ἰεύθετ {ο ΟἨτὶςῦ, απά α πια]! Ιαέθοτ {ος Ποτά απἆ {ος (οά. 

6. ΥΕΕΡΕς.--ἴπ α ΤΕ Ῥίασθς 16 15 ἀοαρε[α] π]σοτθ ἴ]ιο γουδος 5Ποι]ά οοπι- 
πΏΘΏΟΘ. 1Ιπ ἴμεδο ο.5δ6ς πο Ἠαπο {ο]]οπεά Βτιαάσι”5 ''σπαεις Οοποοτάαπος,᾽; 
ἔποιρῃΏ αυ ποτ]ς ἆοαςδ ποῦ ἵη α]] 6.565 αστθο ππΙἩ 1056]{. 

ΤΠΕ ΓΝΤΕΕΙΙΝΕΑΕ ΤΕΑΝΡΘΙΙΑΤΙΟΝ. 

1. ΤΠε ρ]αῃ. ΈΤπε ἄτεεῖς ποτᾶς Ἠαγο αἱπαγς Ῥθευ Ἱκορί ἵπ ἐλοῖτ τὶσΏὺ οτάστ, 
απᾶὰ π]λθτο πο Ιπίετήπθας Ἡποσ]ίδΏ ποι]ᾶ ποὺ πια] 56η5ο Ίη ές 54ππθ οτᾷστ, ἴῃθ 
ποχγάς Ἠαγαο Ὄθδευ ππιρετεᾶ {ο ΕΠΟΝ οι (Που πιαδέ Ῥο τοι. ΊΤμας, '' Απά 
Ἰτε]αθεᾶ Μο Ἰέλεπη Ζαἱκο 10056 ἆπ]πο ΄]ιαά ὄδθθη [516]’7 (Τωα]κο νΙΠ. 36) ατα παπιρεγαά 
80 45 {ο τοαᾶ ' Απᾶ ἴ]Ποβθ αἶδο πΠο Ῥαᾶ 56οη [16] τε]αίεά {ο παπι. 

Το Ῥτεγεπί ὑΠῖ5 παπιρετίης, απᾶ ἰγαπδροβίδοη Ιη τθαᾶῖης, Ῥοΐηπς Ἰηογθαςεὰ 

πηπεοθβδατ!]σ, ο {6η ποτά ατα ο{ίθπ πιαάο ΙΠπίο α ρηταςξθ. Τίς ηας Όσοη ἆοπο αἲ 

ύμο οοπιπιεποθιπεηύ ος εαοἈ. βοπίεπσθ, Π]ιοτο πθοάθά, ὑππο οἵ Πιοτθ ποτᾶς Ὀδίης 
Ἰοϊπεᾶ πΙζἩ α ἴοω Ἠγρποῃ. Της, Ιηδύθαᾶ οἱ 

1η πες. δρ8ξς αι -. πο Ἰαγο Ῥηϊπιθᾶ Απᾶ ο ας ιο 

Τα ποτᾶς ἵπ Ῥτασ](οίς Γ ] ατο π]αί Ἠατο Όδεη αἀάεά ἵη ἴλα Ἐπσ]ίε]ι {ο οοπι- 
Ῥ]εία ἴλα 5εη5ε ποιο έἨοιο ἵ5 πο ποτά ἵπ έμε (τοῖς ὑο οογταβροηᾶ {ο ἔἶιο ποτάς 
αᾶάεά. 

Ύ/]ετε α τεεὶς ποτά ο6οαις πο] ἐἩο Ἐπο]ίδΗ Ιάϊοπι τοααίτες 5]ιοι]ά πο Ῥο 
ἐχαπβ]αίθᾶ, {μο ποτά δίαπᾶς αἶοπθ πε] πο Ἠπο]ΙςΏ ποτᾶ παπάς 16: ας ὅτι, : εἶναι, 

ἵη Ματίς κΠ. Τ; απᾶ οὗ Ιπ γεις 14, π]οτο 6]ιθγε 36 έισο πθραβῖνος, π]ΙοἩ, 1 Ῥοε]ι 
πατε ἐγαηβ]αίθᾶ, ποι]ά ἵπ Επο]ςη ἀρβίτο οπθ αποίύ]μοτ; απᾶ 5ο οἱ µή, π]ετε 1έ 
ΒΙΠΙΡΙΥ πιαχ]ςς έ]ιο βεηίθποθ α5 α αιθ5ίῖοη. 

Ίη α {επ Ῥ]ασες πε Ίιατο Ῥθεπ οΡ]ῖσοᾶ 6ο ριαῦ α ἀοαδ]α ἐγαπε]αδίοη, τηοδέ]γ Ῥο- 
9156 οξέ11ο ἀοιρ]ε ποσαΜίνες ας5εᾶ ἵη ἐο πτοεῖς, π]οτε ἔ]ιαου ἆο πού Ιπιπιθάιαίε]γ 

{0ο οπε αποίΒατ, απά 5ο οοσ]ά ποὺ Ὦο ἐπαηβ]αίοά ὮΥ 5ιοῖι δγεηρε]ιοηθά 6ΧΡΙΕΡ- 
ΠΠ 



τντπηοΡύόοττον. 

εἴοπα 48 ποὺ αὐ αἳ],) !Ίη πο πὶςο, ὧο, Τη βπο]ι σ.568 πο ατα Ῥ]ασρὰ 8 [ψεναὶ 
ὑγαπε]αίίοη Ῥε]οπ ια οπο τοαπῖτθά ἵπ Βηρ]δ, ο 

οὐδέν, 

θηγ(Πίπρ, 

(18. ποϊμῖπρ.} 

9. Ῥοϊπίβ οἳ ϱΤΑΠΙΠΙΑΥ. Ί]ε Αογὶί. ἘΤΠῖ8 έθη5θ οἳ ἔπο τοῖς νετῦ ας Ώθε. 
αὖ αἱ ἄπιθι ἴἩο πιοξδύ ἁμΠοι]έ {ο ἆθαὶ πΙέΒ, βεῖης ἐταπδ]αῦεᾶ, ἵπ ο Αμοτιπεᾶ 
ψετβίοη (απᾶ Ὦν οὔΠ6Γβ), βοπιθίῖπιθς ὮΥ λα ϱγεδεπέ, ΞΟΠΙΘΙΙΤΩΘΕ Ὦγ ἴπο ρασί, 80Π1Θ- 
ὤπιος Ὦν ἴα έιχε, απᾶ 5οπιθίῖπιθς ὮΥ ἴπο ρεγ]εοί. ΟΤΑΠΙΠΙΑΥΙΑΠΡ ΒΑΥ ἐλαῦ, ἵα 
ἴμς πιαῖη, 16 15 ἴπο ἐπαε[πτίο ραδί, απᾶ πο Ἠαγαο επἀθαποτεᾶ, 38 {αγ 45 πιαΥ 6, 
{ο Κ6ερ 16 {ο ἐΠῖ5, ατοϊάἶηᾳ, οχοερύ ἵπ α {Επ ρ]ασθΒ, ἐπο ὑγαηβ]αβίοη οἳ 16 88 ἃ Ρετ- 

6ο. 9 αἱ Κποη π]ιαῦ βίταος 15 οἵσεπ Ἰα]ά---απᾶ τὶσ]]γ 5ο---αροπ ἔμο πγοτᾶ 
«Ἠαπο. ΤΕ Ι εαν, 'Ἠο Ίιας οἸεαηδθᾶ πια, 16 15 πιοτθ ἴπαν βαγΊης Ίο οἸθαπβοά 
πηθ., Τηο {ΟΥΠΙΕΥΓ οΣΡΙΘΡΒΙΟΠ Ιπᾷϊσαῦθς ὑπο ρεγ/εοί, απᾶ Ἱπιρ]]65 α οοπίηπαποεθ ος 
ἴμο αοὀ, ος 105 ε[Πεοίς, {ο 616 Ῥγοβεπύ πια; πῃοτθας πο Ἰαΐΐογ 5ρεα]κ5 ο απ αοῦ 

αὖὐ 5οπ1θ πιο Ίπ ἴ]ια ραβῦ, πιμοιῦ απηγίλῖης Ῥεῖης Ἱπιρ]ϊοᾶ 8 6ο 185 οοπΙπάαησθ. 

Ῥουγ ]]ς Τ6ββοή 16 αρρθατθᾶ ππαάγΙδαδ]θ {ο ἐταπε]αίθ ἐΠο αοτῖδέ 35 ἔπο ρετίθοῦ, 
Εχοερύ ἵηῃ α {6η Ῥασθβ στο πο ἔταθ 56ηῃ5 ποι]ά οὐπθγπίςο Ἠανο Ῥεσθη ἆθ- 
βτοσεά. 16 18 ο ναί ἰμαο Ἑηρ]ϊδη Ιάϊΐοπι τεπῖτθς 16 οἱδοπ]οτα, Όπέ 1έ πας 
ἐποαρ]Ώί Ὀοβύ {ο ρΓαβθγτε ἴ]ιθ αΏοτο ἀῑβῑποίίοηπ. Αη οχίτοπιθ οα5ο γψ]] α]]αδίταίε 
ΟΙ Ῥοϊπί, Τη 1 Οοτπίμίαπς τ. 9 οοοι15 ἴμθ ποτά ἔγραψα, ' τοίθ; ᾿ απᾶ Ίπ 

ναΙβθ 11 πο βαπιο ποτά ρτοοϊκε]γ--- 1 πτοίο: Ῥαΐ ἐπ Ααόιοτισεά Υαυρῖοη (απά 
οὔμειβ) ριαύ {ον ἴ]α ζαΐΐέεν 1 Ἠατο πτ]θϱ.᾽ Τό 15 έΠοτο αοοοπιραπῖθᾶ πηΠθΏ ἴμο 
ποτά ΄ΠοΠ᾽--'ποπ 1 Ἠαγο πτιθεη. ΤΠ 15 ποεάεὰ {ογ σουά Ἠπρ]ϊδῃ: πα 
Ἰατο ραύ 1] πτοίθ) ἵπ ῬοῦἩ Ῥ]ασθς5, Ὀαδ Ἠατε Ρ]ασθᾶ α 6οπΊπ]α α{Ε6Υ ἐΠο ποτά 
ἐποπ ἴο πιακο 16 τοιᾶ ΠΙΟΓΘ ΑΠΙοοῦΒΙγ. Ίο Ῥτθβεττο 0Π]5 απΙ{ογπαΙϐγ {οτ ἐ]ις 
βακο οἱ Πίοτα]ποςς, αἶπαγς τεπιεπιρετίης πρ {αοῦ οἱ ἴἶια Απζποτισεά Ὑδιβίοη 
Ρεῖπρ ἵπ ρτοχϊπαΙθψ, πηῖοι πΠ]] πια]κο αἱἱ ρ]αῖη ἵπ 5αοἩ Ιη5ίαπσθς. 

Ίπ α {6η ρίασθς πο απο ἰγαπβ]αίεᾶ {λα αοτὶδὺ α5 α γεσεπέ νγ]ιετα ἐἶιθ 56Ώ56 
ἀρπιαπάθά 10. Α5, {ον Ιπβίαπος, ἔγνω, ἵπ 2 Τιπιοῦμγ ἩΠ. 19: ''"Τμε Τιοτὰά Ίπποιὺς 
ἴποδο έ]αῦ ατα Ἠ]5,᾽᾽ Ἱπαίθαᾶ οἱ ''-ἴπο Τιοτᾶ Ίπεπ,’᾽ ο, 
Τε ἵπερεγγεο. ἨΤΠϊς 18 πιοδί]γ ἰταπε]αθοά αξ ΄Τ πας ππθῖηρ,᾽ ος “Ι πτοῖθ.᾽ 

Ῥαΐό έπετο α1θ ο {6Υ Ρρ]ασθς πηθτο 015 ἔθηςο 15 δα] ο Ἠατε α ἀῑΙοτεπῦ πιθαηῖης, 
Της η] Ῥε Ῥαρί Π]αξιαιαά ὃν Πο πιπο]-αϊδραίεᾶ Ῥαββᾶρο ἵπ Ἡοπιαπα Ισ. ὃ: 
“"Ῥοτ 7 οεοιῖᾶ η παῦ πιγβε]{ πετο αοοαιδεά ἴοπι ΟἨτὶςδί {ο πιν ῬγοίΠτεῃ. 
ἩἨστο πο ποτᾶ {ον “1 οου]ά ππΙςΗ ̓  16 Ίπ λα Ἱπιραγίθοί, Τί ύμο Ιθαγποά πποΓθ 
ασιθεά α8 {ο α (ΓΑΠΒΙΩΒΙΟΠ πα 5Ποι]ά Ἰατα ἹΚαρύ ο ἴμα 8απια, Ῥαό0 π]]] 5οπιθ 
ἐταηδ]αίο ’Ι οοι]ά πς], α5 α οοπάΚίοπαῖ Ὢγεδεπέ, οὔ]θΙ5 το ’1 οοι]άἀ Ἠαντα 
ψ]σ]εά ᾽ 48 α οοπάξίοπαϊ ρα. 6 Ἰαγο ἰποασῃί 16 Ὀεςὲ {ο κεορ {πο β6εΠ5ο οἱ 
ὑπε Αἰπιρ]θ Ἱπιρογίαοοῦ α5 τεί[εγγεὰ ὃν Ἰλππευ {ο ἐ]β Ῥαββαρο. ''Γ}είία τοῖσι, απ 
βΠοπ]ά ἆο 5ο 511], οοα]ά 16 Ὦο σταὐϊΠεᾶ . . . . (4 οοπαϊθῖοπα] οἸαιςο Ῥοῖπς ππᾶσοι- 
βἰοοά).’’. ΊΜΠε Ίιατε ραύ '“Ι πας πὶρ]]ηρ.᾽ 

Τ]ε Ῥεγ/εο. ΤΠϊβ πο Ἠανο Ἱἱαρί 8 ΙΠΙΓΟΙΠΙ 48 πα οοπ]ἀ, Ἱπιρ]γίης απ αοῦ 

ρετ{εοἑεᾶ, Ῥιαέ οοπΏπαῖπρ {ο ὅ]ιε Ρτεβεπύ ἵη 115ε]{ ΟΥ 1{5 οΠΒΘ(ΙΘΠΟΘΑ. Τη α {1 
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ΙΝΤΠΟΡὉΟΟΤΡΙΟΝ. 

Ῥ]ασθς πο Ἠατο ἐγαπα]α[θᾶ 16 45 α ῥγεσεπέ: 38 ἵπ Μύλοι χΙ. 4, ἵη {ιθ Β6Π89 ο 
που Ἠατο 5ἰουά απά 511] αγε εἰαπᾶύπρ.᾽ 
Τε αδιζ]ωποίυε. Ἰπ Πῖδ πιοοά ΡοΓΊΙΔΡΑ πο Ἠατο ἀοτνίαιοά {αγίου {τοπα 

οτάίπαιυ Ργαοθίορ (Παπ Ίπ αΠΥ οἴλματ, Ῥπέ πο Ίατο οπἀθαγοτεᾶ, 48 {ατ 38 

Ῥτασβοαβ]α, {ο Κεερ 16 ἀῑδεϊποί {Τοπι Ῥού] πα Ἐπρ]ϊδη ὑπιρεγαίζυε απᾶ πε (τεεὶς 
ιιγο. πας ἵπ Ἡοπιαπβ χΗΙ. 9 {ΟΥ οὐ φονεύσεις ({αἱατο ΙπάϊσαίΙε) πο Ἰατε, 

ἔποα Α]ιο]έ πού οοπιπαῖς πιιτάρτ; ᾽ Ῥαΐ Τη ἆαπιας Ἡ. 11, Του μὴ φονεύσῃς (0186 
ρυΏ/αποῦῖτ) ' ἔλοι πιαγεδὺ ποὺ οοπηπηῖῦ πηητάογ. 

ΤΗΕ Ῥπονοῦνβδ. Αἲ ἔπιεβ Τὸ 8 Ἱπιροτίαπί {ο Χποη π]είπεν ἰΠο ΡτοποιπΒ 
3Γ6 οπιρ]α!ξῖο ΟΓ Ποῖ. ἐγὼ γράόω απᾶ γράφω ατθ Ῥοῦλ ΄Ι πτῖθο; ᾽ Ὀαῦ π]ετε {ο 
ἐγώ 1 ραῦ ἵη {πο (πῑθθίς, Ιδ πΙα]θ8 ἔλο ρτοποιπ οπιρ]αξίο, ΤΗϊβ Ἡοπετοτ ἵ8 
βοπιαπ]αί ἆποα {ο ἴλο πτιίοι’5 βἰγ]θ, απᾶ ΙπΠ /ομπ)Β 4.οβρε] απᾶ Βριςί]65, 16 Ίαβ 
Ῥθεν Ἰαπάρεά ἐλαί, ἴοπι Ἠῖ5 ρεοπ]ῖατ 5ίγΙα οἱ οοπιροβίΒοη, Ἡθ ρα{β ἵη ἐπ ΡΤο- 
ΠΟΙΠΒ π]οτθ απιρῃαβῖς 15 ποῦ αἶπαγς Ιπίρηάθα. οομπ 1π. 27 ρνθβ α ροοᾶ ϱχ- 
απιρ]ο ος ια βΒ4ΠΠς νειῦ γη απἀ π]ζ]λοαῦ ὑπ ρτοποτη 1π ἴμο ἄτοεἷ: '' αν 
αραῖη ἆο 7ε πΙδη {ο Ἰθαχ Ὦ ἆο γε αἶδο πΙδΏ {ο Ῥθσοπῃθ 18 ἀἱβοῖρ]ες Ὦ 

ΟομροῦνΏ ΊΟΒΡΡ. Τί πας {οαπᾶ Ἱπιργασθίοαβ]θ ἐο ἐγαπε]αίο ἐπθδε απ]{ογπι]σ 
ἑπποαρ]λοαύ. Έοτ Ιηβίαηος, 1 γνῶσις Ὦο ἰταπβ]αίοά ’Κποπ]εάσα,᾽ 16 πιῖσΏέ Ῥα 
ἐλοιρ]ῦ ἐ]ιαῦ ἐπίγνωσις βποι]ά Ῥο Πα] Κποπ]εάρα,᾽ ὧο. : Ῥαέ οἩ τοίεττῖηρ {ο α 
Οοποοτάαποθ 16 π]] Ὦο βεοπ ὑπαί ἴ]ιο Ἰαέέου ποτά οαηποῦ ὃο Ιπίοηβήϊθά ἵπ αἱ 

Ῥ]8οθ88, απᾶ ἴΠεη {ο ἰγαηβ]αίο 16 Ὦν ΄Ἰποπ]εάρο  ἵη βοπιο Ῥίασθβ, απᾶά ’ {11 
Κποπ]εάρε᾽ ἵπ οὔπατβ ]οοΚβ οο πιποῖ Ἰ]α Ιπίογργαύαίιοη. 6 Ἠατο ἴΠιεγείοίθ 
ἐταηρ]α(εά ῬοίἩ ποτά ὃν 'Κποπ]εάρο. ΤΠ ἴ]ο {6η Ρρ]αοθΒ Ποπ6γοτ πΊθγθ 9Π6 
οἵ 6αοἩ οἱ ΒαοἩ ποτάβ οσοιΓΒ ἶπ ἴ]ιθ β4π1θ ΒΕΠύΕΠΟΘ, 8ΟΠ16 ἀῑβποῦίοη Παβ ἵπιροτα» 
το, 

ΤΠΕ Νοτεβ, 

Το τοίθγεποθΒ {ο {ια ποῖθΒ ατθ πιατ]θᾶ (έ]ιβ ἵη ἐ]θ ἐοχί "αὐτοῦἩ ς ἐ]ιο πιατ]ς" 
ΒΠοπΠηρ Ίου {αν {Πο ταγίαίῖοη εχεηάς. Τη α {απ Ρ]ασθΒ 3 ποίθ οοοτΒ τοὐλίη α 
πού, Τ ποτά ατε {ο ο οπι]θεᾶ οἱ ἰγαπβροβεᾶ Ὦγ 8οπιθ οἀ[έοτ Ῥαέ ποῖ ὮΥ 
ού]ιετα, {]ιθβε Ἰαέέετ πια παπί {ο αἶέεγ α ποτά ἵη ἐς βεηίθησθ, Τη βπο]ι «3865 οπ6 
ἐἴο]ρ ΠΟΤΕ ἴλμο ἐογπι]παίξίοη οἱ ἐλμο ὕππεγ ποῖθ. ΤΠάβ"... . ὃν νο 
Φ6ε ποίθς "απά " Μαίίμοη ν. 44. ν 
ο ΤΙΒ πιατ]ς ---Βίαπάς {ος οπιῖέ; απᾶ -- {οτ αὖά; Ῥαῦ ἵη βοπιθ Ρ]ασθα αἱ έλα 
οἀϊίοιβ ἆο ποί αοέαα]]γ οπιῖέ, βοπιθ Ῥαύίίηςσ ἴπο ποτά ἵη Ῥγασκεί5 α5 ζοιιδέῃι], 
Ίη Εἶλαί οα5ο 16 15 ραῦ έλας, '----αὐτοῦ [11] ΤΤτ”): π]ίο]ι πιθαης έ]ιαῦ Τι4οἨΠΙςΏΏ. 
πιατκς ἴπε ποτὰ α5 ἄοιδίγωῖ, απᾶ Τιδοποπάοτ{ απᾶ Ττερε]]ες οπιζέ 1. Τη βοπιθ 
03565, αἰῑ πιατίς α ποτά α5 ἀοαρεα], απἁ ἔμεπ 1ὲ οοπ]ά ο ραέ οἶέ]ιοι ἔἶς, δὲ 
ΠΙΤΤΈσ], ος [δὲ] ΗΤΤτ: πο Ἠαγο αἀορίεά έλα Ἰδίέοι ρίαπ. ΤΠ βοπηςθ Ρ]αοσς ίπο 
οἀ1έοτβ πηατ]ς ρατί οἳ α ποτὰ α5 ἁοαδή{α], πποβί]γ ἵη οοπιροιπάἁ ποτά, Όθο {ος 
Ἰπβίαπορ [ἐκ]διώξουσιν τοαά ὃν ΤΤΑ ἵπ Τµι]κο ΣΙ. 49. 

16 πῖ]] ϱε 5δεπ Ὦγ {ἐΠῖς ἐἶναί ἐμο πιασ]ες Γ ] αρρ]ίεᾷ {ο ἴ]ο (γοεῖς οὐ ἴ]ιε εὔίίογε 
ἵη ἴπο πΠοῦε 4]παγς τείετ {ο τεβάῖηρς π]ίοὮ ἔῑα οάϊέους ροῖπέ οαέ α9 ἀοαρή[α], 
Τ]εγ παιδί ποῦ Ὦρ οοη{[οιπάθἁ πε] ἐἶιο βαπ1ς πιατίς ὧν ἐ]ιο Εποϊί]ι ἰοχύ απά 
ποίθΒ, πἩ]οἩ αἱπγαυβ ρο]ηῦ ουῦ ἐλαί έλετο ἵβ πο οοττεβροηάίηᾳ νγοτά ἵπ 16 ἄτεοῖς, 

δα 



ΙΝΤΕΠΟΡΤΟΤΙΟΝ. 

Τη βοπιο Ρ]ασθς π]ιογθ α ποτᾶ 15 αἀάθά Ὦγ (ιο εἀϊέοτα, αποί]ος Επρ]ϊρ]ι ποτά ἵ9 
αἀἆθᾶ Ιπ έ]ιο ποῖθ {ο ΒΙΟΥ λε σοππεοίίοπι οἳ ὕιθ πεύγ ποτά. ΤΠ] ἵη Ἰμκεατ. 9, 
ὕιο ποτά 'Ῥούμ” 19 αἀάθά; Ῥαέ 1έ {816 Ῥεύπεεπ λε ποτᾶς πε) απά 
«Ῥματίςοος,) ἐλεγαίοτο 16 5 ραέ ές ἵπ έ]ο ποίθ ''“- τε Ῥοί]ι (0116) 1/ΓΤτΑ” {ο 
βἩοπγ ὑλλαύ 16 πιαξέ ὃο τονά ’ Ῥοῦ] ἔμο Ῥ]ατίρεςς.᾽ ΒΙβΠί ναγαξῖοης 1π {]ιε αβο ος 
νο Ῥρατοπί]θεῖς οσσαΣ {π 66 οοιΙβθ οἱ {μα ποτ, Ῥαύ πα ἐτιβί {ια πιθαπίηρ 
Ἱπύρηάθᾶ πῖ]] ἵπ α]] 91565 ὃο Ρ]αΐπ {ο εο 5ἐαάαπέ. 

ΊΠοτο Ίοπς Ῥί6σεΦ αἴθ {0 Ὀ6 οπι]6ύθᾶ ύΠεγ ατα πιατ]κεᾷ Ἱη {ο ἐοχί πΊεγε {]ιογ 
6ΟΠΙΠΙΘΩΦΘ απά π]θτθ (αυ επᾶ, Ῥαέ ἵη {μο ποίθΒ ε]ο βτεῦ ποτὰ ος ὑπο οπ]σ απά 
{1ο Ἰαδέ ατθ παπιεὰ θὰ. . . Ὀδύπεεῃ. Τῆτ8 ἵπ Τε 1σ. ὅδ, ποίθ "βίαπᾶς, ---- 
καὶ εἶπεν (υ616ε 55) . .. « σῶσαι (Ύ6ἵ56 5θ) 1ΤΤτΑ :--ὂ γὰρ. .. . σῶσαι {. 

Τα {οιγ οἀϊίοι οπαῖθ ο π]ο]ο πεπίγ ποτά; Ῥαέ  οπβ οπ]γ ια Ἰαβέ 
ὑπο]νο. Τπ ]μακα χσῖτ. 10, ποίθ "15 115," ἠιθδΓ. . «], ἱπιρ]γίηρ {]λαί 6οπιε 
ποτά πιαδὺ Ὦο αἀάεά. 
Ίο Ἰαγο οπἀθαγοτεᾶ {ο πηαίθ ἴ]Ἠο ποίθΒ 48 Ρ]αῖπ α5 Ρροββῖδ]ο {οχ ἰπο Ἐπρ]ϊςΏ. 

τοαᾶετ,. Όπο Ροϊπὺ βὔ]] πεεάβ {ο Ὦο εχρ]α]πεά. Έου Ἱπβίαπος, Ίη ]μα]κο τῃ. 95 
οοοας ἴμο ποτάβ '' απᾶ ᾽απεπετίηρ 1 6ρβας βαῖᾶ ;᾿ Ῥπό α ποίο οπΐς έλα ποτά 

9 6δας. απά ἴΠεη Ιὲ πιπδί Ῥε τεαᾶ (8 βίαίεὰ ἵη ἐλο ποίθ) '' απά απαπετίπρ ς 
βα]ά.’. ΤΗϊς 1 Ρεοαιδο έπα ποτ εἶπεν (45 αἰτοαάγ εσρ]αϊπεᾶ) βίαπᾶς {οτ ΡοίἩ -Ἠα 
βοἷᾶ, απᾶ 'βαῖᾶ. ΑΙδο ἵη ΥεΓβε 27 οσοαχ {Πε ποτᾶβ ἐγὼ ἀποστέλλω, !1 βεηᾷ,᾽ 
Ῥαέ α ποίθ οπι(θς ὅ]ο ποτά ἐγὼ, “1, απᾶ 6]επ ἀποστέλλω 18 {ο Ῥε τενὰ / 1 βεπᾶ,) 
δυΐύ ππποαῦ επιρῃαρῖ5 οη {πο “Τ.’ 

Της Μονετ Ανο Μεαρβυβες ος της ΝΕ ΤΠςταμενῃ, 

1. Μονασ. 1Ι6 πας ἀθεπιαά Ῥεέέεγ ποῦ ο αθοπιρί ἴο ἐγαπε]αΐε πο 6απις ος 
ΠΊΟΠΘΥ ποπηθᾷ 1η {11ο Ναπ Γεβίαπιθηῦ, 45 πο Ἰαπο πο οογγθβροπᾶῖης ΡΙ6088 {ο έ]ιοβθ 
ἔμεη Ιπ ππδ, Ίλ6 Ἠαπο ἐλΠετείοτε θεά ύ]ε (ταεῖ]ς πονάς απίχαηρ]αίεά, απά ᾳἶτο α, 
Ἡβέ οἱ έπεπι Ἰετθο. Τὸ ἵδ πού π]μοαύ Ἱπίετεδύ απάἆ Ιηδίγασξῖοπ {ο ποπ {ἐ]ιο αρ- 
Ῥτοχϊπιαίο γα]αε οἱ ΠΙΟΠΕΥ απᾶ {Πε οχύοπύ ο{ {Πε πιθαδτθς Ἡς56ά. ΆῬοτ Ιπβίλησθ, 
ἵῃπ Ἠγο]αθίοπ γ. 6 πο τοαά οἱ ''α πιεββυτο οἱ πηθαῦ {0 α ῬεΠΠΥ᾽) ἵπ ἴμο 
Απμιοτιπεά Ὑετείοη ; Ῥαέ ύΠ]6 Ίεατες {Πε τεαᾶετ ἵπ ἀοαδέ α5 ἔο Ίοι {αγ 1ὲ βρθοΚΕ 
οἱ βοατοῖθύ απά ἆθαχῃθβ. Ίηα παπί αἲ Ἰθαδί {ο Κποπ ια γα]αε οἱ ια ' Ώεπηγ,᾽ 
Άπᾶ 6]θ οαρασϊϐγ οἱ ἐΠο 'πιθαβΙΓθ.’ 
Τε {οἱ]οπίηρ 15ίς, 16 19 Ἠορεά, πΙ]] Ρε αδείαἰ; Όαό αρρτοσϊπιαίο τα]αες οπ]ν 

ϱ4Π ΠΟΠ ο αγγ]γεᾶ αὔ. 

ΑΡΡΕΟΧΙΜΑΤΕ αβΕΕΚ. ΑΌΤΗΟΒΙΖΕΡ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. ΙΝ ΤΗΙ6 ΟΕΚ. --- 

β 
λεπτόν πη]ίθ Ἱορίοη 0.00187Ε 
κοδράντης {ατύπς ΚοάταπίθΒ 0.009756 
ἀσσάριον {οτίμῖησ ΒΒΑΥΙΟΠ 0.015 
δηνάριον ΡεΠΠΥ ἀαπασ]αβ 0.16 
ὁραχμή Ρίεσθ οἱ β1]τοτ ἄτασππια 0.16: 
Φίδραχµον ἐτιραίε ΠΙΟΠΕΥ ἀιάτασ]πια, 0.55 

ο εν τὴ 



ΙΝΤΕΒΟΡὉΌΟΤΙΟΝ. 

αβΕΕΚ. ΑὉΤΗΟΒΙΖΕΡ ΥΕΒΕΙΟΝ. ΙΝ ΤΗΙ6 ΨΟΠΚ. ατα 

ϕ 
στατήρ Ρῖθσθ Οἱ ΠΙΟΠΕΥ Ρίαίογ 00.64 
μνάα Ῥουπά πηΙηο, 15.15 
τάλαντον α]θηί ία]επί 945.66 
ἀργύριον Ρῖεσθ οἱ βἴ]γον. ΤΠϊ8 16 ἴἩθ οοπΊπιοα ποτὰ {0 βἶ]νει απᾶ 

ΠΙΟΠΘΥ, 48 { αγφεπέ Ἱπ ἨΒτοποῃ. ἴπ ἀῑΠετεπί ρ]αοθ 16 ποπ]ά τερτεβεπέ γιοί] 

αιβετεηί οοΊηΏΒ. 

9. ΜΕΑΞΌΒΕΕ ΟΕ ΟΑΡΑοΙΙΣ. 

αΒΕΕΕΚ. ΑΌΤΗΟΒΙΖΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. ΙΝ ΤΗΙ5 ΨΟΒΕ. ΑΡΡΒΟΧΙΜΑΤΕ, 

σα[ίοη. Επί. 

ξέστης φοῦ (Παπῖᾶ πιεαβιπθ) τεβρε]ς” 0 1 
χοῖνιξ πηθεαβιτο (τν '' ) οπασηϊςκ 0 2 
μόδιος Ῥαδῃεὶ (ἂν -' ) οοτη πιθαδατθ" 9 0 
σάτον πηθαβιχο(ἄτν '' ) β8α 2 1 
βάτος πηθαβυτο (Παπιά  ) Ρα ἵή 4 
μετρητής Πτι Ἅᾖ(απιά  ) πιατοίοβ 8 4 
κόρος πηθαβυτα(ἄτν '' ) ου θ4 1 

Τε 19 {αάρεά ]ιαῦ ἐποςθ πιαχ]κοᾷ Ἐ ατγο τοίειγθᾶ {ο 48 ΠΙΘΔΡΙΤΟΡ Ιπάερεπάεπί οί 
{ΠαΙγ σαραοΙϐγ: 51οΏ α5 '' παδΒῖηρ οἱ τοβεο]ς.’) ὧο. 

ὃ. Ὥονα ΜΕΛΕὉΒΕ. Ἠετο ἴ]ο Παπηθς αἰγοαάγ ἵη 15ο Π6Γ6 ΏΘὰΓ οποιρβΏ {ο Ὦθ 
τοία]πεᾶ. 

Εεεί. 1πο]ιεβ. 

πῆχυς ουδῖό ουδῖῦ 1 θίο 3 

ὀργυιά Γαΐίμοπι {αἴποπι 6 0 

στάδιον {ατ]οπς Γιτ]οηΏς 606 9 
αίλιον πη]]ο πη]]θ 4954 0 

ὁδὸς σαββάτου βαῦΏα(]ι ἆαγ”Α 1Ο1ΤΠΕΥ 6 {ατ]οηρβ 
νῖι 



1Η19Τ ΟΕ ΡΙάΝΒ ΑΝΡ ΕΡΙΠΟΝΕΡ ΤΡΕΡ, 

Ὦ Ἑ]ποτὶν, 1624. 
 ἀπιθβρασΠ, 1806. 
1, Πμασμπιαπη, 1842-1850. 
Τ' Τεο]επάοτέ, ΕΙρ]ῖι Εάῑῆοπ, 1865-1872. 
Ἐν Ττερε]]θς, 1857Τ--1875. 
Α Αἡοτᾶ, το]. 1. 1868: νο]. . 1871 : το]. ΠΠ. 1865 : το]. Ιν. 1865, 1878. 
Ἡ) ὙΓοτάβποτί]ι, 1870. 
- βὶρπῖᾳθος απ αἀαίο. 

ο απ οπιῖβρδιοι. 

[1 .. ἵπ (ο ΙΠίΘΓΙΠΘΑΣ ἰγαπβ]αίοἨ, ας ἐΠοτο 8 ο (γεε]; τυογὰ ο0ἵχθ. 
ΒροπάΙηρ {6ο ύμ6 Ἠπρ]βη. 
[ ] ἰσηϊῖθς ἵπ {ο ποίθς ἐ]λαῦ απ οἀϊέος τηατ]κ5 {Πε τεαᾶίηρ α5 ἁοιδίγη]. 
" Ἡοπ {ασ (με τατία Ίο ἵπ {Πο (τοε]ς ἰοσῦ οχίεπάς, 
Ἐοσχύ, Ἡεο. τοίες {0 δοΐλν ΒέερμεπΕ 1650 απᾶ Β. 



ΣΤΟ ΚΑΤΑ 
πΠΗΕ “Αοζοσβριτία 5ΤτΟ «ΜΑΤΤΗΕΙΥ ΙΤΗΟΙΣ 

ΒΙΒΛΟΣ 
ΒΟΟΙζς οξ [Πε] ρεπεταθίοη οἱ Ζεβαβ 

"Αβραάμ. 
οἳ ΑὈταβαπα, 

ο Ν -ᾱ 9 ᾿Αβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ'  Ἰσαὰκ.δὲ ἐγἔννησεν τὸν 
Αη Πατη. Ῥεραῦ Ίδαπο; ΑΠᾶ Ίδηβο Όεραῦ 

Πακώβ' Ἰακὼβ.δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 
φασοῦ;  Απᾶ ζαοοῦ ρεραῦ φιᾶρς απᾶ Ἀυτεί]μτεη. 

αὐτοῦ. ὁ Ἰούδας.δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ἄαρὰ ἐκ 
απϊς: απᾶ ο” αάας Ῥεσαῦ Ἔπατες απά Ζατα οξ 
” ῤ μ Λ 3 ΄ Δ ε ΄ ” .) μ τῆς Θαμάρ' Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὺν ᾿Ἐσρώμ' ᾿Εσρὼμ.δὲ 

Τπαπιβσ; απᾶ Έβητες Ῥεραῦ Έρτοτα; Ἀπᾶ Έδτοπα 

ἐγέννησεν τὸν Αράμ" 4 Αρὰμ.δὲ ἐγέννησεν τὸν "Αμιναδάβ' 
Ῥοραῦ ΑΠ; Απά Ατατι Ἱεραῦ Απαζημαο; 

ε᾽Αμιναδὰβι. δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών' Ναασσὼν.δὲ ἐγέννη- 
Ἀπᾶ Αποζημμ Ῥοραῦ Ἄβββεοῦ ; Ἀπᾶ ΝαβββοἨ. ῶο- 

σεν τὸν Σαλμών' ὅ Σαλμὼν.δὲ ἐγέννησεν τὸν ἁΒοὸζι ἐκ τῆς 
ροῦ ΒΑΊΠΙοἩ: Άπά ΜΗΙΠΙΟἨ. Ῥοραῦ Ὥοοἄς οἳξ 

Ῥαχάβ: «Βοὺζι δὲ ἐγέννησεν τὸν «Ωβήδὶ ἐκ τῆς Ῥούθ' “Ωβὴδι 
Ῥποπαρ; αηΏᾶ Βοο Ῥεραῦ Οροᾶ οἳξ Ῥαϊμ; 3Ορεᾶ 

δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Ιεσσαί" ϐ ᾿[εσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν ὈΔαβὶδι 
“απᾶ  ΤῬοσαῦ 798889; Απιᾶ 9559 Ῥεραῦ Ῥατνιᾶ 

τὸν βασιλέα. ὈΔαβὶδι δὲ Ιὁ βασιλεὺς! ἐγέννησεν Τὸν ΕΣολο- 
τηο Ἐϊτα, Απάᾶ Ῥµατίᾶ ἴπο ΚΙπρ περαῦ 5ο]ο- 

μῶντα! ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου: 7 Σολομὼν δὲ ἐγέν- 
τιοη οἳ {πε (οπο πἩο Ἠβᾶ Ῥεοπ πα{θ] οἳ Ὀτίας: Απάᾶ ΒΟΙΟΠΙΟΠ. ῶε- 

νησεν τὺν Ῥοβοάμ' 'Ῥοβοὰμ.δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αβιά' ᾿Αβιὰ 
ραῦ Έοῦοβπα; Απά Ῥοροσπα περαῦ ΑΡία; ΣΑ Ρῖα 

δὲ ἐγέννησεν τὸν ΝΑσά Ἱ 8-3 Λσὰ! δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ' 

γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ ὈΔαβίδ, υἱοῦ 
οπτῖςέ, Βοαᾳ οξΏατίᾶ, Βοαπ 

αληπᾶ Τεραῦ Άρα; απά Απ, Ῥεραῦ Πποδαρβαῦ 
’ 4 λ 3 , . ε ΄ ο ’ σα νι 3 ’ Ν 

ΙἸωσαφὰτ.δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ’ ᾿Ιωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν 
Απᾶ ο οδαρπςῦ Ῥεραῦ ποτατα; ΑΠ ζογατα ἹῬεραῦ 

Μοζίαν' 9 ΥΟζίαςὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωάθαμ' ᾿Ιωάθαμ δὲ 
Οσίας; βηᾶ Οᾳἶ88 περαῦ ο οαίματα: απᾶ ο οφῖπαπὰι 

ἐγέννησεν τὸν ᾿Αχαζ' ᾿"Αχαζ-δὲ ἐγέννησεν τὸν Ν Εζεκίαν"' 
Ῥερεῦ .Αοιασ; θηπᾷ Ασομασ Ῥεραῦ Ἐσοχκῖας; 

110 "Εζεκίας! δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ' Μανασσῆς.δὲ ἐγέν- 
ἳ αηᾶ Ἐσεκῖας "ἹῬοραῦ ΠβπαβςεΒ; απᾶ Μαπαβςες Ῥο- 

νησεν τὸν "Αμών'' ἈΑμὼών! δὲ ἐγέννησεν τὸν ΙωσίανἹ 
ραῖ ΑΠΙΟΗ; Απᾶ ΑΠΙΟΠ Ῥεραῦ Ποδία5; 

τν μ 4 ςς ᾿ / 2 Ὁ 

11 Ο]ωσίας" δὲ ἐγέννῆσεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς 
απᾶ 1οβίαξ Ῥεραῦ «Φεοβοπῖας απά 2ρτοίΏτοη. 

αὐτοῦ. ἐπὶ τῆς µετοικεσίας Ῥαβυλῶνος. 139 Μετὰ. δὲ 
αμῖς, αἳ [019 πας] οἳ ἴπθ οαΥΧΥΙΠΡ ΑΥΥΑΥ οξ Β4ῦγ]οἨ, Απᾶ αΕΐἴετ 

ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.Ι 
141.ΑΡ «ΤΙΡΓΧΑ5 

ΤΗΕ Ῥοοζ οἱ {πε Ρεῃ- 
εγαίΊοπ οξύ 65ας5(Ἰτίς6, 
1π9 5οη οἱ Ῥατίᾶ, εφ 
895 οἳ ΑΌσαμαπη. 

2 ΑἨχαΏλτα ΌἹὈεραῦ 
Ίβο; βπᾶ Ίβαπο Ῥε- 
ραῦ ᾖασοῦ ; απᾶ 7αςοῦ 
Ῥεσαῦ Γαᾶπφ-απᾶά Ἠϊς 
Ῥχθίβμτεη:; 3 απᾶ ζαᾷας 
Ῥεραῦ Ἐματες απᾶ Ζατα 
οἱ Τπαταας: απᾶ Ἐλα- 
τε Ῥεραῦ Έρτοτα: απᾶ 
Ἔτοτα Ῥεραί Αταπι; 
4 ΑΠᾶ ΆΑταπι Ῥεραι Α- 
παϊηβᾶςῦ ; απᾶ Απιι- 
πβᾶςῦο Ῥεροῦ Ἀβββδοι: 
Αηπᾶ ὙἹαββρου Ὀεραῦ 
Βα]πποἩ; ὃ απᾶ βα]τιοτ 
Ῥεραϊ Βοοῦ οἳ Ἐαολαῦ; 
Απᾶ Ῥοο7 Ῥοραῖ ΟΡ 
οἳἑ Ἐπίῃπ; απά Ουεᾶ 
ὭῬεραῖ «θε; 6 απά 
Φεςςο Ῥεραί Ὠατιᾶ τηθ 
Ἐϊπα; απᾶ Ῥατίᾶ 19 
Ἐϊῑπο Ὀεραί ἈοἱοΏ]οἨ 
οἳ Τετ {αί λαᾶ ὕύεεπ 
ιο πιοε οἳ Ὀτίας; 
7 απᾶ Ῥο]οπιοῃη Ῥοραῦ 
Ἔοροβτα ; απᾶ ῬἘοῦουπα 
Ῥεραί ΑΟα; απά ΑΡῖα 
περαῦ Απα; 8 απᾷ Ας. 
Ῥεροί ὁοδαρηαί; απᾶ 
Φφοδαρβαί Ὀεριῖ ἃἆο- 
παπα; απᾶ {οτιτΏ1 Ώοσαί 
Οσῖα5; 9 αμά Οσῖιι 
Ῥεραῦ σοβΐίΒατα; απά 
ἠοβίματια ὈῬεσαῦ Α- 
οἩαή; Απᾶ ΑσοΠαζ Ῥε- 
ραῦ Επεκῖα5; 10 απά 
Ἐσεχίας Ῥεραῦ Λίαπας- 
865: αηΏᾶ ἸήαηΏαεσος Ὀε- 
ραῦ Άπιοπ; απᾶ ΑπΠοΠ. 
ἹῬοραῦ «οδῖαρ; 1] απᾶ 
Φοβῖας Ῥεραί {Φεομοπίας 
Άπᾶ Πϊ5 Ὀτείητετ, αοοαῦ 
1ηπο ἴπαιῬ ἵΠογ νατη 
οπττ]εᾶ απαγ Το Ῥα- 
Ώγ]οιπ: 12 απᾶ αἴτος 

5 Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθθαῖον (Ματθ. ανν) αΏτΝΥ ; [Εὐαγ.] κατὰ Μαθθ. Α; κατὰ Μαθθ. Τ. 
ὃ Δανϊδ αΝ; Δαυεὶδ ΙΤΊτΑ. 
{.--ὁ βασιλεὺς 11ΓΑ. 
} Οδείας ΙπΤτΑ. 
ϱ]ωσείας ΙΠΊτΑ. 

ο Αμειναδάβ Α. 
Ε Σολομῶνα 6ΤΤΑΥΓ. 

κ Ἐδεκείαν 1., 1’ Ἐδεκείας 1, 

ἆ Ῥοὺς Ίπι; ἙῬοὲς ΤΑ. 
Ἀ᾿Ασάφ ΤΤΤΤΑ. 
πι; Αμώς ΠΠΤΙΑ, 

ε]ωβὴηδ ΙΤΙ:Α. 
1 ᾿Οξείαν ΗΤΤΓΑ. 

π᾿]ωσείαν ΙΣΤΓΑ: 



2 
ΕποΥ ΄Ὕοτθ Ὁτοαρηξ ἐο 
Ῥποσ]οι,  «αοοποπίις 
Ὀοραῦ ΒΑ]α{ΠΙεΙ; απᾶ 
Ῥλ]πίΠΙεΙ Ῥορπῦ Ζοτο- 
Ῥπδο]; 13 απά Ζοτοῦῃ- 
Το] Ὀοσαῦ ΑΡὶαᾶ; απἁ 
ΑΡὶιᾶ Ὀοραί Ελακίτα; 
απᾶ Ἐἰακίπα Ὀοραῦ Α- 
σου: 14 ππᾶ Αποι Ῥεραῦ 
Ῥπ]ος; πμᾷ Ξαᾶος Ῥεσαῦξ 
Αολιῖπι; απᾶ Αολϊπα Ῥο- 
ρα Ἐ)αᾶ; 16απᾶ Β]αᾶ 
Ῥοραῦ Ἐ]σοπστατ; απᾶ 
Ἡ]οπζητ Ἡοραῦ Μπῖ- 
Τλνα: Ἀπᾶ Μαϊίπαῦ 
Ῥερππῦ ᾖποοῦ; 16 απᾶ 
Φιισοῦ Ὀορπί «1οδθρῃ 
Όλο Παβρηπᾶ οἳ ΜΥ, 
οἱ Ὑ]οτα πι Ὦοτῃ 
Ίεβιιβ, Ὑπο 18 ορ]]θᾶ 
Ομτῖεί, 

17 9ο αἲὶ ὑπο ρεπε- 
ταῦ]ομς ἔτοτα ΑΌταπαπα 
{ο Ὀπτὶᾶ αγε ξοαγίθεῃΠ. 
ΡοποταΒΙοΏ8 ; απᾶ Έτοπα 
Ῥατία απ] ἴπε οατΙΥ- 
ἴπᾳ αγ Ιπίο ῬἘπργ]οῃ. 
αγο Τοαχῦθεπ Ρεπεία- 
ὕἹοπβδ; ππᾶᾷ Ίτοπι πο 
οπτγσ]ὰρ απαγ ἸΙπῖίο 
Ῥαργ]οα απίο Οητὶςό 
αγαε Τουχίεθη Ρεπυτα- 
ΜἱοΠ5, 

18 Νον ἴπο ΡΙτίῃ οἳ 
Ζθειι5 ΟἨτῖςί τνας οἩ 
Οπ]ς πνΊςε: πο ας Ἠϊς 
πηοίπετ Ματγ ντα εξ- 
ροιξθᾶ {ο «οβερῇ, Ῥε- 
{οτο {ΤἨΠ6γ ϱΑΠΙΘ ᾖΤο- 
Ρείλοτ, 5Ἠ9 πγας Σοππᾶ 
ππιέὮ οΏ]]ᾶ οἳ πε Ἠοίγ 
Ποςῦ, 19 ΤΠεπ ᾳοβερΗ 
Ἡοσ Ἰμιςραπᾶ, Ῥείπρ 
παῦ πιαη, ππᾶ ποῦ γ]- 
ἴηπσ Το ΊΠπ]θΘ Ἡεγ 
ΡιὈ]ο ϱΧΑΠΙΡΙΘ6, Τ/αΒ 
πηϊηὰθᾶ {ο ρας ον 
Άνναγ Ρρτϊνι]γ. 390 Βαέ 
σγ]]]ο Ίο ἐποιρπῦό οἩ 
{λποςο Ἰἴπίπρς, Ὀε]ο]ᾶ, 
ἴπε απΏρε] οἳ ἴπο Τιοτᾷ 
Ἀρροητοᾶ Ἱιπίο Ἠϊπα Ίπ 
ΒΑ ἀτθµτη, ΒΑΨΊπςσ, 0ο- 
5εΡΗ, ἴποαι 8οη οἳ 
ἘῬατνιᾶ, ἆθαπτ ποῦ ἵο 
ἴπκο πιη{ο παρ Ματγ 
Τσ πήάθ: 3ος ἰπαῦ 
συπῖοὮ 16 οοπορἰτοᾶ ἵτπ 
Ἡον 8 οἳ ἴπε Ἠο]γ 
αποεῦ, 2ἱ Απᾶ ο]ο 
επα]] ὈῬτίπρ {οτίῃ α 
505, απᾶ ἴλοαι επα]ί 
σπ]] Ἠϊβ παπαο ΟΕΡΏΕ: 
ΣΟΥ ο εἨα]] 5ητο Ἠϊς 
Ῥθορ[ο ἔτοπ1 {λοῖτ β1πς, 
22 Νου π]] ὑπῖς τας 
ἆοπε, ἐπαῦ 165 πιῖρηί Ὦο 
Σπ]β]]αᾷ πνΠῖοα σναξ 
βροκοπ οἳ ἴπθ Τιοτᾶ ον 
ἴπο Ῥτορπεῦ, εαπγσΊπα, 
23 ΒῬοποιᾶ, α΄ τνιρῖη 
βἨΑ]] ο πια οπῖ]ά, 
ππᾷ εἩα]] Ὀτίπς Εοτί] 
Ά 60ΟΠ, Απᾷ Ί]αγ εΏπ]] 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 1. 

την µετοικεσίαν Βαβυλῶνος, Ιεχονίας Ἰἐγέννησεν! τὸν Σαλὰ- 
ἵπο οπτΥγ]Ίτιρ απνη οἱ ΒΑΡΣΙΟΠ, ύοσποπία8 ὍΌορπε Βα]α- 

θιλ’ Σαλαθιὴλ.δὲ αἐγέννησενϊ τὸν Ζοροβάβελ’ 19 Ζοροβά- 
ΥΗΙε]; Άπά Βαλη{ΠΙε] τεραί Ζοτουπῦο!: Ἅπονουα- 

βελ δὲ πἐγέννησενὶ τὸν ᾿Αβιούδ: ᾿Αβιοὺδ.δὲ ἐγέννησεν τὸν 
ῶοἱ Ἱαππᾶ Ῥοσαῦ Αίας απᾶ ΑὈὶιᾶ Ῥοριιῦ 

᾿Ἠλιακείμὶ Ἐλιακεὶμ.δὲ ἐγέννησεν τὸν ᾿Αζώρ' 14 ᾿Αζὼρ.δὲ 
Ἐλμακίπα; ππᾶ Ε]ίηικῖπα Ῥεραῦ ΑΖΟΥ; ππά Απος 

ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ᾽ Σαδὼκ.δὲ ἐγέννησεν τὺν ᾿Αχείμ' ᾿Αχεὶμ, 
Ῥοριῦ πᾶοσ; απᾶ Βιάος Ῥορυς Λομῖπι; "Κολπῖπο 

δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ: 16 ᾿Ἐλιοὺδ.δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεά- 
αμπᾶ ΤῬοραῦ Ἐ]ιπα; απᾶ Ἐ]πᾶ Ῥεραί Ε]ση- 

ζαρ' Ἐλεάζαρ.δὲ ἐγέννησεν τὺν 'ΜατθάνἩ τΜατθὰν! δὲ ἐγεν- 
.Π1Υ Άπᾶ Ε]ονσατ Ῥερηῦ ο Μαίπαα ἈΑπά αξία] Ώο- 

νησεν τὸν Ἰακώβ' 16 ᾿]ακὼβ.δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν 
ρεῦ ζασοῦ ; Ἀπᾶ ᾖασοῦ πῬεραῦ ᾖοξορ]ι ᾖἴπο 
” ’ 3 τ ΄ - ε ιά ΄ 

ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη ᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος χριστός. 
ἨἩαδραπά ο ΛΙΑΣΥ, οὗ πποπι τας Ῥουᾳα Φοριιβ, ὪΠο 5 οι]]οῖ Ομτ]εί, 

17 ΙΠᾶσαι.οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως "Δαβίδ 
Βο α1] ἴπο Ρεπετα[Ίοης ἔτοπι Αὕτιπππ {ο ἈἨὨανίᾶ 

4 Ἕ [ . 3 ” νι 5 ἰδίὶ ε/ ” ΄ 

γενεαὶ δεκατέσσαρες' καὶ ἀπὸ "Δαβὶδι ἕως τῆς µετοικεσίας 
"ροποταϊίοπς "{οατίεοπ; ππᾷ Ίτοπι ἍἡἹινῖᾶ πμ {ιο οπυγίας α ΝΑΤ 

Ῥαβυλῶνος, γενεαὶ δεκατέσσαρες' καὶ ἀπὸ τῆς µετοικεσίας 
οἳ Βαῦγ]οηῦ, 3ἈρεποταΏίοΏς5 120ΙΙΥΘΕΝ Ἀπᾶ Έγοπι πε οατγίΠς ΒΑ 

ῬΒαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ, γενεαὶ δεκατέσσαρες. 
οἱ Βαμγ]οτ νο ᾖἴπο Οπεῖςῦ, ροπεχαίῖοπς ᾖ22οἱ1/6θῃ. 

18 Τοῦ.δὲ "Ἱησοῦ! χριστοῦ ἡ "γέννησις! οὕτως ἦν. Μνη- 
Νου οἳ ὄο5ας Οµμτῖσό πο Ρίτα ἴπαδ τνας, “Ηανίης 

θ ῃ σα Αρ η η ὔ Ἡ ; Ἰ , νε οἱ 
στευθείσης ἀρῖ τῆς.μητρὸς.αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ιωσήφ, πρὶν-ἢ 
9ραεπ ”Ρεἰχγομμθᾶ 'Σος -Π]ς “πιοῦμος 3Ματν {ο ᾖοδορἩ, ἨἘθξογθ 

συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐἔν-γαστρὶ.ἔχουσα ἔκ πνεύματος 
Ἄρμπας "εορείπου 11Π6Υ ἍεἩθ πας Τοιπᾶ Ἅᾖο Ὀο ν{Ἡ οπ]]ά οἑ [πε] ρρίνϊς 

αι ττ 2 Π ὧν τε ο τς . - ῃ ”» ῃ ῃ ΄ 
ἁγίου. 19 ᾿Ιωσὴφ-δὲ ὁ ἀνὴρ.αὐτῆς, δίκαιος ὤν, καὶ μὴ θέλων 
1Ἠο]1γ. Ῥιν ᾖοδερα Ἡεσ Παςραπᾶ, τἰβαίεοιις 'Ώ6ίπρ, απᾶ ποῦ τν] ἵπῃ 

αὐτὴν Σπαραδειγµατίσαι,! ἐβουλήθη Σλάθρα! ἀπολῦσαι αὐτήν. 
Ῥιαγροδθᾶ αοοτεῦ] Ἅᾖἴο ρπῦ πνναγ αυ, 

[υνεχο] 

Ἠες τσ 6πΡοβο ραρ]]ο]γ, 
” . ν ” ρ 

90 ταῦτα δὲ αὐτοῦ.ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος µκυρίου 
Απᾶ 5ος ουΠῖπρς Ίγυποπ”πα Ἠπά “ρομᾶστοᾶ, ὮῬο]ο]ᾶ, αππηροὶ οἳ [μα] Τιονᾶ 

κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέγων, ᾿]ωσήφ, υἱὸς "Δαβίδ, μὴ 
ἵπ Αα ἄτοβτα Αρροηχοᾶ Ίο Πίτα, δΗγΙΠΕ, ΠοβερΏ, 5οπ οἳ Γιν]ᾶ, "που 

φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ αμ υπο σα τὸ. γὰρ ἐν 
188}: Μοίακο{ο[ίπου] Ἅασγ - Ψ νῖθ, ᾷοχ ἐλιαῦ συ ]ιῖο]ι ἵπι 

αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 91 τέξεται.δὲ υἱόν, 
Ἡου 6 Ῥοροῦίον "οὲ [πε] Εριτς 3 “Ἠοιγφ. ΑπάςΠοςΕς]] Όσίχις Εοχγί]ιαοπ, 

καὶ καλέσεις τὺ.ὄνομα.αὐτοῦ Ιησοῦν' αὐτὸς.γὰρ σώσει τὸν 
απᾶ ἔλοι «Ἡα]ὐ ου]1 Ἠ15 παΏ1θ 108118; Ἔοχ Ἡθ ΒΠΩΙΙ 5. νο 

λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν.ἁμαρτιῶν-αὐτῶν. 35 Τοῦτο.δὲ Όλον 
ἌρεορΙθ ᾖἨϊΐ6 ΊΈτοπι οπεῖσ ἶπς, Νονν ἐλῖς αἲ] 

γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ΄ τοῦ! κηρίου 
οππῖο ἔοραςἉς, ἐπαῦ ταϊᾳ]ῦ Ῥε Ει]Ε]]1εᾶ ὑπ ῦ πἩῖοἩ πας ροκοι ὮὉσ Ἅῑμο Τιονᾶ 

διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, 25 Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν 
1ἨχγοιρΏ ἴπο Ῥχορ]οῦ, ΒΗΥΙΠΡ, Ῥολο]ᾶ, ο γ]ισιαν ἍὈνἩ 

γαστρὶ ἕξει καὶ τέξετιι υἱόν, καὶ Καλέσουσι» τὸ ὄνομα 
“οΜ]]ᾷ 15Ἠα11”.ε, απᾶ 5Πα]] Ὀσίπς {οσίΏ α 5οἩΠ, ππᾶ {πε 5μα]] οι] πια 

α γεννῷ Ῥερεῦς Α. τ Ἠ]αθθάν Ἱπττλ. 3 Δανϊδ ΑΝ; Δανεὶδ ΗΤΊΤΑ. ἵ ---Ἰησοῦ Ἡτ. " γένεσις 
ΩΙΤΤΤΑΥΓ. 

ΕΓΤΤΑΊΥ. 

κ ---γὰρ ἔον στα]. α Δειγματίσαι Ι/ΓΙΝΔ. ὃ λάθρα Ἱ, 3 --- τοῦ (’ε(ιά | εἶιο |) 



1. Π. ΜΑΤΤΗΕ Ί. 
- ΄ ) {ε - 

αὐτοῦ Ἐμμανουήλ,ι ὃ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Μεθ ἡμῶν 
α1ηἱς πιπημηπιθ], νμῖοἃ 8, υεῖνᾳ Ιητοχρτοτεᾶ, 31 ΄ ας 

.ῥ' θεός. 94 ὑΛιεγερθεὶς!.δὲ «ὐὶ ᾿Ἱωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποί- 
αᾳοᾶ. Απᾶ λανῖηπρ "ὍθοἨ  αγοιπεᾶ ᾖ4ο5δεΡΆ Έτοπι ἴἨθ Ἅ196Ρ, αῑᾶ 

»” - Ν ΄ 

ησεν ὡς προσέταξεν αὐτῳ ὁ ἄγγελος κυρίου" καὶ παρέλαβεν 
5 ὨἨπᾶ οιἀθχοᾶ  ἍἈἨϊπι [Πθ θηµεΙ οἱ Γἴπε] Τ,οχᾶ, απᾶ {[οολ το[ μπα] 

- ΄ μ ΄ τ 

τὴν-γυναῖϊκα. αὐτοῦ, 36 καὶ οὐκ.ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ 
ἔ ππᾶ χποιν οῦ ες απ] 

ἔτεκεν ἁτὸνί υἱὸν «αὐτῆς τὺν πρωτότοκον'' καὶ ἐκάλεσεν 
βἩε Ότοιι, Ἡέ ζοσί]ι 3οπ ος ΄ ἴπθ Ἀχδίροιη; απά Ἰεσυ]]φά 

τὸ ὄνομα. αὐτοῦ ᾿]ησοῦν. 
115 πάν μ1θ 29818, 

- - μ Ξ -” ΄ 

ϱ Γοῦ.δὲ Ἰησοῦ γεννηθεντος ἔν Ῥηθλεὲμ τῆς Ιουδαίας, 
Νονν ζενιιβΒ πανϊπρ Ῥεεπ Ῥοτα Ἱπ Βείμ]επεια οξζαάφα, 

ἓν ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδού, µάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν 
{π [τ].ε]άπγε οἳ Ηθειοά ἴ]μο Κίπρ, ΤὈομο]ᾶ, ταπβὶ ἆτοπα [πε] ες 

παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα, 3 λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχ- 
αλ πνοα Γη] ογιιρη]εια, ΡΑΥἰΠΡ, Ἴπεχο 15 Το πο Ίβ 

θεὶ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα 
Όφευ ΌοΥῃ Κίνπρ οἱ ἴπο 16γ/ςῇ ΣοΥ πνθ 5ΙΗΙΝ Πἱ8 5ί8τ 

ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. ὃ ᾿Ακούσας 
1η {1ο οπςῦ, ΑΠᾶ ατοοΟπΙθ Το ἄο Ποπππρε ἍᾖΤολμίπ, δΗανῖηρ "πεατά 

δὲ 3" Ηρώδης ὁ βασιλεὺς! ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα 
"ας ἈΜετοᾷ 3Ποθ ἍΚίπρ Ἰθπα8 ἰχοιῦ]εά, ππᾶ αἱ Ἑγαβα]επα 

μετ’ αὐτοῦ. 4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
πα Πῖτα, Αιιᾶ Ματίπρ ραίμοτεᾷ ἑορθίπες αἱ ΊΠθ ολῖαξ Ρχϊ]εςίς παπά 

γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν, ποῦ ὁ χριστὸς 
5ο.1ρε8 οἳ ἴ]ιο Ῥοορ]ο, Ἅθ Ιπαι]τεά οἳ Ίπετα Ὑπετείπο οπτῖες 

γεὴνᾶται. ὅ Οἱ δὲ Ξεῖπονὶ αὐτῷ, Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. 
ΕΠοιι]ᾷ ωεῬοχΠ, Απά εν βαά ο ]ῖπ, Ἰπ ὮἈΒείπ]επεπα οἑ Γαάκα: 

ε/ ] ’ Δ ο] ΄ 3 4 , 
οὕτως.γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου, ϐ Καὶ σὺ Βηθλεέμ, 

Τοτ ἴμιβ 15 ηης ΌθοἨ ππ]ὑίοη Ὦυ ἵἴμο φτορπεί, Απά ἴποα, Βείπ]επεπαν 
” ὐ / ε) -- 1 ΄ 2 - ε , ᾿ ΄ σ 3 

γῆ Ιούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἔν τοῖς ἠγεμόσιν Ιούδα ἐκ 
]απᾷ οἳ ήπᾶα, Ἰπ πο ννῖρθ 1θ6μ5ί ΑΝΕΠΠΙΟΗΡ ἴπο ΡΟΤΕΙΠΟΙΑ οξ σιᾶα, "οαῦ 

σοῦ γὰρ ἐξελεύσεταιὴγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν.λαόν.µου 
305 "περ 'Έογ 5Πα]] ρο ΤογίἩ τα Ιεπᾶες, αν]λο 5Ώα]Ι 5πορπετᾶ  τΤαγ Ῥοορ]θ 

τὸν Ἰσραήλ. 7 Τότε Ἡρώδης Νλάθραϊ καλέσας τοὺς μάγους, 
Ίβτπσ]. Ἴμεαπ ἍἨετοᾶ, "πεοχοῦ]γ 1ΠανΊηαρ οπ]]οᾷ ἴμο παρ], 

ἠκρίβωσεν παρ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος" 
Ἱπαιι]τες παοιιχα Με] οἳ ἴἨεπι ἴπο Ἅῄτῖπθ οΕξῖπε "αρροπτῖπρ 1β61Τ., 

8 καὶ πέµψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν, Πορευθέντες Ἰάκρι- 
Ἅπα Πατίηρ δεπῦ ποπ; ᾖἵο ῬοίΠ]ομοπα, Ἰθ αἱ, ἩἨανίπρ ροπο, Άσοιι- 

βῶς ἐξετάσατεῖ περὶ τοῦ παιδίου: ἐπὰν «δὲ εὕρητε, 
ταἰοΙσ Ππααῖτο 1οτ Ίπο Π{0]ο οπΏῖ]ά; απᾶ τνπθη το εἨβ]] Ὠατο {οιπᾶ [Π1πα] 

ἁπαγγείλατέ µοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 
ὮὈΥΙΠΡ πνοτᾶ Ῥαο]ς ἴο1πθ, τἴλπαῦ 1 αἶξο Ἠανίῖπρ οοτΙθ ΤΙΑΥ ἆο Ποπ]ηρο ᾖ{Το Πτι, 

9 Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν' καὶ ἰδού, ὁ 
Απά {Πεγ Πατνίπρ ποανά {πα κίπρ, πνεηῦ ΑΤΥΑΥ 7 ππᾶ Ῥεπο]ᾶ, πα 

ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἄνατολῃ, προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν 
Ε ΡταΥ, ΠΙςῃ Παν βησν Τι πο «οας, πνολῦ Ῥοΐοτο Ίπεπι, ταπίΙ]Πανίηροοπ1θ 

Κεστηϊ ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα, 
10 διοοᾶ οτε ἍἩὙΊιοΓθ Ίνας ἴμε Ηὔδ]ε οπῖ]ά. Απά Πανῖηπᾳρεοπ ἴ]πο 5ίατ, 
) ’ 4 / / - Δ . / ῳ ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα" 11 καὶ ἐλθόντες εἰς 
Έπος το]οϊσσα [ιν] Ίου 3ρνοπί ΛΙεχοεσβϊπρ]σ. Απά Ἠαπτίηρ οοπιο Ίπῖο 

---- ὁ τ. 
Γὸ βασιλεὺς Ἡρώδης 1ΤΤίΑ, 

κ ἐστάθη Ι.ΤΊτΑ, 

8---ὁἩ, 5 ἐγερθεὶς Πανίηρ 1ήδεη ΙΤττΑ. 
ε--- αὐτῆς τὸν πρωτότοκον 1ΠΊτΑ. 
! έξετασατε ἀκριβῶς Γ.Τ5:Α. 

93 
οπ]] Ἠϊς πηπιε Ἐητηπ- 
ης], τν λίσ]ι Ῥοῖηρ ἵπι- 
τουργοίοεᾷ 15, αοαά νψ]έ 
ας. 94 ΤΗςΠ ᾖο5ερ]ι ὓε- 
1πρ ταῖσεά {τοι ϱ]ουρ 
ἀἷὰ ας ἴ]ιο πηρε] οἳ ο 
Τιοχά ὨἨπᾶ Ῥϊάᾶειι Πΐπῃ, 
πηᾶ τοο]ς ἀπίο ΠΊ1η Ἠϊ8 
πνιτο: 25 απᾶά ἆἘπονν 
πες πο Ο]] οἵιο Ὠπά 
Ὀνουρ]ιν {οτι Ἰος 
ΗγαίῬοΓη 805: πμ Ίο 
σα]]οᾷ Ἠϊρ ΏΑΠ ὁ Ε- 
505. 

"ΤΠ. Νοῦν ἵνιθπ 1ο5118 
Ίνης Ῥοτα 1 Πο 1ι]εἶνοι 
οξσιιᾶσα ἵπ ἴπε ἀῑπιγκοῦ 
Ἠογοᾶ {ιο ΚΙπρ, Ὀε- 
Ἠο]ᾶ, ἔπογο οπ1µθ ινῖρο 
Ώ]οπ 2ΓΟΙΠ ἴ]ο οποί το 
ογμβπ]επι, 2 5αγ{ς, 
Ὕποτο ἶς ο ἐ]ιαῦ ἴ5 υοἵ Ἡ 
Κἴπρ οἳ {πο ζουν 2 ΕΟΓ 
Ὑθ Ἠπνθ 5οθιι Ἠϊς 5ίηχ 
1π {με επαῖ, απᾶ πατε 
σοπιθ {ο υοτβΠῖρ Ἰΐτα, 
3 ἨΓπεπ Ἠοτοᾶ ἐποκίπα 
Ἠβᾶ Πεατᾶ {ᾖσδα {ιισβ, 
Ίο πας {τοιβ]οᾶ, ππᾶ 
81] «εχαβα]οπα γα 
Ἠϊπι. 4 Απιᾶ ὝΠοπ Ὦθ 
Ἠβά Ρα{λποχεᾶ π]] ἴπθ 
ομῖοξ )ρτῖθαί ππᾶ 
Βοχγ]Ώες οἳ {Πο ΤθορΙθ 
ΊοΡείΜΟΣ, Ἡο ἄοπιππἀσᾶ 
οἳ ἴπεπα ΊΎ]εχο ΟΠ)1ν6 
βποπ]ά Ὀο Ῥοσπ. ὅ Αιμᾶ 
ΤΠεγ εαἷᾶ απ{ο ΠῖΏι, Τά 
Ῥείπ]ε]Ἰθηι οἱ οιιάση: 
{ος ἴ]αςβ 16 15 ντίτῖθη 
Ὦγ ἴπε Ῥτορπεί, 6 Αιιᾶ 
ἔποι Βοίβ]ε]οπῃ, ἴπ ἴ]ιθ 
1πᾶ οἳ οπᾶα, ατῦ ποῦ 
'μο Ἰθηδῦ Απποηπρ 11θ 
Ῥτίποες οἱ σιιᾶα: 1ος 
οτῦ οἱ {πεο εΏα]] σοπ]θ 
π΄ ἄΟΤΕΣΠΟΣ, ἐμοῦ βλιι]1 
τα]ε νεος 1ετηο]. 
7 Τηῃοεπ Ηοτοάᾶ, ΠΕΙ Πθ 
Ἠπᾶ Ρεϊτ{]ψ οπ]]εᾷ ἐ]ιθ 
σγίβθ ΤΙΦΠ, ἱπαιι]χγεᾶ οξ 
ἴπεπι ἀϊ]ροπί]ν Ἰνπαῦ 
Μπας {Πο βἴαχ πρροπτς, 
8 Απᾶ Το 5οπί ἔπεπι {ο 
Βεϊπ]επεπι, απᾶ απῖᾶ, 
6ο απᾶ βοπγοὮα ἁ- 
Ρεπί]γ {οτ {πε τοιιησ 
οπῖ]ά; αιᾶ ἹνΠοπ Υθ 
Ώατο Μοιιπᾶ Πῖπι, Ὀτίης 
Ώ]ο ἸΥοτγᾶ αρηῖπ, {ππί Τ 
ΣΗΑΥ ΟΟΠ1Θ ηπᾷ νοτμΗἰρ 
Ἠΐπῃ εα]ςο, 9 ποπ {πο 
Ἠπᾶ Ἠεπγᾶ {πο Κίπᾳ, 
ΤΠΕΥ ἀερητίεεᾶ: αμα, 
19, ἐΠοβίητ, γ/π]ο]ι {πετ 
5πΥ ἵη ΤΠο οας, πο 
Ὅοξοχο ἵπαια, 111 ἵε 
68ΙΏΘ Απᾶ 5ίοοᾷ ονος 
πνΏςχο Ίο γοπΏρ ολὶ]ά 
πνας, 10 Ποπ ἔπογ 5πτν 
{πε 5ίατ, ἴΠογ τε]οϊσοᾶ 
ππΙτἩπ οκορεᾷῖηρ ρτεαῦ 
1ο. 11 Αιιά πΏοἩ {11ΘΥ 

ἆ--- τον (γεαά α 5011) Ι.τητΑ. 
«ξ ειπαν Τ. Ἀ λάθρα 1» 



4 
Ίνογο ο0π10θ Ἱπίο ἴπε 
Ἠοιιδα, ΤΠ6γ ΑΠ Τμ ́  
ἡιπεα στα Μητν 

ἵδ ταοίποτ, πιᾶ 2ο]] 
4οπἩ, ππᾶ πγου μῖρροᾶ 
λΐταχ: ππᾶ πνποπ ΤΠεγ 
Ίιαᾷ οροποσᾶ {λεῖν ἔτει- 
8ΙΙΓ65, {πΠογ Ῥτοδεπῖεᾶ 
απῖο Ἠῖπι ΡΊΕί5; σο]ᾶ 
απά ἔγαπ]ΙπσσΠΕο, 4 
ΏΙΣΧΤΗ, 15 Απά Ῥεῖηπρ 
πιηγμθᾶᾷ οἱ ἀοά ἵπ 
ἆγοππι ἍᾖΊἘπαῦ Ἅᾖ1πογ 
β]οπ]ά ποῦ τοϊαχΏ {ο 
Ἠοιοᾶ, {που ἀερατίθᾶ 
Ίπίο ἐΠοῖτ ου/π σοπη- 
ἔτσ Αποϊμας πα. 

13 Απᾶ ν]θη {ποεγ 
Άνοχο ἀορητήεᾶ, Ῥεπο]ᾶ, 
{πο πηποὶ οἳ ἴπο Τιοτά 
ΑΡΡθΑσΟ{]ι νο 1οβερΏ {π 
β΄ ἀΥΟΛΠΙ, βηγίηρ, Ατῖςθ, 
πιᾶ ἴακο ἴπο τοαπρ 
οΙ]ᾶ απᾶ Ὠ]5 πιοίπος, 
Ἀπᾶ Ποο Ιπίο ἘἩρττῦ, 
απᾶ νο ί]οα ἐπετο απ{1] 
1 υτίπρ ἔπεο ποτᾶ: Έοτ 
Ἠοχοᾶ τη] βοε]ς ἴπο 
σα ολ]]ᾶ Το ἀεείτογ 

ἴπα. 14 ΤΓηεπ Ἠθατοςθ, 
Ἡθ {ἴοοκ ᾖἴπο γοιπρ 
οἩῖ]ᾶ απιᾶ Ἠϊς ταοῦἩεχ 
Όν πρ], απᾶ ἀερατίθᾶ 
1π{ο Εργρύ: 16 απᾶ πας 
ἔποτο αιπδ]] {πο ἄθαί]ι 
οἳ Ἠετοᾶ: ἑλαῖ ὑταῖραῦ 
Το Επ]βΒ]1εᾷ πνΏῖσα τναβ 
ΒΡΟΚεΏ οἳ Το Τιοτᾶ Ὁγ 
τπε )ρτορποῦ, ΒΑΥΊΠΡ, 
Οα6 οἳ Ἡργρί Ἠατο 1 
οβ]]θοᾶ αγ 5οἩ. 16 Τπεη 
Ἡοτοᾶ, ππεηι Το βατ 
ἴλαῦ Ώθτγαβς τηοσκθᾶ οἳ 
ΤΠ πο ΤΙΕΠ, πας εχ- 
ορθᾶῖης ὙπποίἩῃ, απᾶ 
Βεηπί {ΞοτίἩ, απᾶ β]ογ 
β]] [ιο οἩ]]άτεοι ἰπαί 
πνθιο Ἰπ Βείμ]ομοπα, 
απᾶ ἵη α]] ἴπο οοαςίβ 
ΥἨθΙΘοΕ, Ίτοπι Έντο 
Ψεατβ οἷᾶ απᾶ ππᾶεσ, 
βοσοτᾶῖπρ Το ἴ]ο παρ 
πγΏϊοὮ Ὦθ Ἠαᾶ ἀῑ]]σεπί- 
1 Ἰπαπ]ταᾶ οἳ ἴπθ πνῖςθ 
ΣΠΘΗ. 17 Τπεπ ἴπας ξ]- 
Ε]]εᾶ ἐπαῦ νγπῖεὮ ν/αβ 
ΕΡοΚθεη Ὦγ 76ΥθΙαΥ ἴπθ 
τορᾗοῦ, 84Υ1ΠΡ, 18Τω 
ΑΤΑΒ Ί/48 ΤΠΘΤΘΑ γοῖσθ 

Ἠεατᾶ, ἸαπιεπίύαβίοἨ, 
βπᾶ πθερίηρ, απᾶ ρτοςῦ 
ΤΠΟΙΙΤΏΙΠΡ Ῥβο]ο] 
πγεερῖηρ Το; Ίετ οΠ]]- 
Ἅτοη, απᾶ Ἱποι]ᾶ ποῦ 
Ῥε σοπαξοτ{θᾶ, Ώθοβαβθ 
ἔπεγ ατθ ποῦ. 

19 Ῥαὺ ν]θη Ἠετοᾶ 
σας ἀθιᾶ, Ῥεπο]ᾶ, ϱΏ 
Βιβοὶ οἳ ἴπο Τιοτᾶ Α}Ρ- 
ῬεητείἩ Ἱπ 8 ἀἄτθατα 
Το «ο5δρᾳ ἵπ Ἐργρί, 
20 ΒΑΥΙΠΡ, Ατίβθ, ππά 
ἆπκε {πο ποαπἩπρ οΠ]]ᾶ 
ΏπΏᾷ Ἠϊ5 ταοίἩΘΣ, Απᾶ ρο 

1εἶδον ἴπεσ βα η. ΟΙΤΤΤΑΥΥ. ᾧ ἳ : 
η.--- τοῦ (γεαᾶ [ἴηε]) ΠΤττΑἸγ. 9 διὰ (ἩτοιιβΏ 1ΤΊτΑΥ,  ---θρῆνος καὶ ΙΠ1ΤΑ. 

4 ἠθέλησεν 1. ᾖἆ φαίνεται κατ᾽ ὄναρ ΙΤΤΓΑ, 
Φαίνεται Ττ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. απ 
ῃ ) 1 σ Π η ΄ Γ ῃ - ο] - 

τὴν οἰκίαν, ἱεῦρον' τὸ παιδίον μετα Μαρίας τῆς μητρὸς-ἄὐτοῦ, 
ἴθ Ἠοπθθ, ἔμαυΞοαπᾶ πο Ητε]οολ]]ᾶ η Ματ Ἠ]5 Ιποί]ος, 

καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες. τοὺς 
απᾶ Ἠατῖπρ {811οη ἄοσνπ΄ -ἄῑᾶ Ἡοπιαρο νο Ἠῖα: απᾶ Ἠπγίπς ορεπεᾶ εν 

θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὺν καὶ 
3{π6α8ατθς α{μεῖτ Ίλεγ ομοτοᾶ Ὅο ία Ὥµρἰξς; Ρο]ιά απᾶά 

λίβανον καὶ σμύρναν. 12 καὶ  ἍἈχρηµατισθεντες κατ’ 
ἘτΑαΠΚΙΠΟΘΩΡΘ αππᾶ ΤΙΣΤΤΗ. Απάα Ἠατῖτπς Ῥουπ ἀϊγιπο]Υ Ιπαταοθᾶ Ἱπ 

ὄναν μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρώδην, δύ ἄλλης ὁδοῦ 
ἃ ἄτεπτα ποῦ τοτοίατΏ νο Ἠστοᾶ, Ὦν Ἀποΐμος  ολά 

ἀνεχώρησαν εἰς τὴν-χώραν.αὐτῶν. : 
Ίλογ ντου Ἰπίο ᾖἰλπεὶῖτοπτ οοαπἰχγ. 

18 ᾿᾽Αναχωρησάντων.δὲ αὐτῶν, ἰδού, ἄγγελος κυρίου 
Νοπ ΑΠατνίπρ υηζλάχασνι 1:16, }Ῥοπο]ᾶ, ΑΠ ππσε] οξ[{μθ]Τιονά 

πφαίνεται κατ ὄναρ! τῳ Ιωσήφ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε 
Άρρθαίς ᾖἵπ κα άτοβτα 10 1ο36ΡΗ, ΒΙΠΕ, Ἡατίτρ τῖδεπ ἴα]κο τη [η9ε] 

3 ΄ 8 3 | ναι” Φις νά Γι ων ” ” 

τὸ παιδίον καὶ τήν-µητερα-αυτου, και Φευγε εἰς Αἴγυπτον, 
Ἑσοῦ, πο {19 οἩ]]ά αχιᾶ Πὰ5 παοίλας, ππᾶ Πεο ἍᾖΙΠίο 0] 

καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί’ μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ 
Αηᾶ νο ἴπετο απ] Ι 5πα]] {ε]1 {λμοε; 15 αροιέ "ος 3ΒΠετοά «Το βθοῖς ἐθ 

παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 14 Ὁ. δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν 
11819 οπ1]ᾶ, 1ο ἀθείτο  ἸἨϊπα. ν Απάᾶ πο Ἠοτίπς τῖδεη ᾖοοῖς νε [Παἱη1] 

τὸ παιδίον καὶ τὴν.μητέρα.αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς 
πο Πύτ]ο οΏ]]ά απᾶ Ἠ]5 πιοί]οχ ὮῬν πὶρΒῖ, απᾶ ση ηάτοιυ ᾖἹπίο 

Αἴγυπτον, 16 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρώδου' ἵνα 
στρῦ, Απᾶ π88 ἴποτο απ] {πο ἀεαίἩ. οἳ Ἠετοᾶ: {λαέ 

.ν μα ε θὲ ε Λ π 21 ’ δ ὰ - 

πληρωθῇ «τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Ἀτοῦ! κυρίου ὃδὩι τοῦ 
τηϊσλῦ Όο Εα1β]19οᾶ ΛΑ νο ππαδβΡροκεη Ὦν ἴπθ Τοτᾶ ἵπτοιρα 1 τηςο 

’ ’ ᾽ » ΄ 3 ΄ . ε/, 

προφήτου, λέγοντος, Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα : τὸν.υἱόν.μου. 
Ῥτορ]ποῦ, βηγίηρ, οαυ ο ΕἘργρὺ Ἠατο 1 ομ]]οᾶ. πιΥ ΒΟΠ. 

16 Τότε Ἡρώδης, ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, 
ΤποηἨ Ἠετοᾶ, Ἱατίπρ 6θεη ἴπαῦ 9 πας πιουϊκθᾶ Ὦγ ᾖ1πθ  Ἅµταβρὶ, 

ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς 
ππθ8 οηγτβρθοᾶ ΡτΕΑΕΙΥ, απᾶ ἹΠατίπρ 5επύ Ἠε Ριιῦ {ορ ἀοαϊα α]1 1π9 

παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς-ὁρίοις.αὐτῆς, ἀπὸ 
Ὢοσ8 πα [πετο]1η Βείπ]οβοπα απᾶ Ίπ 8Η. 158 Ῥοχάςις, ἆχοτα 

διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβω- 
Ένγο θα οἱᾶ απᾶ Ἀπᾶθτ, αοοοτᾶῖηρ ἔο ἴπα ὀἶταρ πνἩΙοἩ Ἡθ Ἠιᾷ ασοιχαἴε]γ 

σεν παρὰ τῶν μάγων. 17 Τότε ἐπληρώθη τὸ  µῥηθὲν 
Ἰπαα]χθᾶ Έτοτα ᾖπο µτββῖ, ΤῃθἨ πας {α]β]]6ᾶ {λα ῦ τΥἩ]οἩ πγθς 5Ροκεπ 

οὐπὸϊ Ἱερεμίου τοῦ ήτου, λέ 18 Φωνὴ ἐν Ῥαμᾶ υπὀὸ" Ἱερεμιου του προφητου, λεγοντος, ή αμα 
[ολα Φετοπαῖας ᾖἴπο ορτορηοί, -ΣΑΥΙΠΕ, Α. τοῖοο ἵηπ ἜἘππαα 

ἠκούσθη, Ῥθρῆνος καὶὶ κλαυθμὸς καὶ ἐδυρμὸς πολύε, Ῥαχὴλ 
πας Ἠεατᾶ, Ἰατιθηίασ]οη απᾶ πεερῖπσ απᾶ “πιοιτπίπρ 1ρτθαί, ἈἘβομο] 

κλαίουσα «. νἀ,τέκνα.αὐτῆς, καὶ οὐκ Ἰῆθελενϊ παρακληθῆναι, 
πιθεβίπᾳ [τας] :Ίετ οπἱ]άτθι. Ααπᾶ 3ποῦ Ἀλπου]ᾶ ο οοπιξοχζεᾶ, ι 

ὅτι οὐκ εισίν. 
Ῥθοβτςθ ΔΠόγ Ατὸ ποῦ, 

΄ Γ - ΄ ν΄ ’ 

19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἰδοῦ, ἄγγελος κυρίου., 
Ῥιὴ "πατίηρ 34ϊθά 1Ἠετοᾶ, Ῥεπο]ᾶ, Απ απρο] ο [Πα] Τιοτι 

, - ῃ ᾿ 

εκατ’ ὄναρ φαίνεται! τῷ ]ωσὴφ ἐν ίσο, 20 λέγων, Ἔγερ- 
1π 8 ἄτθαπι αΏΡΘΒΙΒ το αἆοβερα 1π ϱγνῖ, ΒΑΥΙΠΡ, ἩἨατίπρ 

μυ [ή ἃ ’ ” ΄ 

τὸ παιδίον καὶ τὴν. μητέρα. αὐτοῦ, καὶ πορεύου 
Ἠ15 ταοίπες, Απᾶ Ρα 

θεὶς παράλαβε 
τῖσρω Ίφχκο υπΙΤἩ Γ1π9ς] {Πο Η {119 οΏ]]ᾶ απᾶ 

τα κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη 1ΏΠ 9 ἄτεαπα αΡρεατεᾶ 1.; κατ ὄναρ 

---ω..- 4. 

-.- 



ΜΑΤΤΗΕ Υ, 
ο) -” 2. ῤ 

εί ν Ἰσραήλ: τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν 
λιοΓ ο] ανά ας 4ος ας λανο αρ Φ’Πο ππθτο βεοκἰπρ {ἴἨθ 

τοῦ παιδίου. 31 Ὁ.δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ πα δίρ) καὶ 

ΗΓΤΠ. 

οξ {19 Η{01ο ομ]]4. Απᾶ Ἡθ Πανιπρτίβει {ἴοο]ς η [Παῖπα] {1ο 150] ο]ϊ]ά θπᾶ 

τὴν.µητέρα. αὐτοῦ, καὶ "ἠλθεν! εἰς ην Ἱσραήλ. 22 ἀκούσας 
Ἠ]8 παοίΊιες, ΑΠᾶ  ΟΑΠΙθ ΙΠπίο[{Πο]]απᾶ οἱ 15ταε]. ο ρα στα 

δὲ ὅτι Αρχέλαος βασιλεύει 'ἐπὶ' τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ "Ἡρώδου 
αραῖ λαοί Ατοπε]αας . τοίρηΒ οτες Γαάρα ἀπεῖιραᾶ ος πο. 

τοῦ.πατρὸς αὐτοῦ,' ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν' χρηµατισ- 
Ἠ]8 Σαΐμας, 19 γ/8 αξταῖᾶ πετ Ὦἵο 5ο; 3μανίηρ Ὅθει "ἀϊτιπο]γ 

θεὶς δὲ κατ’ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ µέρη τῆς Γαλιλαίας, 
Σηεϊχαοἰθᾶ Ἰαπᾶ 1π αακαμμανι Ἡο πηᾶτεις 1πῖο ἴπε Ῥατίς ος ἄ.111εε : 

99 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην "Ναζαρέτ" 
ΆΑπά Ἠπτίπς οοθ 9 ἀγο]ς 19 α οί οβ]]εᾶ :Ἀκησατοτη ; 

ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν, ὅτι 
βο {μηῦξ βΠοιυ]ᾶ Ῥο {α]Π]]θᾶ ελα νγΏΙοἩ πας 8ροκεα Ὁν Ἅᾖ1ἴπθ Ῥτορ]ιείς5, ἴλπαῦ 

Ναζωραῖος κληθήσεται. 
Α ΝΩΖΩΥΡΡΑΩΠ ΕΠΑ]] η ῶο οα]]6ᾶ, 

9: Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ 
Νου ἵπ Τλοβθ σπα 6ΟΠΠΕΒ Ποηπη 1ποθ 

βαπτιστής, κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ο 2υκαϊλλέγων, 
. Βαραςί, περο]αϊταῖρε: 1π ἴπθ ψ1]άεγπος ύ ξ Σαάρρα, απά βασ1.Ε, 

Μετανοεῖτε' ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία. τῶν οὐρανῶν. 8 Οὗτος.γάρ 
ο ορραέ, 20 Ἠβά ἄτα γη πεασ ἴπθ ΚΙπρᾶοπα οἱ {Πρ Ἠεβτομβ. ΈΟΣ τηῖΒ 

ἐστιν ὁ µῥηθεὶς ῄΥὑπὸ' Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 
) 18 19 γ/Πο πββ5ΡοΚεποί Ὦγ Ἐδαίθα ᾖἴποθ Ρν’ ουμαν βαγίπς, 

Φωνὴ βοῶντος ἐ ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὺν κυ- 
[πε] τοῖςσε οἱ οπθ οτγῖπρ ἵπ {1ο νΠ]άθγπςςς, ον 'Ἡθ παγ οΕ[ίῃο; 

ρίου᾿ εὐθείας ποιεῖτε τὰς.τρίβους αὐτοῦ. 4 Αὐτὸς.δὲ ὁ Ἰωάννης 
Τοχά, ο ομὰ τηβκθ Ἠῖ8 ριίἩ5, Απιᾶ “Πϊταβο]Ε α1οἨπ 

εἶχεν τὸ ἔνδυμα. αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου, καὶ ζώνην δερ- 
145 ταἰπαεπί, οε Ῥαίτ οξ Αα οππια], απᾶ αΡρἰτᾷΙιε ος 

µατίνην περὶ τὴν. ὀσφὺν.αὐτοῦ' ἡ.δὲ τροφὴ ᾿αὐτοῦ ἦνὶ ἀκρίδες 
Ἰεαίμπεε αὐοαῦ Ἠ]η Ιοίπβ, Απὰ ἴπἩο Σοοᾷ οΕλίπι πνθς ἍἹΙουιςύβ 

τ. έλι ἄγριον. 
Ἅποπον ᾖ}νη]ᾶ, 

ς Τότε ἐξεπορεύετο πρὺς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ 
Τπεῃ πιθηῦ ουῦ Ἠΐτα 6γάς]εήι, βπᾶ β]] 

Τουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρυς τοῦ Ἰο εκ 6 καὶ ἐβαπτί- 
} σαᾶτεα, Απᾶ αἱ] ἴπο αρα μσς βτοιπᾶ ἴηθ ογάρη ἈΑπᾶ Ίετο Ῥα)- 

ζοντο" ἐν τῷ Ἱορδάνῃὺ ὑπ᾿ αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρ- 
"εησρᾶ Ἱπ ἴἩθ «αοτᾶβη τσ Ἠΐπα, οοπ{εβεῖΏρ 5ης 

τίας αὐτῶν. Ἰ ᾿Ιδὼν.δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδου- 
αἰπεῖτ ἍἈἘπίό μα ΙΩΑΏΥ ΟΕἴἩθ ἈἘλπαχίσες απᾶ Βαάᾱι- 

-- ἐρχομένους ἐπὶ τὺ βάπτισμα. αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, 
οοπιῖπρ το 119 ορ ρα, Ἡο βαῖά 1ο".ἨοἨι, 

ρματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς µελ- 
ο πννίπΕ οἳ γίρεχε, ψηο 4οχοηπαχγπεᾶ γουι ἵἴο3οθ τοπ ἴἨθ  σοπι- 

λούσης ὀργῆς” ; 8 ποιήσατε οὖν ἀκαρποὺς ἀξίους! τῆς µετα- 
ντοίἩ 2 Ῥτοᾶπος ΤἨεχείοο Ἅἀτυῖῖς ἍἨΠοτΙΠγ οἱ τερεπί- 

νοίας᾽ 9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, ἩἹατέρα ἔχομεν 
8ΠοΘ: Ἀπᾶ Ἀλίπχκ ποὺ ᾖ1οβΑΥ πηιμῖηπ γοιχρε]τες[Έος]5{αΠεσ 1ννο ΄Πατε 
Ἱ 

ὅ 
1π{ο 11ο Ἰαπᾶ οΕ1αραθ]: 
{ος ἴἨθγ 8Γθ ἀρρά σΠῖο 
βΒυπρῃί {πο τοινσ 
οἩ]]ά)8 Ἡ{6. 21 Απάᾶ Ἰθ 
ΑΓΟΡΘ, Απᾶ {οοῖς ἴ1θ 
γοπής ομ]Ι]ᾶ απᾶ Ίνβ 
ΠΙΟΙἨςΕΣ, απᾶ οΠΠ1Θ Ίχι- 
ἴο ἴπο Ἰππᾶ οξ ΙΥαο]. 
22 Ῥαΐ πνηειι Ἡθ Πεατᾶ 
ἐππῦο Ατοποίααις ἁἀῑά 
τοῖσπ 1π Οαάτθα ἵπ Ό]θ 
ΙΟΟΠΙ οἳ Ἠΐ58 ΕαΐΏεχ 11ε- 
τοᾶ, Ἡο πας αἰταϊα {ο 
Ρο ᾿Ειίυμετ: τιον]ε]ι- 
βἰππάίπρ, Ὀοΐπρ Ἱνασιι- 
θὰ οἳ ἄοά η α ἄγειμα, 
Ἡο ἐπγπεά «πε]ᾷο Ἱμίο 
Πο Ῥατίς οἳ λ]ΐ]οο- 
29 Απᾶ Ἡθ ϱΑΠΙΘ ϱλιά! 
ἀπνε]ίς ἵπ α οἵιν οπ]]οά 
Νασατοϊἃ. Επί 
παῖρΏι Το 2Ευ]Π]]οᾶᾷ 
πυΏ]οὮ νας 5ροκειι Ὁ' 
{ηε Ῥτορ]θί», Ἡε 5Πιν]] 
Ῥε οβ]]θᾶ α Ναζρτοιις, | 

1ΤΠ, ΤΠ {ποσο ἄλγα 
68Π19 7οἨπ (μα Βαρεῖκε, 
ῬτεασΠίπς ἵπ πο ινῖ]- 
ἄογηςββ οξ πιά σοι αιιᾶ 
βαγίης, Ἠεροιιίέ γα: ἔος 
πε λκΙπρᾷοΙι οξ Ἠεινθιι 
16 αἲ Παπά. 3 Ἔοτ τ]Πίς 
18 ηο {παῦ ννας «ροκοι 
οἳ Ὁγ {1ο Ρτορπεί Ιἰ- 
34, ΦΛΥΙΠΡ, Τ]ο νοῖσο 
οἳ 0196 οτγίηρ ἵπ τ]ι 
σή]άεγηπεςς, Έτεμιτε 
στ Τπο παν οἱ ἴ]α 
οτᾶ, ταβκο Ἠϊς ρπί]ις 

ευγαϊρ μέ, 4 Απά ἴ]θ 
ΒΑΏΙΘ 7ο] π Ἠαά Ἠΐς τ]- 
πιεηῦ οΕ σπηιο]’ς Ππῖς, 
Απά Αα Ἰοπίποτη ρἰταϊα 
αὐοιὸ Ἠϊ5 Ιοἶμβ; «ιά 
Ἠϊς ταθαί πως ]οσι1βίΒ 
8Πά τν]]ά Ἠοπεγ. 

ὃ Τποπ πστοπί οιιξ ἴο 
Ἠϊπι Φεγαδα]οπι, τιιᾶ 
β]1 ππάσοα, Άπᾶ α]] τ]ιθ 
χορῖοη τοιιιᾶ πυοιιῦ 
ΦΟΤᾷΛΠ, 6 ππᾶ ἩΝΟ8 
Ῥαρτῖσοᾶ οἳ Πίτα 1π δοτ- 
ἄππ, οου[εδεῖπς τ]οῖτ 
5ἱπ5. 7 Ῥαέ ντο Ἠθ 
Β4Υ/ ΤΙΏΣ οἳ Ίηο Τ]ια- 
τῖσεε» απᾷ βαάᾶιιόσσβ 
σοπ1θ {ο Πῖς Ῥαμεῖςπι, 
Ἡοθ οαῖᾶ τπίο {ποιι, 0 
Εεπετα{ῖοῃ οἳ τῖρι, 
ἨΠο Ἠαῦ πιαχποᾷ }ωιι 
{ο Ώ99 ἔτοπι {πε νγ.{ 
Μο σοπιε2 8 Βχίηρ Τοντ 
"λΠοτοξοτο Ετιῖςς 1πθςς 
ΣΟΥ τερεπίαποθ: 9 ππᾶά 
τΠῖπ]ς ποῦ {ο βαγ τν ζει 
ΨοἈχερ]ναξ, Ίο Ίιινθ 
ΑταἨλτα {ο οἱ 1Α- 

. εἰσῆλθεν θηΐεχγεά 1 ΤττΑ. 
᾽αὐτοῦ "Ἡρώδον ΗΤΤΑ. Ἡ Ναζαρέθ 1 ττ νν. Σ--- καὶ τα[τ |. 
:ἣν αὐτοῦ ΙΤΊτΑ. --- [ πάντες 11 τ, Ὁ - ποταμφ α1νεχ ΙΤΤΤΑ. 
Ὀαρίι)) 1Π[τιΑ]. ἃ καρπὸν ἄξιον ἔτιιῦ ψοχίΏγ Οἱ71.ΑΥ). 

ἕ ο ἐπὶ (γεαᾷ τῆς Ἴου. οπ6ς ζιμάρρα) ττ[τ)α]. 7 τοῦ πατρὸς 
Υ διὰ ΈἩτουρῃ ΕΤ ΑΙΝ. 

5 --- αντοῦ (γεαιί υ19 



6 
νου: Τζος 1 Μα ππῖο 
σοι. ἔπαι ἄοα 19 πΌ]θ 
οἱ ἔλλολο »ἔοπον {ο χαΐ5θ 
τρ ο) [σοι απτο ΑΌσα- 
νά. 10 Απάᾶ ποῖν α]εο 
Έ]ο αχο ἶ5 Ἰπὶά ππίο 
11ο τοοῦ οἳ ἴπο ἴχφςΒ: 
{πογοξοτὸ 61οΥγ ἴχοῬ 
πν]ι]ο]ι Ὀχγϊηροϊμ ποῦ 
Του ποοᾶ Σγιῖς 18 
Ίσσνιι 4οἵνα, απᾶ οβςῦ 
Ππίο ἴ]ο το, 1 Τ1η- 
ἄοοα Ὀιιρίίπο γοι σι 
Ἀνινος Ἰπῖο τεροηπῖ- 
Άμσο: Ἀπὸ Ἰο Ίπαῦ 
ουηλοίἩ αξίες πηο 15 
ππὶρ]ιᾶοτ ἔλλαπ 1, π]οςθ 
5Ίος» Ι 11 πο πΙΟΓΕΊΥ « 
1ο οι: Ἱο 5 η]] Ῥπρ- 
{ἶπο γοιι τνϊἴ] {πο Ηο]γ 
1οδε, πλιᾶ αυ] Έτο: 
1 νηλοκο Επ ὁν ἵπ 
Ὠϊν Ἰηλᾶ, ππᾶ Ίο τν] 
{λτουαλμ]σ Ῥιτρο Ἠῖφ 
Ώοοτ, πιά ραΐπεγ Ἠϊ8 
ψ/ επί Πίο πε ΡΒΓΠΕΘΙ; 
Ῥιιῦ Ίο ση] Ότισα πρ 
{πο οἩι πι τππ- 
αᾳὔομολιρ]ο Άτα, 

13 Τηεπ οοἰποί]ι 1ε- ” 
Βία Έτοηπι π]ί1εο Το 
φογᾷ:.α πιπῖο 1ο]π, ἴο 
Ῥο Ὀπρίϊσεᾶ οἳ Ἠϊπι, 
14 Βυΐ ᾖομππ {οτραᾶ 
Ἠΐπα, ΕπΥΙΩΕ, Ι Ἠρτο 
πιοοᾷ ἴο Ῥο Ραρίσεί οἳ 
.π6ςθ, ππᾶ οοπιεςύ ἔπου 
{ο πιε2 {6 Απά οε5ας 
βΠΡΙνοτῖησ ραῖά απίο 
Ἠϊτη, βαΏοχ Τέ {ο ὂε 5ο 
Ίου: {οτ ἴπας 1 ῶε- 
σοπιοίἩ τις {ο Σ11Π] αἲὶ 
τἰρΠ{ΕΟΙΙ5ΠΕΡ5. οἩ. 
Ίο βιι/Τογος Ἰ τη, 16 Απά 
168115, Ποπ Ἡθ τας 
Ὀπρεῖσαῖ, Ὑυοιῦ τρ 
βἰγαϊρ]ύσναγ οἱ{ οξ ἴπο 
πΥΤΟΣ: Ἀπᾶ, ο, ἴπε 
Ίομγαπς Ἴνοτο ορεποάᾷ 
απ{ο Ἠϊτη, απᾶ Ὦς ΗΛ ΝΥ 
Έ]ιο ΕΡίτϊς οἳ ἄοᾶ ἆο- 
βορ πρ Ἰϊ]κε π ἆοτε, 
απά Πρπϊπρ προ Ἠῖτη: 
17 ππᾷ 1ο π τοῖςο ἔτοτα 
Ἡραγοῃ, δΑΙΠΕ, ΤΠΙ8 
5 τιν Ῥε]οτεᾶ Ῥοη, ἵπ 
π]οπα 1 Απ τ/θ]] 
Ρ]εαβεᾶ, 

ΣΥ. Τποη σας ᾖ6μβαθ 
1ρᾷ τιρ οἳ {με Βρϊτϊτ ἵη- 
{ο ἴπο σηΙ]ᾶεγπθςα ἴο Ὦθ 
θυρίθᾶ οἱ πο ἀεν]]. 
2 Απᾶ "π/λοη Τε Ἰιιᾶ 
Σαβΐῖοᾶ Σοτίγ ἄπσς απᾶά 
Σοτῖγ πὶρΗ{», Πε σνηςπέ- 
τεγννατᾶ απ Ἠπηρτεᾶ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 11, ΙΤ. 
γὸν Αβοαάμ' λέγω.γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων 

ΠΤΙ” ο... Ίοτοι, ἴπης καὓυ]ο ἶς οἆ Έοπι 39{οιιρ8 

τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Αβραάμ. 10 ἤδη δὲ «καὶ! ἡ ἀξίνη 
1ηποθρο ἵο .. ολμϊ]άτει το Αυταπππι, Ἐμ{ π]χελᾶγ π]5ο ο Άχο 

πρὸς τὴν ῥιζαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δἐνδρον μὴ 
το τπο του οΕἴπθ χε 5 αρρ]]θά :" ιο 1{οχΘΕΟΥΘ ᾖΤτεο πο 

ποιοῦν καρπὺν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰ πῦρ βάλλεται. 
φτοᾶιοίας "ταϊς αροοᾶ 18 ομῦ ἆοπαπα απά ἸωΜο [κο] το 18 σπςξ, 

11 ᾿Εγὼ μὲν [βαπτίζω ὑμᾶς' ἐν ὕδατι εἰς µετάνοιαν' ὁ δὲ 
1 Ἱβᾷορα Ὀπρίίσο σα πα πννθες Το τερθηίαβπος; Ῥαί Ίο νἩο 

ὀπίσω µου ἐρχόμενος ισχυρότερός µου ἐστίν, οὗ οὐκ.εμὶ 
ΑΕἴΟ  11θΘ Πο] ο... πιϊρΏ[Ί6Γ ΈπαπΙ ή, οξἔπηοπι 1 απιποξ 

ἱκανὺς τὰ ὑποξήματα βαστάσαι’ ο. ἂς βαπτίσει ἐν 
4ἱ τμ” εθπζα]8 Το Ῥ6βσ: ος ὡς ο ισα 

πνεύµατι ἁγίῳ καὶ πυρί. 12 οὗ τὺ πτύον ἐν τῇ χειρὶ 
Ἀορὶν]ς 1Ἠο]ν απᾶ σνΙίἩ Άτα. ΟΕ ποπ ἴμο νήπου πρ ἔαπ [16] 1π Ἅμαπά 

αὐτοῦ, καὶ διακαθαριῖ  τὴν-ἅλωνα αὐτοῦ, Καὶ συνάξει 
1118, απᾶ Το π]]] ποσοδ ει Ῥιχρο Ἠϊ5 ορ παπα πν]] εντ 

τὺν.σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκηνιξ τὸ. δὲ ἄχυρον κατακαύσει 
πο στη 1Π{Οο ἴπο ΕΙΑΠΑΣΣ, Ὁιι6θ ο ο ν] ατα πρ 

πυρὶ ἀσβέστῳ. 
πει ἄτε τιπαἁσπο]μὰ)]6, 

19 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν 
Τπεηι 6ΟΠ165 7888 χτοια αι]ῖ1οθ το ᾖΤπθ 

Ἱορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, ταῦ βαπτισθῆναι ὑπ αὐτοῦ. 
Ποχτᾷσα το οἩἩ, {ο ο Ῥαρίθϊκεᾶ γ Ἠΐτα, 

14 ὁ δὲ Ν]ωάννηςϊ διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, ᾿Ῥγὼ αρσί ἔχω 
Ῥαΐ ᾷοῦτ πηβ Ἠεπρήπε Ας αασίης, 1ηατα 

ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός µε; 15 Αποκριθεὶς 
Ὢσ ἴποο τοῦτο Ὀαριπεᾶα, απᾶ λοα σοι ἴο ποθῦ ΞΑηρποσίπα 

δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἱπρὸὺς αὐτόν, "Αφες ἄρτι οὕτως-γὰ 
ανας Ἀδο6ςα5 βπ]ά το Πΐπα, Ῥαβοτ [1] ποπ; ᾷοχ {πι 

πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε 
Ῥεοοπαῖπρ δ18 το ας το Εα1Η1 πι χΙΡΠΙΕΟΙΒΠΘΡΒ. "Τπεπ 

ἀφίησιν αὐτόν. 106 καὶ µβαπτισθεὶςι ὁ]ησοῦς Κάνέβη' 
Πε Σαβ ος Ὠ]ηλ, Απᾶ Ἠανίηρ Όουι Ῥαρ[ισοᾶ 165. π/οηπῦ αρ 

εὐθὺοί ἀπὸὺ τοῦ ὕδατος, καὶ ἰδού, Ιἀνεῴχθησαν! παὐτφϊ οἱ 
ο η ΣΤΟΥ πο ἍἨὙἨπίετ: απᾶ Τε]ο]ᾶ, Ὑθχο ὀρομοᾷ 1ο ἴμο 

οὐρανοί, καὶ εἶξεν "τὸϊ πνεῦμα τοῦ! θεοῦ καταβαϊῖνον ὡσεὶ 
ἨθπνοηπΕ, απᾶ Ἡσδην πο δρς οἳ ἀοά ἀεσεοιμαῖησ π8 

περιστερά», Ῥκαὶϊ ἐρχύμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 17 καὶ ἰδού, φωι ο. Ρρχ ᾽ 
Ά ἀοτο, οοιιῖπς πρυαπ ἸἨῖπας πηᾶ ὮἸο, α τοῖς 

ἐκ τῶν οὐρανῶν, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ.υἱός.μου ὁ ἆἀγα- 
ουῦ οξἑ1πθ ἍΆἨεατευς, βαγΊηρ, ΤΠΙ8 18 ΤΩΣ Βοη ᾖΤἴπθ ρ8- 

πητύς, ἐν ῥ Ἱεὐδόκησαϊ. | 
Ίογεᾶ, 1π π/ποπα 1 Πατο Ξοιιπᾶ ἀο]Ιρ]ιτ, 

4 Τότε τὸ! Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν .. μον ὑπὸ τοῦ πνεύ- 
Τποθυῦ φε5α8 ον όεισ Ἰπίο ἴμο πνΙ]άαιπθββ Ὦν ᾖἴπο Βρι- 

µατος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 3 καὶ νηστεύσας 
τὶς το ο Μεπιριθά τσ 1μθ ἀονί]. Απᾶ Ἱµατίπρ Επθίθά 

ἡμέρας "τεσσαράκοντα! καὶ "νύκτας τεσσαράκοντα;! ὕστερον 
34958 1Ροτίγ Ἀπᾶ "πὶρηίβ 1{οχίγ, Αξτογινατᾶς 

ο -υ-ἱ-ἱἱὑςσὥςσὥῖύί υυἕΓὡσὥἧἥθθου ὅ“θθθ--- 

ε--- καὶ Τ,ΤΊτΑΥ. Γὑμᾶς βαπτίζω ΤΙΝ. 
(γεαά Ώο ντα» ἨΙάετΙηϱ) ον 
1 ἠνεῴχθησαν τ, Ἡ --- αὐτῷ 
4 ἠὐδόκησα Ἱ. τ---ὁΑ. 5 τεσσεράκοντα Τ1ιΑ. 

Ε -- αὐτοῦ (γεαᾶ Ἠϊ5 ΕτάΠΑΣΥ). τι. Ὕγ. ἃ ---- Ἰωάννης 
| αὐτῷ 1. | βαπτισθεὶς δὲ Τ1Τ:ΑΥΥ. κ εὐθὺς ἀνέβη 1ΤΤΙΝ. 

-- τὸ ()εαᾶ [επε]) πα]. ο--- τοῦ πα]. 5 --- καὶ π [στα], τ]τ. Ἡ 
Ετεσσεράκοντα νύκτας τ; νύκτας τεσσερ. ΤΓΑ, 



1Υ. ΜΑΤΤΗ Ε Τ. 

ἐπείνασεν. ὃ καὶ προσελθὼν Ἰαὐτφι ὁ πειράζων εἶπεντ, Βἰ 
11ο Ἡαηρενσᾶ, Απά ἸἹαωνῖωρ οοΏιθ ἍἨ1Το]ῖνα {πε Ἅᾖ{επιρίος 5ο, ἩἸ 

υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ.λίθοι.οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 
.50η που λατ ο ᾷοᾶ, 5ρθβ]ς {Ἡπῖ Ἅ{ἴῆεβε θἴοπες Ἴοβτθς 1ΥΙΑΥΡΕσοΙΠθ. 

4 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ µόνῳ 
Ῥυτ]μο απαποσίηπρ ααῖᾶ, ΤέἩρς Ῥθεπ πσ]έθεπ, Νοῦύ Ὁγ ΌὈτειά Ἅαἶοπε 
ν. κ ” ΄ ᾽ ᾿ ΙΙ α 6. 3 μα ὃ Ἅ 

ζήσεται Ξἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ! παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ 
βΏ1111πο 11ΩΠΗ, τας ὮΥ οποτύ ἨἹποτᾶ ποῖπρ οαύ Ίἵπτοιρα 

στόματος θεοῦ. ὅ Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς 
{1πρ] πιο οξ οᾶ, Τπεα 3ΓαΚκος αμίπα 1:19 ἡΛἀετί] το 

τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ 3ἰστησιν! αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ 
ο ἍἨΠοὶ «οἱἳ, απᾶ ΕθἴΒ8 Ἠϊπα ἍἌροπ ἴμο εἆρο οξ μ8 

ἱεροῦ, 6 καὶ 3λεγει! αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλεσεαυ- 
δο Ἠνα, ΤΕ 3βοπ ποια” ατν ο ἄοᾶ, ο.βῦ 1Ηγ-' έθιπρ]ο, πιᾶ ΕΠΥ8 

.. ΄ , - 3 ει ν -” 3 

τὸν κάτω" γεχρασεας αι Ότι τοῖς.ἀγγελοις.αὐτοῦ ἐν- 
εο]ξ ἀἆἄονη: 20χ ἵξ Ώπβ Ῥ6Ῥη τΣΙΤΊΘΗ, Το Ἠβ απρο]ς ες] 

τελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ ἈΧχειρῶν ἀροῦσίν σε, 
πγῖ]] ϱἶπε «Ώβχρθ οοειοθτπίπρ 1πθο, απᾶ Ἱπ[ἐΠεῖτ] παπάς επα]] έπεσ Ῥοας {ποῬ, 

΄ νι Ν [η . Ν ΄ 3 ο - 

 µήποτε προσκόψφε πρὸς λίθον τὸν.πόδα.σου. 7 Ἔφη αὐτῷ 
ος ἴλοι εἰτῖ]κθ Αραϊπβῦ Α βἴοπθ 1Ηγ 1οοῦ. 3ςβ]ᾶ 51ο Ἡἶτι 

ὁ Ιησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ.ἐκπειράσεις κύριον τὸν 
176βας, Ἀραϊπ ἹζἨαα Ῥεεπ πτ{θίεῦ, Τηου 5Πα]{ που ὑεταρί [116] Τιοτᾶ 

θεόν σου. 8 Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς 
"ᾳοά 1. Αραϊπ ΣἱηχκοἙ µίπι πο Ἅ"ἀονῖ] 1ο 

3” « 3 ’ 3 / ) -” ΄ 4 

ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασι- 
ατηουπίαῖπ “Πῖρια οχοροάΙπρ]γ, απᾶ 5Ἡοης ᾖἴοπα αἱ] πο ἍᾖἈΚΙπρ- 

λείας τοῦ κόσµου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, 9 καὶ Ὀλέγει! αὐτῷ, 
ἄοπι οξῖπο ποτά απᾶά 1πθίχ ρ]οςγ, ο ππᾶ ΕΒ45 ἍᾖΤολΠίπι, 

«Ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν  προσκυνήσῃς 
ΣΤπεςε Λ(Πίπρε Ἰαὶ] 1ἴοῖμεο πΙ]]]1ρῖτο { ᾖἈἀΕπ]αρᾶοπα {ἴλοι νη] υγοχ5Ηίρ 

π ΄ λ , ” -- « Ἴ -- ῃ ἁ ως 

μοι. 10 Τότε λεγει αὐτῷ ὁ ]ησοῦς, παγε", σατανᾶ 
τοο, που 3ΒΑγ8Β 3ο Ἠϊπα 11ο, Αεὶ ἴπεῬ ΑΝΝΑΣ, Εαίατ; 

, ΄ /΄ . ΄ ΄ 3 

γέγραπται.γάρ, Κύριον τὸν.θεόν-σου Ὃ ομσειο .. 
. . Εου Ἱν Ώας Ῥερθχ συτί(τεῦ, [Τῆοθ]: Τιοτᾶ 1Ἡψ ἄοᾶ 

αὐτῷ µόνῳ λατρεύσεις. 11 Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος" 
Ἠϊπι αἱοπθ κΠα]ίἔποιιβεχγο. ΤπΠεπ ειπες Ἅ“Ἠϊπι πο Ἅἀθτί], 

᾿ 2 / ”» ῳὰ μα ΄ ) -- καὶ ἰδού, ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 
αηΏᾶ ΤῬεπο]ᾶ, απηρο]5 68ΙΩΘ Αηπᾶ τηϊπὶμζογοᾶ 1ΤοΠίπῃ, 

19 ᾿Ακούσας.δὲ εὐ Ἰησοῦς! ὅτι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ἀν- 
Βαῖ "Πανίπρ Απεητᾶ Σ1ΕΒΙΒ τπαῦ Ζομπ π/πβ ἀε]]γετεᾶ πρ, θ 

εχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 19 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρέτ! 
πι ζμάτοιν Ἅἀπίο λ]1]1οθ: απᾶ Ἱατίηρ ]οῦ ΝασατοίἩ, 

τ1 ἡ] ο) Γ 3 Π µ ΄ 

ἐλθών κατῴκησεν εἰς ἔΚαπερναοὺμ" τὴν παραθαλασσίαν, 
ἹἩπτίπροοπαιθ ης ἀπε]ς αἳ Οβρα:πλίπι, πιηϊοὮ [15] οη ἴπο 5εη-εἱᾶ6, 

ἔν ὁρίοις αβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 14 ἵνα πληρωθῇ 
1π [υπο] Ὀοτάοις οἱ Ζαθι]οι απᾶ ἈΝερμίλη]ίπα, τλαῖ ταὶρΏῖ Ρε {418 ]]1οᾶ 

τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαϊου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 16 Γῆ 
Ελαῖ συπ]ο]Ὦ πας 5ροκεπ Ὁν Ἐββίας ᾖἵἴπο Ῥχορλοῖ, 5ασ1πς, Ἰππᾶ 

Παβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ 
ος Ζι0υ]οιπ, απᾶ Ἰατᾷ οἳἑ Νεριίπα]ῖπα, Ὑσναγ οΕ[ίπε]εδρα, Ῥεγοπᾶ Ἅ1μο 

Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὺὸς ὁ καθήµενος 
φοτᾶμτ, ἄπ]11εθ Ἅοξ1πθ παἴΙοΏΒιν ἴπο }Ῥεορ]θ πΠὶοἩ- τας δἰτιίπρ 

7 
3 Απᾶ π]Ίεπ {πο (επιρί- 
6ς ΟΠΠ] το ἶπι, θ 
Βαΐα, 1Ε ἴποι Ῥο ἴποθ 
50Π ΟΕ ἄοᾶ, οοπιταβπᾶ 
Τλαῖ ἴλεξςο ΒίοΏ68 Ῥθ 
πηαᾶς τεβᾶ. 4 Βαΐ Ἡφ 
ΒΏςΥ/οΤθΘά απᾶ ϱα]ᾶ, Τὲ 
156 σίεηῃ, Ματ 5]]α]] 
πού Ἠγε Ὀγ Ῥτεπᾶ αἼοπς, 
Όια6 Ὁγ εγετγ υγοτά ἴλμαῦ 
Ῥχοσοθαείπ οιιῦ οἳ ἴπθ 
ππου{Ἡ οξ 4οἀ. ὃ ΤΠεπ 
1μο ἀεν]] {π]κείῃπ Ἠΐτα 
πῬρ 1Πίο ἴηο Ἠο]γ οἵζγ, 
Ἀπᾶ βεἰ{δείΏ Ἠϊπα οἨη Α 
Ῥϊηπασ]ε οξ {Πο {ρπαρ]ο, 
6 απᾶ εαϊ δι απίο Ἠΐπι, 
1Ε ἴῆοι Ῥο (Πο δοπ 
οξ ἀοᾶ, οπςδύ {πγεειε 
ἀοσητι: ἔοτ 16 ἱβ τι έξετι, 
Ἡε Ἅ«εἨα]] μρῖτε Ἠί 
ΒΠρθΙ5 «οἨαπχρο οοἩ» 
οεγηῖηρ {πθε: απᾶ ἴπ 
ἐλείγ Ἠβηᾶς ἔπεγ «Ἡλ]] 
Ὅρατ {ποε πρ, Ἰο5ί αἲ 
ΘΠΥ ᾖϊπιρ ἴποαι ἆπδ] 
ΤἩσ 34οοῦ αραϊηςί α 
βύσπθ, ᾖ7 ἆΊθεις απίά 
ππῖο Ἠΐτη, Τὲ 15 ντ δέεη 
Αραΐη, Τηοι εἨα]ὲ τπόὲ 
τεπαρῦ ἴἨο Τιοτᾶ {ἐπτ 
οᾶ. 8 Αραϊπ, {με ἄονι] 
ὀακοῦἩ Ἠϊπα αρ ἴηΐο Απ 
οχοθεᾶΐπρ Πἶρῃ τιοαπ- 
1ΑΊΠ, θπᾶ 5Ἰιθυγθί] Ἠ]τη 
ΒΊ] ἴπο Ἰπράοτας ος 
ΊἨθ τνοσ]ᾶ, Ἀπᾶ {λο 
Ρ]οσΥγ οξ ἔπαπι; 9 απᾶ 
ΒΩΙΜἩ απῖο Ἠϊπι, ΑΙ] 
Τ1οθεο ἐΠΐπρς γη]] 1 ρῖγο 
1πᾳς, 15 {που νη]ὸ Τα]] 
ἄοΐντι απᾶ πγοτεΒῖρ πηθ, 
10 Τηεπ βαϊι «εθιβ 
ππίο Ἠϊτι, εζ {περ 
Ἠεπσο, ΒΑΐΒ1 : Σο 1ξ 18 
π]ίοι, Τπουι ε]λα]ε 
ΨυΟΤΞΗΙΡ ἴπε Τιοχᾶ ἐν 
οᾶ, απᾶ Ἠϊπι οπ]γ 
βΗπ]; ποια Ἅεχτε. 
11 που {πο ἀετί] 
ἸεανείἩ Ἠϊπα, απᾶ, ῶο- 
Ἠο]ᾶ, πΏρβε]ς 6βχπο απᾶ 
παϊπ]ρίοτθᾶ απί{ο Ἠϊτη, 

12 Νου επ ᾖ6επβ 
Ἠβᾶ Ἠεατᾶ {λαοί 2οἨπι 
πγα8 πεί Ἰπίο Ρεῖςοπ, 
Ὢρ ἀορατίοά Ἱπίο αρ]]- 
19696; 13 απᾶ Ἱερτῖπρ: 
ἹΝαπατεί]ι, Ὦε οπτπης ππᾶ 
ἀπγθ]ῦ Ίπ Οαροτπαιιτη, 
πνἩΊοἩ 15 προηπ {Πο 5εα 
σοβςῦ, ἴπ ἵηο Ῥοχάφτβ 
οἳ Ζαῦπ]οπ απᾶ Ἡερ]- 
ππατα: 14 μα 1 
παϊρΏῦ -Ῥο «ἀ{ά]β]11οᾶ 
ΨΥΒΊΟἩ Ὕνας εροκεπ Ὁγ 
Ἡρβαῖως ἴμε Ῥτορμεζ, 
5αγίπς, 15 Της Ἰαπᾶ οἑ 
ΖαΡᾳ]οἩ, ππὰ {πε ]αηᾶ 
οἱ Νερητηα]ἴτα. ὂη ἴ]ιο 
παν οἳ ἴμε 868, Ῥεποπᾶ 
Ἰοτάμπ, 6α111ερ οἳ 1πθ 
Θεπί]]ος: 16 {1ο Ῥεο- 
Ρ]9 νηΙςἩ βαῦ ἵπ ἁατκ- 

σ--- αὐτῷ ΤΤνΑ. 'π --- αὐτῷ Ι0 Ἠ]πα ΙΤΊΤΑΥΓ. α -ἵ- ὁ ΕΗΤΤΤΑΥΓ. ἐν ΙΠΓΑ. Σἔστησεν 5εῦ ΙΤΤγΑ. 
5 εἶπεν 5: 1.. Ὁ εἶπεν βδ]ά 1.ΤΤιΑ. ο ταῦτα σοι πάντα ΤἹτλ. ἆ --- ὀπίσω µου Ῥεβ]ῖτα 
της α[ 1]. ᾱ--- ὁ Ἰησοῦς ΤΤΓΑΝΥ { Ναζαρὰθ Ναζ8ΤΑΙΗΙ; Καζαρὲθ Ἡ; Ναζαρὰ ΝΒΖΔΤΕ Τττα. 
6 Καφαρναοὺμ Ι.ΤΊτΑΝ. 
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8 
Ίθβ8 ΒΑ τε Ἡρηί; 
Απά Όο έἨμοπα πἨῖς εαξ 
1π ΊΤπθ τερίοη απᾶά 
βπβᾶοπ οἳ ἀθαίῃ, Ἡρλυ 
18 ΑΡΓαπΡ πρ. 17 Έτοπα 
τηααί ὤπηρ ᾗ65ας Ῥεραα 
{ο Ῥτθβο]Ἡ, απᾶ Το ΒΑΥ, 
Ἠερεπί : {ος ἴπο Κϊπρ- 
ἆοπι οἳἑ ἨἩθατου ἵ5 ο 
λαπά, 

18 Απᾶ Ζοεας, πο]κ- 
Ίπρ ὮΥ {πο 5εα οἱ αα]1- 
19ο, βασγ Ίπγο Ὀχοδί]τε, 
ΒΊππΟΠ οα]]σᾶ Ῥοΐος, 
Αηᾶ Απάτεν Ἠϊς Ῥτο- 
4Ἠς6Ιχ, οββηπρ α πες 
1πίο ἴλο 8.8: ΞΟΣ ἴἨδγ 
ππθτθ ΆΞΠΘΙ5, 19 Απά 
ὪἩθ βΗ{Ἡ ππίο {ποεπα, 
Έο]]ονγ ταθ, απᾶ Τ νη]]. 
πηβκο γοα Άςποι οἳ 
ωθῃ. 20 Απά ᾖΊἴπεν 
βἰχμρΏῦνγαγ 1650 {αι 
Ὠθίβ, απᾶ ᾖ{ο]]οποθά 
Ἠϊπα, 21 Απᾶ ροΐπρ οἩ. 
Ίτοπι ἔπεπσε, Ἡε βαπ 
οἵπος Ίπο. Ὀτείμτο, 
7 αχαες {6 6ΟΝ οἳ ΖεῬο- 
ἀ6ε, απᾶ οὦομππ Ἠϊ8 
Ὀτοίπος, 1π α «Πρ νη τη. 
Ζευεᾶεο (Ποῖτ Σαΐμοχ, 
πιρηᾶῖηρ ΊὈΠαῖτ πεῖιΒ; 
Ἀπᾶ Ἡθ οβ]]οά ἴποτα, 
20 Απᾶ {πογ ἱπιπαθᾶ]- 
ατε]σ 1εΕύ {πε ΕΠῖρ απᾶ 
ἐπεῖχ Σαΐπεςσ, απ 2ο]- 
1οπεᾶ Ἠΐτα, 

23 Απάᾶ εσας πεπὲ 
Ἀυοις αἱ] ἄβ]1]εε, 
(οπολΏίηρ ἵπ τλμαῖσ ασπ- 
ΗΡΟΡΊΕΒ, απά ῬτοποἩ- 
ἵηπρ ἴηο Ρο5ρε] οἳ ἴπο 
ΚΙπράοπι, απᾶά Ὠεα]απρ. 
8]] πἹαΏπεχ οἱ 51οκποββ 
Απᾶ αἱ] ΤΙβΏΠεΣ οξ 
ἀϊδθβξο αἴποηρ {μο Ῥθο- 
Ρἱ6. 24 Απᾶ Ὠῖς Ξ4πΙθ 
πνοπῦ ἰπτουρηποαπυ αἱ] 
Ὀγτίη: Ἀπᾶ  ἍὮΤΠεγ 
Ὀτοιρ]ῦ ππίο Ἠϊπα α]] 
εἰο]ς Ῥθορ]ε Παῦ ννεγο 
ἵβΚοΒ Παπ ἀἄϊνοτβ 
ἀΐδοπςες απά {οσπιεπῇς, 
πηᾶ Ίποςο Υπο] Ὕνετθ 
Ῥομδεβεεά πμΙ(Ώ ἀοτῖ]ς, 
Άπά 11ρβθ σΥἩ]ο]ι Ὕετο 
Ἱππαίίο, απᾶά {λος 
(παῦ Ὠπᾶ ἵπε Ῥπ]ςγ; 
Ἀπὰ Ἡθ Ἠει]οᾷ Ίπεπι. 
25 Απᾶ ἴμοτε {ο]]ογνεά 
Ἠϊτα ρτονῦ που] η αᾷες 
2Ε Ῥθορ]ο ἔτοιι ἀα]1166, 
Απά /γοπι Ὠεοβρο]ς, 
βπά οπι Πεταβα]επα, 
πμᾶ Γοπι «πάρα, απᾶ 
΄γοπι Ῥεγοπᾶ «ή οτᾶασπ., 

Υ. Απᾶ κεεοῖπρ ἴπο 
πηα] 1 αᾶθςδ, Ὦο πεπε 
αρ Ἰπῖο α πιομηβῖπ: 
πηὰ πΠεη Ἡο πας ϱεῦ, 
Π9 ἀῑποίρ]θς «απο ἹἩπ- 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 17, Υ. 
Ἀσκότει εἶδε φῶςσὶ µέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν 
ἄλτ]κηςδς Ώρς θεα α΄ Πραῦ 1ρτεαῖ, απᾶ {ο ἴἨοςο πἩ]οᾶ πνοτε αἰε]πρ Ἶπ [ἐς 

΄ ῃ - , . ο) , - ᾿ 
χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 17 ᾿Απὸ 
σουπ{χγ απᾶ ϱΠαάου οἳ ἀεαῖλ, ἨἩρΏῦ Ἐπς βρταΏρ πρ {ο ἴπεπι, Έτοτα 

τότε Ίρξατο ὁ Ἰησόῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, Μετανοεῖτε" 

ἐν 
Ἡ 

ἴμαί πα ῬοραἩ Φεβμβ΄ ἍοἨχοο]αῖτπα απᾶ {ο β87ι Ῥερεπί; 

ἤγγικεν.γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὑρανῶν. 
2ος Ἠπθ ἄχα νι πθασ πο ἍἸἹπρᾶάοπι οξίπε ἨΘΑΤΘΠΡ, 

18 Περιπατῶν δὲ 1ὁ ̓ Ιησοῦς! παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Ταλι- 
Απάᾶ Ζγ/α κίπρ 1Τεςμ8 ολ τπθ 868, οἳ ἀα]]- 

λαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ 
19ο Ἡββανν πο Ῥχοῦβοτς, ΒΙΙΠΟΏΠ Το 15 ζα]]9ᾶ. αρείες, απᾶ 

᾿Ανδρέαν τὸν.ἀδελφὸν. αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστλον εἰς 
Απάτον Ἠ]1β Ῥτούλος, οβδπρᾳ 8 Ίαχρο ποῖ 1πία 

τὴν θάλασσαν’ ἦσαν.γὰρ ἁλιεῖς. 19 καὶ λέγει αὐτοῖς,ί Δεῦτε 
τηο 5οα, 2ος ΊΠεγ γετο Ώδπετε: Απᾶ Ἡρθβασς {ἴοΐμετα,  «ϐοπιθ 

ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 90 Οἱ δὲ 
Β1{6ύ Ἡπθ, απᾶ 1 νη]]πιακο τοι Ώδμεχαβ ΟΕΤΙΟΠ, Απά {πεγ 

εὐθέως Ἅἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 91 Καὶ 
ἀπιπιεάϊαθε]γ Ἠανίπρ 1εΕὲ ἴπθ µπεῖς, Ξο]]ουγεᾶ. Ἠΐπι, Απά 

προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν 
Ἠαγίηρ Ροπο οἩ ἸπἩθμοθ, Ἡθ ΡΑΥ οΟἴἨθγ Ίπο ΤἨγοῦμοχς, 2απαθ ᾖἴλο[εοπ] 

τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν.αὐτοῦ, ἓν τῷ πλοίῳ 
οἑ Ζεμεᾶςο, Απᾶ 2οῦν Ἠ]8 Ῥχοίπος, 1π ἴποθ ἍἉΒΠΙΡ 

μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ-πατρὸς.αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα 
1.1 Ζερεᾶεθ 1Πεῖτ {Αΐπος, χαοπᾶίπβ 3πεῖς 

αὐτῶν καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 39 οἱ.δὲ εὐθέως ἀφεντες τὸ 
αὐμεῖτ, απᾶ 9 οβ]]εᾷ ἔπετα; Ἀπᾶ ἴπογ ἱπιπιρᾶ]αίε]γ Ἠανίηρ Ιεξί 118 

πλοῖον καὶ τὸν πατέρα.αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
βΗῖΡρ Απᾶ τλεὶσ Ζ481εσ 4ο]]οπγεᾶ. Ἠΐπα, 

29 Καὶ περιῆγεν Ἰόλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς,! διδάσκων 
Απᾶ Ἀψεπῖ “αροιῦ “α]] Σᾳα119α 16815, φεβολίις 

ἔν ταῖς συναγωγαῖς. αὐτῶν, καὶ κηρύσσων Τὸ εὐαγγέλιον τῆς 
1π ἡΠοαῖσ ΒΥΠΒΡΟΡΤΊΘΒ, ππᾶ ΤῬτοο]αϊπαϊπρ ἴπο ῥρ]απά θάϊπρη οἳ ἴθ 

βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν γόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν 
Ἱἰπράοτι, απᾶ ᾖΠεαΙπρ ΘΥΕΥΥ ἀἄἶξεβςσο απᾶ ϱτοσ Τοά(]γ πθελΙκπεΒβθ 
α) ο” ο η - ς ε) 4 ) ” ” ε/ μ 

ἐν τῷ λαφῷ. 24 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συ- 
ΑΠΙΟΗΡ ἴ]ο ῬεορΙθ, Απᾶ πεπῦ ού 1Ἠθ Έ9πιθ οἳ Ἠϊπι Ιπίο αἲ ο 57” 

ρίαν᾿ καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς.ἔχοντας, 
τῖα, Απᾶ ἍΊΤπεγ Ὀτουιραῦ Ἅᾖο Πίτα 8 πγπο πγετε 111, 

ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχοµένους, "καὶ! δαιµονιζο- 
Τγ τατ]οιβ ἀἄἱδθαδθι απᾶ ΤοσπιεπῖΒ ορρτθβςεᾶ, απᾶ : Ῥοββοδεοᾶ Ὦγ 

µένους, καὶ σεληνιαζοµένους, καὶ παραλυτικούς' καὶ ἐθερά- 
ἀ4ς9πΙοΠ5, απᾶ 1απα/]ςς, Ἀπά Ῥασα]σ{ῇσς; απά ηο 

2 ΄ 4 ” ΄ α”ω 3. » μα 

πευσεν αὐτοῦς. 25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ 
Ἠθα]εᾶ ΊἨεπα, Απάᾶ 5εο]]ογοᾶ αμΐπα Ἀοχοπγᾶς ρτορί 1Ατοπη 

τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπύλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας 
6πα]]]οε απᾶ ὠΜεεαροῖς απᾶ {οταββ]εΠι Απᾶ οιμᾶρθα 

καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 
απᾶ Ἠεγοπᾶ ἵἴπο «οτάλῃ, ολο ηλ μι 

6 ̓ Ιδὼν «δὲ τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος' καὶ καθίσαν- 
Ῥωαΐ κοεῖπρ {πο οτοπᾶς, θ νγεηῖ πρ Ιπίο ἴ1θ πιουπίαἶπ; απ “Πανίπρ 5οἳ 

τος αὐτοῦ, Νπροσῆλθον]ϊ δαὐτφ' οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ. 2 καὶ ἀνοί- 
{ο Ἠῖται: 9 απᾶ ο “ἄοπω μα, οβΙΠΘ το Ἠϊτα Ὠϊς ἀἱδοῖρ]ες, Ἆπά Ἠπνίαφ 

Ὦ σκοτίᾳ φῶς εἶδεν 1.ΤΥΑ; σκότει φῶς εἶδεν ΤΝ. "--ὃ Ἰησοῦς αΙΤΤΙΑΥ. κ --[ὸ Ἰησοῦς] 
ήοβίςτ, ὁ Ἰησοῦς ὃλῃ τῇ Ταλιλαία 1,» [ὸ Ἰησοῦς] τι (--- ὃ Ἰησοῦὺς ΤΑ) ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ 
Ίτια; ὁ ]ησοῦς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν Νε τη --- Καὶ Ι1Τ{Α. Ἡ προσήλθαν Τητ. ο--- αὐτῶ ἵν'- 



σ. ΜΑΤΤΗΕΥ, 
- . , επ" ἕας τὸ.στόμα.αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτούς, λέγων, 8 Μακάριοι οἱ 

οροπθᾶ Ἠἱ5 παουίἩ Ίε ἐπαρμῦ ᾖΊἴλεπι, 5β71πρΡ, Ἔ]ερδεᾶ {ατε] ἴχιθ 

πτωχοὶ τῷ πνεύματι' ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
Ῥοος 1π αρἰτ]ό 4ος {λεῖτα 18 ἴμο Κἰπρᾶοπα ΟΕ {1ο Πθβτοπβ. 

- / 

4 Ῥμακάριοι οἱ πενθοῦντες ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 
ο Ῥ]οςκθά 1Πεγ πο ΠΤΙΟΙΤΗ; 1ος ἍᾖΤπεγ 5ΏΦ]1 Ὦο οοπιξοχ{εᾶ, 

6 µακάριοι οἱ πραεῖς' ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσιν τὴν γῆν." 
το Ῥ]εββδᾶ ἴπο Ἅπιθεῖς; {9 1ΤΠεγ βΕΏα]1 Ἰηποσ]ῦ Πο «οατί], 
κ. « - ως » ο ες 
µακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην᾿ ὅτι 
"Ῥ]οβσεάᾶ {ἢσγπηο ΊΆππρε απᾶ ἐλίτβῦ αξίος χἰρηίεοιβηθθ6; Ἅᾖος 

ἄὐτοί χορτασθήσονται. 7 µακάριοι οἱ ἐλεήμονες' ὅτι αὐτοὶ 
μεν ΞἨβ]] Ῥε β]19ᾶ. Ῥ]οεεεᾶ {ο µπιετοῖξα]; 30: Ἅ]ΠεΥ 

ἐλεηθήσονται. 8 µακάριοι οἳ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ᾽ ὅτι αὐτοὶ τὸν 
Ἰβλη]] βπᾶ ππετοΥ. ἨῬ]εξεοᾶ Όπο᾽ Ῥατε 1Π Ἠθατί; 2ος ᾖ1πεγ 

θεὸν ὄψονται. 9 µακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί' ὅτι-λαὐτοὶ! υἱοὶ θεοῦ 
3ᾷοά 15πα]] Ἴ9οο. Ὠ]εβσὰ Το Ῥεπορπιακοτ5; 30ς ἍᾖἹθύ 3οπεοξᾶοᾶ 

/ ΄ ε ΄ ε/ κληθήσονται. ]Όμακάριοι οἱ  δεδιωγµένοι ᾖἕνεκεν δικαιο- 
ΡΠαΙ1 Ὃο οα]]εᾶ, Ἔ]οςβεᾶ ἴλογ πνπο Ἠατεῦοοπ Ῥογδοσπίεᾶ ΟἨ ποοοαπ{ οί τΙβΗῦ- 

σύνης' ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν αὐρανῶν. 11 µακάριοί 
θοµ»ποβς; Έος [ποῖτς 156 ἴπο ἸΚἰπρᾶοπι οἱ ἴπο Ἠεατεπς, Ῥ]οξςεᾶ 

ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν, καὶ εἴπωσιν πᾶν 
ΏχΕ7θ Ὑ/πεπ ἴλμεγ 5Πα]]τερτοπο]ι γοι, απά 5Ίπ]] Ῥοσεσσαίθ, απά 5Πα]1 5αγ ΕΥεΥΥ 

πονηρὸν Ἰῥῆμα! καθ’ ὑμῶν "ψευδόμενοι,' ἕνεκεν ἐμοῦ. 12 χαί- 
π]οκοᾶ πποτᾶ αβαϊπεῦ γοι, 1γίηρΕ, οἩ ποοοαπ{ οξ της, ΈἘε- 

μα ο” “/ « μ ς - ο ψ.γ -” ϱ) - 

ρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ.μισθὸς.ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 
Ἰοΐοε ππᾶ εκα]θ, 10Σ γψουτγτοψαχᾶ [15] ρτευῦ Ἱπ πο Ἠεατοπδ; 

οὕτως.γὰρ ἐδίωζαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 
Ἀχος ὕνας {που Ῥοχςοομἰέθά ἴπο Ῥχορλποῦςε πο [ν/οτο] Ώσίξοτς τοι, 

19 Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς' ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ;, 
Χε  Ἅαχε ἴμε βα]ῦ ο {]δ οτί: Ῥιῦ 1ξ 0Ἡθ σα] Ῥεοσπιε {ββίοίοςβ, 

ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ [βλη- 
φι ρα ῦ ]ια11 15 Όε ϱα]εοᾶ ὃ Εος ποίλῖηρ Ίλς 16 εἰτουρί] ΑΠΥΊΟΊΠΡΕΣ, Ῥαῦ {ο ο 

θῆναιὶ ἔξω, Ἱκαὶ! καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 14 Ὑμεῖς 
| εαδὺ οιῦ, απᾶ {ἴοῦο ἰταπιριθᾶτιροπ Ὦγ Π]ΘΗ. Ὑε 

Αν .- - , : 9” , ο εν 
ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου’ οὐ.δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω 
ΆἈτο ἴπο Ἡρηί οξἑ πο πνγοτ]ᾶ, Ξοαπποῦ αρ ο]εγ το πιά οἩ 
» ῃ τ, » δι ῃ ΄ ῃ ῃ Σον 
ὅρους κειµένη΄ 15 οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν 

Απιουπ{αῖη βἰθαβτεᾶ, Νοχς ἆο ἴπεΥ Ηρπί ϱ Ίαπιρ απὰ ραῦ 16 
« μα ΔΝ ΄ ) δις Ν μυ ΄ μα ΄ - - 

ὑπὸ τὺν µόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς 
ππζεγ 1ο οΟΓΠΤΩΕΑΒΙΣΘ, Ῥιιῦ προηπ {πο Ἰαπιροίαηᾶ; απᾶ 16 Πίπας {ος α]] τ/πο 

ἐν τῇ οἰκίᾳ. 16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς.ὑμῶν ἔμπροσθεν 
{ατθ] ἵη πο Ἰοαςθ, Τπαβ 1εὺ 5Ἡϊπθ" σουτ Ηρις Ῥεέοτο 

σηρ. ΄ “/ ” « -”- 4 .ὴ 3 Δ ΄ 

τῶν ἀνθρώπων. ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξά- 
ππεἩ, βο {Πα {Πογ τωνγ6βεο τους Ροοὰ ἨΠΟοΓΚΒ, απᾶ ὨΙΥ 

σωσιν τὸν.πατέρα.ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
εἰοτῖίσ τουσ Εαίποτ π/Πο [18]1Ώ ᾖἴπο ἍἨΕΑΤΕΠΑΒ, 

ῃ / ε. τ - η , Ά ῃ 
17 Μἠ.νοµίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόµον ἢ τοὺς προ- 

ΤΗΙΠΚ ποῦ ἴπαῦ Τ 09116 {Το Λο {πο Ίων ος ἴτπο Ῥτο- 

φήτας' οὐκἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ 
Ρηοδίς: 1 οΆπ]ε ποῦ  ᾖἵο πΏο]ςἩ, οαῦ το Ε11Π]. Έοχ τετ!]γ 

λέγω ὑμῖν, ἕως.ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ 
αμην ἴοσοι, Ὁπνό] βΡΑ]] ραβςαπίαγ ὕμο Ἠεατοπ Ἅαπᾶἴμο επσύΠ, "Ιοία 'οπο ος 

µία κεραία οὐ-μὴ παρἐλθῃ ἀπὸ τοῦ νόµου, ἕως.ἂν πάντα 
οπο Πίος Ίππο Ὑνῖδο ΕΠΙ] ρωδ55ΑηγΑΥ ἔτοπα ἴἨθ 1ανν απο] Β]] 

Ρ γειβος 8, ὃ, ἔγαπαροδεᾶ 11Ττ., 

τ ---ῥῆμα (γεαᾷ [τ11ρ ]) ΌτητΑ., 
σ --- και (1Ί{Α, 

.- ψευδόµενοι τι’ 

9 
οροαποᾶ Ἱΐα ταου{Ἡ, απᾶ 
ἐπαρλύ ἔπστα, Β»γίΠΡ, 
3 Ῥ]εββοά αγε {πο Ῥοος 
1π αρἰτῖὃ: 2ος {λοῖτα ἵ8 
'Πο Ἑἰπρᾶοπα οξ Ἰεα- 
πεη. 4 Ἠ]οςβαᾶ ατα 
1Πεγ ἰλαί τιοασἩ: ΕΟΓ 
ἆλογ 5λα]] Όο οοπαξοτί- 
εᾱ. ὅ Ῥ]οεςςεᾶ ατε 11θ 
πηορ]ς: {ΟΥ [που ]α]] 
ἀπλοτΙξ ᾖἴπο οατίῃ, 
6 Β]εςιοᾶ αγ Ίο 
Ὑ/ΠΊοὮ ἆο Ίπιπρες απά 
ΦΠ1τβύ αξίεχ τιρΏ{εοιβ-ι 
Ώο58: Σο; {πΠογ εΏη]1 
τε Β]]εᾷ. 7 Ῥ]ο5ς5εᾶ αγα 
Ίλο ππετοῖζα] : ος ΤἨογ, 
ΒαΙΙ οδίαϊπ ἨιεΓογ.. 
8 Ώ]οςςοὰ αγε ἴπθ ρατθ 
1π ἨὨσατί: 305 ΤΠογ 
βΕΏΑ]] 5οο ᾳοᾶ. 9 Ἐ]68β- 
εἆ αγε Ίἴλο ΏῬοπσθ- 
ΊηςΚετς : Έοτ {πογ 5Ἡιι]1, 
Ῥο σα]]εᾶ, {πε ολΙ]άτοα 
οξ ἄοἀ. 10 Ῥ]οδεεά αγε 
«Ἡογ ν/Ώῖοα ατθ Ῥε- 
Βεσοα{θεᾶ {ος τ1ρΒίεοι»- 
Ώεβδβ) 5αΚε: 1ος πεῖτα 
18 ἴπο ἸΚϊπράοπι οί 
Ἡραγεπ. 11 Ῥ]εςςεά ατα 
Ψθ, πλεπ πιοι 5ΠΒΙΙ 
τεγῖ]ο 7ο, απᾶ Ῥοσβο- 
ομῖο γοι, απᾶ 5Ώα]] 5. 
Β]1] ΤΠβΠΠεΓ οξ οετΙ] 
αραϊησύ γοι 1α]δε]γ, 
Σ0Γ ΤΙ 5ηκο, 12 Ἡε- 
1οἶσο, απᾶ Ῥε εχκοεοᾶῖηρ 
Ε]πᾶ : Εοχ Ρτεαῖ ἴξ γοις 
χον/ατά 1η Ἠεατεη: Σος 
50 Ῥεγςσοσοι{οᾶ {ευ 61θ 
Ῥτορλείς τπῖσἃ Ίγετο 
Ῥεέοτε τοι. 

19 Ὑε ατο {πο 5α]έ ο 
ἴπο εατίἩ: Ῥαϊῦ 1ξ ἐπθ 
5α]10 Ἠλτε ]ο5ὲ Ἠϊς εα- 
τουσ νγμετοννϊ(Ἡ βΏπ]1 
16 Ῥὲ εα]εᾶδ Ἱὲ ἵΒ 
ΤΠεποεξοχίἩ ροοᾶ 2οτ 
πούἩΙτᾳ, Ραῇ Το ο οαςὲ 
ομζ, απᾶ {ο Ῥο ἐτοᾶᾷοπ 
Ἀπάοχ {οοῦ οἱ 1πςῃ, 
14 Ὑο ατε {πο Ἡρ]ῃί οξ 
Έμε πνοτ]ά. Α οἵίγ επαῦ 
ἵ6 δεί οἩ 4ἩΏ Ἠ]]] οπηποξ 
Ὦθ Ἠ]4, 15 Νεϊίποτ ἄο 
ΠΠΕΠ ἨρΏύ Α οαπᾶ]ο, 
ππᾶὰ Ῥραῦ 1 ππᾶεχ 
ῬπδΠο], Ῥαῦ οη α ο8Ἡ- 
ἁ]οςτῖο]ς; απᾶ 16 ρὶγεία 
Ἠρηύῦ ππίο α1] ἐπαῦ ατθ 
1π ἴἨο Ἰοιςο. 16Τιοῦ 
σοἩσ Ηρ]ί 5ο βἨίπο Ῥο- 
Ἔοτο ΤΠΕΠ, ἴλπαί ἴΠεγ 
ἩΙΑΥ 5εθ Τουσγ Ρροοᾶά 
ἨΟΙΚ5, απά ὭµβΡ]οτί{γ 
σουτ Ἐαίμες πΠὶοὮ 18 
1π ἨεβτοΠ. 
17 Ἑπίπ] ποῦ ἐμαῖ 1 
ΑΠ ΟΟΠ4Θ Το ἀθείτογι 
ἴπο Ίαν, ος ἴπθ Ὅτο- 
ῬΠοίς: Τ απι ποῦ οοπιθ 
Το ἀεξίτογσ, Ῥυΐ {ο Ευ]- 
ΒΙ. 18 Έου τετῖ]γ ΤααΥ 
ππίο σοι, ΤΙ] Ἠεατεπ 
ΛΏᾶ ΘδΥΕΠ Ρας, οπε 1οῦ 
ΟΥ οπς Ό1δέ]ο θἹα]] ἵπι 
ΏΟ Ὑ]ςο ραςς Έτοπα πα 
Ίανν. 0111411 ο έυ]β]]εᾶ, 
19 Ἠ/ἸΠοςοετος {πογο- 

3 -- αὐτοὶ (γεαᾷ κληθή. ἴπεγ 5]ια]] Ὀε οι]]ος) [τπ[ττα]. 
Σ βληθὲν λανίηρ Όοθη οιιβὲ ΤΤεΑ. 



10 
{οτο Ἡπ]] ὮῬτθαῖς οπθ 
οἳ ἴπαπο Ἰοπβῦ οοπὶ- 
πιρΠΑΠΙΘΩΙΝ, Απᾶ βμβ]1 
{σμολ ΊπύυΏ 5ο, Ὦθ 5Πα]] 
Ῥε οα]]εᾶ {Ἠο9 1εαςύ Ίπ 
1πο Κἰπρᾶοπα οξ Πθι- 
νου: Ῥαῦ ὙπἩοβοθτες 
ΕΏπ1] ἆοᾳς απὰ ἴεβομ 
1λοπα, πο 8ηπαθ βΠΑ]1 
Ῥε οβρ]]οά ρτεαῦ Ίπ ἴποθ 
Ἱἰπράοπι οἱ Ἠεατεῃ. 
20 Έος 1 5αγ ππίο οι, 
ππαῦ εχκσορύ τουσ 
χΙΡΏ{ΘΟΜΒΠΟΒΒ βΒηη]] 
οχεθεὰ {λε γἱρ]ίεοις- 
πιεσς Οἱ {1θ ΒΟΓ19ε»5 απᾶ 
Ἐλατίβθος, Υθ 5Πβ]] Ίπ 
Χιο οΏ5θ επ!εχ Ίπίο ἴ1μθ 
Κἰπράοτα ΟΕ ἨΘβΤοΘΗ., 

21 Ὑο Ἰαβτθ Περτᾶ 
τπαῦ 16 γα παῖᾶ Ὁγ 
ἔπθπα οξ' οἷᾶ παρ, 
Τποι επα]ῦ ποῦ ΚΙ; 
Οπᾶ ποβοθτος α]λα]] 
ΚΙΠ απα]] Ῥο ἵπ ἆπ- 
Εετ οἳ ἴμε Ἱαάρπεηι: 
22 Ὀμΐζ 1 δαν απίογοι, 
ΤΠαί Ὑποβοθτος β 
ΑΏΡτΥ πὰζἩ Ἠἱ5 Ῥτοίπος 
ππυποιῦ Α οβς5ο 5πα]1 
Ῥο ἵπ ἆβηρετ οἱ 1ἴπθ 
Παάρταθηξ: απᾶ τν]Ἱο- 
ΒΟΕΤΕΣ 5Ἡα]] 5.7 ἴο Ἠἱβ 
Ὁτοίἁες, Βασα, «Ώπ]] Ὦθ 
1η ἄθηρεχ οξ ἴμο σουπ- 
οἳἳ): Ῥιαῦ Ὑπ]οβοθσος 
5ΠΒΙ] 5ασι Ίμοια {οο],. 
ΕΏβδ]] Ὄο 1π ἆππρεχ οἳ 
ἨεΙ1 το, 29 ΤΠετοξοτθ 

18 ἴποι Ῥτίηρ ην ρἱες 
1ο {π6 α]ίατ, απᾶ ἴπειθ 
χοπαοταὐρχεεῖ ἔλαῦ ἵπγ 
Ῥτοιπες Ἠαίπ ουωραῖ 
ΒΡΑΙΠΑΒΡ ἴμεε; 24 Ίθβνο 
.ποτθ ἴπν μὲ Ῥεξοτο 
{μο α]ΐατ, οπὰ ρο ἵπγ 
ΑΥΤ} Ώτὴε Ῥο τοσοἩ- 
οἶ]λεά {ο ἴπγ Ὀτοίπες, 
Ἀπά ΊἨθηῃ σοπιθ παπά 
ο8 ες {Ἡγ ΡΙΗ1, 25 Αρτεορ 
σα ἴΠ]πο αἀτεσβδατν 
αι]οκ]γ, π]ή]θς ἴποι 
Ἀπὸ ἵπ ἴἨθ στα νι 
Ἐΐτα; ]θβί ϱἳ ἈΠΥ 1παθ 
3Πθ βἄτοσβατγ ἀθ]ῖτες 
168 {ο {]ο 1πᾶρο, απά 
116 ]1αάρε ἀε]ϊνεγ ἴπερ 
το ἴπο ο/ῆσεσ, θπᾶ ἴποα 
Ὦθ ομβῦ ἸΠπύο ῬΠΙΒΟΗ, 
26 Υεσῖ]γ 1 εαν ππίο 
1Ἠθ68θ, Τῆποι πα] Ὁν 
ἩΟ ΤΠΘΑΠΒ σ0ΟΠΙθ ους 
«πεπος, ΟΠ ἴποι Ἠπδυ 
φαὶά ᾖἵἴπο παὐϊθγπιοβί 
ΣΑΤΙΠΙΗΡ, : 

27 Ὑθ Ἰατο Ἠθρτᾶ 
τ]λαῦ 15 της θὰ Ὦν 
{επ οἳ ο]ᾶ πια, ΤΠοι. 
εΏμ]{ πο σοοπιτο]ὐ βαι]- 
νου: 28 ραῦ 1 Εαν 
ππίογοι, Τηαῇ π/ἩΟΒοΟ- 
επετ Ἰοοκείῃη οἩἳ 
Ἡνοπιαη ο 1α8ύ αξίθς 
ἴιετ Ἠπίμ οοπαπἡ1οᾶ 
κάα]ίουγ νηἩ ος α]- 
τομᾶγ Ἱπ ἨΠῖς Πειτῦ, 
19 Απά 18 {Ἡγ τἱρΏῖ εγθ 
»Εεπᾶ ἰποο, Ῥ]ιιοκ 16 
δαῦ, οπᾶ ορβὺ Μέ Έτοτα 

ΜΑτοαίτοῶΣδ. 

γένηται. 19 ὃς ἐὰν οὖν Ἀάπῃ πήτν γῶν ἔντολῶν τούτων τῶν 
60116 Το Ρ888, Ὕνποθγος οι β Εμ] Ῥχθβ]ς 016 «ο ύπευθ σοπιληινπ παπί ἴλμθ 
2 / Δ ΄ ε/ π. ω αχ 
ἐλαχίστων, καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνερώπους, ἐλάχιστος κλη- 

19858, Απά θ]α]] ἔθαοι “εο Ἠπιοτ, 1εμςῦ βιθ]1 

θήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ὃς.ὃ ἂν. ποιήσφ καὶ 
Ῥο κα]]θοὰ η ἴμο Ἰπράοπι οΕἴπο ΆἸθαπεπΒ; Ὀπς πποετου βΏα]] Ργιισθίδο απ 

διδάξ οὗτος έγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν . η Τῃ 
επα]] ὕθασα [παπα], Ὁλπϊθ(οπθ] ρτόιῦ ΕΠΑ] Ῥο οα]]οᾷ ἵπ ἴπο Ἱήπρᾶοπι οξιμθ 

οὐρανῶν. 320 λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ "ἡ δικαιο- 
ΊΘΗΥΕΠΡΒ, Ἔοτ1 2 ἴογοιυ, Τμαῦ απ]θῦς Ελα] αρουπά 3τ1ΡΗΏύ- 

σύνη ὑμῶν! πλεῖον τῶν γραμµατέων καὶ Φαρισαίων, οὐ-μὴ 
ΘΟΙΒΗΘΡΑ "γους Ύ,οτο[υμαῖ]οξ ίμο Βοχ1Ώ6Β. ΒΑΛἀ ΕΠΑΣΙΒΕΘΒ, Ίπηο Νή8Θ 

εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
βΗΒΙ1Υο ομίος Ιλίο ἴπθ Ἱἰπρᾶάοπι ο {πο ἍἨθΠγεΠΒ. 

21 Ἡκούσατε ὅτι ἐῤῥεθη! τοῖς ἀρχαίοις,  Οὐ.-φονεύσεις" 
Ὑθ Βαγνε Πθβτᾶ Όλπαῦ 1ὲ γ/β8 5α1ᾶ {ο ἴμο απο]θπῦς, ΤΗΟΝ βΏα]{ που οομιπλ{ πιατάθςς 

ὃς ὃἂν ονεύσῳ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει. 322 ἐγὼ.δὲ 
Όυῦ ]οεσες ΕἩπ]] σοιαπαί6 πιαχᾶθχ, Ἠαρία βΏη]] Ὦο ζοτμο Ιπάριπθηῦ, Βατ 1 

λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὃὁὃ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ.αὐτοῦ Σεἰκην 
847 ἴοσοι, ΤΗΝίΘτ6ςγ οΏθ πο 18 ΠΕΙΣ συ ΙτΏ Ὠίδ Ῥτοίπος  ἍἹΠρ]ιδ]γ, 

ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσε" Ὁὃς.δ.ἂν εἴπῃ τῷ.ἀδελφφ.αὐτοῦ, 
Παδίοθ αἨα]] Ὀε ἔο πε Ἱπάριαθπξ: Ῥαῦ πποθτος βη8]18ΗΥ το Η18 Ὀχοίπος, 

ἍῬακάμὶ ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ' Ὁς.ὃ.ἂν εἴπῃ, ἵΜωρε, 
Έλσα, 1ἱΑὈἱθ αΠα]] ο {οτᾖο Βαππθάτίπι: Ὀπήῆ τ/ποθτος 8ΗΒΙ18ΑΥ, ἆἘοοὶ, 

ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 25 Εὰν οὖν προσ- 
ΠαΡΙθ -ΒἨβΙ10ο Το πο «εποππα οἳ το. ΤΕ Ίπθχεέοθ ἴλοα 

φέρῃς τὸ .δῶρόν.-σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κἀκεῖ μνησθῆς 
βηα]ῦ ο ος ταν εἰει οὐ ἴμο αἰίας, Άιιά {λποτο ΠΕΙ ΡΤΟΙΠΕΙ1ΟΘΕ. 

ὅτι ὁ ἀδελφός.σου ἔχει τὶ «κατὰ σοῦ, 94 ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν 
πποῦυ  ᾖἵἨΠν Ὀτοιπες 88 βοπιθί]ῖπῃ αραϊηςὺ περ, 1θβΥθ {παγθ "εις 

σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον διαλ- 

σ, 

αἩΥ Ῥεξοτθ 19 Αίας, Ἀπάὰ ΡΟΑΠΗΣ, τοῦ το 

λάγηθι τῷ ἀδελφφῷ-σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν 
τεοοποῖϊ]θά  {ΤοῦἨγ }Ῥτοῦμες, Ἀπᾶ  ἴπεα Ἠατίπρ οΟΠ1Θ οΏ ες Ἄρίες 

σου. 326 Ἴσθι εὐνοῶν τῷ.ἀντιδίκῳ.σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ 
απ. Ὢο αρτοεῖπρ πΠίθ]ι ἐπίπο αἄγοτοο ρατίγ απ]οκ]ψ, πνα]]ε (που οτε 

ἐν τῇ ὁδῷ μετ αὐτοῦ) µήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικο τῷ 
1π ἴηο παν πι Πτα, 1680 5ίπεορ “ἀθ]τετ 10Πρλἄνοτερ"ρατίσ ὕο ἴπ8 

κριτῇ, καὶ ὁ κριτής ὃσε παραδφ! τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν 
1αάμο, Απᾶ ἴλο Ἰαάρο περ Ἅἀθ]ϊτος Το ΐπθ οβῖσα, απά Ιπίο }Ῥεῖδον 

ληθήση. 36 ἁμὴν λέγω σοι, οὐ-μὴ ἐξέλθῃς (ἐκεῖθεν, 
ἴποι Ῥε οὐδ5, γὝετῖ]ψ 12.7 ἵο ῖμθρ, Ιππο π1θθ Βπα]{ ὑποι οοπαθ ομῦ {ἨοποῬ, 

ἕως ἂν ἀποξῷς τὸν ἔσχατον κοδράντην. 
απο] ποια ΡηΥ πο 198 ΚοἀναηίθΒ, 

27 Ἡκούσατε ὅτι Σἐῤῥέθηϊ «τοῖς ἀρχαίδις.! 
Ὑο Ἱατε Πειτᾶ {πα 1ὲ τας βα]ά {οῦπο αποϊεπῦς, 

η ει κε ῃ τ - ε/ - ε , » ῃ 
σεις" 28 ἐγὼ. λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁὃ βλέεπων γυναϊκα πρὸς 
αἀα]ίεσ: Ὀαυ1 8 Τοτοι, ἰΠαβίθΥΘΙΥ οπθ [μαῦ 190οΚΒΙΡΟΗ 8 πίοπιβα Ἅᾖἵο 

τὸ ἐπιθυμῆσαι Δαὐτῆς,! ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῷ 
1αβῦ αξνθτ Ἠςες, α]τοπάγ Ώας οοπιπαδίοά αἀν]ίθτγ σης Ἠος ἵπ 

καρδίᾳ αὐτοῦ." ΄99 εἰ δὲ ὁ.ὀφθαλμός.σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει 
Ἓμθατι 118, Βπυ 1 ἨΙπθΘθσθ, πο τὶρας, σαβθ "το "οβοπᾶ 

σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ' συμφέρει.γάρ σοι ἵνα 
11η99, Ῥ]ποκους ᾖἹὲ Ἀαπᾶ ορβί [10] έτοπι ἴπθο: ΕΟΓ 1015 ρτοβίαβ]θ ξοτ {1θρ τπαξ 

Οὐ μοιχεύ- 
Τῃοτ εΠα]0 ποῦ οοπιπαῖξ 

π ὑμῶν ἤ δικαιοσύνη ΤΑ. 
αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ ΙΤΤτΑΥΝ. 
ΕΛΙΑΝ; --- αὐτῆς Τ. 

κ ἐρρήθη ΙΤ:ΑΥΥ. 
.. δ ---σεπαραδῷ αά[ατ]. 

«9 έεαντου 1. 

Ψ --- εἰκῆ υπ[πτα]. {ᾱ ῥαχάτ. ι. μετ) 

ο --- τοῖς αρχαίοις ΕΙΤΊτΑΥΥ. ἆ αὐτὴν 



σ. ΜΑΤΤΠ ΣΕ Τ, 

ἀπόληται ἓν τῶν.μελῶν.σου. καὶ μὴ ὅλον τὸ.σῶμά.σου βληθῇ 
Βλοιι]ὰ πο οπο ο μψ ο, Απά ποὺ "νποίο της νο ο οβρῦ 

είς γξενναν. 90 καὶ εἰ ἡ.δεξιά.σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον 
Ίπτο ἄεᾖσιπῃ, Απᾶ 1ξ ᾖΠγτίρπι Ἠλυπὰ οπιιβθ2{ο” ο αμοιόνει οσί οῦ 

αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ' συμφέρει.γάρ σοι ἵνα ἀπόληται 
16 ππᾶ οὐδί [1] Έτοιτα ἴ]μθο: 2ος 1ΐ 18 Ῥιοβ μι Εοχ {πθε ἴλαί βἰλοι]ά ροτ]θὰ 

ἓν τῶν. ο “σου, καὶ μὴ. ὅλον τὺ.σῶμά.σου ἴθληθῃ εἰς γέενναν .Ἡ 
ΟἨ0 ΟΕ {1 11ΕΙ1Τ6Γ5, απᾶ ποῦ "π]λοΙθ ἍᾖΤΗΥ "νοᾶσ 9 οβθῦ Ιπίο ΕΠΕΠΠΑ. 

91 εἘῤῥεθη! δὲ. Ἀὗτιϊ ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν.γυναῖκα-αὐτοῦ, 
15 ἵνης φηἳᾷ 48ο ἴπαί πιοετες βΠα]] τας ΑΑΥ Π8 αι 

ξότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 99 ἐγὼ-δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι 1ος ἂν 
Πεῦ 11 ρῖνε {ο Ἡεν Α Ιοῦΐετ οἳ ἀἴνοχσο: Ῥας 1 ΒΑ οσοι. ὁιαῦ πηοετετ 

ἀπολύσφῃι τὴν. γυναϊῖκα. αὐτοῦ, παρεκτὺς λόγου πορνείας, ποιεῖ 
Ρπη] παν ΑΛΥΗΥ Ἠ]58 νν]ζο, οχοορί οἩ ποσοοιηί οἳ Γογπὶσπ{1οπ, 681508 

αὐτὴν Ἀμοιχᾶσθαι Ἱ καὶ 'ὸς ἐὰνὶ ἀπολελυμένην "γαμήσῃ,! 
Ὢου το ςομαπα16 αάι11ΤΟΥΥ; οπᾶ Ἡποετεγ Ἡθς Ἱνπο Ἡὰς Όεεπ ραῦ απ΄αγ μα] πιαττ”, 

μοιχᾶται. 
ΟΟΠΙΠΙΙζλ αα1{οτγ. 

989 Πάλιν: ἠκούσατε, ὅτι Σἐῤῥέθηϊ τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ.ἐπιορ: 
Αρηϊη, ο Ἠπτο Πεατᾷ {παῦ 160 νγης βι]ᾶ {ο ἴπο πο Τπου 5μα]{έ που 

ἀποδώσεις.δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὕρκους-σου 94 ἐ ἐγὼ 
{π]πε οι{ῃς, 

κῆσεις, 
40Υ81ΤΥΘΗΣ {1γ 56Η, Ὀυἳ ἔποι Πα] {τθπᾶςχ {οΐπο Τιογὰ 

δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὕλως, µήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος 
1οιῖ ΒΗΥ {οσοι ποῦ ἴοβΠΘΑΙ Αα 11, ποϊῦπες εν 1πθ ΊθατοἨ, Ώεσβ15θ Γιος "Ἠτοπο 

ἐστὶν τοῦ θεοῦ' 9δ µήτε ἐν τῷ Υῇ. ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν 
10 18 19 ἵ8 οἳ ἀοά; ποτ ἍὮὗΤΥ ἴπεεατίΒ, Ώεοβαςε [116] ζοοΐςίοοΙ 

ποδῶν.αὐτοῦ" μήτε εἰς Ἱεροσύλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ 
οἱ Ὠῖ5 Τοος: Ὢος ὮὗΥ ο ααῖοαν Ῥδοπιςε [16] εφ 16 19 οξ {πο 

µεγάλου βασιλέως! 96 µήτε ἐν τῇ.κεφαλῇ.σου ὀμύσῃς, ὅτι 
ΡιθνΏ Κϊπρ. Ἰεἰζμογ Ὦγ. ΤΗ πεαά ΒΏα]{ ἔποιι ΞΊΘΑΣ, Ῥεσβ1βθ 

οὐ. δύνασαι µίαν τρίχα λευκὴν "ἢ µέλαιναν ποιῆσαι.!ῖ 97 ἔστω" 
ἐλοιατιποῦβρ]οοπο ἍἨπς πΠηίθ ος Ῥ]αο]ς {ο τιηκο. 31.8 "ρα 

δὲ ὁ λόγος ὑμῶν, ναὶ ναί, οὗ οὔ' 'τὸ δὲ περισσὺν τούτων ἐκ 
αυας ὀγοιχ νοτᾶ, Χεα, γΟΑ; ΝΑΥ,ΠαΤ: Ῥαῦ σ]αϊ [18] πιοτθ Ίμαη {πεβε Εγοπι 

τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 

αντι] 8, 

98 ᾿Ηκούσατε ὅτι ξἐῤῥεθη,! ο αλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, καὶ 
Χθῄπατε Ποατᾶ ἐπαῦ 16 ννς ϱαἱᾶ, ΣΟΥ 679, Ὀτο 

ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος' 99 ἐγὼ.δὲ ο. ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ 
τοοί! Ἅᾖ1ος {οοίἩ; Ῥυας1 ΒΑ” ὕοτοι πο {ο τεβὶεῦ 

ως ” Ελ) Ῥρ / 3” Μη μ / 4 ΄ Ἱ 

πονηρῷ' ἀλλ ὅστις σε Ρῥραπίσει ἐπὶϊ τὴν. δεξιάν.Ίσου σιαγόνα, 
στι]; Ὅα 8 πΥἩΟΡΟΘΤΕΥ {πεῬ Ε]α]1 βὐτ]χκο οἩ. την τὶραῦ ο]ιθεῖς, 

, αν η ν πας ; 
στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην' 40καὶ τῷ θέλοντί σοι κρι- 

νατη Το ΠΩ 16Ο ἴμο οἴ]οΓ; Άπᾶ 6ο Ἠΐπα Υπο ππου]ά πΙῖἩ ἴπεῬθ Ρο 

θῆναι καὶ τὸν.χιτῶνά.σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον' 
{ο ]απ απᾶ’ ΊἨΥ {απῖςο Ίβχκο, πα το Ἠϊπα αἱδο 15] ο]οα]: 

4] καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ’ αὐτοῦ δύο. 
απᾷ πΠο»ροσγετ ἴπερ πν1]1] οοπιρε] Ώοφρο ΄πα]]θ 19Π86, Ρο πίτα ἍἈἨϊπ ᾖπο, 

49 τῷ αἰτοῦντί σε Ιδίδου"! καὶ τὸν.θέλοντα ἀπὸ σοῦ "δανεί- 
Το Πίπα πο Άε]κς ΟΕ ἴἩορθ βϊτθ; απᾶ Ἠϊπι ὑλαῦ γ/βιθβ Έτοπι ἴἩθθ ἍοῬος- 

σασθαιὶ µμὴ.ἀποστραφῆς. 
ΤΟΝ’ Ὅ]ιοα εΠα]! ποῦ {πτη ΑΥΥΑΥ Έτοπα, 

{ εἰς έενναν ἀπέλθῃ 1Ππῖο ἄεΏθηπα Ρο Αγ ΙΤΤΤΑ. 
Ι πᾶς ὁ απολύων εΝΘΣΥΥ 9Π9 πα Ρα Άπαν ΥΤΊΓΑ. 
πι γαμήῄσας Ἰαβ τηαιτ]οᾷ Ἡ. Ἡ ποιῆσαι ἢ µέλαιναν ΙΠΤΓΑ. 
ΒίΤικ6ῦ ΠΡΟΠ 1ΤτιΑ. 
” δανίσασθαι τ. 

Ε ἐβρήθη ΙΠτΑΥΓ. 
Κ µοιχευθῆναι ΙΠΊΤΑ. 

οεσται 5Ώα]] Ὃθ ΤιΑ. 
ῃ σιαγόνα σου ΏΤτΑ; --- σου (τεαά ἴπε τιραῦ οἩοεῖς) τ. 

11 
ἐποο: ἐοτ Ἱξ ἵ Ῥτοβῖ- 
πΌ]ο ξοῦ ἴπορ ἴπιιῖτ 91196 
οἳ ἴλἩγ παθπαΌθσβ εΠοιι]ά 
Ῥετῖκἃ, απᾶά ποὺ {ια 
ΤἩσ πλο]ο Ῥοᾶγ βπο]ά 
ο οσαθῦ Ἱπίο Ἰο]]. 
80 Απᾶ ἵξ ἰνν τὶμπῦ 
ἨἈρπᾶᾷ οὔβαεπά ἴμθο, οπΏ 
19 οἵξ, απᾶ ομδῦ ἓέ ἔγοπα 
Ίπεο : ἔοτ 160 16 Ῥτοβι- 
ΆΌ]θ {ος ἴπορῬ ἐπαῦ οπθ 
οἱ {Ἠγ πΙθπαΡεσβ ϱπου]ά 
Ῥοτίδῃ, απᾶ πο {λα ξ{1γ. 
πΥἩο]οθ Ῥοῦγ ϱΠοι]ά Ὦθ 
οπδῦ Ἰπίο Ἠο]]. 

91 Τὸ αἱ Ῥοοπ βαἱά, 
Ὕλπποβορσεσ ἶα]] ριιὈ 
Αππαγ Πῖς ν/]ή6, 16ὐ Ἰΐσι 
Εἶνθ Ἠετ ῃπ υτὶμπρ ος 
ἀϊποχοεπιεπί: 32 Ῥαΐῦ 1 
84Υ απίο τοι, Τμαῦ 
ππὭοβοθυες 5Πα]] νραῦ 
Άννα Ἠῖ8 π{ο, βατΊπς 
ΣΟΥ ἴῃο οαιιςθ ΟΕ ΣογηΏ]- 
οαΏἱοἩῦ, οββοίὮ Ἰετ ἴο 
σοοπιτωϊέ πά1{ετγ: απᾶ 
ΥΨΠΟΡΟΟΤΕΤ ΕΠ8]1 ΠΙΑΥΤΥ 
ὧενγ ἐππῦ 195 ἀἰτοτεδά 
οοπαιη]ὐ{οῦἩ αβα1{οχΥ. 

35 Αραΐπ, 7ο Ἠιιτθ 
Ἡομτᾶ Ίἴπαῦ Ἱὸ ΠαῖἩα 
ὍὌουἨ Βαἰᾶά ὃν ἴπεπι οἳ 
οἷα πια, Ἴποι θλα]6 
ποῦ Σοχβηθας {πγκο]ξ, 
Ῥιῦ εΠα]{Ῥρογξοτπα απ{ο 
"πο Τιοτὰ ἰπίπο ου{]θ: 
34 Ὀαΐ Τ Β4γ ππίῖο τοι, 
Ῥν/θατ τοί αἲ π1]; ποί- 
ἵΠεχ Ὁγ Ἠθατει; Των 16 
18 4ος, {Ἠτοπο: 90 1οῦ 
Ὦγ ἴπο εατίπ; έοχ 16 5 
1] {οοῦρίοο]: πεϊίπυσ 
Ὦγ Πεγαβα]επι; ΟΥ 18 ἶ8 
9πθ οἳίγ οἳ ἰπο ρτοιί 
Κίπρ. 36 Νεῖίπετ νι] 6 
ἴποι βπσατ Ὦν την 
Ἠοβᾶ, ΆΌθουμτιο {οι 
ΟΛ166 ποῦ Τηηχο ο9Π8 
Ἠαὶσς πνλίο οἳ Ὀ]οῖς, 
37 Βαΐ ]οῦ γοιιτ σολ1τι- 
που θΊοι ο, Ύθι, γή 
ΧΗΣ, ἨΑΥ: 1οτ υ]ινύ- 
ΒΟΘΥ6ΕΥΓ 18 110ἵ96 {λα 
9ποθςθ οοπηθί]ι οἱ ον!]. 

38 Ύο Έπνο Ἱεπιά 
Όλα ῦ 10 Ἠπίπ Ῥεευ »π]ά, 
Α1ἱ 9Υο ΞοΥΓ 81 6786, πιά 
9 ἰοοῦ]Ἱ ος α {οοίῦῇμ: 
0 ας Τ βαγ 1η/{ο γοιι, 
Ἐπαῦ το τοβῖ»ύ ποῦ 
ον]: Ῥαῦ γνΏοδοσνος 
Π.Ι] 5η ἴ]θο οπ 
τησ τὶρΒί οποε]ς, ὕιιτα 
το Πϊπα πο οἴπος απο, 
40 Αιιᾶ 1 αγ 1λπ1 ον ἰ]] 
819 ἴ]ορ οὐ ἴπο Ἰηλν, 
Ἀπά ἴαπκο ΑπΑΥ ἵΠΥ 
σολ, 19ὐ Ἠϊπι Ἠατο (ψ 
οἸοκο αἶδο. 41 Απά 
ΥΤἨΟΒΟΘΥΟΣ ΕΏη]] σοι1- 
Ῥο] περ {ο Ρο α πι]]θ, 
Ρο ντα Ἠϊτπι Ὀνναῖῃ. 
42 ἄἶνο ἵο Ἠϊπι (πας 
ββχοίΏ ἴποθῬ, ϱΏᾶά ἔτοπα 
Ἠϊτα Όπαῦ ιποα]ᾶ Ῥος- 

Ἡ --- ὅτι ΙΤΤτΑ. 
19Ώ69 π πο 1, 
Ῥῤαπίζει εἰς 
τ δός ΙΤΤίΑ. 



12 
που’ οξ ἴ1θρ {πσΏ ποῦ 
ἔλοα ΕΩΣ. 

49 Ὑθ Ίατε Ἠοπτά 
ἐλαῖ 19 Ἠαίὴ Ῥεεπ βαῖᾶ, 
Ἔποι ελα] Ίοσο ἰγ 
πεϊρῃροατ, απᾶ Ἰαίο 
411Πθ ΘΠΘΙΑΥ. 44 Βυΐ 
1 Ἀαγ ππίο οι, Τιοτθ 
Ψοις ΘΠΕΙΩΙΕΒ, ὮΟ]65Β 
Ίπετα ἐμαῦ οπτερ γοι, 
ἆο ροοὰ ο ἴῆοθπα ἐπαῦ 
Ἠλίε οι, απᾶ ΡΓΑΥ {ος 
Έλεπα ππἩῖοὰ ἀεβριίθ- 
Σπ]11γ πμο Του, απ Ῥετ- 
εροαίθ τοι; 45 ἴμαίῦ ο 
πηαγ ὃε Ίη9 οἩΙ]άτεη οξ 
γοις Ἐαίμος νλ]οὮ 18 
1π Ἠθατεπ : ΕΟΓ 1ε πια]- 
εἵ α Ἠϊς 5υΏ ἴο το οἩ 
τλο οτί] απᾶ οἩἳ ἴπθ 
Εοοᾶ, απᾶ 5επᾶρί] ταῖπ. 
οπ {πο ]πδί απᾶ οτι πε 
ππ]αβῦ, 46 ΈοΣ 1 Το 
1οτο Ίπεπα νγη]σὮ 1ογθ 
οι, π]αί τουηναγᾷ Ώβγο 
Ψε2 ἆο ποῦ 6τοπ ἴπο 
Ῥαῦ]οαπς 1ἨΠθ Αβαπθ 2 
47 Απᾶ 1 το εα]υῖθ 
γψοισς Ὀτοίητεαπ οπ]γ, 
σγηαῦ ἄο τε ποτε {απ 
οί]εγςᾷ ἄο ποῖ ετεπ ἴ]πθ 
ΡῬαάΡΙοβΏΡΕοΟ2 48 ῬΏεγε 
ΤΠΕΓΘΕΟΙΘ Ρρογ2εοῦ, «γε. 
Άς ουχ Ἐαίμοετ γ/Π]οἩ 
181Π ἨΡατοη 18 Ρεγ{θοῦ, 

ΥΠ. ΤαΚθ Ἡθρᾶ ας 
σε ἀο ποῖ γουχ αἶπας ε- 
40169 ΤΠΕ}, ἴο Ὦ6 β8θΠ οξ 
Ίμοπαι: οὐποχπῇβο το 
Ώατο ποτοαπαχᾶ οἔγους 
Ἐφίποτ ν;ηΊοἩ 1β1Ώ Ἠθα- 
τοῃ. 2 ΤΏΘΤΟΕΟΧΕ πετ 
ολοι ἀοθβῦ ἐλέπο α1πας, 
ο ποῖ βοαπᾶ α ἵταπι- 
Ῥοῦ Ῥοέοχο ἴποο, 98 ἴπο 
ἨγροοχϊζοἈ ἄο ἵπ ἴπε 
ΕΥΠΑΡΟΡΙΙΘΒ απᾶ 1η ΤἨθ 
βἰτοοϊς, (λαῦ {Που ταΑΥ 
Ὢανο ρ]οτψ οξ ΊἹθῃ. 
γεσῖ]γ 1 βαγ ππίογτοα, 
Ἔπεγ Ίατο ἰπεῖγ το- 
νατά. ϐ Ἠπὸ πΊεπ 
όποια ἀοεεῦ αἶπαβ, 1εῦ 
πιοῦ {γ 16Εῦ Ἠηπιᾷ ΊΚπου; 
πιλαῦ ΤἩν τιρηῦ ἨΠαπᾶ 
ἀοεῦα: 4 ἰμαῦ 1π]πο 
ΑΊΤΩΒ ΏΙΑΥ 6 1η εεοτοῦ : 
Άπά {πγ Εαΐπες πΥη]σἩ 
ερείἩ Ίπ βεοτεῦ Ἠϊπῃ- 
ΕεΙΕ βΏα]1 τεπ/ατᾶ ἴπορῬ 
οροπ]γ. 

5 Απᾶ σἨεπ ἴποα 
ΤΓΑΥΕεΡί, ἴποι ϱπα]έ ποῦ 
Ὦθ α5 ἴπο Ἠγροοτῖίες 
ατο: 20ΣΓ ἴπεγ Ἴοτο ἴο 
Ῥγαγ Εἰρπαίηρ 1π ΤΠοθ 
6ΥΏΑΡΟΡΊΕΒ απᾶ 1η ἴπε 
ΟΟΓΠΕΙΒ οἳ {πε 5υτθείᾶ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ψ,τΙ, 
49 Ἡκούσατε ὅτι 'ἐῤῥεθη," ᾽Αγαπήσεις τὸν.πλησίον.σου καὶ 

Ὑο Ἠβτο Ἠοητά ἐλαί 189 ννης βπ]ᾶ, Τποιι βΠα]έ 1ουο {ΗΥ πεϊρνουτ ππά 
1 ηλ ” «ι ) 1] μ ’ « - Ι -- 4 

µισήσεις τὸν.ἐχθρόν.σου᾽ 44 ἐγὼ.δὲ λέγω ὑμῖν, ᾿Αγαπᾶτε τοὺς 
λαῦθ 1Ἠΐπο ΕΠΕΠΙΥ. Ῥα0Ι αγ ἴοτοι, Ίιοτε 

ἐχθροὺς ὑμῶν, "εὐλογεῖτε τοὺς καταρωµένους ὑμᾶς, καλῶς 
Ἀεπεπαίεβ 1γοις, ῶ]6Ῥ88  ἍΊλοβρππο οσχμο γοι, 3νει] 

ποιεῖτε Ἱτοὺς μισοῦντας ὑμᾶς, Ι καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν 
14ο ΊΟΊΠΟΕΘΥΙΟ ὮἸἨπίθ γου, πα ΡΥΑΥ Ἔριν τ]οςε Πο 

τἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ! διωκόντων ὑμᾶς' 45 ὅπωο γένησθε 
ἄθεριιθξα]1γ πεβο σοι απᾶ ἉτῬοχβοοπίθ σοι; Εο ἴλπαῦ 7 πιβΥ ὃ9 

υἱοὶ τοῦ .πατρὸς-ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς' ὅτι τὸν ἥλιον.αὐτοῦ 
ΒΟΠΒ οΕ7ουσ Ἐαίπας γ/πο [15] 1η 116] ἨθΑΥ6ΏΒ: 2οΓ Ἠ18 5τιη 
Ε) , ] Ν . . , Ν , νο ν 2 ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους 
Ἡθ σβ189Ε ὔοτῖ8ο ΟΠ ετ] βπᾶ Ροοᾶ, Ἀπᾶ 5ος τμΙὴ 0Ἠ. Παρυ 

καὶ ἀδίκους. 46 ἐὰν.γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, 
Απά παπ]πβί, Έοτ 1Ε γε ]οτο ΤΠο58 πο 1ογθ γοι, 

Τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν ; 
τυπβῦ χΕηΑχᾶ ἨβΥογα2 3ποῦ 39159019 δέαχ 5ραΐμετεχςέπε "Βθπις αᾷο2 

41 καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς .ἀδελφοὺς.ὑμῶν µόνον, τί ἍἨπερισ- 
διά 18 Ψψουχ Ῥτοίπτοι ΟΠ, ὙἉπαῦ οχιχιωχαῖ- 

σὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ Ξτελῶναι! "οὕτως! ποιοῦσιν; 48 έσεσθε 
ΏΛΙΥ ἆογεῖ "Νοῦ ὀα]6ο”11ε δέαα ραίπεχοτβ 5ο αᾷο2 "εμα1] "Όθ 

οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ! ὁ πατὴρ ὑμῶν «ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς" 

Ψε 5α]πίθ 

Σ(Ποτθέοχε!γο Ῥρεχ{εοῦ, εΤθῃ 88 ους Εαίπες ΠΠο[Ι5] ιν πθ ΠβάτεῦΒ 

τέλειός ἐστιν. 
Ῥοιτεοῦ ᾖ. 

ϐ Προσέχετεᾶ τὴν. ἐλεημοσύνην! ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν 
Ῥενανα 7ος Α1π1Β ποῦ ᾖἵο ἄο Ῥυΐοτο 

τῶν ἀνθρώπων, πρὸς .τὸ.θεαθῆναι αὐτοῖς' εἰ-δὲ.μήγε, 'μισθὸν 
ΣΠΕΗ, 1 φτάργ το Όθκεοη ὮΤΥ ἴπεπα: ομεχ νο τονατὰ 

οὐκ. ἔχετε παρὰ τῷ.πατρὶ.ὑμῶν τῷ ἐν Ιτοῖς! οὐρανοῖς. 2 ὅταν 
Ψθ Ίατο ποὺ πι ποατ Ἐπίπος ππλο [15]1π τηθ Πεπτεης. γιο 

.- , ῃ ο 
οὖν Ἠποιῇς ἐλεημοσύνην, µμὴ.-σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, 

Ίπετεξοχο ἴποι ἀσερῦ ΒΙΠ15, ἄο ποῦ ποιπᾶ α Γταπιρεῦ Ῥοέοτα ιπος, 

ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς 
5 πο Ἡγροοσῖνες ο 1Π {πε 5ΥΠΗΡοΟΡΙεΕ απά ἴπ ᾖἴ]πθ 

ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων) ἀμὴν λέγω 
βἰχρεί, Ἰλπαῦ 1ΠεΥ πιαγ Ἠαγνε Ρ]οσγ ἔτοπα ΤΗΟΗ. Ὑοσῖ]γ Ι νασ 

ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν-μισθὸν-αὐτῶν. Ὁ σοῦ.δὲ ποιοῦντος ἔλεη- 
νοσοι, ᾖἴλπεγ Ἠ8γθ {Παῖχ τουγατᾶ. Ῥαΐ ἴποι ἁοῖνς : 

µοσύνην, μὴ-γνώτω Ἅἡ.ἀριστερά.σου "τί ποιεῖ ἡ-δεξιά-σου, 
ΒΙΠ1Α, οὐ ποῦ"Κπου ᾖ19ΗΥ2Ιθ6Εῦ "Ἡαππᾶ  Ἅππθῦ ἆοες ΜΥ τὶρΏί Ἰηπᾷ, 

4 ὕπως ἕῷ σου ἡ.ἐλεημοσύνη! ἐντῷ κρυπτφῷ' καὶ ὁ-πατήρ-σου 
5ο μα ῦ ααγ “ο 1ἴμ]πο 3ΑΙΠΙΒ 1π βθοχεῖ: απᾶ {ΕΠΕ 

ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ Ναὐτὸς' ἀποδώσει σοι ἐν.τῷ.φανερῳ." 
πηπο βεθ εεοτοῦ Ἠϊπαρθιξ ει] τοπάςτ ἔο ἔ]λος οΡεΠΙΥ. 

ὅ Καὶ ὅταν Κπροσεύχη,  οὐκ.ἔσῃ ὥσπερ' οἱ ὑποκριταί, 
Απᾶ πἼεη ποια ρταγορό, ἴποι ελα]ί μοῦ Ὦθ Ἀ5 ἴπο Ἠγροσσιῖτος, 

ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν 
40Γ ΊΠεσ]οτο Ἰπ {ἴῃθ ΒΥπαΑΡΟΡΙΕΒ απά Ἱπ ᾖἴπο 6οχμόχ5 οἳ ΙἨθ 

ὤὑἥυὔὅὥ-ὑἃἧἱ-υςὍο σσ θθθθθθηθη-ΏηὭἼἼΏἍπ. 

τἐρῥήθη ωτ Αγ’. 
α-- ἐπηρεαξόντων ὑμᾶς καὶ ΙΤΤΙΑ. 
ἴπθ 6απΏ]θ 1. ΤΤτΑΥΥ. 
6 δικαιοσύνην τἱβ]εΟΙθεςς ΟΙ ΓΤ/ΑΥΓ. 

1 --- ἐν τῷ φανερῷ ΤΤΊΓΑΊΥ, ΕΤΤΓΑ., 

Ῥρ ο8 ΙΤΤτΑ. 

ἵ 

σ--- εὐλογεῖτε . . . μισοῦντας ὑμᾶς ΩΤΤιΑ. ἍἨ τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς «Ψ. 
} οὕτως 50 ΙΤτΑ. 2 ἐθνικοὶ ΙθαΐἩθΙι 6Ι:ΤΤΙΑΝ 3 τὸ αὐτὸ, 

5 ὁ οὐράνιος ἴλε Ὠθιινομ]σ ΊπτιΑ. κ - δὲ αι τί]. 
{. .τοῖςτ. δἡ σοῦ ἐλεημοσυνη ῃτ. Ἁ -- αυτος 

κ προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς 59 ρὶΥ, }9 5μα]] μιοῦ 

υ ὡς 45 Ι1ΤΙΑ. 

ο 



τι. ΜΑΤΤΗΕ ΤΠ, 
πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως Ἰᾶν' φανῶσιν τοῖς 

Βἰχθοίς εἰππάῖης 10 Ῥτὴγ, βο ἴἨπῦ Ἅᾖ1]Πογ ΠΙΑΥ ΑΡΡΟΣΣ 
΄ θ ΄ . ΄ ᾽ λε « μι Ώ ι ’ η θὸ 

ανθρωποις' ἆμην Άλεγω ουμῖν, Ἅοτι ἀπεχουσιν τὸν μισθὸν 
{ο Ἠ1Ο}., Ὑοτ 1287 ἴοτοι, πα ἴπεγ Ἠατο 3τονγατᾶ 
. - 6 ᾽ δε εϱ/ - /΄ ” ” μ 1 -) ” 

αντωγ. συ.ὀε, οταν προσευχΏ, εἴσελθε εις Το. ταμιειον -σου, 

αΗιοῖγ, Ῥπΐ ἴποι, Ίνμοα ποια Ῥχαγεδί, . οπίθς Ιπῖο 4ΗΥ οἨαπθες, 

καὶ κλείσας τὴν-θύραν.σου, πρόσευξαι τῷ-πατρί.σου τῷ ἐν 
Ἀπά Πανίπρ πα ΤΗΥ ἄοος, Όταν το {ην Ἐλίπες ιο [1α] ἵπ 

τῷ κρυπτῷ' καὶ ὁπατήρ-σου ὁ βλέπων ἓν τῷ 
ο ρεοοῦς Απᾶ ΤΗΣ Ἐπιμας ἍἨἩὙΠο 9665 πι 

δώσει σοι 9ἐν.τῷ.φανερφ!. Ἰ ο... ὗ μὴ.Ῥβαττολο- 
πομάζες Μο περ οΡροπ]γ. πῦ ΤΠεη Υθ Ῥταγ ἄο ποῖ περ ταῖπ 

γήσητε,' ὥσπερ οἱ ἐθνικοί' δοκοῦσιν.γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ 
χυρο[{δοῦ8, ἃξ 1μο Ἠθαίπομα: 3ος ἴπογ ὑμίπ]ς {ἔπαῦ ἵπ. πααομ “ερεα]ίηρ 

αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. ϐ μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς' 
αεηοῖγ άλλου 5Πα]1 ως Ἠοπτᾶ, 3Νοῦ “Ἔλμοεχοίοτθ ρε Πχκθ {ο ἴλοπα: 

οἶδεν-γὰρ ὁ πατὴρ-ὑμῶν ὧν  χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς 
ἔοτ “Κποσνε Ίγοιχ "Επίμος οἳ π]αῦ ἐμίπρε "Ἡεοᾶ 1797Ἠανο νθίοχθ γθ 

»-” ΄ -- / ” 

αἰτῆσαι αὐτόν. 9 οὕτως οὖν προσεύχεσθεὑμεῖς' Πάτερ ἡμῶν 
Βδὶς Πϊπι, Τῃπις [ιατοίοτθ ριασ Το: ΌΟπχ Εαίμες 

ὁ  ἔν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ. ὄνομά.σου' 10 πἐλθέτωϊ 
πο [ατε]ἵπ ἴἹο ἩΘΛΤΟΠΕ, Βηποι]Ποί Ῥο ΤΗΥ παΏΙθ; 1εῦ σοπ1θ 
« « - . 

ἡ βασιλεία.σου’ γενηθήτω τὸ θέληµά.σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ 
{ην Κἰπρᾶοσι; 1εῦ ο ἆοπο την νι] 35 ἵπ ἨἸθατεπ, [5ο]8]βο 

ἐπὶ ττῆς! γῆς' 11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σή- 
προπ {λε οητίἩ; οἳσ Ὀτονᾶ Τ]1ιθ πεεᾶεᾶ Εῖτο Ἅτβ Ίο- 

μερον᾽ 12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς 
4ασ; βπᾶ {ογρῖτο Ἱβ οασ ἀερίβ, 38 315ο Ὑπθ 

"ἀφίεμεν! τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν' 15 καὶ μὴ .εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
Σοτβινθ οιις ἀεΡίοσΒ; Απά 1επᾶ τοῦ πβ ἸΙπῖο 

πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.- ἵὅτι σοῦ ἐστιν 
τοπιρία{ΙοἩ, Ῥιῦ «ε]ῖτο τας 1Εοπι ετ!]. Έοχς ἴμίπο 18 
{ ΄ κ. 3 ς / Ἀ { ΄ ” 4 2. α) ΄ ΠΠ 

ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμµις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἁμήν. 
ἴπε Ἐϊπράοπι απᾶ ηθ Ἄονος ἍΑπά {Πο ΕΊΟοΙΥ ο {πε 3βο5, ο η 

14 ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ. παραπτώματα. αὐτῶν, 
Έοτ 1 Ἅτγο 2οχρῖτθ 1ΠΘΙ ΜΠαϊτ ο{ἴοποσς, 

- / Γ] « -” « π { . « ο) ΄ - ϱ) Ἆὶ μ ο) 

ἀφῆσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ-ὑμῶν ὁ οὐράνιος' 15 ἐὰν.δὲ μὴ 
Σπ] 5Εοχρῖτο 3α]5ο Ίου αγοιτ “Είπαν 3Ιπθ "Πεατεπ]γ. Ῥαῦ 1 ὁποῦ 

ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις Ἀτὰ παραπτώματα .αὐτῶν,! οὐδὲ ὁ 
1γο “Εοτρίτο Τ1ΘΗ. ἡΠοεῖσ οΏεπςςς, ηθ]{μες 

πατὴρὑμῶν ἀφήσει τὰ.παραπτώματα-ὑμῶν. 
ὈἘπίμος "Ύοις Ππν]{ {ουρῖτο γοιτ ο εποςβ. 

16 Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ.γίνεσθε Ἰὥσπερ' οἱ ὑποκριταὶ 
Ὦο ποῦ Β! 

κρυπτῷ ἀπο- 
βεοτοῦ πι] 

Αιιᾷ τ/πεα. το Σᾳ58, 5 πμ Ἡγροοτῖίες, 
ος θ 2. 3 / ο .λ ΄ ο ολ [η 

σκυθρωποί ἀφανίζουσιν.γὰρ Τὰ-πρόσωπα Σαὐτῶν, 
ἄοινπουδυ 1Π οοιπίοπππςθ; ΣΟΥ ἴπαγ ἀϊςβρατο 9μοῖγ {ποθΒ, 

ἅπως Φφανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες' ἀμὴν λέγω 
Εο ἰὈπῦ ἴ]ογ ΤαΝΥ αΡΡεαΣ. 60 ΠἹοη. ΣαδίΙπρ. γετῖῃσ Ίτσαν 

ὑμῖν, Σῦτι' ἀπέχουσιν τὸν-μισθὺν.αὐτῶν. 17 σὺ.δὲ νηστεύων 
{ογοι, πας 1που Ἠατθ 1ΩοἱΥ τον/ατᾶ. Ῥπῦ ἴποι, 3πβδίῖης, 

ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν, καὶ τὸ.πρόσωπόν.σου νίψαι’ 18 ὅπως 
απο ην πεαᾶ, απᾶ «ην 3Έαςθ απγΑΞΗ, 5ο ἴπαῦ 

μὴ.φανῇς  ΌΖτοῖς ἀνθρώποις νηστεύων,! ἀλλὰ τῷ πατρί 
{μοι Ώιβσθδύ ποῦ ΠΡΡΘΑΣΥ ο τας 4β801πΠ6, ναῦ 1ο 3ΕΑἴΠεγ 

ος 19 
’ληξ ἴλογ πααγ ὃ9 κθοτι 
ος παρη. ΤοτΙ]γ 1 5 
Ἱπίο γοα, ΤΗΠΘΥ Ἰανθ 
ἀποῖς τοπ/ατᾶ. 6 Βαε 
ἴποι, πλοπ ἔποα ΡύΗΥ- 
εξδί, οπίογ Ἱπίο ΤΠΥ 
ο]ο5οῦ, απἆ γ/ηοπ ἴποι 
Ἰπβῦ Απιῦ ὗΗγ ἆρος, 
ΡΓΑΥ {ο {πν Ἐαίλος 
νο] 18 ἵπ θοτοῦ; θά 
ΤἩγ Εδίλοτ συηῖσ] βεοίἩ. 
Ἰπ βεοτοῦ ΒΗΒΙ1 τεπατᾶ 
ἴπερῬ οροπ]γ. 7 Ῥυε 
Ίνλεπ Ὑθ ῬΓΑΥ, 5ο 
πο ταῖπ τεροΒ1δοπΒ, 
88 ἴπο Ἠθαίπεπ «ο; 
Τος ἴλον {Ππϊπ]ς ἐππῦ 
ἴπεγ εἨπ]] Ὀο Πεαγᾶ {ος 
ἡΠοῖτ πηποὮη αρεαξίηωμ. 
8 Ῥο ποῦ γο ἴπΠεγεξοτθ 
Ἠ]κο ππ{ο ἔλεπα: {ος 
ουχ Ἐαίμπες ἸσιογτείἩ 
Ὁπαῦ (Πϊπβε 7ο Ἠατο - 
ηθεᾶ οξ, Ώθξοτθ γθ αρ]ς 
Ἠΐτα, «9 ΑΕ{ος ὑΠίβτανη- 
που ΤΊΠΘΓΕΕΟΙΘ ΡΙΒΥ 7ο: 
Οταν Ἐαίπετ νιΏ]οὮῦ τε 
1π ἨἩθαβτεῃ, Ἡα]]οινοᾶ 
Ῥο {Ἠγ παπιθ, 10 1Ἡγ 
Ἱϊπράοπα οοπ1ο. ΤΠΥ 
πν]] ο ἆοπο π εαγύ]ι, 
απ5 ἵξ ἵ ἵπ ἨοβνοὮ., 
11 ἀἶπο τ8 {Π]β ἆπγ ους 
ἀαῖ]γ Ῥτεαᾶ. 12 Απά 
1οχβίτο απ8 ουσ {ερίβ, 
38 1πθ {οτρῖνθοιτ ἀοδί- 
0Γ8, 15 Απά Ἰοαὰ τ8 
ποῦ 1Ππίο θπιρίπβΙοἨ, 
Ῥαῦ ἀε]ῖτετ τπ8β τοπ 
οτΙ]: Έοχ {λμ]πο: 18 {π9 
Ἰπρᾶοτα, ππά {πθρον- 
επ, απᾶ ἴ]μο ΡΊΟΣΥ, 1ου 
θτετ. ΑΠΠΕΠ, 14 Ἔοστ 
1179 {οτβίνθτηθη {πείῖσ 
Ίθοριςρε», γοιχ Ἰεα- 
πεΏ]γ Ἐπίμοχ ν]] 8]ςο 
Σοχρῖνο γοα: 15 δα 16 
γο ἸΤοτρίτο ποῦ ΊπΠεπ 
1Πεῖσ Ίχθερβββες, πεῖ]- 
1ος σνῖ]] γοας Ἐπίπος 
Σοχρῖτο Τους ᾖ{τθβ- 
88568. 

16 Μοτθοτος πΊθπ 76 
ΣΑ5ἱ, ο ποῦ, 98119 Ἡγ- 
Ῥοοχ1{65, οξϐ Εβὰ οΟΠἩ» 
Τεπαπος: ΕΟΓ ΤΠεΥ ἀϊςε- 
Άρατο [Πεῖτ 28965, ἔλαί 
1Πογ πλαγ 8ρΏρθαγ ππίο 
ΙΠΕΏ το 1.80. Ὑοσϊ]τ Ι 
ΕΥ Ἠπλίο τοι, Τηθ 
Ὥαντο ᾖ3ἴλμεῖς τοπατ' 
17 Βαΐίμποι, Ὑπεπ ἴποα 
Σαθζθςσῦ, αποϊπί 1Πῖπθ 
Ἠεπᾶ, θπά παει Θγ 
Σαοὸ; 18 ἰπαῦ ἴποι αρ- 
Ῥθαχ ποῦ απίο ταεη {ο 
4αςῦ, Όαῦ απίο {ην Ἐα- 

ἂν ΙΤΤΑΥΓ. ται, ὅτι ΙπΤτΑ. ἈταμεῖόνΤΑ,. ο---ἐν τῷ φανερῷ ΙΤΊΤΑ. δ βατταλογήσητε ΤΑ. μειρ] φ ρῳ Ύηση 
4 ἐλθάτω τν -τ ---τῆς 1ΤτιΑνΓ. . 5 ἀφήκαμεν Ἠθνο ΓοτρΊνεπ ΊπτιΑ. ἵ--- ὅτι σοῦ {ο επ οὗ υεγεα 
ΟΕ ΣΤΓΑΥΓ, 1Ξ-- τὰ παραπι αὐτῶν Ἡ. ἵ ὡς ΗΤΤΑ, Ἡ ἑαυτῶν ἓν ᾱ--- ὅτι ΙΠ1ΤΑ., } νησ, τοῖς ἀνθρώ. Ἡν 



πο... 
έπος πνἩ]ο]ι κ ἵπ βοοτοῦ;: 
απᾶ ῦπγ Ἐνιλες, Ν1]σ 
εεεῖ] ἵπ κεογοτ. «Ἠβ]] 
τονας] {Ἠσθ ορεη]γ. 

19 ΤΥ ποῦ πρ 2ος 
γουτρεἰτθἈβ {ΕΓθιΙΡΙΙΓΘΒ 
Ἄροη οειιτίἩ, Ὑν]θτθ 
πηοίπ ππᾶ ταβὺ ἀοίπ 
ςοτσιαρῖ, απᾶ ὙἩΝΏΘΥΘ 
Τηῖοτος Ὀτεακ {χοαρ] 
Ἀπᾶ ρἴεα]: 20 Όαἳ Ίαγ 
πρ Μος γουτεε]τεςῬ ἵτοα- 
8γος ἵπ Ἠοβγεη, νπετθ 
ηοϊ(πες χαοῖῦ]ι ος ταδε 
ἀοΐ οοττπρί, απᾶ 
πππετο ἴλμῖθγος ἆο ποῦ 
Ὄχεα]ς {πτοιρῃ ἍὮἨΏος 
βία]: 2] {ος Ὑνηετο 
ψνιισ Έτεαδατε 16, ἔ]οθτε 
νο] σοι Ἠεαχὸ Ῥο π]- 
5ο. 22 ΤΠο9]ρΠί οξ{λο 
Ῥοᾶγ 18 1ηΠο 61ε: δε 
1ηρχοξοτο ὑΠἨίπο εγο Ὦθ 
εἴπρ]ο, Τπγ ὪΥΠο]ο Ῥοᾶν 
βΠΏα]] Ῥο Σα]1] οἳ 11ρᾳῦ, 
325 Βαΐ 1 {π]πο εγο Ῥο 
εν1], {Ἡγ πσηοῖθ Ῥοᾶγ 
ξΠα]] Ῥε Ε]1] ος ἄατ]- 
Ὠςββ. 14 {πΠοχοέοτο {πο 
Ἱ1ρηί ἔλαῖ 15 ἵη ἔπεε Ῥο 
ἄατ]κηοξ», Ἰου’ ρτοβῦ ἴς 
{αῦ ἄβτκηςβα 1 

24 ΝΟ ΤΠΑΏ οῦηΠ 5ΘΙΥΘ 
ἴπνο ΙωπΒὕΘΤΑΒ: Έοσ εἷ- 
Έππετ Ίο τνη]] Ἠπίο {πο 
016, ππάΊογο ἴμο οίἩες; 
ος εἶμο Ὦε π]]] Πο]ᾶ {ο 
Τηο 9Π6, αλᾶᾷ ἄεδρίδα 
τλο οἴμετ. Ὑθ οπηποῦ 
5εχγο ἀοά απᾶ 1Π8ΠΙ- 
ἨΙΟΠ. 325 ΤΠετοβοτο 1 
5ευγ ππίο γοι, ΤαΚθ πο 
Μποιρηέῦ {ος χουν 46, 
πνΏαῦ γο εἨα]] οαῦ, ος 
γ/Παί γε ελα]] ἀτίπες: 
ΤΟΣ γΥοῦ 2ος Τοτχ Ῥοᾶγ, 
πνηαί γο επα]] ραῦ οἩἳ. 
19 ποῦ {πο 1ΐε ταοτθ 
{ηπαπ παραῦ, απᾶ 1πε 
Ὀοᾶγ παν ταἰταεπί 
26 Ῥεπο]ᾶ {πο Σοπ]5 οἳ 
11ο αἲτ: {ος {Πεγ Βου; 
πιοῦ, πθϊίΏες ἄο ἴπογ 
χεαΡρ, Ώος Ραΐπεχ 1πῖο 
Όατης; γεῦ γτοατ Ἠεα- 
τοπ] Ἐαΐμετ 4εθρᾶοίἩ 
όἨεπα, Ατογοπο!ῦτωπςἩ 
Ῥοῦζετ ἴλππ Ἅᾖ{πεν2 
27 Ί ΠΙοβ οξτουι Ὁγ {ακ- 
19ΠΡ ἴλοιαρβηῆῦ οςηπ αἀᾶ 
οπο οαῬ]{ πη{ο Ἠ]8 εἴα- 
Τατθ2 28 Απᾶ πἩγ ἴακο 
ο ἰλποαπρηί 1ος τα]- 
πηεηπΏρ (Οοπβιᾶες Ίἴμο 
11165 ο 1πο Βε]ᾶ, ποτ; 
ΤἨεγ τον; 'που ἰοὶ] 
πιοῦ, Ὠθίτπες ἄο Τἴπεγ 
βρίη : 29 απᾶ γοῦ Τ βαγ 
ππίο τοι, ἸἨΠαῖ 6τεη 
Βο]οπιοά 1π αἱ] Ἠ1β 
Ε]οτγ πν8Β8 ποῦ θγγαγεᾶ 
Ί]κε οπο οξ ᾖποςο. 
30 ἼΠιεγοξοχθ, 1 ἄοά 
Εο οἸοίμο ἴῃο ρταςς οξ 
{19 Βο]ᾶ, πἩ]οἩ {ο ἄπγ ,ο]οίπεᾶ 

νεα 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 

σου τῷ ἓν τῷ΄”κρυπτῷ"ὶ καὶ ὁ.πατήρ.σου ὅ βλέπων ἐν τῷ 
1ΗἩΣσ ν/]ο [19] 1π εεοχοῦ; αιιά ΜΗΥ Ἐπιπος Ὑπο 98υ8 ῖη 

κρυπτφ' ἀποδώσει σοι "ἔν τῷ.φανερφ." 
βεοτοῦ πηϊ]] χεπᾶες {ο ἴπεῬ ορεη]γσ. 

19 Μἠ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου 
Έτοησιτο τοῦ πρ {ος γοιγκεε]τθι χθμβιχεν 1ρομ το ὠιΙΣ, ΝεΥΘ 

σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορήσσουσιν καὶ 

σΙ. 

πιοῦἩ απᾶ τυεῦ βροϊ], Ἀπᾶ Ὑ]θτο ᾖ{ἰπίαετες ᾱἱρ Ἡνουρ]α πιά 

κλέπτουσιν’. 90 θησαυρίζετε.δὲ ὑμῖν. θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, 
εἰρη]: Ῥα6 {γεαβατθ πρ 2ος γουχβε]τος {τεββανευ ἵπ Ἰθατεπ, 

ε/ ” 3 ” ” ΄ ια. , ” 

ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ.δι- 
ἩΊρθγθ πθϊἴλοχ πιο] ἨοΟΥ ταςε ϱροϊ]8 απᾶ ν/πετο Ἅᾖπῖετε Ὥἀἆο ποῦ 

ορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν. 91 ὕπου.γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὺς 
αϊς {πτουεῃ ὨΟΣ είθα]: 2ος ππρτο 16 ἌπχοβδυΥθ 

Ρὑμῶν,! ἐκεῖ ἔσται "καὶἩ ἡ καρδία Ὀὑμῶν.! 95 Ὁ λύχνος τοῦ 
Ἴγουχ, ἔπετε πνΙ]]Ὀςϐ Ἅπ]ςο "πεατς αχγοιχ. ΤἩηρ 1 ιηΣρ οξ τΏθ 

σώματός ἔστιν ὁ ὀφθαλμύςὴ ἐὰν εοὖνὶ [ὁ ὀφθαλμός-σου 
Τον 18 ᾖἴπε ε7θ; 185 ΤΠΘΓΕΕΟΙΘ τηῖπε «γε 

ἁπλοῦς ᾖ.ὶ ὅλον τὸ σῶμά.σου φωτεινὸν ἔσται' 995 ἐὰν.δὲ ὁ 
εἰπριο 6, "πνλοι ” 1 τῬοᾶγ Ἡρπῦ Ὅπ]] ο. Ῥαι 1 

ὀφθαλμός.σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ. σῶμά.σου σκοτεινὸν ἔσται. 
άπλπο ογε ενα Ῥθ, "π]ιοιθ ΣΥ υοᾶγ ασ αν] Ῥθ, 

ει οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πύσον; 
18 ὕιεχεξοτο ἐο Ἠβ]ί ναί [15] 1 περ ἄπτλτιεςς Ἱ, Ἅᾖἴ]μο ἄαγκπθςς Ώου στεβέ 

24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν' ἢ-γὰρ τὸν ἕνα 
Νοοπο ᾖς αδ]ο "πο Ἰοτᾶς 9ο 86116; «ΟΣ οἶῖπες {πο οπθ 

µισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ 
Ἠθ ννΙ]] Ἠπίε, απᾶ {πο οἴπες Ἡρ ν1]]]ουε; ος [1Ἡ6]οπο Τε π]]] οἱ το, απά 

τοῦ ἑτέρου παπα πρσσα: οὐ. δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ ἅμαμ- 
πο οἶπεε Ἅθ π]]] ἀρερῖπ. Ὑεατεποῦαυ]ο 34ο ᾖ1109”561πε απᾶ τηαλ- 

μωνᾷ.! 956 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ.μεριμνᾶτε τῷ.ψυχῇ-ὑμῶν. 
ΤΠΟἨ. Ῥεομαρθοξ ἴμῖς 168γ ἴογοι, ὃε πού σπτεέα] Άδτο γοας 16, 

΄ κ η ΄ μ -” ” {ε ν 

τί φάγητε Ἀκαὶὶ Ἱτί Ἠπίητεῖϊ µμηδὲ τῷ σώματιὑμῶν, 
πλαῦ γεςμοι]ᾶεαβῦ απᾶ Ὑ]ηαῦ σοελοπ]ά ἀτίηχκ; που 8819 σοιι Ῥοᾶγ. 

/ 3 ΄ ) 3 ς Ν -/ ” ” ολ -” 3 

τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχἠ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ 
πυΏαῦ γοςποπα]ά ραῦοἩ., ”Μοῦ "πο 139 5ΙΠΟΥΘ 1 ἴλαπ ΙΠθ Ἅἀ4οοί απᾶ 

τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 326 ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ 
1Ἡθ Ῥοᾶγ Παπ πο Ἅταϊπιοπί 2 Τιοο]ς ϱαῦ ἴπο Ὀϊτᾷς οξτπθ 

οὐρανοῦ, ὅτι οὐ.σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγουσιν 
Ἠθαπεἃπ, ᾖἴλπαῦ ᾖ3ΤΠεγβδοπ ποῦ, ἩΠΟΣ ᾗἄο ἴπεγτεπρ, Ἡπος ᾖἆἀοτΠε7 σαϊπεσ 

ι 9 μ ολ ’ ολοι 

εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ.ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά" οὐχ 
ἀπίο Ρταηατίθ απᾶ Ύγοισ ἘΑίΠες ᾖπθ ἨεαποπΙγ 4εεᾷς Ἅἴμεπ; Λποῦ 

- -” -” ΄ « - 

ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 327 τίς-δὲ ἐξ ὑμῶν µερι- 
37ο πωηποἩἃ  ἍᾖατοῬοθίτες ἴἨΠαη {πεγ 2 Ῥαῦ πΏ]οἩ οα{οξ τοι Ὁσλεῖασ 

- - « ’ - - 1 

μνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν-ἡλικίαν.αὐτοῦ πῆχυν ἕναν 
οατοξαΙ ᾖ18 8919 νο αἀᾶ νο 118 βὐαίπτο ΔουὈῖὸ 31οπθ2 

-” / 3 

98 καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταµάθετε τὰ κρινα 
απᾶ αροιῦ χαπιεπῦ  ΤΥ/ΗΥ ΑΙΘΥΘ οπτεΕ] 2 οΏνεττο τἩο Ἅᾖ1]θΒ 

τοῦ ἀγροῦ, πῶς γαὐξάνειἹ οὐ κοπιᾷ!ὶ οὐδὲ νήθει’" 99 λε-' 
οἑ {πο Πο]ά, Ἡοῦ ΤἵΠεγρτοπτ: Ἅᾖἴπεγ]αυουγποῦ πος ἄο ἴπεγερίη: ) ἴ 

γω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ.δέξῃ.αὐτοῦ περιε- 
36αν 1Όυτ {ο σοι ἴλαῦ ποῦθτεηπ ἍἈῬο]οποα Ἱπ αἱ] Πα ϱ]ουγ ο πνλς 

΄ 9 .. » Λ π - -” ” 

βάλετο ὡς ἓν τούτων. 90 εἰ.δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήµερυν 
35 ο0πΠθ οἱ {ῃεβθ, Ῥαβ1ξ Πο βΡτα5 οἱ Ἅε]ά, το '14Υ 

Σκρυφαίῳ ΤΤΤτΑ. ᾱ--- ἐν τῷ φανερῷ ΑΤΊΤΤΑΊΥ, ὃ σου ἵὮγ ἹππτΑ. ο--- καὶ Ἡ, ἃ -- σου Τ]λΥ τι 
9... οὖν τ. {ΕΠ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ΙΑ. ξ µαµωνᾷ αΠΤΤΙΑΝ. Ἠ ἢ ΟΥ Ώττ; --- καὶ Τε 
---τέ πίητετ. Καὐξάνουσιν ἹΤΊτΑ, | κοπιῶσιν ὮΤτ1 κοπιοῦσιν ΤΑ, Ὦ νήθουσιν ΗΤτιΑ, 

---- 



τιν, ΜΑΤΤΗΕ Υ. 
ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ θεὸς οὕτως 

ἈτγΏ]ο] 1 απᾶ Το-πιοχτοῦ ΙΠίο ΑΠ ΟΤΕΓ 18 ομ5ῦ, ο  ἴπαβ 

ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 91 μὴ 
ΑΙΥΑΣΗ, [ή] Ἡθ] ποῦ ταις χΑῦιε σοι, Ο[γο]οξ]Μίέ]οξαΙµῇ ποῦ 

γ , ῃ ῃ , Λ , , 
οὖν µεριµνήσητε, λέγοντες, Τί φάγωμεν. η τι Άπίιωμεν, 
οσα αμ οητεξα1, : ει, Ὑγμαῦ ϱΏπ]1 νο οπή ος πα β]ια]] στο ἀχ π]ςῇ 
Ἀ ’ 

η τι 
ος απ Ἡ Όλα ῦ εΏια]] το Ὀο ο]οῦμεᾶῦ Έοχα]] (]θςοίπῖπρς πο παῦῖοαβ μθεῖς 

«/ α /΄ 

οτὲ ζητεῖ:' οἶδεν γὰρ ὁ.πατὴρ.ὑμῶν ὁ οὐράνιος χρῄξετε 
α{ἱογ. Έος Χποῦυνβ γουχ Ῥαλες Ἅᾖ1πθ Ἡοεατοπ]σ Ἀλβῦ ΎὙο 

/ « / 9 - δὲ - ο, 3 λ. / σὲ . 

τούτων ἁπάντων' 88 ζητεῖτε-δὲ πρῶτον Ὀτὴν βασιλείαν τοῦ 
φέ "Πιοςς "ΟπίηρΒ αβ]], Ῥυῦ εεο]ςγο ᾿ ται 119 Κἰπρᾶοπι 

θεοῦ καὶ τὴν.δικαιοσύνην! αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προσ- 
οΕᾷοᾶ απᾶ Ἠ18 τ1ρΏίεομβπεβς, Απᾶ .μεςθ 11ρά 

, 9 ” : ͵ » ή . τεθήσεται ὑμῖν. 94 μὴ οὖν Σμεριμνήσητεϊ εἰς τὴν αὔριον 
Ῥο αἀάθᾶᾷ {ογοι. Αποῦ 3ἳΠοχεξοσθ Ῥο ουτοξα1 Ξ09Σ ΤἨθ 1ΤΑΟΣΥΟΥ/:Σ 

ἡ.γὰρ αὔριον µεριµνήσει Ἀτὰ" τἐαυτῆς.ὶ ἀρκετὸν τῇ 
2ος ἴἹο πποχτοι ΕΒΑΙ1 00 σατοξα] α Ώου ἴπο [πρβ] οξ {έβοιξ, ΔΒαΠοϊοπῦ 6ο πο. 

ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς. 
ᾱαγ [15] πο οσΙ] ο (ο, 

7 Μἠ.κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε' 2 ἐν ᾧ γὰρκρίματι κρίνετε, 
Ἱπᾶροποιί, Ἰλαῦ ψε]οποῦ/αᾶάρθᾶ: Ἀνηοι νλιαῦ 1ος Ἱπάρταρπί γο]αᾶρε, 

κριθήσεσθε' καὶ ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε, Αἀντιμετρηθήσεται! 
ο ε]ια]] Ὀο ]αᾶρεᾶ; απᾶ π]ζ]ι π]αῦ πηθαςατο 7θταεύε, Ἱδδια]] ροταεπειτεᾷ αρβῖπ 

ὑμῖν. 8 Τίδὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ -ἔν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ 
ἴοσοαι, ἘΒπῖ πἩγ Ἰοοκοβῖ ἴλοιοπ Όπθ Ἠπιοίο μαῖ Π19]1π ἴπθ εΥθ 

ἀδελφοῦ.σου, τὴν δὲ ἐν τῷ.σῷ -ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ-κατανοεῖς; 
οἳ ἴἈγ Ῥτούμεν, Όαῦ {πο "Ίπ 3ὐμίπο [οσα] 58 Ἅμρθβτ. }Ῥετοθἰτοςδί που 

4 ἢ πῶς ἐρες τῷ ἀδελφῷ-σου, ᾿"Αϕες ἐκβάλω τὸ 
Οτ Ἠουν τη] ἔποι βαγ ᾖἵοίἩγ}ρτοίπες,  Βμ8εσ [ὔπαΓ] 1 πια ομδῦ οαῦ Ὅ]θ 

κάρφος Ι᾿ἀπὸῖ τοῦ.ὀφθαλμοῦ.σου’ καὶ ἰδού, ἡ δοκὸς ἐν τ 
τηοίο Έτοτα 'Π]πε εγθ: Ἀπᾶ Ῥομο]ᾶ, ἐπθ Ῥευσα [15] 1η 

ὀφθαλμῷ-σου; ὅ ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον Ἱτὴν δοκὸν ἐκ' 
Μπο Γοπνη] ο7ε 1 Ἡψροσχίθ, οαβῖ ουῦ Βταῦ 'Ἡθ Ῥθμπα ου ο 

τοῦ.ὀφθαλμοῦ.σου,! καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος 
Τλίπο [οπΏ] εσο, Απᾶ ἴπεη ἴποτ π]{58εθ οΙθασ]Σ {ο οβςδῦ οαῦ ἴπθ µαταοίθ 

ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ.ἀδελφοῦ.σου. 
οπῦ οξ {πο εγο οἳ {Ἡγ Ῥτοίπες, 

6 Μἠ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν' μηδὲ βάλητε τοὺς 
αἶπε ποῦ Όλαῦ πηῖοἩ [15] Ποισ ἍἈ{οίμπθ ἆἄορ8β, Ίος οπδς 

µαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, µήποτε Ὑ"κατα- 
ασ]8 2γουχ Ῥείοτο Τμθ βπήθ, Ἱε που εποα]ά 

πατήῄσωσινὶ αὐτοὺς ἔν τοῖς.ποσὶν.αὐτῶν, καὶ στραφέντες 
ἵχαπαρ]θ προῃ  ᾖΊλεπα πα νηοὶτ Σεοῦ,' βπᾶ, Πατίαπρ ὑατπρᾶ 
ε, -” 

ῥήξωσιν ὑμᾶς. 
ΤΠογ τεηπᾶ τοι. 

7 Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' 
Αα]ς, Απᾶ 10 επα]] Ὀο ρίτοπ ἴοπτοι: εοεῖς, απᾶ το βΠδΙ] Επᾶ : 

΄ ΄ - -” 9 . ΄ 

κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 8 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, 
Κποοῖ, απᾶ 1ὐ εΏα]] Ὀ6 οβεπεᾶ ἴογοι. ἘΈοχθτετσοπο πα βε]ςς τεοεῖνθς, 
4 « .. ε ΄ - 

καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ µκροὔοντι Σἀάνοιγήσεται." 
Ἁπά Ἡρθίμαῦ αθε]ςς Άπας, απᾶ ἴο Επι ὑπαῦ Ίσπιοσ]κε 165 Πα]1 Όε ορεπεᾶ. 

περιβαλώμεθα: 9ὺ πάντα.γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη "έπι- 

πε μρθᾷ 

εΏπ1] 
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15, απᾶ ἴο ΠΙοττο 18 
οπµὲ Ἰμίο ἔλπο ον οτι, ολε]ὲ 
Ἰε ᾿ποῦ 1ο Τιοτθ 
οἰοίιε γοα, Ο γο οἳ Πί- 
τ]ο ξαἰ (πι 81 Ἰιογοέοτθ 
1Ακο πο ἰπουραῦ, µαγ- 
1πρ, Ἁπαῦ εἰα]] πθ 
εμῖ 2 ος, Ἠπαῦ εἶιθ]] ν/θ 
ἀτίοκ 2ος, Ἠιονεν 1 τἩ- 
8] εΏβ]] νο Ὀο σ]οί]οά 
35 (Έος αξίοτ ϱ]] ἴπθῬθο 
1ΠΊπσβ ἄο ἴπο ἄεπίϊ]ος 
πθεῖς:) ἔος γυας Ἠθι- 
γεπ]ή ΕαΐΠοες χςποννεί 
«Ἠβ6 Υθ Ἠαπτο πουᾶ 
οἱ αἲ] ἴ]οεο ΓΠ1Πρβ. 
38 Ῥτῖ εεε]ς 7ο Βτεῖ ἴπα 
Ἱϊπρᾶοτα. οἱ ἄοᾶ, απᾶ 
Ἠ18 τἰρΏίθοιΙβπεΒα; πιά 
β]1 ἴπεεο {πῖπρβ Βλα]1 
'Ὢο εἀάεᾶ ππίο γοι. 
34 Ἔακο {ἨετθΈοτθ 1ο 
ἡποαρΏῦ {ος {πε ἨΙοχ- 
ΟΙ: Σ0Ι ἴπο πιοχτον/ 
βΠΑ]] {α]ο ἰποιρ]ηῦ {ος 
1πο ἰηίπραθ οἳ 1858]. 
Βα{Ποϊεπύ υπ{ο {πο ἀργ. 
{5 ἴπο οτ1] {πετθοἙ, 

ΥΠ. ο αάρο ποί, ἶιαε 
Σο Ὦθ ποίῦ πάρε, 
2 Ἐοςτ ση] σ]ιαῦ 1μὰρ- 
ηιθπή γο ]ιιᾶρο, Υγθβ]ια]1. 
Ὦο ]πάρεᾶ: απὰ υπ 
ΠΑΡ ΙΠΘΑΞΙΤΘΤΟ πιείθ, 
10 ΕΏβ]1 Ὦο παιθασιυτεᾶ {ο 
οι ΑΡΒΙΠ. 8 Απᾶ πἩν 
Ἱο]ᾶθβὺ Ίποα 118 

“αποῖο ὑπαῦ 15 ἵπ Την 
Ῥτοίλοχ)β 659, Ὁπῦ σοη- 
Βἱάοτεξῦ πού {πο Ῥεαπα 
ἔμαῖῦ 16 ἵπ π]πό οτι 
εγσο2 4 ΟΣΓ ηονυ πῖῖς 

-. Έποα ΒΑΥ ο ΤΗΣ Ότο- 
πετ, Τιος πιο Ῥι]] οιιῖ 
419 πποῖίθ ουξ οξ ἐπῖπς 
976; απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, α 
Ῥθατη 15 1η {μΐπο οτι 
εγο2 ὁ Τποι Ἀγρουχσϊΐθ, 
Ὠταῦ οβςῦ. οι {πθ Ῥεαπα 
ού οἳ {Πίπο ο ε7θ; 
ΕΑπᾶ Ίποη πα] ἴποι 
5θθ ο]θατ]γ {ο οδεύ ους 
{λε ταοῖθ οαῦ οἳ ἵΒΥ 
Ὀτοίπετ”β 679. 

5, 6αἴτοποῦ ἔ]ληὲ ΦΥ] σᾶι 
18 Ἠο]γ ηΏῖο {πο ἄορβ, 
ηεϊτπες οαξεῦ το τοις 
Ῥθαχ]ς ΤῬείοχο : 8ν/ῖπε, 
1εδύ ἴχιογ (τηπαρ]θ ἵποτα 
πετ ΌΠοῖτ 199, αιᾶ 
ατα αρθῖη οπά τεπᾶ 
που. 

7 Αε]ς, απᾶ 16 επα]] Ῥο 
Εἴτεη τοι; 886ἷ, απᾶ 
Ψθ επα]] Απά; Ἐποσ], 
Ἀπά 15 βΗΦ]] ο ορέποι 
ππίο σοι: :820Υ ΘΝΕΙΣ, 
ὁπο παῦ αςκοίΏ γεορῖν- 
θ{Ἡ: απᾶ Ἡοθ {παῦ 5εε]- 
θἵ] Ἀπᾶοίη; απᾶ ἴο 
Ἠϊπα ἰπαῦ Ἰκποοκείτ 16 
5ΏΑ]] ο οροπεᾶ. 9 ος 

π ἐπιζητοῦσιν ΤΠΤΤΑ. 
ῃ 
ο Την δικαιοσώνην καὶ τὴν βασιλειαν Ἱ,; --- τοῦ θεοῦ (γεαᾶ 1τς ἱρ]έ- 

ΘΟΙΞΠΘΡΒ) ΠΤΓα] Ρ µεριμνήσετε Ε. α --- τὰ (οπωΐ Όλο [1 1πρς] οϐ) ὩπτιΑν’. ταὐτῆς Α. " µετρηθή- 
σεται Ἱὲ 5ἱια]] Ὄε Ὡιεηβιινθᾶ αττνΑνή, 1 ἐκ ου ῦ ΟΕ 1Τ1.. 
ἩπιΑ, Ἡ Καταπατήσουσιν μου μα]1 ἠαπρίο αροῦ µπττΑ. 

7 εκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου τὴν δοκον 
Σ ανοίγεται 10 ἵν ορειοὰ µττι ΄ 



16 
ΦἨπε πιαη ἵπ {πεγοθ ος 
σοι, ]ιοιη 1ξ Ὠϊπ εοπ. 
Εδὶς Ὀσοπᾶ, 1] ο ρίνο 
Εύτα α βίοπθ2 10 Οσ1 
Ἡθ αα α Ε9Η, συ ]] Τθ 
Ίγθ Ἠϊπι ο βετρεπί2 
1 ΙΕ το ἴποα, Ῥεϊπρ 

ον1], ΙΠΟΙΝ Που ἐο ρῖτθ 
Εουἀ μἰξιβ ππίο γοας 
οἩΙ]άγα6ιπ, Ἠον ὩὨασ]ι 
ΣπΠΟΧΟΒΊβ]]γοιχ Ἐπίπος 
τυΏ]ολι {η {1 ΠΘΑβΥεη ρίνο 
Ροοᾷ Ὁλήπρν το ἴπθπι 
Ἔπαῦ αο]ς Επα 

] 

ἡ 

Ἱ 

12 Τποχοθίοο κα] 
Ώήπρε π]πίβοεγεσγ 7ο 
νυοσ]ά ἐμαί ηλεπ «Ποιά 
ἄο {ο Του, ἆο 79 ετεἩ 
5ο ἵο Ίποια: Τος 1ΠΙΒ 
15 119 Ίω1γ θιιὰ {19 Ῥτο- 
Ῥ]οί 8. 

19 Ἐπίος 7ο ἵπ αἲ 
ἴπο Εἰτιῖς ρατθ: {οτ 
πγ]ᾷο ἴδ ἴπο ραΐε, αιᾶ 
Ῥτοπὰ {8 ἴπο γγαγ, Όπαῦ 
1εαἁθίχι {ο ἀεδίταςδίοαι, 
ΑΠᾷ ΤΩΔΏΠΥ Ίποτο 6 
πΥΠπΊοὮ ρο ἵη ἐπετθβῦ: 
14 Ὀεσα]ιδο εἰτα]έ {5 ἴμο 
Ρᾳαΐθ, απᾶ ΏΑΙΤΟΥΥ ἴδ ἴ]1θ 
π/αΥ, Ψ Πιο 1οβ4δ]ι απι- 
{ο Ἰΐο, απᾶ 191’ ἴλοτθ 
ῶ9 ὑιαῦ Επᾶ 10. 

15 Ῥθυγατο οἳ 24159 
ΡτορΠεῦβ, ἸνΠῖοΙἃ οοι1θ 
ἴογοα 1π εΠοθερ’5 ο]οΓ]ι- 
1ἨΡ, Ὀπή Ἰπτνατα]γ ἴπεγ 
Άτε ταποπἰηπρ 1/ο]π6Β. 
16 ο ϱμα]] Ιπονν ἔπεπα 
Ὅγ 1Ποθῖτ {χα Ῥο 
ΧΠΕΠ ραΐ]ποι ΡΤΑΡΕ5 ο 
ΊΠΟΣΗΠΣ, ος ΆρΡβ οἱ 
1Π]μέ]ου 17 Ένεπ 5ο 
ΕΥοεσγ ροοᾶ ὁτορῬ Ῥεϊηρ- 
θἴ]ι {οσί]ι ροοὰ Σταϊῦ; 
Ῥαῦς 8 οσοττἁρί ἴτερ 
Ὀτϊηρεία «οτί οτι] 
Στυῖς, 18 Α ροοᾶ ἴτερ 
σππποῦ Ὀσίηρ Σοχό ον]]. 
Στυῖζ,͵ πεϊζλοτ σαπ α οοἵ- 
χαρί ἴτερ Ὀσίηρ ΕοτΏι 
ροοᾶ Ατιϊῦ. 19 Ἐτετν 
ἴτεο {πού Ὀχ]ηρείη τοῦ 
Ξοτῦι ροοᾶ ἀτπαῖς 18 
ἼΘΊΠ 4ου, πηᾶ σα8ῦ 
1π{ο {1ο Ώτο. 20 Ίπετε- 
ᾷοτο Ὦγ {Ποῖτ Ττυ]ϊβ γο 
βΏα]] πουν {ποπα, 

21 Νοῦ ϱΤοΓΥ οπο 
επδί βαϊἩ απῖίο πο, 
Τιοτᾶ, Γιοτᾶ, εο]] επύος 
1πίο {πο .ΚΙπρίοπα οξ 
Ἡρατοπ; Ῥαί Ἠε πα 
ἀοθί]ι πο τη] οἳ ταγ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. τη. 
 ἢ τίς }έστινὶ ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν Σὲὰνλ «αἰτήση! ὁ υἱὸς 

Ος πια "9 Ἴλιοτο “οἳ τος ανά ο. “4 πα σας Ἴ ος 

αὐτοῦ ἄρτονι μἡλίθον ἔπιδώσει αὐτῷ; 10 Ὁκαὶ ἐὰν ἰχθὺν 
. : σθβᾶ, : Ά ΔἱΟΠ6 Ἠπ]]Ἡθρίτο ἍἈἨϊπα Ἀαπᾶ Ἡ 8 Βη]ι 

πι) ΄ -” - 9 

αἰτήση,' μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 11 εἰ οὖν ἡμεῖς πονηροὶ 
ἨἩθεποι]άπε]ς, α βεγροπί π]] περῖνο Ἠἶπαλ 14 {Ἠρτθίέοχθ 7ε, οτί! 

ὄντες οἴδατε δόµατα ἀγαθὰ διδόναιτοῖς τέκνοις.ὑμῶν, πόσῳ 
αροῖπρ, που [Ποπ] "Ρέι ἍἈλροοᾶ ᾖ{ἴορϊτο Ίο 7ος οἩάχθς, Ἰοῦν ΏχαοΙι 

- ε « - α - - 

μᾶλλον ὁ πατὴρ.ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ 
ΏοχΘ Ψοις Ἐαίμος νο [ἱβ]ῖπ ἴπθ  ἍΆθμτθπα γη] ρῖγο ροοά ἐμίπρε 

τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν; 
το {ποια {λα Άθ]ς πι 

12 Πάντα οὖν ὕσα. ἂνὶ θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν. οἱ 
ΑΙ ὑπΐίπρα Ίπεχοξοτο π]αίρτες γεάεβίτο ἴΠας 3ρμοι]ὰ”ᾶο “ἰοῦγοα 

» - - -” 

ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς' οὗτος.γάρ ἐστιν ὁ 
Ἴπλθα,, Βο Απο ο πο ἍἈἰοΐμετα: τος τμῖς Ἡν ιο 

΄ μλος - 

νόμος καὶ οἱ προφῆται. . 
18ύ αλά ἰπθ ΤῬτορλεῖς. 

19 Εἰσέλθετε"' διὰ τῆς στενῆς πύλης" ὅτι πλατεῖα ἡ πύληϊ 
Ἐπίετ ἵπ Ίβτοιρ]λ ἴπθ παττοη Ρα; 3ος Ὑπήᾶθ ᾖ{ἴ]λθ ρηίθ 

καὶ εὐρύχωρος ἡ ὑδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ 
αβπά Ῥτουὰ πο αγ ἵλαι 1ειάβ το ἀοβίχιοίῖοπ, απά 

΄ ” . ” 

πολλοί εἶἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δὲ αὐτῆς' 14 1δτιὶ στενὴ ξἡ 
ΤΙΘΗΥ Άχθ ἴμεν πποὶ ἍἉεπίος πηπτουρα κ 30Ε ΏΛΙΤΟΝΥ ἴχθ 

/ Π ἃ θλ , ων ες « ἃ ε 3 ΄ Ε 3 ΄ ᾿ 

πύλη! καὶ τεθλιμμενη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ 
Εοΐςθ οπά µεἰχαίίεπεάὰ πο παν πα Ἅᾖ1επάς το 146, απἁ 

ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. 
19ΥΥ 319 ἴ]ογ πο Ἀπά 10, . 

16 Προσέχετε.Ἀδὲῖ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται 
Ῥταῦ Ὀθγ/ατθ οἳ πο 4.169 Ῥτορβθίβ, πο σοπιθ 

.] ε . ) ὦ / / ” , » ΄ “”, πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσωθεν.δὲ εἶσιν λύκοι ἅρ- 
το γοα ἵη Ὥταϊπιθπς οἱ βΊθεΡ, Ὅαί π(Πῖπ Ἅ9το 3Ἀνοιτοι Ίτα- 

παγες. 16 ἀπὸ τῶν.καρπῶν. αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς' µήτι 
Ε Ῥβοίουα, Ῥν ἠιαίχ Στυϊ τς ΨοΠα]]κποιυ ἍΆΊμεπι, 

συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν Ἱσταφυλὴν Ἱ ἢ ἀπὸ τριβύλων σῦκα; 
ῶο ἴλεγ ραϊἨος Ίτοπι {ιοτπς ϐπποοέρτΡοΒ, ος Έτοτι ἍΟήμέ]ος βρε2 

17 οὕτως πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ τὺ.δὲ 
Βο  ϐΘΤΕΙΥ ἱχθθ αροοὰ α,τυϊ{Β .ροοᾶ µγρτοἆμοθ», Όαῦ 119. 

σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιε' 18 οὐ.δύναται 
οοτταρε τχθρ Σεγυ]ζς8 Σραά Ῥεοάπσεβ. Όππποτ 

δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς Ιποιεῖν,! οὐδὲ δένδρον σα- 
1 “Ἴχθρ "ροοᾶ αεταῖτΒ δονι] Ἄχοᾶισθ, Ἡος πατε σοι 

πρὸν καρποὺς καλοὺς Ιποιεῖν.ὶ 19 πᾶνὰ ἂενδρον μὴ πυιοῦν 
ταρῦ δετυῖϊΒ ΄ροοὰ Ῥτοάιςρ, Έτοιγ ἴχθο ποῦ )γούιοῖηρ 

καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 30 Ιάραγε! 
ταῖς βοοᾶ 5 οιῖ ἆονπ απᾶ Ἰπίο Βτθ 15 οναῦ. Ἄμθμ ϱατθ]} 

πα πὸ]ὶ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. 
ολά ἀλοῖτ Ετὰ1τς }ο9 βμβ]] κπον; 1λοια. 

2Ι Οὐ πᾶς ὁ λέγων µοι, Κύριε, κύριε, εἰσελεύσεται εἷς 
Νοῦ ϱπ6Ι7 οΏθ ΠΠο 358ΥΗ Τοπ, 1οτᾶ, 1υχᾶ, Ελα] επιος ᾖΊμιο 

μ ΄ . φ. -- . ς 1 φ, ’ - 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν' ἀλλ ὁ ποιῶν τὺ θέλημα τοῦ 
1ποθ Κἰπρᾶοτι οξ πο ΊθαπεΏς, ἍὈμῆῦ Ἡθ Πο ἆοο {πο συ] 

Σ -- ἐστιν τπτ [Αα] ντ. ἐὰν ΗΤΊΤΑ. 3 αἰτήσει 5Ἡα]] 8βὶς ΏΤητΑ. ὮὉ ἡ καὶ ἰχθὺν αἰτήσει ος 
π]9ο α 88η 9Ἠδ]] αδὶς ππτικ, ο ἐὰντ. ἃ εἰσέλθατε ΙππτΑα. δ-- ἡ πύλη Ἡ[τ]. /τίΒοψ ουσ. 
ε[η κι 1τ. Ὦ--. δὲ Ὀαῦ ὦτ [πια]. | σταφυλὰς Ρτ8ΡΘΒ Η11ΙΑ. ὁ ἐνεγκειν Ὀθὰς ει 
κ -- οὖν] πο 1, ὶ ἄρα Ὕε µτίΑ, Ἡ εκ1. 



τΠ,νΙῃ. ΜΠΑΤΤΗΕ Υ. 
. ο Ν - 9 πατρύυ-µου τοῦ ἐν 3 ὀὐρανοῖς. 33 πολλοὶ ἐροῦσίν µοι ἔν 

οξ τιν Ἐθί]ιος ππο [15] 1 Γ1µο] Ἠθπτους, Μαπν υ]] ββΥ ἴοπιο 1π 
ο) ο Ἡ ων , , ο - ” πα 4 ο ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε, κύριε, οὐ τῷ.σῷ ὀνόματι "προεφη- 
πας 9, ρ ολα. τσ, 1ιοίᾶ, "που 5Ἡτοιβ]ι "τιν ΤΠ8ΊΠΘ .Ἡ πτθ 

ευ -- ” ΄ ΄ 3 

τεύσαμεν,! καὶ τῷ.σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ 
“ΡτορΠςΡΣ, απᾶ ἵπτοιρἩ ἴἩν  ἍὮἨΠβΠΙΘ ἀἄθΙιοπβ σα5ύ ους, Ἀπᾶ 

- - α , ὃ Φα. λλ. 4 3 ΄ . 99 καὶ 

τῷ σῷ ὀνόματι υνάμεις ' πολλᾶς ἐποιησαμεν; 
ἐλτοιρᾶ ἐπ  παπιο Άποσ]ς 5οξ ΄ροπος πια ' ΤΡοσξοπιῇ Απά 

τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς, ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς' ἀποχωρεῖτε 
ἐπει πσ] 1 οοπ{ο5ς ἴο μενα, ἌΝοτεσς ἹπρυΙ γοι: ἀθρατῖ Υθ 

ἀπ᾿ ἐμοῦ, οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 
Ίτοπι πο, Ντο π/οχ]ς 1αν/]εβξηςθςς, 

” ” 

94 Ἰᾶς οὖν ὅστις ἀκούει µου τοὺς λόγους Ρτούτους,! 
Έτοτγ οπο ἰ]ιογθξογθ ἩἩἌοξδοοσος Ίοασς "πι 3τγοτᾶβ 11μοςε, 

- - ΄ ει ΄ 

καὶ ποιεῖ αὐτούς, Ἱὑμοιώσω αὐτὸν! ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὕστις ᾠκοδό- 
ππᾶᾷ ἆοθ πετ, 1Τπν1κοη Ἠϊῖπ ᾖΊοα πιαη ᾿Ῥγαάθηϊ, ὙΥ/Πο τις 

΄ -” ΄ [4 

µησεν ττὴν.οἰκίαν αὐτοῦϊ ἐπὶ τὴν πέτραν' 35 καὶ κατέβη ἡ 
Ἠ]8 Ἠοιβθ Ἄροιπ ἴπο τους: Άλιά οπιηθᾶοπι ο 

βροχὴ καὶ Σἠλθονὶ οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ 
χπὶἩ, 3ΑΠᾶ /’ 6ΑΠΙΘ Ἅᾖἴπο ΕΒἴτθωας απά Ὅ]θν ἴπθ πἠπᾶς, ΄ 9πᾶ 

ἱπροσέπεσον! τῇ οἰκίᾳ.ἐκείνῃ, καὶ οὐκ.ἔπεσεν᾽ τεθεμελίωτο.γὰρ 
4911 τιροπ. ”λαῦ Ἠοαςε, Ἀπᾶ ᾖ9 1ο] πο; 2ος 10 παᾶ Ῥεεηπ Ξοαπάεᾶ 

ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους 
προηῦ. ἴμθ χοο]ς, Ἀπᾶ 6Υ6ΙΤΟΠΘ πΠο ἍΊἨεαις ἍπΠΙιγ᾽ Ἀπνοτᾶς 

τούτους καὶ μἠ.ποιῶν αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρφ, 
1{Ἠθ66 απᾶ ἆοος ποῦ ο παπι, Ἡθ ελα] Ρο 1ϊκοπθᾶ ος ππαπ ’ΕοοβΗ, 

“ ε ΄ ν, 4 η ο) μ)] ΔΝ μα ” η Δ 

ὅστις ᾠκοδύμησεν τὴν. οἰκίαν. αὐτοῦ) ἐπὶ τὴν ἄμμον 27 καὶ 
πο τας ΠΡ Ποι5θ προΏ ἴο «σαπᾶ: θπά 

8 ς 3 αὁ “4. ε 4 Ν ” « 
κατέβη -ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἳ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ 
οσα] Ποπ Πθ ταῖπ, Ἀπᾶ ἍΟΑΠΙΟ 3Πθ ἍΑΙΤΕΑΙΩΒ, απᾶ ᾽ ΙΕ νμο 

ἄνεμοι, καὶ προσέκοψαν τῇ-οἰκίᾳ.ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, καὶ ἦν 
ημάς,  απᾶ Ῥομβῦ προπ τπαῦ Ἀοπςο, απᾶ 19461, απᾶ 188 

'ἡ πτῶσις αυτῆς µεγάλη. 
με “ΕΙ Ἅᾖδού  ετθηῦ. 

289 Καὶ ἐγένετο ὅτε “συνετέλεσεν! ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους 
Απάα 1ῦ οππιοίοραβΏ πποἨ "Παά "Βπινηοᾶ αΠεςας δγνοτᾶς 

τούτους ἐξεπλήσσοντο οἳ- ὄχλοι ἐπὶ τῇ.διδαχῆ αὐτοῦ. 99 ἦν 
ρμθΡθ Ἀδζοπϊςμαᾶ ππετο μα οτοπνάς αἲ Ἠἱ5 ΜεαοΙπρ: "μο ὄνίας 

ἂρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ᾖἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ 
{ος τεαοβῖπρ έπθυι Ἀ5 "ουίλποχϊῦ Ἠανίης, απᾶ ποῦ 45 ἴπθ 

γραμματεῖς". 
ΟΓΙΏΘΒ, 

3 , η ” ω. » ΄ . . - 

8) Καταβάντι.δὲ αὐτφὶ ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτῷ 
Άπά ππεπ "ρα σοπαθ΄ ἄοπνπ 'ἩςΘ Ἅἆτοπι ἴπε πποππύαϊπ, 5εο]]ονγθᾶ Ἠΐτα 

ὄχλοι πολλοί 3 καὶ ἰδού, λεπρὸς 3ἐλθὼνὶ προσεκύνει αὐτῷ, 
Ἀοτογτᾶς ρτεαῦ. Ἆπάα Ῥεπο]ᾶ, ΆΊερετ ἨβγΙης σοππθ αῑᾶ Ποπιβσο ο Πΐπη, 

λέγων, Ἐύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί µεκαθαρίσαι. ὃ Καὶ 
ΡΑΥΙΩΡ, Τοτᾶ, 1 ἍὭἴποα πό ἔποα ατῦ Ώ1θ 1ηθ ᾖ{Το ςἸεαπςθ,  Απά 

ἐκτείνας τὴν.χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ 3ὁ Ἰησοῦςϊ λέγων, 
Βαντηρ ειχοἰσπεά οαῦ ΓΠΠἱβ] Ἠαπᾶ 3Πουοποᾶ Πίτα 17εςας, βαγίπς, 

Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως Ῥἐκαθαρίσθη! αὐτοῦ ἡ λέπρα. 
1 νι], Ὃο ἴΊοι σἸεαπκθᾶ, Απᾶ Ἱπιπαεβιαίαϊψ ης εἸομηςεί Πϊ5 Ἱερτο Τ. 

17 
Ἐπίπος γπῖον 9 ἵπ 
ἩοανοΒ. 2) Μιπγ π]] 
ΒΑΥ ἰο 1Π9  ἴπαῖ ἄπγ. 
1μοτᾶ,, Τμοτᾶ, Ἠπτπθ πνο 
ποῦ Ρ{ορ]ιο-ἷθεᾷ ἵπ ἴ]1γ 
παπιθῇ οπὰ ἵπ {πγ 
ΤΑΠΙΘ Ἠβτθ ομσῦ ους 
ἀενῖ]ςῦ απᾶ ἵπ ΤἩπν 
ΏΠΙΠΟ 4οπΠθ ΤΩΛΊΣ ποἩ- 
ἀετέα] Ἱγουκς2 35 Απά 
Ίπεη η]] Τ ῬχοΓοδς υἩ]- 
Το ἴπεπα, Ι ΏΘΥΟΥ ΠΟΠ 
του: ἀθρατῦ ἔχοπα Ίππο, 
χο {λαῦ πτοσ]ς Πα α1έγ. 

24 Τποχόξοχο Ὑν]οΚο- 
6πεχ Ἠεητοί] {πουε5δαγ- 
1πρὴ οἳ παῖπθ, απά 
ἀοθοία ἐπεπα, 1 πη]] 
Ίϊ]κοη Ἠϊπι απίο ο γγ]»θ 
1ΑΝΠ, Ὑπῖοἃ Ῥαϊ]ε 8 
Ἠοιβδο Ἄροῦ α τος]: 
325 απᾶ ἴπεταῖπ ᾖο-σσοπι- 

.4θᾶ, αηᾶ Ίἴπο Βου 
68116, απᾶ Ίπο ουν ιᾶς 
Ὦ]6ύν, απᾶ Ῥοπῦ αγροπ. 
τΠαῦ Ποιςο; απᾶ 1έ {οἱ] 
πιοῦ: ΣΟΥ 1ΐ γνα5 Εοιιάεᾶ 
Ἡροῦπ α τοσκ. 26 Απά 
ετο”γ οπο {λαῦ οατοίη 
{μερο εαγἰηρε οἳ 1ηῖπο, 
Ἀπᾶ ἀοοΐα ἔπεπα ος, 
βΏα]] Ὦο Ἠκεποᾶ ππίο 
Ά {ο0]ἱ5Ώ τιατ, οι 
Ῥα11{ Ἠϊς Ἠοιξδο ἹἼροηἨ. 
1Ἠθ Βαπᾶ: 27 απᾶ {1ο 
πβΙπ ἀθξορμᾶσά, απᾶ 
1πο Ώοοάᾶβ σππηθ, Απά 
1Πο πάς Ὅ]ανυ, απά 
Ῥεαῦ Ἄροη {παῦ Ἠοιιδε; 
Άπια 10 {6]]: πιιᾷ ρτοαῦ 
π/α5 ἴμθ {811 οἳ ἶδ, 

28 Απᾶ Ιῦ ϱΒΊΠΘ 4ο 
Ρ355, Τ/ἨΕΙ ᾖεθας Παᾶ 
επᾶᾷεά Ίἴλεςο εαγΊημς, 
᾿119 Ῥθορ]ο Ίετο Α5ίοιι- 
Ίφμοά οὐ Ἡ]ς5 ἀοοίτῖπθ: 
29 Ίος Το {αιισΏῦ ἱποια 
85 οπο Ἠανίπρ απ- 
{ποχσ]ζψ, απιᾶ ποῦ 88 ἴπθ 
5ΟΓΙ96Β. 

ΥΠΠΠ. ἼΠιοη Ἡρ σας 
οοπιο ἄοππι Ετοπι ἴηθ 
πιουηίαίηὮ, ρτοαῦ πιπ]- 
ἠλυαᾶοςξ {ο]11ογγεᾶ Ἠϊπι. 
2 Απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, {ποτε 
6ΑΠ1θ α΄Ίορεγ θπᾶ ποΓ- 
5Ἡϊρρεᾶ Ἠϊνη, ραγ]ης, 
Τιοταᾶ, 1Εέποι σα] {, ἔποα 
οβΏςῦ Τηη]ο πηθ ϱ]θιἩ. 
ὃ Απά οεόας Ῥρυΐ ΤοτΏ 
Λῖδ Παπᾶ, οπά ἑοπςποᾶ 
Ἠΐπα, εαγΊΠΡ, 1 1]; ο 
ἴποα οἸεωῃ. Απά ἵπι- 
πηθᾶ]αίθ]σ Ἠῖ5 Ἱερτοςγ 
νύπα ο]ςιτπεεᾶ, 4 Απᾶ 

-ᾱ - τοῖς ἴπθ τΤπΓΑ. ο ἐπροφητεύσαμεν ΤΑ: ) [τούτους] Ἡπι. ἆ ὁμοιωθήσεται 16 9ἨιΗ υδ 
Ἰ]κεποθά Ὥτπε. στ αὐτοῦτὴν οἰκίαν ἨπητΑ. 5 ἦλθαν ητ. ἵ προσέπαισαν 50) πο]ς αραϊΏδῦχ,; προσ- 
έπεσαν ΤττΑ. ᾖἵ7 αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ΙΠΊΤΑ. Υ ἐτέλεσεν ἹτΊτΑ. 
1 βττΑ; -- καὶ οἱ Φαρισαῖοι απΏὰ ἴἩθ ῬηΠοτίδεες 1. τας 
αὐτοῦ τε. Σπροσελθὼν Ἠδνίηρ οομιθ ἴο [Ηἶτη ] τιτττλγ. 
ἀπΤΙΑ. Ρ ἐκαθερίσθη τ. 

ᾱ-Ι- αὐτῶν (γεαᾶ Πε] 5ογΙ90Β). 
Υ καὶ καταβάντος αὐτοῦ 1; -καταβάντος δὲ 

.---ὁ Ἰησοῦς (γεωὰ Ὦε {ουςπεά) 



18 
Ζοαστα ραϊἩ ππίο Ἠΐπα, 
Όρο ἴ]ιοιι ζο]] πο τιν; 
Ότι Ρο ΌἨσ τνηγ, βἱον; 
τἨηγκο]ξ {ο Τε ρτϊο», 
απιὶ οΏος ἴπο ρ]εί ἵπαῦ 
ἌΤοβοςδ σοπαπιηπ0 οᾶ, Εος 
Α Το5ΕΙΠΙΟΩΥ μλύο ΤἨοτῃ. 

Ὁ Απᾶ ν/ιοπ 26808 
Ίνπβ οπἑοτοᾷ Ἰπίο Όπ- 
ροτπατσῃ, ἴμσνο σηπιο 
ππίο Ἠϊπι α οοπίγ]οτ, 
Ῥο-σσςιίτς Ἠΐτα, 6 πιά 
ΒΗΥΊης, Ἰωοχᾷ, τΙγ β8εΓ- 
ναπῦ Πού] πῇ ποπαο β]ο]ς 
οἑ ἰΠπορι]ςδγ,ρτῖοτοςε]τ 
Κου ηοπ{οᾶ. 7Απᾶ ἆοβις 
ΒΠΙΓἩ απζο Ἠΐτα, 1 σ]] 
«ϱ07ΠΟ ππᾶ Ἠοα] Ἠῖϊτα, 
8 Τπο σοπύυτίοη απ- 
βινογεᾶ απᾶ καἰᾶ, Τιοτᾶ, 
1 απι ποῦ ποτίας ἐλαῦ 
ἴποα αΠοι]ᾶσδὴ οσπιθ 
πΏ]Ἴος ΤΙ τοοξ: Ῥαῦ 
Ελοβ]ς Ὅμπο πνοτά οπ]ψ, 
απ παγ πογναπῦ η] 
Ῥο Ἠοπ]οᾶ. 9 Ἐον Τ ατα 
αΊηπα απάςτ ααἰποσ]σγ, 
Ἠανίπρ 5ο]άϊοτθ απιᾶος 
Ίλο: ππᾶ 1 ΕΑΥ το 1Πῖ5 
πια, 69, ππιᾷ Ἡθ Ροοῦ]; 
ΑΙ Το αποίἩµοσ, Ο0οπιο, 
απά Ἡο οοπιεῦἈ; απά 
ἴο ΤΙ εοτγαπῦ, ο 
{ΠΙ8, απᾶ Ίο ἀοεῖ]ι 54. 
10. ὔποπ ἆθόις Ἰεητά 
Τζ, Ὡο πιβττε]]θᾶ, απιᾶ 
Βπ]ᾷ {ο ἴπεηλ ἴμαῦ 2ο]- 
Ἰονγεᾶ, Ὑαεπϊγ 1 εαγ 
αππίο τοι, Ι Ἠατο ποὺ 
Εουπᾶ 5ο ρτοπὺ {αϊδι, 
πο, ποῦ Ἱπ Ίδταε]. 
11 Απᾶ Τ 6αγ ππίοτοα, 
Τ]αῖ ταβΏΥ ϱΏς]] σοπαθ 
1τοιἩ Τηε ο8δ{ απᾶ σγεδῦ, 
παπά ηα]] 510 ἄοσνη σπΙ Ἡ 
ΑΏταἨππα, απᾶ Ίρβααο, 
α]ιᾷ 5αςο8, ἵπ ἴμε Κἰπρ- 
ἄοια οἳ Πσπτεῃ. 12 Βπὺ 
ἴπο οπἰ]άτεπ οξ Ίπο 
Κἰπρᾶοπι «πα]] ο οαςῦ 
οαῦ Ιπίο ουίες ἄαχκ- 
Ώοβ.: ἴπετο εἨα]] ο 
πιοερίης απᾶ ρηΏη- Βίας 
οἱ ἐσείμ. 15 Απά 7οσ18 
βαϊᾶ αιπίο 1πο ορύτι- 
τἴοὮ, 4ο {πγ αγ; απᾶ 
Αα» ἴποι Ἠπδῦ Ῥομοτεᾶ, 
«0 Ῥ9 16 ἀοπετιπίοἴ]ορ, 
Απᾶ Ἡϊς ϱετταβί πας 
Ἡοα]εᾶ Ἱτπ {1ο 5εἱἔδαπιθ 
μουγ. 

14 Απᾶ π]οη Ζραπ8 
Ίπας «0ΠΠΘ Ἰωίο Ῥε{ετϐ 
Ποιιβο. ηο βωτν Ἠ]5 αν ΓΘ)8 
ὨοίμεΥ 1414, απᾶ 5ἷοκ 
οξ 3 49Υ6Γ.. 15 Απά Ἡθ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 
3 - κα η 

4 Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς' «ἀλλ 
Απᾶ "ρησα "πο λα 18,  ἍἨἈθθ ποοπθ Ίλποι το; Ῥπό 

σεαυτὸὺν δεῖξον τῷ Ἱἱερεῖ, καὶ ἀπροσένεγκεϊ τὸ δῶρον 
ΣἨγΕΘΙΕ ΒΊιογ; Το 9 Ρχϊθςς, απᾶ οΏος πο οι 

έταξεν “Μωσῆς,ὶ εἷς μαρτύριον ἀὐτοῖς. 
ἀογρᾶ ' 1ΛΓΟΡΘΒ 30; ϱ ὕθβδίταοηγ ’ Το ἵποτα, 

5 'Είσελθόντι δὲ ἔτῷ Ἰησοῦ! εἰς ἈΚαπερναούμ,! προσῆλθεν 
Απᾶ "παν ίηῃ Ζοπίεχγθᾶ 11θ6βαΒ | 1πῖο Οαροίπαη, Έρλπαο. 

αὐτῷ Ιἑκατόνταρχος! παρακαλῶν αὐτὸν 6 καὶ λέγων, Κύριε, 
4οδΠΐα 9 "οθαθητίσπ, ῬοερεοΠῖτρ Ἠῖπι Ἀαπᾶ ααγίπρ, Τιοτᾶ, 
ε κ Ἶῤ 3 -- ΙΑ ΄ Ἆ -” 

ὁ παῖς-μου βέβληται ἔν τῇ οἶκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασα- 
ΤΗΥ βεχσηηῦ 16 Ἰπϊᾶ 1Ώ ἴημο Ίοιςο Ραχβ]γίο,. ΕτίογοπβΙΥ τος- 

νιζόµενος. Ἰ ΧΚαὶ! λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,! Ἐγὼ ἐλθὼν θερα- 
ταρη{οᾶ, Απάᾶ "πηγε 50ο Πίτα ΣΤε5α5, 1 ἈἨπγίπβοοπο ν]] 

πεύσω αὐτόν. 8 "Καὶ ἀποκριθεὶςὶ ὁ Ἰἑκατόνταρχος! ἔφη, Κύριε, 
Ἰοα] ο πΐτα, Απά Δαπβινετίπρ Πο 3εθμητίοι Βαῖᾶ, ἸΤοτᾶ, 

οὐκ.εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα µου Ἀπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς' ἀλλὰ µόνον 

γι]. 

ὕπαγε, 
ρο 

Ὁ προα- 
πηλίοἃ . οι- 

1 απιποῦ ποσίηγ ὑπαῦ "τιν 1απᾶθα᾿ χοοξ {μοι ϱΠοιι]άροῦ σοπας, Ῥαΐ6 ου]τ 

εἰπὲ "λόγον,! καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς.μου. 9 καὶ γὰρ π. -ἄν- 
5Ρρεᾶ]ς -Α Ποτά, Ἀπᾶ βΠΑ]]ῬθΠευ]οά τισ εοιναπῦ. ἘοΓη]ο 8 

θρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν»,. ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας" 
πας ΑΏ ππᾷστ απα{ἰποτῖσ, ἩΠατῖης ππᾷος ἍἨηιγςο]Ε βο]άϊεις; 

9 , / / Ν ῤ ΔΝ 2 ο, 

καὶ λέγω τούτῳ, Ἰορεύθητι, καὶ πορεύεται καὶ ἄλλῳ, Ἠρχου, 
Απά 154Υ ᾖἵο ΌΠὶς Γοπο], ϐο, απᾶ Ἡςμροε: Ἅαπᾷ ζοβποΐβος, Ὢμα, 

καὶ ἔρχεται' καὶ τῷ .δούλῳ.µου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 
ππᾶ Ἆς σοΏ16; απᾶ ᾖ1ο πι Ῥοπίπεβη, Ὄο 18, Ἀπᾶ Ἡθ ἄοες [1{]. 

10 ᾽Ακούσας δὲ. ὁ ]ησοῦς ἐθαύμασεν, καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολου- 
Απᾶ "πανίηρ «Πθατᾶ 11εοις πγοπᾶστεᾶ, Ώλιᾶ απὶᾶ 1οἼπἩόδο 1οἰ]ουγ- 

θοῦσινδ, Αμὴν λέγω ὑμῖν, “Ιοὐδὲ ἓν τῷ Ἰσραὴλ. τοσαύτην 
1πρ, γετ]ψ Ί1βα ἴογοαι, Νοῦ στου Ἰπ Ίσταο] 5ο Ρτεαὲ 

πίστινὶ εὗρον. 11 λέγω.δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν 
Ξα4:1 Ίπτο 1 Εοαπᾶ. ῬιπόΤ 5 οσοι, ὑπλαῦ Ίαν ἍΊτοπι εαςῦ 

καὶ δυσμῶν ἥξουσιν, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ 
Ἀπᾶ πες ΕΠαΙ]οοπ1θ, αλιᾶ επα]]τος]Ίπο[αῦναὈ]ε] ση Αταπαα απ 

Ἰσαὰκ καὶ ᾿]ακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν' 19 οἱ δὲ υἱοὶ 
Ἴθιμβο απᾶ Ἅ«οἆποορ π 1Πθ Ἰἰπρᾶοπι οΕἴπο ἨΠοβγεηΒ; Ὅαῦ 0Ἡθ ΒΟΠΒ 
.ω ῃ τη , Προ , η», .- 

τῆς βασιλείας Τἐκβληθήσονταιὶ εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' ἐκεῖ 
οεἴπο Ἐιπρᾶδπα ᾿Επα]] ο οπςῦ οαῦ Ἰπῖο ἴπθ ἄ.χΊεπθ»β πο οπΐθτ: ἔλπρτο 

ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 19 Καὶ εἶπεν 
βΠα]1719 πο Ἱοορίπᾳ Ἅαπᾶ ἴπθ ϱτπαοαῖπρ οξίπο Ἅἴθεῦμ, Απᾶ παϊά 

ὁ Ἰήσοῦς τῷ Σἑκατοντάρχφῳ,! Ὕπαγε, καὶ! ὡς ἐπίστευσας 
11615 ᾖοῖῃποθ » οθηῦυτίο, . 6ο, Ἀπᾶ 38 ἴποι Ἠῃςέ Ῥο]ενοᾶ 

γενήθήτω. σοι. Καὶ ἰάθη  ὃπαῖς αὐτοῦ πέν" τῇ ὥρᾳ 
ῶο 10 4ο ἼἨμθ6ο, Απά πας ηεβ]θά Ἠΐ8 εετταπῦ ἅτι Ἅπους 

ο τε] ἐκείνῃ. 
αιλαῦ, .. 

14 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδεν 
Απᾶ “Ματίηςρ 3σοοπιθ 1]ευις το ᾖ1ἴπθ Ἠοιςσ οἱ Ρεΐος, δοῖν 

] 2 ., ῃ Π εν ΚΕ Β 
τὴν.πενθερὰν.αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσδουσαν, 15 καὶ 

Ἠ]5 νη1{6’5 πΙοΡΠεΣ 1814 βπᾶ 1Ἠ Ὢ Ί6Υ6Υ; παπά 



ΥΠΠ. ΜΑΤΤΗΕ 

ἤψατο τῆς χειρὸς. αὐτῆς, . ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός' καὶ 
πθ τοποπθά Ἡο9Γ Παπᾶ, Ἰοέο «μος ᾖ1πθ "θτετ; πι 

ἠγέρθη καὶ διηκόνει «ος 
κά ΑΥ0ΛΘ Απᾶ τοἰπἰρίογθα Το {1θιι, 

16᾽)Οψέας.δὲ γενομένης προσήνεγκαφαυτῷ͵, δαιμονιζομένους 
Αιιᾶ οτοπίπρ Ὀοίπρ οοπ1θ, 6Υ. ο... {ο Πίτα “Ἔορεθενου σαι 34ΕΗΙΟΠΒ. 

πολλούς" καὶ ἐξεβαλεν τὰ πνεύματα λόγψ 
λΑπς, απᾶ ο οα»ῦ οαῦ ἴ]λθ ρμο, Ὦσα Ὑοτᾶ, απᾶ 81 πο 

ος ἔχοντας ἐθεράπευσεν" 17 ὅπως πληρωθῇ τὸ” 
πΥΘΓΘ πο Πεβ]εᾶ .. Ρο παῦ σαϊρῃῦ ο αῖκ Ίσα ἐπαῦ νηιῖοἩ 

ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Αὐτὸς τὰς 
ππιΡ ΒΡΟΚΘΗ ον Ἑραῖας τμο ών ΒΑΣΙΠΡ, Ἠϊησθ]ξ πε 

ἀσθενείάς ἡμῶν ἔλαβεν, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν. 

καὶ πάντας τοὺς 

Ιηβχπιϊεῖος οξτβ ἍΤοοξ, Φπᾶὰ ἴμο ἀἴδοβδερ Ῥουθ. « 

18 Ἰδών δὲ ὁ Ἰησοῦς Υπολλοὺς ὄχλουσϊ περὶ αὐτόν, ἐκέ- 
Απ "εοοϊπρ 116918 τμ: οχοπᾶ5 αποιπᾶ Πα, ᾿ Ἠθ σοπι- 

λευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ πέραν. 19 καὶ προσελθὼν κεἷς 
Ώιιιᾶρά το ἀορητῦ {ο τἴπο οἴ]ιθσ 196, Απά Ἠμγίηρ οομ]θ{ο ... οπθ6 

γραμματεὺοψῖπεν αὐτῷ, Διδάσκαλε, ἀκολουθήσωσοι ὅπου. ἐὰν 
ἈΒοτίυνθ ᾽  βαῖᾶ ἵο Πίτα, κα ο Τ τη] {ο]]ου; ἴλπερ τιἔουκοενος 

ἀπέρχῃ. 90 Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς 
ἔποι πιαγο»ἑβο. Απά "πασ» "ο πίπι 116515, πο  ἍΊοχες Ἔπο]ες 

ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ-δὲ υἱὸς 
Ἠαβνθ, απ ἴ]ο ὮὈϊχᾶς οξίῃπο Ἠειτεη πιθοίς, Ὅαῦ το Θοπ. 

τοῦ ἀνθρώπου οὐκ.ἔχει ποῦ τὴν κεφαλἠν κλίνη. 21 "Βτερος 
οξ 11η. πας ιοῦ ἍἌπετθ ἴπθ Ἠομά  Θ Ώ]αΥ Ἰαγ. 3Αποίηογ 

δὲ τῶν.μαθητῶν "αὐτοῦ! εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν µοι 
“πΏᾶ οἳ 5 Ἀἱοοἴρ]ος βω]ᾶά Ἅᾖἵο πΐαν Ἰμοτᾶ, 81]ονΓ πηθ 

πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι πι «µου. 29 0.δὲ."Τησοῦςϐ 
Ἀτρῦ Ί0ΟΡο απᾶ ΤΗΥ ταν {.4) Ῥυϊ ᾖοδυς 

Ῥεῖπενϊ αὐτῷ, ᾿Ακολούθει µοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι 
5αἱᾷ το Πῖπ, Έο]]ουγ 116, Εμᾶ Ίθιγο ἍΤ]θ ἀοθᾶ το Όισγ 

τοὺς.ἑαυτῶν νεκρούς. 
ΤΠΕΙΥ ΟἨ:Π. ἀεαᾶ. 

29 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς “τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ 
Απᾶ "πανίηρ εηίονοᾶ Ἠθ ΙΠπίο πο 3Εο]]οννος. 3Ρ1πα 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 94 καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ 
απῖ» "ἀϊμεῖρ]ο». Απᾶ Ίο, α Ξεεπιρεδῦ ασ Άχοδ . ἵπ {πο 

θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων" 
5οιι, εοί]πο Τπ9 ΦΗΙΡ -Ὅνης 6ονενεᾶ τσ τπο ΒΥΟΣ; 

αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. 96 καὶ προσελθόντες Δοἱ μαθηταϊ! αὐτοῦ 
Ὅιϊ Ἰθ ἍἨ/αδ ο] Απᾶ Ἠαν]ηρ οοπιο {ο [ηἶπα] ὑ]λο ἀῑραῖρ]ος ο Ὠἶπα 

ἤγειοαν αὐτόν, ο νο Κύριε, σῶσον ἑἡμᾶο,ὶ ἀπολλύμεθα. 
Άννοκο πι, ΡΗΥΊΠΡ. Πιοχᾶ, 54ΥΘ πδι Ὅγο ροχίδῃ. 

20 Καὶ λέγει αὐτοῖς, τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; Τότε 
Απά Τε 5ηγ5 Το ἴπεπι, Πησ Σοπτία] πσν Ο [πο] ο Π60]9 Σα 2 στ θρη 

ΡΕἱΡ, 

ἐγερθεὶς Ἐ ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο. 
Ἠαγίης «11 »6η Ίο τευικεᾶ ᾖἴμε Ἅαπᾶ απ Όλο 568, Απᾶ ἴπετο νγας 

γαλήνη ος 27 .οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, 
Ά "σα]πα ρε, Απά {πο ΠΟΠ. πποπάστεᾶ, βαγίπς, 

.Ποταπός . ἐστιν οὗτος, ὅτι ἓκαὶ! οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα 
πας Κῑπα [οἔταππ] 1 ᾖ1{Πῖ, Ἅἴπαῦ εγεηΠ ἴπΠο ΠΙμᾶς ππάἁ ἴπο 988, 
μ.« , ΣΙ 
Ὅυπακουουσιγ αὐτῷ; 

ουογ Πῖωι 2 

χα αὐτῷ ἴο ΠΙΠῃ τιτητΑνν. 
ίῷ σι Ἆο 5914). Ὁ λέγει 5805 ΠΤτΙΑΥΥ. 9--- τὸ (}εαᾶ ἃ 510) ΗΤΤΑ. 
..--. αὐτοῦ ΟΙπΊτΑΥ. { ---Ἠμᾶς ΙΠΤΙΑΥΥ. α-- καὶ τι 

19 
{οιιοῖοά Ἡος Ἠαπᾶ, απᾶ 
1ο {θτου 16ξύ Ἠευ: απᾶ 
ΡἨ6 ΠΤΟ5Θ, ἀπᾶ ἨηἩ- 
1δτεγεά αἨΤο ἴ16Π1, 

161/Η9ηΠ {ΠοαγεἩ Υ/Β 
σοῦ1ο, (ΠΟΥ ὑτοαρΏί αἩ- 
το ΕΠ ΠΙΑΥ (ης νογθ 
ρο-.ευμοᾷ ΝΙ{ ἀονίλ»: 
Δ]ιᾷ ο σαδί ους ο 
βρἰγ {ες ννὮ )ιῖς νγουιῖ, 
Απά Ἠοπ]αά ἲ] Όιῦ 
πήογο αἶο]ς:; 17 μπι ἰέ 
ηιἰρης Ὃο ᾖ«ἔι]Ι]οά 
σν]]οῖν ης «Ῥοκοα Ὦγ 
Ἐνιίην ιο Ῥτορβοῦ, 
βινῖης, Ἠϊπι-ο]ξ ἴοοκ 
ους Ἱπβγη]ῖος, αμα 
Ῥασθ Οἱ’ βἱοίομεςβθ», 

18 Νου ν/ποῦ 1οβιιΒ 
ΡΒΩΝΥ ρτεαῦ πα] ιιᾶςθς 
ΑὈοιιῦ ἸἨΐπα, Ἡρ βᾳνθ 
οοπι ιαπ ηοηῦ {ο ἆ6- 
Ῥατῦ ππίο {με οίμος 
β149, 19 Απᾶ α ορτἰαἰπ 
ΒΟΓ159 61118, 8Πά 5π]ά 
ππίο Ἠϊπι, Μιςίοτ, 1 
πν]]]. Σο1]ου/ ἴπεε νΥΏί- 
ΤΠΘΙΦΟΟΤΟΥ {ποιι ροο5ῦ, 
20 Απά ἆοσις ναῖτἩ πη- 
το Ἠΐπλ, Τ]0 {οχος Ἠαγθ 
Ἠο]ςες, απ ἴμο Ρϊτᾶς οξ 
ἴπο αἲτ πατε ποςδίς; Όυς 
μα 8οπ οἳ Τη. Ὀωτ] 
ποῦ γνηετο {ο Ίαν Λι 
Ἠοπᾶ, 291 Απᾶ αποίΠμογ 
οἳ Ἠϊ5 ἀῑκοῖρ]ες »ιιἀ 
ππ{ο Ἠΐπα, Τιοτὰ, Ρα Τος 
Ώιο Πχ» Το Ρο απᾶ Ῥ1Υ 
πΏΥ ΣΑἱΠοχ. 92 Βιΐ ἆε- 
515 Βηῖᾶ απίο Ἠίπι, 
Έο]]ονυ πας; πὰ ]οῦ τι 
ἆθαᾶ Ῥατγ {Ποῖς ἀεαᾶ. 

29 Απᾶ τνΏοη ο Υ/Β 
οπ!αγοᾷ Ιπίο α Πρ, ΠΙΒ 
ἀἱροάρ]ος Το]11ον/ας Πῖην, 
24 Απά, Ὀυ]λσ]ᾶ, ἴ]οτο 
ΆΓΟΡΟ α ρτουῦ τεπαιρονῦ 
1Π ἴπο κοπ, ΙΠΡΟΠΙΙΕΙ 
ἐπαῖῦ {ο ϱΡ1Ρ γα» οο- 
νονοᾷ σνΙίΏ ἴμο γ/ανος: 
Ῥαῦ Ἡε ῄπνιβ αβΊθορ, 
25 Απᾶ 5 ἀῑδοῖρίος 
ο8μμθ Το η, πιᾶ 
ΆπΥοΚθ Ἠϊτα, ΑΑΤΙΠΡ, 
Τιοχᾶ, Β8ΥθΘ πβ: τν ΡεΓ- 
1ᾳμ, 96 Απιᾶ ο βαἶτ]ι 
ππίο {ποπι, ΊἩΠγ ατθ 
ο Εοατ{α], Ο γο οξ 
196 {1112 Τπεπ Ἡθ 
ΛΥ0:6, απᾶ τοβι]κοᾶ {πθ 
πν]πιᾶς πΏᾶ ἴπο σοι; απά 
Ὅπογονταςπβγονί ορ], 
27 Ἑλῦ Ίπο ΏχεΏ ΠΙΠΙ- 
το]]εᾶ, βαγίπςρ, πας 
ΣΠΛΊἨΘΥ ΟΕ 1ΩΠΠ 151115, 
Τλαῦ ογοη ἴπο Ὑ)ηᾷς 
Άπᾶ 11ο κομ, 920) Επι Πῖτη { 

Υ ὀχλονα 6Γούᾶ1,, : --- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴμο ἄἱδοίριεβ) 1, Ἀ--- ποτε 
ᾱ---οὗ μαθηταὶ [1,]τττ. 

'ὰ αὐτῷ ὑπακούουσιν ΗΤΤΑ, 



20 ΜΑΈΤΘΑΓΟΣ. ΥΠ, ΙΧ. 

εαν πο ποπ 26 Καὶ Ἱἐλθόντι αὐτφ' εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν 
Ππέο ἔλιο οοαπιέσσ οξ{θ Απά ος 19 ώο λθ οὔλνος βἱά9 {ο ιο σοιιπέσγ οξἴ]ια 

ἄοτροεοπο», ἴλοτο παοί ἘΓεργεσηνῶνί ὑπήντησακ αὐτῷ δύο δαιμονιξόµενοι ἐκ τῶν 
τηοῦ ο, ο ο ον ος 6ΕΓΡΘΕΘΗΘΡ, 5 απῖτα 11ο "Ροββρβεεᾶ "υγ "ἄβπιοπς οαξοξ {Ἠα 

Όνο Τοπιίρα, οχοερᾶης μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ 
Ὃ μετ σαι ος «οοπίπΕ, Ἀπιο]επῦ 3Υ6ΣΥ, Βο ἴλαῦ πού 3πναςαδΡ]ο 121Υ 2618 

αγ. 38 Απᾶ, Ὀομοιᾶ, παρελθεῖγ διὰ τῆς ὁδοῦ-ἐκείνης' 29 καὶ ἰδού, ἔκραξαν' λέγοντες, 
Πεν οσἱθᾶ οι, ΒΑΥΙΠΕ, ΄ {6 Ῥας8 [ολὰ θμοῦ τναγ. ἈΑπᾶ Ἰο, «πε οτὶοᾶοαξ, ΑΑΣΊΗΡ., 
ὙηΠαῦ Ἠπτθ πο Το ἄο Ἐν ρα αρ ο ροσεετς ἔ- Ὃ τς 9 ο 
πνῖῶι Έπος, Πεοπα, ἔποα Τί ἡμῖν καὶ σοί, 'Τησοῦ,! υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦἤλθες ὧδε πρὸ 
ορ ιοί {οτβ απᾶ {οΐμεθ, ὤεσα ἈΒοπ οξ 6οᾶ2 ατὶἔλομ σοπιθ Ἠογθ Ῥθέοτο [Η1ιθ] 

ἃς Ῥαξοτο πο πιο} Καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 90 Ἡν δὲ μακρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀγέλη. 
50 Αιά’ ωετθ ρα  ἍἨπιο ᾖἴοϊοτποπὸ ᾖτπ ἍΝΜΟΜΊΠετθΊας 3ΑζΟ08 ἆτοΏι Πε α Ποχά 
ροοᾷ παν οϐ ἔτοπι ος ρα. , ε 9. ͵ , 
ἴλοπη Αη Ποτᾶ οΈτικιγ χοίρων πολλῶν΄βοσκοµένη. 9] οἱ δὲ δαίµονες παρεκάλουν 
Απ Ξεεᾶίπᾳ. 3] Βο οΕ”πήπο Ἅπιαπγ. Σερᾶΐηρ; Απά ὧιθ ἀἄθιποπς ῬοαεοιιρΏέ 
1πο ἁἀοτί]β "ροεοαραί »., λέ 3 ». ἀλλ. εν πιο” εν. ] 
Ἠίτα, εασίπᾳ, Τξ ἐποι αὐτόν, λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν 
ομεῦ Ἡ8 οαἳ, ος 18 ἍἨίτα, ἉΒΕΥίΠπΡ, 1 ἴμοιοβθεοπό ἩΒ, ΒΙΟΥ πβ ᾖΤἴοβοαπαγ 
Το Ρο ΑΠΑΥ Πίο ἴπθ η . ῃ πα απ « , 
Ἰοτά οἑ ανήπο, 32 απᾶ εἰς τὴν αν τη τῶν χοίρων. 92 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς", Ὑπάγετε. 
ν κα ιν 11911, 6ο, 1πῖο ἴ]πθ Ἑοχτᾶ οξἵποθ βππο, Απᾶ Ἰθβμίᾶ {ο ἔπεπι, 6ο. 

Ἡ. ον ” ἆοπιο οπὲι μον ποπὲ Οἱ δὲ ἐξελθόντες «ἀπῆλθονὶ εἰς ντὴν ἀγέλην τῶν χοίρων'"ὶ 
4μ{ο ἐηΠθ Ἠογᾶ οἳ Επίπο: Απᾶ ἰπογ Πατίπρ ποπθ οπύ ποενῦ παν Ἱπία {]θ οτἁ οΕἴἩο ἍΒΝΊΠΕ: 

ας πο καὶ μα δρυ, ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη "τῶν χοίρων" κατὰ τοῦ 
τ]ο]οπί]γ ἄοππι α ΒἴθοΡ Απά ἸῬεμοῖα, "σαεμοᾶ 191] Σμιθ Ποτά “οΕ”ἴμο “Μπο ἆἅἄοηπι {λε 

Ἐν μικα λα οποια κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἓν τοῖς ὕδασιν. 
δν απᾶ ἔλλου ἐιαί Κορ, δίθυ Ἀπίο 1Ἠθ Β68, Ἀπά.  ἀῑεᾶ Ἱπ θ τ/αῖετβ, 

Έποπι Πεᾶ, απᾶ νοπί 99 οἱ δὲ Ιβόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντὲς εἰς τὴν πόλιν 
το πα. πάντας Ῥαῦίποβθππο «ἀ4θ [Ππεπι] Ποᾶ, Απά ΠατίηριβοπΘαΝΑΥ Ἰπίο ἴπο οἵ 

Επίης, απᾶ π]λαῖ να ἀἆπῄήγγειλαν πάχτα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζοµένων. 
ρω το. το]αῖθά οπετγ{Πίπρ, απᾶ ἴπο [ογεπίβ] οοποεσπῖτηρ ἔλποςο μοββεςςοᾷ Ὁγ 4οι1οΏβ.. 

. , ὃν ” 
84 Απᾶ, Ῥομο]ᾶ, 119 9ά καὶ ἰδού, πᾶσα ἡ πόλις ἐζῆλθεν εἰς "συνάντησιν! Στῷϊ Πησοῦ" 
πν]λο]θ ος οαπαθ ους : 3 {ο Ἐν σπα ενα μοπανας αν 'πο οἳ υγ. εν ους ών ταθθῦ 5 ον 

σοι ἴλεν εαν Ἠμπ, καὶ ἰδόντες αὐτόν, παρεκάλεσαν ᾿ὕπωςὶ  µμεταβῇ ἀπὸ 
3ΠΘΥ ῬοπουρΏί ΛἔπεΜἨμῦ ρπᾷ καροῖπς Ἠ1η, ευ ὑεσοιρ]έ [Ππἴπα] λα ἆθ που]ᾶ ἀεραχὲ Έτοια 
Ἡο μοπ]ά ἀερτεοπύος . , ινα 
υθὶς οοβθς, τωγ.οριωγν-αύτωγ.. 

Ἰομθίχ Ῥοχάοχ, 

ο ϱ Καὶ ἐμβὰς' εἰς Ἱτὸϊ πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς 
πο αρ ανά Ἑλαδα Απὰ Ἠανίηρ οπίοχθά Ιπίο το ἍΕΠῖρ Ἡθ Ρασεεᾶ οσες απᾶ ΟΠΠΙΘ ᾖΤο 

οτος; απᾶ ορτηρΙπἰομία Τἠν.ἰδίαν πόλιν. 2 καὶ ἰδού, αμ αὐτῷ παραλυτικὸν 
Ό 

οσιι οἱυγ. 2 Απᾶ, ῶο- χι : : ικα. 
Το]ᾶ, {μου Ῥχοπρηὲ το Ἠ{β οπη οἵ υγ. Αιιᾶ ῬελοΙᾶ, ϱὗ Ῥχουραῦ {ο Ἠϊπ κα ρβχα]γί]ο 

Ἠΐτα α τιᾶῃ ρἰοκ οἳ ἐπο ἐπὶ κλίνης βεβλημένον' καὶ ἰδὼν ὁ ̓ ]ησοῦς τὴν.πίστιν.αὐτῶν 
ΡΑΊ9Υ, Ἰγῖπρ οἩ 4 εᾶ: πα ἆ "εθεὶ 11θναβ΄ ἐμοῖχ {118 
απᾶ ὕοεας εεοίπᾳ ἐποῖτ ο . ντο πα ω ὰ Ὃ πα ον απ. ολ μμ πῃ 
ΣΑ βαῖᾶ ππίο ὁθ εἶπεν τῷ παραλυτικῷ, ΟΘάρσει, τεκνον, Σάφεωνταί 
Βἰο]ς ο ἴἨθ Ῥ4]βΥ, οπ, αρὶᾶ {οἱ ἡµῬατα]γίο, Ἡθ οξ ροοᾶ οοπχββθ, οελὶ]ᾶ; .Ἠατο΄ Ῥοοῇ "Εοτρίποτ 
Ῥο οἳ ροοᾶ οοστ; ἴπσ σας , "! κ.9 ας εδον , τς | 
εἶτα Ῥο Ξοχείνοη ἴμοο. 7σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.! 9 Καὶ ἰδού,τινὲς τῶν γραμματέων 3εἶπον 
ὃ Απᾶ, Ῥεπο]ά, οεγίβῖπ σι]ορ αΡΗΥ 3Α1πβ, Απά Ἰο, Ἅ8Βοπιθ οΕ ἴ]θ βοτίρες βαῖα 
οἱ Όιθ βοτῖθθι Βαῖάᾶ , κε σ ος ” ν βρώ με» ” λ 
ψεμῖα ο ἐπεεοῖτες, ἐν, ἑαυτοῖς, Οὗτοο, βλασφημεῖ. « Καὶ "ἰδώνὶ ὁ ]ησοῦς τὰς 
πηῖς πιαη Ῥ]αβρλθπα- Ίπ Ἓλοπινε]νθς, ΤΗἱ5 [πιβπ] Ὀ]αορηθαιες, Απιᾶ Ρροτοεϊνῖπς  1Πεςαβ 
είΠ. 4 ΑπᾶσεξειςΚηοσ- » , ώς κ ος ο, {1 ο ερ ὁ θ ἴσθ ν΄ 
ἵπρ πείς ἐποιρμίς ἐνθυμήσεις.αὐτῶν, εἶπεν, ὃ Ινα.τίὶ "υμεῖς' ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ 
Βαϊᾶ, τες τπίπ]ς ἐλαίσ {ποιρ]λίς, :βα]ᾶ, τα 379 αμμ]π]ς οτι 

το ποστ. ἔν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ὅ τί.γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, 
Το ΡΑΥ, 118 εἶπα Ῥο {ος- Ἱπ γοαχ Πθαρίς2 Έος πηΙοα ἍᾖΒ 645165, 1054, 

τ 
{ ἐλθόντος αὐτοῦ Ἰππτ. Κ Τερασηνών 1; Ταδαρηνῶν 8ΒΙΕΠΘΒ πτια. | --- Ἰησοῦ αωτττΑ. 

τα ἀπόστειλον ἡμᾶς Β06Πᾶ π8 ΑἨππια. 3 [ὁ Ἰησοῦς] 1 ευ. 5 ἀπῆλθαν τής. Ῥτοὺς 
χοίρους ἴλπθ βφίπο οπής, α--. τῶν χοίρων αΙΠΤΤ: αλ]. :ὑπάντησιν Ἠππτ. "τοῦ τ. 
ἑἶναα,  ᾖἵ--τὸ (τέωᾶ  9Π1ϱ) τπτή Αα]. » προσφέρουσιν ὕλεγ ὈχίΠρ1. κα ἀφίενταίβΓθ 
Ἐοχρίνεη τπττ.΄' 7 σου αἱ ἁμαρτίαι ΙΤΊΥΑ. 3 εἶπαν 11» » εἰδὼς Ορ Ἠπτ. Ὁ Ἱνατί αΑΥΓ. 
ε--ἡμεςωπιχλ. ο 



ΙΧ. ΜΑ 1 ΗΒ Β Ἱγ. 

ἀ᾽Αφέωνταί! «σοι! αἱ ἁμαρτίαι'. ἢ εἰπεῖν, ''Έγειραι’ καὶ 
Ἠπτο 'ροεα 5ξοχρίταα ορ [.ηγ] ΄ "ρίπα, ος {1ο9ββΥ, Ατῖςθ Απᾶ 

περιπάτει; 6 ἵνα.δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἂν- 
σνακ Ῥαἳ ὑλαῦ ΥΘΠΙΑΥ ΚΟΠ ἐλλαῦ ααἰλοσΙόΥ Ἡβ8 ἴἨο ΒοἩ. οξ 

θρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας" τότε λέγει τῷ παρα-- 
παπι. οἩη 1ο θασίἩ Το Έοχρίτο ΒΙΠΒ: (Ἀθη ἩθβαΥβ{ο πο ἍΎῬατα- 

λυτικῷ, Ἐ Ἐγερθεὶς'. ἀρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν 
Ἰγίϊς, Ἠινίηρ ατῖσεα, ἑπκθτιρ ΤΠ Ῥοᾶ, απᾶ Ρο ο 

οἶκόν σου Ἱ Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῇλθεν εἰς τὺν-οἶκον-αὐτοῦ. 
Ἅλουκο 341Ἠγ. Απά Ἠατίηρ Βχίρεη Ἡθ νγεπύ ΑΠΑΥ {ο Πᾶ5 ποἈθ, 

8 ἰδόντες δὲ ́ οἱ ὄχλοι Ῥἐθαύμασαν,! καὶ ἐδόξασαν τὸν θεόν, 
Απά πανίηρ΄Βοοα "0μθ "ογοπγᾶς πυοπαοτθεᾶ, Ἀπᾶ µϱ]οτὶβθὰ οᾶ, 

τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 
ΨΗΙΟ Ραπθ ἍΡπ{ΠοχΨ Ἅᾖ31βποἩ Το 1Π6Π. 

ϱ Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήµενον ̓  ραγ η ς ὁ 
Απά "ραβείης 118681Ρ Ίπρπς ΒΑΝ Ά ΤΙΦΩ Εἰυθιπρ 

ἐπὶ τὸ τελώνιον, 'Ματθαῖον" λεγόµενον, καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Ακο- 
αὉ ἴμο {αχ-οβΠο, "Μαίου Ἀ]]οᾶ Ἀπάᾶ εασ5 Ἰολίπι, Έο]- 

λούθει µοι. Καὶ ἀναστὰς Ψἠκολούθησεν! αὐτῷ. 10 Καὶ ἐγένετο 
1οιν Ὦ]θ, ΑπᾶΠατΙηρ ΑχΊ.6Π. ηο {ο]]οινοᾶ Ἠϊηπι, Απᾶ 1/σβΏιο νο Ρ8ΒΒ 
ορ ο ’ Ι Ε μν Φ} πα "ο ΄ 8 λῶ 
αὐτοῦ ἀνακειμένουϊ ἐν τῇ οἰκίᾳ, "καὶ! 'ἰδού, πολλοὶ τελῶναι. 
αἲ Πΐς τοο]πῖπρ [αῦ ἐαρ]ε] ἵη ἐπο Ἡοιςδο, Ἅιαῦ Ὠομο]ᾶ, Ππιαηγ ὑακ-βπίΠεσετβ 

καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ 
βπᾶ ΒΙΠΏΘΥΒ Ῥατῖηρ «0119 πνετο του]]πῖηρ [αῦ ἰαρ]σα] πΙζ]λι Φοβαβ απᾶ 

ο - Δ σα « ” ης τ, Π 
τοῖς μαθηταῖς. αὐτοῦ. 11 καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι "επον 

Ἠϊ5 ἀϊδοῖρ]ος, Ἆπά Πατίπᾳ ϱοεπ/[1ϐ] ιο Ἐπασί-εθς βαὶᾶ 

τοῖς μαθηταῖς. αὐτοῦ, 9Διατί' μετὰ τῶν. τελωνῶν καὶ ἅμαρ- 
{ο Ἠϊ» ἀϊεοῖρ]ος, ην πλ] πο ἴηςκ-ραῦΠοτοχβ αηᾶ ΒΙΠ- 

τωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν; 12 Ὁ. δὲ.) Τησοῦς! ἀκούσας 
ΟΥΡ εαίς ουχ ὕθλομογὃ Ῥαῦ ὕεεας Ἠανίηρ Ἠεατᾶ 

εἶπεν ϊαὐταῖς,! Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, 
Ώο απ]ᾶ Το παπι, «νοῦ ᾿πεθᾶ Απο }116Υ Ἅγ/πο "ντο Αἰχοπρ οξαρηγβ]οῖατ, 
τε ευ 21 ε ν ” ’ Α ΄ ο) 9ἱ 

ἀλλ" οἱ κακῶς ἔχοντες. 19 πορευθέντες δὲ µάθετε τί ἐστιν, 
υπό 1Πογ ππο 1] 416. Ῥιιῦ Παγίπς Ροπθ Ίσπτη πυηα Ἅᾖ8, 

"Ἔλεον!ὶ θέλω, καὶ οὐ θυσίαν᾿ οὐ γὰρ Ί]λθον καλέσαι δικαίους, 
Ἄ[οτο 1 ἀερῖτε, απᾶ ποῦ ββοτίῃσε: ποῦ {ος “Ι 30βππθ ΊΤοσα] τὶρμτθουβ 
τἀλλΊ ἆ δα τεί ͵ Ἱ ἀλλ! ἁμαρτωλοὺς Τεἰς µετάνοιαν. 

{οπς»], υαῦ ΒΙΠΠΕΙ5 το τεροηίβησθ, 

14 Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, λἐγοντές, 
ΤποηἨ. 60ΙΠΘ ΏΟΑΣΥ πο Ἠϊτα {πο ἀῑροῖριος  οἳ 1οΏπ, ΒΑΥΊΠΡΕ, 

σΔιατί! ἡμεῖς καὶ οἱ -'- νηστεύοµεν Σπολλάι! οἱ δὲ.µαθη- 
Ὅπσ ᾖπθ "απᾶ πο "ῬΕηατῖδοςς 1άο ξδῦ πηΜΟΗ, Ὅαυ ἀἱβοὶ- 

ταί.σου οὐ.-νηστεύουσιν; 15 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ 
Ρ]68 111Υ Σας5ῦ πού 2 Απά Απα]ᾶ 5ίο΄ἼΠοπι α1Τος.8, 

δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ ὕσον µετ’ αὐτῶν 
απ Ίο 5οΏ8 οἱ ἴλο ῬτιάροπαταΏρς ΤἨΠΙΟΙΣΠ. πι] πΠ νμεπα 

ἐστιν ὁ νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ 
15 ἴπε Ῥγάρατοοπι Ἅ]] "οοπιθ "Ῥπῦ “4πγβ ν/πεα νΠ αντε Ῥοσπ ο εη απταΣ 

ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυµφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.:. 16 οὐδεὶς δὲ 
Έτοπι Ίποτι ᾖ1μο Ῥγιάερτοοπα, απᾶ πει που πΠ]] ξᾳ50, Ῥπή πο ΟἨ6: 

ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ.παλαιῷ' 
ραί5 α Ῥϊθσθ ος “οἰοίι ἈλππΕι]εά οη ΛΑΤ οἱᾷ Ρατπιοη 

4 ἀφίενταί ἀχε {ΟΙρΊΤΕΏ Ἠπητ. «σου (γεαᾷ ἴν β1πς) απτητΑνύ. { ἔγειρε ΗΤΤΑ. ΚΕ ἔγειρε 

ι 
αίτοηυ {λοο; ος Το βαν, 
Ἀτίνο, απά πνα]Ικῇ 6 Βαξ 
{ΠβῦΥοπΙΑΥ ΚΠΟΠ πας 
'πθ Ῥοη οἱ ΠΙΑΑ Πα 
ῬΟΠΘΣ οπ θΑΣ{Η {0 {οχ- 
να ἶπα, (11ο Βαλ έν 

πο Μας τας τρ Ῥα15γ;), Ατίαθ, Ίλκο πρ 
ΤΗ θᾶ, απᾶ Ρο ππίο 
4Πΐπθ Ἠουβο, 7 Απᾶ Το 
8ΙΟΒΘ, απᾷ ἀθρατίεᾶ ἴο 
18 Ἰοπβθ, 8 Ῥπύ ποπ. 
4Π9Θ τα] ὐλᾶςς 6ασν ἐέ, 
1Π9Υ πιαχγοὶ]θᾶ, πιά 
ρ]οσὶβοῇ οᾶ, Ὑηπίάι 
Ἠβᾶ µίτθι Βασ Ῥοπγες 
᾿πηῖο πιος, 

9 Απᾶ 8 065υς ρῃςσρεά 
ΣοτίἩ Έτοπι {Ἠθπος, ηθ 
ΒΑ 8 ΠΔΗΏ, ὨβΙηθά 
Μαίίπεν, αἰοθῖπρ ος 
Τμο τοσθϊρῦ οἱ ομβίοπα : 
Απᾶ Ἡθ Ββ]{ απ{ο Πῖπα, 
ἘοΠου Πθ. Απᾶ ο, 
ΛΥΟ58, Απᾶ {ο]]οινεά 
Ἠϊτα, 10 Απᾶ 16 σβπηθ 
Μο Ρ38ΒΒ, 88 ζεβις ϱοῦ 
πηθαῦ ἴπ {με Ἠοιςθ, Ὦθ- 
Πο]ᾶ, πιαπΥ Ῥρυρ]σρης 
ΒΠᾶ ΔΙΠΠΘΓΡ 6ΆπΠΘ ππᾶ 
βαῦ ἄουτι γη ξ]α Ὠίτα απᾶ 
Ἠϊς ἀἱδοῖριερ, 1Ι Απᾶά 
ππθα ᾖἴπο ἘἙῬπατίδοες 
βατν 56, ἴπεγ ραὶᾶ τπῖο 
Ἠϊ5 ἀῑξοίρ]ες, ΓΗγ εηί- 
«εἵΏ ους Μαείος Πα 
Ῥιρ]άσατις θπιά ΡίΏποτΒ 
12 Βαὸ νΊεπ «ἆθιιβ 
Ἠεατᾶ {λαξ, Ὦθ βαἆ τι- 
το {ποπα, Τηογ ὑμεῖ Ὦ9 
ππ]ο]θ πηθρᾶ ποῦ ϱ ΡΗΥ- 
βἰοῖαἩ, Όμίέ ἴΠογ πρ 
819 βἶο]κ, 15 Βαΐ ρογ9 
Αηπᾶ Ίθεαχα νιπαῦ ἐλαξ 
χηθαηοίἩ, Τ νυν] Ἠατθ 
ΙΩΘΤΟΥ, ΒΠᾶ ποῦ ΕΛοΤΊ» 
Ἀορ: ΣΟΥ Τ ατα Ποῦ σρπαθ 
Ίο οβ]] ἴλπο τ]ρηίεοι, 
Ῥα5 ΕΙπΠΘΤΒ {ο τερευί- 
ἈποῬ. 

14 ΤηεΠ οβπ1ο 6ο Πίτα 
ἴΠο ἀῑδοίρ]ος οἱ 1οῦπ 
ΒΑΥΙΗΡ, ΊΗΥ ἄο πθ πιά 
"πο ἘΠαχίβοῬς {η5ῦ οἳτ, 
Ῥαΐ ἴπγ ἀῑδοῖρ]ες {που 
ποῦ 2 15 Απά πεδας ϱαἷά 
ἨπῖΌο ἴλεπι, Ομ 1]ιθ 
οπἱ]άτοη ο :ἴΠο Ὀτιάς- 
«Ἠαπαρος ΤΠΟΙΙΤΠ, 35 
1οηρ α5 {Πο Ῥγιάορτοο]η. 
15 ση η ἔπεπα Ὀιιὸ πο 
ἄμγε σνϊ]]. οοπ1θ, ΠΕΙ 
Ίπο Ῥτ]άερτορπι επε]1 
Ῥο Ίακειπ Έτοπι Ποπ1, 
ΑπΠᾶ ΤΠεηπ εΠα]] ἴ]πεγ 
Σ868, 16 Νο τηασπ Ῥηῖ- 
ΤοιὮ Αα Ῥῖουρ ος ἨΠΘΥ 
οἹοῦἩ Ἠπτο απ οἷά ρητ- 
πιοηῦ, ἔος ελαῦ Ὑγη]ο 

βγῖδο τς, - Ἠ ἐφοβήθησαν Ίπ6ΥΘ α[χαΙᾶ Ἱππνα. ᾗ Μαθθαῖον ΏπΊτΑ. Κἠκολούθειπ. ἕάνακει- 2 ώς ς ν ος. 3 . 
µένου αὐτοῦ 1. 3 --- καὶ Ὁ. Ἡ ἔλεγον ΠΤτ:. 9 διὰ τί ἨπτΑ, ὃ--- Ἰησοῦς ωτ[1τ]Α. αᾱ--- αὐτοῦ» 

» 9 , : Ν . ΄ φ 

Τ.Α, ᾖτ ἀλλὰ 11τ. ΄ "Ἔλεος ΙΤΊτΑ. ᾖἵ ἀλλὰ ΊΤτΑΥ{, Ὁ --- εἰς µετάνοιαν ΕΙ ΙΑΥ. π Διά 

τύ ΗτιΑ. ᾖἆ --- πολλά ΤΠ. 



22 
{κ ρᾶξ η το ΒΙΙ 15 πρ 
ἈπκοιΠ Έτοτα τμα ΄σαί- 
19115, 11 το τουῦ 15 
ληλι]οσνοσσο, 17 εἶυ]ετ 
ᾷο 11ου. ριαῦ ΠΡ Υπο 
ἆμτο οἷᾶ Ὀούτ]ος: εἷ-α 
ιο Ῥοῦυΐ]ες Ῥτρα]ς, απ 
.μο ππο τιπηο ομῦ, 
Απ τ]ιο υοτιῖθς Ῥοσϊδι: 
διιῦ τ]ιου Ῥιιὸ παν πΥίηθ 
Ίπτο Ἠθιν Ὀοεῦ]θβ, απά 
ῬοϊἩ αγο Ργοδεγτοᾶ, 

18 Πίο Ἡο ερικο 
{Ώοδο {πρβ απίο 
Ώλοπα, ἈὈοποίά, " Ίποτθ 
ΙΟΠΠΠΕ αν. οαγίπ]π τα]6Υ, 
βηά γνογ-Πῖρρεᾶ Ἠίπα, 
αγ παρ, ΜΥ πας 
15 6ΤΕΏ ποῖν ἆοπᾶ: Ῥαῦ 
σοΙ1θ ππᾶ 1αγ {πγ παπά 
τιροπ Ἠος, ππᾷ 5Πο νμα]1 
Ίτο. 19 Απᾶ ἄοσας α- 
Το»θ, , ππᾶ ᾖ{οἱ]οννθοᾶ 
Ἠήπὰ, ηπᾶ 58ο αἷά Ἠϊ8 
ἀῑδεῖρ]ο», 

90 .Απᾶ, ΤῬε]ο]ᾶ, α 
ΤΜΟΠΙΛΏ, Πο ἍΥ8 
ᾱἳ εηδοά πτἩ απ 1δβαθ 
οἳ Ὀ]ουάᾷ Όγγε]το γεατΒ, 
«πΏιο Ῥοπίπά 11η, απᾶά 
{οιισ]ιεᾷ ἔΠο Ἰθπα οΓ Πῖ8 
Ρατηιοπῦ: 2ἱ Του 5] 
Βπϊά γνλτηῖ. Ώθγςε]Ε, 18 
1 παπα Ῥαῦὸ ἴοιςἩ Πῖ8 
ριτηιομῦ, 1 ελη]] ῶο 
ΝΠοἷθ, 25 Βαΐ θευβ 
{γηθι] Είπα προ, αηᾶ 
Ὑοη ἵο Βητν ος, Ἡθ 
δηῖ, Ὡπαμλίος, Ῥο ο 
σοοᾶ µυοιμίοτί: {πν 
απ Τ(Ἡ ἨπίὮ πι 1ποθ 
λν]οῖθ, Απ ἴπο πνο- 
ΏΙΠΏ Υ/πς Ἱηπᾶο ΥΥΠο]θ 
τοι» ἐπαῦ Ἰουτ. 

23 ΑπΠᾶ ἍΠοη 6818 
οππιὸ 1ηίο ἴπο Γγι]ογ”5 
Ίιοικο, απά ΑΠ ἴπα 
1ἱΗΘΙΧΟ]5 ππᾶ {Πο Ῥοο- 
Ῥὶο πιπ]κῖησ π. ποίςθ, 
24 ο μαῖᾷ απίο ἰμοπι, 
ινα Ῥίποο: Τογ [πθ 
η] 19 ποῦ ἀαπᾶ, Ῥα8 
ΒἱοοροίῃΠ. Απά 1πεγ 
1αιιρ]ιε Ἠϊπι {ο 5οοἳἩ. 
25 Βαέ ποπ ἴ]ιε ροορ]θ 
ππετο Ῥαῦ Τοτίπ, Το 
χγεπί ἵπ, ππᾶ ἴοο]κ Πος 
ὮΥ πε Ππμᾶ, αιιά ἴπο 
απ] 1088, 96 Απᾶ 
ιο Γιο Ποτγουξ παπί 
Λπηνοιᾶ Ίπίο αἰ] Όλα 
παπά, 

27 Απᾶ πγποη αθ8ΙΙ8 
Δορατίσᾶ {ποπος, ἴννο 
Ἠπὰ ποη {ο]]οτνοᾷ 
Ἠΐπι, οτγ!Ώβ, ππᾶ βη7- 
τω, οι Βοιι οἳ Ώα- 
τ]ᾶ, Ἠπγο ΏΙρΤΟΥΟΠΗ., 
285 Απάᾶ γΠοηπ Ἡρ πη5 
οοΠ]θ6 1Ἠ{ο ἴπα Πομρο, 
1πΠο μ]1πᾷ Ώ1οη οηπης [ο 
Ἠϊπι: απᾶ ἆα6βυν ΒαἰτἩ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 1π'. 

γὰρ τὸ πλήρωμα. αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον 
Τος αν ος αρ 4τοιὰ μεθ ἍΡΑΣΙΠΕΠΟ, Επά αν τοις 

σχίσμα γίνεται." 17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς 
ποπ  ἴπ]οςρ ρ]ασο, Νος ὭτῬυί τπςγ 3γιπθ ᾖ1Πο6ύη Ἱπίο Ἀκίη» 

παλαιούς! εἰ-δὲ.µήγε ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται, 
αο]ᾶ, οἴμοχγῖνα  Ἀχθ" Όασοῦ 11Ἡρ "Β]κίπ», απ ἴπθ πο ἵ8 ροῦνεᾶ ου, 

καὶ οἱ ἀσκοὶ Υάπολοῦνται"' ἀλλὰ Ζβάλλουσιν οἶνον νέον εἰς 
Απᾶ πο εκ] τν] Όε ἀερίχογεᾶ: ὍῬαῦ ἴπογ ριῦ Ἄππο Άποη Ἱπίο 

ἀσκοὺς! καινούς, καὶ "ἀμϕότερα! συντηροῦνται. 
3ρΚΙης 1Π6Υ’, ΑηΠᾶ ποίἩ Άπο Ῥγεεοτγεᾶ {οσεῖ]ος, 

18”Γαῦτα αὐτοῦ.λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδού, ἄρχωνῦ «ἐλθώνι 
5Τπεςο δίπρς 15 "ηο 1. ρεακίπς Ἅᾖἴο ἴἨθπα, Ῥοπο]ᾶ, Ατι]ος Πανίπρ σρπ1θ 

προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, ἃΟτιὶ ευνάπη μας ἄρτι ἐτελεύ- 
τν 

αἴρει 
δµη]κος λγνας 

- Αἱᾷ Ποπιββο {ο Ἠϊπι, 5αγίΏβ, 3ΙΨ ἀπαριίος ᾖΠπβῦ που Ἠ88 
- 2 υ .] η) 2) / 3. ”- ΄ 1 ε υ ΄ 3 

τησεν᾿ ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν.χεῖρά.σου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ 
ἀῑεᾶ; αυ ὭἡἨλατίης οΟπΙΘ Ίαγ {πγ παπᾶ προηπ ος, απᾶ 

, Π ῃ ῃ ε 2» η 6) ΄ τ . - 
ζήσεται. 19 καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ιησοῦς «ἠκολούθησεγὶ αὐτῷ 

σαι 9Ἡ6 5Ης]] το, Απά Ἠανίηα ατίδοη 16819 20]]1ογγοᾶ 

καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ: 
αλλά. 119 ἀἱ.οΙρ]6β, 

320 Καὶ ἰδού. γυνὴ΄ αἱμοῤῥοοῦσα δώδεκα ἔτη, προσελ- 
Ἀπᾶ Ὀομο]ᾶ, α Ἱποπιαπ Ἠανίηρ Ὠπά α βαχ ΟΕ Ῥ]οοῇ Όπνο]νο 7οαΓ», Ἠατίπα 

θοῦσα ὄπισθεν ἵψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ-ματίου αὐτοῦ. 
σοπαθ Ῥομ]πά ποιομοᾶ ᾖ1πθ Ῥονᾶες ΟΕ Πΐ5 ρασηιθηὲ, 

21 ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ, Ἐὰν µόνον. ἄψωμαι «τοῦ ἱματίου 
Έοτ «ης βαἱά πι θπῖπ Ἠοχςδο]ιξ, ΙΕ ου] 1 εΠα]] {ομοἩ βραττοοπΏ 

αὐτοῦ σωθήσομαι. 22 Ὁ δὲ “Ιησοῦς! Βἐπιστραφεὶςὶ καὶ ἰδων 
1ης 1 αλι]] ως σατθᾶ. ῬΒαΐ ζοδιβ αγίας ἑαχμοά Απά ατίης 5εοπ 

αὐτὴν εἶπεν, θΘάρσει, θύγατερ' ἡ-πίστις-σου σἐσωκέν σε. 
Ἡος Ίο βιῖᾶ, Βε οξ ροοὰ οὀα/αΡο, ἀπιιρηίος; τ]γ {αἱ ἍἈἨἈαμ ουτε ΤἨοῬ, 
. ΄ τ Γ . / ΄ 

καὶ ἐσώθη Ὦ γυνὴ ἀπὸ τῇς.ὥρας.ἐκείνης. 
Απάα σας οιγοᾶ πο Ἄπνομιβι ἔτοπα τλαῦ Που. 

99 Καὶ ἐλθὼν ὁ Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος, 
Απ "Πανίηπρ ἔσοπιθ 1]ωδα5 ἍἈΊπίο ὗπθ Ἠοιβο ο {πο τα]ος, 

λ η . νι ϱ) 4 Ν ᾿ ” ΄ 

καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον, 
ΑΠᾶ Ἠατίηᾳ 5οοᾳπ ᾖἴπα ἍΕιιίο-ρΙπγετβ Ααπᾶ ᾖ{ἴπο 

24 Ἀλέγει αὐτοῖς,! ᾿Αναχωρεῖτε' οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον, 
5475 ἴἵο {]οπι, ιο ]λάτινν, που ος 3 ἀειᾶ 3πο Ὁἀμπαβοί, 

ἀλλὰ καθεύδει. καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 90 ὅτε δὲ ἐξεβλήθη 
Ῥαῦ 8Ι06Ρ5. Αιιᾶ ὑΠογ ]αυασμοᾶ αἲ Εμ, Ῥαὲ πΥπεπ “ηιᾶ "οσα δραῦ “οαξ 

ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς.χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη 
11Πο "ετοιννᾶ, Ἠανίπρ οπἰονθᾷ Ὦθ {οοκ πο]ά οἳ ποχ Ἠαπᾶ, ππᾶ ἍΠχοβθ 

τὸ Κοράσιον. 26 καὶ ἐξῆλθεν ἡ-φήμη-αὕτη εἰς ὅλην τὴν 

οτοπᾶ πιακίηρ α ὑππιπ]ὅ, 

116 "ἀππιδε], Απά ὁγιοπί "οι αυπὶς “χεροτῦ ἀπίο αἲ] 

γῆν ἐκείνην. 
Α]απᾶ πας, 

97 Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ, ἠκολούθησαν Ἰαὐτῷν 
Απά "Ρραδδίης ὃοπ ποπςθ 116818, 5Γο]]οιγθᾶ ο πλοα 

δύο τυφλοί, κράζοντες καὶ λέγοντες, ἛἙλέησον ἡμᾶς, δυὶὲ 
νο ου]πᾶ [7πιοπ], οτγίηρ απᾶ αηγίηπρ, ἩἨατερίιγοα τν, Βοπ 

Δαβίδ.ὶ 28 ἐλθόντιδὲ εἰς τὴν οἰκίαν, Ιπροσῆλθονὶ αὐτῷ οἱ 
οἳ Ώανίῖᾶ, ΑπΠά Πανίπρ σοΠ1θ το 1πο ΊἨομβε, ΟΠΏ1Θ το Ὠἶπι Τπθ 

Υ ἀπόλλυνται 318 ἀεδίτογεά τπτ, : οἶνον νέο εἰς ἀσκοὺς βάλλουαιν1.. 4 ἀμφότεροι 
απωττταΥ/, ὃ -- εἷς (ηεαά α οεγιαἰπ τα]ογ) ατἩν. ὁ προσελθὼν Ἠανίρ σοΏλο ἴο ΓΗΠ1] τ,; εἰσελθὼν 
Ἠανίης θηίοτθᾶ Αυγ, 
Ἡἃ έλεγεν 5αἱᾶ ΏΤΊτΑ., 

ᾱ---. ὅτι Ὁ. ἡε ἠκολούθει ΗΤΤΑ, ᾖ{-- Ιησοῦς τ. Β στραφεὶς 111'Α. 
αὐτῷ 1ι[ττ]. Κ υἷὸς Δανείὸ ΗΤΤΑ; νἱὲ Δανῖδ Θ)Ψ. ,,ἱ προσήλθαν τπτ. ντι 



ΙΣ, Χ. ΜΑΤΤΗΕΠ. 
τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ιησοῦς, Πιστεύετε ὅτι δύναµαι 
Ῥ]ϊπᾶ Γω1ο], μιά "8458 3ο μοι 119908, Ῥθ]ίθτοσο {ἰλπαῦ 1 τι αδ]θ 

πιτοῦτο ποιῆσαι;! Λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, κύριε. 99 Τότε ἤψατο 
{Πῖ5 1ο 4ο Τλος βιΥ {ο Ἀἶπι, σεμ, αλοτᾶ, Τηοπ 9 [οιιο]θᾶ 

τών ὀφθαλμῶν αὐτῶν, λέγω», Κατὰ τὴν, πίστιν. ὑμῶν γενη- 
«Ὅλοῖχ 6765, ΒΑΥΙΗΠΡ, -Αοοοτᾶίηρ ἴο ουσ ΣΑ18 .υθ 

θήτω ὑμῖν. 80 Καὶ "ἀνεῴχθησανὶ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί' καὶ 
16 το σοι. Απᾶ ππεχο ορολεᾶ. {πεις 868: ; απά 

οἐνεβριμήσατοϊ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Ὁρᾶτε μηδεὶς γινω- 
Ἀριτῖοῦ]γ "οπαιροᾶ “επι 17εοαβ, ΒΙΠΕ, Φ6ο πο 3οπε α]οί 

σκέτω. 91 Οἱ.δὲ ἐξελθόντες διεφή Ίμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ 
χπουν Πε]. Επί που Πατίπρ Ρομθ οαῦ πιαάρ΄πονπ ία η πα 

ο” Ὁ ΄ 

Ὅϱ΄ εκεινϱ). 

]αμᾶ "0λαῦ, ν ωρε 

99 Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδού, προσήνεγκαν αὐτῷ Ρᾶν- ρχομ ἓ σηνεγκα 
ν Απά 35 πού Ὑοχο ροίηρ ομῦ, 'Ὀεπο]ᾶ, Ἅἴπεγ Ὀτουιρβαῦ {ο Ἠίπι 8 

θρωπον! κωφὺν δαιμονιζόµενον. - 98 καὶ ἐκβληθέντος 
τΙΒΗ ἀ4μπιῦ, ΏῬο5βρββεᾶ Ὦγ 8 ἆθπιοῃ. Απά “Ἠανίηρ .Ώοθη 5οπδῦ "οαῦ 

τοῦ δαιµονίου, ἐλάλησεν ὁ κωφός' καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, 
αιθ 346πΠΟΠ, βρακθ Ί:μο Αἄμπαρ. ΄ Απᾶ "πγοπᾶετοᾶ ή} Ἰογσπάς, 

λέγοντες, 3 Ότι! οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἱσραήλ. 94 Οἱ δὲ 
ΡΑΤΙΩΡ, Ἄθνες πας Ἰ6βεεα ἴπις ἵπ 1βταε]. Βαΐ ἐπθ 

Φαρισαῖοι ἔλεγον, Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει 
ῬΠαγῖβ6θΒ βαἷά, ὮΥ ἵπθ  Ἅχίποθ οἱ ἴπθ ἀθΠΙΟΏ5 - ο σηδίς οαῦ 

τὰ δαιμόνια. 
{Ἠθ Ἅἆἀθπιοπβ, 

96 Καὶ περιῆγεν ὁ ]ησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώµας, 
Απᾶὰ ποπῦ "αὈοαῦ 1]θ5υβ 5ἱπΠθ δοϊες- ΑΙ] απᾶ ἴπο τί]]βρε, 

διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγ- 
Μθαομίηπρ ᾖἹπ οΠοῖχ ΒΥΏβΡοΡΠ6ς, απᾶά Ῥτοο]αϊπαϊης ἴλο ε]8ά 

γέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
αἰάϊηρε οἑίπο Ἐϊπβίοπ, απᾶ Ἠθλ πρ Θ16ΥΓΥ ἀἄἴϊθεαδο απἆ εΤεΙΥ 

µαλακίαν τν τῷ λαφ.ὶ 96 ἰδὼν.δὲ τοὺς ὄχλους. 
Ῥοᾶ]]γ ἩγΕαΙΠΙΘΒΒ ΑΠΙΟΗΡ ἴἨθ Ῥθορῖίθ, Απᾶ Ἠατίπρ πεεη {μθ 

σπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν "ἐκλελυμένοι! καὶ 
απογθᾶ νηῦἩ οΟΠΙΡΑΒΘΊΟΏ ος ἍΊποπι, ΤΏθοβ)5θ {ΠΘθΥ ποΓο υυθητ]θᾶ απᾶ 
[1 ... / | τ ε 1ῃ ΄ 3 ’ ΄ ΄ 

ἐῤῥιμμένοι! Τὠσεὶὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 97 τότε λέγει 
οβδῦ ΑΑΥ 98 ΑΠοθΘΡ τποῦ Ἠδνίπρ α βπορηετᾶ. Τηπεη Ἠθβασθ 
- ο) 3”. ω «ες Δ Ν ΄ πε ιν ΄ 

τοῖς μαθηταϊς. αὐτοῦ, Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται 
το Π15 ἀῑδοίρ]ος, Τηο "Ιπᾶθθᾶ Παττεςί [5] ρτοαῖ, Ῥιῦ ἴπο π/οτ]κπιθη 

ὀλίγοι' 96 δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως 
[ατο] 1οτ;; βαρρ]σαίο ὕΠεχαίοτο ἴπθ ἸΤιοτᾶ οξ{ίπθ Ἠαττερί, τπαῦ 

ἐκβάλῃ ἑργάτας εἰς τὸν .θερισμὸν.αὐτοῦ. 
Ἡοθ τας εεπά ουῦ π/οτκΏχεη Πίο Ἠ]5 Πωτγοςῦ. 

ὰ 10 Καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς δώδεκα 
Απ 

.] 
ξε- 

οτοπά8β Ἆθ π88 

μαβητᾶς αὐτοῦ» 
4 Ἠατίηρ οα]]6ᾶ {ο [Πηἱη1] “Ἔννο]το ἀϊβοῖρ]ες αηις 

ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὥστε 
Ἡε ρατο ο ἴπεα αιἰΠοσ]{γ 9Υεσ “ερίτιϊβ αππιο]θα, 50 348 
.] / » ΄ 9 ΄ .” ο Δ -” 

ἐκβάλλειν αὐτά, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
το οα5ῦ οαῦ ἔμεπι, βηά νο Ἠου]. 6πειγ ἄἴδοασθ Απᾶ ετοτΥ 

ἡµαλακίαν. 
Ῥοά!]γ γ/οακηοβΒ, 

"32 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα" 
Νου οξ ἴπο . ἴπνείτα ΑΡοςδΏ]ος τηθ ΤΒΏΙΘ5 819 {πορβο : 

πι ποιῆσαι τοῦτο 1, 
[τνκ].  α-- ὅτι αππτα. Ἅ--- ἐν τῷ λαῷ ἄΡΕΣ:ΑΥΥ, 
ἔρεριμμένοι Ώ; ἐριμμένοι τὸτΑ. ἵ ὡς Ττ, 

ε] 

29 
« 

Ἡπ{ο {]ιεπα, Ῥθ]ίοτο 9 
{παῦ 1 απι αδ19 Το ἆο 
1182 ΤΠογ βρῖᾶ ππ- 
1ο Ἠΐτα, θα, Τιοτᾶ, 
29 Τπεα Ἰοιοπεᾶ Ἡθ 
1Ποῖχ 6768, ΒΑΥΙΠΡ, Αο- 
οογᾶ(πΡ ἴο γοιχ ΓαϊτἩ 
Ῥο 18 απίο τοι, 30 Απά 
ἡλθίτ 6γεΒ Ἡοχε οροποά; 
Απᾶ Όεειδ Αὐτπ]ε]ν 
οπΏατρεᾶ ἴπετα, βατ1Β, 
590 ἐλαί πο Ώ]α ΚΏΟΤΡ 
ἓἱ, 8ἱ Βαῦ μεν, γΏοπ 
ΊἨεγ νοτο ἀορητί[εᾶ, 
ἈΑρτοπᾶ αρχγοπὰ ᾖἨἱ8 
ΣΑΠ1θ ἵη Β]] ἐπαῦ σοι]ι- 
417. 

“80 Απ 1Πεγ ποπέ οιι6, 
Ὅολο]ά, ἴλογ Ῥτουρης 
νο Ἰ πι α ἀμπιὸὃ πλ 
Ῥομβεςςεᾶᾷ τπτ α ἀονί]. 
33 Απᾶ τ/ηθι πο ἀεν1] 
πυης οββδῦ οα{, ἴπθ ἀ απο 
ΒΡΩΚΘ: απᾶ ἴπο πιι]{]- 
φπᾶςς πιρττε]]εᾶ, 5ηΥ- 
19Ρ, Τ0 γνα5 Ώθτευ κο 
8Θ66Ώ Ίπ Ἰβταε]. 94 Ῥαΐ6 
1πο Ῥπητίεεες ϱπἰᾶ, Ἠ9 
οββθίΏη οιῦ ἆἀθτι]β 
τητοιρῃ {μθ Ρεῖποθ οξ 
{19 ἀθνί]β. 

36 Απᾶ ᾖοβυις σγεηπε 
ΑΡοιῦ 811 ἐπο οἳ{10β απιᾶ 
γΊ]]ηρθςβ, {εποβίης π 
1Πεϊχ αγππΡοΡιο8. ππᾶά 
Ῥγθβσλῖτηρ ἴῃθ Ρο5Ρρο] οξ 
1πθ Ἐπράονπι, απᾶ 
Ἠεβ]ϊπρ επετγ »1οκλο-β 
Ἀπᾶ ϱο1ετΥ ἀῑδειςθ 
ΑΊΙΟΠΡ ᾖΤ]πθ ἍἨῬεορΙθ. 
396 Βιό Ὑπεη Ίο ΑΝ 
{πο ται] ἑαᾶσς, ο πγαβ 
πιογοᾶᾷ ὉΙίἩ Ο0ΠΙΡΑΒ- 
ΒΙΟΠ ΟΠ 1Ἠ6Π1, Ὀροβ15θ 
1που {αϊηζςθᾶ, απᾶ νετ 
Βοπὐογτοᾶ αρτοβᾶ, αβ 
βπεερ Ἠατίπς πο 5περ- 
Ἠετᾶ. 97 Τπεπ δαῖἴπ πθ 
ππ{ο Ἠ]5 ἄἴςο]ρ]ςας, Τ18 
Ἠαγγνεβῦ ἰτα]γ ἶ5 ρ]εῃ- 
{θοαβ, Όαΐ πο ]πυουτ- 
6Γ5 ατθ Τον: ὃ8δ ρταν 
γε ἴπετε[οχο ἴπο Τιοτά 
οἳ 1πο Ἠρττοςί, {παῖ 9 
ππ]]] 5οπᾶ Εοτίῃ Ἰά4βοις- 
6ΓΒ πο Ἠ]β Πασγεβί, 

Χ. Απᾶ γ/Πεη Ἡο Ἱπᾶ 
οβ]]εᾶ” απίρ ᾖῖπι Ἠϊβ 
ἆγγε]νο ἀἱδεῖριε», Ἡε 
Ρανο ᾿ἴλετα Ῥούγεγ ᾱ- 
ϱαἴπδί απο]εππ ςΡΙΣΙ18, 
το οανῦ {παπα ου, ππιᾶ 
{ο Ἠοα] Α]] ΠιΏποχ οξ 
βἴο]κηθξς απά α1] πιση- 
ἨΘΥ ΟΕ ἀἴδεβςσαο, 3 3ονν 
ΊῃΠθ παπαεΞοΕΊΠΘ ὕπε]νοθ 
Άροδτ]ου αγε ΤΠοσς; ΤΠΘ 

. ιό . ΄ ” 

3. ἠνεῴχθησαν Πτα. 9 ἐνεβριμήθη ΠΤΤΓΑ. » --- ἄνθρωπον (Τεαά [οπε]) 
5 ἐσκυλμένοι Ώ8γαββθᾶ αΠττι ΑΤἩς. 



-” 
Ατεῦ” Αἰπποῦς πι” Ἱ9 
οα]]οᾶ' Ῥεΐετ, απᾶ 
Απάχον Ἠϊβ Ῥτοίποςς 
19ΠΠΕΒ {6 5δοπ οἳ Ζοῦ- 
θᾱεε, απᾶά «οῇμπ Ἠϊβ 
Ὀχοίμος; 3 ΡΗΙΠΡ, αλά 
Ἑπχίμο]οιποπ; Τπο- 
ΧΩΛ5, απᾶ Μαί{Πού {πο 
Ῥαβ]ῖοαμτπ; πας ἴ]6 
80η οἱ ΑΊμπαας, απά 
1ιεῦὈὂρεας, ἸνΠοξθ 8ΙΙΓ- 
Τππηρ τας Τπιάάσεαε; 
4 πιο ἴπε σαπβαπίΐς, 
Ἀπᾶ οαᾷβς ἸΙβδοατῖοῦ, 
πνἹο ἍΆΑἱ5ο Ῥοίταγεά 
Πϊπι, 

5 Τ]ιρα ἑππο]το Πεπμα ιπόλιν 
βοπῦ ΕοτίἩ, απᾶ οοπα- Ὢνρ ο οξ [ἔπο] βαπιατῖξας 
τωβιιᾶθᾶ 1ΠοΠ1, ΒβαγίΏρ, ' 
(ο ποῖ Ιπίο ἴπο τΑΥ οἱ 
1ποθ ἄεπΙΙΙ6Β, απᾶ Ιπίο 
αγ οἳῦγ οἳ πο Βαπιβ- 
ΣΊΤΑΏΒ εηΠ(εΓ 7θ ποῖ: 
6 Ῥαῦ ρο τηϊποσ Το ἴπο 
1ο8ῦ 5Πθερ οξ ἴ]ο Ποι5θ 
οἑ 1βγαε]. 7 Απάᾶ 85 Υθ 
Ὁ, ΡΓΘΒΟΝ, βΑΥΊΠᾳ, ΤΘ 
Ἱπράοτα Οἱ Ἠσοβτεπ 1β 

Ααἲ Ἠαπᾶ. 8 Ἠοα] ἴπο 
Ε]ο]ς, ο1θβΊ5ο ἴμο Ἱερετς, 
159 ἴπο ἀρπᾶ, οβοὐ οαῦ 
ἀεν]]β: «τεεΙγ το Ἀατο 
χοσθϊτοᾶ, 1τεεΙγ ρῖτο, 
9 Ῥτονίάεπεϊίποτ ρο]ᾶ, 
11ΟΥ Β1]τες, τος Ῥχαςβ ία 
γοισ ῬΙχ58Β, 10 πος 
Βοτῖρ Ίος /οι” Ίου- 
16Υ, ὨθΙ{ἨοΓ Όντο σοβῖς, 
ε]ῦπεχ ΕΠοθ85, πος τοῦ 
Βἴ8ΥΘΒ: Σος ἴπο ποχκ- 
ΙΩΒΏ 5 τιοτῦΏγ οἳ Ἠ]8 
παεβῦ, 11 Απᾶ Ιπίο 
πυἩαίβοετες οἳψ ος 
1ούπ 7ο εἶα]] επὔεχ, 
ἀπαιῖτο πλο ἵπ 16 18 
πΨοσΙἩΣ; ππᾶ ἴπετο α- 
Ῥιᾶ9 11] γο ρο ἴπεπορ, 
12 Απάᾶ π]ιεη 7θ 6ΟΠΙΘ 
1Πίο πηΏ Ἠουςα, 51156 
15, 13 Απάᾶ 18 ἴπο Πομςδθ 
ῶο ποχσίἩγ, 1εύ τοις 

πσθ 60116 ρου 1: 
Ῥαέ 1Ε150ε ποῦ πνοτίἩΣ, 
1εῦ γουχς Ῥομβοο τείατΏ 
Ίογοι. 14 Απάᾶ πΊΟΒο- 
«νετ α]ια]] ποῦ τεοεῖνο 
σοι, Ἠος ΠἸεαπγ τουσ 
πγοχᾶς, πποι το ἀερατί 
οπῦ οἱ ἴπαῦ Ἠοιςο ος 
οἱ ῦσ, πο ο ἴπο ἀαξε 
οξ σοιχ 19ος. 15 Υοτ!] 
1 8αγ ππτο δι, 16 
Ε]α]1 Ώθτπονο {ο]εχαβ]θ 
ΣΟΥ 0πε ]απᾶ οἳ Ῥοᾶοπα 
Ἀπᾶ οπιοττηπς Ἡι πο 
ἆαγ ο {αᾶριπουγΕ, ἴπαπι 
Σο; Ίπαῦ οἳῦγ. 16 Ῥο- 
Μο]ᾶ, 1 5επά γοα ξοτίἩ 

π -- καὶ 9Πᾶ 1. 
δαῖος ΤΑ. ” Καναναϊῖο 
3 ψεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε ΕΙπΤΤΑΥΓ. 

κ ἐλθάτω πττ. ῶττΑ. 
| Ῥομόῤῥας 1νΑ. 

κ Μαθθαῖος ΤΤΤΓΑ. 

ΜΑΤ ΘΑΤΟ θα Ἰ 

πρῶτος Σίμωνξδὸ λεγόμενος Πέτρος, καὶ ̓ Ανδρέας. ὁ ἀδελφὸς 
Βτείς ΒΙπποῦ ὪἩο 18 σα]]οᾶ Ῥεϊοτ, απᾶ ἈΑπάτου "Ῥχοίμοας 

αὐτοῦ. Ἱάκωβος ὁ τοῦ Ἰεβεδαίου, καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς 
1η1ς: πι ἍΊΠο[εοπ] οξήεηθᾶθθ, απᾶ 7οιπ “Ἠχοίμος 

αὐτοῦ" ὃ Φίλιππος, καὶ Βαρθολομαῖος' θωμᾶς, καὶ ΣΜατθαῖοςὶ - 
1]; ΡΗΙΠΡ, Απᾶ Βαγίμο]οπαθυ; Τποπιας, απιᾶ Μαίίμουγ 

ὁ τελώνης' ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ Αλφαίου, καὶ 7λεββαῖος ὁ 
119 ἑπκ-ραίποτος; «βιποθῦ {πε [ποπ] οἱ ΑΊρησαβ, απᾶ 1εερῦμεας ὙνἩο 

ἐπικληθεὶς ΘαδδαῖοςἹ 4 Σίμων ὁ ΖΚανανίτης,! καὶ Ιούδας 
πνιῬ βαχτηαππρά ΤΠαβᾶρις: ΒΙπιοη ἵἩθ «Οαπατίίέο, Απά οπάσθ 

3 Ὁ]σκαριώτης,' ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 
Ἰνοατίοῦ, Πο β]κο ἀθ]γοχοά πρ ἍἉἨϊπι, ἅ ἡ 

ὅ Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς, παραγγείλας 
Τπεβο ἴπε]το Βοπί ΞΕοτίἩ 116ς5υΒ, Ἰατίπρ οπηχρεᾶ 

αὐτοῖς, λέγων, Ἑϊς «ὁδὸν ἐθνῶν µμὴ.ἀπέλθητε, καὶ εἰς 
Ίπεπα, βαγίπρ, Ἱπίο [16] παγ οἳ {λε οπῇΙ]θ ἍΡοποῖ ος, απᾶ Ἱπίο 

εΣαμαρειτῶν! μὴ.εἰσέλθητε' 6 πορεύεσθε.δὲ μᾶλλον 
οπίος πο; Ῥαϊ ϱο᾿ χΑ{ἨΕΣ 

πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. Ἰ πο- 
1ο ᾖ1ἴπθ 5ΏθεΡρ τ1θ 1ο8ς οΕ [πε] Ἡοιβθ οἱ 1βχας], 1ᾳο- 

, Γ / , “/ ” « ΄ 

ρευόµενοι δὲ κηρύσσετε, λέγοντες, Ὅτι ἤγγικε ῥἡ βασιλεία 
1µπρ Σαπᾶ Ῥτου]αίπα, ΒΛΥΙΗΕ, Ἠλα ἄταγη πθαχ ἴπο Κϊπρᾶοπι 

τῶν οὐρανῶν. 8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, Ἱλεπροὺς καθαρί- 
ΟΕ {Πθ ἨΊθατεης. ]οἷς ηεα], Ίθρεχ» ΄οἸεβιςε, 

ζετε, νεκροὺς ἐγείρετει! δαιμόνια ἐκβάλλετε. δωρεὰν ἐλάβετε, 
ἀεαᾶ ταἰ5θ, ἀσπιοπβ οαδῦ οπῦ: ϱτα(ιΙζοαβΙγ γο τορεϊνεᾶ, 

δωρεάν δότε. 9 Μὴ-κτήσησθε χρυσόν, μηδὲ ἄργυρον, μηδὲ 
Εταἰα]ιουβ]γ ἱπαρητῦ, Ἐτογ]ᾶς μοῦ ρο]ᾶ, ΏΟΣς ΒἱΙπες, Ἠος 

μα » 4 ΄ « ο ια) ΄ » Σπα. , 

χαλκὸν εἰς τὰς.ζώνας.ὑμῶν, 10 μὴ πήραν εἰς ὁδόν, μηδὲ 
ΊΩΟΠΟΥ ᾖἵπ γοιχ Ρο]ΐ5, 1ΟΣ ΡχοΥΙΘΙοπ-Ώ4 Ξοςχ [1Ἡθ]΄'ΠΑΣ, ΄ πος 

δύο χιτῶνας, μηδὲ ὑποδήματα, μηδὲ «ῥάβδον"ὶ ἄξιος.γὰρ ὁ 
πο  ἴαπῖσς, Ὥος ββηᾶα]5, Πο. ϱ βία β: Σοχ ποτίμγ Τμο 

ἐργάτης τῆς τροφῆς. αὐτοῦ ᾿ἐστιν.ὶ 11 Ες ἣν.δ ἂι πόλιν ἢ 
ΤΥΟΓΧΤΩΘΠ. οἳ Π8 {οοᾶ 18. Α μᾶ Ἰπζο Ἠπαύεγος οἱ ος 

” ») 3 ΄ [ὸ .} ΄ .. ” ΄ α] 9 ελ ν 

κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν' κἀκεῖ 
π:]ηρθ τθεπ{ες, Ἰπαιίχο Ὑππο 1π 19 ποτ ᾖ απᾶ μετα 

΄ ε/ Ἀ 1") ό ευ ΄ αμ » ο 9 

µείνατε, ἕως.ἂν ἐξέλθητε. 13 εἰσερχόμενοι.δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, 
χοπιβῖἩ ππῷ] το ρο ζοσίᾖ. Ῥα0 επτεχῖηρ 1πίο 1πθ Ίομβο, 
2 ΄ θ » ΄ Ν ο 4 9 οΈι « Φως ΄ ’ [.ὴα ’ " 

ἀσπάσασθε αὐτήῆν. 19 καὶ ἐὰν μὲν { ή οἰκία ἀξία, ξἐλθέτω 
5β]πύθ 0: Ἀηᾶ 1ξ Ἰπᾶρθᾶ ο 1019 ”ποιεθ πνοσίἩγ, 16 οοπιθ 

« η ΄ « - 3 ) » ΄ 5 ο} κ κ Γ στ ΄ ς ΄ « - 

ἡ.εἰρήνη-ὑμῶν ἐἔπ᾽ αὐτήν' ἐὰν-δὲ μὴ-ῃ ἀξία, ἡ.εἰρήνη-ὑμῶν 
γους Ρεισθ προα ᾖἵῃ ταῦ ὑξ 19 Το πού ποτ, "γοιχ "ρολοθ 
Γ « -” 3 ΄ πο Ἶρ 3 Ἱ] μ δέ « - 

πρὸς ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 14 καὶ ὃς. εὰν' μὴ.δεξηται ὑμᾶς, 
Σο .γοι 1]οί “τείατη., Απᾶ ὙΊοετος πἹΙ]] ποῖ χοοθγθ τοι, 

μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς.λόγους.ὑμῶν, ἐξερχόμενοι τῆς οἰκίας ἢ τῆς 
πος πτῇ]] Ἠθβς Ψουσ οχᾶς, Ροΐπρ Σοτίπ ο [παξ] ουδ ος 

πόλεως ἐκείνης, ἐκτινάξατε τὸν κογνιορτὸν Υτῶν ποδῶν ὑμῶν. 
3οἳιγ αιπαῦ, ᾽ δΠθ8Κκο ος η Ὁ] ἀπεῦ οἑ γοιχ 2εοῦ, 

15 ἀμὴνλέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόµων 
οτ]γ 1 9ΑΥ ἴοσοι, ᾖΜοτο {ο]εταῦ]θ 16 5Ίια]] νο Σοχ[Γἐπε]]απά ο Βοᾶοτα 

ε] γε ή 3 « ’ ΄ Ἁ . όλ. ” ΄ , ΄ 

καὶ]Γομόῤῥων! ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ.πόλει.ἐκείνῃ. 16)1δού, 
απᾶ οἱ ἄοπιοιτης Ἱἵπ ἆπγ οἑ]πάρτιεπε, ἴπαπ  Ἅᾖ{ος 1πβῦ οἳσγ. Ίο, 

Σ --- Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς τι; --- ὃ ἐπικληθεὶς Θαδ- 
ς (ΑΠαΏΘΡΑΤ ἨΤΊτΑ. 3 -- ὁ υπο ΕαΙΤΑΥ/. υ Ἰσκαριὼθ1, ϐ Σαμαριτῶν . ο. τος ς 

ε ῥάβδους 5ἴαγες ν;. { --- ἐστιν (γεαᾶ [15]) 
Ἀ ἂν ΗΤΊΤΑ. Ἂἡ -- έξω οἳιῦ Ἱπτ.Α.. Κ -- ἐκ(γεαὰ ἔνοπα ψοιχ {θεί) 1.1; 



Χ, ΜΑΤΤΗ Ε Π, 

ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἓν  µέσῳ λύκων’ γίνεσθε 
1 βοπά Σο: τοι. 88 ΡΒΠΘ68ΕΡ - Ἱπ [Πο] τα]άδὺ ο ππο]τες: Ῥθσο 

οὖν Φφρόνηιοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 
ὕποτοίοχο Ῥγιιᾷσπ6 αφ ἵπθ ΒογρθηΏίς, αηπᾶ ἨΒΥΙ1]088 35 Ίπο ἀογές. 

17 προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων' παραδώσουσιν.γὰρ ὑμᾶς 
Ῥαῦ Ῥοννατο οξ ΙΠΘΗΏ; ΣΟΥ ἴπεγ τγΙ]] ἀεϊίνο σοι 

εἰς συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς.συναγωγαῖς αὐτῶν μµαστιγώσουσιν 
πο βαλλλο 1”, απά ἵπ ὑΠοῖσ ΦΥΠΩΡΟΡΙΙ6Ρ {που πν]]] 5οοιχρθ 

ὑμᾶς' 18 καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε 
γοι: Άλι Ῥο[οτθ ΡΟΥΟΓΠΟΙ5 αἱ5δο απᾶ Κϊπδα ΤοαΡΠΑΙΙΡυυτοαραῦ 

ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριο» αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 
ΟΠ Δοοσοαπ! οἳ 3Ώ]θ, Σο το ποπ αιᾶ Ἰοΐ]πο Ἅ1ΙΠβΙΟΠΒ. 

19 ὅταν δὲ Ιπαραδιδῶσινὶ ὑμᾶς, μὴ.µεριμνήσητε πῶς ἢ τί 
9 Ὁοδ[ΙΙΙΟΠΥ 

Ῥαῦ τιοι ἍᾖΤλμογ ἀοιίνεχ τρ οι, Ὄο μοῦ οατεξα]. Ἠοιυ οἱ π]λαῦ 

/λαλήσητε΄ ""δοθήσεταιγὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί "λαλή- 
γοβ]ιοα]ᾷ 5ρου]ς: Έοτ 16 πα] Όο βίο γουι Ἱῃπ ᾖἵπαῦ που πΥλαῦ γαλ] 

σετε" 90 οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα 
βΡροα]: ῶονΥ “ο. 2 Ἅπχο ἴΠογΊηηπο ἑρεαῖ, τῬαῦ ἴ]μλο βδρὶς 

τοῦ.πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν. 21 Παραδώσει.δὲ 
οξτοιας ΕΤΟΣ ἩΛλΙ ἍἈρυμκα Ἱπ σου, Ῥυύ Ἐπι]] άε]ίγοτ "αρ 

ἀδελφὸό ἀδελφυν ρις θάνατον, κἄὶ πατὴρ τέκνον’ καὶ ἐπανα- 
αυτοῦμες Ῥτοίμος το ἀἄοιία; απᾶ ἍΊΤαΐπες οπ]ιᾶ: απᾶ αἱ 

στήσονται: τέκνα ἐπὶ Ὑγονεῖς, καὶ θανατώσουσιν' αὐτούς. 
Ξτ]ςρ “πρ αομ]]άνοη ασαϊηπςι ρατοΏῦ5. απᾶ συ ραῦ ο ἀθαίῃ. ΊπεΠι, 

92 καὶ ἔσεσθε µισούµενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ .ὄνομά.-μου" 
Απά γεπ]] νο Ἰπίος λα α]ι  οπασσοιπ6οξ ῄΤΙγ ηπΤηΘ; 

ες μ ε [ » ιἀ τ ΄ ε{ μ 

ὁ.δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 398 ὅταν. δὲ 
ὑὈπυΠποείλαῦ οσο νο [υπε] επᾷ, Ἡο «εΠα]] Ῥο βατεᾶ. Ῥπαῦ γ/πεη 

διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ.πόλει.ταύτῃ, φεύγετε εἰς οτὴν ἄλλην"' 5 
ϐ]εΥ μοχδεοαίθ τοι Ἱπ ἡμ]ς οἳγ, οθ το ΑΠΟΙἨΘΙ: 
2 υ Δ , ς ” 2 μι ΄ . / 

ἀμὴν.γὰρ λέγω ἡμῖν, οὔ-μὴ τελέσητε τὰς πόλεις 
{ος τοτ]]γ Τεαγ ἴοσοι, ΤΗ πο πΙδθ σπ]] γε Ώατο οοιαρ]εῖοᾶ ἴπο «οἶῖες 

ατοῦ! Ἰσραὴλ ἕωςτὰν" ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 24 Οὐκ 
οξ Ἱρδταο] πα] ο οοπ]θ πο Βοι. ΟΕ Ώ18Η. Νου 

” κ. ε µ Δ / ) Γ ” ια. . 

ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ 
ὃς ἍἎπΞάἰςδοϊμιθ α,οτπο Ἅᾖἴμο ΤοβοἨος, ΠΟΥ 8 ΡΟΠᾷΠΙΑΠ 4ΛοΥθ 

τὸν. κύριον. αὐτοῦ. 95 ἀρκετὸὺν τῷ µμαθητῇ ἵνα γένηται ὡς 
Ἠ]5 Ἰοτᾷ. Ῥαβασϊοπό Ἔοχ πο ἀῑεεῖριο τἵλπαί Ίερεσοπθ 5 

ε / .) ” Γι ε ” « [. ΄ ϱ) -” » 5 ΛΔ 

ὁ διδάσκαλος.αὐτοῦ. καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ. κύριος αὐτοῦ. εἰ Ἱτὸν 
Ἠ]5 ὕερσλετ, Άπᾶ Πο Ῥοπᾶπιη 38 Ἠ]5 1οχᾶ. Τὲ 3ια 

οἰκοδεσπότην! ἈΒεελζεβοὺλ ᾖ[ἐκάλεσαν,ι! πόσῳ μᾶλλον 
«πηβςῦογ 508 60πο “μοαςθ "Ῥοε]σερυ] 1/ΜοΥ Ξεπ]]εᾶ, Ίου ΙΙΙ  ΤἨΙογθ 
ψ 4 » ο] 3 ” ῃ ω ο ῃ 2 / 
τοὺς οἰκιακοὺς. αὐτοῦ; 26 Μὴ οὖν «φοβηθῆτε' αὐτούς 
άλοςθ οἳ Ἠΐ6 Ποισεβο]ά2 3νοῦ “Ἔπετοξοτο 'γο”5Ποι] 1 εις πε; 

οὐδὲν. γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον Ὁ  ἍἈοὖὐκ.ἀποκαλυφθήσεται' 
1ος ποϊλμῖης 15 οοτοτας. ππἩΙοἩ. 5Πα]1 ποῦ Όρο αποοποχεᾶ, 

Δ λ εν » ο ελ Ἀ « . 3 ὰ 

καὶ κρυπτὸν Ὁ οὔ-γνωσθήσεῖαι. 21 «Ὁ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ 
2πιᾶ Ἠ]άᾷοι πῖεἩ 5Ώα]] πού δε Κποινη, αυ Τ1εΙ σοι ᾖπ ἴπο 

σκοτίᾳ εἴπατε ἔν τῷ φωτί. καὶ Ὁ εἰο τὸ οὖς ἀκούετε κη- 
ἄπΤΊΕΠΘ8 Ἀβροαὶχς ἀπ ἴπο Ἠπαί; απᾶ π]αῦ Ἱπ ΤἨθ ϱΑβ ΎὙθΊἩσΑΓ ἍὮΏῬχο- 

΄ψ 3 Ν . / .” μι 

ρύξατε ἐπὶ τῶν δωµάτων. 38 καὶ "μὴ φοβηθῆτει ἀπὸ 
οἰαΐτι Ἄροηῦη Ίἴῃο Ἠομεοίους, Ἅπά το εΠομ]ά πού ἔοατ Ῥοσααςο οἳ 

90 
ΔΑ Επεορ 1π ἴ]ο πα]ᾷαῦ 
ΟΕ Ἰνο]γό»: Ὀο γθ ἴΠοιθ» 
Ίοτο πνῖδθ ϱ5 βουροπῦᾶ, 
Βπιά ΠΑΣΙΩΙΟΒΕ 48 49795, 
17 Βαΐ Ῥθυναχο οἱ ΠΙΘΠ: 
Έοχ ἴἨογ γ]] ἀθ]ῖγνες 
γομι πρ ἴο ἴχε σοαποῖ]ς, 
Άπᾶ 119Υ ση] βοοατρθ 
ποια 1 1ποῖς ΑγΏΗ- 
ορ αο5; 18αΠά γερβα]ς 
ο Ῥχοιρήε Ώεᾷοτθ Ρο- 
ΥΕΓΠΟΤΒ απᾶ Κίπση 1ος 
πΏΥ »ακο, ος Αα [οςἱ]- 
πΠΟΠΥ πΠα]βῦ ἴπετα 
Ἀπᾶ πο «οηπί]]εβ. 
19 Βυαΐ πγποπ που ἀε- 
Ίϊνοτ τοα αρ, ἴπκο πο 
ὉποιρβΏῦ Ἠουν ος πΏπε 
Ψο εΏα]] 5ρυα]ς: {ος 15 
5ΠΑ]ΙΙ ο ρίτοη γοα 1π 
νλαῦ 6ππιο Ποας ν]ηαε 
πε 5μα]] βροα]ς. 20 Ἐος 
19 ἵν 1οῦ γε ὑλιαῦ «Ροα]ς, 
Όαΐ πο δρ]τ]έ οἳ γοις 
Ἐ έλος συΠΏῖοὮ 5Ροπ]κοῦἩ 
1π τοι, 21 Απᾶ Τ1θ 
Ὀτοίμος 5Ηα]1 ἀε[ινες 
Ἡρ (ο Ὀτοί]μοτ ἑοεαῦἩ, 
Απᾶ πο {αίπεν 1πθ 
ολ]]ά: απᾶ {πο οἩ]]- 
ἀτεμ εΠα[] τῖσε πρ Α- 
ΡΑϊπςυ (ιοί Ῥατεπία, 
Θπά οπι5ο {πετα {ο Ὁθ 
ραῦ το ἁθαίμ, 22 Απᾶ 
Ψο ςΏβ]] ρε Πα ἴεᾶ οἳ π]]. 
πιέπ 3ος πιΥ ἨΒΙΙΕΒ 
Βηκθ: Τις 19 ἐπαῦ ϱ1- 
ἀαγείἩ ζο ἔπο επ βΠβ]]. 
Ὃρ ρανθά. 23 Βιις ποπ. 
ΤΏογ Ῥετβεοιίθ τοι ἵπ 
ΦΠἰς οΙίγ, Ώοο γο 1πίο 
Βποίµος: Έοτ τετ] Τ 
δα ππίογουι, 9 ϱπ]] 
πιοῦ Ώλτο ΡΟΠ6 ΟΥΕΥ Ό]θ 
οἶ]ες οἳ 15γηε], τ]] ἴπθ 
50η ΟΕ πιὰπ Ὀρ 601Π6. 
24 ῶμε ἀῑδοῖρ]θ 15 ποῦ 
Άύῦοσε Πῖ5 παββΒίΘΥ, ΏΟΣ 
ἴπο 5ογνηπίῦ 9Ώοτο ΠΕ 
Ἰοτᾷ. 25 10 15 οποιρῃ. 
Τοχ {πο ἀῑςοῖρ]α ἐπαῦ Πθ 
ῶο ας μῖς ηιββί6Υ, π]ιά, 
τΏο 5εσνηπῖ α5 ηἷς ]οχά, 
1 ἵπογ Ώπνο οα]]οᾶ 1πθ 
ΤηΠ3Ί6Γ΄ οἳ ἴπο Ποιμβθ 
ἜεοιπεριιὈ, πουν ΤαΙΙΟΠ 
ΊΠΟΥΘ δ]ια[ῖ {πεί οαῖῖ 
Τποιη ο Ἱ]5 Ποισε]μο]ά 2 
96 Εσαχ (ποια πού {ποχε- 
ᾶοχα: ΣΟΥ ἴΏοτο {5 1ο- 
ἀΠίπσ «οογοτεᾶᾷ, Ίπαῦ 
5Ώιι]11. ποῦ δε τονθα]ος; 
Άπά Εἷᾶ, ἐλαῦ σπα] ποῦ 
Ῥο Κπονπα. 27 Ὑπαῦ Τ 
{ο]] τοιι ἵπ ἄατκπενς, 
λα 5ροι]ς γο 1π Πραίς 
ππᾶᾷ σης ο Ἠοατ ἴπ 
1πθ Ἓητ, ἰλαί ῬτεποἩ 
Ψο 1ροἩ {πο Ποι»θίοΡ5, 
28 Απά Μεος ποῦ ἴπεπα 

--. 

1 παραδῶσιν Του μα]! Ώηγε ἄα]]γεταα Ὅπτν. πι [δοθή. γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα τί λαλή.]1,. 
π λαλήσητε γο «Ώοιπ]ά 5ρεπ]ς ΤτιΑ. . ο την ἑτέραν ἴπθ πεχκῦ α1τΓ. ο -- κἂν ἐν τῇ ἑτέρα (κἂν 
ἐκ ταύτης ϐ) διώκωσιν ὑμᾶς, φεύγετε εἰς την ἄλλην Ἀπᾶ Ίξ 1η {μθ ποχέ (α]ιᾶ 1 γοπα ΕΦ) υμογ 
Ῥοότεοσιίε γοιι,ή]εο {ο 1Η1οί]λεγ α|τ,].' α---τοῦ ΙπτΑ. τ-- ἂν ΤΑ. 5τώ οἰκοδεσπότῃ !.. 

ε2 2 
επεκα» 

λεσαν.ἴμθγ Ἠανο βγηαταθά αΙΤ1ΥΑΥΥ, Ἠ τοῖς οἰκιακοῖς 1, ἳ' μή φοβεῖσθε {εὰ γε ποῦ αΠΤΤΕΜΙ 



326 
ὙπῖοἩ ἹῑΙΙ {ο νοᾷγ, 
Ῥαῦ ατοποῦ αὈ]ο ἐο Κα] 
1μο βοαἰ: ας ταίπος 
Σολτ Ὠῖτα πν]ιίοἩ 15 αὐ]ο 
το ἀεξίτογ Ῥοίμ δοα] 
Ἀπᾶ Ῥοᾶγ Ἱπ ἍἩἨαι]. 
29 Ατο ποῦ Όντο ΡΡΙΙΤ- 
τους βο]ᾷ 2ος κα Εαν ῦἩ- 
11Ρ3 απᾶ οπε οἳ {Ποπα 
ΒΠΒι]] ποῦ ΤΙ] οἳ ῃπσ 
Ρτουτπὰ π]ιζμοαῦ γοατ 
Ἐπίποτ, 350 Βπί τἴπο 
νουν Ἠαπίτ οἳ τοιτ 
Ἠθπᾶ ατο η παπιρθτες. 
3] Ἐεητ 7ε ποῦ ἴποτο- 
4016, Υθ 8ΑΤθ ΟΕ Πιοτθ 
νπ]αρπαη ΠΙΑΏΣ ΕΡαΙ- 
Ιουν. 32 ΊΠΙΟΡΟΘΥΘΣ 
άλοχθίοτο βΏπ]] σοπ- 
4098 πηθ ΤΘΕΟΙΘ ΤΠΘΗ, 
Ἠῖτα ππ1]] 1 οοπ{65ς 9ἱ5ο 
Ὄθέοτο πι ὨἘΕπίπος 
πνπ]οὮἃ 5 Ιπ Ἡθατοῃ. 
35 ἙΒπί π]οβορτετ βη]]. 
ἄθπγ πιθ Ὦ6ξοτθ ΊΠ6Σ, 
Ἠϊτα τν] 1 αἷξο 4επγ 
Ὢθεέξοτ Ὦ ὨἈΕβίπες 
νιΏῖςὮἃ 15 1π Ἠθανοῦ. 
34 ΤΗϊπχ ποῖ ᾖχαῦ Ταπα 
6ΟΊηΘ 10 εοπᾶ Ῥοασθ 0η 
ΘΒ.{1: 1 οβπιθ ποῦ {ο 
ποπᾶ ἍῬεποο, Ῥαῦ Ἀ 
Εποτᾷ. 35 Ἔος 1 απ 
οοπιθ {0 5οῦ 9 ΙΙΛΗΠ ϱἲ 
πατ]αησο αρα]ηδὺ Ἠ]β 
3Α1ἨεΣ, απᾶ ἴπο ἄβαρῃ- 
τεςαραϊπςύ πε πιούπος, 
Επᾶ ἴπο ἀααρηίες Ἰπ 
1ασγαρα]ηβῦ Ἡογταοῦποες 
ἀπ]ανγ. 96 Απᾶ α πιαΠ)8 
3068 ο]ιαῖῖ ὃο ἴπου οξ 
Ἠϊς οππ Πουδεπο]ᾶ, 
37 Ἠο ἰπαῦ Ἰοτεία {Α- 
11ες ος πιοίπες 1ΠοἵθΘ 
{ΠΠ τηθ 18 ποῦ νΓΟΣΡΗΥ 
08 Ί1θ: απᾶ Το 1παοῦ 
ἀοτοίπβοη ος ἀκαρηίες 
1ΠΟΤΘ Πατ παθ 15 ποῦ 
πγοσῖΏγ ΟΕ Πο. 38 Απᾶ 
Ὦο ὑμαῦ πκοῦμ ποῦ Ε]8 
0Γ0Ο55, αηᾶ {ο]]οποίἨ 
ΑΕἴΘΥΤΩΘ, 15 ποῦ πποτίμγ 
ο ηε, 39 Ἠε ἐπαί Επά- 
θἵἩ Η]5 {ο 5Πα]1] 1ο5ο 16: 
βπὰ Ἆο ἴπαῦ ]ο5εῦἩὮ Ἠϊβ 
1149 ἔοχ πι 58ο βπα]]. 
Άπά Ἱ0, 40 Ἡε ΊΠαῖ το- 
οεἰτοίᾷ τοι τεσθϊνοί]ι 
Ίη8, πηᾶ Ἡθ {ἴλαῦ τε- 
ορῖγοϊα πιθ τεσοο]τοία 
Ἠϊπι ἰπαῦ οεπύ Ὥ]ο, 
4] Ἠο ἰπαῖ τεεεϊτείἃ 
Ῥτορλοῦ ἵπ ἴπο ΠΩΠΙΘ 
08 α Ῥτορπού «Πα]] τε- 
οεἵγο α Ῥτορηείβ το- 
πγατᾶ: ππᾶ Ἡο ἴπαῦ 
χοοθἰτοίη α τιρΏίεοιβ 
ΙΩΑΏ Ἱπ ἍᾖπΠοθ ἨὨΠΠΙΘ 
οἳ Αα τρΏίεοαβ Ττιαπ 
ΕΠΕΙΙ τοσεῖνο π τιρηῖ- 
εοας ππππς τοπ ητᾶ. 
40 Απᾶ ἨῄΤτηο-οθΥος φῆ 
5Πβ]] ρῖνο ὕο ἀτί]ς 111] 
Το οἩηθ οἳ ὕποσο ΠἨγί]ο 
01Π65 α ορ οξ οσο]ά 

α ἀποκτενόντων α; ἀποκτεννόντων ΤΠΤΊΓΑ. 
{θαΥ νθ ΙΤΤιΙΑ. Ὁ - τοῖς πθ1[ τε], . 

6 ἂν 11τι Γλήμψεται ΕΤΊτΑ. 

»πολλῶν στρουθίων διαφἑρετε ὑμεῖς. 92 Πᾶς. 

ΜΑΤθαΙΟΣ. κ. 

τῶν Σἀποκτεινόντων! τὸ σῶμα, τὴν. δὲ ψυχἠν μὴ .δυναµένων 
1Πο5θ πο ΙΙΙ πο Ῥοᾶγσ, Ῥαῦ 19 5ου] 8τ6 πού αὐ]θ 
Ὁ . , κος 
ἀποκτεῖναι' Σφοβήθητε.ϊδὲ μᾶλλομ. ͵τὸν, δυνάµενον 3Ἰκαὶϊὶ 

1ο κα; Ῥαῦ γθ αποι]ά τας  ταίῃι ἶπα πο 18 πυ]θ Ρο 
ῃ . μμ φας τ , 

Ψνχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεἔΥΡµ. 99.οὐχὶ δύο στρουθία 
ποα] απᾶ ὮῬοᾶγ ο ἄθβίχο Ἱἵπ (οΠθππᾶ, 3Νοῦ πο “ΒΡΑΥΤΟΙΥΘ 

Β : - : ς ο ν 
ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν .ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν 

«τος Ἰαπ "Αεεατίοι 19χ0 35ο]ᾶ2 απᾶ 9Πθ οἳ ποπ ΒΗΒΙΙποί{α]] {ο {ιδ 

γῆν ἄνευ τοῦ-πατρὸς ὑμῶν" 90 ὑμῶν.δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς 
Ετυαπᾶ π]ποαῦ σοατ Εαΐμοσ. Ῥπαῦ οξγοα οτοἩ ἴἩο Ἠαϊῖτε οἳ ἴΠθ8 

κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν.. 9Ι μὴ οὖν "ϕοβηθῆτε" | 
ενᾶ 811 πιαπαρεχθᾶ 819, 3Νού "λοχεξοσθ 1Υ9"ΑΠου]ά "ΐεατ; 

οὖν ὕσ-. 
ΒΡΑΥΤΟΠΘ6. ἍὈθύίεγατθ Ἅᾖ7θ, Ἄνοιν 9Π06 {Ἠθγθξοσθ 'οςο- 

« ΄ - ὴ ΄. 

τις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων; ὑμολογήσω 
616ς Β5ΗΔΙ] οοΏΣΘΒΞ Ώο Ῥοθέξοτθ πηθι, η τ1] “ο ξεξβ 

κἀγὼ ἓν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ.πατρός μου τοῦ ἐν Ὁ οὐρανοῖς 
3ρ]ςο 1 Ἱἶπα Ῥοξοσθ ταγ Εαΐ]λος ἩΊιο [18] 1Ώ [Πο] Ἀθατας, 

99 ὅστις.δ ἂνὶ ἀρνήσηταί µε ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
Ῥυΐ π/Ώοβοετος 5Πα]] 4θΏΠ7Σ  ἍτΠθ Ῥ9ξοτθ ἐς παρ, 

ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼὶ ἔμπροαθεν τοῦ.πατρός µου τοῦ ἐν 
Άν] “ἀθπγ Σηπΐτα ρ]εο "Τ. Ῥοέοτθ ΤΩΥ Ἐαΐπος ππἩο [18] ἵπ 

5 οὐρανοῖς. 94 Μἡ.νοµίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ 
[πε] Ἀθατεπβ, ἉπΙηπχ ποῦ ἀπθῦ ΤοἈπ1θ 6ογ]βο ἍΆῬθπσθ οἩ 

τὴν γῆν' οὐκ.ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ µάχαιραν. 96 ἦλθον 
119 θατία: 1 ομπαιοτιοῦ ὕοῬ]ασθ ἍῬεπος, Ῥαῦ 8 Βιγοχᾶ. 3] 30ΑΠΙΘ 

γὰρ «διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ-πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγα- 
ΣΟΥ Το Βθῦ αὖ τατῖβπσθ Άππππ οεραϊπδί Ἠ]8 Σαΐποτ, πηᾶ 8 ἀοπρα- 

τέρα κατὰ τῆς μητρὸς.-αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆςπεν- 
ος αραῖηεδυ ος πιοίἨος, Απᾶ π ἀπαρ]λίογ-ἴη-]ασγ αραϊπεαῦ "πιοίπος- 

θερᾶς αὐτῆς 96 καὶ ἐχθροὶ Ττοῦ.ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ 

{απ ΤΙΘΏΥ. 

1η-]ανν ή3Πεσ. Απά οπεπθΒ οξ ἴπο ππαπ. [5Πα]1] 9] "ποιβεπο]ᾶ 
ο ” ε μ , Ἆ , « Γ Φα 8 ” ” 

αὐτοῦ. 97 Ὁ Φφιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ.ἔστιν 
1119. Ἠο ἴλαῖ 1οτοΒ ΣΑἴἩθς ος πιοῦμθς Άλογο τηθ 18 τοῦ 

. » . Δ ς αν ει Ἆ. ορ ς αν ον Ε 
µου ἄξιος' καὶ ὃὁ «Φφιλῶν υἱὸν ἢ' θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ 
ΟΕ11θ ΤΟΥΡΗΣ; Απᾶ Ἡθ ἐλαῦ 1οπε” Βοπ ος «ἀπαρβῃΏξες ΑΛογθ τιᾶ 3ποῦ 

ἔστιν΄ μου ἄξιος' 98 καὶ ὃς οὐ.λαμβάνει τὸν σταυρὺν.αὐτοῦ 
119 ΟΕἷΙθ υγοτίἩγ. Απά Ἠοί]μαῦ  {ἴαχκοἙ ποῦ Ἠ]8 οΓ058 
μμ Ἅ ο ελ) ᾽ ” τν λ σε μα) 

καὶ ἀκολσόυθεῖ ὀπίσω µσυ οὐκ ἔστιν µου ἄξιος. 99 ὁ εὑρών, 
απᾶ  19011ούβ Α{ἴθς Ίππο "ποῦ 315 οἔτιθ ποτῦἩγ. Ἠο ὑμαῦ Ἠας ξοαπά 

ι ι ες » ελ αλ / Φπήρονς Ν ε 3 ’ η 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν' καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν 

ας Ἠάθ Β811 1959 165 Ἀπᾶ ο ὑπαῦ 88 ]οβῦ 

ψυχἠν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 40 Ὁ δεχόμενος 
31149 1Ἠἱ9 οπ βοοοιηῦ ΟΕ πιο βλ] Βμᾶ” 18, Ἠο ὑμαῦ τθςθΙΥΘ8 

ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται’ καὶ ὁ ἐμὲ δεχόµενος δέχεται τὺν ἆἀπο-. 
τοι 1πθ τεοθίψεΒ; απᾶ Ἡθ Ἰμαῦ τιὸ τουείγθ8 τουθίγος Ἠϊπι πο αετό 

στείλαντά µε. 4] ὁ δεχόμενος προφήτην εἰ ὄνομα προ-. 
πηθ. : Ἠο ἴπαῦ ᾖτοςθῖτοβ 8 Ῥχορποῦ ᾖἹπ [Πε] παπ1θ οξα 

΄ 3 ΄ Ελή .Ι . ε δι ΄ 

Ἰητου μισθὸὺν προφήτου [λήψεται! καὶ ὁ δεχόμενος 
Ῥτορμθῦ [116] τοπατᾶ οἱ Α Ῥτορμοῦ βΠα]1 τεσθίτθ; απᾶ Ἡε ἴπαῦ Ὦκεοοεῖτες 

δίκαιον εἰ ὄνομα δικαίου ισθὺὸν δικαίου 
ΑτὶρΏίθοας [πιαπ] Τη [11ο} Ώβιπθ οἳ α τἱρπίθοπΒ [πααπ] 0μθ τοπ/αχἁ οἳ α τἱβΊ{ΘΟΙΝΒ 

ἐλήψεται.! 49 καὶ ὃς Εἐάνὶ  ποτίσ ἕνα τῶν μικρῶν 
[πια] εἩα]11τεσθίτθ, .Απάᾶ ὙΠοοτεςσ 5Πα]] ρ]το {ο ἀτίπ] ο οπθ 3110519 οΠ88 

Υ φοβεῖσθε {ε8Υ Υ6 ΤΑ. ᾖ{[καὶ]1. 3 φοβεῖσθε 
οδὲ ΗΤΤΑ, 4 κἀγὼ αὐτὸν ΙΤΤΊΤΑ, {ε -- τοῖς ἴλμθ ΠΗτι]Α. | 



κ ΧΙ, ΜΑΤΤΗΕ ΠΥ, 

τούτων ποτήριον ψυχροῦ µόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ) 
λοξτλοσθ 3 οἱΡρ οἳ οοἱά [παίοι] ομἱσ [πο] πια οἳ 8 ἀἱβοίριο, 

ἁμὴν λεγω ὑμῖν, ὀψ.μὴ ἀπολέσῃ τὺπ.μισθὸν. αὐτοῦ. 
πω] 19.5 ἴοσοι, ἵηπ ποιγίεθ 1811 Το 1959 Ἠ]8 τοπγηχᾶ, 

Δ α) μα ε/ 3 μ «2 -. -- ΄ -” 

11 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς 
Απᾶ 1ῦ οὐπαθ ῦο Ρα55 ποἨ ἍἨπᾶ Βπὶδμοᾶ 1ὔονας' οοπαπ ἶπρ 

δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ 
πμποίτο «Οἀἱδοῖρ]ος αἩἱβ, Ίθ ἀορβχυεᾶ ἴλοπορ Ὅο ἴθβοα τ οπᾶ 

κηούσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν.αὐτῶν. 
το Ρχειοὰ 1π υ]μοῖσ οἵ ο», 

2 Ο.δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ 
Νον ζομπ Ἠανίης Ἠοβτᾶ ἵπ ἴμο Ῥείδοιυ ἴλμο Ὑγοχ]ς οἱ ἴπο 

χριστοῦ, πέµψας Ἀδύοὶ τῶν-μαθητῶν. αὐτοῦ, Ὁ εἶπεν αὐτῷ, 
Οπχ]ο6, Πατῖηρ σου ΊΌπο οὗ 19 ἀῑδοίρ]ες, βι]ά {ολα 

Σὺ εἶ ἆ ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; 4 Καὶ ἀποκρι- 
ΑττίλμοιαἴἩθ  σοπιίπσ [οπο], ος Αποῦμεπ χθ πΥο ῦο ]οοἰςἔοῦ Απᾶ απδτνετ- 

θεὶς ὁ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἡορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ 
τις 11618 απἱᾷ ᾖἴοίμσιι, Ἠαγίηρ Ροµο τοιαίθ Το ζοῦπ 

ἃ ἀκούετε καὶ βλέπετε’ 
πλην Υθ]ΊοςΣ απά Βθθ: Όιπιὰ χθυοῖτο βἱρῃῦ, απᾶ 

"πωλοὶ περιπατοῦσιν’ λεπροὶ καθαρίζονται, Ἀκαὶ κωφοὶ 2 ν 

19119 παλ] 16ΡΟΥΒ. Άτθ ο]υπςοᾶ, απᾶ 64εηΕ 
ροή . 1 νε, καὶ ροῃ { : ἀκυύουσιν' Ἰνεκροὶ ἐγείρονται, “καὶ! πτωχοὶ εὐαγγελίζονται 

που; ἀθεθᾶ Άχο γα]ςεᾶ, αιά Ῥοος Άτθ εταπφε]πεᾶ. 

ϐ καὶ µακάριός ἐστιν, ὃς πεὰνὶ μὴ σκανδαλισθῇ ἔν ἐμοί. 
Απιά ὮὈ]οδυυᾶ 18, ππποετες επ]] ποῦ ϱο οβεπᾶθά ἵπ τη, 

7 Τούτων.δὲ πορευοµένων Ίρξατο ὁ]ησοῦς λέγειν τοῖς 
Βαΐ 5 ἴμοθδθ πγεχς ροΐπᾳ Ἄρερλα 1168υβ Το 5αΥ ᾖἵο {πθ 

” λ. Γ ε) ΄ ΄ πλ ἠλθ' Π ” . ” 

ὄχλοις περὶ Ἰωάννου, Τί Ῥἐξήλθετε' εἰς τὴν ἔρημον 
οχοινᾶδ οοποοτηῖπς 7ομπ, Ἠλαῦ πεπύγεοιῦ Πίο ᾖ31πο πΙ]άθγμεςβ 

θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ  Ἅἀνέμου σαλευόµενον; 8 ἀλλὰ 
Μο ]οο]ς οὐ δ΄ 8 τεοᾷ Ὦν [1π9] πνπᾶ | βΠβ]κοα Ῥαΐ 

τί υἐξήλθετεϊ ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἔν μαλακοῖς αἱματίοις' ἦμφιε 
σηλαῦ Ἰνθηί Το οαῦ ἴο β6θ2 Β ΠΙΑ. 1π 5οΕ6 . ΡατηιθΏίς 

ἔνον} ἰδού, οἱ τὰ μαλακὰ 
ταισοᾷ Εελο]ᾶ, ἴοςο π/]ο {Ώθ 5οἑυ Γρατταρπίβ] 1π ο ἨομβεΒ 

τῶν βασιλέων ΡεἰσίνἹ 9 ἀλλὰ τί Ἰἐξζήλθετεί αἰδεῖν; προ- 
οἑ Κίπρ8 Αθ." Ῥαΐς πν]λ]αῦ ποπ τε οαῦ 10 560 α νρτο- 

φήτην 1! ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ  περισσότερν προφήτου" 

σ- 

βΙ- ἴ σι 

ΊΥΕΝΤ 

Ῥ]οῦ 2 χει, 1517 ἴογοι, Ααπᾶ [οπ6] Ίποχο εχοε]]επό ἴλαπ ἃ Ρτορμεῦ. 

10 οὗτος. γάρ! ἐστιν περὶ οὗ Ἅγἔγραπται, Ἰδού, "ἐγὼὶ 
Έος 0μἱ8 Ἱς [Ἠθ] οοποεσπήηρ ποσα 15 ας Όθεπ ντι οι «Βε]μο]ά, 1 

ἀποστέλλω τὺν.ἀγγελόν.μου πρὸ προσώπου.σου, "ὃς! κατα- 
πει ΙΠΥ ἨΙΘΕΡΞΘΗΡΟΣΥ Ῥείοχθ ΤΗΥ 1ᾳοθ, νο βΏα]]. 

, Ν εν, ” ρεὰ Ξ ε Δ  / ε » 
σκευάσει τὴν .ὑδόν.σου ἔμπροσθεν σου 11 ᾽Αμὴῆν λέγω ὑμῖν, 
Ῥτυρατα ΤΗΥ. ΥΑΥ Ὦθίοχθ άμος, γουΙψ Τβ8ασ ἴοτοι, 

οὐκ.ἐγήγερται ἐν  γεννητοῖς γυναικῶν μείζων ᾿Ἰωάννου 
όλεγο ηα5 ποῦ 1Ι5ΕΠ Θ11ΟΠΡ Γ[1Ἡοβ6] Ῥογη. ΟΕ ΟΠΠ ἁἈρτεαίε ἍἵπαἨ ζομπ 

τοῦ βαπτιστοὺ ὁ.δὲ µικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν 
ἴπθ Ῥαρί]εῦ, Βαῇ Ίο ὑλαῦ [15] 1655 ο ἄτπ Ὅμο ἈἹϊπρᾶοιι οξἴπο 

οὐρανῶν μείζων Τάὐτοῦ ἐστιν.! 19 ἀπὸ.δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου 

ὃ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, Ἱκαὶϊ- 

φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις . 
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4υαἴξη οπἵσ ἵπ ἔμΠο παταθ 
Γοξ π. ἁλμοιρ]ο, τεχ]ν 1 
Β4Υ ππίο γοι, Ἡθ εΏα]] 
«η ΤΟ Ὑγίδο 1956 119 τθ-. 
πητᾶ, 

πι, Απᾶ 1 ομπαο ἴο 
Ῥ888, ποπ ᾖ6βμβ΄ Ἠπά 
τοπᾶρ απ οπά οἱ σο1- 
πηρπαϊῖπρ ΠΒ Ίπο]νο 
ἀβοίρ]ο», Ίο ἀαραχισᾶ 
Ίλοθπςοο Το ὕεπο]ᾗ απᾶ το 
ΦΙΘΑΟΗ 11 {οῖσ οἱ[16β.., 

"0 ΊΚουν σ/λοπι Ζοἶνα Ἠμᾶ 
Ἠθυχά 1π {πο ΡΥΙΡΟΙ Τ119 
π/οχκς οἳ Ολχὶ5ε, 19 
5εΏύ ἴπο οξ Πΐ5 ἀῑδοὶ- 
Ῥ]65, 3 απᾶ απὶᾶ ππτο 
Ἠϊπα, Ατί ἴποα ο {πας 
κΠοι]ᾷ οοπαο, ος 4ο πθ 
1όο]ς {οχ αποίΠετ2 4 ᾗε- 
818 αΏβννοιθοἆ απᾶ βα1ᾶ 
ἁπίο Ίλεπι, ἄσ απᾶ 
βπου/ {οιπ αρηἲπ {1959 
{Π]πρε πτνΏ]οὶ 7ο ἆο 
ἩἨθαχ απᾶ 8θθ: ὅὃ Τ]θ 
Ῥ]πιᾶ τοσθῖτο «ἀποῖρ 
βἱρΏί, απᾶ {πο Ίππιθ 
ν/κ]]ς, ο Ἱερετ 419 
ο]εβπςθᾶ, απᾶ {πο ἄεαξ 
ἛἼἨθαχ, 1Ἡθ ἄθπᾶ ατθ 
χαὶξοᾷ πρ, απᾶ 1ο Ῥοος 
Ίαγο ἴποθ ΡοβΡο] Ρτοδιιζ]- 
ϱἆ {ο ἴπεπ. 6 Απά 
Τ]9:Ρ6ᾶ 19716, π]ποδοετευγ 
Επα]] ποῦ ο οβεπᾶθά 
1Π Ἠ1θ, } 

7 Απᾶ- 88 ἴἨογ ἄοθ- 
φατίοᾶ, ᾳ68α5 Ῥεραπ {ο 
ΒΙΥ Ἱπίο πο τοιι]{]- 
{αᾷθβ οοποθτηΙηπς σοΏ, 
Ἠπαῦ ποπ Το ου{ 1πίο 
19 π]]άρχποςβ {ο 6οθῇ 
Α. τθεᾶ ελακεη τν τἩ 
1μθ νιπᾶ 2 8 Ῥυτ τιπαί 
πνοή το οπῦ {οΥ Το νεο ῦ 
Α τη ο]οίμεά ἵη εοξς 
ταἰπαεηῦ ὁ Ῥεπο]ά, ἴχιογ 
τπαῦ πνθατ βοξὐ οἰοί]ιῖις 
Άπο 1η Κϊπρε᾽ ἨοίβθΒ, 
9 Ῥαΐ6 πνλαῦ πνοπύ Υθ 
οα{6 ΣΟΥ {ο εοθῦ Α.ρτο- 
Ῥηοαί 2 Υεα, Ι ΡΑΥ ππῖίσ 
οι, απά Ἠ1ΟΓΘ {Ώβπ 
χορΠπεύ. 10 Έοτ {1 ἵ8 
6, οἱ γ]οπι 1018 τυτ]{- 

ΤΕΝ, Ῥελο]ά, Ι εεπᾶ η 
ΙΠΘΑΞΘΏΡΟΣ Ῥοεΐοτε ΤΗΥ 
24568, πνΏῖοὮ ΕΠΙ] Ῥτο- 
Ρ41Θ Τ1γ Υγηγ ὮεΙοχθ' 
1μἩ6οῬ, 11 Ὑεν]γσ 1 δα 
ΊἈΏ{ΟΥΟΙ, ΑΤΠΙΟΠΡ ΠΟΠ 
Ὅπαῦ 31ο Ῥουπ οἳ πο- 
πηεπ 1Ἠθ1θ Πα ποῦ 
τῖδεπ 8 Ρτθβίος {λατ 
1οΏπ πο Βαρίϊςί: ποῦ- 
πνΙΠβίιπαϊηρ Ἡθ {πας 
18 ]θηςύ Ίπ ἴ]ιο ΚΙπρᾷοπι 
οξ Ἠθατοη 5 ΡτεαῖεΓ 
ἴΒαπ Ἡθ, 12 Αιιά Έγοτα 

Ἠεμτοπ8 βτθαδίες ἴπαη Ἡο 1β, Ῥυιῦ ἔτοπι με «ἆθγ5 οἳ ζ0Ἡπ Ἅᾖ1ἴπε ἄπγβ οξ {οημπ ἴμα 

διὰ ὉΥ (αἱς ἀἱδοῖρ]εβ) ΓττιΑν. αΓκαὶ] τπτ. Κ[Γκαὶ]τ. Ἱ -- καὶ αμ [Ε]ΤττΑ. τι ἂν 
115. η εξήλθατε ΩΗΤτ,Α. 9 ---ἑματίοις (γεαᾶ [βατπιεηίς]) [γ]ττια. Ῥ --- εἰσίν (γεαᾶ 
[ατε]) τ[α]. α προφήτην ἰδεῖν; (νέαά Βυῦν πἩΥ ππεωῖῦ γε οἵιζ 3 ἴο 8ε9 α Ῥτορ]ῃθί ὃ ΤΑ. 
Σ--- γάρ Τον πι. Α]. 5 [ἐγὼ], ἆ καὶ (γεαᾷ ομιὰ Ὦε 5Πα]ὶ ρτεραις) Η.  ἐστὶν αὐτοῦ Α. 



28 
ἘῬαρί]ραῦ απ1] πουγ 1ηθ 
Ἐἰπρᾶοπι οἳ Ίεανεν 
βαβοχείἩ τ]ο]επσς, απᾶ 
9ο τἰο]επύ βχκο 16 Ὦγ 
49166, 15 Έοςχ αἲ] ἴ]πα 
Ῥτορλοί5β απά {πο Ίαν 
Ῥτορ]οκ]οᾶ απῦ] Ποστ, 
14 Απᾶ 1ξ γο π]]] χε- 
σοΐνο {ὲ, ὑπ]6 15 ἘλαἘ, 
υπνπῖς] πνης ΕΟΓ 10 σοΙΏΘ, 
10 Ἠ9 ὑπαῦ ἨβῖΠ θατ5 Το 
Ἠουχ, 1οῦ ΄ Πτα Ἠθατ. 
16 Βαἱ νυπετεαπ{ο βμα]1. 
111κοπ ὑμῖς ρεποταἰᾖοπ2 
14 18 11ο απύο οΏΙ]ἄτετ. 
Εἰμθῖηρ 1Π υπο πιαχκοῦς, 
πη οβ111πρ απῖο θηοίχ 
{ο]]ονης, 17 απᾶ βαγίης, 
ἨΤο Ἠπγε Ῥὶροᾶ αιπέο 
σοι, απᾶ 7ο Ἠατο ποῦ 
ἀπποθᾶ;  ἨὙΠθ ἍΆἨβτθ 
Ἰλοαιχπεᾶ Ἱαπίο τοι, 
Επᾶ σθ Ἠατο ποῦ Ἰα- 
πηεπἰεᾶ. 18 Έοχ ζομπ 
οπΊης ποϊῖπος οαὔῖως 
ΤΟΣ ἀτ]π]ίπς, ΑΠ ἴΠογ 
βαγ, ο ἨΠαίη α ἀετ]]. 
19 Τμε Ῥοπ οἳ πα Π- 
Πας ελ {1ης ἆλλά ἀτιπ]κ- 
1ἨΡ, Απᾶ ἴ]εγ 5αγ, Βὲ- 
Ἠοίά Ἄ τοπ ρ]αὔζοῃ- 
018, Απᾶ α πηποῦίρρος, 
Ά. {τιεπά οἳ ΡΙΡΙΙοππδ 
Ἀπά βἴππο», Ειιή σνίβ- 
ἄοπα ἶ» αδύβεά οἳ Ἠεχ 
ολΙ]άχεῃ, 

20 Τηεπ Ῥεσαπ Ἡο {ο 
αρυτχαοιᾶ πο οἱθθΒ 
Ὁυπονοῖη πιοσῦ οἳ Ἠ]8 
χηὶρΏῦγ ὙἹοσκς Ώῄτεχθ 
ἆοπε, Ῥεσπαςε "Πογ Το- 
Ῥοπίεᾶ ποῦ: 21 Ίο 
Ἡπίέο Ίπθρ, Οποτασῖη | 
πνορθ ππηίο "πας, Βείῃ- 
εαἱαα! ζοχ 1Ε 0ο παϊρ]υγ 
ΝΟΥ, ἍἹΠΙοὮ 3Ὑοχο 
ἆοπο Ίπ τοι, Ππᾶ Ὄθει 
ἄοπο Ἰπ Τγτο απᾶ Β- 
4οπ, (Ἡ6γ ποι]ᾶ Ἠατο 
γοροπί{οᾷ Ίοηπρ 5ο ἵπ 
Εποκο]οίΏ απᾶ α5ΠςΒ, 
22 Βαΐ Γ 5αγ απίοτοα, 
10 επα]] Ῥο ποτε Το]ετ- 
πΌ]εΈοχ Τγχεαπᾶ Μ149η. 
5ύ ἴηΠο ἄαγν οἳ ]αᾶρ- 
ὙποηΏῦ, Ίηπαπ Τος τοι. 
25 Απά ἴλοι, Οπρεχ- 
ἨὨβατα, ὉΠῖοα ατὸ εκ- 
α]ιθᾶ απῖο Ἠθατεη, 
βηπ]ὸ Ῥο ὈτοιςΏό ἄονντι 
5ο Πε]]: Ίος 1 ἴπο 
πηϊρΏίγ νοσ]ς, ν/πῖο 
Ἡαπτε ὍὌουη ἆοπο Ἰπ 
Ἔλπεαθι Παᾶ Ὀθεη ἄοπε ἵπ 
Βοάοπα, 15 πνοιι]ά Ἠπτα 
χοπιαιπθᾶ απο] τίς 
αγ. 24 Βαΐῦ Τ 5αγ απῦο 
γοι, Της 16 5ηα]] Ὦο 
Ώ1οτο Το]εταὈ]ο Έοσ ἴπο 
Ἰαηᾶ οἳ Βοάοπα ἵπ πο 
αγ οἳ Ἱπάρτασπῦ, πΒῃ. 
ΣοΣ ἴπερ, 

ν ἐπροφήτευσαν 1ΤΤΙΑ. Ί ο στ ἀν ν 
8 καθηµένοις ἐν ἀγορά (πιδχ]ςεῦ) Μ,; καθηµένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς «ΤιΑ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΙ. 

τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι, ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιά- 
19 Ῥαρίαῦ ππῦ] ποπ, Πο ἈἸπρᾶοπα ο ίπο ἍἨειτοηπς ᾖΒ Ία]κεηὮ Ὀγ. 

ζεται, καὶ  βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 19 πάντες γὰρ οἱ 
ν]ο]εποθ, απᾶ [μα] ν]ο]επῦ 5εῖζο 10, Έοχ 51] {μθ 

-” . δ. ορ ε, ” / ση. . αι ά .[ ο Ν 

προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου Ὑπροεφήτευσαν'! 14 καὶ 
Ῥτοραεί5 ΑΠᾶἴἩο Ίππ απο] 3οπη αρχορλεβῖσᾶ, Απᾶ 

εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν "Ἡλίας! ὁ μέλλων ἔρχεσθαιω 
11ο ατο γη]]ῖπσ οτοσεῖτο [15], Ίο 18 Ἐ]λας νγο, 15 αροιῦ | ο σοιΠθ, 

1ὅ ὁ ἔχων ὧτα Σάκούειν,ὶ ἀκουέτω. 16 Τίνιδὲ ὁμοιώσω' 
Ἡς υμαῦ Ἠββ ἍΘΛΙΒ 30 Ἠθαχ, 1εῦ Ἠϊπα Ἠεβς. Ῥιῦ ο ππαῦ ϱΠα]11 κατ 

τὴν γενεὰν.ταύτην; ὁμοία ἐστὶν Ἐπαιδαρίοις! ἐν ἀγοραῖς 
9Πίς ροποτα[ῖοπ 2 κε ᾖῦἩ)31α το 10019 οπΙ]ᾶτεα Ίπ[π6] πιαχ]κοῦς - 

καθηµένοις,! Ὀκαὶ προσφωνοῦσιντοῖς ἑταίροις. αὐτῶν, 17 καὶ 
βἰθπα, απά ορ] πρ ῦο {πεῖσ οοπιρΏπΙοἩ5, βηᾶ 

λέγουσιν;! Ἠὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ.ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν 
βαγίπς, Ύπε ρροᾶ ἴοτοα, ππᾶ 19 αἷᾷ ποῦ ἄθπσο; πνο πιοπχποᾷ. 

εὐμῖν,' καὶ οὐκ ἐκόψασθε. 18 Ἡλθεν.γὰρ Ἰωάννης µήτε ἐσθίων 
οσοι, απᾷ γο ἀἷᾷ ποῦ σπα]. Έους "σαιπθ α109Ἠπ  Ἅποϊτῃος ϱπΡΙΠΡ. 

µήτε πίνων, καὶ λέγουσιν, Δαιμόνιον ἔχει. 19 ἦλθεν ὁ υἱὸς 
ος ἀτίπ]ήπα, απᾶ πε σα, Α ἆοπιοᾳ ς Π48, δύπυιθ 101 Ἔδοι 

τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, Ἰδού, 
308 πωυΠ. οπύῖπς Απά ἀπίηκίηςσ, απᾶ ΊΠοΥ βαγ, ἈἘολο[ᾶ, 

ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν «Φίλος καὶ 
Β ΤΙΒΏ. Αα Εἰαθίρῃ απᾶ ο Ψ]πθ Ὀϊρρος, οἳ {ακ-ραῦμοτοτ5 πι Σγ]επᾷ . αιιᾷ 

ς λῷ ῃ ἰδ 8 « / ον ο, α,.. ἤ . 7 
ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώωθη ἢ σοφία ἀπὸ τῶν. τεκνων! αὐτῆς. 

ΟΕ ΒΙΠΊΘΙΑΒ. Απα "πας Πας]βεά Ἀπνηςάοτα Ὦν 3σβ1]άτοπ. 1Πογ. 

20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο 
Ἔμεη Ἄθρθραη 3ο 1ΘΡΙΟΒΟΑ ὉἩθ οἱ θῖο Ἅπγ/μίοα Ἠπα ὕπκθη ρ]ασθι 

αἱ πλεῖσται δυνάµεις.αὐτοῦ. Ότι οὐ-μετενόησαν. 21 Οὐαί 
'Ἡθ Ἅπιοςῦ ο Εῖ5 π/οχ]5 οἱ Ῥοπθτ, Ὦθοβαςθ ἴἨογ χορεπθεᾶ ποῦ, Ύγορ: 

σοι, «Χοραξίν' οὖὐαί σοι, (Βηθσαϊδάν"Ἱ ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ 
φοΐμθε, ΟΠοτασῖη ! πνορθ 9οίμθθ, ἨΒοϊμεα]ᾶα | 3ος Ἡ Ἰηῃ, Ίγτο ' οπᾷ 

Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάµει αἱ Ἅγενόμέναι ἐν ὑμῖν, 
Βιᾷοιπ Ἠφᾶ ἵα]κοη ρ]ασθ ἴῃο πγοσ] οἳ ροἵθΣς πηΙοἩ Ἠανο ὕιΚεη Ρρ]ασθ ἵπ Σου, 

πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ µετενόησαν. «392 πλὴν λέγωὶ 
10ΠΡ 85ο 1π βαοΚκο]οῦἩ Επᾶ κ 45165 πεγ Ἠαᾷ τεροπ0εᾶ. Ῥαΐ6 15.0 

ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σἰδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. 
ἴογοι, Ἐοχστο απᾶ Αἱᾷοπ- 'Ί1οχθ {ο]εταβ]ο 5Πα]] 11ο ἀάγ οἳ Παὰάρπισπδ' 

ἢ ὑμῖν. 99 Καὶ σύ, ἔΚαπερναούμ,! ἠΙ ἕως Ἱτοῦϊ οὐρανοῦ 
"ματ ζοχ γοι. Απᾶ ἴποι, Οβρεγπβ τα, ὪππΟ ἵο Τθ ἍἨθΘΑΤεΠ 

κὐψωθεῖσαμ ἕως ἅδου Ἱκαταβιβασθήσῃ" ὅτι εἰ ἔν Σοδό-ι 
Ἠαςῦ Ῥεεη ΙΕίοᾷ πρ, ᾖἵο Ὠπᾶες απα]ύ Ῥε Ῥχουρβῃῦ ἄοππαι: Έος 1 1η /Ροᾶ- 

µοις Ἀἐγένοντοὶ αἱ δυνάμεις αἱ "γενόμεναι ἔν σοίφ! 
οι Ἠαά ἵακεπτ Ῥ]αος ΤἨπε ποχκς οἱ Ῥοπός Πίο] Ἠατε ἴα]κεη Ῥ]ασς ἵπ {1περ, 

οἔμειναν!.ἂν. μέχρι τῆς.σήμερον. «24 πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
15 Ωαᾷ τοπηβίπεᾶ απ] Ὅο-όαγ. Ῥαῦσ Ίδη ἴογοα, ἴπας 

γῆ .  «Σοδόμων ἀνεκτύτερον ᾖἔσται  ἔν ἡμέρᾳ κρίσεως 
101 Γ{Πο] Ιαπᾷ οξ βοᾶᾷοπα 1Ποχθ {ο]εταῦ]θ . βΏα]] {6 ο Ίπ αγ ο Ιπάριιεπῦ 

σοί, 
"Πα. Τοχ {μερ, 

ἆ παιδίοις αΙΤΤ:ΑΥΓ. Υ τ- ἀκούειν Ἱ[τν]Α. 
 ἃ προσφωνοῦντα ταῖς 

α 'Ἠλείας τ. 

ἑταίροις νύΏο Ο8ΛΙ11Ω ο Όμε 6ΟΠΙΡΔΠΙΟἨΡ (ἑτέροις }εαά οι11ηρ Το ἴλε οὔπετς τς) (-- [αὐτῶν] 
ἴπείν Α) λέγονσιν 587 1ΠπιΑ. ο---ὑμῖν ΠΠΤΤΑ. 3 έργων νο] την. εἕ Χοραζεύν ΤΠΤΑ. 1 Βηθ- 
σαϊδά 11;. Εξ Καφαρναούμ. ΗΤΤΣΑΥΥ. 
Β]ιο]ύ ύᾖοι ο Ἱσα αρᾖ 1Π1γΑ; ὑψώθης συ’. 
(τω ἐγενήθησαν ΙᾷΤΙΑ., 

Ἀ μῃ ΗΤΊΤΑ, Ἠν. ἍἹ--- τοῦ 1 ΤιΑ. κὐψωθήσῃ» 
.Σκαταβήσῃ ἴποι ϱΏα]ό ἀεδοομὰ Π0ΓΑ. 

ο ἔμειγνεν ΗΤΤΑ. 3 ἐν σοὶ.γενόμεναι Τε) 
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95 Εν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐξομο- «5 Αὲ ενας πο σςη 

; Αί πας, ο ΄ απομςι, τπτ ο μα : 1 τ΄ τηΙς που. ο Έα. 
- - ΄ ” ΄ -” -” : - ] -” « Ἡ 

λογοῦμαί σοι, πατερ, κύριε του ούρανου και τὴς γῆς, Οτι ον Ὃ ο λος 
τα {πορ, τε ος σν {ο ὃς σης απᾶ δα ο ΡΗ Όλιαῦ ἔλοα Ἠποῦ Ἱι]ᾶ ἔλοεθ 

Ράπέκρυψας' ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας Όλίπες Έτοια Όλο πε 
ἔλιοι ἀῑᾶ«6 Ἠϊ 46 ἔ]ιθβα ]ίηρς ἔτοιι . πΙθ , ηπᾶ Ῥτπάσπί, απᾶ ἀῑάβίτογοενὶ Ὃ τοσα ας ο ο. 

αὐτὰ νηπίοις. 36 ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως Ἀἐγένετο εὐδοκίαὶ ῬαμεΒ. 26 Έγοι κο, Ἐὰ- 
.πθια ᾖἴο Ὀ8ῦοῬ. οσα, ἈἘαίποι 3ος ἴπις «» Ιπς Ὑπε]]-ρ]οβδίηρ πα ας ει 

ἔμπροσθέν σου. 97 Πάντα µοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ.πατρύς.µου 27 ΑΠ Ελ]λμε ατο ἄο- 
΄Ῥοξοσο μρο, ΑΙ ἐπίαρβ ἔοπιθ π/οτο ἀο]]γοτοᾶ Ὦσ 1ΑΥ Εαἴλος. σος οποιο τισ 

καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ οὐδὲ τὸν Ἀποποαία πο 8οπ, Ῥαῦ 
Απά πο οπθ 1σ1ο 8 ἴπθ Άοπ ϱχσορὲ {θ Ἐαίμθς; πο {πρ πο Ἐρίλοςς” ποϊίμος 

, 3 , αν. σα πε . τοι ἘπογεῖἩ ΑΠΥ ΤΩΑΠ ἴπο 
πατερα τις επιγινώσκει ειµη ο Όιος, και :φ.εαν. ἘβίΠοχ, 8ΑΥ0Θ 11ο Βοη, 

Ἐιίμας Τρηγ 0ΠΘ 49ος Ποπ οχκοορῦ ἴπο Έοπ, ἀπᾶ 9 {ὸ τπυἈοπηβοθύθς Απᾶ ᾖ6 {ο ἈΟπΙΡοεΥες 
ρα ον ς εν η , 5 - , ν {πο Θοπ πτπὶ]] τοτθβ]. 

οὐλήται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 28 Δεῦτε πρός µε, πάντες Ἰῦπ. 28 ζοπιό πο, 
Ὥληγ «π]] 11ο "5οα νοχετοαὶ  ᾖΠιπα], Όοπθ ἵο Ἱθ, α] Τη9, α]] /6 ὑλαί Ίου 
ο ππς ῃ , ΑΗ) , « ΑΠπάᾶ 410 Ἠθατγ Ἰπάευ,' 

οἱ Κοπιῶντες και πεφορτισµενοι καγω ἄναπαυσω Όμας. «Ωπᾶ Ι σι ϱἶτο σοι 
Σο λαῦ Ίανοις Απά Άτο Ὀαχάσπεᾶ, ΒπάΙ Ὥπτη]] ρἶτο "τοῬθῦ γοι. τος, 29 μεν σος 

» η ; ω ῃ Ω, ῃ ω “ἩροἨ τοι, 8Ώ 29 ἄρατε τὸν .ζυγόν-µου ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι' πιο; 2ὸς 1 ατα αι 
πΠ]α]ικθ ΣΥ 7ΟΚΘ αρος σοι, Επᾶ Ίδατῃ ἍΆΈχοπ πθ, 1ος /΄]οπ]γ ἵπ ἨἩθησό: ππά γα 

σπρᾷός! εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ-καρδίᾳ' καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν πολης ὃς οσα 
Ἰηοοῖς Τη παπά ἍΊΙοπ]γ ολ Ἠοατόος απᾶ σο 5λα]] βμᾶ τοςΏ σας ἵς ΟΛΥ, αιπᾶ ΤΑ 

ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. 90 ὁ.γὰρ.ζυγός.µου χρηστὺς καὶ τὸ φορτίον ο στα 18 σαι, 
{ο γουςσ 8δοι]θ. ἘΟΣ ΏαΥ ΥοΚκθ Θ645Υ οπᾶ “ρυχᾶεα 

μου ἐλαφρόν ἐστιν. ΧΠΙ. Αἱ ἐλδί επιο 
1ΙΥ ἹἩρηπς 18. τας θεα ποπῦ οἩἳ {]θ 

Γ 9 - -ὖ , ε» ο - ο 4 ῃ Ββαβρα! ἄαάγ Όλτουσα 
19 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ ]ησοῦς τοῖς "σάββασιν! εἩοσοσπ; απᾶ Ἠϊς ἀῑσοῖ-, 

Αἱ ἍΌὈπῦ 1ἴπηθ ους Φεςαβ ΟΠ {Πθ ῬαμραίἩ τ Ό]ερ πτοσθ απ ἨἩαπρτσᾶ, 
αν . , ο ες ὃν αστρα πο ὃρ 4 Απᾶ Ῥεραπ {ο Ρ]ασ]ς έιθ 
όια των σποριµων οἱ δὲ /ιαθηταὶ αὐτοῦ επεινασαν; καὶ Θθ48 ΟΕ οΟΥ1, απά ἴο 

Ό]ιγοιβὮ Ἅᾖἴπο οοι-Πο]άς; βιιᾶ Ἠβ ἀϊρδοῖρ]ες π/οχθ Ἀππρτσ, ἃς πᾶ οπῦ, 2 Βαΐῦ ηπεη ἴ]θ 
ρ ; ; ν .ν ην] τὲ, ἴι 

ἠρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. 3 οἱ.δὲ Φαρισαῖοι Ὃ ο πίό η Βωμο]ς 
Ῥοραα. το ρ]ιιο]ς [1ο]  ουγ5 απᾶ {ο εαῦ. Ῥαῦ Πο Τ]αχῖκθες ἍΤἨγ΄ ἀῑεοῖριος ἆο ἴπαῦ 

ἰδόντες Ιεἶπονι αὐτῷ, Ιδού, οἱ µαθηταίσου ποιοῦσιν Ὁ παρων ενα εαλδαι 
Ἠατίπσβδεοη εαἰᾷ το ΠΠ, ἍἈῬομο]ᾶ, τἩσ ἀϊροῖρ]ες ηχο ἀοῖὰς ππιξ ἄργ. ὃ Ὠιιῦ ο βαῖᾶ Ἱαπ-- 

οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἔν σαββάτῳ. ὃ Ὁ.δὲ «εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἓο ἴποπιν Έπτο γο παν ᾱ π]Ώπύ Ὀατιά ἀῑα,' 
(6 ἵν ποῦ Ἰωπνέεα] ἴοάο οἩἳ  ππυῦπί, Ῥιέ]μο οαῖᾶ ο ί]ο, 3ο πο Ίο τνας αι Ἠπιν” 

ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν ἸΔαβίδ,ὶ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸςϊ: καὶ Ετεᾶ, απᾶ «πε τηαῦ 
. ρα ς Ίγοτε νηἴἩ Ἠίτα; 4 Ἠοπ 

3γο 'Ἠατο χοβᾷ πηπαῦ "αἱᾷ αΏανῖᾶ, ὙΊοα Τε Ἡμηρεχεᾶ ἸἨίπιάο]ξ απᾶ Ἡο οπίογοᾶ 1Πίο {ἴμθ 

οἱ μετ αὐτοῦ; 4 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ Ὢομδο οἱ ἀ9ᾶ, απᾶ ἀῑᾶ 
ὀποςο τν Πω 2 Ἠου Ὑε επίετεᾶ Ἰπίο {πο ΊἨοιςθ οξ οᾶ, απά ο μα Ὃ αι 

σι στ ρ ξι Ι σρὺῦσί οὐκ ἐξὸ ᾖ Φος Ἠϊτη Το εα!, ποῖ(πεσ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως Σέφαγεν,! Σοὺῦςί οὐκ ἐξὺν ἦν 1 ; 
όλο ται ο το Ῥτοδοπίπί]οη Ίο βἴο, πυΏ]οὮ 3ποῦ "]ανν{ξα] 0 Ἴτναβ Έος πουν τημο Ίποτο 

. » αν - πμ, ώρες η : νησι ήτα, Όπῦ οπ]γ {ος 

αὐτῳ φαγεῖν,ουὸε τοῖς μετ αὐτου,ει.μῆ τοῖς ερευσιν µόνυις} Όπο Ῥτίοεζαῖ ὅ ΟΣηατο 
ος Ἠα ᾖτοςαό, 11ος ΞΟΣ ἔλοςε πΙΙἩ Ἠἶπα, ᾖΤὈαῦ Σοτῖμο Ῥτοί  οΠΙΥ2 Ἑπταυσς Ὃ 

ὅ Ἡ οὐκ.ἀνέγνωτε ἓν τῷ νόµῳ, ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ. ἱερεῖς Ῥαι ἄμγο ἔλπο Ῥεϊεσία 
Ὁς Ἡβτοσο που τοζᾶ .Ίπ το Ίαν, «Παβοπ{μο βαρΌαῦης «πο Ρρτῖεςία 19 ἴμο ἔεπαρ]ο Ῥτοξαπθ 

ῃ νε -- π , - απ ᾽ ας {Ἠ9 δαῦρατΏ, Απᾶά αΓθ 
ἐν.τῷ ἱερῷ τὺ σάββατον βεβηλοῦσιν, καὶ ἀναίτιοί εἶσιν ; Ῥ]απαε]εςς2 6 Ῥαέ 1 547 
Ίω ἴπο {οπρίοθ ἴο καρΏαῖἩ. Ῥτοξαπε, απᾶ βραϊ]θ]ος ατον ἍἸἈπίοσοι, Τηαῦ ἵπ 18 
6 λέ δὲ αι ον θεια νε ” ορ πο ον 8 » αι Ῥ8οθ 5 Οπ6 Ρτεβῖες 

ἔγω.δὲ ὑμῖν, Ότι τοῦὺ.ἱερῦ ΖΣμείζωνὶ ἐστὶν ὧδε. ́  7 εἰ-δὲ Ίνα ἔ]ιο ἑοπιρῖο. 7 Ώαῦ 
ῬαῦΤββΥ ἴογοι, ἴμαῦ "λατ "τη ΣΈεταρ]ο 1 "ρτοαίες 5 Ίθτθ, Βπύ 1ξ : 59 Ὠβᾶ ο της 

.) ΄ ΄ 3 /. η ο Υ7 

ἐγνώκειτε τί ἐστιν, "Έλεονί θέλω καὶ οὐ θυδίαν, οὐκ ἂν Ίωγο οσον μα τος 
ψθλπᾶ ΚΟΠΗ πποῦ 5, ΊΜετογ 1 ἀθδίτθ Επᾶ ποῦ ββοχβσο, ὁποῦ ΄ 38οχ]βοθ, 7ο πουιᾶ ποῦ 

ὪΏθῬ0ἜΏΏθθθ----ὔ-ὐὕἥιὕἥιἥἧὅ-υὔ-ι 

5 ἔκρυψας 1ΤΤτΑ. 4 εὐδοκία ἐγένετο ΙΤ. ᾖ πραῦς ΙΤΊτΑ. 8 σαββάτοιςϊ. ᾖἴ εἶπαν ΙΤΊνΑ.Ί 
7 Δανείδ ΙΤΤτΑ; Δαῦιδ απ. ἍἩ --- αὐτὸς ΑΙΤΤΙΑΊΥ. Ἅἔφαγον ωτ, 7 ὃ ΙΤΤτΑ,, ἆ μεῖζόν. 
Όττνα "Έλεος ΙΤτιὰ. ὺ Ν 
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Ἠβτο οοπᾷοπιποᾶ ἔπο 
μαϊ]θ]ες. 8 Ἐοτ ἴπο 
Ῥοι ΟΕ πιαη 15 Τιοτᾶ 
οτει οἱ ἴπε βαυραία 

. 

9 Απᾶ π]θη Ἡθ σης 
ἀορατίοά {πθποῬ, Ίιθ 
πγὀὺ 1950 Ὠιοῖχγ 5σηα- 
Ροµαο: 10 απᾶ, Ὀὐπο]ᾶ, 
ἴποτο 05 ἃ τπτ ν/]τίοὮ 
Ἠαιἱ 5 Πινπιὶ τν] Πιτ οᾶ. 
Απά {μον α-καιὶ Πῖπι, 
Ββασ1Ἡς, 18 19 Ιαν {α] το 
Ἠοα] ΟἨ "1ο θα θυπ{ῃ 
ἀπγςῦ ἰππί ἐλογ παῖρΏῦ 
Άοὐαςθ Ἠϊπα, 11 Αηά πο 
βα1ᾷ υπίο Ίλποπι, ὑπαῦ 
Ί.ΙΙΏ 5Ἡπ]] Ίποτο ο 
ΒΏΙΟΗΠΡ 7ο, Ίπαῦ εΏα]] 
Ώδτε Οπο 5Ἡοερ, απᾶ 1 
ας Σα]] 1πῖο α Ῥϊὲ οἩ 
πο 5εαὈυπία ἄαγ, η] 
Ἶο πού Ίαγ Πο]ᾷ ο 16, 
Α1ᾶ ΗΕ{ οἱ οα62 19 Που 
1ΙΟἩ Ίποῃ 15 Αα. ΤΠ 
Ῥούίεν {Παπ α 5Ίοςρ2 
Ὦ ποτοξοχο 19 15 1ανν Εα]. 
{ο ἆο νο]] οἩ, πο 5ιιο- 
ῬωτἩ ἆαγ5. 19 Τπου 
ππῖτ] ἴο {ο πο πια, 
Βιτοίοιμ τΤου(ῃ {ἰΠμίπο 
Παπά. Απ πο βἰτοίςῃ- 
ος {ὲ Του α; απ Τ6 τας 
χεριογοᾷ 'νηποῖο, κο ας 
ἴιο οίἩογ. 

14 ΤΗοπ1Πο Ῥπατίβοσς 
πποΏί οιιῦς ιά Πε] Αα 
οοπποῖ] αραϊηπ-ὃ Ἠῖπη, 
Ἠοιν ἴπογ πιϊκΏίι ἄς- 
είτογ Ἰΐα. 15 Βαΐέ 
Ἅνπεη ενας Ίκηπενν 1, 
Ἡο σν]]ιάτουν Ἠϊπα :ε]ξ 
ΣτοΏι Ίλαεποθ: απᾶ 
Ρτοπύ πια] Ιταᾶςε {ο]- 
Ἰοτνοᾷ Ἠΐπα, απᾶ ο 
Ἱοπ]οᾶ {ποια α1ἱ;:16 απά 
οΠατσοῇ ἴποιη ἵλαῦ 
Ώιεσ εἸοπ]ᾷ ποί πια]ο 
Ἠ πα Κποντ: 17 ἔπαῦ 
1 πηραῦ Ῥο Σπ]β]]οά 
ΣΠΊΟ] τναξ 6ροΚκεη Ὦγ 
Ἔσηϊαβ {πο ΤῬχορβοῦ, 
βηΥΙΩΕ, 18 Βεπο]ά ταγ 
Εοτταπῖ, νποια ΙΤ Ἠανο 
οἸιοδοπ; πιγ Ὀο]οτεᾶ, ἵπ 
ΟΠ} ΤαΥ ϱοπ] 15 τνε]] 
Ῥ]εασεᾶ: Ι ν]]] ραΐ τα 
ερῖτΙ6 Ὥροηυ Ἠϊπα, απ 
Ἡο εἨα]] εΏειν Ἰαᾶρ- 
πηθεηά Το πο ἄαοπίϊ]ος. 
19 Ἡο 5ἩΒ]] ποῦ αἰτῖτε, 
1ΟΣ οἑὗ; πο]ίμεχ εΏα]] 
ΒΏΥ ΤΙΛΠ Ἠορασ Ἠ]5 τοῖσθ 
1η Τμο βἰχοοίβ. 20 Α 
Ότπ]ςθοᾶ τοθᾶ 5Πα]] Ἐο 
τνοῦ Ὀχθαλ, απᾶ 5πιοΚκ- 
1πρ Πας ΕΠα]] Ἡο ποῦ 
απιοΏποἩ, 11 Ίο θεπᾶ 
Σοχῦαπ Ἱαάρτιεηῦ ππίο 
νῖοίοχσ. 21 Απάᾶ Ἱπ Ἠῖ6 
ΏΛΠΙ6 5Ώη]] ἴπο ἄοπ- 
11]ος ἔτηςε, 

Ῥ.-. καὶ αἰΤΤτΑΤΓ. 
181565 [Π6] αρ 1. 
κ ἐξελθόντες δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ αὐτοῦ ΠΤτ). 

πα ἵνα Όπαῦ ΕΤΤτΑ. 
4 --.. ἐν (γεαᾶ Γοη |) 6ΙΤΊτΑΤ. 

πια) υτ[ττλ]. 
σεν ΤΤττ. 

ϱ) μ ΄ 3 κ ΄ 

οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Χῃ. 
κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους' 8 κύριος.γάρ ἐστιν Ὀκαϊὶ τοῦ 

ατρ “Ἠπᾶ εοπᾶωπαπθᾶ ἴπο µραἩ]δίεςβ. Ἐοχ Τιοχά 5.16 λᾳἱ5ο 5ο Ἴτπα 
: ει - η ας 

σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ.ἀνθρώπού. 
“κουπί Ἅ1πθ Βοη ΟΕ ΤΙβΠ, 5 

9 Καὶ μεταβὰυ ἐκεῖθεν, ἦλθεν εἰς τὴν. συναγωγἠν.αὐτῶν. 
κλχιά Πατίηρ ἀερατίθρᾶ ἴπεποο, Ίο οπή Ἰπίο ἠλοῖτ ΦΥΠΑΡοΡαθ. 

10 καὶ ἰδού, ἄνθ τῇ ἠνὶ χεῖρα ἔ ἄν καὶ ε ρωπος ν τὴνὶ χεῖρα ἔχων ξηράν' καὶ 
Απιά Ῥολποῖᾶ,  ΒΠΙΑΠ ἍΊΠεχο πι 31196 ἍΠιιπᾶ "Ἁπανίηρ π(]οτεᾶ. Απά 

, ’ φις ον ῃ 12. .-. , 
ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, Ἠϊἔξεστιν τοῖς σάββασιν 

ἴμου αςκθά πΐτα, βαγῖηρ, 18 10 Ἰαννξα] οπ πο κβαυραίης 

ἀθεραπεύειν} ἵνα κατηγορήσώσιν αὐτοῦ. 11 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς. 
το πες] 2 ἀμαῦ Που παῖρῃι Άοσοα5θ ἍἈἨἶτα. Ῥαϊ ο ππἰᾶ {ο ήΠεήι, 

πι ο” Ι 3 « .. ” θ τν ε/ ΄ ε/ 

ίς εἐσται ἐξ να ἄνθρωπος, ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, 
για "ια]1 «πποχο 4ρθ50Ε νου. «πππηῃ,  ὙΠΠοΟ ΒΏΑ]1Ἠβνθ περ Ἅ9πθ, 

καὶ ἐὰν ἐμπέσφ τοῦτο τοῖς «σάββασιν εἰς βόθυνον, αὐχὶ 
αμᾶ Ἡ Ἅξα]]. αμ] ΟΠ αππυρκίμβ ἍἈΙπίο α ρὶ, πσή]]πος 

’ ΄ Ν Δ ε. - | , ’ ” 

κρατῆσει αυτὸ και Ἅεγερεῖί; 12 πόσῳ οὖν διαφέρει ἄν- 
11γ Πο]ᾶ οἱ 18 πιιᾶ ν]] ταῖκο Γ10]α1ρ2 Ἡου ταποἩ ἔμεηπ 15 “Ῥείτεγ λα 

θρώπος προβάτου: ὥστε ἔξεστιν τοῖς Εσάββασινϊ καλῶς 
ἍλιιΠ. {ΠαΠ π ϐ1θορ Θοΐπαῦ 1ῦ 15 ]1σνεα] Ἅοπ ἴμε παρα! - Ἅ3πει 

ον γι , ων. Ὢ ” Ἡ, ω 2 
ποιεῖν. 19 Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινον Ἀτὴν χεῖρά 
1ο “4ο. μοι 9 5ιισβ το χε τ1β, ΒἰχείοἩ οαῦ "παιᾶ 

σου.! Καὶ ἐξέτεινεν, καὶ Ιἀποκατεστάθηὶ ὑγιὴς ὡς ἡ 
11Ἠγ. Αιιᾶ Ἡο βὐχείσ]λεᾶ [15] οαἑ, απά ἀὰῦ σας τοβοτοᾶ βουπᾶᾷ α5 1πθ 

ἄλλη. 
οίποι., - 

14 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον κατ αὐτοῦ ἐξελ- 
Ῥιαῦ πρ Ἐπανίςερβ δα 5οοαποῖ} '3Πε]ᾶ;: ᾿Ἰοραίπδὺ "Ἠϊΐπι ἸΠατῖης 

θόντες,' ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 15 Ὁ.δὲἸησοῦς Ὑγνοὺς 
Ἄροπε οιῦ Ἠοπ Ἠϊπα που τοῖρί ἀεδίτογ. Ῥαΐ ὄεβις ἨανίησχποινΏ 

3 ”. ) τθ . 3 » λ φθ. ] -ν 1» Π λλ ο ς 

ἀανεχωρησεν εκεισεν᾿ και ηκολουσησαν» αυτ ὄχλοι πολλοι, 

νι τονσ 6Ἠεπσοθ, απᾶ Σο]]οπγεᾶ Ἠϊνα” 3Ἀοτονάς ᾿ρτοαί, 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας" 16 καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς 
απᾶ Ίο Ἠοσφ]εά ἔμεπι 81], Ἀπᾶ βἰτ]οῦ]γ οπατρεᾶ (ἴἶοιν 
{/ . Δ ο) Δ ο ῤ . μα ἡ 

ἵνα μὴ «Φφανερὸν αὐτὸν Ἠποιῄσωσιν 17 Ἀὕπωςὶ πλη- 
ἔλιαῦ μου δρυρ]ΙοΙγ΄Κποπ δπῖπι 111οΥ ἈςΠοι]ᾶᾷ ΄114ίΘ, Ρο ἐπαῦ πιῖρας 

ο. ν ς ι λ« -. - ῃ , | 
ρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου. λέγοντος, 
ο ΕαϊΒ]]16ᾶ ἔλαῦ τνλῖοἩ νηιδΥμοκον Ὦγ Ἡπηϊας ἍᾖΤἴλο Ἄτορμες, 5ασΐπς, 

18 ᾿Ιδοὺ ὁ.παῖςμου ὃν Ἀλρέτίσα,ι ὁ ἀγαπητός.μου "εἰς 
Ῥολμο]ά τα πεγναπὺ πΊοπα 1 ηιπτθ ζἩοδεη, 14Υ ὑο]οτοᾶ 1η, 

ο Ἡ γν) ῆ « , Ξ ΄ Δ -” ΄ δν ] 

ὃν Ῥευὐοκησεν Ἡ ψυχή.µου θήσω τὺ.πνεῦὔμά.μου ἐπ 
π'ποπι "ας "Εοανά 54εΠΕΒύῦ 1ΧΗΥ -θου]. 1 νΙ] ραῦ παν βΡΙτΙς :άροΠ. 

αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεὶι 19 οὐκ.ἐρίσει 
πῖτα, Απᾶ Πιάρταεπῦ ὑοἵηοθ ἍἩἨΠβίΙΟΠ8 ρ 5Ώα]] ἀθο]λτο. ἍΈο 5Ώα]] ποῖ 5ἴχῖτθ τς 

τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν 
Τοτ ΒΏΦ1] Ἠθας 1ΑηΥ "οπθ Ίπ ᾖ{πθ Βίχοοίς 

φωνὴν. αὐτοῦ. 320 κάλαμον συντετριμμένον οὐ.κατεάξει, καὶ 
118 τοῖοθ. Α. "τεθᾶ 1Ότα]οθᾶ Ὦο 5Ἠα]] ποῦ Ῥτοα]ς, απᾶ 

λίνον τυφόµενον οὐ-σβέσει, ἕως.ᾶν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν 
1βας αοπιοκῖηρ Ίεκῃα]] πο απεποἩ, απ] ο Ὀχῖπρ {οσα 5 απῖο νΙοίοχΥ !ἴ]θ 

κρίσιν. 21 καὶ Ἱένὶ τῷ.ὀνόματι.αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 
Ἠλαάστησηῦ, Απά ἵπ Ἠ]ν Πάπιο {[1π6] ππ[ῖονς , 5Ἀα]] Ἠορα,. 

οἵγ ου, ὨΟΣ 

ἆ θεραπεῦσαι; Τ. ο---ἦν την ΙΤΊΤΑ. 
Ἀ σου τὴν χεῖρα ΙΣΤΙΑ. 

ε-.. ἔσται τα. -! ἐγείρει 18 
6 σαββάτοις 1.. 1 ἀπεκατεσταθη ιΤΤΓΑΝΓ. 

1."ὄχλοι (2εαᾷ πολλοί 
Ρ ηὑδόκη- η ἠρέτισα Ἱτ. 9 ἐν ᾧ τες --- εἰς 1.Α. 



Τι. ΜΑΤΤΗΕ ΤΠ, 91 

922 Τύτε Ιπροσηνέχθηϊ αὐτῷ "δαιμονιζόμενος τυφλὺς Τοπ ης Ῥτουρμέ Ἠη{ο Π{πλ 119 ρουπομκυᾶ 
ππου ναΒ ὑχοιρμο Ἅ{ο]ὰ 919 Ἰος5θ5βοῖ Ὦγ α ἀθπιοἨ, μ]πά ην αν ἀονῖῖ, Ὀἰίπα, 

καὶ κωφόςἹ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν "τυφλὸν καὶὶ Άπια ἄππιος αμ 
Ἀπᾶ ἀπιλο, απᾶ το Ἠθρ]θᾶ, Πἶπ, ϱο ἑλαῦ ἴλο πα απ {Ἠπε πο Ὀ[πιᾶά απᾶ 

κωφὸν καὶ! λαλεῖν καὶ βλέπειν. 3959 καὶ ἐξίσταντο πάντες «οκ να 
-, 4 ", α . ο) Ροίπ αρ νορο ππᾶ ωνών. εν. Απά ος γώ . : Ῥοορ]ο ΄Ὕοτο πποη 

οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, Μήτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς "Δαβίδ: ος 
3μῃο Ἱοχοινάς απᾶ καἱᾶ, Σπηιϊς 118 ΄ ἴλο ϱοπ᾽ οἳ Ὀανὶὰ 2 πμ σολ ὁ 

94 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσανττες εἶπον, Οὗτος οὐκ.ἐκβάλλει κοος]οιχ ἔέ, ελου ναἱᾶ, 
Ῥαϊ ἴπο ἨΤ]ατίσοος µΠανίπςσ Ποπτᾶ κοαἱᾶ, Της [πιπ] οβδί» ποῦ ουῦ ο ην 

τὰ δαιμόνια εἰ μὴ ἓν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων. ἨῬοο]πομιιὸ εἶιο ῬείιοῬ 
ἔλθ ἆἄθιποπ οχοορύ Ὁσ Ῥοο]ποῦα]. Ῥτίπσο οξ {πο  «οπιοπ.  Οἳ πο ἀονί]. 3ὐ Απᾶ 

- ι - -- :  ὂ πομθα- Ἰιποὶ Ἅἰποῖτ 
25 Ἐἰδὼς δὲ Σὺ ᾿[ησοῦς! τὰς .ἐνθυμῆσεις.αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, Ὁοιρλίς, απᾶ οιὰ 

Ῥαή "Κπονῖπρ }1ὔθ69ι5 ἐλιοῖς λοαρλιές Ἱθςα]ᾶ ᾖο ἴλθμι, Ἡπίο Ίλοι, Έτοιν 
ο - εν  « ος ῃ ο κέσκεςς  Κἰλρίοπι ἀῑτιᾶοά α- 

Πᾶσα βασιλεία: μερισθεῖσα καθ’ ἑαυτῆς ἐρημοῦται καὶ ϱνποἳ 1 οἳξ]ς ὑεοαρ λε 
Έπειν Κἰπσᾶοπ . ἀῑἰπγίὰοᾶ απρηϊπςῦ Ἰὐβο]ξ 6 ῬτοιρΗξ {ο ἀο5ο]αδίοι, Απᾶ ἴο ἀονο]αμίου: απά 

3 , .. », η... . ες ὃ , : ΘΥΘΥΥ οὐ οἳ Ἠοτιςθ 
πᾶσα πόλις Ὢ. οἰκία μερισθεῖσα καθ ἑαυτῆς οὔὐ-σταθήσεται: ἄϊγὶᾷοὰ πᾳαϊπαί 1έπο]ξ 
ὀποι ού ος Ἰοιιδθ ἀἰπιᾶοςᾶ  αραϊηπςῦ ᾖ1ςδοιε ππῖ]] πού θ{απᾶ,  αεπα]] πο ραπ: 20 ππᾶ 

Π ο ας, ” 3 ὔ π 15 ΒΑ Ιὰ οµ -Ὁ δαΑύ, 
20 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς τὸν σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμε- Ἡο 15 ἀἰγ]ᾶσᾷ αραϊαθὲ 

Απά 1ξ ΒαίΛη. 2αΐσπ. αοηςί» "οι, αραϊηβῦ Ἠ]παςο]ξ Ἡθ γης Ἠϊπιρο]ξ; Ἠοιυ «Ἠπ]] 

ρίσθη' πῶς οὖν σταθήσεται ἡ-βασιλεία.αὐτοῦ; 327 καὶ εἰ τω Ὃ πολ Ἱτην 
ἀἰτιάθᾶ. Που ἴλοαι πσν]]] βίαπά Ἠϊα Κἰπραοια 2 Απά 1 Ῥοο]σοὺιῦ οσα ους 
αἱ ον 2 . ν [ο ϱ μα μι µηησῃ 3 / ἀον]!β, Ὦνγ π]λοηπι 4ο ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια οἱ.υἱοὶ. ὑμῶν ἓν Τίνι σοι ομ]ᾶτοα ομαξ 
υν ἈῬοε]σουπ] οβαῦ ους πο ἆἄοπιοπς, Ψουχσ 8098 Ὦψ ποπ ἴλοπ οιῦ2 {ποτθβοτθ 
ὸ ῤ Δ . ) Δ τ ” ” . ΄ . ' -α{ που επα]] Ῥο Τους ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ Σμῶν ἔσονται κριταί. Ἱπάποα, 34 Ῥπιή ἴν 1 σασὲ 
ᾱο ἴπεγ οπδῦ οας 2 ΟἩΠ Δοοοππύ οἳ ΕΠ λα οἔτοα ΒΗΡΙ1 ῶο 1πάρθβ. Ὁπέ ἀον]]ς Ἠσ ὑμο Βρϊσε 

98 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν  πνεύματι θεοῦ" ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα οἳ ἀοὰ, ἰΒοπ ἔῃο Κίπς- 
Ῥαιπε 1 ἍᾖὉυσ[ίμο] Βρὶτιο ο ἄοᾶ οαδύ οαῦ ἴπο ’ ἀεπιοπβ, λος τοι το ο ο 

ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 39 ἢ πῶς δύναταί Ἠοπ οὕοπο οπίος Ιπῖο 
Ξ : 9 αἴτοηρ πιππ’ς Ἠοτιςθ 

Ρας μπω : πως, π. ενω να Ὃ ος ο. ους τ τη ο Απά βροϊὶ Ἠΐὰ ᾿βοοᾷς, 

τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκιαν του ιασχυρου και τα σκευή οχοορῖ Πο βτ-ῦ Ρἶπά ἴπθ 
8Ώσοπθ {ἔοωπίου Ίπτο {ἨἩθ ἍἨοιςσθ οξἑῖῃο «εἴνοης [πααπ] πχιᾶ 3ροοᾶς ο μον, 

αὐτοῦ "διαρπάσαι,! ἐὰν.μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν: 30 Ἠο ἔ]νιυ ἵς ποῦ κνῖυ] 
αΠῖβ το ΡΙπᾷοΟΣ, πη]σββ Πν»ε Ίο ὑϊπᾶ πο αἴτουρ [ααπ]2 πιο 15 αραἰποῦ ηχο; αλά 

δεο ῃ », . υ5 , Ἱ ἃ ην νο ηο υπαι ριποτείὴλ ποῦ 
καὶ τότε τὴν.οἰκίαν.αὐτοῦ Ὀδιαρπάσει.ῖ 90 ὁ μὴ.ὢν µετ᾽ ἐμοῦ πι πιο «ὐαθτογοῦ] 
Ἀπᾶ ἴποτ Ἠῖν ἨοαΞθ θ πνΙ]] Ῥ]μπάοτ. Ἡοπ]ο ἶφ ποῦ ΠΙΙἩ πο ἍΑὐτοβᾶ. 51 ἨλογοΓοςθ 
ο) ς η ο ρδον , ο Εη ; 1 δαγ τπίο τοι, ΛΙ 

κατ᾿ ἐμοῦ ἐστιν' καὶ ὃ ᾽μὴ.συνάγων µετ ἐμοῦ σκορπίζει. πααµλος οἳ Ἀἶπ ηπᾶ 
Αραϊπςε Ἠιθ 18 απᾶ Ἠθπ]ο ΕΒαΐποις ποῦ πι πιο 5οπΏίου. ὨἨἱπάρΙοπισ αΠπ]] νο 

ω - : ” .ν / Φουρίτοιι πΠΤο ΤΙΟΩ: 
9] Διὰ τοῦτο λἐγω ὑμῖν, Πᾶσα. ἁμαρτία «καὶ βλασφημία Ὁι. Ὅπο Ῥ]ασροπιγ 

Ὥρθεπιςθ οἱ ΌἨῖβ, 1564Υγ ἴογοι, Έπτετγ θῖη Ἀπᾶ Ῥ]αδρβρια  αοαἰπδέϊπο ΠοΙ/ Μο 0 
- - Ίλω.]. ποῦ ῶε Εουσῖνο 

ἀφεθήσεταιξ τοῖς ἀνθρώποις' ἡ-δὲ τοῦ-πνεύματος Ἰβλασ- ωµιο Ἴμοα. 09 λιιᾶ 
ΕΒα]] Ὦο {οχρΊτει 1ο Ί1θΏς ιτ 11ο “οοποετηῖηρ "Ὅμο “Βριτίς ᾖθ]ωδ- ὙἸοδοσγος «Αροι]κοξἩ. 

φηµία οὐκ ἀφ΄θήσεται Ἱτοῖς ἀνθρώποις.ῖ 92 καὶ ὃς «ἂν εἴπῃ ἕνα ας μα πας οτπα 
Ῥπθπαγ β]ν]] ποῦ Ὃο ἔοιρίτει Το ΏΙεΠ. Απά π]λσθγες ἍἉΕρεπ] Το Εοτβῖνοιι Ἠπας Όιτε 

, τν οι» ων , ᾿ , 2. ἨΏΟΡΟΦΤΟΥ ἡροακοί]ι π- λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ' οαἰησειμοΏ ο] Θ]νοσί, 
α ποτᾶ αρι]ηςί ἴπθ ο ΟΕΤΊΦΗ, 105Πα]] ο οτρίτει  ἍἨῖπωςς 1 εἨπ]] που ο Σος- 

ὃς δ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, Ιοὐκάφε- Εἶτον Ἀῑπιν ποῖήιος τι 
Ῥπὸ «οσνες βδροικ αραϊηδυ ἴπο Ερῖπς πθ Ἠοὶ 1ὐ θΏκ]11 ποῦ ο ποιος Ἡ ο τρ ου 38: : . : : σ, : νἩο ως {ο οοΠη8 

Ἡ η η Τι φ- Ἂ) 3 Ετος ΤΊπΚκθ {πθ ἠσεται αυτ; ούτε εν τουτῳ τῷῳ αιώωνι ουτε εν τῷ μέλλογ- Ξ ν 

Ῥο Σοτρῖγειπ ἨΠῖπι, πεϊίμος ἵπ ἍᾖΌΠί8 3ρθ πος Ἱἵπ Τπο οοπαῖηασ προ οσᾷ, αιιά μὶς Στα] 
Ἆ , Ἅ , ο μ η ", 

τι. ὃὸ Ἡ ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν καὶ τὸν καρπὺν 
[οπε]. Ευλος ΤηΑΚΘ 19 ἴχος Ροοᾶ πα Ἀεταῖε 

α προσήνεγκαν ἴηογ Ὀτουρ]ῦΣ,. 5 δαιμονιζόμενον τυφλὸν καὶ κωφόνΣ. ἵ-- τυφλὸν καὶ 
1ΤΊΤΑ. ν--- καὶ ΙΤΤΓΑ. π Δανϊὸ ΑΝ; Δανείὸ ΗΤΤ:Α.. κ. ὁ ]ησοῦς ΙΠΤΙΑ. Υ κριταὶ 
ἔσονται ὑμῶν ΙΤΤιΑ. Ἅ: ἐν πνεύµατι θἐοῦ ἐγὼ ΑΙΤΤΙΑΝΥΓ. 3 ἁρπάσαι ἴο 8εἱΖ9 ΆροΏ 1ΤΓ.Α. 
Ρ ἁρπάσει Ἠ6 νυ] φοἱσθ Ί1ῃοχι 1; διαρπάσῃ Ὦθ αω]σηί Ρ]απάεν τ. ο-- [ὑμῖν] ίογοι Α. 
ὰ --- τοῖς ἀνθρώποις ΠΕτι[Α]. 3 ἐὰν ΗΣΊΓΑΝ. { οὐ μὴ ἀφεθῇ ἵπ πονγίδο 5Ώθ]1 10 ο Γοτρίνοχ {νι 



ἵ 
ποοᾶ; ος 61βὸ᾽ 1ης] 
«πο ἴχθρο σοσχαρῦ, απᾶ 
Ἠϊῃ Εταῖς οοτχαρὶ: Μος 
119 ἴχορ ἵς Ἐμονπι 
Λὶς Ετυϊῦ, 34 Ο Ρεπο- 
ΧΑΡΊΟΩΠ ΟΕ γἰροσς, Ἠοῦ 
ϱ3π Ὑθ, Ῥοθῖηρ οτί], 
Ἑροβ]ς ρβοοὰ τῃῖπρβ» 
4ου οπῦ οἳ ἴπο 6ραπ- 
ἆαπορ οἳ ἴμο Ἠοθαχί ἴπο 
χπουζ] βρεακοῦἩ, 96 Α. 
μοοᾶ πιαα ουῦ οἳ πο 
Ροοᾶ ἵπεββατο οξ ἴ]ο 
Ἠεατςο Ῥτίπροῦα ΣοχῦἩ. 
Ροοᾶ ἴπῖπρβ: απᾶ απ 
ον]] πια ουῦ οἳ ἴ]μο 
οσ1] ἵγεβδατο Ὀτγ]ηρεαία. 
Σοτίϊὰ ον] Όμτπρα. 
90 Βυΐ Τ βαγ απίο σοι, 
Τμαί οποτγ 41ο πγοτᾶ 
ΤΠβί Ώιοη εΒα]] 8ρεαεξ, 
Ἴλου βλβ]]ρῖνο βοσοιπῦ 
ΤΠοχεοξ ἵη πο ἄαγ ος 
Ππᾶμρπαοπο, ὅ7 Έοχ ὃν 
Ἐν ννοτᾶς ἴποα εμα]6 
Ῥθ αὐ]βρᾶ, απᾶ Ὅν 
{Ἡσ ποτᾶς Όλοι αρα[ν 
Ὃο σοπᾶριωπθᾶ, 

98 Τπου ορτίαῖπ ΟΡ 
ἴπο ΒοΧΙΡΘΒ βπᾶ οἳ ἴ]θ 
Ῥμαχίαορ απαποτθᾶ, 
ΒΑΥΙΠΡ, Μββίετ, Ὃθ 
πνοιι]ὰ 5ο Ε βἶρῃ Έτοπα 
ῶλλθρθ. 39 Βυὺὸ Ἡο απ- 
Βπγογθᾶ απᾶ βαἱᾶᾷ απίο 
{Ἠεπα, Αη οτΙ] αᾶ α- 
ἀυ]ίοχοις ροπεταἴίοη 
βεεκοῖἩ αξίος α βἴρη; 
οπά ἴποχρ 5ΏΒ]] πο 8ΙΡ. 
ῶο ρίτεπ {ο 18, Ῥαΐ ἐπε 
βἵρη οἳ ἴπο Ῥτορποῦ 
1Οµ48: 40 ξος 8 ὔοππ8 
τνθς ἴἨτεῬ ἆαγθ απᾶ 
Ίητορ πὶσηίς Ἱπ ἐλπο 
ννπα]ε” Ώο]]γ ; 5ο β]ια]] 
ἴπο Θοπ οἳ ΊΠαπ ο 
(ηχου ἆ4αγ5 απᾶ {Ἠχερ 
α]σΏίς ἵπ ἴμο Ὠθατῦ οξ 
τπο επτίἩ. 41 ΤΠ πιο 
οἳ ἈΙποτεΏ βΏα]] χὶδο 
ἂν ἠπᾶάρπιεηῦ ντ ἐ]λ]ς 
ΡΕΠΟΓΥΙΤΙΟΠ, απά 5Πα]1] 
οομάθπια 165: Ῥδοπιιβθ 
Ίπεγ τορεπἰοᾶᾷ αὖ ἴπο 
Ῥτοβοπίπρ οἳ ὅοπες; 
Ἀπά, Ῥολο]ᾶ, Ο ϱτος!θΓ 
Ίλαηα Όοπας ἴ Ἠθχο, 
42 πε απθοη οἳ. ἴπο 
βουΏ 5πα11 τῖξθ αρ Ίπ 
τπο Ἱπάριπεηῦ τσε]ίη 
1Π15 ΡοποταίΊοΏ, αγά 
Βηπ]] οοπᾷσοπιΏ 16: Τογ 
Β16 οππ1θ ΣΥΟΥ1 1ο αῦ- 
τετιοδῦ Ῥατίς οἳ ἴπο 
εαγίἩ ἵο Ἰουχ 1ηθ 
πι]5ᾷοπι οἳ ΒΡΟΙΟΠΙΟἨ ; 
Άπᾶ, Ῥελμο]ᾶ, Αα βτοβίος 
ΤηΠαΠ ΒΟΙΟΏΙΟἨ 15 Ἠεχς, 
45 ἸΝ]ιθι τΏο Ἱο]θατ. 
ερὶτΙῦ 16 Ροµε οιῦ ος 
3 Ὠ]ΩΠ, ὮἩθ πα]κοίἩα 
Ἱπτοαρα ἄτγ Ό]αςσας, 
βεο]ῖπῃ το5ῦ, οπᾷ Ἠπᾶ- 
οἵἩ ΠοἩς, 44 ΤΠεη ο 
πβϊ(Ἡ, Ι πα] τοῖπτα 

ξ --- τῆς καρδίας ΑΙΤΤΤΑΊΥ. 
Ρ]ια]] ερεα]ς τττα. 

᾿ὄντες; 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΠ. 

αὐτοῦ καλόν, ἢ ποιήσατε τὸ ῥένδρον σαπρον καὶ τὸν καρπὸν 
1115 μοοᾶ, ος Ἱβκθ  {ἵπθ Ἅἴχθρθ σοτχαρύ απᾶά Ξεταῖς 

αὐτοῦ σαπρόὀν’ Ἔἐκ.γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ, δενδρον γινώσκεται. 
τις σοοχταρί: «1ος το ᾖἴπο Ἅἀτιῖς 1Ἡπθ  -ἴχοῬ 18 Κπουγη. 

94 Γεννήµατα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν, πονηροὶ 
Οβεριῖπς Ἅ«οξτίρειβ, . Πο αἴθγθαῬ]θροοά ἐΠῖηρβίοβρθα]ς "νΠοκεά 

ἐκ.γὰρ τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας τὸ στόμα 
αμοῖπρ Ἅοσ οπῦ ὁξ 119 Ἀραπᾶσπορ οΕύἩἈθ ἍἸΠεαχῦ  Ἅᾖμο :πιουίἩ 

λαλεῖ, 85 ὁ : ἀχαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 
ΒΡΘΒΙΚΒ. «πο μροοᾶ: πας ού οἱ ἴμο Ροοά Ίχθβδατο 

ετῆς, καρδίας! ἐκβάλλει Ἀτὰ! ἀγαθά' καὶ ὃ πονηρὺς ἄνθρω- 
οξίπο Ἠοιτῦ Ῥυΐβ Ἑοχῦ Ἅ{πθ ροοᾶ (πῖπρςβ; Απᾶ ἴἩθ µν/ο]κθᾶ παρα 

πος ἐκ τοῦ πονηροῦ θήσαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 9θ λέγω.δὲ 
οαζοξ ἴἩο π]οκοᾶ Ίχθαδιχο µῬυῖΒ ΞοτίἩ π]οκοᾶ ὑμ]πρα, Βαΐ 1 5.7 

ὑμῖν, ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν ὉΙἐὰνὶ Κλαλήσωσιν! οἱ ἄνθρωποι, 
Ἔοσοα, ἴμαῦ εποχΥ ποτᾶ 314ΐ6 ὙΠαῦβοοτος ΄πιαγ “Βροβ]ς ππθη, 

ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον" ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. οῇ ἐκ 
1πογ επα]]τεπάος οξ 6. απ πουοππῦ η ἄᾱπγ οξ]πάρπιοπῦ, 3µΥ 

γὰρ τῶν.λόγων.σου δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν.λόγων-σου 
1ος ΤΗΥ πποχᾶς ἔλιοι ϱπα]ό ο 1αβ0βθᾶ, απᾶ Ὦγ {Ηγ που 18 

καταδικασθήσῃ. 
ἴλοι 5Βα]ύ Ῥο οοπἀθηιηρᾶ. 

98 Τότε ἀπεκρίθησάν! τινες τῶν γραμματέων "καὶ Φαρι- 
Τ]ιση. ΑΠΦΙΥΘΓΕᾶ, 8οπαθ «οξ ἴηθ ΒΟΓΙ088 παπά Ἐπατί- 

σαίων,!Ἡ λέγοντες, Διδάσκαλε, θέλοµεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν. 
5οθι, ΒΗ7ΊΠ6, Τοασλες, νο Ίδη ἆΊτοπι ἴπο6Ῥθ α βἱρῃ ᾖ{ἴο9βορῬ, 

99 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τενεὰ πονηρὰ καὶ µοι- 
Ῥιϊτηο απαπθτῖη ἍΒαᾶ Τοίματῃ, Α ρεπθΓΑΡΊΟΏ τη]οκοά  απᾶ αάσ]- 

χαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ καὶ σημεῖον οὐ.δοθήσεται αὐτῷ, 
"θτοιβ αβἱ5π  ΒΕΘΙΚΑ2ΟΣ, Άπια. 8 βἶρῃπ ΒΏΦΙΙ ποῦ νο ρίτεοπ ἍΤο ]5, 

εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 40 ὥσπερ.γὰρ ἦν Ἰωνᾶς 
οχοερί πο Εἶρῃ οΕ«ΟΠΒΒ ἴἩθ Ῥχορβεί, ΈΟΣ ΘΤΕΗ 88 Ἠη5 «οπαῬ 

ἐν τῷ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως 
ἀπ ἴπθ ἍὭᾖΤοα]Ισ οἳ ἴπο ρτοηῦ Ώδη Ἠτοο ἀπ απμᾶ ἴπτερ πϊραί Ίἴλις 

ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἓν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς 
Βηα]] νο πο Βου οἳ ἨΙΛΠ. Ίπ πο ἍἸοαχῦ οΕ ἴλο θηΧΙ1 Ἅ{ἴπχεθ 

σος ]ό ι Ν κ , νι) ὃ) η . Να ο ᾳ 
ημέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 41 Άνδρες "Νινευῖται. ἀναστῆσονται 

4875 απᾷ ἴμτεῬρ ἩἨΠϊρλ[β. Μον. Νϊμον1έθς Β]Ν]] ϱἰαπά αρ 

ἓν τῇ κρίσει μετὰ τῆς.γενεᾶς ταύτης, καὶ κατᾶκρινοῦσιν αὐτήν' 
1π ἴπο]αάσπιονῦ πα ολ]8 βοποχα{ίοἩ, απᾶ οπα]] οοπᾷοπΙΠ πτήρ 

ὅτι µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ: καὶ ἰδού, πλεῖον 
40ΟΥ ἴπογ τερολἰεᾶ αἲ ἴπο Ῥτουἱαπιβῦίοα οἱ ζοηπβ9” αλιᾶ Ῥολο]ᾶ, πποχθ 

᾿]Ιωνᾶ ὧδε. 43 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει 
1Πβη ζοπας Ἠςγο, Α. 411661 οΕ[1πε]5οιίαἉ ΕΠι]] ίσο πρ 1π 1μο Ἱπάρπιεπᾶ 

μετὰ τῆς.γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτήν' ὅτι ᾖἦλθεν 
νν Ἡ. Ὅλϊ5 ΡεΠοΥΑΤΙΟἨ, ΑΠά δΏλ]] οοπᾶεπαν Ἅᾖ; ΣΟ0Σ ΒΊθ ΑΠΘ 

ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν 9Σολομῶντος"Ἡ 
4ΓΟΙΩ Τηθ οπᾷς οξ πο εὐτιἩ ὕολθας ᾖἴπο πὶρᾷοπα οἳ ΒΟΙΟΠΙΟΠ 5 

καὶ ἰδού, πλεῖον «Σολομῶντος! ὧδε. 49 "Οταν.δὲ τὸ ἀκάθαρτον 
απιᾷ Ῥυλμο]ά, Ἠοχθ ἴπαμ Βοἱοπιοα Ἴεγο, Ῥαῦ πνλεπ ὑπ Ἅτποῖθατα 

.. 1ω/ δν 3 ΄ ( , ο Β 
πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δὺ ἀνύδρων 

αρὶτιυ Ἱδροπε οαῦ ἔτοπι ἴ]μο ΏΙ2Η, Ὦθ ϱο68 ἁκουρυα ανν 
, - / ΄ ων 

τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσι», καὶ οὐχ.εὑρίσκει. 44 τότε λέγει 
Ῥ]ασςς, βοοκίπσ τοςῦ, Απᾶ πας ποῦ ΠΠ, Τπθη Ἡθ 8.78, 

α.--- ἐὰν (Τεαᾷ νυπιοἙ) ΙΤτιΑ. 
π--- καὶ Φαρισαίων 1. 

Ἁ.-- τὰ ἨπΥΥ. πδ κίο Χ λαλήσουσι»ν 
1 -- αὐτῷ Ὠίπα ΕΤΊΤΑ. α Νιγευεῖται ΤΊΤΑ. 

ο Σολομῶνος αΙΤΊΤΑΙΝ. 



ΧΙ, ΧΙΠΙ. ΜΑΤΤΗ Ε Ἡ. 

αἨπιστρέψω εἰς τὸν.οἶκόν.μου,Ἡ ὅθεν ἐξῆλθον' καὶ ἐλθὸν 
1 γη] τούτα ᾖἵο ΤΙΥ Ώομςε, πνποπορθ 1 οβ1θ ου, Απά Παγίηρ «ΟΠ1Θ 

εὑρίσκει σχολάζοντα,' σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 46 τύτε 
Ἡο Επᾶς [15] αποοδαρἰθᾶ,, ΄ βπορῦ απᾶ δἀοτγποᾷ, Τποενπ 

πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ’ ἑαυτοῦ ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα 
ὪὭθ ος απᾶ ὔλ]κθ5 πλ Ἠ]πιδοϊξ 8ετοη οἴλμος αρι]ός 

πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ' καὶ γίνεται 
ΏιΟΣΘ Ὑγ]ο]κοᾶ ἔβαπι Ἠϊπιδθ]ξ απᾶ οπίοσίπρ ἵπ Όπου ἀπο] ἴἩθτο; απᾶ “Ῥεσοπιες 

ο) . με , ο ον τὰ ἔσχατα τοῦ.ἀνθρώπου.ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. οὕτως 
1γμο 3]αςῇ 908 "ἴΠοῦ «]ςβη. πποχβθ {λαπίηο  ἈΒτοῦ, ντ] 
3” μ ώ ΄ ο] ο] ἔσται καὶ τῇ-γενεᾷ.ταύτῃ τῷ πονηρᾷ. 

1{βΏας]1Τ9 81βο ἴο τας, πο πῄσκρᾶ. 

46 "Ετι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς «ὄχλοις, ἰδοῦ, ἡ µήτηρ 
Ῥαῦ π/μῖ]θ γοῦ Ἡθ ΄πνης ερθαξίτρ Το ἴἨθ οτοπᾶβ, Τομο]ᾶ, [Π15] πιοίπθς 

καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἰαὐταῦ! εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λα- 
Ἀπᾶ Ἠ18 ὈχθίΏτεπ τνρτθ βἐαπιᾶά πρ πηέποαύ, κβεοκίπρ 3ο Ἠϊπ ἍὭ1ο 

λῆσαι. 41 εἶπεν. δέτις αὐτῷ, Ιδού, ἡ-µήτηρ.σου καὶ οἱ ἀδελφοί 
Ἓδρομχ, :ΤΗθπ ββ]ᾶ ὁπθ {ο]1μπα, Ῥθπο]ᾶ,  ΤἩγ τιούμες πα’ 3ρτοίητεῃ. 

σου ἔξω  ἑστήκασιν; ζητοῦντές΄ σοι.λαλῆσαι.ὶ 48 Ὁ δὲ ἆπο- 
α/ῃτ πποαῦ ατθ βἰιπᾶίηπσ, μρεοκίηρ 30ο”.1μ99 11ο Ἀρρθαῖς, ῬαυἩο Ἅαπ- 

κριθεὶς Εἶπεν τῷ «εϊπόντι αὐτῷ, Τίς ἐστιν ἡ-μήτηρ.-µου; 
αποτῖῃπσ Ἁβὶᾶ ἴο Ἠΐπα πἩο " βροκό πο Ἠἶτα, πο Ἅᾖ18 ταν τηοίποσ 2 

καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί.μου; 49 Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
Επᾶ ν]λο 89 ταγ Ὀτοίητοτ Απά βἰτοίοΏῖηξ ους "παπά 

χαὐτοῦ! ἐπὶ τοὺς.μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ιδού, ἡ -µήτηρ.µου καὶ 
αμ]ς πο 18 ἀἱ5οίρ]θς Ἠθσα]ᾶ, Ῥεμο]ᾶ, ταν πιοῦπος Ἀπᾶ 

οἱ ἀδελφοί-μου. δΌ ὅστις γὰρ ἂν Σποιησφ' τὸ θέλημα τοῦ 
των ὈχείΗτεηῦ., Ὁ. Ῥος γ/ἈΟΒΟΘΤεΣ ΒΠΘΙ1 4ο Ἅἴπο σι 

πατρός µου Τοῦ ἓἔν οὐρανοῖς, αὐτός µου ᾿ἀδελφὸς καὶ 
οἑ πας Εαΐμπος Ὑ]λο [15] ἵπ [πο] Ἠθαβνοης, Ἄθ τα Ὀχοίῦποας Βπιᾶ. 

ἀδελφὴ καὶ µήτηρ ἐστίν. 
Βἰ6ύες απᾶ πιοῦπες ᾖ8. : 

19 Ἐν Ξδὲῖ τῇ-ἡμέρᾳ ἐκείνφ  ἐξελθὼν  ὁ Ἰησοῦς Σἀπὸν 
Απιᾶ 1η τηαὺ ἄλν Ἅπατίπς “Ἔοπο” οχι Ἅ«ἍἼδθεας ἍΊΈτοπα 

τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ συνήχθησαν 
1ἨἩθ Ἠοπβθ βατ ἄοπαπ Ὁ Ἅἴπο βθᾳ. Απᾶ πποτοθ ρἀὑποτεᾶ Γορείμος 

Ν Φαν τς ” ΄ Χ, Σον Γη αφ Ἱ ο) ” 
πρὸς αὐτὺν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς ὑτὸϊ πλοῖον ἐμ- 
το Ἠϊπα 3Ἀρτοπᾶς 1ρτεβῦ, ΑΒοΐἨΑῦ Ἡθ ἍἈΙπίο ἴλθ 5Ώ1Ρ Ῥατίπρα 

Βάντα καθῆσθαι, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 
οπ{ειθᾶ βαῦ ἄοππ, απᾶ αἲ] ἴπο οτοπᾶ οπ ’ 1Ἠπθ βηοτθ 5ὐοοᾶ. 

] . 

8 καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς, λέγων, Ιδού, 
Απᾶ ἍἩθ5ροκο ᾖο ἔἨεπα τησ μ]πρᾶ 1π Ῥηταβ]θς, ΒΗΥΙΠ6, Βελο]ᾶ, 

ἐζήλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν.: 4 καὶ ἔν.τῷ.σπείρειν.αὐτὸν 
Ἀιονῦ οαῦ 1119 Ύβοσγετ [ο 5ο]. Απά 89 Ἡρ 5ονγεά 

ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδό», καὶ «ᾖλθεν' τὰ πετεινὰ Ἱκαὶϊ 
509196 49611 [ολ ὸ 'πρθ ἍππαΥ, Όπᾶ ολππβ 31196 "π]τάς Απᾶ 

κατέφαγεν αὐτά. ὃ ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου 
ἄετουτεᾶ νμεπι, Ἀπᾶ βοπθ «481 τπροπ ἴπο τοσςγ}ρἰποθ, ππετε 

οὐκ εἶχεν γῆν πολλή», καὶ εὐθέως ἐξανέτείλεν διὰ τὸ μὴ 
Ίπεγ πα ποῦ Ξεατίᾶι ἸτωποἩ, απᾶ ἠπηταθᾶ]αίεΙσ ΑῬταηραρ ὮῬεσβ5θ οξ ποῦ 

ϐ ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, 
Απᾶ [πθ]δαπ ἍΠατίπρ τῖδοπ «ΊΠοαγ ττετο 5οοτολεᾶ, 

ἔχειν βάθος 3 γῆς' 
Ἱπνίπρ «ἀαριι οἱ εασίἩ: 

9.3 

1Πίο Τιγ Ἡοταβο ἔτοπι 
Ὢποπορ Τ'σππιο οπύς 
Όπᾶ σοι Ίο ἶ5 σοπ1θ, 
Ἡε Επάεία { ομιρῖγ, 
Εγγορῦ, απ ρατπ]ςηος, 
45 Τπθηῦ. ροοῖ] Το, απᾶ 
ἠακοία τν] Ὠησε]{ 
Β6νεη οἴμογ ερίτῖ(β 
πηοτοθ πη]οκοᾶ ἔπαπ Πἶπι- 
8615, απά ἴπον οπύετ ἵπ. 
απᾶ ἀπνοι] ποτε: απᾶ 
119 Ἰα5ῦ είαίε οἱ {πας 
ΤΩΛΗ 15 ΥΤΟΥΡΟ λαη {ηθ. 
τει, Ἐτεηπ 5ο 5μα1] 18 
Τε 41ξο τιπί{ο {π]5 σγ]ο]ς- 
θὰ ΡεπεταῦΙοἩ!. 

46 ὙΠΙΙθ Ἡο τεῦ 
{β]κεᾶ 1ο ἴΠο ῬοοΡ]ο, 
Ῥεμο]ᾶ, Λὲ5 πιοῖῃθτ Απιά 
Ἠϊ5 ὭὈῬτείητοη αἰοοᾶ 
ππηοαῦ, ἀονϊτίης Ίο 
Βρεαῖς πτσηία Ἠϊτῃ, 
47 ΤΗςΠ οπΠ6 παὶᾶᾷ πη- 
νο Ἠΐπα, Βοπο]ᾶ, ἴπγ 
πηοίμθς απᾶ Ὁπν Ότε- 
ἵμτεη βὐαπᾶ πιλοιθ, 
ἀθβίτιΏς {ο βρεις πα 
μηοο. 48 Ῥυΐτ Ἡο αἩη- 
Επνετεᾶ απᾶ εαῖᾶ ππίο 
Ἠϊτη τλαί γο]ᾶ Είπα, πο 
18 ΤΙΥ πιοίπεγὸ απᾶ 
π’Ώο αἴθ 1ΩΥ ὈτοίητοἨ 2 
49 Απᾶ Ἡθ εἰχοίεπεᾶ 
ΞοχζἉ Πϊ5 Ἠαπά ἑοπατά 
Ἠ]18 ἀδοῖρ]ος, απᾶ βα]. 
Ῥολο]ᾶ παγ ταοίμετ Αη 
1ωγ Ὀτείητεη | οθ Ἐος 
ΥΥΏΟΒΟΘΤΕΣ βΏΑ]] ἆο {1θ 
σπ]] οἳ πι Ἐαίπας 
'συΏΙοὮ 15 Ίπι ἨθΑΤτοπ, θ 
Βππθ 5 ταγ Ὀτοίπες, 
Ἀπᾶ δἱβί6ι, Απᾶ Πιο- 
ΊΠος. 

ΧΤΠΙ. Τῆθ βαπιο ἄθγ 
πποηΏ ἆο5ας οαῦ οΕ ἴπθ 
λομςθ, απᾶ ββὺ Ὁγ {πθ 
5θε, 146. 2 Απᾶ ρτεαῦ 
πια] ὐαᾶςς Ἱτετο ραἩ- 
ετεά ἰορεῦπεςε απίο 
Ἠϊτω, βο Όμθυ Ἡο γνοηῦ 
1Π{ο ϱ 5Πἱρ, ΑΠᾶ- εαῦΣ 
Ἀπά 1Ἠθ τνποῖο πισ]{]- 
ὁπᾶρςίοοᾶ οη {Πε «Ἠρχθ. 
Ὁ Απᾶ Ἡς 8Ρρ8Κε πιάπγ 
φΠΐπρβ ππ{ο ἐπεπα ἵπ 
ῬΡ4ΤΩΡΙΕ5, δαγίΏς, Ῥε- 
πΠο]ᾶ, Α 5οπεγ πεηῦ 
ΣοτίἩ ἴο 5ου; 4 απᾶὰ 
Ὢπποπ Ὦρ βονγθᾶ, 5ΟΠ18 
φερᾶς Ε91] Ὁγ πο παν 
Β1ᾷ6, Απᾶ {πο {ουΤ]8 
Ο0ΑΠΠΆΘ απᾶ ἀετουτεᾶ 
Ίμεπα πρ: ὁ 5οπ.ο 1611. 
Άροηῦ 5ὕΌΟΠΥ ῥῬ]ὰςθ5, 
πνπετο ΤἨθγ Ἠπά ποῦ 
ΤΩΠΟΠ εατ{Ώ: Απά ΕοτίἩ- 
ππΙῖΏ λες 5ρταπς αῥρ, 
ὍὌθοααςθ ἴμεγ Ἠπά πο 
ἄοερηαοβς οἳ ολτί] 
6 απᾶ ππεη 1πΠο 5υπ 
πνΏ5 γρ, 1Τπεγ ἨὙπετθ 
5οοτο]Ώθᾶ; απᾶ Όθυμια-θ 

α εἰς τὸν οἶκόν µου ἐπιστρέψω ΙΠττΑ. 
υγοιςο ΙΤτ1Ώ Γ ]πτ. ἩὙὉ λέγοντι ΗΠΊτΑ. 
ΑπΠά ΤΤΤΙΑ. 
ΘΕ1Ρ) ΕΤΤτΑ, 

«καὶ απᾶ [ττ. 

5: ἦλθον ἨΏς; ἐλθόντα ΏβπΊηρ ουηθΑ. Ἂἆ--- καὶ Α. 

ϱω- δὲ Ὀαῦ τΤττΑ. 
κ--- αὐτοῦ (γεαᾶ [15] παπά) τ. 

3 ἐκ οιιῖ οὗ 1: --- ἀπὸ (γεαᾶ ἐξελ. Ἀανῖηρ 6οπε οαῦ 9β)1;. 
6 Γ της. 

ἐΓαὐτοῦ] 1. 
Σποιῇ Α. :--- δὲ 

ρ.--- τὸ (ὔεαᾶ 8 

0] 



94 
ἴπογ Ἠβᾶ πο χοοῦ, ἐπατ 
πηέμετεᾷ ΑΑΥ. 7 Απά 
6ΕΟπΙθ Ἅθ1]  αποπρ 
1ποσηΠς ; απᾶ Ποἴποσπα 
ερταπΕ Ἡ}Ῥ, 9Πᾷ οἹοκοᾶ. 
1ηΏθτα: 8 Ὀα{ οἴπες 2ε]1 
4πΐο ροοᾷ ρτοαπᾶ, απᾶ 
Ἑχοιρλῦ Σοτίι ἀταῖέ, 
5οπΠ1θ απ΄ Ἠαπάτοᾶξο]ᾶ, 
ΡΟΙΠΘ εἰχὺν {ο]ᾶ, 8βοπθ 
ἐπίτεγεο]ᾶ, 9 Πιο Ἠαξμ 
εαχς Ὅο Ἰθαχ, 16ἱ Πάπα 
Ἠοατ. 

10 Απιᾶ {πο ἀϊςεῖρ]ιος 
6Λ116, ατιᾶ θα]ά ππίο 
1ΐσπα, Ὅπιν «ερεακοδὺ 
ἴποι ππίο ἴποπα ἵπ ρα- 
ταβ]θἙ 2 11 Ἠο απογγετεᾶ / 
Ἀπά πιά τιπύο ἴπεπι,Βε- 
οπτςο 19 5 ϱτεη πηῖο 
Ψψοα [ο κπονγ ἐποταγςίθ- 
Σ195 ο {πο Ἑἰπρᾶοπα ος 
Ἡοατεπ, Ῥαῦ6 Το ἔπθπα 
19 15 ποῦ ῥ]τοη. 12 Ἐος 
ὙΠοδοθγεσ ΠΑ{Μ, το Ὠῖτα 
εΠα]1 ο ρἵτεη, απᾶ 9 
ϱπα]] Ἠατο πιοτο «ραπ- 
ἆππορ: Ῥαῦ γγποεοετες 
ΠΑίἩ ποῦ, ἔτοτα Ἠϊτη 
αια]] ο ἴακκει ΑΤΤΩΥ 
Έτειπ [αυ Ἱο Ἠαίῃ. 
19 Τπετθέοχθ 5ροακ Τ 
το λθπι η Ῥαχβο]ες: 
Ὅῶθυβαξδθ Πε κεεῖτπαρ 
5εο ποῦ; απαά Πεατῖπρ 
ΤΠεσ Ἠεαχ ποῦ, πείἔπεσς 
4ο Ίπεογ απᾶεγεία]μᾶ. 
14 Απά Ίπ ἴμεπα ἶ5 {π]- 
Ἠ]]οᾶ ἴπο Ῥτορπεογ ος 
Ῥεη]ᾳς, τΥΏῖο]ι βα1:Ἡ, Βτ 
Ἡεατίτρ, 79 εἨἩβ]] Ἠεας, 
Άπᾶ εἨα]] ποῦ΄ ππᾶετ- 
Εἰρπᾶ ; Απᾶ εεεῖηρ το 
Ελβ]1 ϱθθ, απά ε]ιβ]] ποῦ 
Ῥετοεῖνο: 15 Σος ἴΠίβ 
ῬεοΡ]θ’Β Ἡεατί ἵ5 παχεᾶ/ 
Ετοβ88, απᾶ {Πε ΘΑΤΒ 
Άτο ἀπ] οἳ Ἠεατῖης, 
απᾶ Ἰ᾿Ποίς 9768 1ΤἨθΥ 
Ἡαγο ο]οβεᾷ; Ἰο5ῦ αὐ βΏΥ 
ᾖἼπιο ὑπεγ αποτπ]ά 5οθ 
νΏ(Ἡ {λμεῖ 9795, Ξπᾶ 
Ἡθας νηἩ {λείγ. ΘΥ5. 
απᾶ εποπ]ά υπιάρτείαρτπά, 
να ἐλεῖτ Ἠθατί, απᾶ 
Ελοι]ᾶ Το οοπτνετἰεᾶ, 
Ἀπάᾶ Τελοτ]ᾷ Ἠθ8] έΠοπα, 
16 Ῥτπὴ Ὀ]οξςςεᾶ ατεγοατ 
67ε5, Έοχ {16Υ 56ο: απᾶ 
Όισ 6818, Σ0Γ Τετ 
θα5ς. 17 Έοτ τετ]ν Ἰ 

ΒΑΥ ππίο τοα, Τηαῦ 
ΙΩΒΏΥ. Ῥτορ]μεῦς απᾶ 
χἰρΏίεοιΕ/ΊΊεπΏατο ἄο- 
Εἶτοᾷ 6ο βθο {λοςο {λίπος 
συλΙσὮ 79466, απᾶ Ἠανθ 
πιοῦ β6θηΏ {λεπι; απᾶ {ο 
Ἠθαχ ἐλοβο ἐ]ύπος γγπ]οἩ. 
9 Ἠθαχ, απᾶ ἨἸατο ποῦ 

τᾶ {λεπι. 

18 Ἠεατ το {μεχοξοτθ 
1μο Ῥαταρ]ο οξ τἴπο 
ΒΟΠΕΣ. 19 Ίου ΑΠΥ 
οπθ ἨθατοίἩ {πο γοτά 
οἱ ἴπο Ἰπράοπι, απᾶ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΠΠΙ. 

καὶ διὰ τὸ μὴ.ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη.΄Π ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ 
Ἀπᾶ Ῥεσβιαςθοξ ποὺ Ἠσνίπρ χοοῦ Ὑοτο ἀπ]θᾶ πρ. Απᾶ κοπο «461 προπ 

τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ ἀπέπνιξανϊ αὐτά. 
νπθ ἍἨοσπβ απᾶ “ρτοηαπρ 31ο "ΠοΙβ απᾶ  «οποχκοᾶ Ἴλοσι, 

8 ἄλλα.δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπόν, 
Ἀπάοπιθ Σο πτπροπ ἴμθ Ρτοππᾶ ἴἩθ Ροοᾷ, απᾶ γΙθ]ᾶοᾶ χταῖξ, 

ὃ.μὲν ἑκατόν, Ὁ.δὲ ἑξήκοντα, Ὁ.δὲ τριάκοντα. Ὁ ὃ ἔχων 
οπθ Αα Παπᾶτεᾶ, αποϊπο; ὙΕἰχκί, . αποϊχος οΜΙχίγ. Μο ἐπαῦ Ἆπς 

ὦτα Σάκούεινὶ ἀκουέτω. 
6415 Ίσλ]θας Ἅᾖ1θῦ Ἠἶπι πθας. 

10 Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ Ἱεῖπονὶ αὐτῷ, ΚΔιατίῦ 
Απιᾶ ματίπρ “σοπαθ Στο [ομΙπα] 1110 "ἄἰποῖρ]θβ ποῖᾶ ραπ, ΤΠ 

ἐν παραβολαϊῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 11 Ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
19 ῬΑτθΡΙ6Β βρεαχεςύ ἔλοα {ο ποπα «Απᾶ ποΘ, απαστοτῖτσρ κοεἰᾶ 

Ἰαὐτοῖς, "Ότι ἡμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς 
3ο ἴἨοτι, Ῥεσοπαδθίογοα 1ὔ ας Ῥθεπ βῖτοι {ο που 1πθ τοαγείετίες οἳ ἴ]φ 

βασιλείας τῶν.οὐρανῶν, ἐκείνοις.δὲ οὐ.δέδοται. 19 ὕστις 
Ἐϊπράοτα «οἱ ἴπθ Ἠεβγοεπβ, ἍµΤὈπύ το ἴλοπι 1ζἩας ποῦ Ῥθεπ ρΊτοηυ, “ὙΓμοξσότος 

γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ περισσευθήσεται' ὅστις δὲ 
ὰος Ία8, “Βπα]1 09 "ρίτεη 11ο Ἡππα, απιᾶ Ἡθ ΕΛΑΙ1 0 {η αραπᾶαπσς; Ότῦ πἩοβοθυες 

» »᾿ α συν ” ἓ) ΄ { Φ. Ωω . ί 4 - 

οὐκ.ἔχει, καὶ Ὁ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 19 διὰ τοῦτο 
Ἡλβ ποῦ, τος πΠβῖ Ἡθ Πα8 εἩα]] Ρο ἵακετ Αγγ ἔτοπι Πίτα, Ῥεοβαςσθοξ 1Ἠίς 

ἔν παραβολαϊῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ-βλέπουσιν, 
ήν Ῥ8χαΡ]68 το ἴπεπα Τ 5ρ8Α, Ώθορτβθ πεοῖπρ ΊΗ6Υ 5οθ ποῦ, 

καὶ ἀκούοντες οὐκ.ἀκούουσι», οὐδὲ συνιοῦσιν. 14 καὶ ἀνα- ' 
Απᾶ Ποατῖπς 9Ἠεγ Ἠοας πο, 1ΟΣ ἆο ἴπου αππᾶρτοζαπᾶ. Απᾶ 518 

πληροῦται "ἐπὶ αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἡσαΐου, ἡ λέγουσα, 
“β]]οά 5υρ 1η 3ἜἨθτι Ἅᾖπθ Ὅτορπθυ οἱ Ἠραῖαβ, ΠἩοη  ΑΒ478, 

᾿Ακοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε' καὶ βλέποντες βλε- 
Τη Ἠεατ]πρ ΥΘΕἨΛΊ1Ἠ8ΑΣ, απᾶ Ίππο πήςθ ππᾶετείαπᾶ; υπᾶ βοοῖπς το βΠμβ]] 

Ψετε, καὶ οὔ-μὴ.ἴδητε. 156 πώ ον ἡ καρδία τοῦ 
5θθ, ιαπᾶ Ἱπ πο πᾖβο Ῥοτοθῖτο: {ος λα Ίρτοππι {αὲ ᾖἴπο 3πεατί 

λαοῦ.-τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν" βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς 
308 “Ὀμ]α ρεορΙθ, απᾶ πΙῦἩ {πθ 648 ἨἩθατί]ν ἴπογ Ἠανο Ἠθαχᾶ, Ἀπᾶ 

ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν' µήποτε ἴδωσιν τοῖς ὁφ- 
ἡλοῖτ 6765 "ΜΥ Ἠατο οἸοπεᾶ; Ἅοαῦ μου εἩδα]ᾶ κοο πηϊζἩ ὑμο 

θαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ καρδίᾳ συν- 
67εΡ, Απᾶ νηϊἩ ἴμο εατ που ϱΠοπ]ᾶ Ἀθας, απᾶ η ῦἩ 419. Ἱεατύ 11ου ϱηου]ά 
” 3 ή Α ο) ΄ Πϊ 2 ΄ 16 Ὑ ” δὲ 

ὥσι», καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ διάσωµαι αὐτοὺς. μῶν.δε 
ππᾶετεύαπᾶ, απιᾶ «οα]ᾶ Ῥε οοπτετ0εᾶ απᾷ Τ εποπ]ᾶ θα] Ίμεπι, Ῥταί οξγοα 

µακάριοι οἱ ὀφθαλμοί, ᾿ὅτι βλέπουσιν' καὶ τὰ ὦτα Ρὑμῶν,ἳ 
Ῥ]εεβεᾶ [ατο] πο 6765, θοβπβο Ἅ16γβεθ; , Απᾶ ἴἨο εατ οσοι, 

ὅτι ἀάκούει.Ἡ 17 ἁμῆν. γὰρ] λέγω ἡμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται 
Ῥεοβιβρ. φΠογ Ἠεαχ. Ὁς ποσ]σ 1β87 ἴογοτ, ἰβῦ ταβπγ Ῥτορ]αθίβ 

καὶ δίκαιοι  ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ "εἶδον"Ἡ 
Απᾶ τ]ρΕίοους [ππεπ] «ἀθβιτοᾶ 19590 πηςῦ ο 99, οπᾶ Αποῦ Ἀλβᾶνς 

καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ.ἤκουσαν. 
πηπᾶ ἍᾖΤο Ἠθας πΠαῦ 7θΘΑΣ, απᾶ Ἅ3λθατᾶ ποῦ, 

18 Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατετὴν παραβολὴν τοῦ 'σπείροντος"ἳ 
Ὁ “πεγθέοτο ᾖ1Ἠθας 1πθ ῬΑτΑΡΙθ οξἴπο εοποτ. 

19 Παντὸς.ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ 
ΎΓπεη 8ΠΥ 9Π0 ἨθβΓ8 νθ πποτᾶ οξῖπο Ἱἰπρᾶοτ. απᾶά ποῦ 15] 

{Γ επνιξαν τ. 
κ διὰ τί ΤΤτΑ. 
9Ποίχ θα) 1: 
Γ--- γὰρ {0Υ Τι, 

Ε-- ἀκούειν τ[ητ]α. 
1 --αὐτοῖς Τ. 

ο ἰάσομαι 1 9Ἡα]] Ἰιεβ] ττττΑ. 

ἃ -- αὐτοῦ (γεαᾶ Ἠϊ8 ἀἰκοῖρ]ες) 1. ἳ εἶπαν ΤΊτα. 
π -- [αὐτῶν] (γεαὰ πα ο ἐπ' (γέαᾶ αὐτοῖς π ἴδια) αΙΤΊτΑΥΓ. : 

4 ακούονσιΡ ΙΤΤΤΑι 5 --- ὑμῶν Τ[1τΑ]. 
: εἶδαν Ώτε ; ἴδαν Ἰ, υσπείραντος ΗΤΤΤΑ. 



ΜΑΤΤΗ Ε Ἰ, 

συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρὸς καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον 
ππάετείαπᾶ, “ουπιθΒ 1119 "γ/]ο]κοά "οπθ απά οβἴσ]Ἠθβ ΘΥΥΩΥ ἡ]αί π]]οὮ γης πο ὔπα 

ἐν τῷ.καρδίᾳ.αὐτοῦ' οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 
ἱ Ἠἱ5 Πθαττ, ΤΗΙΒ 18 Ἡσππο Ὦν ΊἨθ Πα ἨΤΑΗΡΒΟΠΗ, 

90 Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἔστιν ὁ τὸν λόγον 
Απᾶ Το γιο ΠΏοπ ἴμθ χοσ]ςγ Ρ]8σθς Ὕαβ οσα, Ἅᾖπῖ Ἅᾖ 19 π]ηο ἴμθ ' ποτά 

ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν' 21 οὐκ 

ΧΙΙ. 

ἩἨθιβχς  απᾶ ἱωηπισβ]αίο]σ πα Ἅ1ο7 χθοθΙΥΘΒ 16: πιο 
’ - π με µ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν γενομένης-δὲ 

"Ἠβα 1Όαὺ χοοῦ πι Ἠπαβθίξ, Όπὸ «ΤΘΠΙΡΟΓΑΥΥ 1: ΤῬαῦ Ἠατνίηρ τῖεοτ 

θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σκαν- 
αιτιοπ]αϊῖοα ος “Ῥογβοσπ{ίοἨ ΟΠ βοοοππῦ οἳ ἴ1Ἡθ Ὑποτᾶ, Ἱπιπιθᾶ]αίο]γ.  Τ9 15 

΄ ΄ ΄ α) - 

δαλίζεται, 292 Ὁ.δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστῖν 
οΏοπᾶεᾶ, Απα Ἡθ Πο ΑπΠΟΠΡ ἴἩθ Ἅᾖ1ποχΠΒ ππθββοππι, πρ 18 

« 9 ΄ 3 -” ” / ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ.αἰῶνος. τούτου" 
Ίθ πο πο Ἅποχᾶ Ἄθβτβ, Ἅαπᾶ ἴπθ οατθ ο {1Ρ Ἠ1Θ 

καὶ ἡ ἁπάτη τοῦ πλούτου Ὑσυμπνίγειϊ τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος 
Απᾶ ἴμοθ ἀθοοῖς οΕτ]σ]θς ΟΠοΚθ πο. ποτᾶ, απᾶ απεταϊσζα] 

γίνεται. 38 Ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν! σπαρείς, οὗτός 
19 Ὅθοοπαςϐ. Ῥπαϊ Ἡρ πο οπ ᾖ1λπο ρτοαππἁ πρ μροοᾶ ἩΩΒΒΒΟΙΗ, ὉΠΙβ 

ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ 7συνιών’ὶ ὃς δὴ καρ- 
1 Ἠθ Πο {πἩθ ποτᾶ Ἠθβτβ αμά ππάρτβίαπᾶβ; πΠο Ιπᾶεεᾶ Ῥτίπρς 

ποφορεῖ, καὶ ποιεῖ "ὅὶ μὲν ἑκατόν, 3ὁ'.δὲ ἑξήκοντα, "ὁ].δὲ 
ΣοχίἩ Εταϊζ, απᾶ Ῥτοᾶπσθβ 9π0 κα Ἀιμπάχθᾶ, αποῖπος ἨΕἰχύ, κ: οποίες 

τριάκοντα. 

24 "Λλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων,. .Ὡμοιώ- 
Ἀποΐπος ῬαταΡ]ε Ὅπῖ Πο Ῥθέοτο ᾖἴἨεπι, ἍΒΑΥΙΠΡ, ἨβῬ Ώθοοπηθ 

θη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» ἀνθρώπῳ "σπείροντιὶ καλὸν 
»ΗΚο Σπορ “Ἑἰπρᾶοτα 30Ε”019 5ΏΘΑΤΥΘΠΒ 10 8 ΠΙΒΗΏ βοπήπτίρ Εοοᾶ 

α ” ο ο) ων 3) 2 α) Ν [ν ΄ 1 Ελ ΄ σπέρµα ἐν τῷ .ἀγρῷ αὐτοῦ: 25 ἐν. δὲ.τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώ- 
βοθὰ η 1 118 Βε]ᾶ; Ῥπῖ νἩΠο Ξε]ερῦ 71λθ σα 

πὀυς ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ Ῥέσπειρεν! ζιζάνια ἀνὰ μέσον 
σβτΏθ 18 ΘΠΕΙΙΥ απᾶ Βονθᾶ ἀατποι ἹΙΠπ[υπε]τοϊᾶρβυ 

τοῦ σίτου, καὶ ἀπῆλθεν. 396 ὅτεδὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος, 
οεῖπο νλεαῦ, απᾶ τυοπῦ απΤΕΥ. Απᾶππιςαι "οῥτοιῦεᾶ 1919 ᾿Ῥ]αᾶρ, 

μ η ῃ ΄ , πμ Δ ς] ’ καὶ καρπὸν ἐποίησεν, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 27 προσελ- 
Απά ᾖἀτυς Ῥτοᾶποεᾶ, 1ποι ΑΡρρεβτεᾶ ΑΙβοἴἩθ Ἅἀαππε]. "Ηανῖπρ οοπιθ 

θόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ, Κύριε, 
3(ο[ Πίτα] 1απᾶ {ῃθ Ῥοπᾶππςπ οἳ ἴπο παββίθσ οΕ ἴ1θ Ἠοιβθ- Βαίᾶ ᾖἴο]λίτι, Βτ, 

οὐχὶ καλὸν σπέρµα «ἔσπειραςὶ ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν 
Ἅποωυ ὁροοᾶ 5ρο0. αᾳ1ᾶεῦ "έποι “Βου; Ίπ. Ὁπν ΆθιάαΣ ππεπυθ πει 
” ἔχει ἀτὰϊ ζιζάνια; 38 Ὁ.δὲ ἔφη αὐτοῖς, ᾿Ἐχθρὸς ἄνθρωπος 

18 ΄ΤηςΠ Ἠαςῖν Ἅᾖἴπο ἄρτποι2 Απιά ο ββ]ᾶ Ίο ἴἨθπα, “Ἁη "ΘΠΘΠΩΥ 

τοῦτο ἐποίησεν. οἱ.δὲ «δοῦλοι! Ιεἶᾖπον αὐτῷ,' Θέλεις οὖν 
αὐαῖς ' οσαια. Απάα ἴἩθ Ῥοπάπιει Βᾶ οί, Πύίποι ἴμετ 

ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 399 Ὁ δὲ Σἔφη,ὶ Οὔ: 
Πα] Ἠανίπρ ροπο {οσίἩ στο Ώοπ]ά ραΐπος ἴπεπα Ῥαῦ Ἡν βαῖᾶ, Νο; 

µήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια, ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν 
1εες ραϊπετῖηρ 1Ἡθ Ἅἀβεηε], γοβλοα]ά αρχοοῦ πια ἍΊπετα 119 

σῖτον. 90 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα Ἀμέχρι' τοῦ θερισμοῦ: 
πεαῦ, Βα8ετ ἍΆ{ορτον {ορεῖπες Ῥουι πω] ἵηθ ἍἨΠαττεεί; 

95 
πηᾷοτοζαπᾶσοίχι {5 ποῦ, 
Ίλεπ οοπιοίἩ {1ο σν]ς]ς- 
σἆ οπ6, πηᾶ’ οπἰζ]οί]ι 
ΆπΤΑΥ Ίλαῦ νγα]οἃ 108 
βονπι Ίπ Ἠΐ5 Ἠεατῦ, 
ΤΠϊς 15 Ἡο. υηῖο] χο- 
οεϊνοᾷ ϱθεᾶ Ὁγ έ]ο πΒΥ 
βιᾷ6. 20 Ῥπί Το {παῦ 
αοεοθϊγοᾶ Ίἴμο βεοά Ἱπίο 
ΒΤΟΠΠ Ῥ]ασες, ἴμο βαπ1θ 
15 Ίο ἴλαῦ Ἠοατεί] ἴμοθ 
πποτᾶ, απᾶ ποπ πα 
49Υ τεοθἰγοίμ 16 ; 21 γθξ 
ὨβίἩ Ἡο ποῦ τοοῦ 1π 
Ἰήτηκο]ξ, Όυ{ ἄπτοῦῃ Εος 
8 Τνηπ]]θ: 1ος πλεπ 
Ὀχιρα]αδ]οη ος ᾿ Ῥεγνθ- 
οαΏ1οηῦ ατὶ5δοῦ Ώθοβιαςθ 
οἳ ἴλο πυοζᾶ, Ὦγ απ ὃ 
Ὢθ 18 ο επάρᾶ. 32 Ἡο 
8150 ἐπαῦ τοσρὶτοὰ ϱθεᾶ 
ΒΙΙΟΩΡ 11ο {Ποτπβ 18 
Ἡο Όλαῦ Ἰθατοῦῃ {πθ 
πποχᾶ ; Απᾶ ἴλο σ.τε οξ 
9Η186 πτποτ]ᾶ, απᾶ 1πο 
ἀθορ]({α1πιοββ οΕτΊοἨςΒ, 
οποκο ἴπο πποχᾶ, απᾶ 
Ἡθ Ῥθοοπηεί» απδγυαϊὴ- 
Σπ]. 25 Ἠτπί ο πας 
χοοθὶγοᾶ βοεᾶ 1Π{ο 119 
Ροοᾶ ρτοαπᾶ 15 Ποἰλαῦ 
Ἠεβτθίῃ πο Ἠποτᾶ, 
Άπια υπᾶρτβιαπιᾶθία ές 
ππἩῖοἩ Αἷπο ᾖἸὈθατοίπ 
Σταϊῦ, απᾶ., Ὀτίπρεϊα 
ΤοχύἩ, βοτηθ Αη Ἠπῃ- 
ἀτθᾶζο]ᾶ, βοπαθ βἰχίγ, 
8οσο ΟΠΙτ{Υ. 

24 Αποζμος Ῥαταβ]θ 
Ραύ Ἡθ {οτί ο 

επι, ΒβΑΥίΠΡ, Ὢθ 
Κἰπράοπι οἱ Ἠεβτοηπ ΙΒ 
1κοπεᾶ ππίο α τιβη 
πυἩῖο]ι βογγθᾶ ροοᾶ βεθᾶ 
1π Ἠϊβ Βε]ᾶ: 256 τας 
πυηῖ]ο τπαθπ 5]ερε, Ἠίβ 
ΕΠΕΠΙΥ σβτηθ απά βοπγθᾶ 
ΤΒΤΟΒΑΠΙΟΠΡΙΗο πΊεαῦ, 

. Ἀπᾶ πτεηὺ ἩἨϊς ν/αγ. 
26 Βπύ νγηεπ {πο Ρ]αάθ 
πας βρταηπς πρ, οπᾶ 
Ὁτοιρλπύ Αοτίν ταῖς, 
ἴπεπ αρρθατεᾶά ᾖἴ]πθ 
Ί8χ88 8150, 27 Βο 1ηθ 
πεγταΏ{Β οΕ ἴπο Ἠοπβε- 
Ἠο]άθε ο8ταθ απᾶ πβ]ᾶ 
παπίο Ἠϊτα, τ, ἀῑᾶρε 
ποῦ νο βοΥ; ροοᾶ εθεᾶ 
π ἵὍηπν Βε]ᾶδ Ίτοπι 
πππρπςς ἴλει Ἠβία 16 
ΨΒΧΕΒΖ 28 Ἡοεαῖᾶ ππίο 
ἔμεπι, Αποςηθπιν Πα 
ἀ4οπθ {ἴΠῖ5, Τη εοτ- 
ναπΠΙΒ βα]ᾶ ππῖο Ἠΐτα, 
Ἱπα]όίλοα ὕπεη ἔμα{τνθ.. 
Ρο απᾶ ραΐ]μογ ἴἨθτα ' 
πρ; 29 Επίο Ἡο βαἰᾶ, 
ΝΑΥ; 1980 νμῖ]ετορα- 
άμος αρ ἴἩο ἴΑχθβ, 7θ 
τοοῦ πρ 8189 ἴμο γπεαῦ 
σπα ἌἨοτα, 30 11ο Ῥοί]α. 
Ρτοη Ἰἰορείπες απ1λ 
ΤΗθ Ἠαττεβί: απᾶ 1π 

 --- τουτον (Υεαά ο 111Θ, 1 ττΑ. Ἡ συνπνίγει ΤΑ. 
αστς. Σὐ τς, » σπείραντι [νο] 5οὐεἁ ΗΤΊτΑ. 
5 κέσπειρες Ττ. ᾱ--. τα αιΤΊτΑνν. 
σιν Β8Υ ο Ώ]Ώλ ἩπτΑ; λέγουσὶιν αὐτῷτ. ἔφησιν 5878 ΙΓΤτΑ. 

αχ καλην γην ΙΠΤΙΑ. 
υ ἐπέσπειρεν 8ΟΠΘᾷ ΟΥ6Σ 1ΤΊτΑ., 

9--- ἀοῦλοι (γεαᾷ οἱ δὲ απᾶ ἐπεγ) Α. 

Σ συνιείς 

«αὐτῷ λέγου. 
Ἀ ἕως απΠζὰ] ΗΤΤΑ, 



9ὺ 
ολο ἐἴπιο οἳ Ἠαχτοςί Τ 
ο] δαν {ο τῃθ τεβροτς, 
6αἴπος σο {ἰοσθίπογ 
Πνοἰτηθίπτος, απά Ῥϊπα 
ἔποια {π Ἡππᾶ]ες ἐο 
Ῥατη ἔλοια: Ὀπῇ ϱαἴΠοτ 
3Ἠθ πλευυ 1Πίο΄ τΥ 
ατη, ὃν 

3] Αποΐηος ΄ΡΑΣΑΡΙ6 
ραῦ Ἡρ ᾖ{Εοτία απο 
Τπθπι, βαγίηρ, Το 
Ἱἰπράοτα οἱ Ἠεβτεπ 15 
κο ο α ρταῖπ οξ 
Ὡιαδίαταά ϱοθᾶ, τνΏϊος 
Ώ ΠΙΑΊ {0ΟΧς, απᾶ 5οπθᾶ 
Ἰη Ἡϊς Πο]ᾷ : 95 πνΏ]ςα 
ἀπᾶεθᾶ 15 {πο Ἰεαδί οξ 
Α]] εσεᾶς: Ῥα6 επ 16 
6 ρτοπΏ, 16 1 Τποθ 
Ετεβίοβθύ απιοπς Ἠετβς, 
Ἁπᾶ Ὀεροπαθίῃ Α 1τεε, 
ΡΟ ἴπαί {πο ΤῬϊτᾶς οἳ 
118 πΊσ οοπαο απᾶ Ἰοᾶρο 
τρ "μθ ὮΏχαποἨθς ἴΠθτο- 
οξ, 

38 Αποΐᾖμος ῬασαΡ]θ 
ΒΡρακε ορ απίο ἔΠετα; 
Τπο Κἰάρᾷοπι οἱ Ὦθα- 
γεπ ἶ5 κε ἠπίο]θανε, 
ΦΠΏΙςἩ ο ΤΝΟΠΙΒΏ {οοξ, 
ΑΠ Ἰᾷ 1π {ἨτοῬ ταθα- 
βητες οἱ τας], 0111 πα 
π/]χο]ε Ίος Ιεανεηεᾶ. 

94 ΑΙ] 1ηΠε6βο {ΠΙπρβ 
εραΚο ὄεδας απίο {πο 
παα]]ταᾶς 1π Ῥαταβ]θς; 
σπά πηποαῦ α Ῥαταβ]θ 
ΒΡΑΚΟ6 ἉἩο ποῦ ππῖο 
Ίπεπα: 90ὐ (παῦ Πε ταϊραῦ 
Το {α]4]116ᾷ τνΏῖσ]ι ναβ 
8ΡοΚοπ Ὦγ ἐΠοΤρτορβεῖ, 
ΒΩΣΏΡ, 1 πι] ορεΏ παν 
πηουτΏ 1π Ῥβχββρ]θς: Τ 
ση] αίέεσ (π1πρς πγπῖοἩ 
Ὥατο Ῥεεπ Ἱερῦ εεοτεῖ 
χτοπι ἴπο Εοιπβαῖίοα 
οἳ ἴλο ποσ]ᾶ, 

36 Τπεηπ 1θβας πεπό 
Μο πι] (αᾶθ αΤΥΑΥ, 
Απᾶά τες ΙΠίο πο 
Ἅουβε: Θπᾶά Ἠϊς ᾱἷς- 
οἶρ]εςδ οβΊπηθ πηίο Ἠϊτπι, 
ΒΑΥΙΠΡ, Ὥθο]ατο απίο 
τς {πο Ῥαταβ]θ ΟΕ ἴπο 
1819» ΟΕ 3Ίπο ΛΠο]ά. 
97 Ἡο απβπετθοᾶ απά 
ποῖᾶ απίο Ίπεπι, Ἡθ 
γπ86 βονγείἩ Ίπο ροοᾶ 
9ερᾷ Ἰ5{Πο θοπ ΟΕ ΤΙΛΗ; 
98 {Πο Βε]ᾷ 15 {Πο πνοσ]ᾶ; 
1πε σοοᾶ βεθρᾶ ατο 119 
ομΙ]άτεη οἳ ἴΠο ΚΙπρ- 
4οπι; Ὀπ{ 119 ἑατες αχθ 
τπο οἨἩ]]άτοι οἳ 1ἴπο 
πγοκεᾶ οἸε; 39 ἴπο 
6ΠεΕΏΥ πας βοποᾶ 
ΤἨΘΙΣ 15 {πο ἄατ]ι]; ἴπο 
Ώατσο-ἲ 1» ἴμο επᾶ οἳ 

ἕ--- τῷ αΠΤΤΙΑΥΓ. 
ηοϊμίηυ ΓΤΤΤΑ. Ἡ -- 
α προσήλθαν Πῖτ. χ διασάφησον εκρἰαῖπ τς, . 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΧΗΠ], 

καὶ ἔν Ἱτφῷὶ καιρῶ τοῦ΄ θερισμοῦ Ξρῶ. τοῖς θερισταῖς, Συλ- 
Ἀπᾶ ἵπ ἵἴηπο ἍὈμθ οξίμο Ἠαχνορί 1 π]]] βαψ {οῦπε ἸἹαχγεβύτησ], αι 

λέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια, καὶ δήσατε αὐτὰ" είςὶ δέσµας 
έπος Ἀτεῦ Τπθ Ἅ«ἀαεπει, απᾶ Ὀπᾶ  λοπι πίο ἸὈμπα]ει 

ποὺς τὺ.κατακαῦσαι αὐτά' τὺν δὲ σῖτον Σσυναγάγετε' εἰς τὴν 
το Ῥαση. ἴπεσ; Όπε [ο] πιηθαῦ ὭΌῬνίης {ορείμος ᾖἸπμίοθ 

ἀποθήκην.-µου. 
Ὅταγ ΡΤΦΠΑΙΥ. 

9] Άλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων, 'Ὁμοία 
Αποίλμος ΡΑΧΑΡΙΘ Ῥαΐῦ Ἡθ Ῥείοτο παπι, ῤασίπρ, ή]ςθ. 

ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν  οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λα- 
18 πο ἈἘἙπράοπτ οΕξίΠπο -«εατοης «το α Εέήπ ο πηιςεητᾶ, νγμίσἩ Ἠανίπασ 

βὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ.ἀγρῷ αὐτοῦ" 93 ὃ µικΓότερον 
"λκοτ, 8 η Βοπεά ἍᾗἹπ Ἠϊς Πε]ᾶ ; Ὁηήοι εβρ 

μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερµάτων, ὅταν δὲ αὐξηθῇ , 
ἀπᾶεθᾶ 18 ἴμαπ αἲ] 119. 5οεᾶς, Ῥαῦ πει δε ρτονἩ, 

μεῖζον “τῶν λἀχάνων ἐστίν.-καὶ γίνεται. δένδρον, ὥστε 
Ετεαίετ {παπ θπθὶ Ἠογῇββ τς, Ἀπᾶ  ΤΘθοοπαθ8 8 ίχεθ, «βο πας 

ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ Ἱκατασκηνοῦν! ἔν τοῖς 
ο0οπι πρ ἍἨϊτά οΕξἴπθ Ίθατεπ απᾶ τοοδῦ ἵπ πο 

κλάδοις αὐτοῦ» 
Ὅχαπομες οἳ τι : 

» ὃς ; μ 
95 Άλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς, Ὁμοία ἐστὶν ἡ 

ΑποῦἩος ΦβτΑΡΙθ 5ροκοἩθ Ἅᾖοΐποπι, 1κθ 15 ᾖἵλπο 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα  γυνὴ ἐνέκρυψεν 
Ἐἰπράοπτι οξἴπο ΆἈοαγεης {ο]θατοἨ, π]ῖο] Ἱατίηπρ ἔβκοαη, α ΥΤΟΙΙΦΠ. Ἠ]ᾳ᾽ 

εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 
η 3οξ πηρα] "ΒεαΏς Ἓμτεθ, παπθϊ] ἆπας Ἱοπποπεᾶ 141]. 

94 Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ ̓ ]ησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς 
3Τηοξο 3εΠίπρε 1411 5ΞΡοΚθ ᾖθρις ῬραταὈ]ες {ο ἴπο 

ὄχλοις, καὶ χωρὶς πἀραβυολῆς ποὐκὶ ἐλάλει αὐτοῖς' ὢδ ὅπως 
οτοπάς, απᾶ υιλοαῦ 8 ῬαταΡ]ο Ξποῦ 119 38ροκο Το ἴμεια; 5ο ἔμαῦ 

πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου", λέγοντος, 
τηϊρ]ιῦ ϱε {α1β11εᾶ ἐλαῦ νηαῖο] Ὕγας βροκεπ Ὁσ Ἅ{ἴπθ Ῥχορβοῦ, εαγίπρ, 

᾽Ανοίξω ἓν παραβολαῖς τὸ.στόμα-μου" ἐρεύξομαι κεκρυμμένα 
1 νι] ορεςα Ἰπ ῬαταΏ]οβ τΏγ πιοαῖῦα:. 1 πΙἩ αυίες ἰΠΙπρ8 Πίᾶᾶρπ' 

ἀπὸ καταβολῆς «κόσμοι.ὶ 
Έτοτα ΓἩ6] {οππάαθίοπ οξ [116] νοσ]ᾶ, 

86 Τότε ἀφεὶ τοὺς ὄχλους, ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν 
Ππεη Ἠαβν]ηρ ἀἱρπαϊςεεᾶ ἴπἩο οτοπάβ, '"πεπό ἈΙπίο “:πθ δποιβθ 

Ρὸ Ἰησοῦς"! καὶ Ἱπροσῆλθον! αὐτῷ οἱ. μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες, 
111; απᾶ οβΊθ το Ἠϊτα Ἠ]5 ἀϊδοῖρ]θβ,' - βαγίπᾳ, 

εῶράσονὶ ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων «τοῦ ἀγροῦ. 
Ἐκροιπᾶ ἴοτπςδ Ἅᾖ1ῃΠοθ ῬαταΡβ]θ οΕ ἴμο -- ἀατπει,  οξίπο ἍΑε]ᾶ. 

« μ ” Δ 5 ο) - Π « / 3 Δ 

97 Ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν "αὐτοῖςα ὍὉ σπείρων τὸ καλὸν 
Απά Ἡθ απβπετίηπς εστι Ὅο {Πθτα, Ἠθ πἩο ΄ ΒΟΝΒ ἴπο". Ροοᾶ 

σπέρµα ἐστὶν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου' 88 ὁ.δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ 
Βθε' 15 πο Ρο οΕΠΙΑΗ; Άπᾶ 1πθ Πε]ά 48 ἴλα 

κόσµος' τὸ δὲ καλὺν σπέρμα, οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας" 
πποτ]ᾶ; απᾶ ἴπθ ροοᾶ 5εοᾶ, 1Ἠθςθ Ἅ8ἴθ 1Ἠθ 50Π8 οΕ{μο Ἰπράσπι; 

Π ῃ , , ῃ « ε - -. ς ῃ 
τὰ.δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ 99 ὁ δὲ ἐχθρὸς 
Ῥαΐζ πο ᾿ ἀατποὶ 8Ι6 ᾖἴ]πα 5οπ5 σεἰμο οτί] [οπο]; Άπᾶ πο ΕἨΘΙΣΥ. 

εὁ σπείρας αὐτά ἐστιν! ὁ διάβολος' ὁ.δὲ θερισμὸς συν- 
πο 5οπφεά Ἴπουα 18 1πο ἀοτν]ι]; Ἀπᾶ ἴΠο Ἠαχτεςς [πε] οοιη- 

}---εἲς (γα [1π]) [ττ]Α. Κ συνάγετε ΙΠτ. Ἰ κατασκηνοῖν ΤΑ. πιούδὲν 
"Ἡσαίου 1841 Τ. ὃ--- κόσμου Ι1ΤιΑ. Ε--- ὃ Ἰησοῦς (γεαᾷ Ἡθ πεί) Η1ΤἵΑ. 

5---- αὐτοῖς Ι1ΤιΑ: ἵ ἐστιν.ὁ σπείρας αὐτὰ Ἱι 



ΧΙΠ. ΜΑΤΤΗ Ε ἹἩ, 
ὰ νο αμ . - ο 

τέλεια τοῦ! αἰῶνῶς ἐστιν' οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 
ρ]είῖοι οἱ ἰπθ .ρο 15, αλιᾶ Μπο Ἠπιτοδύππει απηρεῖς 319, 

40 ὥσπερ οὖν συλλέγεται τὰ ζιζάνια, καὶ πυρὶ "κατα- 
Α9 Ἐλθχοίοτθ 5 ᾳαἰποτεᾷ ᾖἵἴπο αἀατπαοι, απᾶ 1πβτθ 15 οοἩ- 

Ε 9 ο .. -” . ΄ 
καίεται͵' οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείά τοῦ-αἰῶνος Στούτου." 
βαπιθᾶ, ἔμας 1 5λα]] Ὃρ ἵπ 1ἴπθ' οοπηρ]είίοἩπ οἳ 118 αρα. 

” ῃ - , ; Ώ ” 
41 ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τοὺς ἀγγέλους.αὐτοῦ, 
56Ἡα]] 5εεπᾶ ᾿{οχίἩ Σ1μο 9ου 3ο . Ἠϊ5 αησε]ς, 

-” ΄ ω Ὁ» ΄ 

καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας.αὐτοῦ πάντα τὰ σκάνδαλα 
Απᾶ {λεγ εΏδ]] ραΐμες οσα οξ Ἠϊ5 Εἰπσᾶοπα 9]] Ἡθ οἴὔεποεΒ 

καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 43 καὶ βαλοῦσιν "αὐτοὺς 
Επὰ Ἴπος πο ΛῬΡγαοῖϊςσθ 141/18ΘΗΘ5Β, απᾶ ἴπεγ μαι] σαδύ μετα 

εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
1πίο ἴἩθ ἍΕΙΥΏΑΟΟΘ ΟΕἱ1θ ἍΆτο: Έλοτθ 8Πα1109 ἴπο πεερίπ απά ἴπθ 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 48 τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς 
ΡΏΑΞΗΙπς οἑἴπο Ἅᾖεείῃ. Τ]ηοη ἴμο τἰρµίσοας επα]] 5Ἠίπο Σοτία 38 
ε ϱ/ 3 - ΄ - Ν Γρ] Π ” ο. 
ο ἥλιος εν τΏ βασιλείᾳ τοῦ.πατρὸς.αὐτώύ. ο εχωγν ωτα 

ἴπο 5απ ᾗἵπ ἴῃλρο Κἰπράοπι οἳ ὑποῖτ Ἐαίπες. Ἠο ὑπαί Ἠ88 ἍΕ8ΙΒ 

σἀκούινὶ ἀκουέτω. 
ἔο]εας ᾖ1θί Ἠϊτα Ἠθας. κα 

44 "Πάλινὶ ο ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
Αραϊη ἶκθ 5 ᾖΤἴπθ Κἰπρᾶοπι οξ πε Ίεατεπβ 

ο ο.” τῷ ἀγρφ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψεν, 
η Ἰν ἴπθ ἍΑΕθιά, πἩῖοα “Ἠπνίηρ “Εουπᾶ "Ἡ πλαν ηια, 

καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καὶ “πάντα ὕσα ἔχει 
απᾶ 10ος: πο Ἅᾖογ οἑ 16 ρου απᾶ αἳ] {μ]πρβ Β8ΠιαΠΥ 88 ὨθΏα5 

πωλεῖ,! καὶ ἀγοράζει τὸν .ἀγρὸν.ἐκεῖνον. 
Ἠθ 5ε11, απᾶ ῬασβΒ 1ηαἱ Βο]ά. 

45 Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 
Αραῖπ ἍΊϊκο 15 ᾖ1πθ Ἑἰπρᾶοπι οξίποθ ἍἨθατοπΒ Το Β ΤΙΒΗΏ. 

Ελ , ” 4 Επ κφκώα [ο ε νι ο 
ἐμπόρῳ, ζητοῦντι καλοὺς µαργαρίτας' 46 Ὁὸς εὑρων' ἕνα 
Ά πιθτςΠαπηἩ, βθοκῖπσ ὈῬεααξα] Ῥεητ]5; ππἩπο Ἠαν]ηρ Σοαπᾶ οπθ 

πολύτιμον µαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα 
ΥΟΣΥ Ρχεοίοι8 Ῥεασ], Ἠανίηπρ Ροπθ ΑπΩΥ Ἠ85 5ο]ά αἲ] {ΠΙπρβ ΑΤΙΑ 85 

εἶχεν, καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 
Ἠ9 Ηπᾶ, Απᾶ  Ῥοαρλῦ 1, 

47 Πάλιν ο ἐστὶν ἡ. βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ 
ι Αραϊη 1 18 1896 Ἱπράοτι οΕἱΠθ ἍἨθα8τεηπςβ ἰοα ἀαρτποῦ 

βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγα- 

θησαυρῷ 
Μο ἵτθαθιτοε 

οαδῖ ἀπίο -Ἠθ Βθ8, απᾶ οἑ ετετγ χῑπᾶ Ρραϊπετίηα 

γούσῃ᾽ 48 ἣν ὅτε ἐπληρώθη ἀναβιβάσαντεςὶ ἀἐπὶ τὸν 
ἑορείμετ; ὉπΙοἩ πει 16 παρ β]]οά Ἠανίηπρ ἄταννη πρ οἩ τρ 

αἰγιαλόν, καὶὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς Ξἀγγεῖα,' 
ΕΗΟΤΘ, απᾶ Ἠατίηρ ραῦ ἄοπα Ίλμεν σο]]θοίεᾶ πε Ροοά Ἰπίο Ἅτεδρεῖ, 

τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω ἔβαλον. 49 οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ 
απά πο οοιτταρὺ Ξοαῦ 11Πεγ σας, μας ΑΠΑΗ 1 ο Ἱπ ἰπο εοπιρ]εί]οπ 

τοῦ αἰῶνος' ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι, καὶ ἀφοριοῦσιν. τοὺς 
οΕἱἩθ ἍαΛβθ: 3ρμα]] “ρο Δοπύ 31196 "απρε], απᾶ 5Ώα]] βοραταίο ΤΠ 

πονηροὺς ἐκ έσου τῶν δικαίων, 60 κἀὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς 
ππϊοκεᾶ Ίτοπι [ίΠε]πα]ᾶςί οξ{Πο τίρῃίεοας, Απά δλα]] οὐδύ λοη} 

εἰς τὴν κάµινον τοῦ πυρός' ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 
1πίο πο ἍἆΙχππσοθ οξ{ῃΠθ ΆἨτθ: 'πετθ βΠα]]10ε ἰπο παϊ]ηρ Απᾶ {πο 

θρυγμὸς τῶν ὀδάντων. 
Ρπι»δηίησ οξ ἴπο ᾖ{οείἩ. 

97 
1Ἠθ πποσ]ᾶ; ππᾶ {πθ 
ΣΘΑΡΟΤΒ αχθ ἴ1θ πΏΡΟΙ5, 
40 Α5 {πετγοξοτε 1ᾳθ 
{ηχος 4γθ ϱα{λοποᾶ οτιᾶ 
Ῥαχποᾶ ἵπ ἴπο Άτθ ; 5ο 
5Ἠα]1 6 Ῥο Ίπ {πε επᾶ 
οἳ ἴΠ]5 ποσ]ά; 41 Τη 
ΒΟἨΠ οἳ ΤΙΒΏ 5Ώα]11 βεπᾶ 
ΣοτίΏ Ἠϊ8 αηΏρε]5, απά 
1Ἠ6Υ εΏα]] ραΐπετ ους 
οἱ Ἠΐβ Ἰπράοπι. αἰ] 
{μῖηρς ἰπαῖ οΏσπά, απιᾶ 
ἴπεαπι ΠΠ ἄο 1π- 
Ἰαπ1ΐσ; 45 απᾶ ελα] 
οα5ί ἴπετα 1πίο ο Εατ- 
Ώαοσθ ΟΕ Τε :ἴΠοχγεςλα]]. 
Ῥο ν/αἰπρ απ σπαξ]- 
1ης οΕ ἰεείμ. 45 Τποι 
5μα]] {πο τὶρηίθοαβ 
5Ηίποθ {οτί] α5 {πο 88 
1π {πο ἸΚἰπράοπι οἳξ 
ἀΠοῖτ Ἐβίμε. πο 
ἨπίἨ 68 {ο Ἠεας, 1ες 
Ἠῖτα Ἠεας. 

44 Αρβίπ, ἴπο Ἐίπρ- 
ἆοπα 08 ἨθατθἨ 15 κο 
ππ{ίο {ΤθΑΦατο Ἠ]ά Ίπ 8 
Λθ]ά; πο πΏ]σἩ νν]ετι 
Ά ΤΙΑΠ Ἠβί} {οαπᾶ, Ἠθ 
Ἠ]άείΗ, απᾶ 1ος 1ού 
άΠετεοξ µροθοίπ απάἆ 
βε]]είῃ αἲ] {παῦ Ἠθ 
Ἠαί], απᾶ Ῥαγείῃ Ολαί 
Πε]α, 

45 Ασαῖπ, ἴμο Ἔϊπρ- 
ἄοπα οξ Ώθατεπ 15 ἨΗΚθ 
ππίο Αα πιετοηαπῦ ΠΙΣΩ, 
βθοεκΊτπρ ροοᾶ]γ Ρεασ]8: 
46 ν;πο, ὪπεἨ Ἠε Ἠαᾶ 
ΣΞοαπᾶ ο90πΠ9 Ῥθβτ] οί 
ρτοαί Ῥγϊσς, πιεπῦ απᾶ 
Βο]ά αἱ]! ἰπαῦ Ἠο ἘἨπά, 
βπᾶ Ῥουρλύ 16, 

47 Αραϊπ, ἴπο Κἰπρ- 
ἄοπα οἱ Ἠεατεπ 15 1κθ 
ππίο α ποῦ, ἴπαῦ παβ 
οαδῖ 1πίο ἴπε 5εα, απᾶ 
Ραἰποτεᾶᾷ οί οτετγ Ἰπᾶ: 
48. πἩΙοὮ, πΙΠΘη 19 88 
Συ], με ἄτειπ {ο 
ΦΠΟΤΘ, απά ςαῦ ἄουνη, 
Άπά ϱαΐλετεᾶ {πθ ϱοοᾶ 
1Π{Ο τεββο]5, Ὀαΐ οας5ς 
Ίπο Ῥαᾶ ΑΠΥΑΤ. 49 1ο 
5Πα]] 16 ο αὖ {πε επά 
οἳ {πο ποτ]ᾶ: {πε απ- 
Ρε]5 5Ππ]] «οπιθ Σογ{Ἡ 
Απᾶ 5ετεχ ἰμο πἰοκοά 
4ΤΟΏΙ ΑΠΙΟΙΡ 116 ]πβύ, 
90 απά 5Πα]] οα»5έ ΊἨεπα 
ἀπίο {πο Έιχηβςο ος 
Άτα: ἴλοτε «Ώα]] Ὦθ 
πυαϊήης απᾶ ρπαξμῖπα 
οἳ τουῖἩ. 

τ--- τοῦ (γεαᾷ οί [18 |) /ΓΤτΑ. π καίεται ϊ5 Ὀωτιιεᾶ αΤτΑ. τ--- τούτου (γεαα ἴλε αρε) 1 ττι[ Αα]. 
7 ---ἀκούειν [η]τ[τε]Α. τ--- πάλιν[τ.]ττια. 
6 -- αὐτὴν ΙτἨ[Α]..- ἃ καὶ ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν 1,; ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν [καὶ] α. 

: πωλεῖ πάντα ὅσα έχει ΓΤΤΓΑ. 5 εὑρὼν δὲ ΕΤΤΤΑΕ 
ἑαγγη Τττα. 



96 
δ] ὦεμραβ ΒαΙἩ ππίο 

λεπὰ, Ἠατε. γο ἀπάεΓ- 
Ρἐοσᾶ αἲϊ νμοθςρ ὑήπροῦ 
Ἔπεγ ΒαΥ απίο Ἠῖπι, 
θα, Τιοτᾶ. ὅδ Ἔμοπτ 
Εβᾶ Ἡο πυπῖο ἴλαπι, 
Τπετθξοχο ΘΥετΥ βοτῖρο 
αυ]εΐσ]ι ἴβ Ἰπβὐχαοῦθᾶ αλ- 
Ἴο ἴμο Ἱἰπράοπι οξ, 
ΊΊθαπεπ 15 Κο ππτο α 
παβτι ἐλιαί {8 απ Ἡοιςε- 
πο]άος, νἉ]σἷ Ὀτίπροί]ι 
Φοτί]λ οαῦ οἳ Πῖβ ἴτθα- 
ΡΙχοθ {]ῖπρθ Ώεν απᾶ 
ο]ά, 

65 Απᾶ Ἱν οΏτηθ ο 
δεν ἴλαί πΊεη ο) εδας 
Δᾶ Ἀπ]ςεηθᾶ 1μοςο 

ΤΑΙΓΑΡΙΘΒ, Ἡο ἄερατιεᾶ 
Ἓῃεποςθ, 64 Απιᾶ πλοη 
Ἡό9 πας σ0Π1θ 1ΠῇΏο Ἠ]Β 
οππ όοαπύσγ, πο ὑαρΏῦ 
Ίπετα Ίπ Ὀπεῖς ντα” 
6ορ1ο, Ιπβοπιποῦ ἴπαί 
ΊἨθ6γ Ἴνεχθ α5ὐοπῖδπεα, 
πα ββλᾶ, ΊΓπεπορθ Ἠαί 
{15 πια ΜΙΑ νησάοπα, 
Ἀπᾶ Ἅ]εδο παὶρηῦν 
πποσΚς 2 ο Ἐς ποῖῦ μας 
1μο οαζροπ{ετϐ 5οα2 
18 πού Ἠϊβδ ταοῦποτ 
οα]]εᾶ Ματγ 2 απᾶ Ἠ:8 
Ῥτοίμτεητ, ὦβπες, Ατιά 
20568, απά Οπποπ, απά 
«1αᾷρβ2 66 απᾶ Ἠ]8 εἰς- 
ΊΕΤ5, 319 ΤἨθυ ποῦ α] 
η αβ2 Ὑπεπςρ ποπ. 
ΠαἴἩ 018 ηιαπ αἳ] Τπεξθ 
πμιηρςλ ο7 Απάᾶ ἴπογ 
πτοχο οοπᾶθᾶ Ίπ Ἠϊπι, 
Ῥτπῦυ ἆθβας βαλᾶ ππῖο 
Ίπαπα, Α. Ῥτορποῦ 1β πο 
πηθηοαῦ, ποποις, β.τοθ 
1π Ὠϊ6 οστι οοππίσγ, 
βπΠᾷ 1η Ὠ]8 οππ Ἠοιβο, 
68 Απά πο ἀἰά ποῦταβηγ 
τοὶσΏίγ πποτκ Ίἴμοτο 
Ρεσβαςθ ο {ποῖτ πη- 
Τ816Ε, 

ΧτΥ, Αὐ ἴπαῦ εἴπις 
Ἠετοᾶ {πο ᾖθίτατοβ: 
Ἠεατᾶ οἳ πο {παρ οἳ 
16535, 2 απᾶ βη]ᾶ ππζο 
Ἠ]5 βετναπΊα, ΤΗϊς 18 
«1οἩἨπ ιο Βαρμςί; Ἡο 
18 τίδεη ἔτοτα τΏρ ἀθαᾶ; 
Φπᾶ ἴπετεξοτθ παραυσ 
ΝΓΟΥΊΕΑ ἆο πουν Σούι 
1Πθπιςθο]τος Ίπ ᾖἸἨϊπι, 
ὃ Ἐοχς Ἠετοά Ἠπᾶ Ἱαίιά 
Το]ᾶ, οπ αἆομπ, ᾿απᾶ 
Ῥοιιπᾶ- Ἠίτα,. απιά ραῦ 
Λϊπι Ἱπ «ΣΊΒοσι Ἔος 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΙΙ, ΧΙΥ. 

δΙ Ελέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,ὶ. Ῥυνήκατε ταῦτα πάντα: 
35ΗΥ5 3το μετα 17θ8α5, Ἡατο γοππᾶετειοοᾶ ιρκονιμα αρ]12 

Λέγουσιν αὐτῷ, Ναί, Ἀκύριε.ϊ ὅρ Ὁ.δὲ εἶπεν! αὐτοῖς, Διὰ 
ΤΠεγ 5ογ Ἅᾖὕο ΠἨἶπι, Ὑθ6β, Ἰοτᾶ. Απᾶ]μο ββᾶ Ἅᾖἵοίμθια, Ῥεοβαβο σΕ 

τοῦτο πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς Σείς τὴν βασιλείαν' τῶν 
1Π1β᾽ απεισι βοχίοο ἀἱδοῖριεᾶ ἀπίο -ιθ ια άοπα οξ {πο 

οὐρανῶν ὕὅ ασε ον ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃη, ὅστις ἐκβάλλει 
Έθαγοπ8 κ νο. Απιος πηαβῖθχ ΟΕ αἨοῦβθ, πο τΤΡαΐ5 {οτι 

ἐκ τοῦ. προς” αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά. 
οαῦ σΕ 148 ο ΠΠ πρβ] ποπ απᾶ οἷᾶ. 

69 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πααβολός 
Ἅπιᾶ 1ὲ σαππθ{ο ῬβΒΕ γ/πεη "ἨἩαᾶ “Απὶς].ρᾶ 116βΙΡΒ "Ῥαταρ]ος 

ταύτας, μετῆρεν ἐκεῖθεν' 64 καὶ ᾿ἐλθὼν εἰς τὴν πατρίδα 
Ἀγλο: .. 1ο νηπάτου λοποον βπᾶ Ἡ ετσι ἀπίο 5οουπίσγ 

αὐτοῦ, ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν τῷ.συναγωγῇ.αὐτῶν, ὥστε]ἐκπλήτ- 
αμίς[οσγπ], μι Γααρβι Ίἴπεπι {π 4λοίσ 5γπαβοτο, βο ἴπαῦ Ἅνγοτο 

τεσθαιὶ αὐτοὺς καὶ λέγειν, 1όθεν τούτῳ  ἡ-σοφία-αὕπη καὶ 
Ἀραθοπ]π]ιθᾶ πε απᾶ κβαἷᾶ, Ὕποθπορ το 118 Βατ] 1Η18 πηβᾶοία απᾶ 

αἱ δυνάμεις: ὅδ οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; 
9Ποθ πποσ]εα οἳ ποσα Ἀποῦ 3Πίβ 118 “ΤΜΘΞΟΕ7Ίµο οαχροπῦος 5ροπῇ ΠΕ] 

οὐχ) ἡ μήτηρ.αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
115 πιοῖτες σα]]εά ΜαΣγ, βπά 145 Ῥτοί]τον. 

ε 

Ἰάκωβος καὶ Σ]ωσῆς!ὶ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας; ὄθ καὶ αἱ 
«ΑΤΩΘΕ Απ 2056 απᾶ Ἀϊπιοι απᾶ οὅπάας ο μπα 

ἀδελφαὶ. αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἶσιν; πόθεν οὖν τούτῳ 
5118 “αἱείετς που δΙ Ἅὀν ἴας Ἅᾖτοῦ 7 πΊηοποο ἴποπ {ο 1ΗἵΒ 

ταῦτα πάντα; δῇ Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. Ὁ δὲ 
Ππααπ]”Ἴμεβο ήπιρα 11112 Απά ἍΤΠΘΥ ποτο οβεπᾶθά ἵπ Ἠῖπ, Ῥαε 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ 
19818 βΒᾶ «Ίο ἴἨθπι, “που ᾖ518 λα πσοριρς πυη]ζμοαέ Ἡοποας Απο ης 

ἐν τῷ; πατρίδιΡαὐτοῦ" καὶ ἔν τῇ-οἰκίᾳ.αὐτοῦ. ὅδ Καὶ οὐκ 
ἀπ Μπ εοσαεσυήςς Ἀπᾶ ἵπ 5 Γοπππ] Ἡοιιςθ. Απά που 

ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάµεις πολλὰς διὰ τὴν. ἀπιστίαν αὐτῶν. 
11ο-:4ἱᾶ4  ιρτο “Ὕτοσκα τοΕ 3ΡΟΠΟΘΣ ασηνι Ὅθοββθ οἳ ἐποῖτ ππρο]ίοξ, 

14 Ἐν ἐκείνῳ τῷ Ειρο ἤκουσεν Ἡρώδης ὁ Ἀτετράρχης!" 
Αἱ ἍΌἵαῦ Ἴππορ πεβτᾶ Ἠετοά Ἅᾖἴμα πθίτατο]ι 

τὴν ἀκοὴν ᾿]ησοῦ, 3 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν.αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν 
'Ἡθ ἍἆΊαπιθ ο ύθβαβ, Ἀπᾶ βπ]ά νο Ἠ]8 λα, Της 16 

Ἰωάννής ὁ βαπτιστής' αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὺ τῶν νεκρῶν, καὶ 
φομπ  ἍᾖΤ]μο σπκες Ἡθ 181Ίβ6η ἍΊτοπι 1ἴ]μθ ἀθφᾶ, ρπά 

διὰ τοῦτο αἱ δυνάµεις ἔνεργοῦσιν ἔν αὐτῷ. ὃ Ὁ γὰρ. 
Ὅθοβιςο οἳ ΠΒ ᾖΊπο ποτ] οἳ Ῥοπθς ορεταῖθ ἵπ ὮἨϊτι Έος 

Ἡρώδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην ἔδησεν αὐτόν! καὶ Σέθετο 
Ἠετοᾶ Πανίπρ βοϊσοᾶ 1οἳπ Ῥουπᾶ Ἠλτα Απᾶ τριί 

ἐν φυλακῇὶ διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα ΙΦιλίππὀνι, 
Ὃ πο Πάπα] - ΡΕΙΡΟΒ, : ο ην οξ Ἠθτοᾶίας πο ματο ΑΡΙΑΗΡ 

4 Ἐος Ἴομπ εῑᾷ ἀπίο τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 4 ἔλεγεν. γὰρ ος ὁ Ἰωάννης, ' οὐκ 
Ἠϊτα, Τὲ 15 ποῦ Ἰαυνέα] αρὲ ”μήβ “Ῥχοίμος, Έοχ Σεα]ά 56ο "Ἠΐτα α1]οµπ, ἸΝοῦ 
4ος ἴμοθῬ ο .ΊΑτοθ Ἠοχ. κο /͵ 
6 Απᾶ π]οι Ἡο ποπ]ά ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτῆν. ὅ Καὶ Ῥέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, 
Ίδγο ρα Πίτα 6ο ἄεαία, 518 518 ]αγ{α] ξοχ ἴπορ ἴο Πατο ος. }.Απᾶ νήθ]ίηρ  Ἠῖτα 11031, 

α-- Ἀέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 1ΤΠΤΑ. Ν- "κύριε ΤΤΊΓΑ. Σλέγει 5478 ος κ ἐν τῇ 
βασιλεία 1π Όλο Ἰειπραοτα 1, τῇ βασιλεία ἴο ἴλε Ἱάπράοπα οτττΑ. 1 ἐκπλήσσεσθαι 
ΣΤΤΓΑΥΥ. τα οὐχ ΗΤΤΣΑ, ης π1 ὉΡεΡΗΕ. ΗΤΤΑ. ο -- ἰδίᾳ. ΟΝΏ Τ. Ρ --- αὐτοῦ 
(πεαά ΓΗ15]) απττα. 4 πετραάρχης τ--- ἀυτὸν Τ. :ἐν τῇ (-- πῇ τ) φυλακῇ 
ἀπέθετο Ίτπ 119 ρχίσον Ραΐ Γηἶπι] αθιάο νο ἓ--- Φιλίππου της. τὸ(--ὁτ) 
Ἰωάννης αὐτῷ 1π. 



ΧΙν. ΜΑΤΤΗΕΠΥ. 

ἐφοβήθη τὸν ὄ ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην. αὐτὸν εἶχον. 
ὃς Σορτεᾶ  ᾖΊλο Ὃ μα Ῥοσβ1ιβθ 58 8 Ῥτορᾗηοῦ Ἠϊπα ἍΤΠΕΥ Πο]ιᾶ. 

ϐ6 "Ὑενεσίων.δὲ ἀγομένων! τοῦ “Ἠρώδου, ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ 
ἨΒπὶ Αα Ῥϊτυιᾶαν Ῥοΐτπρ ορ]ορεη[εᾶ οἑ Ἠετοᾶ,  5ἀμποεᾶ πο "ἀππραίος 

τῆς Ἡρωδιάδος ἐν τῷ µέσῳ, καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρώδφ' 7 ὅθεν 
5οε "Ἠρτοᾶίας  ᾖπ ἴΠθ τα], απᾶ γ)ιοβςδθᾶ Ἠετοᾶ; ὙΓπρτεαροη. 

μεθ ὅρκου ᾧ ο αὐτῇ δοῦναι ὃ.Σὲὰν' αἰτήσηται. 8 'Η.δὲ 
πια οπῖ]ι παρὰ το ες ο Είτο π/παῦθτοτ 8ης Επου]ᾶ βδῖς, Βαῦ 5ηθ 

προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς-μητρὺς αὐτῆς, Δός µοι, φησίν, ὧδε 
Ῥοίπρ . ος τν πρι ταοῦµας, το Ἱθ, 819 54ΥΒ, Ἠθτθ 

ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοὺ. 9 Καὶ 
προα α 45η ΄ 119 θλᾶ οἳ ζοἵιπ 1Ἠθ Βαρί]ϊςί Απᾶ 

Σἐλυπηθη" ὁ βασιλεύς! διὰ δὲ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς 
τας "ρτ]ογοᾶ 11196 ἍΛ3Κΐπρ: Ὁπί οη αοοομπΌοξ ᾖἴπο «οαἴπδ απᾶ ἴμοβο πο 

συνανακειµένους ἐκέλευσεν  δοθῆναι' 10 καὶ πέµψας 
χεο]ἰπθᾶ νι [ηἶπα αἲ ἑαΡ]6] Ἡθ σοπαπααπάθᾶ [115] 1ο Ῥο ϱΊνει. Απά Πατίπρ 5οτπῦ 

ἀπεκεφάλισεν "τὸν! Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. 11 καὶ ἠνέχθη 
Ὢρ Ῥομθαᾶεᾶά 7ομπ. 4η ἴπο ΤῬείδοηῦ. ξ πο αος 

ἡ. κεφαλὴ. αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ' καὶ ἤν- 
Ἠὰ8 3πεαᾶ. οἳ 8 45, απᾶ πας Ρίτεη ἴο ἴΠθ ἀλπηβε], απᾶ 51.9 

εγκεν τῇ-μητρὶ αὐτῆς. 13 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
Ῥσουβες Βη Μο Ἠεσ πιοίΒετ. Απά ἨΠαγνίηρ «ΟΠ1θ Ἠϊ5 ἀἱδοῖρ]ος 

ἦραν τὸ Ὀσῶμα,' καὶ ἔθαψαν “αὐτό'' καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν 
Ὅοο]ς 'πθ ἍῬοᾶσ, απᾶ ὭΛῬιτὶθά ος θηά Ἠανίπρ οοπιθ ποιά 

τῷ Ἰησοῦ. 19 ἀκαὶ ἀκούσας' ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν 
ση το «6εβΒΙ8. Απᾶ ο. Ἓρνης 1168α8 πι πᾶτενν {πεπςθ 

ἔν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ’ ἰδίαν. 
Ὦν Πρ το ἃ ἀοξετο τς αραν, 

Καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ «πεζῇ δι 
Απά ἈΠατίπρ Ἠθατᾶ [ος 15] ἴπθ οχονγᾶς Σο]]ογγεᾶ. Ἠϊΐπ ἍοἨ τον 

ἀπὸ τῶν πόλεων. 14 Καὶ ἐξελθὼν ([ὁ ]ησοῦς! εἶδεν πολὺν 
Στοπι ᾖἴπθ οἱ ῦΙ65. Απά Πατίπρ ροπο οαῦ 16518 βαν Άρτοαί 

ὄχλον,καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ ἑαὐτούς,! καὶ ἐθεράπευσεν 
8 οχοἵγᾶ, απιᾶ πγβα πιοτθᾶ ο. οοπ1ρΒΞΒΙΟΠ {οπατᾶς {πεπι, Απά Ἠεα]θᾶ 

τοὺς ἀῤῥώστους αὐτῶν. 16 ᾿Οψίας.δὲ Ἰμαμενης Ἀπροσῆλθον! 
. ἴὈπεῖτ Ιπβττα, Απά οτοπίπσ Πιτ]ηβ οΟπ1Θ 68Ώ1Θ 

αὐτῷ Ὃ ο αύτουη λέγοντες, "Βρημός ἐστιν ὁ τόπος, 
το Πῖτα π]8 ἀῑδοῖρ]ες, ΡΕΥΙΠΕ, εςοτῦ 18 πο μες 

καὶ ἡ ΄ ὥρα κήδη παρῆλθεν"' ἀπόλυσον ] τοὺς ὄχλους, ἵνα 
Ἀπᾶ {πο. πιο λα 18 6οΠΘ ϱψ: ἀϊσπα]ςβ 7πθ οτοινᾶς, Ίἴπαῦ 

ἀπελθόντες εἰς τὰς κώµας ἀγυράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 
Ἠατίπρβ Ροπθ πύο ἴμθ νεα Τπογτιαγ Ὅαγ {1οσ {πεπαςε]τος πηθαῦ. 

16 Ὁ.δὲ π’]ησοῦς! εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν' 
Ῥπΐ ᾳθεις Βαῖά ᾖ{ο ἴμεπι, 3Νο /πεθᾶ σοι 3Ἄαγο ἴορο απ Αγ: 

δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 17 Οἱ.δὲ λέγουσιν αὐτῷ, Οὐκ.ἔχομεν 
Ρῖνε 30ο “ἴμεπι το {ο θαῇ. Ῥαΐ Πεν ΡΩΥ {ο Ἠΐτα, Ίθ Ἠαγο ποῦ 

ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. 18 Ὁ.δὲ εἶπεν, Φέρετέ 
Ὥοτο εκεερῦ  Άτο Ίο8νες απᾶ πο 3ἨΏδῃες. Απά πο κοα]ᾶ, Ῥτίπρ 

μοι Λαὐτοὺς ὧδε.ὶ 19 Καὶ  κελεύσας τοὺς ὄχλους ἆνα- 
31ο3π16 1έμετι ἍἈἨείθ, Απά Πατῖπρ οοπιπηβπᾶθᾶ πο οτοπᾶς ᾖἴοτε- 

κλιθῆναι ἐπὶ 9τοὺς χόρτους, Ῥκαὶὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους 
οἶἷπο οπ {πο ΕΤ8ΕΒ, απᾶ Ἠανίπρ ὕαλκειπ ἴμο Άτο Ίοατες 

Ἡ γενεσίοις δὲ γενομένοις ΗΤ1ΤΑ. αἂν 11ΓΑ. 
απτΑ. 3--τὸν ππτΑ. Ὁ πτῶμα ϱΟΓΡΒΕΤΤΤΓ. 
α πεζοὶ τ. {---ὃ ᾿Τησοῦς (γεαᾷ Ἡο βὰνγ) τπητα, 
ἅ-- αὐτοῦ (γεαᾷ ἴπο ἀἰξοίρ]εβ) ττητα. κ παρῆλθεν ἤδη Ἱ. 
ππ.-. ]ησοῦς (γεαᾷ ο βα14)τ. Ἡ ὧδε αὐτούς 1ΠΊΤΑ. ο τοῦ χόρτου 1115. 

4 

ο αὐτόν Ἠ]Ώ] τητΑ. 
ξ αὐτοῖς ΕΤΤΊΤΑΥΓ, 

Ψ λυπηθεὶς Ρρείηρ ρτγ]ενεᾷ ττττΑ. 

99 
Ἡο {θατεᾶ ἴπο το]{]- 
αᾶς, Ῥθυβμδε ᾖΊἴπος 
σοαπῦθᾶ Ἠϊπα 45 8 Ῥτο- 
Ῥποῦ. 6 Βαΐ ὙπποἨυ 
ἨἩοτοᾶ)ς Ὀτιπάαν παβ8 
Ἰορί, ἴπο ἀπασλίος ος 
Ἠετοᾶίββ ἆαπποσά Ὦε- 
30χ9 ἴἨεπα, απᾶ Ρ]θαςθά 
Ἠοτοᾶ. 7 ἨΓπετεαροπ Ἠθ 
Ῥτοπηίςο 1 τη Ἡ αη οδἳἩ 
το Ρῖτο Ἠοχ ππαΐκδοθνεςσ 
Ρ19 πποτι]ά α..ς. 8 Απά 
5Ἠε, Ῥεϊπρ Ῥεᾷξοτο 1π- 
5τασῦςᾶ οξ Ώοχ πιοίἨος, 
βαῖᾶ, νο πο Ἠθτθ 
Τομ Ῥαρίϊθύς Ἠεπά 
1η 8 ΟΠΦΧΡΟχ. 9 Απᾶ 1Ἠθ 
Ἐῑπρ γ/ας 6ΟΓΥΥ: ἨΘΥΟΙ- 
Τπθ]θΒ8 Έος ἴπο οβ{1)8 
8416, απᾶ Έλεηι τν Ἡ1ο]- 
βαῦ ντα Ἠϊτα οὐ πιεαΏ, 
Ὦθ οοπαπααη θά Τέ {ο 98 
Εἴντεη ᾖεγ. 10 Απᾶ ο 
βοηῦ, απά ὮὈῬεπομᾶθᾶ 
ζοηπ 1η πο ΤῬχῖδοηῦ. 
41 Απᾶ Ὠί5 Ἠεαᾶ ν/αβ 
Ῥτουρ μή, 1Ώ αἃ ϱΏδίσεχ, 
Απᾶ ΡΊγεη ο ἴἨθ ἄατα- 
ΒθΙ: Απᾶ 5ἩΠ9 Ὀτοιρηῦ 
τὲ ἵο Ἡεγ πιοβΗθΓ. 
12 Απᾶ Ἠϊ5 ἀἱδοίρ]οβ 
63116, απᾶ ὑοοκ αρ {µθ 
Ῥοάᾶγ, απᾶ Ῥατιεά 16, 
Απὰ πεηπύ απᾶ τΤοιά 
οδαβ, 19 Ίπεπ ῇεςας 
Ἠθαγᾶ ο ἓϊ, ηε ἀερατ[εᾶ 
1πειόο Ὦγψ 5Η1Ρρ 1πίο 
ἀθδοτῦ Ῥ]ασο αρασύ. 

Απάᾶ πηΏσπ ἴῃθ ῬθεοΡρΙθ 
Ταᾷ Ἠοατά {]ιεγεο], ΤΠεγ 
Σο]]ογγοᾶ Ἠίπα οη Ξοοῦ 
ουῦοξ {πο οἳ{ῖο6Β, 14 Απᾶ 
ζεδας πγεπῖ ΕοχίἩ. απᾶ 
841 αρτεαῖ πια] 01ὐιᾶο, 
ΏΠᾶ ὙγοΒ πιονθᾶ πΙΗ. 
ΟΟΠΙΡΒΡΡΙΟἨ. {οσταχά 
"ποπα, Απᾶ Το Ἠθβ]αά 
τηαϊχ βἰαῖ. 15 Απά 
ΝυΏοη 1ὸδ πας οτεηίπᾳ, 
Ἠ]5 ἀἱκοῖρ]ες οβΊαθ Το 
Ἠ]τα, ΒΑΥΙΠΡ, ΤΗΙ5 15 
ἀθδετίῦ Ῥ]8ςθ, απᾶ ΤηἨο 
ύΊπαρ ἶ5 πουν Ῥβ5ί; 5επᾶ 
"πο παα]]ύαᾶο 8αγ, 
τπαῦ ἴπεγ πιαΥγ Ρο 1πύο 
Τπε τί]]αρεβ, απᾶ αγ 
ΤΠεπιδε]σες τἰοῦακ]Β, 
16 Ῥαῦ ζ;ε»π8 εα]ᾶ ππῖο 
νΠεπι, ΤΠεΥ πεοᾶά πος 
ἀερατΏ; Ρἶπο το ἴ]λετα 
νο ϱαἳ. 17 Απᾶ Ίπεγ 
5αΨ Ἱαπίο Ἠϊτι, 9 
Ἠαβγο ἈὭετο Ῥιαῦ το 
Ίο8νες, απᾶ ἴπτο Π.Ἠθς5. 
19 Ἠο βα1ᾶ, Ὀτῖηρ μετα 
Ἠϊίπαν Το πηο. 19 Απά 
Ἡθ οοπιπιαπάεᾶ Τπθ 
πηα]Ιέαᾶε {ο 51ῦ ἄοσππαι 
ΟἨ ἴἨε Ρταξ», απᾶ ἴοο]ς 
9ηΠθ Βτε]οατες, θπά ἴμθ 

«---δὲ θα ῦ 
ἃ ἀκούσας δὲ ΗΤΤΑ. 

Ἀ προσῆλθαν 11. 
| οὖν ὑμετοίονε π[α]. 

Ρ --- καὶ αΙῆτΑΥΓε 
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ἔπτο Π5Ἡο8, απᾶ Ιοοκίπρ 
πρ ἴο ἨεβτοἨ, 110 Ὀ]θ8.- 
ϱᾱ, απά ΏχαΚθ, ΑπᾶΡβατο 
119 Ίοπγος ἴο λῖς ἀἱδ- 
οἶρ]ο», Φπᾶ {πο ἀἱβοί- 
Ῥ]6Β ἴο ἴπο πια] 01 μ1ᾶς, 
20 Απά ἴπενγ ἀῑά αἱ] 
εί, απᾶ πύχο Π]]θά: 
βηᾶ ἴἨεγ ἴοοχκ Ἱρ οἳ 
119 Εταρταθηῖς ὑλπαῦτο- 
Ἰωβ]πθά Όπε]γο Ὀαυκοῦς 
Συ]]. 91 Απά ἴπογ {πδῦ 
]μβᾶ ολίοπ πγετε Θροιῦ 
(Άγο ᾖ{ἰποισαπᾶ -πἹθηΏ, 
Ἰρεεὶάρ ἨὙἨΟΠΙΕΠ Αβπᾶά 
οπϊ]άτου 

322 Απ πἰταΙρΏπαΥ 
16βας οοηβιταϊποὰ Ἠἱρ 
ἀἱβοῖρ]εβ ἴο σού Ἰπίο 
ΕΠΐρ, απᾶ ἴο Ρο Ῥεέοτθ 
Ἠϊπα. απο πο οἴ]μος 
βἰά9, πἩῖ]ε Ἡο βεπί 
{19 τοπ] ἠυπᾶερ α αγ. 
23 Απᾶ ΥΓΠΕἨ Ἡο Ἠβᾶ 
εεπὲ μρο πια] 1 ναᾷθς 
ΒΑΥ, ο υγοηῦ Ἡ) 19609 
Ά πποµπῖαῖηπ αρΏτὺ ἵο 

ο Ῥταγ: απᾶ νἩεη ΊἴἨο 
ϱτεπῖηρ Υ/Α5 40116, Ἠθ 
τγας (Ἠοχο ]οπο, 4 Βπὸ 
Σηο ΒΗ1Ρ ποῬθ πο 1π 
ἔλο ταϊ]ᾶςί οἳ Το 86, 
ῶοβδεά πλ ὙανοἙ: 
30χ ἴμο νγ]πᾶ ας σ0Π- 
1Γ8ΙΥ. 325 Απᾶ 1π ἴπο 
ΣουισίἩ πυαῖο οἳ Τηθ 
παρηῖ ζεδις πεπῦ ππῖο 
ἴπετα, ππα]]ςίπρ οἹπ ἔμο 
εεα. 26 Απᾶ ν/ηοη ἴ1θ 
ἀἱβοίριε βατ Ἠϊπι 
ψα]κίπᾳ οπ {Πὸ ΒΑ, 
Ώ1θΥ πεχο ἐτοιρ]εᾶ, 
βαγ]πα, Τὸ 18 ο βρ]τ]ὃ; 
Απᾶ ΤΠεγ οτιεᾶ οῦ Εος 
2941. 27 Βτπύ βἰταΙρηί- 
πιΥ {εβαβ βρβΚθ υπίσ 
.Ἠθτη, ΒΑ7ίΠΡ, Βο οἳἑ 
Εοοᾶ ομθες; Πὸν 1 Γ» 
Ῥο ποὺ αξτρίᾶ, 28 Απᾶ 
Ῥοεΐεσ αηβπετθᾶ Ἠϊτα 
ηπᾶ οα]ᾶ, Τιογᾶ, 1 19 Ὦο 
1ποι, Ὀἷά ταθ ο0ΊΠθ ππ- 
Ίο ἴπεῬ ΟΏ πο ΤΓ8ΊΕΣΥ. 
29 Απᾶὰ Τε εαἰᾶ, ὅοππς, 
Απά ππεηπ Ἐοΐες π88 
οοπιθ ἄονπ οιῦ οἱ ἴμθ 
ΕΠῖΡρ, Ἡθ πα]]κοά οἩ {ηθ 
ν/βῖεσ, ἴο Ρο ἴο ζεςτΒ, 
30 Βυιΐ νπεπ Ἑο 8απ 
1Ἠθ πηπὰ Ῥοἱβίθτοιβ, 
Ἡθ πας αξτι]ᾶ; 1η 
Ῥοριηπῖπρ {ο οἶπχ, Ὠ6θ. 
οτῖοᾶ, βΕγίΠΡ, Τ,οτᾶ, 
89γθ 1ηθ, 91 Απᾶ 
ἐπατιθᾶ]βῖθ]γ 1εβαν 
Εχοῦοπεά «Δοσίῖι 
ῆἨαπᾶ, απᾶ οβπρΡ]Ε Ἠϊΐτπα, 
ηπᾶ απ]ᾶ ππῖο Ἠϊπι, ο 

4 ηὐλόγησεν ΠπτΑ. 
πο οοπιρε!1εά) ασππσαν”, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΙΥ: 

καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν ας αεὐλόγησ:νἹ 
Ἀπᾶ ἵπο πο Ἠ8ΗΘ6Β, Πατίηρ Ιοοκεά πρίο ᾖ{ἰπο ΘΑΤοἩ. Ἡο Ὀ]οβερά ; 

καὶ Κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ µα- 
Απᾶ Ἠατίης ΏχοκαοἨ Ἡρβατο {ο πο ἀϊκοῖρ]ες 119 Ἴο8βγθβ, απᾶ ἅνο ἀἵβ- 

θηταὶ τοῖς ὄχλοις. 20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν". 
οἳρίθβ ὑο ἴπο οτοπᾶς, Απᾶ "αῦθ Σα] Ότιτ ππθτο Ρα ]ββρά; 

καὶ ραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, δώδεκα 
Ἀπιᾶ ἴΠεΥ ἴοο]ς πρ ὑλλαῦ γμῖοἩ γ/α5οΥεχ απᾶ αΡουρ ο ύπθ Ἅἀταρταθη!ς, - ἔπε]τθ 
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κοφίνους ποσα. 21 οἱ δὲ ἐσθίοντὲς ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ 
Ἠαπιᾶ-Ῥασκείς Απᾶ ἔποερ πἩο βἲθ ΥΤΘΣΘ παθΏ 9ροαῖ 

πεντακισχίλιοι, χωρὶς 'γυναικῶν καὶ παιδίων.! 
Ἅπτο ἐποιβαπᾶ, Ῥεδῖάθα ὪΟπιεα Ἆαπᾶ ολϊ]άτεα, 

22 Καὶ 'εὐθέως" ἠνάγκασεν 'ὁ Ἰησοῦς! τοὺς.μαθητὰς Ἱαὐτοῦν 
Α πιά Ιηπαρᾶ]αΐθΙγ 3οοπιρο]]εᾶ 119518. Ἠ]5 ἄἱποῖρ]εβ 

ἐμβῆναι εἰς Ὑτὸϊ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, 
το επίος ἸΙπίο  ἴπο ἍΕβἰΙρ Ἀπᾶ Το Ρο ὑοίξοθ ἍἨϊπ Ὥᾖο ἴπο.οἴπογ. ἷάς, 
ω. - ν 

ἕωςοῦ ἀπολύσ τοὺς ὄχλους., 29 καὶ ἀπολύσας τοὺς 
παπι δΗ] Ἠθ βΠοα]ά Ἠατο αἰβπι]ββεᾶ ἴπο ὀτογγᾶς, Απά Πατίπρ ἆλβωιὶβαθᾶ Ίἴπο 

ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ’. ἰδίαν προσεύξασθαι. Ὀψί- 
οχοπγᾶβ Ἡθ επ! αρ Ιπῖο ἴἩθ ππουπ/αῖπ πρατῃ το ΡΙΑΥ. Ἓνεν- 

ας δὲ γενομένης µόνος ἦν ἐκεῖ. 24 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη "μέσον 
1πρ 1ρτιᾶ Ὀθίπρ 9ΟΠ1θ Ἅ«410Πθ ἨθγπαβΊἨθίθ, ἩΒπῦίμο βμῖρ που 1π[ζπο]ταϊάβὲ 

τῆς θαλάσσης ἦν,' βασανιζόµενον ὑπὸ τῶν κυµάτων' ἦν γὰρ 
ΟΕ ἴμοθ 5ες π/θ8, Ίοββθθοᾶ Ὦν Ἅᾖἴλπο Ν/ΑΥΘδ, “Ὑγαβ 'Σ0ΣΓ 

ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 325 Τετάρτη-δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὺς 
Βοοπῦτατν "ηθ "γηπᾶ. Ῥαῦ 1π [ὔ]ιο] ΕοαπτΏἃ πλ ίοα ο ἴπο πὶρηῖ, 

σἀπἤλθεν! πρὸς αὐτοὺς 2ὸ ᾿Ιησοῦς,! περιπατῶν ἐπὶ "τῆς θαλάσ- 
Ἀνγοπῦ 5ο  Ελθ]η. 17οβας, να] πρ ον Ίππο 888. 

σης.ὶ 96 Ὁκαὶ ἰδόγτες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ" ἐπὶ «τὴν θάλασσαν 
Απάὰ 3ποεῖπρ '' “Πΐπα 3916 34Ιποίρ]θ οι Ἅᾖ1ῃθ Ἠθ8, 

περιπατοῦντα ἐταράχθησαν, λέγοντες, Ὅτι φάντασμά ἐστιν" 
τα] ληρ πνοτθ ἐτοιρ]θᾶ, ΒΑΥΊηΡ, αρρασ]τίοαπ «αἱ ἵ: 

καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 37 Δεὐθεως! δὲ ἐλάλησεν “αὐ- 
πο Ἀπά ἔπτοαρ]ι Ἔθας ΊΤλπογ οτ]εᾶ ου, Βπὶ Ιπιτηθᾶ]βθε]ν ' “ΒΡοκθ 

τοῖς ὁ Ἰησοῦς,ὶ λέγων, ΟΘαρσεῖτ, ἐγώ.είμι, μὴ .φοβεῖσθε. 
μμθτα 110918, ΒΑΥΙΠΡ, Ἓθ 0 ροοᾶ οοπζββθ, 1 απ [1θ], 38ΑΣ ποῦ, 

26, ᾽Αποκριθεὶς δὲ: αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν,ι Κύριε, εἰ σὺ.εἶ, 
Απιᾶ απαποσίπρ Ἠΐπι -.Ἐοΐος βαᾶ, ἀιοχᾶ, Ἡξ Πρθίπου, 

κἐλευσόν µε Επρός σε ἐλθεῖνὶ ἐπὶ τὰ ὕδατα. 29 Ὁ.δὲ εἶπεν, 
Ῥιᾶ πηθ 35ο μεθ Χο 390πΙθ Ώροπ ἴμθ βίθσς, Ἀπᾶα Πο εαἰὰ, 

Ἔλθε. Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου Ἀό Πέτρος περιεπά- 
Όοππε, Απά Πατίπῃ ἀοβορπᾶρεᾶ ἔτοπα ἴπθ. ΒΠΡ Ἐοΐος νβ]]κ» 

τησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, Ιἐλθεῖνὶ πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 80 βλέπων.δὲ 
θᾶ Ὥροηῦ ἴἩρθ ὙΑΌΕΤΒ, το Ρο το 18ε.8. Βαῦ εθοἰπᾳ 
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τον ἄνεμον "ισχυρυν ἐφοβή η, και ἆ ζάμενος κἀταπον- 
πο πσ]πᾶ ΕΙΤΟΠΡ τε πα βΏτὶρηἰθᾶ, απᾶ ρἰππίπρ δ.) 

τίζεσθαι ἔκραξεν, λέγων, Κύριε, σῶσόν µε. 8] Εὐθέως.δὲ 
βηκ Ἡθ οτ]αᾶ οαῦ, ΒγίπΠΕ, Τιοτᾶ, ΒΑΥΘ 1ηθ, 'Απᾶὰ ἱταπαθάίβίθ]γ 

ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει 
ζθεαςβ Πανίπρ βἰτείοποᾶ οαῦ 1Ἡθ ἨΠαπᾶ Ἅοοκ ο]ᾶ οξ Ἠΐτα, απᾶ Βαν 

ε παιδίων καὶ γυναικῶν 1, .-- εὐθέως 1, .--- ὁ Ἰησοῦς (γεαᾶ 
ν -- αὐτοῦ (1’εαὰ ἴ]θ ἀἱβοῖρ]θβ) ΑΤΤΤΑΥΓ, π --- τὸ (γεαά 

ΒΗΙΓ) ττ. ᾱ σταδίονς πολλοὺς ἀπὺ τῆς γῆς ἀπεῖχεν τΒΏΥ βἰαάῑα Ώοπα ἴμθ ]ωπὰ υνας ἀἱβ- 
αηῦ πτ. 7 ᾖλθεν 1τ1ς. .---ὁ Ἰησοὺς (τες ϐ Ίθηί) αμΤΓτΑ ΥΓ. . την θάλασσαν 
ἀΤΤΙΑ. Ὁ οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν 1,; ἰδόντες δὲ αὐτὸν τ. 9 τῆς θαλάσσης ΗΤΤΑ, 
ὰ εὐθὺς Ἱττς. εὃ Ἰησοῦς αὐτοῖς Ι,, ---ὁ ᾿Σησοὺς τ; αὐτοῖς [ὸ Ἱησοῦς] Α. {ο Ἱ]έτρος 
εἶπεν αὐτῷ 1, 
ν -- ἰσχυρὺν 1. - β 

6 ἐλθεῖν πρός σε Ε11ιΑ., δ ο ὁ ΕΝ ΤΑ, :καὶ ἦλθεν απᾶ Ὦο9 ν.θυῖ π, 



ΧΙΥ, ΧΥ. ΜΑΤΤΗΕ νῶ 

αὐτῷ, Ολιγόπιστε, εἰς.τί ἐδίστασας; 99 Καὶ Ἱἐμβάντωνϊ 
ἴο σέσ ο ρου] οἱ Η 0019 Εα1{Ἡ, πν ἀϊᾷθύ ποια ἀοαοιρ Απά "Πατίηρ ζοπίογθᾶ 

αὐτῶν εἰο τὸ πλοῖον ἑκόπασεν ὁ ἄνεμος" 99 οἱ δὲ ἐν τῷ 
19ἩεΥ ἍΆΊπίο ἴμθ ἍΑβΠἱρ οραβοᾶ ᾖ9μο "γηπᾶ, Απᾶ ἴμοβο 1π- ἴπο 

πλοίῳ Πἐλθόντες' προσεκύνησαν αὐτῷ, λέγοντες, ᾿Αληθῶς 
κΠΙΡ Ἠατίηρ οοπιθ πποτβα]ρροᾶ. Ἠΐτη, ΒΩΥΙΠΡ, πτυ]ν 

θεοῦ υἱὸς εἷ 
Σοἳ Ἰᾳοᾷ 18οΠ ποια ατί | 

84 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον 3Τείἰςὶ τὴν γῆν» ῬΡεννησαρέτ.! 
Απᾶ Πανίπς΄ρης5θᾶ οτος εν 6996 ᾖἵο Ἅᾖἴ]πθ Ἰαμά οἳ ἄοπποςατοῦ, 

96 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ.τόπου.ἐκείνου ἀπέ- 
Απᾶ Ἠανίπρ τοοορπ]σοᾶ 1. Είπα ἴπθ τπεῃ. «οἱ λα υο. 5ου 

στειλαν εἰς ὅλην τὴν.περίχωρον.ἐκείνην, .. προσήνεγκαν αὐτῷ 
ο οϱἩἳ πα σομπῖσγ τουπᾶ, ῬτουρΏί Το Πάτα 

πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας' 960 καὶ νο νάλοη, αὐτὸν ἵνα 
81]  ἴλοβο πἩο πνοτο 11 Αβπᾶ ον Ἡΐτα Ἅᾖἐπαῦ 

µόνον ἄψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ-ἱματίου.αὐτοῦ' καὶ 
οπ]σ "μογ. ηΙρΗῦ ὕομοῖἹ πο Ἱ Ῥοτᾶος οἳ 118 ρατπαρηΏί; "Απᾶ 

ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν. 
α5 ΤΙΑΏΥ 48 ὕοιμσ]μθᾶ 5 ππθΓΘ οἀχορᾶ, 

15 . προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ 3οὶ! ἀπὸ Ἱεροσολύμων 
Ο0Π1Θ 19 7θ5ις Ἅπο “Έτοπι 5Γετυβα]ευα. 

ααβμε καὶ Φαρισαῖοι! λέγοντες, 2 'Διατί! οἱ µαθηταί 
180Υ1068 Ἅρπά "ῬπατίςοςἙ, βασΊηᾳρ, παν λος 

σου παράἀβαίνουσιν. τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ 
ο 5 ΣΡΣΛΠΒΡΤΟΞΕ ἼἨο ἐταᾶ]ε]οπ. οξ 0ῃθ θ]άετβ ὃ , ποῦ 

Ὑὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν! ὅταν ἄρτο» ἐσθίωσι». ὃ 0.δὲ 
Ἔοχ μον 3ηπαΡΏ οΠοαϊτ Παπάβ πει ὭὌτεπᾶ μεν εαῦ, Ῥαῦ Ἠθ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, 5Διατί! καὶ ο. παραβαίνετε τὴν 
ΕπςποτΙΏρ Βα]ά ᾖ{ο ὑμαπι, ην Ἴ]ο γι ΣΙΧΑΤΠΡΕΟΤΕΣΦ 'πο 

ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ ο αμ ιζως ὑμῶν; 4 Ὁ γὰρ 
οοπιπηαπάτηςπ οἳ ἄοᾶοπ αοσοππύ οξ αι τα Ιθ]οη ! Έοτ 

θεὸς Τἐνετείλατο, λέγων, Τίμα τὸν-πατέρα."σουϊ καὶ τὴν 
α4οά οοπιπιαπάᾶρᾶ, ΒΗΥΙΠΡ, Ἡοποισ ταν ΣαΏΏςς απά 

μητέρα" καὶ Ὅ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα, θανάτῳ τε- 
ταοῦμεε; απᾶ, Ἡθ πΠο ΕΡΘΑΚΕ θγ]1οξ Ααΐμετ οἱ πποῦμετ, Ὦγ άεαυα 1εῦ 

λευτάτω. ὅ πρ σα” λέγετε, -Ὃς.ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ΄ τῇ 
Ἠϊτη ἀϊθ, 5 γθ .υ Ὕὔποεγες ελα]] βαγ το Ταὐμες ος 

μητρί, Δῶρον, ὃ.ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῃς, χκαὶ! 
σον ΠΠ 15] α ϱΙ Ὑπλαύεγετ Ὦν πε Ίλοα ΜΗΝΑ το Απά 

οὔ- μὴ Στιµήσῃ! τὸν.πατέρα.αὐτοῦ τη τὴν. μητέρα.αὐτοῦ"' 
η πο Πίβ6 Ἡοπουσς Πϊ5 {αΐπος Ἠ]8 ταούπετ: 

ϐ καὶ ἠκυρώσατε "τὴν ἐντολὴν' τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παρά- 
Απᾶ γε πηβᾶθ νοῖᾶ Ίἴμο οοπιπημπάτιεηπ ο ἄοᾶ οἨ Δοοοιπῦ οἳ αιτα- 

δοσιν ὁ ὑμῶν. 7 Ὑποκριταί, καλῶς Ὀπροεφήτευσενὶ περὶ ὑμῶν 
ἀϊμοη λγοιτ. Ἡγροοστίυθα! πε] Ῥτορβεθὶθᾶ σης τοι 

Ἡσαίας, λέγων, 8 "Ἐγγίζει μοιὶ ὁ.λαὸς οὗτος Ἱτῷ στόµατι 
Ἐδαῖος, ος Ώτανγ» ΠθὰΣ ΤΟΠΠΘ 9Π18 Ῥοορ]θ ση 3πιουΜα 

αὐτῶν, καὶ’ τοῖς χείλεσίν µε τιμᾷ ἡ-δὲ.καρδία.αὐτῶν πόῤῥω 
“Ὅμθῖτ, απᾶ πι πο ρ πιο 11; ποποισ;  ΌῬαῖ τπαῖτ Πθατὸ 1λτ 

ᾖγεο. 
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ἴποι οἳ Πίο Βα1{1, 
πνποχοίονο ἀῑᾷξδυ ἴ]λοα 
ἀοαῬιῦ 32 Απᾶ᾽ π/ΠΘΠ 
ΤἨΘΥ ὙΤΕΥΘ 6Ο0Π16 1110 
πο ΒΠΐΡ, ἴπο υνηπᾳ 
οθαςεᾶ, ὃν Τηποῦ {1ογ 
Ὅλαῦ πποχο 1 πο 5ΠΙΡ 
ΟΒΙΠΟ απᾶ γγοχβλὶρροςᾶ 
Ἠϊπα, ΒΑΥΙΠΡ, ΟΕ α υταίὮ 
Έμοα ατὲ Ὅλο Έοπ οἳ 
αοα. 

34 Απᾶ ππεα πετ 
ΨΤΕΧΘ Ροπθ 97ΟΥ, ἴ]1ογ 
ομΊηο ἰπίο {19 ]απᾶ οἳ 
6οππεβηχοῦ, 396 Απᾶ 
ΊγΊοἨ [1ο τπεη οἱ {λαῦ 
Ῥ]ασο Ἠπᾶ Ἰποιν]εᾶρθ 
οἳ Είπα, (που 5δεπὺ οιῦ 
ἀπίο 11 ἰλαῦ οοιπίτγ 
πχοιπᾶ αὐοαό, απᾶ 
Ῥχοιραίῦ πηίο Ἠῖπα α]]. 
Ὅλαῦ ποτε ἀἱδοπβοᾶ ; 
96 απᾶά Ῥεδομρ]αυ Ἠϊτα 
Ίλαῦ ἴπεγ ταϊρΏῦ οπΙγ 
ΊοαοἩ {μθ Ἠεπι οἳ Ἠ18 
ΡαΤΠιοΏῦ: ΤΠ ΒΘΙΠΑΏΥ 
85 {οπο]οᾷ Ίνετθ ΤιΒάθ 
Ῥεχγ{ασῦ]γ πο]θ. 

ΧΥ. ΤΠεπ οβπιθ 1ο 
φεραιβ ἍΑβοτίοες απᾶ 
ἘΠαχίβθεΒ, πΠΙοΕ Ὕνθτα 
οἳ ζεχήρα]ετα, βαγίπᾳ, 
2 ΊΠγ ἄο ἴπγ ἀἱδοίρ]εβ 
ὉΓΑΏΒΡΤΘΒΒ {Πο ἰταάῖ- 
Ό1οη οἱ {πο ο]άοτα Ὦ Μος 
ΤἨθγ Τ/ιΡἩΆ ποῦ ἰλεῖτ 
Ἠαπάᾶς πγπεη Πεν οαί 
Ῥχομᾶ. ὃ Βπίυ Ἡθ Απ- 
ΞΥ/θχεᾶ απᾶ βαὶᾶά απῖο 
ΊἨθπα, ΥΗΥ ἄο Το αἱ5δο 
ΤΤΑΠΕΡΙΘΕΘΑ Τηπθ οσοπι- 
πηβπβιποηύ οἳ ἄοά Ὦγ 
γοιχ ὑταβίθ]οπῇ 4 Ἐος 
αοᾶ οοπιπιαηάρεᾶ, 84Υ- 
11Ρ, Ἡοποιτ {Ἡγ {41πεσ 
Άπα παιοίµεχ: απᾶ, Ἠθ 
"πα ῦ οιχβεῦἩ Τα1Ποθσ ΟΥ 
πηοῦµοτ, 1εῦ Ἠϊπι ἀἱθ 
"μα ἀθιῖῃπ. 5 Ῥαυ Υθ 
Ραγ, ἨΓΠοβοεσες πα]. 
ΒΑΥ ὕο 5 ξαΐλοτ ος 5 
πιοίµμεςσ, {ὲ ὅ ο τι, 
τσ πύἈβίβοογες Έμδα 
παρΏίεδί Ὦὲ Ῥτοβτεά 
ὮῬψ πῃθ; 6 απᾶά Ἠοποις 
ποῦ Ἠϊς Ξαΐ1οτ ος Ἠϊα 
πηοῖµεχ, ᾖα ο]λαῖ ὂαε 

᾿ ΤΠΜΑΒ Ἠπτο γὸ 
πιαᾶθ πο οοπιπιαπά- 
πιοηπί οἑ ἄοά οἳ ποΠΘ 
οΏθοῦ Ὁγ τους ταβί- 
ο]οτ. 7 6 Ἀγροοσ1δεβ, 
γε] ἀῑά Ἡραῖας Ῥτο- 
Ὅπεςγ οἳ τοι, ΒΗ7ΊΠΡ, 
8 ΤΗΙβ Ῥοορίθ ἀταπτει] 
πῖρια Ἀαπίο 118. μα 
ἀΠοῖτ πιοπίἩ,' θπᾶ 
Ἡοποπχείῃ πηθ Τσε 
ἐμοῦ 1ρ8: Ὀαῦ υπεῖν 
Ἠοατῦ 15 ἔαγ ἔτοπα 118, 

| ἀναβάντων Ἠανίηρ ΜοΠθΘ αρ Ἱπττα. ἍἩ --- ἐλθόντες πΓΑ]. 
θππεβατεῦ) ππτ.  ) Ῥεννησαρέθ 1. α --- οἱ Η15. 
» διὰ τί 1ΤΤΔ. :---- αὐτῶν (γέαά Όπε παπαᾶς) τ[ττ]. 
[τηγ]) αμττια. Σ--- καὶ τηπή Α]. 
μητέρα αὐτοῦ τή Α]. 
Ἱππιλ. Ἂ----᾿Εγγίδειµοι αΠμτΊΓΑς/ 

π επὶ ππς. 
Σ Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς τττ. 

ν εἶπεν 5αἱα τττ. 
1 τιμήσει νι] Ὦθ Ποποί} στι. 

9 τὸν λόγον {πρ υνοτᾶα πες τὸν νόµον υπο Ίαν πα. 

ο -ἵ- εἰς (γεαᾶ αἳ 

π ---σου ( γεαῶ, 

:---Ἡ τὴν 
» ἐπροφήτευσεν 

ᾱ---τῷ στόμάτι αὐτῶν καὶ ΘΙΤΊΑ. / 
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9 ῬἘπὴ ἵπ ταῖπ ἴπεγ 4ο 
πνογςΠῖρ τας, [επολίης 
7ογ ἀοοιτίπες ἴμε «οπ1- 
Ὠ]ΩππΙοΏί5 οἳ ΤΠΘΗ., 
10 Απά Ίο οα]]ρᾶ ἴπθ 
Ὠιπ]ὐπᾶςθ, απᾶ ϱραϊά 
ππῖο ἔματι, Ἠσασ, απᾶ 
ππάοχειαπᾶ: 1] ποῦ 
αλα τηε ροεί] Ιπίο 
{πθ πιουβῃ ᾿ἀεβ]είη α 
πηΣΗ; Ῥαῦ ἐ]ιαῦ ημ]οἩ 
οοπιείῃ ους οἳ {πθ 
πιου{Ἡ, ὑμῖς ἀεβ]εῖα α 
ΣΙ8Η. 

19 Τηθπη οαππο Ἠ]5 ἄϊε- 
οἵρ]θβ, απᾶ ραϊῖά απῦο 
Ἠϊπι, Ἐπονοευ ἴποα 
181 1μοθ ἘΠατίςερςἹεχθ 
οβεπᾶςεᾶ, αξίες πε 
ἸἨεατά {ἴπῖς εασίηςῦ 
15 Βατ Ἡοθ απςινετεᾶ 
Ἀπᾶ εαἷᾶ, Ἐτνετγ γἠαπ, 
πυΠίοα τος ἨΠεατεπ]γ 
Ἐαΐμεγ ΠαῖἩ πού ρ]απί- 
οἆ, επα]] ο τοοίεᾶ πρ. 
14 Τιοῦ ἔπεηι 31οπΠθ: 
{Μεγ Ῥο Ῥ] πᾶ ]επάετβ 
οἳ ἴμο Ῥ]πᾶ, Απά 1 
το Ὀ]πά Ἰοαᾶ ᾖἴ]πο 
Ῥ]πᾶ, Ῥοἱα θπα]] {αι 
ἴπίο ἔμο ἀἴξοἨ, 15 Τοπ 
Ἀπςυγεχθᾶ Ῥοΐοτ απά 
Επὶά απί{ο πι, Ὥοσ]ατα 
ππίο ας ἐμῖς Ῥαταῦ]ο, 
16 Αιιᾶ ζεςας ϱαἱᾷ, Ατο 
Σε αἶβο γ6ῦ πιποαῦ 
παπάρτρίαπάίπᾳῇ 17 Ώο 
πιοῦ πο τοῖ απάεχαίαπᾶ, 
ἔλατ πΠβίςοονετ εΠ{εΓ- 
ϱἵα ἵπ αἲ {πο πιοσίἩα 
Ροθί] Ίπίο ἴπο Όε]]γ, 
οπᾶ 15 οηπςὺ ουῦ 1πῦο 
ἔπε ἄταασπιυ 2 18 Ῥαΐ 
ἆἨορο ἐλῖκρα ἸτνΠῖοα 
Ῥχοσθθᾶ οιῦ οἳ {πο 
Σηοπ{ἩἈ «ϱ0ΟΠΙ6 ἍᾖτΣοτία 
Ἄτοπι ἴπο Πεατῦ; απᾶ 
1Ἠ6Υ ἀθβ]ο6 ἴπο ΤαΠ, 
19 Εογ οαῖ οἳ {Πο Ἠεατί 
Ῥεοσςεᾶ ετ1] ἐπουρΗίς, 
παιχᾶςτς, «αἄπ]ίοσῖος, 
ΞΟΓΒΙΟΒΡΙΟΠ5, Τπεξῖς, 
{Α]ςο νγ]ἴτςςς, Ὀ]αςρῃο- 
χαἰθβ: 90 ἐηθ:96 ἄτε {ο 
ἐ)ίηρς πνΏῖοα ἀεβ]ε α 
Ἰηππ: Ῥαῦ ἴο θαῦ νη τα 
πηΏνίασῃηθη Ὠφππᾶς ἆε- 
ΒΙεξη πού Α ΤΙΛΗ. 

21 Τπεηπ θα πεπῦ 
Έπεποε, απᾶ ἀθρατιοά 
ἀπίο {ο οοαδί5 οἳ Τστο 
Επᾶ Θἱ49Π. 22 Απά, 
Ἐθμο]ᾶ, ο Ἱοπιη ο 
ΟΑΠαΒΙ οβπης ουῦ οξ 
{Ώθ 58Π19 σομεΐ5, απά 3 
οτ]ιθᾶ ππτο Ἠῖϊπι, 5ασ- 
196, Ἠαπνθ Ἡιοτού οἩ 
παθ, Ο Τιοτᾶ, {οι 5οιι 
οἳ Ὠανίά; αγ ἀπαρι- 
1ος ἵ5 ρτ]εγοιβ]ν τοςοά 
πηῦα α ἀθτι]. 25 Βαὸ 
Ὦς αηςγ/θτθᾶ Ἠογ ποῦ ς 
ποτά, Απᾶ Ὠ]5 ἀῑξοὶ- 

9--- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴπο ἀϊβοιρ]εβ) τα. 
Ἀ--- ταύτην (}εαᾶ ἴπο ραταῦ]θ) ππτή κ]. 
} ἔκραθεν Ώπε; ἔκραξεν Τ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΧΥ. 
” ’ α ο .- ΄ ξ Δ , ’ ΄ 

ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ. 9 μάτην-δὲ σεβονταί µε, διδάσκοντες 
16 αγγ Ἅ«ΣΙΟΠΙ Πο: Ῥαἳ ἵη ταῖα Έπογ ποιςπῖρ π8, ἠσποπῖπσ  {[α.] 

διδασκαλίας ἐντάλματα Φον, 10 Καὶ προσκαλεσάµενος 
ο 1θ9θοἩῖπρς ἀπ]αποῦίοη5 πΙςΗ., Απάᾶ Ἠαπτίπς οα]]ος {ο Γπἱπ1] 

Ν ” - ” - 2 ’ ΑΝ ΄ ” 

τὸν Όχλον εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Ακούετε καὶ συνίεε. 11 οὐ 
Ἡθ οτοιπᾶ  Ἅτ9 βπ]ά το {Ἠσπα, Ἠοατ Ἀπά απάοτβαπᾶ ! ποῦ 

τὸ Ἅεἰσερχόμενον εἰς τὸ στόµα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον' 
ἀπαῦ ν/λ]οϊ. εΠἴεχϐ Ιπίο πο ποπ ἆοβίος πο τΟΛΏ 

ἀλλὰ τὸ  ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόµατος, τοῦτο κοινοὶ 
Όπὺὸ Ἅιαῦ πΠῖοα Ροες Σοτί ου οξ ἴπθ πιο, τμ  ἄεβίεα 

τὸν ἄνθρωπον. 
τπο ΙΩΔΗ. 

12 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ “αὐτοῦ Πεἴπονὶ αὐτῷ, 
Ἴπεα ὭἨΠανίηρ οοπ1θ {ο [Π ήτα] . Ἠ1β ἀῑδοῖρ]ες ββὶά {ο Ἠΐνα, 

Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλί- 
Ἐποπεείίλοα ὑμαῦ νο Ἐπατίσεος ἹἩατίηπρ Ἡεατᾶ 1ἴἨθ βατίηςρ πποτε οἳ- 

σθησαν; 18 ὁ δὲ «ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ 
{ρπᾶςᾶ 2 Ῥιΐ]Ἡο απδπετίηπρ βαἷᾶ, Έτειν Ῥ]απῦό πΠῖσα ποῦ 
η) ΄ ε δν ε 2 ΄ 3 / ” 

ἐφύτευσεν ὁ-πατήρ-µου ὁ-οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. 14 ἄφετε 
5ῃας "Ρ]απίεᾶ Άπιν "Εαΐπετ 3ἴμπο "Ἠεατοπ]σ, «Ώα]1 θε τοοίεᾶ πρ. 1ιεατθ 

αὐτούς' Εὐδηγοί εἶσιν τυφλοὶὶ τυφλῶν' τυφλὸς -δὲ τυφλὸν 
νπεπας “Ἰθαᾶστς 1116Υ 34το "Ῥ]πᾶ οἑ Ὀμπᾶ; 3Ῥρηπᾶ ᾖ}Σαπᾶ ΣρΗπαᾶ 

ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. 15 ᾿ Αποκριθεὶς. δὲ 
31 Ἴθαα, ῬοίἩ. πιο α ρίῦ πν] Σα]. Απᾶ απανγοτῖωᾳ 

ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡμῖν τὴν.παραβολἡν Ἀταύτην.ἳ 
Ῥεΐετ βαῖᾶ ο Ἠΐπα, Ἠχκροιππᾶ ᾖο 8 ΤΠίς ρατα)]ο. 

16 Ὁ.δὲ ᾿Τησοῦς! εἶπεν, Ακμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 
Ῥπαῦ ᾖεξας 5β]ᾶ, 3ο] 3α]το “Ὑο ὀπῤμοαῦ «απάςταἑαπᾶϊπρ 12χϱ2 

17 Χοὔπωὶ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορεύόμενον εἰς τὸ 
3ποῦ 'Ὑοῦ 3ρεχορθῖτο 3γο ἐπαῦ ενοιγἑμῖπρ υΥἨῖςἩ επὔεσς ἀπῖο ἴπθ 

΄ ” μ ΄ - κ » 2 .« μα) ΄ 

στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ ες αφεδῥῶνα ἐκβάλλεται; 
πηου{ἩἉ Ἰπίο ἴπθ τε] 6οθ, απά 1π{ο [πε] ἀτααρλυ 18 ομςῦ ξοσία ὃ 

186 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόµατος ἐκ τῆς 
Ῥπαῦ ἴμο ὑμίηρς π]Ἡοᾶι, Ρο Ξοσῦα οπῦ οἱ πο πηοαίῃ  οπῦ οξ ἴμθ 

καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 19 ἐκ.γὰρ 
Ἡθατὸ οοΙΠΘ ΣΞοχίἩ, απᾶ ἴἨθυο ἄεβίο ᾖτ1πο ΤΩΔΗ. Έοχ οτί οἳ 

τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί,:φόνοι, μοιχεῖαι, 
1ποθ ἹΠεατί οοπιθ οσα  3τεβοοπῖπρς αον1], πηπτᾶρτβ, αἀπ]ετῖοἙ, 

πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδοµαρτυρίαι, βλασφημίαι. 90 ταῦτά 
ΞοτηΙοβίΙοΏΒ, ἍΤλεξίΒ, ᾷ4]95ο-τγ]ἐπεδδῖηρς, Ῥ]αξρβεχαῖος, Τηοςο ἐπίπρο 

ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον' τὸ.δὲ ἀνίπτοις 
310 ᾖ1ΤΠογ πΏῖοἃ ἀ4εβ]θ 1η9 ΤΩΒΗ: Ῥαῦ ἐμο Ἅπιῦ απγαβςῃθᾶ 

χερσὶν φαγεῖν οὐ. κοινοῖ τὸν ἄνθρωπογ. 
"Παπάς ᾿εαῖϊπᾳ ἆἀεβ]ες πού {πο ΤηΦΗ. 

21 Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ µέρη 
Απάὰ ροῖπα {οτί Ίἴπεπορ σεςπ8 νπμάτευ Ἅἵο ἴμο τῬατίς 

Τύρου καὶ Σιδῶνος. 329 καὶ ἰδού, νὴ Χαναναία ἀπὸ 
οξ Ἡ τα Ἀπᾶ Βἰάοπ; Ἀπᾶ Ῥελο]ᾶ, α Ἄποπιαπ 10σαπηπεατ 110 

» « / εμ ε] ” 1. / "πι, .ν ῃ ; κ. 

τῶν.ὁρίων.ἐκείνων ἐξελθοῦσα ᾿ἐκραύγασενὶ παὐτῷ, λέγουσα, 
1ποςθ Ῥοχάθτβ Ἠαν]πρ οοπηε οαῦ οτ]οά νο Ἠΐπα, εασίΏς, 

Ἐλέησόν µε, κύριε, Νυὶὲ Δαβίδ'Ι ἡ.θυγάτηρ-µου κακῶς ὃδαι- 
Ὥατε ΡΙῦγ οἩ ΠΒ, Τιοτᾶ, ἈἘοπ οἱ Ώατίά; παγ ἀαισΏίετ  τηϊδεταρ]Ισ 15Ροβ- 

μονίζεται. 99 Ο.δὲ οὐκ.απεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσ- 
5ο5ρεᾷ Ὦγ α ἄεπιοῃ. Ῥιί Ἡθ απεπνογθᾷ ποῦ Ἠςς α ποτᾶ. Απά Ἠπτῖπρ 

Γλέγουσιν 5.57 ΗπΤΓΛ. Ε τυφλοί εἰσιν ὁδηγοὶ ΠΤτ., 
ἕ ος Τησοῦς (γεαᾷ Ἱο βλ1ά) Ὡπττα. Κ οὐ μοῦ ΏΤττε 

Ὦ --- αὐτῷ ΠΠΤΤΑ, ἍἩ υἱὲ Δαυϊδ ΥΣ υἱὶὸς Δανείὸ ΏΤ1ΤΑ. ρ , 

. 

| 



ΧΥ, ΜΑΤΤΗΕΣ ΥΠ 
αρ ο πι ρα ο οον Τ: ο 
ελθόντες οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ 9ἠρώτωνὶ αὐτόν, λέγοντες, 
οοθίο [Πτα] Ἅ. 18 ἀἱκοῖρ]ες βμκκοά η]πα, βαγίηρ, 

᾿Απόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν 394 Ὁ. δὲ ἄποκρι- 
ΕΕ ΟΤΕΤ Ἠατ, «ος ΒΠο οτε αξίος Ἡβ. Ῥαῦ Ἡθ ΄ ΑΏΒΥ/ΟΓ- 

θεὶς εἶπεν, Οὐκ.απεστάλην εἰ-μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα 
πρ αἷᾶ, Ί γα ποῦ ϱοηῦ οχοερῦ {ο ἴΠθ ΕΠθθ6ρ ᾖ{Ἠθ 1ορῦ 

οἴκου Ἰσραήλ. 26 Ἡ.δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ, 
οΕ [1Πθ] ποιςο οἳ Τβτμο]. Ῥαῦὸ βἩθ Ἠαγνίπρ ϱΟΠΘ αἀῑά Ἠοπιαρθ (ο Πΐπα, 

λέγουσα, Κύριε, βοήθει µοι. 326 Ὁ.δὲ αποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ 
βάγἰηΡ, Τιτᾶ, Ἠθ]ρ᾽ πιθί Ῥαῦ ηο απβποτίπς , Βαᾶ, Νοῦ 

Ῥέστιν καλὀνϊ λαβεῖν τὸν. ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ βαλεῖν 
ἀπ. ΆΊ4  ροοᾶ Ίο ἴἍκο πο ἍὈχορᾶ οξ πο οἰή]άτεα, απᾶ το οαμύ [15] 

» / { ευ ΄ ΄ ᾿ Δ 3 ας 

τοῖς κυναρίοις. 27 Ἡ δὲ εἶπεν, Ναί, κύριε’ καὶ γὰρ τὰ κυνάρια 
"1ο ]ιο Ηί]ο ἀ4ο9β5. ἘἙπίυ ϱΠἈθΘ μβαῖᾶ, θα, Ἱοτᾶ: ΆΈοτθγοη {πο ἨΜί]θ 4ορββ 

ἐσθίει απὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης 
θαῦ οξ 1πθ οταπιρβ υλΙοη Σ8]11 Ίτοπι ᾖΤμο Τ8ρ]ο 

τῶν.κυρίων.αὐτῶν. 38 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ ̓ Ἰησοῦς εἶπερ' αὐτῷ, 
98 ὑλμεῖγ πιββδίθΓβ. «Τμοι απαπετίης θδιβ οαῖά ᾖΤ9Πος, 

ή ΄ / Φε ᾗ ΄ . η ο Ὦ γύναι, µεγάλη σου ἡ πίστις γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. 
Ο ποπια”, ρτεαῦ [15] πγ Σα1ῦἩ.: ρο 160 Μο ἴπθο ας ἐποα ἀεβίτοδῦ, 

Α ῃ -” , 

Καὶ ἰάθη ἡ.θυγάτηρ.αὐτῆς ἀπὸ τῆς.ὥρας.ἐκείνης. 
Ἅπα τὰ Ἡορ]θᾶ  -Ἠες ἀβπρμίες Έτοτα {λαῦ που, 

29 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασ- 
Απά Πατίπρ ἀεραχίθᾶ ἔμεπορῬ ᾖθβαβ  «οαπηθ ἴοπατάβ πο βθ8 

-, - / ο ες να ε μ ” .] / 

σαν τῆς Γαλιλαίας" καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο 
οἱ ἀρ11]96; Άπᾶ Ἠαγίηρ Ροπο πρ 1πῖο ἴπο ταοἁπύθίπ Ἠθ γαρ βἰ πρ 

ἐκεῖ. 90 καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, ἔχοντες μεθ 
Ἴμοτο, Απᾶ 6ΒΊΩΘ 1ο Ἠΐπα Ξοχογάᾶς Ά3ρτοαί, Πατίπρ σπα 
« - / ΄ ΄ / «6 ΄ 

ἑαυτῶν χωλούς, τυφλούς, κωφούς, κυλλούς, καὶ ἑτέρους πολ- 
{ παπι Ίαππς, Ῥηπιᾶ, ἀ4μπαρ, παβπαθᾶ, απᾶ /οἱΠθίΓβΒ 1ΠΙΒΗΥ, 

λόύς, καὶ Ἀέῤῥιψαν!ὶ αὐτοὺς παρὰ τοὺς πόδας Ττοῦ Ἰησοῦ" 
Ἀπᾶ ἴἨογ οαβὺ ἆοσπι Ίἴπεπι αὖ τπθ 39εῦ οἳ ὀορας, 

ἃ θ ΄ ” / ζ« 1 / 85 ) ” λ. Ι θ ΄ 

καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς" 9] ὥστε "τοὺς ὄχλους' θαυμάσαι, 
απᾶ η ἨΠεᾶ]θοᾶ Τπθηι; 8ο μαι πο οτοπᾶβ πγοπᾶεταᾶ, 

Ἁλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, ' χωλοὺς περι- 
εεεῖπς άππαῦρ βροθκίπᾳ, πηρὶταθᾶ βοιπᾶ, 1ατηρ πγο]κ- 

πατοῦντας, καὶ τυφλοὺς βλέποντας καὶ "ἐδόξασαν!ι τὸν θεὸν 
1πς, Απᾶ -: Ῥ]μπᾶ βθεῖηπρ; Απᾶ Πε Ρ]οτῖβδά {πθ «οά 

Ἰσραήλ. 92 Ὁ.δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάµενος τοὺς μαθητὰς 
οἱ Ίσταε]. , Ῥαἱ ζεδαβ Ἠατίπρ σα]]εά ιο [Πτα] ἀἱβο]ρ]ες 

αὐτοῦ εἶπεν, Ὑπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη 
Πὶς  Βαῖᾶ, Ταπαπιοποᾶ πΙτῃ οοπαραβδίοη ὕοπατάςίποθ οτοπᾶ, Ῥ6οβτξθ 2]τοβᾶγ. 

πημερας" τοις προσμένουσίν µοι, καὶ οὐκ.ἔχούσιν τί φάγω- 
“4ασ5  ᾖμτορ Ίἴπογ οοπίήπαο πιμταςθ, απᾶ ἩἈατοποῦ π]αῦ ἴπαγ τα 

ν ο) - ῃ 4 / . 2 / / 3 .ν 
σιν’ καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νῄστεις οὐ-θέλω, µήποτε ἐκλυθῶσιν 
θα; απᾶ Γοεεπάσπαγ ἴπεπ ᾖ«{αδάπς ΤαταποῦπΙ]] ης, Ἱερυ 'λεγ {αϊπί 

ἐν τῇ ὁδῷ. 98 Καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ."αὐτοῦ,! Πόθεν 
ἵπ ἴλμθ ποτ. Απά 8βΑΥ, 3ο η 1Ώ{8 “4ἱδοίρ]θ», ὝΓπειςσο 

ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 
1ου5 ἵπ α ἀθεετῦ 194Υ6Β 50 ΠΙΠΏΥ 85’ Ἅᾖτο βαθΙ8Ηγ ο οτογᾶ ε5ορτεαῦ2 

94 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; Οἱ.δὲ 
Απά ΄ραγ5 30ο "ποσα 11518, ἩἨου πΙΩΏΥ 10µΠ68Β Ίβγεγο2 ΑπάίΒεγ 

εἶπον, Ἑπτά, καὶ ὀλίγα ἰχθύδια. 95 Καὶ 7ἐκέλευσεν τοῖς 
βπ1ᾶ, Βεπεπ, απά 19η ΑΠΙΩ]] Π5Η0Β, Απά Ἠρ οοπιπιαπᾶρϱᾶ Ίλο 

49 
μη τν 1 

Ώἷος «απ αΑπᾶ Ὅε- 
βοαρΏυ ἨὨίπι, δαγΙΠΕ, 
Βοπά Ἠεσ αγ; ΣΟΥ 5Ἱό 
οτΙείἉ αξίετ πΕΒ. 24 Βμί 
Ὢοθ απβγγετοᾷ απά βα1ᾶ, 
1 απι πο εοπ{ Ῥαῦ απῖο 
4ο ]οδῦ ΕΠεερ οἳ {πθ 
Ἱοιβο ο Τρταθἰ. 25 Τπεα 
οΏταθ ϱἨθ απᾶ ποτβΏίρ- 
Ῥθά Ἠΐπα, ϱαγίΏᾳ, Τιοτά, 
Ἠε]ρ παθ. 26 Βαΐ Ὦορ 
ΏηβἹγοχθά απᾶ οὰλᾶ, 16 
15 πο πηθοῦ ἴο Τα]κο ἴπο 
οι]άτοπ)ς Ῥτεπᾶ, απά 
το οπδί {δ το ἆἄορβ. 
27 Απιᾶ επο εαἷᾶ, ΤτατὮ, 
Τιοτᾶ : γεῦ {πο ἆορβ εαῦ 
οἳ 1ο οτι» γι] 
40Η Ίτοηι 1πεῖν τηηξδ- 
τετβ) 1919. 28 Τποπ 
19818 απαντετοά απά 
βαἱά ππίο Ἰετ, Ο πο- 
1ΩΣΛ, ρτεαί ἶδ ην {α1{Ἡ: 
ῶο 16 ππ{ο {περ ετεη 38 
ἴποι ση], Απιά Τοτ 
ἀααβΏηζος πΠ88β τηβᾶρ 
π/ποίθ ἔτοτα επαί γετγ 
πσιτ. 

29 Απᾶ ᾖοβτβ ἀερατί- 
εᾱ 4τοπι {Ἠεπορ, απᾶ 
ο81ηθ πΙβΏ ππῖο {Πο 5θα 
οἳἑ ἀ481166; απᾶ πεηῦ 
πρ 1πύο α αποππζαίἩ, 
Απᾶ Επὺ ἄοππ {πετο. 
30 Απᾶ ρτεοῦ πιπ]{]- 
{πᾶθς οαταθ πτιζο Ἠΐπα, 
Ἠατίηρ η Ε Ἄποπα {ᾖ1ο56 
ἔλιαί Ίύεγε Ίαπας, Ὀ]πᾶ, 
ἄαπαὈ, πιαϊηθἆ, απά 
ΙΗΛΏΥ οὔἨοι5β, απᾶ οὐδῦ 
ΊΠεπι ἄοππ αὖ ο{ε5υς) 
4εεῦ; απᾶ Ἡο Ἰεα]οά 
ΤἩοεπι: 91] 1Π5οπιαομ {ἑλαῦ 
τ1ο πα] 1 ὑαᾶρ π’οΠᾶεχ- 
ο, ππεη ἴμεγ βαν ἴπθ 
ἀαπαρ {το εΡρεα]ς, ἴπθ 
παβ]ταεᾶ Ίο Ὦο Ὑποῖο, 
1πθ ΊατΏθ 1ο πα], απᾶ 
119 Ῥμπά Ίο ϱοθ: απά 
{Πογ ρ]οτίβεᾶ {πε ἄοά 
οἳ Ἰρβταθί,. ὃδ Τπεπ 
76848 σα]]εᾶ Πῖ5 ἀῑδει- 
Ῥ]Ε58 Πίο Πῖπη, απά ββ{ἀ, 
1 Ἠατθ οοπιρβββδίοηΏ οἩἳ 
ὐπο πια] 1 ας, Ῥεσβαξθ 
ΤΠεγ οοπ/Ίπιθ ση {Ἡ τιθ 
ΤΟΙ ἴητεο ἆαγ5, απά 
Ἠατοθ πούημίπρ ἴο θα: 
Απᾶ Ι τνη]] -ποῦ 5επᾶ 
Ἔηοτα ἘἉπαγ Ἰαβδήτρ, 
1656 ἴπεγ Εαϊπί Ίπ {Ἠθ 
ππαγ. δὸ Απά Ἠΐ5 ἀἱδ- 
οἳρΙθβ 58Υ απίο Ἠάπα, 
Ὕ/πεπςσθ ο ποπ]α πγθ 
Ἠατθ 5ο Ώγασῃ Ὀτθαᾶ ἵπ 
πο πι]άργηεξς, 5 ο 
1] βο ρτεαύ α τιπ]{]- 
{πᾷᾶρθ2 94 Απᾶ οΌεδαβ 
5α1{Ώ απ{ο ἴΠεπι, Ἠον 
ΙΠΒΏΥ Ἰομτθς Ώατο γοῦ 
Απιὰ {16 πα]ᾶ, Ῥετεπ, 
ΆΏᾶ α Έ6Υ/ 110019 Βξμες, 
35 Απᾶ ηθ οοπιπιβηᾶεά 
ἴηο πια] ὑιᾶο το εἳς 

Ρ ἔξεστιν Ἱτ 18 α]]ουτεᾶ ἹπτΑ.. 4 ἔριψαν π. ο ἠρώτουν ΠΤΤίΑ. 
ξ -- καὶ 8Ώα ἹπττΑ. ᾖὉ ἐδόξαζον τ. ὄχλον ἴπε οτουπά τα. 

-Σ αυτοῦ οἳ ΒΊπῃ Ἠ ΓΑ. 
Ἡ ημέραι ατττΑΝ’. 

5 τον Ξ ο λίρά 
--- αὐτοῦ 

(πεωά 09 ἀἱβδοῖρίθβ) [τ]ήττ]α. Υ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ Ἠανίηρ σοπιπιδηάρα ἴμε οἵΟἵΓᾶ Ώπττο 



4 
ἄοππι οπ {Ἡθ ρτοππᾶ. 
386 Απᾶ ,Ὦθ ΊΤοοκ Ί]θ 
Εενεπ 193768 απᾶ {πθ 
Ές]ιθβ,απᾶ ϱρατθ{ΏαπΚΑΒ, 
Ώπᾶ Ὅχακο {λέπι, απᾶ 
ΕΑ19 ἴο Ἡϊς ἀῑςοῖρ]ες, 
Άπια {Πο ἀϊδοῖρ]θς {ο ἴμο 
παπα] ιαᾶθ. 97 Απά 
ΤἨ6Υ ἀῑᾶ αἩ θαῦ, απᾶ 
πνεχθ Β]]οά: απᾶ ἴπΠενγ 
τοοξ πρ οξ {19 Ῥτοκεῃ. 
ππεαἰὶ ἴπαῦ πας 1ε 
Έθγεηπ Ῥηεκοίς {Ε]]. 
38 Απᾶ {Παγ ὑλαῦ ἅἷά 
εαί πθγο ἔοις {ποαβαπά 
ΊΩΘΏ, ἸὨεβῖάθ ἩὙΓΟΙΠΕΠ 
Φπᾶ οἨ]]άχοπ, 99 Απᾶ 
Ὦρ 5εηί ΑπαΥ {Π9 τοα]- 
τνπᾶθ, απᾶ Ίοοἷς ΡΗἱΡ, 
Άπά «ΟΛΙΩΘ ἸΙΠίο {1ῃθ 
οοδδί» οἱ Μαράρ]ι. 

ΧγΤΙ. Τμο Ῥπατίεθος 
Α]5ο πλ πο Βαάᾶα- 
6688 6ΑΠ16, απᾶ Γεπαρί- 
πρ ἀεμ]τθᾶ Ἠϊτα {πας 
19 ποα]ᾶ Ώου {πθτα Α 
Β1ρῃ τοπ ἨἩςθατεῃ. 
2 Ἡο απ«ποχθοά απᾶ 
βαϊῖά πηί{ο ἔπεπα, ΊπθἨ. 
19 18 ογθοηΊηᾳ, 79 ΒΗΥ, 
/εωτῇ δε Εαῖτ υγεβίπες; 
{ος 1Ἠθ ΑΚΥ 1 τεᾶ, 
8 Απάᾶ 1π (1ο τιοτΏίπᾳ, 
1ὲ τω δε {οι] νγεβίΏετ 
{ο ἆλγ: 2ος {1ο βἰςγ 18 
χοά βπά Ιουπίης. Ο γε 
Ἠγροοσί{ββ, Υθ οαἩ ἀϊβ- 
οβτΏ 1πθ αοθ οἱ Το 
εκγ; Όαπίό οςπ Υθ ποῦ 
αϊδεεγπ,ἴμο βἴρΏς οἳ ἴπθ 
1ϊπιεβῖ 4 Α υη]ο]κθᾶ απᾶ 
βἀπ]ίετοπβ ΡεπεταΏ]οἨ. 
ΕθοκοίἩ αξίες ϱ αἶρῃ; 
8Ώά {πετο εΏα]] πο βΊρι 
νο ρίτεη ππίο 16, αυ 
1ΗΘβΊΡτ οξ {πθ Ῥτορμοῦ 
φωηπάδ. Απᾶ Ἡθ ]οξ 
όλθτα, απᾶ ἀθρατίεᾶ, 

ὃ Απᾶ νηρη Ἠ]9 ἁἷπ- 
οἱρ]θβ Ίπετε οοπιθ {ο {πο 
οἵπος βἰάρ, ἴἨογ Ἠρᾶ 
Σοτροῦίθη ο ᾖΊακο 
Ὀτεαά, 6 Τηθη «θβαβ 
εβὶᾶ ππίο ἴποπι, ΤαΚο 
ἨἩεθᾶ απᾶ Ῥθύπατο οξ 
{πρ Ίθανοη οἳ {1ο ΕΠΑ- 
χἱβ68β Απᾶ οἳ ἴπο Βαᾶ- 
ἆπορθα, 7 Απᾶ Ίἴμον 
τοραεοπθᾶ Απποπρ {Ώεπι- 

Υ9 ος 164519 ξαἰ{Ἡ, ντ 
ΣΘΩΣΒΟΠ Υθ ΒΠΙΟΩΡ ΤοΙ- 
ροΊγεα 189 γθ Ἠστο 
Ῥτοαρλέ πο ΌὈχερά 2 
β ο Το ποῖ τοῦ υπᾶογ- 
παπά, ποἰτῃηθς ΓΘΙΩΘΙΙ- 
Ὀος {ο Ώτο Ίοβνθς ο 

Ε ΙΟΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΥ, ΧνΙ 
- . - - πι - ή « 

ὄχλοιςἳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν' 96 “καὶ: λαβὼὠνὶ τοὺς ἑπτὰ 
οχον/ᾶΒ {ο τθς]1πθ οη 119 ρτουπᾶ; Ἀπᾶ Ἠατίηρ ίακεωη {πο Ἅ8βετεπ 
»” 9 4 » θύ 8 . ΄ ” λ, κι 7] "] 

ἄρτους καὶ τοὺς ἴχθυας." εὐχαριστῆσας ἔκλασεν καὶ ὂεδωκεν 
108768 απᾶ {ἴ]πο 38Ἠ68, Ἡατίηρ Ρῖτοι Παπ] Ἡρ νχοκο απᾶ ΕΑτθ 

τοῖς.μαθηταῖς. αὐτοῦ,! οἱ δὲ μαθηταὶ ἀτῷ ὄχλφ.!' 97 Καὶ 
το Ἠϊ5 4βοίρ]θς, ΑΏᾶ Πο ἀἱβοὶρίο {ο ΐποθ οτοπά, Απά 

ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ «ἦραν τὸ Ἅπερισ- 
29ἱ9 191, Ἀπᾶ νγετο ΒΑΌἱ5Β6ᾶ: απᾶ {Πογτουκτρ μαι τν ἩίοὮ πγη5 οΥες 

σεῦον τῶν κλασμάτων! ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις, 98 οἱ δὲ 
Απᾶ α,οτο οξ{πο ΣταρπιθΏῖβ 866 ᾿Ὀαβκοθίβ 5001: Απά ἴπεγ πἩο 

ἐσθίονγες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς 'γυναικῶν καὶ 
βἴθ ππθτθ άοιχ ἔποπβαπά ΊΠΘΗ, Ῥεμ]ᾶθς πΤΟΠΙΕΠ. απᾶ 

παιδίων.ὶ 99 Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους Εἰνέβη! εἰς το 
ομΙ]άτει. Απάᾶ Πανῖπρ ἀἱβπα]βερᾶ πο «οτοπᾶ5 τρ επῖετοᾶ Ἱπίο {πθ 

πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια ἈΜαγδαλά." 
ΕΙΡ, Απᾶ «ΟἈπιθ ᾖἵο ἴπο Ῥοχᾶοιτς οἱ Μαρᾶα]α, 

16 Καὶ προσελθόντες -οἳἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι 
ἈΑπᾶ  ἍἈἨαγίπρ οοΙπθ {ο ΓΠΠπα]11Ἡθ ἈἘῬπατίσεο απᾶά Φα άμοσες 

πειράζοντε  Ἱἐπηρώτησαν! αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 
νεηπιρτπρ -«Ππῖπα] θδ]κοᾶ. Ἠΐτα Ἀ βἱρῃ ου{οξ {πο Ἰεαποι 

ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς 39 ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς. " Οψίας 
το Ώου; {Ποπ Ῥυΐ Ἡθ - απβγετίηπρ ΒηΙᾶ ᾖο ίποπι, Ἐτοπῖηρ 

’ ΄ ) ΄ νε, 4 ε ΄ / . 3 

γενομένης λέγετε, ἘἨὐδία, πυῤῥάζει-γὰρ ὁ οὐρανός. ὃ καὶ 
Ἠβτίηρ οΟΠΙΘ Ἅ7θ8Α7, Είῑπθ πθβίμας; Ἅᾖος:18"τεά 3ο "Ἠθαπεηῦ, Απάᾶ 

πρωϊΐ, Σήµ:ρον χειµών' πυῤῥάζει.γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. 
Αὐπιοτηίτπρ, Ἴο-άπγ Αα βἴοτπα; «20ς318”τοά 5]ονγοτίηπΡ Πο ΄Ἠθατοη, | 

Ἰὑποκριταί. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε 
Ἡγροοχίίθβ! {πθ ΣΙπᾷεθᾶ 1{ρ0Ρ 30Ε 3'1Ἡ9 "Ἠθατεα γε Κποῦν [που] 

διακρίνειν, τὰ.δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ-δύνασθε;ὶ 4 γενεὰ 
3ο ἀἴμοθτῃ, Τα {Πο Βἴρπβ « ο ἴμθ Ἅ(ΌπθΒ 79 οπππος | Α. ϱεπεταῖΙοἩ 

πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ' καὶ σημεῖον οὐ-δοθή- 
ππἰοκᾱ απᾶ απ ἵετοιβ α 8ἱρΏ ΒΘΟΚΒ, Απᾶ αβίρῃ ΕΠα]] ποῦ Ὀθ 

σεται αὐτῷ. εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿ἸΙωνᾶ τοῦ προφήτου.ὶ Καὶ 
Εἴτεαι {ἰο]ί, οχοθορῖ {ἴἨθ α1ρα οἱ ὀοπββ ' ἴπθ ῬγορἉεῦ, Απάᾶ 

καταλιπὼν αὐτοὺς απῆλθεν. 
1εκτίηρ παπα Ἡρ ττοηῦ ΑΟΥΤ. - 

ὅ Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ "αὐτοῦ! εἰς τὸ πέραν ἐπελάθοντο 
Άπια Ἡατίπμάουηθ 118 Λἄἱβοῖρ]ες ο ἴπο οἑμετβῖᾶθ {μου Σοχβοῦ(. 

ἄρτανε λαβεῖν. 6 ὁ.δὲ.Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ορᾶτε καὶ προσ», 
.1ρανοβ 1499.ἼΑκο, Απᾶ ᾖθβιβ παὶᾶ ᾖ{ο {Ἠοπα, Βρε απᾶ ᾽ Ύνε- 

ἔχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν παρισα ον καὶ Σαδδουκαίων. 7 Οἱ. δὲ, 
Ὅατο οξ 110 Ίεατεμ οΜἵπο Ελατί Επᾶ Βαάάμοςθς. Απά τπο 

διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς, λέγοντες, Ότι ἄρτους οὐκ ἐλά- ς γ ς 
χθαβοπθᾶ ΑΠΙΟΠΡ ἴἨθιπβθ]νοβ, ΒΑΥΊΠΡ, ἈῬθοβαβθ Ίοαππε «που 1πτθ 

οµεν. 8 Γνοὺς-δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 9αὐτοῖς,' Τί. δια- 
κ Απᾶ Πανίπρ Κπονη [1116] ὃν σεβιβ βαὶᾶ φοτπετ, ΤΗΥ τεβ- 

λογίζεσθε ἕἔν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὕτι ἄρτους οὐκ 
:ΒΟΠ 7θ ΑΙΙΟΠΡ ΥΟΠΣΗΕΊΥΘΒ, Ο [γε] οξ ΗΜί]ο Ξω1ΜΗ, Ὅθοαμδθ Ίοαμτεβ που 

Ρέλάβετειὶ Ὁ οὕπω.νοεῖε, οὐδὲ µνηµονεύετε τοὺς᾽ πέντε 
1ο 3ἱοοκρ Ὢο 7ο ποῦ γοί Ῥοτοθἰτθ, ἩοΟς ΧΘΙΠΘΙΩΡΟΣ 19 Ἅτο | 

5 ἄλαβεν Ὦθ ἰοο]ς Ἱστς. 5 - καὶ ΑΠᾶ Ὢτ. ἊὮὉ ἐδίδου ππτ. 5 --- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴπθ ἀϊβοίρ]εβ) 
Ἑι]τ[ττ]α. 

1 ἐπηρώτων τ. 
Ἀπά 1, 
αΕΤΤΓΑ. 

4 τοῖς ὄχλοις ἴο ἰπθ ογοππᾶβ πτγΑ. 
παιδίων καὶ γυναικῶν π. 

Κ᾿Οψίας ».. . ἴο επᾶ ο υεγεε 8 [τα]. 
τι -- τοῦ προφήτου ΙΤΤΤΑ. 
Ρ ἔχετε 7θ Ἠ8Υθ1, 

ε τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν ΙΠ1ΤΑ. 
β ἀνέβη Ὦε Ψεηί πρ ατιΑν’. Ἀ Μαγαδάν ν 8Ρ8ΟΔΏ ΗΤΤΤΑ, 

Ἱ---ὑποκριταί ΌΤΊτΑ; -ἵ- καὶ 
5--- αὐτοῦ (γεαᾷ ἴπο ἀβοῖρ]θ) ἩπττΑ. « -- αὐτοῖς, 



ΧγΥΙ. 

199198 οἳ ἴμο 

ΜΑ ΤΛΤΗ Εν. 

ἁρτους τῶν πεντακισχιλίων, καὶ πόσους κοφίνουξ ἐλάβετε, 
Άγο ἰποιβαπᾶ, Απᾶ Ἠουυ πιαπΣ Ἠαπά-Ῥαξκοίβ 7ο ὕοοκ [αρ]ῇ 

10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων, καὶ πόσας 
Σουχ ἔποιραπᾶ, που 119 

Ἱσπυρίδας". ἐλάβετει 
Υθίοοκ [αρ]2 Ῥαεκοῖς 

ΕΘΥ6Π Ἅωατοβ οἱ ἴπθ 

1] πῶς 

Ὀχοπᾶ 1 εροξθ. νογοα -: ἴο Ῥεπατθ 

απᾶ Βαάᾷαςσοθε 2 

οὐ.νοεῖτε 

οξ 

Άπᾶ Ἠοῦ τΙΑΩΥ 

ὅτι οὐ περὶ 
Ἡοιυ µ})ροτοθίτο ο ποῦ ἴμαῦ ποῦ οοποργπΊπς 

τἄρτοψ! εἶπον ὑμῖν "προσέχεινὶ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων 
{1ο Ίεατεη οἳ ἴπο 

καὶ Σαδδουκαίων; 19 Τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶπεν προσέχειν 
Τῃοιι {Πεγ απᾶεγεθοοά ὑμαῦ Ἱθβα]ᾷ ποί 

ΈΠΑΓΙΕΕΘΒ 

Το Ῥθπατο 

απὸ τῆς ζύμης 'τοῦ ἄρτουμὶ ἹαλλΊ απὸ τῆς διδαχῆς τῶν 
οξ η Ὁ] Ίεαγοῦ. οἳ Ὀχοφπᾶ, 

Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 
Ἐπατῖςερς 

Φιλίππου 
Ἑπιρρὶ 

1ᾷο “Ῥτοποιηςσθ 

βπᾶ 

19 ᾿Ἐλθὼν δὲ 
Απᾶ "Πανῖηρ 360π1θ 

Ἡο ᾳπθβ]οπθᾶ 

λέγουσιν οἱ .ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου!: 14 Οἱ δὲ 
Απᾶ ἴΠεγ 

ΒβάάποςθθΒ. 

11ο58 
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υαῦ 

1πύο ἴἨθ 

8 ἀἱξαίρ]ες, 

ΟΠ. 

οἳἑ Ἅἴπο 

Ῥρατίς 

βαγῖπς, 

Ἴοξ 

νεασπῖπσ οἳ ἴπο 

πηςη 

ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ µέρη Καισαρείας τῆς 
οἱ 020β4τεα ̓  

ἠρώτα τοὺς.μαθητὰς.αὐτοῦ, λέγων, Τίνα με" 
Ὕμοπι “πιο 

αεῖπον,! Οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν' 7ᾶλλοι! δὲ "Ἡλίαν Ἱ 
Άπιᾶ οἵπεΓβ Βπ]ᾶ, ΒΟΠ19 

ἕτεροι.δὲ Ἱερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 16 Λέγει αὐτοῖς," 
ΑΠᾷ οἴηθτς : {6τοπ1ββ, 

"Ὑμεῖς δὲ τίνα 
0 γο ᾖΤτ/Ποπα. 

7οἩπ. νηθ 

ΟΣ οπ6 οΕ ἴπο 
” 

με λέχετε 
3119 140 379 ον τοσα 

µων Πέτρος εἶπεν, Σὺ εἶ ὁ 

Ἡαριεί; 

Ῥτοραοίβ, 

Έμας; 

Ἠο Βα78 {ο {πεπι, 

εἶναι: 16 Ρ Αποκριθεὶς.δὲῖ Σί- 
Μο Ῥοθῦ Απά οηαβπετίης 

ιά « ει δω ” ” 

ιστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ τοῦ 
ΒΙ- 

4δ 
119 Ώτο ἐλοπβαπᾶ, απᾶ 
Ἠοῦ; ΠΙΑΏΥ Ῥβδ]θί5 Το 
νοοκ πρζ 10 Νοϊϊ]ατ 
Τη ΒΕΥΕΠ 1908 Υ6Β οἱ ἔ1θ 
άοαπσς ᾖποιθηπᾶ, απάᾶ 
Ἡου; ΠΙΒΏΥ Ῥαρκοῖς το 
τορκ απρθ ΙΙ] Που Β 
16 ἴμαῦ γο ἄο ποῦ πη- 
ἀθτείαπα πα Τ βρακοθ 
ὲὲ ποῦ {ο γοα ΟΟΠΟΘΕΙΠ- 
Ίπρ Ὀτθβᾶ, ἴλαῦ το 
βΏοσπ]ᾶ Ῥεψαχο οἳ ἓ 
Ίεαγοπ οξ ἔπο ῬΠητίβοςϐ 
Ἀπᾶ οἳ {πο βαάᾷδοεος2 
12 Τπεπ αυπάρτείοοά 
ΊΠογ Ἡου ἐπαῦ Ἡθ Ώπᾶο 
ἔλεπι πο Ῥεπατο ος 
{Πο Ίθανεπ οἳ Ὠτορᾶ, 
Ῥαΐῦ οξ ἴμο ἀοοϊτίπο οξ 
{πο ῬμασίρεοἈ απᾶ ο 
1ο Βαάάποςςς., 

19 Του ᾖθβαβ 6βΊ1Θ 
1πίο {πο σοββίβ οἑ (ς- 
ΡΗΓΘ8 ΡΠΙΠΡρΡῖ,Ἠο αςκεὰ 
Πΐς ἀῑσοῖρ]θβ, βαγῖης, 
Ἰ/Ποπα 4ο ΤΙΘΏ Φ4Υ (πα 
1 {πο 8οη οἳ ΤΙΒΗ απι 
14 Απ {πογ ελἰᾶ, Ῥοπιθ 
8αψ έλαί έλοι αγ 1 οἷπα 
1με Βαρίϊςῦ: Βοπ;θ, Ἐ- 
18; απᾶ οἴμοτε. 6916- 
ΤΩΙΔΒ, ΟΕ 9Π96 οξ 1πθ 
τορΗθίβ, 15 ο ρα 
ππίο ἴπεπι, Βαό πνΏοπα 
ΒΑΥ 7ο {παῦ Ι επι 

πηοΠ. Σείεν Βαῖᾶ, Ίποα αχ ἴπο ΟΕμτῖςῦ, πο ΒοἨ οἑ ἄοᾶ ᾖἴ]μο 16 Απᾶ Βίπιοπ Ἐείες 
. ο, η «ο ω ... , Ἀπαπγετθᾶ - απᾶά βαἰᾶ, 

ζῶντος. 17 «Καὶ ἀποκριθεὶςὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος Ίμοι ατὲ πο ΟἨτ]αξ, 
Ην]ηρ. Απά απαποτίης 1658 Βαϊὶᾶ {ο Επι, Ῥ]εξδεεά μα οξ ας σπα 

εἶ, Σίμων «Βὰρ Ἰωνᾶμ ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ. ἀπεκάλυψέν «νοπετος αλά ταῖἆ αι. 
τί ἴποα, Βίπιοπ 

σοι, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ-µου ὁ 
{ο ἴπθο, Ῥαῦ 

Ῥαχ-ζοπεβ, 

πΑΥ Ἐαΐμες ππο [1] 

40ς Ώοθξεαῃ απᾶ Ὀ]οοᾶ 

ἐν «τοῖς! οὐρανοῖς. 18 Κάἀγὼ.δε 
Απᾶ 1 αἷεο τμο Ίθανεπς, 

χοτοα]εᾶ [15] ποῦ 

, ιῃ α , να ο οι ῃ 
σοι λέγω, ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρα οἰκοδο- 

πι {ο ἴπορ αγ, 

μ]ά τον 

Τπαῦὑποαατί Ἐείετ, 

απ. µου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι 
βαερπαΏ]γ, 

απᾶ οἩ 
«/ 

- 

3ΗΙΒ του]ς 

δου οὐ.κατισχύσουσιν 
Απᾶ ραΐθ οἳ Ὠπάςθς βΗΑ]1 ποῦ ρτουρ!] αραἰπεῦ 

᾽αὐτῇς. 19 Γκαὶὶ δώσω ̓  σοὶ τὰς Εκλεῖοὶ τῆς βασιλείας τῶν 
1έ, 

οὐρανῶν' καὶ 

ἵπ . πο 

1οο5θᾶ. πι 

ταῖς Ἰαὐτοῦ! ἵνα μηδενὶ 
οἱρίος ᾖ}Πἱ9 

ε / 

| 9 χριστος. 
4µ9 ας 

4 σφυρίδας 1. 
Ῥεπαγθ Πτι. 
Ῥηατίδεθβ οΏᾶ βαάᾶισεθς π. 
Ρ Ἠλείαν π. 

{ἂν τν. 

Ἡθαβγνεπβ; 

Απάᾶ Ι νΠ]] ρ]το {ο ἴπεο ἴμο 
αὶ Ἶρ 4 Ι 

ο. εαν δήσῃς 

1Ἡθ ἍἩθαγοεΠΒ. 

χ ἄρτων ]98ΥΘ8 111 

“..-- Ἰησοῦς ΟΗΕΊτΑΥΓς 

Κοεῦβ οἑ {πο Ἰπρᾶοπι ΟΕ πο 

ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεµένον 
ἨΘΑΥΕΠΒ: Απά π]ηαβίονες ποπ τααγεεί Ὠπᾶ οἩ ἴ]ο εατίῃ, ϱπα]] 0 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς' κἀὶ ὃ ἐάνι λύσῃς 

ΤπθηἨ 

ΑΥΓ. 

5 ἀλλὰ ΤττΑΥΓ. 
5 -- Γὸ Ἰησοῦς] 1εξιαβ (5278)1.. 

ἆ Βαριωνᾶ ττΑ. 9 --- τοῖς (γεαά [116] [στ]. { --- καὶ τ[ΓΑ]. 
ᾱ κ ἐπετίμησεν Ὦθ θατΏθβγ οΏατροᾶ 1, 

Ῥουπά 

ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται 

ε ολαχροᾶ Ἡθ 

18 

θπᾶ νΠαίργετ ἴποι τααγθβί1οο5θ οη {πο οατίῃ, επα]]Τθ 

λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 290 Τότε Σδιεστείλατο! τοῖς 
«ος 
µαθη- 

εἴπωσιν «ὅτι αὐτός ἐστιν π’]ησοῦς! 
Ὅπαῦ Όοποοπθ 11ο εποπ]ά ϱαγ ἴπαῦ Ἰ1θ Ε πμ] 

ἵο Ἠϊτα, Ῥ]θβεοᾶ ατι 
ἴποι, Βου Βλτ-]οπα: 
40ΥΓ Ώθεη απᾶ Ῥ]οοά 
ἨαίἩ ποῦ τετεβ]θᾶ {ὲ 
ἌἈπίο ἴμποο, Ῥαῦ πι 
Ἐπίλογ τσΠῖον ἵ ἵπ 
ἨθαγοΠ. 18 Απά ΙΤ 5αγ 
Ά]5δο ππίο ἴποε, Τησ{6 
ἴποι ατὀ Ῥεΐες, απά 
Ἄπροπ {Π]5 του 1 ν]] 
Ῥυϊ]ᾶ τιν οΏυτοἩ; απᾶά 
11ο ϱα{θβ οξ Πο]] επα]] 
ποῦ Ῥγετα!] αρα]ποῦ 16. 
19 Απά Τ νῇ]Ἡ ρῖτετῃ- 
3ο ἴποῬ {ηο Κος οἱ {Πο 
Ἱἰπρᾶοπι οἳ Ἰεατεπ : 
ἈΑπᾶ ὙγΠβίβοθρτος ἴποα 
επα]ό Ὠϊπᾶ οη εατία 
5Ώα]] Ῥο Ῥουπά ἴπ Ώεα- 
6η: Επᾶ Υ/ἩβΙΒΟΘΥΟΣ 
ἴλοα ΕΠα]ύ Ἴοο5θ οἩἳ 
ομτίἩ εΏα]] Ὦρ ]1οοβεᾶ 
1η Ἠεβτοῦη, 20 Τπεπ 
οἩΏατρεᾶ Ἡο Τϊς5 ἀῑδοῖ- 
Ῥ]65 ὑμαῦ που εποπ]ά 
ΤεΙ] πο π Άη {λπαῦ Ὦθ 
ύΓΒΒ 1εδυβ ἴπο ΟΕτῖδί, 

5 (ένο ο μεδίζοηι επᾶς αἱ γοιι) προσέχετε δὲ Ῥαῦ 
ἵ τῶν ἄρτων οἳ ἴμθ 108568 Ἱπτα , τῶν Φαρισαίων καὶ Ἀαδδουκαίων 08 ἴἩθ 

π,--- µε [π]τητΑ. 
Ὁ καὶ ἀποκριθεὶς Ὑν. 

6 κλεῖδας ἩπητΑ. 
}--- αὐτοῦ (γεαᾷ (ιο 4ἱδοίρΙθΒ) εΤτΑ. 

εἶπαν Ώτττ. Υ οἱ 1. 

ο ἀποκριθεὶς δὲ ΤΤΤΤΑ. 
ἃ ἂν ΗΤΤΑ. 
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21 Έτοπι ἐμαῦ πιο 

ΣοτίἩ Ὄοραπ «ες ἐο 
Ελοτν πηπτο Ἠἱ» ἀῑςοῖρ]θ5, 
Ἰουγ ἴῬαῦ Ἡθ τιαςΏ ο 
ππί{ο ἀθτγιβα]οπα, απᾶ 
επΏεχ πιαων (Πῖηπρη ος 
1μοθ οἰάετ απᾶ ολῖοξ- 
Επ αά ρα ππᾶ 

Ἐ]]θᾶ, απιᾷ Ὦο τα]ςθᾶ 
πραῖτ. Ἔμο ἡμ]τᾶ ἄασ. Ὑ 
25 μου Ῥοΐες {οοῖἷς 
ος Ἀπά ΤΏθβαΠ {ο τε- 
Ῥακοθ Ἠΐπα, βαγίηρ, Βθ 
10 ἔαχ ἔτοπα 1168, 1οχγᾶ: 
αΠῖς επα]] ποῦ Ὦθ πη{ο 
ἴμερ, 23 Βαήπεἰπχπεᾶ, 
Άπᾶ ϱβὶᾶ ππίο Ἐείες, 
(6ε6 ἴμορ Ῥεβ]πᾶ ταθ, 
Βαΐανπ: ἴλοα ατί Αη 
οΏεποθ πηίο 19: {ος 
ἔλοα ϱανοπτεςύ ποῦ {19 
{π1πρε ἴλαί Ὀο οἱ οᾶ, 
Ῥαῦ ἴἨοερ ἴλαί Ὀο οξ 
χηεῃ.. σΆ που σαῖᾶ 
1εβαςβ ππ{ο Ἠῖς ἀῑβοὶ- 
Τἱ65, 1 απγ πιαπ ση] 
ο0π1θ αξ{6σ πηθ, ]οὗ Ἠῖτα 
ἆθπηγ Πϊτωςε]{, απᾶ {α]χθ 
τρ ΠΙΦΟΓΟΡ8, απᾶ {ο]]οπ 
11θ. 20 ΕΟΣ ἨΊοΟΡΟεΥεσς 
ση] 8ανο Ἡϊς Ἠήο «Ώα]1 
1ο5ε 16: απᾶ νΠοςοθνος 
νη]] ΊοεοῬ Ἠ]9 11806 {ος 
ΧΩΣ Εακθ εἨπ]] Απά Ἱν. 
26 Έος π]λαῦ 19 α ΤΠ 
Ῥτοβύεᾶ, 1ξ Ἡο ελα]] 
Εαΐπ ἴ]μθ πλο]ε πνοχ]ᾶ, 
Αιιᾶ 1950 ϊς οὖτι 5οπ] 
ος ππαῦ ελα] α τα 
Εῖτο 1η θχεΏβπρθ 4ος 
Ἠΐς «εοα]2 27 Ἐοχς ἴημθ 
901 ΟΕ ΏΙΑΏ εΏβ]1 οΟΏ1θ 
1Ώ 1ηἨθ ρ]ου οἳ ΗΒ 
Έαίμοτ νι Ἡ Π]8 απιρο]ς; 
απᾶ [ηδη Ἡθ εΏα]] τε- 

ἀεατα, 11] {μου 9ϱοῬ ἐηθ 
Θοπ οἱ τιβη. σοοταῖπρ 1η 
119 ΙΙπράᾶοσα, 

ΧΥΠΤΙ. Απά αξίας αἷσ 
ἆλγεβ «ἆθδι» ᾖ{ἰακεία 
Τοἵ ασ, 4168, απᾶ 1 ομτπ 
Ἠ]ς Ῥτοί πες, απᾶ Ὀχῖηρ- 
οἵὮ ἔπετα πρ Ιπίο 4η 
ΠρΗ τιουηξαῖπ αρατὲ, 
ξ απᾶ σγης ἱταπδβσιτεᾶ 
8{οσο ἔποπι: απά Ἠϊ5 

ἆασο ἀῑᾶ ΒἨΙπΠθ 5 ἔλε 
εππ, απᾶ Ἠϊςβ ταἰπηεπ! 

:Ἠΐτα {ο]]ου; ταθ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΥΙ, ΧΥΙΙ. 

21 ᾽Απὸ τότε ἠρξάτο πὺ!᾽ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς 
Ἔτοπα {λαῦ Ὠπαρ Ίερατ. 16βας ἴο 5Ἡου να 

αὐτοῦ, ὅτε δεῖ αὐτὸν ᾿ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα,' καὶ 
1Η πα 1919 ΏθοθβΕΑΣΥ ΟΥ Ἠϊτα Ἅᾖ1ο9βο πα ὲο πο». απά 

πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν κ καὶ ἀρχιερέων καὶ 
τς το ϱαΏες Έτοπι ᾖ1Ἠπο ο]ά4θτβ Άπᾶ οἨπῖοε Ῥτϊοςί απάἁ 

αμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 
τν πο ᾱ ποσο 3 απά ες τ ο τρίῳ ἡμέ α ὅ το ὃρ ταῖρεᾶ, 

23 καὶ προσλαβόµενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ν ρξατοῦ πέπιτιμάν 
Ἆπά "Ῥανίηρ "ὌἍκεη 5έο [οἨ]πα] ήπια 1Ῥοϊες νου το τορα]κθ 

αὐτῷ, λέγων, ' λεώς σοι, κύριε οὐ.μὴ ἔσται σοι 
ἹἹ εαγῖπς, [ο Ὁο] Ξαγοπσαβ]θ ἴο ἐμθθ, 1ιοτά: Ίππο πήβθ ΒΠα]1Τ9 {ο {πθρ 

τοῦτο. 25 Ὁ. δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ, ' Ύπαγε ὀπίσω µου, 
ταῖς, Ῥπαῇ Ἡοθ Πανίηρ ὑαχπεᾶ ος 1ο Ρεΐες, αες Ῥεμῖπᾶά ΄ ταθ; 

σατανᾶ, σκάνδαλόν Ίµου εἶἹ ὅτι οὗ ὀρονεῖς τὰ 
Βαΐαῃ: Ἅ39Ποβθποο ἍΤοτηθ ἴποπασέ, 2ος ἴΆν ποαρ]λίβ ατοποῖ οἳ ἴπο ἑήπρα 

τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 324 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
6ξ ἀοᾶ, ὉΌαὲ (πο ὑμίπρε οἳ πιξη. Τπον εβαΒ παϊᾶ 

τοῖς.μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἡϊ τις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἀπαο- 
νο 18 πο "τε .. οπθ ἀθεῖτοι αξίός το ἵο οοπ]θ, οὗ 

νησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἁράτω τὸν.σταυρὸν.-αὐτοῦ, καὶ ἀκο- 
Ἠϊπα ἄεπν Ἰπαβε]ξ, απᾶά μα με Ἠ]β στοβΒ, απᾶ 198 

λουθείτω µοι. 325 ὃς γὰρ." ἂνι θε ο που σῶσαιν 
Έοσ πἌοστες ΤΠΑΥ ἀθ5 το βατο, 

ἀπολέσει αὐτήν ὃς ὃ ἂν ἀπολέσφ  τλνψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν 
ΒΊΑ11 1959 16 ΤῬτπὸ πΊοργες σσ 1956 μάς 159 ΟΠ 4οσοππτ οξ 

ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν' 96 τί.γὰρ ᾿ὠφελεῖται! νά Ὃ πρβ . 
-- 5Ώς]] Απᾶ αὖι Έοτ πα ῦ ο... 

τὸν κόσμον ὅλον κερδήσ τλδυ ἣν αὐτοῦ ση ιω 
ἔμθ παπά ἀτγμο]θ αν πα ωρβ; ἃ 

τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς. ψυχῇς αὐτοῦ; 2η .- 
ή μον 1 Τωαπ Γα5]4η 6χςἨβηΏρε Ο0Υ Ἠ18 βοπ]. Ὁς 318 

ο λει.γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ.ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῷ δόῃ τοῦ πατρὸξ 
ασια, 14µ9 3501. 30Ε πάλη. 9ο ϱΟΠΙΘ Ἅᾖ1π 116 ΡΊοΣΥ 3Ἔατλος 

αὐτοῦ μετὰ τῶν .ἀγγέλων αὐτοῦ" καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ 
10Ε3Η19 πσηϊα 115 απρε]5; Ἀπᾶ Ίἴπεη ορ π]] τοπᾶεσ :Το εις 

κατὰ µτὴν-πρᾶξιν.αὐτοῦ. 328 ων λέγω ὑμῖν, εἰσίν 
Αοοοτᾶῖπρ {ο Ἠ18 ἀοἵπρ. ρα 15ΑΥ ἴογοα, Τή6χθ ατθ 

τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων,! οἵτινες οὐ. μὴ γεύσωνται θανάτου 
τη οἱ ἔποθε Ἠετθ ος πο ᾖπ Πο πήρε εΏθ]] {ηξτίθ ο ἀεβία 

ἕως ἂν ὮΊἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ο ου ἐρχόμενον ἐν τῇ 
τη] Ἅᾖ1πογ Ἠατοςθεπ ἴΠθ 8ο0Ἠ ρΕτιαν σοταῖπρ 19 

βασιλείᾳ.αὐτοῦ. | 
Ἠϊ5 Ἱπρᾶοτα. 

1 τς εθ᾽ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον. 
7 σας αν τν λος να, ο. ος τσι 

καὶ Ἰάκωβον καὶ ωώννην τὸν. ἀδελφὸν. αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει 
βπᾶ. ΤΑΠ16Β πιά 7ομτ. μ19 Ῥτοίτας, απὰ ὭὨὈτίτπρς πρ 

αὐτοὺς είς ἄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν.. 9 καὶ “μετεμορφώθη, 
ἔπεπι ᾖἸπίο απιοσπίαιι ' "ΠϊρΕῃ ο ας Απᾶ Ἠθ πββ νι 

ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ. ο το στου ὡς ὁ ἥλιος, 
Ῥεξοτο Ἓμαεπι, απᾶ 3εποπο Ἠ1π “ξαρθ 95 ἱπο απ, 

ἩἈ--- ὁ Σ[ττ]α. 
λέγων 1 λέγει αὐτῷ 
ΕΤΤΓΑ. 

ΟΠΤΊτΑ ) ὧδε εστῶτες 

ο εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν ΌΤπτΑ. 

τ ὠφεληθήσεται 8Ηα11 Ὃε Ρτοβύεᾶ ἹτπτΑ, 

Ῥ --- Πρξατο Α. α αὐτῷ ἐπιτιμᾶν 
ἐπιτιμῶν 54Υ5 ἴο Ὠῖτα τοσα] ἵπρ [απο] Α. αεἳ ἐμοῦ 1: τα. : ἐὰν 

ν 4- ὅτι ἴπ8ῦ ῶτ. π τῶν ὧδε ἑστώτων 
ο 



ΧΥΠΙ. ΜΑΤΤΗ ΕΥ. 
ν σα κάρα -- 3 - τὰ. δὲ.ἱμάτια.αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 8 καὶ ἰδού, τῶφ- 

απά 5 ϱατπιεπί5 Ὄθοσπαιθ ἹνΠΙίθ α8 ἴπο ρα; αΏᾶ Ῥεποῖᾶ, “"αρ- 

θησαν! αὐτοῖς ΣΤΜωσῆς! καὶ” Ἡλίας,' "μετ αὐτοῦ συλλαλοῦντες.!" 
Ῥοβτθά 5ἱο5Ἴοπι ἆ1λοςς Άαπά "Ε]ας Απ Ἠΐπα Ἰμα]κίπρ. 

4 ἀποκριθεὶς.δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν τῷ Ἰησοῦ, Κύριε, καλόν ἔστιν 
Απά απςπγοτῖπς Ῥοΐος 5αἱᾶ 1ο θδαβ, Το, βΡοοᾶ 1 1 

« - ιά ς Ξ Ε Ὀ ΄ μη ὧδ «8 - , 

ἡμᾶς ὧδε εἶναι εἰ θέλεις, ᾿ποιήσωμενὶ ὧδε τρεῖς σκηνάς, 
Σωχ π8 Ἠετθ 1οῦθ, 18 ἴποα πη]ς, 1θῦ απ5 1πα]θ Ὢοτο Ίλτεο {πλεγηαο]ες: 

΄ Ν ο. ΄ μ ΄ ΄ ” ΄ - 

σοὶ µίαν, καὶ ἙΜωσβῇ! µίαν, καὶ ἁμίαν Ἡλίᾳ.' ὅ Ἔτι αὐτοῦ 
Σογ{μςθ 9Π6, απᾶ 1ο; Ἀ]ουο 0Π86, απᾶ οΠθ 2οχΕ]η, ἩΤΠΗϊ]θγεῦ το 

λαλοῦντος, ἰδού, νεφέλη «φωτεινὴϊ ἐπεσκίασεν αὐτούς' καὶ 
νας 6ροαΚίπΕ, ἈὈσπο]ᾶ, α"οἰοαά αοτῖρηῦ οπειςΠαᾶοπεᾶά ἍΊἴλθτα: απᾶ 

ἰδού, φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ.υἱός.µου 
1ο, κα τοῖορ οαί ο ἴπθ οἰοπᾶ, βαγίηρ, τηῖς 18 ΤΩΥ ΘΟἨ 

ὁ ἀγαπητος, ἐν ᾧ  ([εὐδόκησαἳ βΒαὐτοῦ ἀκούετε.ὶ 6 Καὶ 
:ποθ ἍῥῬε]οτεᾶ, 1η πλοια 1 Ώστο ἔουπᾶ ἀεβραί: "Ἠΐπι Ἅᾖ΄πεας 27ο. Απά 

ἀκούσαντες οἳ μαθηταὶ Ἀέπεσον! ἐπὶ πρόσωπον.αὐτῶν, καὶ 
Πεοτίησ [19] {ο ἀϊςοεῖρ]ος Σε] προηῦ ΤΠεῖσ Σασς, απά 

ἐφοβήθησαν σφόδρα. 7 καὶ Ιπροσελθὼν! ὁ Ἰησοῦς Σἡψατοῖ 
πνθγθ {εττ]βθᾶ Ετοα{1γ. Απά Ἠατίηπρ οοπιθ{ο [ἴμεπι] οεδις τοπσμοᾶ 

αὐτῶν, Ἱκαὶὶ εἶπεν, Ἐγέρθητε, καὶ μὴ.φοβεῖσθε. 8 Ἐπάραντες 
Τλεπα, ππᾶ σαἷᾶ, Ἄ]δειρ, απᾶ ὃε ποῖ τεστ]βεᾷ. “Πατῖπς 3Ετεᾶ "αρ 

δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς.αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰμὴ τὺν Ἰησοῦν 
1απᾶ ἡλοῖς 6768 3χιο ΄9Π6 1Πεγ "58Υ; οχοερῦ πεσαβ 

μόνον. 
8]9Π6, 3 

9 Καὶ καταβαινόντων αὐτῶν Ξ ἀπὸ" τοῦ ὅρους ἐνετείλατο 
Απά α5πγετθἀεδοεπιῖπᾳ 3119367 Ίτοτα Ίἴηε πιφυπίβῖη "εΠατρεᾶ 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων, ἩΜηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα, ἕως.οῦ ὁ 
αθμεπα 110818, ΒΑΣΙΠΡ, ΤοΠοοΟΠ6 ἍΤθ] ᾖΤπο τἰδίοη, απθϊ] ἴπα 

υἱὺς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν πάναστῃ.! 10 Καὶ ἐπη- 
8οἩ. οξ Ώιππ Ἅ«14ΓΟΠΙ ΑπΙΟΏς Γ{Πε] ἆειά ῶε ΤΙΡΕΠ. Απά ᾖςκ- 

ρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ»! λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμ- 
εὰ Ῥϊω αΏῖς “αΙξοῖρίας, 5αγίησ, ΤΗΣ ἴΠεη "1ο ”5οτίοος 

ματεῖς λέγουσιν ὅτι ΡἩλίανὶ δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 11 Ὁ δὲ 
1687 τπαῦ Έ]αβ ταμςῦ οοιαε Βτει 2 Ἆπά 

α]ησοῦς! ἀποκριθεὶς εἶπεν Ταὐτοῖς! "ἩἨλίας! μὲν ἔρχεται 
1ε8ΙΘ8 Ἀπδυνετίησ 5οῖᾶά {ο ἴπεπα, Έλαβ ἸπάεἝᾶ  οοπιεβ 

πρῶτον" καὶ ἀποκαταστήσει πάντα 132 λέγω δὲ ἡμῖν ὅτι 
βτείι απά 5Ώα]1 τεβίοτε 9ἱ1 (Πῖησς, Ῥιαΐς 1 5αΥ ἴοτοι τΒαῦ 

"Ἡλίαςὶ ἤδη ᾖἤλθεν, καὶ οὐκ.ἐπέγνωσαν αὐτόν, Ἰάλλ”ὶ ἐποίη- 
Ἐμβς Ἅκαἰτειάν ἵδοοιπθ, Απᾶ ΤΠεΥ Κπεη ποῦ πϊπα, τας ἀῑά 

σαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠὐθέλησαν' οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἴιο Ἠϊτπι πΠαίετες {ηογ ἀεδίτεά, ΊΤπας αἱεοίπο 8οπ οἑ παν 

2’ ΄ « ει] 3 - ΄ - ε Νο 

μέλλει πάσχειν ὑπ' αὐτῶν. 19 Τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι 
15 αΏοπί ᾖΤο 5υ ες ἔτοτι ᾖΊἴπετα. Τμεηπ ιπᾶεχετοοᾶ 118 ἀῑδοῖριες ἴπαῦ 

περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 
εοπσετηίπς 2 υπἩ Τπο Ῥαριιου Ἡθ 8ροξο ἴο {λεπι, 

14 Καὶ ἐλθόντων ἹἸαὐτῶνὶ πρὺς τὸν ὄχλον προσῆλθεν 
Απά "Πανίηρ 3ο0π1θ 1{ἨεΥ το 1πθ οτοπνᾶ 3ραταθ 

: Ἠλείας Τ. α ὤφθη 1ΤΤΙΑ. Σ Μωῦσῆης ΠΤΊτΑΥ. 
ο Μωὺσει ἹΤττα:, Μωῦσῃ ΥΓ. αὐτοῦ Ἱτητ. Ὁ ποιήσω 1 νηῖ]] τηθ]κθ 1ΤΑ. 

µίαν ΏΤΊτΑ. Ἅεφωτὸς ο Πρηῦ α. Γηὐδόκησα τπτ. 
ΕΤτιΑ. 1 προσῆλθεν «8ΤΩΘ {ο ττττ. 
..--καὶ ιτ. τν ἐκ ΑΙΤΤΤΑΥΥ. Ἡ ἐγερθή Θρ ταῖδεά ΤΤΊΤΑ. 
Ἱπττη. Ρ Ἠλείατ. κα -- Ἰησοῦς (γεαά Ὦε 51) ΠΤτΑ. 
} --- πρῶτον Ι11ΓΑ, 7 ἀλλὰ στὰ, ᾗἩ -- αὐτῶν ΏΤΤΤΑ. 

: ταῖν, 

Ε ἀκούετε αὐτοῦ ἹπττΑ. 
Χ καὶ ἀψάμενος αηά {οαοΏίης Ἡτ; καὶ ἤφατο Ἱτ. 

ο--- αὐτοῦ (γεαᾶ {πε ἀἱδεῖρ]εβλ 
τ---, αὐτοῖς ΗΤΤΑ]. 5 Ἠλείας Τε 

4] 
πνας νυἩ]{α ης {πο 1]ρ]ς, 
9 Απά, Ὀεπο]ὰά, ἴπετθ 
Ἀρρουχεά ππῖο ἴλποπα 
05ο» ππᾶᾷ [ας ἴπ]κ- 
Ίπσ να Ἠἶα, 4 Της. 
βπκβιγρτοά ῬΡεΐεσ, απά 
βαἱά πηῖο ᾖθομς, Τιοχά, 
18 ἶ6 ροοᾷ 2ος 8 {ο Ὦθ 
Ἠοτε: 18 ἴποα π]έ, 16 
τς Τιακο ἨὨθτο ἴμτοῬ 
ΤΏθτπμοίθβ; ϱ9ἨΠ6 2ο5 
1μ6θ, απᾶ οπ8 Έος Μο- 
8065, απά 9Π9 Τοσ ΕΙαβ, 
ὃ ΊΥΠ{]ο Ἡρ γοῦ κρακο, 
Ῥομο]εῖ, 4 Ὀγϊσηῦ οἱοιιᾶ 
οπογεμα(]ογγεά ἴλοπα : 
Ἀπᾶ Ὀοεπο]ᾶ α νοῖσεοτί 
ΟΕ Τε οἸοπᾶ, τνυλῖοα 
βαῖᾶ, ΤΗϊ5 {96 τιν Ῥο- 
1οτεᾶ 8ο, Ίπ νποσα 1 
8πα νγε]] Ρρ]εαςεᾶ ; Ἠθας 
Ψθ Ἠϊπι, 6 Απᾶ νηεη 
Τπε ἀῑκοῖρ]ος Ἡθατά 18, 
1116Υ {ε]] οἩ ἐείτ ἔησο, 
8Πά πνεγθ 50{8 αἰταίᾶ. 
7 Απᾶ ᾖεδας οαπαθ απᾶ 
τουσπεᾶ Ίλμθτι, απᾶ 
εβίᾷ, Ατῖ5ο, απά Ὦο ποῦ 
Βῑταϊά, 8 Απά π]επ 
ἴπου Ἰαά ἸἨξίεᾶά παρ 
Ἐλιεϊτεγες, {Πεγ ΒΑΊΓΠΟ 
ΠΙΔΗ, 889 ζεεας οΠ]Υ. 

9 Απᾶ 45 {ποτ οµηο 
ἄονγη ἔτοπα ἴἨθ τποσπ- 

Ίεδας οἨΠατρεά 
ταεπα, βαγίηρ, Τε] 118 
ΥἱξΙΟΠ {ο πο πια. ππἹ]. 
11 ΌΘοη οἳἑ Ίιαη Ῥθ 
ΣΙΞΟΏ αβαΙη ΈΓΟΠΙ ΤἴηἨθ 
ἀεφᾶ. 10 Απά Ἠϊς αϊς- 
οἴρίες ασκεί Επι, 5αγ- 
1η], ΊΓΗΥ τΒεη 5αγ τᾳθ 
5ογῖρες τηαί ΕΠαςταιςῦ 
Άτςι σοπιθ2 1] Απά 7ε- 
5.5 απςνγεγεά απᾶ ςαἱᾶ 
απέο ἴπεπι, Εἰας {τα]ψ 
'ΞΏΦΙ τει οοπς, απᾶά 
χεείοτε α]] ᾖ{1ἰΠίπρς. 
12 Βαΐ Τ5αγ ππῖο τοι, 
Τπαῦ Εῑῑβ8 ἵ5 ουΏ1θ α]- 
τεαἀσ, απᾶ ΤἨεγ Ίσπευν 
Ἠϊπι ποι, Ὀμΐ{ Ώατο ἆοπθ 
ππτο Ὠϊπα πΠαίδοθτες 
{μεν Ἰ5ιθεᾶ. Ἰμ]ονγῖςσθ 
ΒΗΦ]1 αἶ5ο {πο Βοη οξ 
ΤΙΛΏ πι ες οξ ἴἨΠοθπα, 
19 Τπεη {πο ἀῑςοῖριες 
ππάρτρίουά Ίἴπαί Ἡθ 
5ραΚθ Ἱπίο Ίἴπεπι οξ 
ζομπ {πο Βαρίϊςυ, 

14 Απά π]επ 1ΠεΥ 
Ψ/ΕΓθ «ΟΠ16 {ο {19 παπ]- 
τῖταᾶθ, ἴἩοτθ οΆπιθ {ο 

Α συλλαλοῦντες (συνλαλ. Τ) μετ" 
4 Ἠλία (Ἠλεία τ) 

Ἀ ἔπεσαν 



“9 
πα α οσγἰαϊπ ΤΙΑΠ, 
Ιςπορ]ῖηρ ἄοππ {ο Ἠΐτα, 
Ἀπᾶ βαγ]ης, 15 Τιοτᾶ, 
Ἠαγοθπιεχογ ΟΠΊΩΥΒΟΙ: 
Ίος ο 5 Ιάπα{1οξ, Απᾶ 
ΒΟΙ6 τεχκοᾶ: {ος ού- 
1ἴταςς Ἡθ Σα]]είλ Ἱπίο 
πο το, απᾶ οξἑς Ιπίο 
Της πσναΐζετ. 16 Απᾶ Ι 
Ὅτοιραῦ Ἠϊτα {ο ἵἩπγ 
ἀἰκοίριθβ, απᾶ ᾖἴλογ 
σου]ά ποῦ οπτο Ἠϊπα, 
17 ΤπεΠ ζῇε5ῦ8 ΑΠΒΥΥΕΓ- 
θᾷ απὰ σα]ᾶ, Ο Σ5Η- 
1858 απᾶ ΤΘΙΤΕΙΡΘ 
ΕΕΠΕΓΑΊΊΟπ, Ἠου Ίους 
ΒΙΑ] 1 Ῥο πΙίἩ τοι 
ΊουΥ Ίοπρ «Ἠα]1 1 58ος 
ψοι 2 Ὀτίτις Ώΐτα Ἠ]έμος 
το πιο, 18 Απᾶ ᾳεξας 
τεραχκοᾶ {με ἀεν]]; απᾶ 
Ἡρ ἀερατίεᾶ ους οξ 
Ἠϊτα: απᾶ ἴῃπθ οΒ]]ᾶ 
π/α8 ουχθᾶ ἆτοτῃ {παί 
τετ; Ἠοιτ. 19 Τηεπ 
οβ/πθ ο ἀϊκοῖριθς ἴο 
16518 αραγῦ, απ βα1ᾶ, 
αν οοπ]ᾷ ποῦ τνο σας 
Ἠϊπα οαῦ2 20 Απᾶ Γεσας 
Ναὶά απίο Ίἴπεπι, Ἐο- 
ἐβας5θ οΈγουιτ υπΏο]Ιθξ: 
ΣΟΥ γοτί]γ Τ αγ ππίο 
ψοι, 1 νο Ἠανο {4ἴ{Ἡ 
{5 8 ρταῖτπ οξ πιαςδίατᾶ 
5εθᾶ, 7ο 5Ώα]] 5αγ απίο 
1115 πιοιηίαΙπ, Ἑθ- 
ΧΠΟΤΘ Ἠεπσρ ὕο γοπᾷος 
Ῥ]ασθ; απᾶ ἹΙ5 ελα]. 
ΣΕΠΙΟΤΘ; απᾶ ποµῖπρ 
πΏα]] ο ἸΙπιροδεῖρ]θ 
ππίογοι. 21 Ηον/ροῖς 
οπῖς Ἐἰπᾷ ροοία ποῦ 
οαί Ῥυῦ Ὦγ Ῥταγοχ απᾶ 
ΣπΔ/ΙΠΡ. 

22 Απᾶ πσηΏῖ]θ 1ἨοΥ 
ΆβοαςῬ 1π 4.]1166, Πεςιις 
Εἱᾶ ππίο ἴλεπι, Τη9 
Βοη οἱ τη 5Πα]] ὂο 
Ῥεἰταγοᾶ πίο ᾖ1ἴπθ 
Ἠαπᾶς οἳ ΊΠεΠ: 25 απᾶ 
«Πεν επα]] ΚΙ Είπα, 
Επὰά ἴπο ἐλλχᾶ ἆαγ Ὦθ 
ΕΠΙ] ο ταὶςεᾷ αραῖη. 
Α πᾶ ἴπεγ πγοτο εςοεοθᾶ- 
1Πβ ΒΟΥΣΥ. 

24 Απᾶ π]οεπ ἴπογ 
ΝΕΙΘ σοΠ1θ ο («αρεί- 
Ἠηβατα, ἴΠεγ ἴηαί τε- 
οείνεά τ]οιαίο Ίποπε]/ 
Ο68Π1Ι6 {ο Ρείος, απἀ 
Βαϊᾶ, οί] ποῦ Τους 
πηθβίετ Ῥαγ τίριίεῦ 
25 Ἠο εα1ίἩ, Ὑεδ, Απᾶ 
ν/Ώεῃ Ἡρ νγα5 οΟΠ1Θ Πίο 
ΊΠο Ἠοιβο, «ε5ι5 Ῥτο- 
τεπίοᾶ ὨἨΐϊτπι, 5αγῖης, 
πα ἑΠ]π]κεςυ ποι, 
ΦΙταοῦ ὁ οἳ πΠοπι ἆο 
119 Ἐ]πσς οξ ἴηο αιιγίἩ 
Μακε οιςύοπι ος ὑτ]οα{οῦ 
ΟΕ ὑ]λοῖχ οινΏ οἩΙ]άτεπ, 
ΟΥ ΟΕΡίΤΑΏΡΕΙ52 26 ε- 

χ αὐτόν ΘΙΠΤΙΑΥΓ. 
5 ---]ησοῦς ΙΠΤνΑ, 
ἔνθεν ΙΤΤΤΑ. Γ--- υεγεε 21 π[πτΑ]. 
Ἀ ἀναστήσεται Ὦθ 5Ώ8]1 1ἱ5ε αΡ1Ώ 1., 

ΜΑΤΟΑΙΟ δ τα 
ο. Αν - μα 4 1 ντ. 

αὐτῷ πνθπωπας γονυπετῶν "αὐτῷ 16 καὶ λέγων, Κύριε, 
1ο "Ἠϊπα σα ππωπ ἍἈΚποοπᾳ ἀοππιίο Ἠΐπα, απᾶ. αγῖηπρ, ἸΙωτᾶ, 

ἐλέησόν µου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται καὶ Ἱκακῶς πάσχειἩ 
Ἠαπτο ΡΙ{Ψ οη ΤΙΥ ΒΟΏ, 31ος ἍἨθ]β]ππβίίο απᾶ πιςοταβ]Ιγ βαβοχς: 

΄ ) [ ᾿ 3 - πο λὶ / νι ” . 4 

πολλάκις-γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 
ΣΟΣ οΜίθπ. Ἡθ Εα115 1πίο ἴἨο Ἀτθ, απά οξίεα ἀπίο ἴἩθ Ὑητος, 

16 καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς-μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ.ήδυνή- 
Απά 1 υτοιρμῦ 1 9ο {Ἡγ ἀἱδοίρ]οἝ, «Ξπᾶ Μεγ Ίνοτε ποξ 

θησαν ἀὐτὺν θεραπεῦσαι. «17 ᾿Αποκριθεὶς.δὸ ὁ Ἰησοὺς εἶπεν, 
9ρ]θ Ἠΐτα | το Πεμ]. Απα βηβινοσίπσ Ἴθβυβ Ρα], 

Ὢ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμµένη, ἕως πότε 3έσομαι 
Ο ρεποχαθῖοα παπρομοτίπρ απά Ῥεχτετίθᾶ, απο Ὕπευ ΕεΠβΙ 1 ρα 

0) ε . Ἱ 6“ ΄ 2 ’ ε ο . , , 3 . ὧδ. 

μεθ’ ὑμῶν;' ἕως πότε ἀνεξομαι ὑμῶν; φέρετε µοι αὐτὸν ὧδεί 
ΨΠίἩ γοι απ] ποπ πα ΤΌθαν πα γοι ἍἈΒτίπρ ἴοπιθ Ἠίτα στο, 

18 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ 
Απά  Ξχευαικοᾶ «Πίτα να7ρβιβ, απᾶ ποπῦ οιῦ Έτοτα Ἠϊπι 11θ 

δαιµόνιον, καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆςὥραος.ἑκείνης. 
ἄρπιοπ, Απᾶ ΠΒ Ἡθαιθά ἍΠθ ἍὮῬογ ἍΊτοπα λαῦ Ἀουσ, 

19 Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’.ἰδίαν εἶπον, 
Ἔμοεα Πανίηρ ΄σοπιθ 1Π96 "“αἱδοῖριθς νο ζε5α αρατί βθῖᾶ, 

Ἀλιατί! ἡμεῖς οὐκ.ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 90 Ὁ  δὲ.Ρ1ῃ σοῦς! 
αν ὅντο απγοτο Αποῦ αΏἱθ Ἅᾖ{Το ομδῦ οαῦ Ἠϊπα 2 Απᾶ όωπβ8 

εεἶπενὶ αὐτοῖς, Διὰ τὴν ἰἀπιστίαν' ὑμῶν. ἁμὴν-γὰρ λέγω 
βα]ᾶ 1ο ἔμαπι, Ῥεσαμεο οἳ Ξππροµθε ἍΆλγοι. ἍΈἘοχτετ]ν ᾖἆ βαΥ 

ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς Κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ Ὦὕὄρει 
νογοι, 1 γεἈΏππτο Σι 3 αρτβιίῃ οξποπδίαχᾶ, 79 εἩα]1 αγ ὀπιοπηίαῖη 

΄ Θ / θ 3 ῦθ. μ ὁ ο Ν ν. / . ] ὐδὲ 
τούτῳ, «Μετάβηθι ἐντεῦθενὶ ἐκεῖ, καὶ µεταβήσεται’ καὶ οὐδὲν 
αμο 301μ]5, Ἄρπιογο Ἠεπο Ἅ«πίσπεσ, απᾶ 10 εἩα]]χοπιοτθ; απᾶ ποϊµίαρ 

, - μη ῃ 3 
ἀδυνατήσει ὑμῖν. 91 Ιτοῦτο-δὲ.τὸ.γένος οὐκ.ἐκπορεύεται 

Β38Ι] Ὀο ΙΠπιροξ51ρ]θ {ογοι., Ῥα0 ὑΠ]5 πα 'Ροθ» ποῦ οαῦ 

εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.! 
εχοερύ Ὦν ἍΊταπες Ἀπᾶ Ἅ«1Ια8019ΏΡ. 

322 Ε᾿Αναστρεφομένων! δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς 
Απά π]!]ο Ἴπετο “αρίᾶΐηπσ Ἅ3ϊμογ ᾖἹπ ἄαμ]θο,  3εαίᾶ 35ο ”ἼἨθτα 

ὁ Ἰησοῦς, Μέλλει ὁ υἱὺς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς 
16815, 318 9βρουΏ 5ἱΠθ "δοπ 108 ὄπιαη. το Ῥο ἀθ]]ετεᾶ πρ Ιπίο 

χεῖρας ἀνθρώπων, 29 καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ο) 
ἴπο Ὁ [πε] Παπζ8 ΟΕΊΠΕΗΣ, Απά ἴπον νη]] ΚΙ Ἠΐπα; απά 

ἡμέρᾳ ΛῬἐγερθήσεται.ὶ Καὶ ἐλνπήθησαν σφόδρα. 
αγ Ὢθ 5Ώα11 Ὦο τα]δθᾶ πρ. Απά ἰπα6γ πγοτο ρτῖεγεᾶ ρτεα!]γ. 

24 ᾿Ελθόντων.δὲ αὐτῶν εἰς ἱΚαπερναοὺμ' προσῆλθον οἱ 
Απά “Πανίηρ ὕοοπιθ 19Ἡο ᾖἵο Οαροτηβάπα ραπ 3Ἀ{Ποβθ3γΠο 

τὰ δίδραχµα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ καὶ Κεϊπον,! Ὁ διδάσ- 
ΆΡΗς ΣάἱάχασἈπιας Ξτεοεϊνοά ο Ἐθίες ππᾶά ἍΑβἱᾶ, 3Τοβο- 

καλος ὑμῶν οὐ.τελεῖ Ἱτὰὶ δίδραχµα: 356 Λέγει Ναίΐ. Καὶ 
ος αγοιχ ἆοεβ Ἡθ ποῦ ραγ ἴπθ «ἀἰάταςμααβ δε Ε8ΥΒ, Ὑ6Β, πιά 
τς » -- ΙΙ » Ν ην ’ ” .] ε 2 ” 

ὅτε εἰσῆλθεν! εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, 
Ψ/ΠεΠ τς επἰοτθᾶ ἹΙπίο πο ἍΊοιμδο “απωιοϊρηιθάα  "Ἠΐπα 1ΤΘΒΙΒ, 

/ / ” ΄ ε .” δω [4 ) μ ν. ο 

λέγων, Τί σοι-δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων 
βαγίησ, ΓΠαῦ ἐμ]πκοςίίποι, Θποπδ ΤΠθ Ἅκἴπρθ οξῖμθ θατίἩ ἔτοπα ποπ 

λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν.υὶῶν.αὐτῶν, ἢ ἀπὸ 
4ο ἴΊεγ τεσθῖν οωδίοπιος ὑτίραίθ ἍΊτοπα {λοῖτ ΒΟΠ8, ος Ίοπι 

Σ μεθ’ ὑμῶν ἔσομαι ΠΤΤτΑ., 8 διὰ τί ΤΤΓΑΥ/. 
ἆ ολιγοπιστίαν 00] Γα10Ἡ 1ΤΤΤΑ. ο Μετάβα 

Β Συστρεφομένων Ψετο αὈίάϊηρ ἰορθίπος ΕΤΤες 
1 Κἀφαρναοὺμ ΠΠΠΙΑΝ, ᾖἆἕ εἶπαν Η1ΤιΑ, -- τὰ Τ. 

Σ κακῶς ἔχει {5 1] τπτ. 
ο λέγει Ὦθ ΒΙΥΦ ΗΤΤΑ, 

- εἰσελθόντα θΗἴΘΕΙΠΡ 1ὰ ; ἐλθόντα Ῥανίηε 60Π1θ ΤίΑ. 



Χνιι ΧΥΙΙΙ. ΜΑττΕ ῖὗ, 

τῶν ἀλλοτρίων; 98. Λέγει αὐτῷ" οὁ Πέτρος! ᾿Απὸ τῶν ἆἀλ- 
3ἨἩθ ΒΙΤΑΠΡΕΥΒΖ 3β8γ8 30ο Ἠΐτα αΕεύετ, Ἔχοτα πο Αβἴχαπ- 

λοτρίων. "Εφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ρ᾿Αραγεῖ ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ 
ζο1Β, Ἀβαιὰ Το ΄Ἠϊπα 18815. Ἔλοαπ Ιπᾶεοᾶ  -4τθ8. 316 Ἅἴλμθ 

υἱοί. 27 ἵνα.δὲ μὴῆ-Ισκανδαλίσωμεν! αὐτούς, πορευθεὶς εἰς 
ΒΟΥΡ. Ῥαῦ μαῦ ππθ ΤΙΑΥ ποῦ οΕεπᾶ Ἴμεπι, Ἠατίπρβ ροπο ο 

στὴν! θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον 
Ὢμ . 8 ομβῦ Ά Ἠοοῖς, Ἀπᾶ {πο 5οοπαῖηρ "Ἡρ 3βχΑ8 

ἰχθὺν ἄρον' καὶ . ἀνοίξας τὸ.στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στα- 
9δα νακο, απᾶ Ἠανίηρ ορεπθά 459 πιουῦἩ Ίποι 5Πα]6 Απά α Βἴα- 

τῆρα' ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 
ἴθσ; παῦ . Πατίπρ ἕακοπ.µἰτο-ἴῦο Ποπ 3ος 1Ίπθ απᾶ 1168, 

4 2 » ; . Ευ Ι Ἴλθ ε θ ῃ υ] Τ ρω 
18 Ἐν ἐκείνφ τῇ "ὥραϊ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, 

Ἱη ἍἉτπαῦ : ΊἩοας 6Ί1Θ 7Ἡο ἀἱδοῖρ]θΒ νο ζορδας, 

λέγοντες, Τίς ἄρα είζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐ- 
βαγῖης, ΊΠΠο μεν [01ο] ργοαίον ή ἍᾗἹπ μθ Ἀπράοπι οΕἴΠθ ἈἨθα- 

ρανῶν; 9 Καὶ προσκαλεσάµενος ἵὁ Ἰησοῦς! παιδίον, ἔστησεν 
τεπς Ἆπά "Πατίπρ Ξοβ]]θᾶ "το [5πἱπ1] 116545 : 8 0]θ οπΙ]ᾶ, ο βεῦ 

αὐτὸ ἐν μέσῳ.αὐτῶν, Ὁ καὶ εἶπεν, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ 
1  Ἱπ' ὑλπεῖ τη]ᾶςί, Ἀπᾶ ααᾶ, ὙεηΙσ Ἰ1ββ ἴοτσοι, ὉΌὈπ]εββ 

ρω Ν ’ ε ς) ιά ο) μὶ 2 ΄ ” 

στραφῆτε καὶ γένησθεὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλβητε εἰς 
γό ατθ οοπγοεχίθᾶ υπᾶ ἍΆῬθσοπ1θ 38 ἴλποΠδδ]ς οπΙ]άτοΠ, Ίππο υγγίδο 5πα]1γοεπύεσ 1πύο 

τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 4 ὕστι οὖν Ἱταπεινώσῃὶ 
τμθ Κϊπρᾶοπι οΕξἴπο ἍἨθατεΏΒ, ΊΠΠΟΒΟΘΤΟΣ ἐλοχείοτο ππί] πππαρ]θ 

ἑαυτὸν ὡς τὸ.παιδίον.τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασι- 
Ἠϊπιδο]ε 8 ταῖς Ἠ 5019 ο1]4, ηο « 15  ᾖΤἴλπο ρτοπύο; ἹΊπ ηο ᾖἈΚίπρ- 

λείᾳ τῶν οὐρανῶν. ὅ καὶ ὃς πἐὰνὶ δέξηται Ἀπαιδίον τοιοῦτον 
ἄοπι οξ ἴποθ ἨΘΒΥΕΠΒ/1 Ἀπᾶ Ὕλοθγες π]] τεσθῖτο 30519 ομΙΙᾶ  "βποΒ 
εν 1 ” ΔΝ ” 2 ” / .. κ ΄ 9 αλ Ἁ / 

ἓνὶ ἐπὶ τῷ.ὀνόματί-μου, ἐμὲ δέχεται’ 6 ὃς ὃ ἂν σκανδαλίσῃ 
10Ἠ9 ἵπ ΤΙΥ ηβπης, -παρ 'Γ608ἱΥ6Β. Ἐπῦ πμοστετ 5ΏβΙ1 ρΏα5ο 5μο7οβεπᾷ 

ἕνα τῶν.μικρῶν.τούτων τῶν πιστευόντωγ. εἰς ἐμέ, συμφέρει 
αχρπθ ' 308 30650 “Ἠήξ]θ 50Π868 Ὑπο Ῥθ]Ιετο Ἱπ πηθ, 1 15 ῬτοβίαΡ]θ 

αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς σἐπὶὶ τὸν 
Έοτ Ἠϊπι ἴλπαῦ Εποπ]ᾷ Όο ΊἨππρ “α παϊ]]βίοπο διιγπεᾶ Τργ "μη 3388 11ῬοΠ 

τράχηλον. αὐτοῦ, καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσ- 
3µ14 3πεοξ, Ἀπά Ὦοθ ϱο βαπ]ς 1π "πἩθ ἀἄθρίῃ οἳ ἴμο Ε68, 

) ἃ ” ΄ 2 . ο 2. / ρ 

σης. Ἰ Οὖαὶ τῷ κόσµῳ -ἀπὸ τῶν σκανδάλων ἄνάγκη.γάρ 
Πορ ἴοῦπθ ποτ]ᾶ Ῥεοβαβθ οἱ ἴπο οΏΈεηποςΒ | Ἐ ος ΠΘΟΘΡΒΗΙΥ 

Σἐστινὶ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ-ἀνθρώπῳ.  ἐκείνῳὶ 
1618 30ο “οοπιθ11Ἡθ οΏεποςς, ΐοῦ πο το ἐμοῦ παμπ. 

δὲ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 8 Εἰ.δὲ ἡ.χείρ-σου ἢ ὁ.πούς.σου 
ΡΥ πΊοπι {πο οὔεποθ ΟΟΠΙΘΒ ! Άπά 1 - ὍἩπν Παπᾶ οἵ ἍᾖΤὗΗΥ 2οοῦ 

/ ῃ ΔΝ ὴ) ” / σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον δαὐτὰϊ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ: καλόν 
οβ119ϱ 35ο 3οβοπᾶ 11168, οπῖῦ ος Ὅπεπι απᾶ οαδῦ [ἔηετα] ἔτοπα μεθ; ροοᾶᾷ 

σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν «χωλὸν ἢ κυλλόν.ι ἢ 
Σος ἴπορ 1ν 18 Ὅο 6Ώἳθ6ς ἸΙπῖο 1119 Ίαπθ ος Ἱηφαπηθᾶ, [ταῖβατ] ματι 

δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 
"πο Ἠβπᾶς οἵ Ὅπο «3ο Ἠπτίηρ Ἅ1ογροσαβῦ 1πῖοίηπρ Άτο πο εἴεγπα]. 

9 καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός.σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε 
Απά Τε τΠ]πο εγο οππςο”ὐο 3οΏεπᾶ 111ε6, Ρ]ποκοαῦ 16 Αηᾶ οα5δῦ 

ἀπὸ σοῦ" καλόν σοι ἐστὶν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν 
ΠΠ] ἔτοπι ἴμοῬ; δΡοοᾶ ᾖ3οσίᾳθρ: 18 15 οπΠ6-εγοά 1πΤο 1119 

Ἡ εἰπόντος δέ απᾶ Ἠανίτπρ 5ο]ᾷ τπτ, ο--- ὃ Πέτρος ττΊτΑ. 
δαλίζωµεν τ. τ--- την (γεαᾶ [4πε]} ετττΑσγ. 5 ημέρα ἄαγτ.. 

΄ Ἀ Ὀἳ ΄ - ο 

Ἱταπεινώσει ΗΤΤΓΑΥΥ. η αν ΤΤς, ἆ ἓν παιδίον τοιοῦτον (--ν τ) ΙΤΊτΑ. 

εἰςίοβ. Ἅ---εστιν (γεαᾷ [10 15]) ἹπτΑ. 
ο 

1ῦ (απὰ οαρῦ Π6]) ἹπττΑ., σὺ κμλλὸν ἡ χωλόν ων 

Ῥ ρα γε ΤιΑ. 

---- ἐκείνῳ ({εαά ἴο πο ΏΙΘΠ) 1ῇτυ, 
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νου βαἰἰἩ πηπ{ο Ἠΐπα, ΟΕ 
ΒΊΤΑΠΡΟΙΒ,. 16818 βαν 
ππτο Πτα, ΤΗΘΗΏ ατθ ἴηθ 
ομΙ]άτεη 1τεθ. 27 Νοῖ- 
πηηδίαπαϊηρ., 1ε5ῦ νο 
Βλου]ά οὔεπᾶ τΤπεπα, 
Ρο ἴλοα {ο ἰῆπο 568, απά 
οαθῦ Αη Ἠοο]ς, απᾶ νλ]κθ 
αρ ἴπο ΒΡΗ 1παῦ Ετεῦ 
οοπαθῖἩ πρ; απᾶ πετ 
Ἴπουι Ἠαβύ ορεπεᾶ Ἠί8 
πηου/{Ἡ, ἴποι Ρμς]{ ἠπα 
8, ῬϊεοῬ ΟΕ ΏΙΟΠΘΥ: πας 
1ακθ, απᾶ ρίτο απῖοι 
Ίλεπα 2ος πιθ θπᾶ ἴ]μθθὶ 

ΧΥΙΠΙ. Αἴ {πο ββπιθ 
3ΊΤαθ Ο8Ί1ΠΘ Τηθ ἀῑεοϊ- 
Ῥ]65 ππύο ὦθδας, Ραγ- 
Ίπρ, Πποῖβὑπορτοεαῖρςῦ 
Ίπ πο Ἰπρᾶοπι οἳ 
Ὥεαντοηυ 2 Απᾶ «ε5υβ 
σα]]θᾶ α Ἠἡῦμο ομῖ]ᾶ 
απο Πΐπῃα, απιᾶ οῦ Ἠἶπα 
Ἰπ πο τα]ᾶςύ οἳ παπι, 
3 απΏᾶ 581, Γετῖ]γ ΤβαΥ 
ππίο τοι, Ἑκοερί 7ο 
Ὦθ ς«οπγετἰρᾶ, απᾶ Ὄο- 
οοπιθ 5 Ἠύ]ο ομ1]άτεπι, 
Ψε 5Ώα]1] πού οπ{ετ 1Πύο 
Ἴπο Ἱάπράοτα οἳ Ίεε- 
ποη, 4 ΎΓΠΟΡΒΟετεΣς 
ῶῃοτοθξοτο ϱΏα1] Ἐαπαρ]θ 
Ἠ]πιδθΙε α8 115 Ι16]ο 
ομα]ᾶ, πο 8απιθ 1Β 
ρτοαῦεςδὺ Ίπ {πρ Ἐἰπρ- 
ἄοπα ΟΕ ἨΘΤΟΕΠ, ὅ Απᾶ 
ΊΠΠΟΡΟ 5Ώκπ]] τεσεῖτθ 
9πΠ8 5αοἩ {5019 οπ1]4 Ίπ 
τηγπιαπιρτεσθ]γείἩτηρ, 
6 Βπῖ πἩοβο 5ΏΑ]11 οἳ- 
Τεπᾶ 9ΠΘΟΕ νπερο Η{ν]θ 
οπβΒ πυΠΊοἩ Ὀο]ίθτο ἵπ 
της, δν νγθτθ Ὀσύίετ {ος 
Ἠϊτα ἴΠαῦ α πή]]βίοπθ 
πποτθ Πατιρθᾶ αροιῦ Ἠ15 
Ἡθο], απᾶ έλα ης 19ΓΘ 
ἄἀτοπγηεᾶ ἵπ ἴ]πθ ἄερία 
οἳ ἴἨθ εα. 7 Ἡου ἀπίο 
'Ἠθ ποτ]ιᾶ Ῥεοδηδο οἳ 
οΏεηΏσθΒ! Έοτ 165 τααςύ 
πιθθεᾶς ο ἑλαῦ οΏ θΏςσθΒ 
σοπ1θ; Ὀαῦ ποθ ἵἴο 
Ὅλπαῦ τηαη Ὦγ Ὕβῃοπα 
Ίπο οἴθποῬ οοπηείἩ | 
8 ἸΠηποετοξοτο 1 Την 
Ἠαηπά οτ ΤἨγ ΣΞοοῦ οἳ- 
Σρπᾶ, ἴπεε, οαῦ Ἰποτα 
ος, αηᾶ ααμδῦ {λε ἔτοπα 
άμεο: 1ὺ 18 Ῥοῦίετ Σοτ 
Ίῃ9ο ἴο οηἵεσ 1πίο 146 
Ἠα]{ οἵ ταα]τηθᾶ, ταῖλοσι 
"Παπ Πανίπρ Όπγο παπάβ 
ΟΥ Όππο {θοῦ Το Ὀο οαςδῦ 
1Ππ{ο οτετ]αρίηρ χο, 
9 Απάᾶ ΙΕ τἨ]πο 67ε οἳ- 
4επᾶ ἴμοε, Ῥ]αοῖς 16 
σαΐ, απᾶ οαδῦ τὲ 1τοιη 
1ηεε: 1ῦ ἵβ Ρεϊζεν 1ος 
1ῃεθ ὂο επἴογ 1Ππίο 119 
ππινἩ οπο 670, ταῖμες 

α σκαγ- 
ἕ--  ὁ Ἰησοῦς ΤτνΑ, 
ὕ περὶ αροιαῦ Ίπτες 

0 αὐτὸν 



50 ΜΑΤΘΑΙΟΣ. : ΧΤΥΙΠ. 

Ελα παν μμτο ποῦ ἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι 'εἷς τὴν 
ο ες ο Ἡλεολερά ὅμοξ ἴο επίες, [ταῦ]μοτ] ἴατι πο 6765 Ἠατίπᾳ Ἰἴαμρθοσβῦ ἍἈΠπίο ἴμθ 

Σο ἀσερίεο ποῦ οπ οἱ γέενναν τοῦ πυρός. 10 Ὁρᾶτε μἡ.καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν 
ᾗλως µαο οπωοή χο, όμοωπα οξίλα ἄῑο πρωι ἂν 
1. οἳ, σ- , , 4 ε ο ε/ ε » ο” ὁσ 
1η Ἡεατοπ ἡλοὶς απροῖ5 μικρῶν τούτων λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οἱ.ἄ πο ο μαν 

ᾶο ο σα Ῥομοῖᾶ Ὅμο ο Ύγω-γαρ υμί; γΥ 
Ίου οἳ ταν Ταΐμας ον ο8θ ο σος ο - Ίογοα, Ὅιαῦ - Ἐλμεῖτ ο. Γον ΓίΠο] 

ἩμΊοἊ Ί Ίπ Ἠεατει, οὐρανοῖς! διὰ.παντὸς βλέπουση, Τὺ πρὀσωπον τοῦ-πατρός-µου 
11 Εος 01ο Βοποξ πιαῃ  ἍΊρμτοης  οοπήλπια]]σ Ῥολο]ᾶ) “πο ᾽ ἆβο9 οξ αγ Εαίμες 
8 σοΙιΠο Το β31ο ὑπαῦ τς : Ες σι ο 
πο πας]οςί, 12Ἠον τοῦ ἐν  οὐρανοῖς. :11 “ήλθεν-1ὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ὑπίπ]ς φοῦ 1 Ὁ τΙαπ το [16] 1π [πε] Ίθατεπβ, Ἔωσ 1 οοπιθ Ίο Έοα οξ πια” 
Ἡντθ ἉαἩ  Ἡππᾶτά ο, ι β Ἅλρ ἡ - ς - ο Ὅρη αν Εά ] 
ΕΊθορ, Απιᾶ ὅπο οξ έποα σῶσαι τὸ «ἀπολωλός.Ι 19 Τί ομῖν.δοκεῖ;. ἐὰν γένηταί 
ὃο ϱοπθ αδίταγ, ἀοῦα {ο βατθ λαέ τμῖοα Ἠα Ῥοεπ 1οβῦ. Ὑγπαῦ Ἰλπίπκκγοῦ ΤΕ Ίμετο «Που]ά Ῥ6 
Ἶς ποῦ Ίεαγο ἴ]λο π{ποῦ. β , ε . , ῃ ος ἓν ἐ .- 
Ἀπὰ Πίπο, απά βοοΐἩ Τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα, καὶ πλανηθῇ ἓν ἐξ αὐτῶν, 
Ἰπίο ΊὍπα ώς 'ο απΥ παβη. Α Ἡππᾶτθᾶ ΄ εἨεορ,. ΑπΠᾶ Το βοπο βδίταγοπθοξ Ίπεπι, 
ππᾶ εοοκθίἩι ἡλαἑ ]ή 5 Ρος 
ὃ ποτὸ παίτασς 10 απᾶ οὐχὶ ᾿ἀφεὶςι τὰ εἐννενηκονταεννέα! ἐπὶ τὰ ὄρη 
18 «ο ο ἔΠαῦ Ἡθ Απᾶ 165, ΓάοῬβ Πθ] ποῦ, Ἠατίπρ Ι6Ε; ἴπο » πὶποῦγ-πΙπθ οπ; πο Ππουπίαϊπα, 

Π ή π. » Ξ Ξ 5 πο πιος οἱ Ἡ πορευθεὶς ζητε τὸ πλανώμενον; 19 καὶ ἐὰν γένηται 
ἴμαῦ 6πςερ, ἐπᾶπ οΕ Ἡθ ἍἨπνίπρβ βοπθ θες ὑπαῦ π]η]οἩ 5 βοπο βδίταγ απᾶ 1 1 πποα]ά ος 

π πας λα ντο εὑρεῖν αὐτό, ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον 
14 Ὥποι εο 16 ἵΒ ποῦ "πας πο Απᾶ 6, ποτ] Τβαγ οσοι, εμαῦ ἨἩοτε]οῖσες οτε; 1ὔ ΙΠΟΙΘ 

1 - μ .ω ω ” ε/ 

ἥις σσ οἳ ους ζω ἢ ἐπὶ τοῖς εἐννενηκονταεννέα! τοῖς μὴ πεπλανημµένοις. 14 οὔ- 
γοπ, ἴλβῦ οηΏθ οἱ μοςο Ὅμαπογες ἴμο πΙποῦγ- πῖπθ πγηῖοἃἈ Ἠαγο ποίβοπο αξίταγ. 5ο 

Μο 9πος ποπ]ᾶ τὼς οὐκέστιω θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν! τοῦ 
αυτ. μ 16 απο [16] σε Ῥοξοτθ 3Εαΐμετ Ίγους πο [1] 

ἐν  οὐρανοῖς, ἵνα ἀπόληταί Σεῖςὶ τῶν-μικρῶν τούτων. 
16 Μοχθογες Ἡ ἐν Ἰπ ΠἩθ] Ἠθαγεπβ, Ἅἐπαῦ βΠοα]άροσῖηι οπο οἱ ὔμδο Ηὔζ]θ οπεΒ. 

Ὃ ίσος σος ἵνα 15 'Εὰν δὲ ἁμαρτήσῃ λες σὲὶ ὁ ἀδελφός-σου, ὕπαγε "'καὶἩ 
Ε6Ι1 Ἠΐπα Ἠΐβ {αυ]ὲ Ῥε- Ῥαὺ βρεί “αραιπεῦ "Όμορ αιῃγ “Ρρτοΐίπες, Ἔο Ἀπᾶ 

ἔποοα Ἔμοο οπᾶ πα ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνοῦ. ἐάν σου ἀκούσφ, 
ἴμοο, ἔμοι Ἠβδὲ ραᾳϊπθᾶ Ίερτοτθ Ἠπα Ὄπνθεπ ἴπορ οπᾶ Ἠϊπι  αοπ 18: ὧμορ μοπή]]Ἅους, 

αν σηο - ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν.σου” 16 ἐὰν.δὲ μὴ.ἀκούσφ, παράλαβε 
Ἠιο ἑα]κο πλ(Ἡ ἔμεεοπο Όποια Πββυραϊπεᾶ  ἍἨγ Ὀτοίπο, Ῥαῦ Ἡξ Μο ψηΠπιούἨθατ,  .ἔβ]εθ : : ; 
οἳ Ότο παρτο, ἴπαῦ ἵπ αμετὰ σοῦ! ἔτι ἕνα ἢ δύοῦ, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων 
ος σπιίακος θτοιγ ΤΠΙΠ {6θ Ῥοϊᾶες οπθ ος ἴπο, παῦαροπ [49] τοπία οἳ ἴπο ΙΡΠΘΞΒΘΕ 

ποσα πιο) νο οἴαν- ἢ τριῶν σταθῷ πᾶν ῥῆμα. 11 ἐὰν.δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, 
μαϊ ώς, πο οἵ οἳ ἴἨχθο ΤΑΛΥ βἰαπᾶ 6Υθ6ΙΥ ποτά, :Βαῦ 1ξ ο ξ911 {ο Ἠείοπ {ο Ἴποπα, 

ἔλοτα, ἴο]] έ ππίο ἴμο Ῥείπὲι τῇ ἐκκλῆσίᾳ' ἐὰάν.δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, 
πας ο μιεε, Τ91 [15] 41ο ἴ1θ αβεθπιβΙ. ἍΑπᾶϊξ Απο 6ο ἀἄπεοπιρ]γ ο Σα] ὕο Ἡβίετ ἔο, 

Ἰοῦ Ἠίπα Ὃο ππζο μου ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 18 ᾽Αμὴν λέγω 
Άδαπ Ἡθαίπεπ τησπ απᾶ 1 ἲ ς ἃ » Ῥαμ]ῖσαη, 18-Του1γ 1θῦ Πτα Ῥθ{οἴμερ 38.  'μοθ Πθαύμοπ απᾶ Το ὑρχραίμετεσ, γεια Τεαγ 

:« » ε’ αλα" δή τ ἐ 9» ϱ 2” δ ὃ ΄ ο, τος, 
Τ5αΥ ππίογοτ, Ἠπιαῦ- ὑμῖν, ὅσα. τεὰν' δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεµέενα ἓν Ττῷ 
Ἐν όρος” Το γοτ, Παύβορτος 79 εΠα]] Ῥ]πᾶ οπ πο θαχῦἩ, Εμ]. ΤῬοππᾶ ᾖπ 14πθ 

ἵη Ἠσανοπ: απᾶ νμαί- οὐρανῷ: καὶ ὅσα ἐὰν  λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα 
Εοθτας Ὑθ ΒΗΔΙΙ Ἴσοσα Ύραγοα; απᾶ π]Ἡαίποθτος΄ 7ο ΒΗΑΊ11ο056 οπ {πο ϱατίἩ, εΏα] ο  ἍἸοορθᾶ 
οπο»γῦπαα1] Ὀθ 1οοςθᾶ » η το . , αλ’ εω οϱ ΣΑ νι» 
ἵπ Ἀθατοπ. 19 Απαπτ ἐν Ττῷ' οὐρανῷ. 19 "Πάλινϊ λέγω ἡμῖν, ὅτι ἐὰν δύο ἵὑμῶν 
Εα7 ππίο Του, ΤΠαῦ Ἡ Ίπ 1πθ ἩΘΑΝΟΠ. Αραίιπ 1 ἴοτοτ, ἐιδ 1 πο οἔτοι 
ἴπτο οἳ τοι βΒα11 αρτοθ , Πα αμ σ . , ἆ πα 
οπ. οατζλ 4ς ἰοποηίπς συμφωνήσωσιν' ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὔ.ἐὰν 
οἩσ ἰπῖπρ ἴπαῦ Όπαογ ΙΩΒΥ ΒΡΤΘΘ οἩἳ  ἴμθ εβτῖῃ οοποεγπῖπς ΑΠΥ πηβθτο  ὙΤΊΒΤΕΥΟΣ 
ΒΊια]1 ασ]ς, 1{ Εἶα]] ο. ο,» , ῃ Πο ιό ῃ » , ω 
ἆοπο ἔοσ ἴπθπι οἱ ΤΑΥ αιτησωγτας γεγησεται αυτοις παρα του-πατρος-µου του 

Ἐαῦμπετ π]ῖοα 18 1η 1Πογ βα]] αβ]ς, 16 βΏα]] Ὦο ἄοπθ {ο ἔπθτι ἍΈτοτα ταγ Εαίλος πγπο [15] 

ἃ ἐν τῷ οὐρανῳ 1π πε Ἀεανθη [τ,]Α. 9 ---6Υ68 11 πα]. {ἀάφήσει (γεαᾶ νυν] 
ηθ ποῖῦ 1εανθ) τῖς. 8 ἐνενήκοντα ἐννέα Ἱττ; ἐνενηκονταεννέα Ὑν. Ἀ -- καὶ 8η Ὅττ., 
ἑ μου τΙΥ τς. κ ἓν τΤΤ;. ] --- εἰς σὲ ππ[Α]. 19 --- Καὶ ΟΥ ΤΤΓΑ. πο... μετὰ 
σοῦ Π; μετὰ σεαυτοῦ η ἴπγβο]ξ η, ο -- μετὰ σοῦ 1,, Ρ εἰπὺν Τ. 4 ἂν ΊΤτΑ. - 
ε--. τῷ Ἱπ[πε]Α., 5 ἀμὴν νοτ]]σ1,; πάλιν ἅμην ΤρΑ, ἳ συµφωνήσωσιν ἐξ ὑμῷν 1 
συμφωνήσουσιν ἐξ ὑμῶν οἵἳ του μή 8ρτθθ ΤΊτΑ., 3 

} 



αυτή. ΜΑΤΤΗΕΥ, 
ἐν οἀρανοῖς. 90 οὗ γάρ" εἰσιν δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς 
ἴπ {61ο λοανοπς, Έοχ Π]ιεχθ ἴθ πο ος ΊἨμτθῬ ᾳαἰ]ορτθὰ ἰορείματ απῦο 

τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν  µέσῳ αὐτῶν. 
1 πας) {ἐλοτο απα 1 1η 1η] πι]ᾶςὺ οἱ ἑἨοτα, 

21 Τότε προσελθὼν παὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν,ι Κύρίε, ποσάκις 
Τπεα Ἠατὶπρ οοπ1θ, ἴἵο Πῖπι Ῥεύετ βοἱᾶ, 1ιοχᾶ, ου οξζεπ, 

ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός-μου καὶ, ἀφήσω αὐτῷ; ἕως 
βΠα]] απ "αραϊποῦ 5Ί19 απαγ “ΡτοίἩος απᾶ 1 2οχᾳίνο ἈἨϊπι 

ἑπτάκις: 399 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὀὐ.λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, 
Ἀθτοπ ἔἶπιος ὃ 19ΥΒ "Ἵο Ἠϊπι 31098, 1 λαγ ποῦ 6ο ὔμθῬ απ ]βετοπ {Ἴπαθς, 

τἀλλ’Ί ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 99 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη 
Ῥαῦύ απ] αβετοπύγ πιο ΒΘΤεΠ. Ἄθοβιιβο ο 118 «ας "Ώθσοταο 51116 

βααιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησεν 
11πο "Κἰηράοπι 303196 ὄδμραγοπς Το 8 ΤΙΡΗΏ. 8 Ἐϊπρ, ὙὝπο Ἱποι]ᾶ 

συνᾶσαι.λόγον μετὰ τῶν δούλων. αὐτοῦ. 24 ἀρξαμένου-δὲ αὐτοῦ 
ἑα]εῦ αοσοατιῦ τι Ἡ. Ἠϊ8 Ῥοπά ασ. Απά "Πατίπρ Ὕδεραπα 119 

ἰ π ἐνθηί παὐτῷ εἶοι ὁ , / συναίρειν, “προσηνεχθη! Σαὐτῷ εἷςι ὀφειλετης  µυρίων 
Ίφ τοσο",  ΊἨογα πτας Ὀτοιρηῦ ᾖο Ἠϊπι Ο0ηΠθ ἀθερίος ᾽ οἳ ἴεπ ὑποιβαπά 

ταλάντων. 95 μἠ .ἔχοντος.δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦδάι, ἐ- 
φα]οπίβ. ὃ Αποῦ “ἨἩατίππ 196 [ππετοπαζα] ΊογραΣ,  οοπι- 

κέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος Σαὐτοῦἳ πρἀθῆναι, καὶ τὴν γυναῖκα 
πιβηᾷσᾶ πίτα 18 Α]οτᾶ. Φο Ῥο 8οἱᾶ, απά Ἀπῃεο | 
1 ο ΜΗ] , . , / α.τ Ἱ ῃ ῃ ὃδ : 
αυτου" και τα τεκνα, και παἄαντα Όσα είχε», .και αποὀο" 

118 Απᾶ {πο οἩί]άχοα, οπᾶ αἱ] Α5ΣαΠΟἨ 99 Ἡθ Ἠπᾶ, απᾶ Ῥηστηοπῦ ὕο 

θῆναι, 326 πεσὠν. οὖν ὁ δοῦλοςῦ προσεκύνει αὐτῷ, 
Ῥοτηπᾶθ, Ἡατίηρ {α]]επ ἄοππ ἴπετοθξοσθ ἐπθ Ῥοπάπιαα ἆἀῑᾶ Ἡοπιββο ᾖἴΤο Ἠΐπι, 

, ο ΄.. [ ’ »»  ἆλ 1 η ΄ 8 

λέγω», «Κύριε, μακροθύµησον ἐπ᾽ ᾽εμοί,ὶ καὶ πάντα «σοι 
ΒΑΥΙΩΡ, Τ.ιοτᾶ, Ἡατογραΐϊεποσς ΠΠ ήτο, Απᾶ  «Ἀ] “ο 5ίΠ9θ 

ἀποδώσω.ι 927 σπλαγχνισθεὶς.δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου 
ΤΝ ΗΠΙ Ῥαγ. Απᾶ ΠατῖπρῬοεπ ταογθᾶ πηῦἩ οοταρβββίοπ πο ]οτᾶ Σροπάπαρη 

Εἐκείνουὶ ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ. 
οἳ "υμαῦ το]οαςθᾶ Πΐτα, ΆἈπά 3ΙἩθ “ΊοβΠ. 1Ε0χρ4θ Πίτα, 

98 ᾿Ἐξελθὼν.δὲ ὁ.δοῦλος Εἐκεῖνος' εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων 
Ῥνυῦ Ὠανίπρ ροπο οαῦ τλαῖ Ῥοπάπαιατ, Ξοαπᾶ οἩηθ 3{ο1]ουν “Ῥοπάπαεν. 

αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήτας αὐτὸν 
1οξ ΙΒ, Ὑπο οὐππεᾶ Ἠϊτα α Παπᾶτεά ἀεπατῃ, απᾶ Παν]πρ βοἶπθά Ἠϊπι 

ἔπνιγεν, λέγων, ᾿Απόδος:Άμοι! 1ὅ τι! ὀφείλεις. “29 πε- 
Ἡο ὑμτοῦῦ]θᾶ ΓαΙτα], βαγῖηρ, Ταν τα ππ]ιαῦ ὅλοα οπεβῦ. Ἡρτῖηρ «Εα]]οπ. 

σὼν οὖν ὁσύνδουλος.αὐτοῦ Σεἰς τοὺς.πόδας αὐτοῦ! παρε- 
Ἰάουητι “Ὅπεσεξοτο 19 3ξε]]οιυ ἙῬοπάπιαπ ι αὖ 3 Ἠ]5 {θε Ῥε- 

/ ’ ΄ , ΄ οἱ Ἰν ΙΙ η / Ι 

Κκάλει αὐτόν, λέγων, Μακροθύμησον ἔπ' '"ἐμοί,! καὶ πάντα 
εουρΏύῦ Ἠΐτα, βαγΊπβ, Ἠαγτο Ρα {16ἨσΘ πα το, Ἀπά α]] 

ἀποδώσω σοι. 90 Ὁ. δὲ οὐκ.ἤθελεν, "ἀλλάϊ ἀπελθὼν ἔβαλεν 
1ρν] ρα (περ. Ῥπήέ πο που]ᾶ ποῦ, Ῥαπῦ ἨΠατίπρβοπθ ος οαεῦ 

αὐτὸν εἰς φυλακήν, ἕως. οῦὶ ἀποδφῷ τὸ ὀφειλόμενον. 
Ἠϊπα Ἅπίο ́  ΡΓίΒΟΠΣ, ππ] ἍἩρ εποπ]ᾶ ραγ ἐλαί ππἩ]οἃ τας οΜίπρ. 

9] ἰδόντες ῥ2δὲ οἱ σύνδουλοι.αὐτοῦὶ τὰ αγενόμεναϊ 
. Παπίπρ “θεα 1αῦ "Π]ς «Έο]]ουν ΄Ῥοπάταεν υνλαῦ ὑμίπρα Ἠαά ἵακετπ Ῥ]ασο, 

ἐλυπήθησαν σφόδρα" καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ.κυρίῳ. αὐτῶν! 
ππετο ρτ]θγεᾶ µῥΡτεβθίσ, απᾶ Πατίπρροηπθ ἨἸβιταθεᾶ το ἐποαῖχ ]οχᾶ. 

δ1 
ἩθΘΑΤΕΠ, 20 Ἐος πΊομο 
Έπγο ος {ῃχτοῬ 8το ρᾳ!Ἡ-, 
ογθᾶ {οροθίλμος Ίπ τι 
ΏππηῬ, ἴποχο Ατα 1 1η 
119 πι]ᾶβὺ οἳ {ποτα, 

4] ΤΊρη οβπαό Ῥοΐος 
απ "ξο]ήπι Άπᾶ ββ]ᾶ, Τιοχᾶ, 

Ίου οἳί εἨα1] τΩΥ Ὀτο- 
1πες αἴπ αραἰπβῦ 119, 
απᾶ } Εοχρῖτο πίτα 611 
Βετοπ επιες 2 22 19318 
ΒΗΙΙἩ απίο Ἠϊτα, Τ βαγ 
ποῦ Ἠπῦο /μ9θ, Ὁπυ1] 
Β6πθῦ Ἰπαθι: ΌῬαῦ, 
Ότο] ́  βοτοπΏγ {ἴπιθβ 
ΒΘΤΘϱΠ. 23 Τποτθίοτε 1Β 
1μθ Ἰἰπρᾶοπα οἳ 1θΒ- 
πεα Ικοποθᾶ΄ ππῖο 8 
οετίαίπ Ἐϊπρ, ἹΠ]οἩ 
πγοπ]ᾶ ἴαχκο αοσοαπύ οξ 
Ἠίς αοτταηῖβ. 24 Απά 
πγπεπ Ἡρ Ἠβᾶ Ῥεραπ 
9ο χθΟΚΟΠ, ΟηΠθ ΤΠΒΒ 
Ῥτοαριβῦ ππίο Ἠΐτια, 
πηλ]ος, οπθᾶ Ἠϊτα ἴοπ 
ΦΠοαβαπᾶ {α]οπίβ, 26 
Ῥτὸ {οταβπααοὮ 88 Ἠθ 
Ἠθᾶ ποῦ ἵο ΡΑΣ, Ἠ18 
1οτᾶ οοπαταππᾶθα Ἠΐτα 
Ίο Όοθ βοῖᾶ, απά Ἠ]8 
πγὶᾷ96, απᾶ οἩ11ἄτετ, απᾶ 
ΒΙ] Όμαῦ Ἡθ Ἠρᾶ, απᾶ 
Ῥαγταεπί {ο Το ταβἆθ, 
26 Τηο εεγτατύ ἴπετο- 
ῶ9το 2611 ἄοτντι απάσνοἵ- 
σα ηϊπι, ΒΑΥΙΠΡ, 
Τιοτᾶ, Ώαπτο Ῥαΐὔιεπσθ 
πηϊἩ πως, απᾶ Τ ση] 
Ῥαμ ἴπεῬ α]]. 27 Έπεπ 
Τμθ ]οχᾶ οἳ ἐλαῦ 5ετ- 
πνατῦ πας πιοτοᾶ σα 
σοπαρβΡΒΕΙΟΠ, απᾶ 1οοβθᾶ 
Ἠϊτα, απᾶ Ξογρατθ Ἠΐπα 
9μο ἀαδί, 28 Βαΐ 1μθ 
ΒΑΠ1θι εοτναπύ πσεηῦ 
ουξ, απᾶ {οαπᾶ οπο οξ 
115 4θ]]οπβοτταπίβ, 
πυἩ]οἃ οππεᾶ Ἠϊτα απ 
Ἠππάτεᾶ Ῥεπορ: απά 
Ίιο ]αϊᾶ Ἠαπᾶξ οὗ Ἠΐτα, 
Απᾶ ἴοοκ Ἰῖπι Ὦγ ἴπθ 
αμτοαῦ, ΒΑΥΙΠΡΕ, ΤΑΥ 
πηθ ἴπαῦ ἴποα' οποεῖ, 
29 Απᾶ Ἠ]8 Ε8611ού/ΒΕΓ- 
ταηῦ Ξ61 ἄοστι αἲ Ἠ]β 
4εοῦ, απᾶ ἸῬεβοαρ]λῦ 
Ἠϊπα, 5ΑγΙΠΡ, ἩἨατο 
αὔ]εηορ σπα τη, απᾶ. 
πλ] Ῥαγ περ α]]. 

30 Απᾶ Ἠο νγοι]ᾶ ποῦ: 
Ῥαῦ γγεπῦ απᾶ σαδῦ Ἠῖτα 
1πίο Ῥτίεου, ΤὉ] 9 
Βποπ]ά Ῥαγ ἴπο ἄθδρύ, 
91 ο πΊεη Ἠ5 {ε]]οπ- 
Βεγταπύβ βαν σης ῦ νγβΒ 
4οπθ, ἴἩεγ ποτο τοτΥ 
ΒΟΙΙΥ, απᾶά ομπιθ απά 
πο]ᾶ ππ[ο ὑπεῖτ 1ογᾶ α]]. 

αμα καομμμιος πωνπ ο μμ Εν ος η νο ος ών ρώσος ο ο εως 
απ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ ΙΤΊΤΑ. 7 ἀλλὰ ΠΠχΑ. Ἱ προσήχθη 18Β οοπάαοῖθᾶ ΠΠτΑ. α εἲς αὐτῷ Τ. 

7 --- αὐτοῦ (γεαᾷ [Ὦ18] ]οτᾶ) τττΑ. κ. Σ--- αὐτοῦ (γεαᾶ [018] νηζε) π[ Αα]. 
 -. εκεῖνος (}εαὰ ελαῦ Ὀοιιάπιαη) τ. α--. Κύριε ΙΤΊτΑ. ἡἆ ἐμέτν. 
ΙΤΤΤΑ. α--- ἐκείνου (γεαᾷ οἳ Όιε Ῥοπάπιαη) 1. 
Ἁτ µοι ΠΤΤΤΑΝΥ. ᾖΙΤεἴ τι 1{ απγτΏίπσ ομπττα!’. Χ --- εἷς τοὺς πόδας αὐτοῦ αππτι[Α]. 
ΗπιΑ. στ --- πάντα [τ]ττιαν. ᾗἩ ἀλλ κα. ο --- οὗ ΙΤΤίΑ. 
δουλοι 1,» οὖν οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ πτιὰ. 

4 ἔχει Ὦε Ἠα5 1ΤτΑ. 
9 ἀποδῶσω σοι ([σοὶ ] α) 

Ε --- ἐκεῖνος (Υεαᾶ ἴπε Ὀοπάπιαη) 1. 
1 ἐμέ 

Ρ οὖν (ἴἩθτβ{οςθ) αὐτοῦ οἱ σύν- 
ἃ γινόμενα ποτε ἴβκίηρ Ῥίασε τ. τ ἑαυτῶν ΏΤΤίΔε 



δ2 
Έλαξ πίαβᾶοπο, 32 ΤΗΕ. 
Ἠ18 Ἰστᾶ, αξίος {παῦ ο 
1βᾶ οα]]οᾷ Ἠΐτα, βα]ᾶ 
πηί{ο Επι, Οἴποι ν/οκ- 
θᾶ εθγταπύ, Ι {οτβανθ 
ἔπερ α1] {λαί ἀεδί, Ῥε- 
68180 ἴποι ἀθβῖτοᾶδί 
χηθῬ: 96 βλου]ᾶεδύ πούῦ 
Ἴποα 8156ο Ἠατο Ἠφᾶ 
οοπωραβΡίοη οἩ {Ἡγ {ε]- 
1ογγβοτταπῇ, θτεπ ας Ι 
Ἠβᾶ ορ οἩπ 1πορῦ 
94 Απά Ἠϊβ Ἰοτᾶ τγαβ 
ὉυχοίἩ, απᾶά ἄἀθμτετοᾶ 
Ἠΐπῃ Το 119 {οσπαθΏ ΟΣΒ 
ΜΗ Ἡθ αἸιου]ά Ῥαγ αἲ] 
ἐπαῦ Ὑαβ ἆπο πηίο 
Ἠϊπι, 3δ Βο Ἰκοπήςο 
ΒΕα]] πι ἸἨθατοθπ]γ 
Έαϊποτ ἄο 38ο ππῖο 
οι, Ἡξ γθ Έτοπα τους 
εατίβ 3οχρίτο τποῦ 

ΘΥ6ΙΥ οπ9 Ἠΐς Ὀτοίμες 
άηοθίχ ἴχθΡΡΒΘΣΕΒ, 

ΧΙΣΧ, Απά 1δ οβΊΙΘ 
ἴο Ῥ488, ἰλαῖ Ὑλθη. 
1εθαβ 
ἴμοθβο ΒΑΥΊΠβ5, Ὦθ ἆε- 
Ρατερᾶ άτοπι ἄ411εθ, 
ΒΠᾶ ΟΑΊΠ196 1ΙΠίο ἴἨῃο 
ροµβῦς οἳἑ {πάρα Το- 
ψοπᾶ «οτᾶάααπ; 2 απᾶ 
ομυ ταπ]ζ1μιᾶθΕβ 2ο]- 

οπεᾶ Ἠϊτα; οπᾶ ἩἨθ 
Ώθα]θᾶ {παπα {μοτο, 

ὃ Τη Ἐματῖςρες 91βο 
οβΊηθ απΌο Είπα, νεπαρί- 
1απρ ἨΠῖτα, απᾶ βαγίηπρ 
τη{ο Ἠϊπα, 15 15 Ἱανγει] 
ΣΟΥ Α ΤΙΒΊ Το ΡΗῦ Ααγ 
Ἠϊς πίθ 1ο 6Τετγ 
σαπβοῦ 4 Απᾶ Τε ϱπ- 
Εττεγθᾶ απά ββὶᾶᾷ απίο 
'Ἠθπι, Ἠατδ ο τοῦ 
χοαᾶ, ἐπαῦ Ἡο π]λΙοα 
πιαᾷᾶρ {Λεπι 90 ἴ]ο Ῥο- 
βἰππΙίπρ Ἰηαάθ Ίπετη 
Τωβ]θ ϱπᾶ ΕθπΙΑΙΘ, ὅ απᾶ 
Ραᾶ, Ἐοχ 3ΌΠΙβ οβΊ15Θ 
ΕΠαοΙ] ϱ Τι Ίθατο {α- 
.πογ. Απᾶ ταοίμοσ, πᾶ 
ΕΠΑ] «Ίεατο {ο Ἠ15 γη {ο: 
Απᾶά ἴπεν ἵπαῖαπ επα]] 
Ῥ9 οπο Π8ΞΗ 2 6 ΊΓπετο- 
3009 ἴἨεγ 9ἴΘ ἩοΟ ΠΙΟΙΘ 
ὑπσταῖχι, Όας φΏθ ΒεσΗ. 
ἩΓηΑΌ Ἠπεγρξοτθ. 6οᾶ 
Ἠαῦα Ἰοϊπεᾶ ζορείμετ, 
16ἡ ποῦ Τη ριαῦ Α5ππ- 
ἄογ, 7 ΤΠογ 54Υ ππίο 
Ἠΐπα, ὙΓΠΥ ἀἱᾶ ΜοςεΒ 
ΤΠεΏ οοπΙπηαπᾶ ἴο ρῖνο 
ϱ υπ] θΊηπρ οἳ ἄἴγοτοε- 
ππεηξ, απᾶ ἵο Ῥαῦ Ἠος 
ΑΤ/ΑΥ 2 8 Ἠο 5α1{Ἡ ππίο 
Ώποπι, ἨΤο5ο5 Ώθοβιαβο ὁξ 
Τπο ἨΠατάπεβς οἳ γοισ 
Ἰθατίβ βαΏοτοᾷ γοι {ο 
μὸ ΑΥΤΑΥ οι} π]τεἙ: 

πιῦ Ίτοτι ἴμθ Ὀερίῃ- 
πῖηρ 15 πας ποῦ ο, 

, 5 κἀγώ ΙΤΤΙΑ. 
Σ ---. τὰ παραπτώματα αὐτῶν ΟΠΤΤΙΑ. 
»--- ἀνθρώπῳ (γεαᾷ Όμο 5 νΙ[ε) ΗΤΑ. 

Μ κολληθήσεται ΙΤΤΚΑΤ., 1ΤΙΙΑ.΄ 

Ἆρά Απὶςμρᾶ- 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΣνΠΙ, ΧΙς. 
πάντα τὰ γενόµενα. 99 Τότε προσκαλεσάµενος αὐτὸν ὁ 

αἱ ἴπαῦ ηαὰ ἑπκοή Ῥ]αοθ, ΤπεἨ. ηατῖπρ “οβ]]εᾶ 5ἱο [Τη] σἨῖπα 
, 2 μα λέβ 2 οτι , » κος ι 

κύριος-αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, ,Δοῦλε πονηρε, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν 
1µ18 "]οχά Β4Υ5 ᾖΤο Ἠΐπι, "Βοπάπααπ λπῄσκεᾶ, 8Η 34εδύ 
/ 2 νὰ ΄ 3 Δ / ΄ Φ. ” 3 

ἐκείνην ἀφῃκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς µε' 95 οὐκ-δει καὶ 
αμιαῦ 1 Εοχβ8ΤΘ ἴμερθ, Βἶπορ Ίλοι ῬεβοαρΏίεξύπας» ἀῑᾶ 10 πού Ῥεποτο ΄Α]5ο 

ν ὸν.» « , ὃ , « Βαν δη] 2χγ) ἕ 
σὲ ἐλεῆσαι τὸν-σὐνδουλόν-σου, ὡς "καὶ ἐγώὶ σε ἠλέησα; 

1199 Το Ώατε ΡΙ01εᾶ ἴἨπγ Σε]]οπ Ῥοπάᾶταρα, 38 81ο Ί  ᾖτἴπεο Ἠαᾶ Ῥρϊρϊθᾶ 2 

94 καὶ ὀργισθεὶς ὁ.κύριος.αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανι- 
Απάᾶ Ῥεϊίπρ απρτγ Ἠ18 ]οτά ἄε]]γεχεᾶ πρ ἍἨῖϊπι Ἅο πο ἍΤοπΙεΙ- 

ὕὶ ἀποδφ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον Ταὐτῷ Ἱ 36 Οὕτως σταῖς, ἕωᾳ-οῦ 
9Υ, τη] Ἡθβπου]ᾶ ρα 1] ὑπαῦ πας οπήπρ το Ηΐπα, νι] 

Ν « ΄ « τὸ} ΄ 1 ΄ :« » 3 . Σι” 
καὶ ο-πατήρ-µου ο Ψἐπουρᾶνιος' ποιῆσει ὑμῖν εὰν-μὴ ἀφῆτε 
1ο πιγἘαΐπετ Ἅμθ Ἡεατεπ]γ σΠ]] ἄο ἴογοι ππ]εββ 7ο 2οτρῖτθ 

ἕκαστος τῷ-ἀδελφφ.αὐτοῦ ἀπὸ τῶν.καρδιῶν.ὑμῶν Χτὰ παρα- 
680 118 Ῥτούπος ἀτρπι σουτ Ἠρατίβ 3οξ- 

πτώματα αὐτῶν.' 
29Π0ϱ8 Σγμοῖτ, : 

19 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐἔτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους 
Απιᾶ 16 οΆπαῬ ὕο Ρ28Β Ὑ]επ "Ἠρᾶ "Επῖς]μθᾶ ΄11θβας Στγοτᾶβ 

τούτους, μετῆρεν' ἀπὸ Στῆςὶ Γαλιλαίας, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια 
“.μεςε, Ἡθ η (λάτευγ ἔτοπα - α1ΐθ68, " απᾶ οππιθ {Το ΤἨθ Ῥογάρτβ 

τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ ορθός, 2 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ 
οἳ ζπάρθα ἈῬογοπᾶ {πο ΟΥΡ : Ἀαπᾶ  3{ο]οποθᾶ μα, 

ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 
Ἀρτογγᾶβ 1ρτθαῖ, απᾶ 9 ηρβ]θᾶ ΦΆθτα Ίμοτο, 

ὃ Καὶ προσῆλθον αὐτῷ' Ξοἳ! Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτόν, 
Απᾶ 30ΑΤΩΘ «βο δμῖτα 1119 "Εηατίδορβ Ἀεπιρίίπρ πίτα, 

καὶ λέγοντες Δαὐτῷ,ὶ Εἰἔξεστιν Ῥάνθρώπῳ" ἀπολῦσαι τὴν 
βπᾶ Ββαγίπρ 1ο ΐπα, 18 10 Ἱαπέα] 20 Α ΤΙ8Π το Ῥαῦ ΑΊΤΑΥ 

γυναϊκα. αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 4 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
Ἠ]5 νν11θ 4οΥ 616 «οΟΡΊΒΘΖ Ῥαέ Ἱθ απβποτίπρ μβαϊᾶ 

αργα Τ «ορ «/ παν ο] , Ἱ 3) ῃ 
αὐτοῖς,' Οὐκ.ἀνεγνωτε Ότι ὁ “ποι]σας απ ἀρ- 
πο ἴπθπι, ἨἩἨατογο πού τολᾶ ἴπαῦ Ἠοπλο πιπᾶθ [έποπα]έτοπι [116] Ῥορίπ- 

χῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐπρίῃσεν αὐτούς, ὅ καὶ εἶπεν, «"Ἐνεκενὶ 
π]ππ ΤΠ] απᾶ ΠΠβΙ9 πηβᾶό;  Ὄμοτα, Ώπᾶ ΄ Βαᾶ, Οµ βοσοοαηύ οἳ 

, η 3” δα ο η ῃ Α , ῃ 
τούτου καγαλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ 

ΜΗΙΒ 5βΏα]] “Ίεαγο ΣΑ ΤηΑΊ 49016; επᾶ παοῦμετ απᾶ 
ε ΄ Ι - 4 Φ. ο. ᾿ 3 ε, /΄ » 

προσκολληθήσεται!ϊ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ΄ δύο εἰς 
ΡΗΦ11 ο 1οἴπεα τν το Ἠ18 νῄᾷο, Ἀπᾶ 58811 ρο 1119 3μπο 98ος 

σάρκα µίαν: ϐ ὥστε οὐκέτι εἰσὶν θύο, ἀλλὰ σὰρξ µία" ὃ 
Ἴβθεπ  95οπΠο2 Ρο {Παΐῦ πο]οπβες Αθ {ΠθΘΥ ἴπο, ἈὨπυὸ "Βθβι οπθ. πια 

οὖν ὁ θεὺς συνέζευξεν,. ἄνθρωπος μὴ-λωριξέτω. 7 Λέγουσιν 
άπΠεχγεέοτθ ἄοά απ]θεᾶᾷ {οβεῖμος, 3τ08Π. 16ύ “ποί βερατα{θ, Τα ΒΑΥ 

- ’ ο] -”. Ἡἲ λ 

αὐτῷ, Τί οὖν ΕΜωσῆςὶ ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον πο- 
νο Ἠϊτα, ἨΓΗΨ ἴμεπ 3ΜοβεΒ 141ᾷ οοπωπιαπᾶ {Το Ρἱτο Ἀ, 11 οἳ ᾱἷ- 

στασίου, καὶ ἀπολῦσαι Ραὐτήν: 8 Λέγει αὐτοῖς, Ὅτι ΕΜωσῆςὶ 
τοσοε, Απᾶ ορυιῦ ανα Πε Ἠο 8478 1ο {πεπι, Ἴοβς8 | 

πρὸς τὴν.σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι 
1π ν]θυγ οξ ψουτ Πατᾶ«Πεατίθᾶπθβς β]]οπεά γοα Ἅἵοραῦ ΕΠΑΥ 

τὰς.γυναῖκας ὑῶν' ἀπ᾿ Ἰρχῆς δὲ οὐ.γέγονεν οὕτως. 
ος γγεβ; Έτοπα [1ο] Ῥορίιππίπρ. Ἡοποτες 10 πρβποῦύ ἍΊπιβ, 

ε--- οὗ 1. 7 --- αὐτῷ ΏΤτΑ. π οὐράνιος Ώτης 
5 -- τῆς Β. Σ--- οἱ ΩΙτΑ. 

5--- αὐτοῖς ΗΤΤΑ. 
8 Μωὺσῆς ΕΤΊΓΑΥΓ., 

Σ[ἐπ]ουράνιος Α. 
.--- αὐτῷ ΗΤΤΑ. 

ὰ κτίσας τθβίθᾶ Ἱ, ο Ἕνεκα 
«Ἀ --- αὐτήν ΙΤΤσ, ας 



ΜΑΤΤΗΕ ΟΥ. 

ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν-γυναϊκα.αὐτοῦ 
ἍνἩοετος ΛΙ ραῦ ο πηγ Ἠ]8 πι{ο 

Ὀ ιά ο ᾿ 

ΚείΙ Ἰμὴ ἐπὶ πορνείᾳ,Ἡ καὶ ἠσῃ ἄλλην, μοιχᾶται' "καὶ 
1 ποῦ Σο; Ξοτπἰοαθῖοι, απᾶ 5Ώα]] ταΑΣΣΥ πποῦποσ, οοπιπήζς αάπ]ίοσσ; απᾶ 

- ; 

ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας µμοιχᾶται.ὶ 10 Λέγουσιν 
Εο ππ]ιο μου [ ἐμοῦ 19] ραῦ μπα πησσχ]ος οοπιπα]ζς πἀπ]ζοσν., ΘΑ 

ς » ορ 
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ "αὐτοῦ," Ἐἰ οὕτως ἐστῖν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώ- 
Μο ΐπα 1μ]9 341ςοῖρ]ες, 15 ἴμας 1 ἍᾖΤἴπθ 9859 οἑ ἴμθ 1η 

που μετὰ τῆς γυναικός, οὔ-.συμφέρει γαμῆσαι. 11 Ὁ.δὲ εἶπεν 
πι ἴπο πάθ, 16 15 ποῦ Ῥχοβίηῦ]ο ο πιατΙ7. Ῥπαϊ πο βαὶᾶ 
” -” : ” Ι] 

αὐτοῖς, Οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγο»-οτοῦτον! ἀλλ 

ΧΙΣ. 

9 λέγω δὲ ὑμῖν, . Ιὅτιϊ 
180Υ ἴοσου, ἴπαδ 

ιο ἴπεπι, Νοῦ α]] χοςσθῖτθ τὶς νγοχᾶ, Ῥαῦ [1πο5β6] 

οἷς δέδοται. 19 εἰσὶν.γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινεςο ἐκ κοιλίας 
ἔοσπποτα {πας Όθεηπ ρίτοη; {ος {Ώθτθ 418 Θ6ΙΠΙΟἨΒ ππηο ἆτοπι [116] «νο 

΄ ῃ ΄ ” ιά 

ητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καί εἰσιν εὐνοῦχοι οἵτινες 
9Ε [τποῖτ] πιοῦπες  πθτθ Όοιτ. Έλις,  απᾶ ἴΠετθατθ ΘΗΠΙςΗΒ πο 

΄ ΄ - ’ ι -” ιο 

εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καί εἰσιν εὐνοῦχοι οίτινες 
πετο παιιᾶθ οαμασἩς Ὦσ πΗΘΗ, απᾶ ΓΠοΙΘ4ΙΘ ΕΙΠΙΟΠΒ Πο 

εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
τηπᾶθ ΘπΏΊπςἨΒ οἳ {]οπηςε]τος ΣΟΥ {1θβακαοξ{πθ ἍἈΚἰπρᾶοπι οξ πε ἨθατεΠβ, 

ὁ δυνάµενος χωρεν  Χχωρείτω. 
ΒοπΊἹο βαρος ἴο τεσθὶτο/{1{] 16ὐ Ἀῖπι χοοείτο [10]. - 

18 Τότε Ῥπροσηνέχθηϊ αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας 
Τπεῃ πποτθ Ὀτουβμό ο Ἠίπαι Ἠ{ί]ο ομΊ]άτεπ, ἴπαῦ [ης] παπάς 

ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσεὔξηται"' οἱ δὲ μαθηταὶ ἔπετίμησαν 
ἐς ταῖρ]ιί 1ΑΥ οπ ἔλθπα, απᾶ παρΏῖ ρα; Ὀπθίπο ἀῑδοίριθε τερακθᾶ 

αὐτοῖς' 14 ὁ δὲἸησοῦς εἶπενα, Αφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ 
ῴπεπα, ΕῬπή ᾖοβαβ βα]ᾶ, ΒαΆος ἴλο Η{08]ο οπ]]άτεπ, αηᾶ "ποῦ 

κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός τμεῖ τῶν.γὰρ.τοιούτων ἐστὶν ἡ 
140 Ξοχρ]ᾶ ΊἩορτα {ο 6Οπ1Θ το 1ηθ; ΣΟΥ ΟΕ ΒΠΟἩ 16 ᾖὍμπο 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 16 Καὶ ἐπιθεὶς "αὐτοῖς τὰς χεῖραςὶ 
χἰπρᾶοπα ΟΕ ἴἨθ ΊΘΑΤΟΠΒ, Απᾶ Πατίπρ Ἰθἱᾶ Ἡροπ ἴπεπι {[Η15]παπάΒ 

ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 
Ἡθ ἀερατίθᾶ {ποπςσθ, 

16 Καὶ ἰδού, εἴς προσελθὼν «εἶπεν αὐτῷ,' Διδάσκαλε 
πα ΤῬεμο]ᾶ, οπθ Πατίπᾳ σοπιθ Το [Πάπα] βα]ά ο Βΐπα, 3ΤεασΏοετ 

᾿ἀγαθει' τί ἀγαθὸν ποιῄσω ἵνα Τἔχωϊ 'ζωὴν αἰώνιον ; 
αροοᾶ, ππβῦ µμροοᾶ [Ππ]πρ] εΠα]11 ἆσο ἰπαί 1 πιαγ Πανο 119 εἴοτπα] 

17 Ὁ δὲ εἶπεν.αὐτῷ, "Τί µε λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς 
Απᾶ Ἡθ βαῖᾶ το Ἠϊπι, ΠΗςσ τρ οπ]]εδύ ἴποα µροοᾶ2 Ἡο οπο [15] Ροοᾶ 

εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός.' εἰ δὲ θέλει µΣεἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήνὶ 
οχοερύ οπ6, ᾳοᾶ. Ῥπαυ 1ξ ἴποι ἀθειγααῦ 31ο οπίες ἍΙπῖο 1146, 

18 ΞΛέγει αὐτῷ. Ποίας; ὃ Ὁ δὲ. Ἰη- 
Ἡο β.γ8 ᾖἴο Ἠΐπι, Πίος 2 Απᾶ ὧε- 

οὐ .φονεύσεις' ... οὐ-μοιχεύσεις" 
εσβ εα]ᾶ, Τπου επα]ποῦ οοπαπα({ πιπτᾶοσ; Τηοι ϱἩπ1{ ποῦ οοπιπαῖῦ αάα]{οτγ: 

{ὰ ΄ Λ οὐ. κλέψεις" οὐ ψευδοµαρτυρήσεις 19 τίµα τὸν πατέρα 
Τῃοι ϱΏα]ῦ ποῦ 5{θβ]; Τηοα βπα]ῦ ποῦ Ῥθας {Λ]59 παίπεςς; Ἡοποιχ 3ΓαἴΠεχ 

σου! καὶ τὴν μητέρα" καὶ ἀγαπῆσεις τὸν.πλησίον.σου ὡς 
αγγ απᾶ παοίπθτ; απᾶ Τποι βἩα]ό 1οτο {Ἡγ πείρῃροασ 88 

ατήρησον!" τὰς ἐντολάς. ς ς 
96Ρ 1Ἠ9 οσπιπΙαπᾶπαεη{8, 

σοῦς εἶπεν, Τό, 

ἆ --- ὅτι 1ΠτΑ. κ. εἰ αμ πττΑνν. 
πΙζαΠΙΟἩ 1. τα --- Καὶ ὃ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται [τ΄]. 
ἀῑποίρ]οβ) πΓα]. ο [τοῦτον]. } προσηνεχθησαν ΠΠ1ΓΑ. 
5 τὰς χεῖρας αὐτοῖς Ι1ΤτΑ. Ἅᾖἵ αὐτῷ εἶπεν 1ΤτνΑ. ᾖὉ --- ἀγαθέ Ι1Τ Α. 

δρ 
9 Απᾶ ΙΤ βη7 υπίοσοα, 
ἩΠποβοσσος εἶια]] Ῥραῦ 
ΑΊΥΑΥ Π5 γή{α, εκεερὈ 
ἐὲ ὂε Ίος ΕογμίσαβίοΏς 
απᾶ βΏα]] ταΥτγ πα- 
οἴλοτ, οοπαπα[ετείἩ α- 
ἀπ]ΙΘΙΥ: απᾶ π]οἈο 
ταβττ]αίἩ Ἠθτ ὦΠ]ση 18 
Ῥαῦ Απαγ ἀοῦλ οοπαπα16 
πάπ]{ετγ. 10 Ἠϊ5 ἀἆἱδ- 
οἴρ]ες 5αγ απίο Ηΐπι, 14 
{ο οα5ο οἳ ἴε Ίπαπ. Ῥθ 
βο νη(Ἡ 5 σν11ε, 16 168 
ποῦ ροοᾶ Ίο ΠΙΛΙΣΥ. 
11 Βαῦὸ Ἡρ επῖά Ἱπτο 
νΏοπα, ΑΙ πιει οπηποῦ 
χουοῖνο {πῖς βησίας, 
Βετο {]6ύΨ ἴο πποπα 1ὔ 
18 σίτεη. 12 Ἐογ ἴπετθ 
ΑΘ 5οπιο οιηισἩς, 
πυΏ]οὮ Ὑνοχθ 8ο ΌοτἨ 
Ίτοπ ἐλαῖγ πιοῖπογϐ 
π/ΟΏΙΡ: απᾶ λογο ηΤΘ 
ΒΟΠ16 ΕΙΙΠΙΟἨ5, τν Ἡ]σλι 
ππθτθ ΤἸηπᾶρθ ΘΙΠΙςἨΘ 
οἱ πποη: απᾶ Ίποτο Ὦθ 
ΘΗΏΙΟἨ5Ξ, ΠΠΙοη ἨἩβτθ 
ηιβᾶρ {πεπισε]τος εἰ- 
111ΟἨΦ2ΖΟΣ πο ΚΙπσᾶοπα. 
οἳ Ἠθατοεπ)β 5αΚε. Ἠθ 
1πεύ 18 5Ρ]9 1ο τεοεῖτθ 
δὲ, 1εῦ Πΐτα τεοεῖτο 16. 

15 Τπεπ Ὕετο 1πετθ 
Ῥτοπρηῦ απίο ἨΠῖπα 
Ἱ1ε0]6 οἩ1]άτεπ, ἴπαί ο 
Απου]ᾶ ραῦ {18 Ἠππᾶβ 
ΟΠ ΊἨεπα, απᾶ ΡΓΑΥ: απᾶ 
Ἴμθι ἀἰςοίρ]εβ τερακεᾶ 
άλματα. 14 Ἑπὸ ζεθας 
5αἱᾶ, ΒάΠεσ Ἠτυ]ο οπ]]- 
ἄτεπ, Απᾶ Εοτρῖᾶ Ίποπι 
πιοῦ, το ουπαςθ ππῖο Ίαθ: 
4ο; οἳ ΒαοῖἈ 1 ἴπα 
ἸΙπρᾶοτα οἳ Ἠεατεῃ. 
16 Απᾶ Ἡο Ἰαᾶ ᾖΠῖ8 
Ἠαπᾶς οἩἳ {Ἠεπι, θπᾶ 
ἀερατῖοᾶ {πθποθ; 

16 Απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, οπθ 
Ο68Π16 απά βμ]ᾶ απίο 
Ἠϊπι, ἄοοᾶ ἨΜαείο 
πιπΏαῖ ροοᾶ τπῖης τω] 
1 ἄο, ἴπαῦ Τ πιαγ Ώατο 
εἴετηα] 1495 17 Απά 
Ὦο βαῖά ππί{ο Ἠῖτα, ην 
οβ]]ε5ί ἔποι ταε σοοᾶ 2 
ἔλογε ἵξ ποπο ροοᾶ Ὀις 
οπο, {ᾖαί ἵδ, ἄοᾶ : Ὀαῦ 
1ξ ἴποα σν]]ὸ επ{ες Ιπίο 
18ο, ἆθορ ἴπο οοπι- 
πηαπᾶπηοπῖΒ, 13 Ἠο 
ΒΑ1ΤὮ ππ{ο Ὠῖπα, ἨΓΗΙςΠ 2 
ζεβμς σα1ᾶ, Τποα «Ώα]6 
4ο πο πιπγᾶος, Τποι 
βΠα]0 ποῦ οοπιΏῖς α- 
ἀα]ίοτγσ, Τηοι «πα]{τοῦ 
βίου], Τποι 5Ππα]0 ποῦ 
Ὄθατ 1856 Ἠν/ήίπος», 
19 Ἠοποισ ΤΠ Σαΐπες 
απᾶ ἴ]ψ πιοίπος: απᾶ, 
Ἔποπ επα]ῦ Ίοτο ΤἩγ 
ηθίρβροισ 5 ΤηΏγεο]ξ, 

1 παρεκτὸς λόγου πορνείας εχοερῦ {ΟΥ οα158 οἱ {Οοἵ- 
ἃ--- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴπο 

α --- αὐτοῖς ἴο ἴποωι τ. τἐμέτ. 
5 σχῶ ΙππτΑ. ττΤι ο ος μονο» τ Ξ αν ον . - 

µε ἐρωτᾶς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ : εἷς ἐστιν ὃ ἀγαθός ΊΏΥ αξ]κεδῦ ἴλοιι ης οοπουΙπίΩΡ ἴμο Ροσα Ἡ 
Όμο ἶ8 ροῦᾶ (-- θεός ἄοά Ὑ) αΙπτ-Α υγ, 
5 6φη αὐτῷ πο βαϊᾶ {ο Εΐτη 1; --- λέγει αὐτῷ. }ὃ -- φησίν Ὦθ ΒΗΥΒ Τ, 

Σ εἰς την ζωὴν εἰσελθεῖν ΤΊΤΑΥΓ. Ξ τήρει ΤΠΙΑ. 
ϱ--- σου ΑΙ πΊτΑ ΥΓ. 



δα ΜΑΤΘΑΙΟΣ, : Ί ΚΙΣ, 
ος ..α. ως, - 5 πλω 

20 νο γοιπς ππαα σεαυτόν. 30 Λέγει αὐτῷρ ὁ κνεανίσκος» Πάντα “ταῦταἳ 
ος ελίτρΒ μα τ ᾖΤἨπγεοιβ, 39ηγΑ ᾖδίο "Πίτα 1419 Άγοιιμς ”π]απ, ΑΗ ἴλοβθ ' 

Κορὶ Έτοτα παν σοπίἩ εἐφυλαξάμήν! Τὲκ νεότητός-μων;! τί ἔτι ὑστερῶ; 21 5"Εφη! αὐτῷ 
ο. Ὃ πα πιο ἵνα, Ἀπτο 1 Κορ Έτσι πι ΣομῖἩ, ασε Ίβοκ1 | 3Φαἱᾷ 51ο” Ἠΐπα 

Ίε Όλοι νή]έῬεροτίνοί, ὁ ̓ Γησοῦς, Βί «θέλεις τἐλείος εἶναι, ὕπαγε πώλησύν σου τὰ 
Ρο απᾶ 5ε]] ἐπαῦ τλποή η Β ὁ Ῥακξ, αλλ Εἶπο ἔο πο ν ε5υβ, 14 οι κό Ῥοτέοσί, ν το Ῥε, ; ο Βε]]. ν ὑά : 

Ἔερον απᾶ Ίλοι βμα]ῦό Όπαρχογτα και δὺς πτωχοιςν καὶ Εξεις θησαυρὸν ἐν 
απο ἵτορνυτο Ίπ θα μχορετ απᾶ ῥΡἰγο ’ ο [ΓίΠθ]Ῥοος, απᾶ ἴποα ΕἈα]ό ἨβΥθ Ίχεββμο Ἅπ 

ΤοἩ: απᾶ οοπιο απἆ ν : 
ἔο]]ον πο, 3 Ἠπί Ἰοὐρανῷ" καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 22 Ακούσας.δὲ ὁ νεανίσκος 
ποπ με τοαπρ ταβη : ᾱ ςο]]. Ἠαλ ἁματίπρ σΏσοτά 141, ς 

Ἡσητᾶ {λαῦ ΕιγίΏρ, Ἡθ πάτο κκ ία οιιοσ  σαθ, σπα ϱ37οΏς λα 

ποπ απνασ ποτοπέα]: Κτὸν λόγονι ὶ ἀπῆλθεν 'λυπούµενος, ἦν.γὰρ-ἔχων κτήματα 
ᾱ, Ξ0Σ Ἆε Ἠβά ρτεβῦ Ῥο»- πο µγνοτᾶ πτοπῦ ΑΤΤΑΥ ρτίοτο Έοχ πο η8ά 3Ῥοββθβείοπε 

ΒεβείοπΒ, ͵ 
πολλά. 
1ΤΩΛΊΙΥ. 

Ὃ ας τσ 6 οἳ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς.μαθηταῖς. αὐτοῦ, ᾽Αμὴν λέγὼ 
γονητ τ εοσ το Ὃ ο Απά ὅὄεξας βαίά, το ήπ ἄἰποῖρ]ος, οσα Ί εαγ 

Τμαί α τἷοἩ τααα ἕπαὶἱ ὑμῖν, ὅτι, ""δυσκόλως πλούσιος! εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασι- 
Ἠατᾶ]γ επίοτ 1πίο ἴχο Π Ἡ ν κό ον ὼ πα οἱ Ἠσατον. ἵο σοι, πας ππἩ ἀῑβιομ]σ κα τίοἩ πια. ΕΏα]Ι1 οπίος Ἀἀπίο πο ' Κίπρ- 

24 Απᾶ αραΐν 1 ββγ. λείαν τῶν οὐρανῶν. 24 πάλιν.δὲ λέγω ὑμῖν," εὐκοπώτερόν ἐστιν 
ππτο σου, 10 ἵω ΘΑ80Γ ἄοπ ο ἴἩο Ἠεατεπα, Ἅπά βράἶπ Τ βασ ἴογοα, θᾳ516Σ 18 19 
3στ Ά οἈΊΙ8Ι {ο ρο Β : ρ ἆ ; ὃ Προ , 
ΈπτοιβΏ 1Ἠθ ε7θ οἳ α Κάµηλον διὰ τρυπήµατος ῥαφίδος 9διελθεῖν,ὶ ἢ πλού- 
πθρᾶ]ε, ἴἨβπ ΕΟΣ ΑΤΙΕἈ ρα ορπιοὶ 1λτοιρα [με] οὖθ οξϱ πεθᾶ]θ. «1988, ἴμαιπ α χο 
ΤΩΑΏ Το οπίοχ Ἰπίο δν , ο Ι το) 1 Π , 
Έπο Κἰπρᾶοπι οἳ ἀοά. σιον 5 εἰς τὴν βασιλείαν πτοῦ θεοῦ! τεἰσελθεῖν.! 2ὔ Ακούσαντες 
25 ὙΓποπ Ἠῖε ἄποίρ]εν τρ ἀπίο ἰἩ Ἱπρᾶοπι οἳ ἄοᾶ  ᾖἴΤο επίςγ, ΣἨατίηρ "Ππεβτὰ 
Ἠεατά ᾖ3έ, πετ ΤΤΕΓΘ κι ε Αλ ΟΙ 2 ,. , ͵ 
οχοροᾶίπα]Υ Απιαπεᾶ, δὲ οἱ μαθηταὶ." αὐτοῦ! ἐξεπλήσσοντο σφόδρα, λέγοντες, 
5απίηπρ, Ὢπο ο σαι ᾶαπᾶ [1ης] Ἠ18 ἄῑβοῖρ]ες πΠεΤΘ αβοπ]θλθᾶ οκοεθᾶΙΏπΡΙγ, ΒΩγΙΠΗ, ΄ 

5 4 26Βυς ” ση ν ἔ -- 
Ῥε ρολά ἵλοπι απᾶ κᾶ Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 396 ᾿Ἐμβλέψας.δὲ ὁ Ἰησοῦς 
ππίο ἴλμεπι, ΙΙ ππεη πο πετ 18 Α9ἱθ ᾖΤο ᾗο βατεά 2 Ῥαἳ ]οοκίπρ οπ [ύπεπα] 16808 

ΙΙ Ρορη. Εἶωαν εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδόνατόν ἐστιν, παρὰ. δὲ 
απο Ροβδίρ]0, Βαἰᾶ ἰοίμεπι, ΠΠ πΙΕΗ. 1115 ἀπιροββίΏ]θ 18, ταἱ να 

θεῷ Ἱπάντα δυνατά! Τὲστιν." 
ᾳοᾶ αἱ] ἰπίπρς ΤῬοςδΊΏ]ο 86. 

27 Τπεπ απαπγεχοᾶ , ᾿ ης ο τ’ ο.» νε -ω- 
Ῥώωνοα μη μια 97 Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ιδού, ἡμεῖς ἀφ ἠ- 
Ἠέπα, Ῥοπο]ᾶ, νο Ἠατο Τπεη ἍΑΠΒΥΓΘΥΊΠρ Ῥεϊεσ ΒΒΙᾶ {ο Ἡΐπα, Το, ππθ 1εε 

Σογοακοι αν απᾶ Ἐοὶ καµεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 
” νο Ἠππο ; ἐλοταίοτο 2 Α)] ἐπῖπρς απᾶ 2ο]]οποά ῶπερ; γ]ιαῦ ἴμοα ΑΠβ]1 Ῥο {οτβῦ 

28 Απά ζεδας βα1ᾷ ππῖο . ὁ 3 η ὃν αμ λ ῃ εν ε/ ε . λα πό σας 26 "0 δὲ.Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οἳ 
ππίο οι, Τμαέ 79 Απά ζεςᾳς ΒβΙά ᾖἵο ποπ, Ταχ] 18ασ οσοι, ἴμπί γο Ἠπ]Ἱο 

ος τος. ἀκολουθήσαντές µοι, ἐν τῇ Ἱπαλιγγενεσίᾳι! ὅταν καθίσ 
πομ. πει ἴμο Βοπ οἳ ανα πο : σμαὶ κ δι ορεκαδιογ ών βαν ἄονπ 

τιβα Ώα]] αξ Ἰπ 119 ὁ υἱὺς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης.ἀὐτοῦ, καθίσεσθε 
οσο ώς πο 8ο οξ πιΏτ. Ἄροπ [116] ἴἨτοπο «ο Πβ ρ]οσς, 3ΡΗΦ]Ι1 “αὶῦ 

Ίπείτο (μχοπος, ἠπᾶς- καὶ Χὑμεῖς! ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντεο τὰς δώδεκα φυλὰς 
ο νο σος 3λ]ο ᾖ1γθ οἩ ποτε {Ἠτοποβ, ἠπάρίπς 1Ἠθ ἍΊπε]γο {τίρθ 

οτοτγ οπε ἐΠαὲ Ἠαίῃ τοῦ Ἴσ αήλ. 29 καὶ πᾶς Σὸσϊ ἀφῆκεν ἀρίκίας, ην ἀδελ οὔυ, 
ᾶογδακεπ Ἰοιςεβ, ος οἳ 15ταε], πα ΘΥΕΙΥ ΟΠ0Θ ἩπΠο Ἠβ5]θΕ ἍΆἈομβο, ος Ῥτούματβ, 
Ῥτείιμτεηϐ, ος Θ88ί6Γ8, ο ὥ , οι , αν α 3 , Φ 
ος ΞΑίἈεΣ, ος παοίµας, Ίῃ ἀδελφάς, ἢ πατερα, Ἡ µητπερα, "η Ύυναικα, η τεκνα, η ἳ 
ΟΥ πήᾷε, ΟΥ εἸή]άτεπ, ος οἳ Ἅµβἰβίοση, ο; Ἅ«3ΑἱἨετ, ος ἨἈπιοϊπες, ΟΥ πο, ος οἩ/]ἄτεῃ, οἵ 4 
ἸαΏᾶς, {ος ΤΑΥ Παπιθ!ς  Ἡ ο Ἱ - 482. , σον / 
δαχκθ, «Πα]] τοσεῖτο αηΠ αγρους, ΕΥΕΚΕΥ του. ονοµατος-μου, ἑκατονταπλασίονα 

ἨἉμπάᾶτεα{ο]ᾶ, απά΄5ΏαΙ1 ΄ Ἰαππᾶβ, {ον {πο βαἷκθ οἘ ΤΙΨ ὨβΠΠΘ, ὰ λυπᾶταᾶξο]ᾶ 

ἆ ταῦτα πάντα ΤΠ. ε ἐφύλαξα ΙΊΤιΑ. Γ.. ἐκ νεότητός µου ΊπτιΑ, 6 λέγει 5878 1, 
Ἡ -ἰ- τοῖς {ο Όπθ ΠΤΤΑ. Ἅ οὐρανοῖς [ἴ1ε] Ώεβνθης τιΑ. κ--- τὸν λόγον τ. "| -- [τοῦτον] 
(πεαᾶ 015 ποτ) ΤΑ. Ἡἄ πλούσιος δυσκόλως Ι1ΤΙΑ. ἍἩ -- ὅτι ἴλαί τ. ο εἰσελθεῖν ο εΏῖοΘΣ 
ΟΤΑ.  -- εἰσελθεῖν ο επίετ Ε[ τε]. α τῶν οὐρανῶν οἳ ἴμε ἨεΑΥεΩΒ ΙΤΤιΑ. { --- εἰσελθεῖν 
ωπτ Α. 3--- αὐτοῦ (Γεαά ἴ]ιο ἀἱδοίμ]εβ) ατΊτΑν;. ἵ δυνατὰ πάντα π. ἵ--- ἐστιν (γεαᾶ [ατε |) 
αΙΤΤΓΑΥΓ. Ἡ παλινγενεσία τ. 1 αὐτοὶ γΟΙΙΦΕΙΥΟ5 την. 5 ὅστις ΗΤΤΤΑΥΓ, --- οἰκίας ἢ ΤΤ Α. 
.-- ἢ γυναῖκα ἨΤτιΑ. 5 -- ἢ οἰκίας ΟΓ Ἠοί]5θβ τττα. ο ἕνεκα Τ. 4 ἐμοῦ ὀνόματάς 5. ͵ 
οἱ πολλαπλασίονα λήµψεται ΤΙΔΏΥ 0ἱΠπ1ββ ΏῃοΤΘ 5Ώα]] τεοθίτο 1τήΓΑ., / 



ΧΙΣ, ΧΣ. ΜΑΤΤΗ ΕΣ Υ. 

λήψεται, καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 90 πολλοὶ δὲ 
Ε)α]1 χοσθῖπθ, απᾶ ΄ Ἰΐθ οἴοτηβ] ΒλΑ]1 Ἰπ]λοτ]ή ; Ῥαῦ πιαπγ 

ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 90Ό ὙὉμοία.γάρ 
Ἄρῃα]] Νο Ἅᾖ"Βχβῦ 150, παπα Ἰη9ῦ Ἀταῦ, Έος Ίμκο 

ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις 
-ἲς 1ΐμοθ “Κἰπράοια 3ο “Πο 3πειγειπς Ἅᾖ1ἴοΑ ΠΙΒΏ 8 ΠΙΔΒΐΕΣ ΟΕ 4 Ώοιβο, πο 

) ”ν {/ Δε ” . ΄ » 9 ” ο. ἐξῆλθεν ἅμα πρωϊ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα 
πιοπῖ οι πι [ύΠο] πιοτηΐηπςσ {ο Ἠϊτθ Ψ/ΟΣΊΤΠΘΩ ἔος Ἀγιπεγατᾶα 

αὐτοῦ. 9 συμφωγήσαρ.δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν 
11, Απ Πατῖης αρτοθᾶ ἹὴίἈ 1μπο ἨἩΠοτκπιεπ 140’ α ἀφπατίας {πο 

9 ΄ ΄ » 4 α Ν 2 - 2 ” ΔΝ 

Ἠμέραν, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὺν.ἀμπελῶνα. αὐτοῦ. Ὁ Καὶ 
48, Ἡοθ 5δεπί ἴπεπι ἍἈἀπίο Ἠὰ5 τιπογατᾶ. Απά 

ἐξελθὼν περὶ Ι᾿τὴν" τρίτην ὥραν, εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας 
Ἠατνίηρ ροπο οαξ αὐοαπῦ Ἅᾖ1πο9 πηιτᾶ Ἠοις, Ἠθδαπ οίΒθτ5 ςὐππάῖπς 

ἐντῆ ὀγορᾷ ἀργούς' 4 Ψκάκείνοις! εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ 
Ίπ τῃπρ πιβγκεῖρἰιλοθ ἍΊΙά]θ6; ΑΠ ἴο ἴπθπι ο βαἷᾶ, ο 8150 
ς -” 3 Λ 2 ο. ΔΝ «. σ 4 κι / ΄ ε - 

ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ Ὁ-ὲὰν Ἡ δίκαιον δώσω ὑμῖν. 
ψο ἍἈἸπίο ἴπθ Ἅτἰπεγατᾶ, απᾶ ἩΨΠαϊΘτοςτααγζο ᾖ{αβῦ ΙΠπΠΙρΊτε γοι. 

ὃ οἱ. δὲ ἀπῆῇλθον. Πάλιν" ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ 
ΑπᾶΙπε ἍἨπεπῦ. Ἀραϊπ ἨΠπτίπᾳ ροπο οαῦ αροαῦ [πε] Εἰκίῃ απᾶ 

ἐννάτην' ὥραν, ἐποίησεν ὡσαύτως. 6 Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην 
πΙΠΤΗ. Ἠους, Ὦρ αῑᾶ 1κοινῖςο, Απά αροαῦ ἴπο κοἰετεπία 

κώρανὶ ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας Ἰάργούς,! καὶ λέγει 
ποισ Ἠαγίπρροπο οπῦ Ἡε ἔοαπᾶ οὔπεσβ βἰαπάαῖπρ 1419, Απᾶ 8478 
ϱ .» π « , ε/ ῃ «. / Ρ ΄ , 

αὐτοῖς, Ἐί ὧδε ἑστήκατε ὕὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; Ἴ λέγουσιν 
πο ἵπεια, ΊΓΗΥ Ἠθτθ βΒηπᾶγο αἲ] πο ἅἄατ 1492 Τηεγ βατ 

». - ι, ο. Γ Ν ς ” 3 ” , » ο] ε ’ 
αὐτῷ, "Οτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς, Ύ πάγετε 
το Ἠϊπι, Ῥεοπιδθ ποοπθ 8 α1ηαβ “Ἠϊχεᾶα. Ἡθ ΒαγΒ ἴο ἴλοπα, 6ο 

κ ς ο ει) .. 2 ο. ηι η Ν ον ΤΕ απ ΄ / 

καὶ υμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα," "καὶ Ὁὲὰν ᾖἩ δίκαιον λή- 
85ο Ὑθ ἈἹπίο ἴπο µτνἰπογατᾶ, Απᾶ γ/Παϊετος πιβΥηο πες τοςλα]1 

ψεσθε." 8 ᾿Οψίας.δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος 
χεσεῖτθ, Ῥαΐ οτεπῖπᾳ Ῥείπφοοπιθ 5αγς 119 "Ιοτᾷ "οξ”:πο Λδνιπογατᾶ 

τῷ.ἐπιτρόπφ. αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος Οαὐ- 
το Ἠ]β βἰθπατᾶ, ζ81 Πο ἩΜΟΓΠΙΟΠ, Απά Ἅ}Ραγ "πεπι 

τοῖσι τὸν µισθόν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν 
[υπεΙτ] Ἠτο, Ῥοφϊππῖπρ ἍΆΊτοπι ᾖἴμο 1950 ππίο ἍὍπο 

πρώτων. 9Ὁ Ῥκαὶ ἐλθόντεςὶ οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην 
Πταῦ, Απάᾶ ἸΠατίπς ἔσοιαρ 17Ποβο [Β]τοᾶ] “προαῦ ΄.μθ δε]ενοπίἩ 

ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον. 10 αἐλθόντες-δὲ οἱ πρῶτοι 
"Ποῖᾶς ΛΊΠεγ τεοεϊτεᾶ Θ406Ἡ α ἀθπατίας, Απα “παντως “οοπιθ 11πο 3Ἔβιςῦ 

ἐνόμισαν ὅτι "πλείονα λήψονται" καὶ ἔλαβον "καὶ αὐτοὶ 
ΤΠεγ ὑμοιρβί ἐμοῦ ἨΠΟΓΘ μον πποι]ᾷ τεοεῖτε, απᾶ ἴ]ιογ τεοθῖνεᾶ αἶἱ5ο ἐΠεπιβο]τος 
2 3 ὃ ΄ ΠΠ ΄ Γι 3 ΄ Δ Γ 

ἀνὰ δηνάριο». 11 λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ 
686 ἃ ἀθπατῖας, Απά Ἠατῖτπρ τεοεῖτοᾶ [15] μετ πιηγπιατθᾶ αβαϊηςί ἴῃο 

οἰκοδεσπότου, 19 λέγοντες, "Ότι οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν 
πηββῖίετ οξ {πο Ἠοιςθ, ΒΑΥΙΩΡ, Τηοςο Ἰαδύ οπθ 

ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺςὶ ἐποίησας, τοῖς 
τἍσαχ ἍἨαγο ποτκθᾶ, απᾶ "εαιαὶ δίο7ας “ποπ Ίεμοι ΞἨηςὺ πιαᾷο, πΥἩο 

΄ .ν ΔΝ Ν ε 

βαστάσασιν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα." 19 ὁ.δὲ 

1 

66 
Ἰπποσ]6 ετοτ]πηρίπαρ 
19, 380 ἘἙπό πικπΥ 
ἔ]ιαί αγε ἄτηῦ επα]ὶ ως 
Ἰα5δέ6”; απᾶ {πο ]αςὲ [1 
δε Ἠτοῦ, Χχ, Ἐοττι]θ 
ΚΙπΡύοπι οἳ Ῥοπτοιπ {ξ 
Ίτ]κα ἀπίο α παςτι Τζι) 8 
ΑΏ Πομβοβο]άος, πλ] οἷι 
πγοηπῦ ουῖ οβτ]γ 1η πο 
πηοση{ης Το! Ἠϊτο Ἰπ- 
Ῥουτεχθ 1πίο Ἠΐ5 τ]ηθ- 
γατᾶ. 2 Απᾶ ππρη ης 
Ἠδᾶ αρτεοᾶ πα ἴπθ 
1βΏοιχοτς {ΟΥ α ΡΕεΠΏΥ. 
8 ἄαγ, Ὦο ποπὺ ἴῆμοπα 
1πίφ Πα τνἰπεγατά. 
ὃ Απᾶ Ἡο ποπ ους 
βροαῦ μο ἐΠ]τᾶ Ῥοας, 
9Πᾷ 841’ οἴΏοτ» θύατιᾶ- 
1ηρ Ιᾷ]6 1η {]ιο πηβσκοξ-ἰ 
Ῥ]ασθ, 4 απᾶ 5α]ᾷ ππίο 
ἴπθτα; 6ο γο α1-ο Ἰπίο 
«πο πσνιπεγητᾶ, απᾶὰ 
πγΏβίβοογετ ἶ5 τιρμὺ Τ 
πη]] βἶτο τοι. Απά 
ΊΠεγ πτεηῦ {Ποῖτ τναγ. 
5 Αρβϊπ ο σεπί ους 
ΆΑΌοιαῦ Πο αἰσίῃ απᾶ 
π]ΏπίἩ ουχ, απ ἅἷά 
Ἡκεπγίςο. 6 Απά αρουῦ 
1πθ οἸοτεηίῃ Ἠοιχ Ὦθ 
π;οηῦ οαῦ, απᾶ Τοιπά 
οὔμοσς βὐηπᾶῖπρ 146, 
ΆΏά ΒΗΙ0ῃ ππδο μετα, 
ΥΠ βἰαπᾶ γε Ἰετθ 
811 {Πο ἄαγ Ι1ά]α7 7 ΤηΠογ 
ΒΑΥ απί{ο Ἠϊπα, Ῥοσβςθ 
Το ΤΙΡΏ Ὠαῦῃ Ἠ]ταα 18. 
Μο εδαἰῖπ απίο ἴπεπι, 
6ο ο 45ο Ιπίο 1πθ 
πἰπεγατᾶ; απᾶ π]ποῖ- 
βοθγοτ ᾖ5 τὶρηῦ, {λαὶ 
ΞΏΦ]] Το τεοσίτο. 8 Ὦο 
πΙἩεη εποη πα» 690116, 
'πο ]οτᾶ οἳ ἴπο τίπο- 
γηχᾶ σα αηωτο 118 
Εὔεσγατά, Οα]1 ἴλο Ἰε- 
ΈΏοιτοτς, απᾶ Ρῖνο {ποπα 
Μ]ιεῖ Ἠϊτε, Ῥορϊππίης 
Ίτοπα ἴπο Ια9ύ απίο ἴῃπθ 
Βινῦ. 9 Απᾶ πΏῆοι 
"Πογ ϱ.πηΘ ἴπαῦ Ίυεγθ 
Πῖγεᾶ αροαῦ ἴπο ο- 
Ἱοποπί]ᾗ Ἠοις, ἴΠαγ το- 
οοϊτοεά ετοτγ ΊἸπ8 8 
Ῥοθηγ. 10 ὑυαῦ π]εῃ 
ἴπο Ππτδυ οαΏιο, ΤΠθγ 
Ξαρροξςοᾶ ἰπαῦ Ί1πογ 
ΕΠοιίά Ώπτο τοσεῖγεά 
ΙΠΟΤΘ; ΑηΠᾷ ὕΠαγ Ἰἶκο- 
πγίξσο τεορϊτεᾶ έτετγ 
πΙαΏ 9, ῬοπΏγ. 11 Απάᾶ 
π/]ιοτι ΤΠαγ Ὡρᾶ τοσεῖν- 
οὰ τέ, Έπαευ ταατιααχγθᾶ 
απαϊη-υ ἴηθ Ρβοοᾶπαιβη 
οξ ὑπο Ἰοιςο, 12 5αγ- 
1ἨΡ, Ἴλμοξο Ἰα5ῦ Ώατο 
πιτοαρΏῦ θμΐ οης Ἠους, 
Δᾶ ἴποι Ἠαξδῦ πιαάθ 
Ίπεαπι οαπα] απῖο τιΒ, 
πυπ]ο]ι Ώαναο Ῥογηο Ό]ια 
Ῥαχάᾶεη πηπᾶ Που ῦ οἱ 1π8 

Ἰ Ἄβπο Ῥοτπο ἍΤἴμΠθ Ῥατάθη οΕίΠο ἅἄπσ αηᾶ ἴλο Ἰεαῦ. Ῥιπύ Ἡο ἆαγ. 15 Βαπί ο αἩπ- 
Ν τας ᾱν ο .- ω » Ν 

ἀποκριθεὶς Σεῖπεν ἑνὶ αὐτῶν,ὶ Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῷ σε" οὐχὶ Ὃ ια) ριομα Ἱ ἂσ 
αηαποτίηρ ΗΒ Ίο οπο οξ ὕῃοια, Ἐτίεπᾶ, Τ ἆο ποῦ πτοηρ γΠορ. “οί ἴπερθ πο πτους: ἀῑᾶςε 

γε... την (γεαᾶ [1πε]) αππτεΑν;. Β καὶ ἐκείνοις ΤΑ.  -- δὲ Απὰ (ας111) τησΑ. Ἂᾖ ἐνάτην 
1πΤτΑνν. κ -- ὡραν ΤΤΤτΑ. ἍᾖἹ-- ἀργούς ΕΠ ΤΊΤΑ. τα -Ε [μου]Ώωγ (Υπιεγατά) 1, α--- καὶ 
ὃ ἐὰν ᾗ δίκαιον λήψεσθε ΙΤΊτΑ. ο -- αὐτοῖς π[ητα]. ϱ ἐλθόντες δὲ1,. Ἅἡ καὶ ἐλθόντες Ίσα. 
Σπλεῖον λήµψονται ΙΠΙΑ; πλείονα λήμψονται Τ. 5 τὸ ([το] Α) ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί ΤΊτΑ. 
Ἡ---- ὅτε ΕΤΙ[Α]. . 7 αὐτοὺς ἡμῖν ιπ. 3; (γεαὰ Ἠ8βί θλοι πιαᾶς, ὥς, 91. 

8 

α ἐγὶ αὐτῶν εἶπεν τ. 



σ6 
ποῦ ἴποα ΆΡ1θυθ πι 
χπθ 1ος; ϐ ππν 
14 Τακο ἐλαί ἴπ]πο 8, 
ΑπᾶροίΗγπαγ: 1 πι] 
Ρὶτο ππίο {πῖβ Ἰαεί, 
ετεπ α5 πη{ο περ. 15 18 
46 ποῦ Ἱατγευ] Ξοχ τηθ 
το ἄο πα! Γ ν]] ν{Ἡ 
πα]πο οππ  Τ8 ἰπ]πθ 
679 εγ1], Ώεοαβπεο 1 ατα 
ροοᾶ2 16 5ο 11ο 1α5ῦ 
Ελα]1 Ὄο Βτοί, απά 119 
Άτεί 56: {ΟΥ ΤΙΒΠΥ Ὦθ 
οβ]]8ᾶ, Όαί 6θσγ ὤποβεῃ., 

17 Απᾶ «οσπβ ροῖπρ 
πρ Το ζεχαβα]ετα τοο]ς 
119 Ίπε]γο ἀῑβοῖριθς 
πρατὺ ἵπ ἐλποθ αγ, απᾶ 
Β8ἱᾶ υπο {ἨθΥμ, 18 Ῥο- 
Το]ᾶ, πθ Ρο πρ {ο ᾖ68- 
χπβα]θπα; απᾶ πο Βοπ. 
οἱ ΣπβΏ ΒΊβ]]1 ο Ὄο- 
{χαγοᾶ ππ{ο πο οπ]εξ 
Ρτ]θ8:8 απᾶ ππ{ο 1ἴἨμο 
ΒΟοτίΏ6Β, Επᾶ Ίπεγ 1. 
οοπάρταη Ἠϊτα {ο ἀθαίἩ, 
19 απᾶ πα] ἀε]τος 
Ίάτη {ο ἴμο ἄοπζϊ]6ς ζο 
ΤΩΟΟΚ, Απᾶ Το 5οοµτρο, 
απᾶ ἵο ογιοῖ{γ» Μπι: 
Απά Ίο {π]τά ἆθγ Το 
ΕἨθ]] τ]βο βραίη. 

20 Τηεπ οβπαθ {ο Ἠϊτα 
11θ πιοῦµεσ οἳ Ζρμο- 
ἀ49θ)5 οΠ]άτετ πΙἴἩ Ἠεσ 
ΒΟΥΒ, πγογβΏΙΡΡρΙης Λ1πη, 
Ἀπά ἀθβίτίπρ α ορτύβΊτι 
{μίτπρ οἳ Ἠἶτα, 21 Απᾶ 
Ἡο βα]ᾶ ππί{ο Ἠος, Τπαυ 
πγλ]ὸ ἴποα 2 3Ξπθ Βαἰα 
τηπῖο Ἠϊπι, ἀταπὸ ἐλαῦ 
11656 ΤΩΥ Ίπγο ΡΟΠΞΤΩΑΥ 
ηἶο, ἴηπθ οπθ οἩἳ Τσ 
χἱρηῖ Ἠαλδᾶ, απᾶ 1πθ 
οἴπος οπ {119 16Η6, ἵπ 
τσ Κἰπρᾶσμι, 22 Βπό 
φθθιβ αποπεγεᾶ απᾶ 
πβλᾶ, Ὑθ Ἐποιυ ποῦ 
σιπαῦ Υθ βεί. Ατθ Τθ 
Α9]θ {ο ἀτίη]ς οξ πο 
οτρ ἔπαῦ 1 πα] ἁτίπ]ς 
οἳ, Απᾶ Το Ῥο Ὀαρίϊσοᾶ 
τηλ ιο Ῥαρίάστα ἔπαῦ 
1 απι Ῥαρισεᾶ πια σ 
Τμεγ βασ πηῖο Ἠΐτα, Ἡ/θ 
3106 ἈὈ]θ. 23 Απᾶ Ίο 
βαἰτπ ππίο Ίμεπα, θ 
βΗΑ11 ἀτίη]ς Ιπᾶεεᾶ οἳ 
πηγ οαΡ, απ Ῥο Ῥαρ- 
11ᾳοᾶ να ζ]η ολο Ῥαρύϊραι, 
{λαῦ Τ απι Ῥαρθϊπεᾶ, 
η Ἡ: Ῥιας ἴο εἰς οἩἳ 
την τὶρΏῦ Τιαπᾶ, θπᾶ οἩ 
χαΥ 19Μ6, 15 ποῦ πα]πθ 
{ο ρῖτε, Ὀαῦ ε{ὲ δη αῖῖ ὂᾳ 
σῖνεῃ {ο ἐλεηη ξοτ νλοτα 
19 18 Ῥτορατεά οἳ ταγ 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 

δηναρῖου συνεφώνησάς 
Ἴβος ὃρ άρπαχίας 141390 “ἴλοια “ρρτοο ὀυηξ 

ὕπαγε. θέλω -δὲῖ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ 'σοί: 15 Σὴ8 
Ρο. Ῥαο 1 τῇ]  ἍᾖΤο Γμ]8 156 Ρνθ «85 450 {οίμθο: ος 

οὐκ.ἔξεστίν µοι "ποιῆσαι. ὃ θέλωῖ ἔν τοῖς ἐμοῖς; δεί 
ἀΒ1ὐπιοῦ]ανγξα] ΞοςΠ1θ ᾖοᾶο σπα 1 νη] ἵπ ἐλαῖ νίοὮ [1] πιῖπο 2 
ε , , 3} ιῃ 9 Ἡ ον , ῃ η 
ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἔστιν ὅτι ος ἀγαθός εἰμι; 16 οὕτως 

"ὍἨίπο 3679 ον] 11π ΤῬθοααβθ βοοάά απο Τητις 

ἔσονται οἱ ἔσχατοι πβῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι' “πολλοὶ γάρ 

ΧΣσ. 

οι» 14 ἄρον τὸ σὸν καὶ 
ο Τακο Ἰπῖποοπτι απᾶ 

ΒΏΑΙ119 {19 Ἰαςί Ἀχαῦ, απᾶ πο ἈἘτθῦ Ἅ« Ιβεῦ: 30Σ ΤΙΑΏΥ 
» ’ ] Α νο δ, Ἱ] 

εἶσιν κλητοί, ὀλίγοι.δὲ ἐκλεκτοί. 
Αθ οα]εᾶ, ἍᾖΤπῦ 2ου ΟἨΟΡΕΠ., 

17 Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν 
Ἀπᾶ  3ροίϊπρ"πρ 119βας το θγπββ]θτα τοο]ς 

τοὺς δώδεκα ἁμαθητὰς! κατ’ ἰδίαν "ἐν τῷ ὁδῷ, καὶἩ εἶπεν αὐτοῖς, 
ΤἩθ ὭΊπε]το ἀϊβοῖρ]θβ βρατό 1π ἴἨθ Παγ, απᾶ ϱβαῖᾶ ᾖοῖλεπι, 

18 ἸἼδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
Ῥολμο]ᾶ, Ὑπθρο πρ το «εχαβαίοτι,  απᾶ {πο 5οπ ; οἳ ΤηΑΠΙ. 

που παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν, καὶ 
ππΙ]] Ῥο ἄεμτετοᾶ αρ ο {πο ᾿οΠίθξ ργιθηῖβ απᾶ βΒοχ1Ώ6β, βηά 

κατακρινοῦσιν αὐτὸν 'θανάτφιὶ 19 καὶ παρᾶδώσουσιν αὐτὸν 
ἴπογ νη]] σοπᾶρπαπ Ἠΐπα νο ἀθαί1, Απᾶ (πετ νη]] ἄθμτετ πρ ἍἨῖπα 

τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι" 
1ο ΐπο επίῖιες το πηου]ς Απᾶ  Ἅο ΒΟΟΙΙΡΘ απᾶ «ο οτιςῖσ: 

καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ξἀναστήσεται.! 
απᾶ ἴἨπθ Ὀπιτὰ ἆθτ ἍἨΠοπ1]] τῖβο βραίη., 

20 Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ µήτηρ τῶν υἱῶν Πεβεδαίου μετὰ 
ἜμοἩ. Ο8ΊΠΘ Το Ἠϊτα {19 πιοῦἈες οΕ/ποθ βοη5 οἱ Ζερεᾶεθ πίτα 

τῶν υἱῶν. αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι. Ἀπαρ' αὐτοῦ. 
Ἡεσ ΒΟΠ8, ἄοἶαρ Ἠοπιαρο απᾶ ασκίπᾳ ποπαθίΒῖηρ ἔτοπα Ἠΐπα, 

91 ὁ δὲ. εἶπεν αὐτῇ. Τί θέλει; «Λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα 
Απᾶ Ἡθ βαῖᾶ ολες, Γααῦ ἄοβῖ {οι ἀθβῖτοῦ ΒΗΘΞΑΥΕ ὑο]ίτα, Βα πας 

καθίσωσιν οὗτοι! οἱ δύα υἱοί µου εἷς ἐκ δεξιῶν.Κσουἳ καὶ εἷς 
δπιαγ Εν 1{ῃ059 3ἱπφ “8οπς “ΙΥ οπο οἳ ΤΠ τὶρΒί Ἡαπᾶ απᾶ οπθ 

ἐξ  εὐωνύμωνὶ ἐν τῇ-βασιλείᾳ-σου. 332 ᾿Αποκριθεὶςδὲ ὁ 
οπ Γη] 1οες 19 {ην Κἰπρᾶοπι. Ῥπαῦ απβπετῖηρ 

Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ 
168α8 βοϊᾶ, Χο ποπ ποῦ π]αῦ 79 αδ]ςΣοΓ. ΑΆτογο αρ]ο {ο ἀτιπ]ς {19 
η, ο 5 4 ; ο. Ῥλον ν , ει 3 ον 

ποτήριον Ὁ ἐγὼ μέλλω πίγειν, 'κὰὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ 
οιρ Πο 1 ἍαἈπι αροπῦ {ο τίωκ, απᾶ 57Ἓο ἍδῬαρίίθτα Ἰγμῖον Ἱ 

βαπτίζοµαι βαπτισθῆναι»! Λέγουσιν αὐτῷ, Δυνά- 
τα λοραριίσεᾶ Γ1αγγ{α] 11ο 3ρο “Ῥαρί]σεᾶ [γΙέμ] Της 5 ᾖἵο Ἠῖτα, ΊΠε βτθ 

µεθα. 328 "Καὶ" λέγει αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν µὀυ πίεσθε, 
9919, Απᾶ Ἠο βαγα ἵο ἴμεπ, Ἱπᾶεεᾶ ἍΎοαρ παΥ Υ9 βΗΑ]1 ἀτίπχ, 

οκαὶ τὸ βάπτισμα Ὁ ἐγὼ βαπτίζοµαι βαπτισθήσεσθε"Ἡ 
Επᾶ 1πθ ἍΛἸὈαρίβπι πτΠηῖοα 1 Άτη Ῥαρίίπεα [πμ] 7ο εἈβ]1 Όο Ῥβρεϊσθά 

ΕΦ Ν 2 η] . ο) ῃ ΄ Ῥ Π η 
τὸ.δὲ.καθίσαι ἐκ. δεζιῶν-μου καὶ ἐξ εὐωνύμων-"μου" οὐκ 

(πὶνα]; ἍὭΌσαῦ ὃο δἳς οἩ. τα τὶρλῖ Ἠρπᾶ απᾶ οἩἳ τΏΥ 165 3ποῦ 
” . Μα » 2 ι ερ ε ο) -α « ” 

ἔστιν ἐμὸνλ δοῦναι, ἀλλ. εοῖς ἠτοίμασται ὑπὸ τοῦ 
115  παῖτπθ ᾿ 0ο ρίτο, Τπῦ [ο ήποβθ] {ος πγποπι΄11 Ἠββ Ῥθοί Ῥτορατθᾶ Ὦτ 

Ξ 
σ--- δὲ Ὀαϊ νν. τ-- Ἡ ππ[Α]. 3 ὃ θέλωποιῆσαι ἹπττΑ. Ἡ ἢ Οἵ ΕΟΙ,ΤΤτΑΥΓ. ο --- πολλοὶ γάρ 

εἶσιν κλητού, ὀλέγοι δὲ ἐκλεκτοί π[ττα]. 
θάνατον Τ. 
(γεαα [υ11ψ] τὶρΏ παπά) ττ. 
ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι, βαπτισθῆναι 6ΙΤΊτΑ, 
βαπτίζοµαι βαπτισθήσεσθε ΑΙΤΤτΑ. 
(8 ποῦ Ὠίπθο) ΤΑ. 

ᾱ----- μαθητὰς πας. καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ΙΤΤτΑ. εἰς 
Β ἐγερθήσεται Ὦθ ΒΏο]ι Ὀθ ταῖςεὰ τττα. Ἀ ἀπ᾿ ΤΤσΑ., 1[οὗτοι]1τ. ἆἘ--σου 

ἵ--- σου ἴἩπσ (16660) αττττΑαἵ’. ι-- καὶ τὸ βάπτισμα, 
" --- καὶ ΤΤΤτΑ. 9---- και τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ 

δ --- µου (γεαά [πασ] 1660) 1. Ὅτα. 4 -|- τοῦτο Ω1ἱ8 



ΚΣ, ΧΧΙ., Μ Ἀ τα Ἑ ια 

πατρός µου. 24 τΚαὶ ἀκούσαντεοὶ οἱ δέκα ἠγανάκτησαν 
ταΥ Εβίμοτ, Απάᾶ ἨΠατίηρ Ἠεητά [1116] ἴμο {επ πετο Ιπάϊρηλπῦ 

περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 35 ὁ.δὲ Ἱησοῦς προσκαλεσάµενος 
Ἀὐοαύ πο πο ἍὮὈχοίβμοίβ. Ῥαϊ θραβ Ματίηρ ομ]]θᾶ 3ο [Μπα] 

αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ῦτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύου-. 
1ρμθπα-. βαῖᾶ, Ὑεσιοπἴπαῦίπθ το ο 11θ πβ{ΜΙΟΜ ϱχθτοίδθ 1οΓ45Η{Ρ 

σιν αὐτῶν, καὶ οἳ μεγάλοι κατεξουσιάζουσι αὐτῶν. 326 οὐχ 
οσες {Ἠθπι, απᾶ ἴμο βτοαῦ 9ΟΠ88 οχοχοίςο ααἴΠοχ 0 ΟΥεΓ Ἅ{1μαπῃ, Νοῦ 

οὕτως «δὲ [στα ἐν ὑμῖν' ἀλλ’ ὃς τἐἀνι θέλῃ πὲν 
Τππ8 . Ἡοποθτοτ ἍΕΒΠα]] 1ὗ Ῥθ ΑΠΙΟΠΡ«7οι; Ῥαῦ ὙπλοῬτες πυσοι]ά ΑΠΙΟΠΡ 
ως , π Ισ διά .9 λα 7 ῤΑψΙ 
ὑμῖν] µέγας γενέσθαι, Τέστωϊ ὑμῶν διάκονος 27 καὶ ὃς γὲὰν 
τοι ρτεαῦ ' Ἠεςοπθ, Ἅ1θῦ Ἠϊπι ο σουτ βετταπῦ; ἈΏᾶ ὙΙΠοθτόγ 

θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, "ἔστωὶ ὑμῶν δοῦλος' 28 ὥσπερ 
ποπ]ά ΑΠΙΟΠᾳ Τοα Ὁθ Ατοῦ, Ἰαῦ Ἠϊπι Ῥ τοις ΤῬοπάπιαη; ετεπ 48 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ.ῆλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆ- 
ύπο Βοηῦ ο πιαπ ζαπ1θ ποῦ ἴο Ὀο βεστεᾶ, ταῦ Ὅο βεττο, 

σαι καὶ δοῦναι τὴν .ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶὺ πολλῶν. 
ἈΑπᾶ {ο ρίὶτο Ἠ18 Η{9 Β ΤΑΏΦΟΠ Ἅ205 ΤΩΒΗΥ. 

29 Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ "Ἱεριχὼ!ὶ ἠκολούθησεν 
Απᾶ α5 πετ ροϊπρ “οπξ πε τοπ κ«οετίοπο 3Εο]]ονγοᾶ 

αὐτῷ ὄχλος πολύς. 90 καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήµενοι 
δηῖτα 1 Αοτοπᾶ 3ρτεβῦ, Απᾶ Ῥολο]ᾶ, πο Ῥ]ηπάᾶ [πιει] απ 

παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει ἔκραξαν, 
ῶθειᾶθ ἴπθ πασ, Ἠατίπρ Πθατᾶ ἴπαυ οσεβιβ 18 Ῥαββίπρ Ὦγ οτἰὶοᾶ ου, 

λέγοντες, ὃ Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε,! «υἱὸς! ἀΔαβιδ.Ι 91 Ὁ δὲ ὄχλος 
: εαγίηᾳ, Ἔαγο ρἱίγοπ τδ, ἸΙιοτᾶ, ου οἱ Ῥατίάᾶ, Ῥαῦ 119 οτοππᾶ 

ἐπετίμησεν ᾽αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν. οἱ-δὲ μεῖξον «ἔκρα- 
Σ΄ τοῦι]κοά ἆπθτα Ἅἴλπαῦ ἴΠεγ 5ποι]ᾶ Ῥεβί]οπῦ, Ῥτί ἴΠογ ἴπο ταοσθ οτιεᾶ 

ζον,' λέγοντες, 'Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε,! "υὶὸς' ἀΔαβίδι. 89 Καὶ 
οπῦ, Βηγίπᾳ, Ἠαγτο Ρίίγ οη 18, οτᾶ, Ῥοπ οἱ Ῥατίά, 

στὰς ὁ ]ησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ εἶπεν, Τί θέλετε 
ΒΑτίημ βἰορρεᾶ, οεβαβ οβ]]εᾶ ΊἨθπι, απᾶ ααῖᾶ, ἸΓηπαῦ ἄογο ἄεεῖτθ 

Ε ποιήσω ὑμῖν; 998 Λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα Ἀάνοιχθῶσιν! 
Γ1ΕΠοπ]ᾶ ἂο ἴογοα ΤΠεγ βαΥ Ίο Ἠΐπα, Ἰοχᾶ, Ἰπαῦ πια” ϱθ5ορεποᾶ 

Ἰἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί.' 94 Ὑπλάγχνισθεὶς.δὲ ὁ Πησοῦς ἥψατο 
"σας 6γε5, Αγά πιοτεά ση οοπιραβδίοη 78818 ποιο]λοθά 

τῶν Χὀφθαλμῶν! αὐτῶν' καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν Ἰαὐτῶν οἱ 
ομοίτ,ογθΒ; Άπά ἱπιπιεά]α!θ]γ ὁτεοεϊγεά “βΙραῦ 11Πεῖτ 

ὀφθαλμοί,' καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
9768, Απᾶ ᾖἴπεγ {ο]]οπθά 1ήτα. 

9] Καὶ ὕτ Ίγγισαν εἰς Ιεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθ- 
Απά πΊθΠ Ό]ογ ἀτθι πθαχ ἴο εχαρβ]επι απἆ οἈππθ ᾖἵο Ρείῃ- 

5. Τη. λα! . ον . , ΙΙ” αν ο Ρ 
φΦαγῆ "πρὸς! τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τύτε 3ὸἳ Ἰησοῦς ἀπέστειλεν 
Ἄμαρο ᾖ1οπατᾶβ ἴπθ του οἱ 0Ἠτοαβ, ᾖ{ἴπεν 76818 5οηῦ 

δύο μαθητᾶς, 2 λέγων αὐτοῖς, «Πορεύθητεῖ εἰς τὴν κώμην τὴν 
νο ἀἄϊβοῖρ]εβ, ΒΑγΙΠς ᾖἴοποπι, 6ο ἀπίο 1ποθ τνι]αρο, ἴλαῦ 

Ιράπέναντι! ὑμῶν, καὶ 3εὐθέωςὶ εὑρήσετε ὄνον δεδεµένην, καὶ 
ορροβ]{θ τοι, απᾶ ΙπηπθάΙα{ε]γ τε πΙ]] Επᾶ αηΏ 888 τεᾶ, ἈΑπᾶ 

Κῶλον μετ’ αὐτῆς λύσαντες "ἀγάγετει  µοι. Ὁ καὶ ἐάν 
«, σοι πα Ἠος; ἍΠατίηρ ]οοβεᾶ [ἔποπα] Ὀχίηρ [1πεπα]ΐοταθ, Απᾶ {ξ 

ς Απά᾽ 

δ7 
---. --- « 

-Ἔπιμοχ, 24 Απιᾶ πιο 
{19 ἴεπ Ἠεβτᾶ ἓὲ, ἴδΥ 
Ἡ/ΘΥθΘ τηοτοά φτἩ Ἱπ- 
ἀϊρπα[ίοη αρα]πςῦ {ἐπθ 
Ὅπνο ὈχθίἩτοηῦ, 25 Βαῇο 
ζθ.15 οα]]1εᾶ ἔπετα Πίο 
Λῦπ, απᾶ βαἰᾶ, Υε που; 
ἐπαῦ {1ο ρτῖησθς οἳ {196 
ΕεπιΙ]ες εχοτοῖθο ἄο- 
ΙΩΙΠΊΟΊ ΟΥΟΥ {Ἠεπι, απᾶ 
{Πεγ {Παῦ ατο ρτοαῖ εχκ- 
ΕΓ0150 αι1{Πο: προηυ. 
νποπα, 26 Βαΐ 19 οπα]]. 
ποῦ Ὀθ ΕΟ ΑΠΙΟΠΡ Το: 
Ῥαῦ νγΏορδοθτεχ τν]]] Ῥα 
Ρτεαῦ ΑΠΙΟΠΡ Τοι, 1εῦ 
Ἠίϊπα Ῥε τουσ πΙΙΠΙΒ{ΕΓ; 
27 απᾶ Ὑ/ποβοθγεςχ πι] 
Ὦο οἨῖεξ απιοης τοι, 
196ὐ Ἠϊπι ο γοᾶσ Β0Γ- 
παπί: 28 ετεη 5 {19 
ΒοἨ ΟΕ 1Π8ΒΏ ϱ69ΊΩΘ ποῦ 
{ο Ὀ6 ταϊπ]βζετεά απ{ο, 
Ῥαΐ 1ο παΙπ]βίεχ, απᾶ {ο 
Εϊτο Πῖ59 1149 Αα ταηβοτα 
10ςΓ ΠΙΒΊΥ. 

29 Απᾶ 48 ἴΠοΥγ ἆθ- 
Ῥαγίθά ἔτατη «{ετίσπο, Β, 
ρτοαύ ται] 1ναᾶθ 2ο]- 
Ἰοπεά Ἠϊτα, 40 Απᾶ, 
Ῥελο]ᾶ, Όντο Ῥ]1πᾶ τοπ. 
βἰώθῖπρ ὮΥν {ἴπο ταν 
β48, πῆεπ ἴἨεγ Ἠθατά 
ἴλαῦ Ζο65ιβ Ῥαβεεᾶ Τγ, 
οἑιεᾶ οαῦ, ΒΑΥΙΩΡ, 
Ἠατο ΠΠΕΤΟΥ οὗ 5, ο 
Ἰιοτᾶ, ίᾖοι 8οη. οἱ θ8- 
για. 91 Απάᾶ (πο πιπ]- 
ΦΙθαᾶρθ τεριαχκκοᾷ {Πθτα 
ὍΌδοβαξβθ {ΠΟΥ ελοι]ά 
Ἠο]ά ἴπείσ Ρρθβοε: Ὀπε 
ΤΧΘΥ ο ΤἩθ ταοχθ, 
ΒΑΥΙΠΡ, Ἠατθ Ίποτο 
οἩ π», 0 Τιοτά, ἔλοιι η 
οἳ Ῥατίᾶ. 35 Απάᾶ οε- 
βαββ{έοοά ϐ0111, απᾶ οβ]]- 
ϱᾱἆ ΊἨεπι, απᾶ οαἱά 
για πηΙ σο ἐμαί 1 
ΕΊια]] ἆο ππίο τοι 
95 ΤΠΘΥ 587 απῇθο Ἠΐτα, 
Τιοτᾶ, ἴπαῦ οασ 67968 
ΙΙΒΥ Ὦθ ορθμθᾶ. 34 90 
Φ651Β Ἠβᾶ οοπιρββΕΙΟΠ. 
Οπ ἰλεπι, απᾶ {οπο]λεᾶ 
ΜΠείσ 6763: απᾶ ἵπι- 
πηθᾶ]α!θὶνγ ΊΠείσγ 9798 
χεοειτεᾶ αἱρΏῖ, απᾶ 
Ίμεγ {ο]]οπυθά Ἠϊπα, 

ΧΧΙ. Απάπποπ ἴἩογ 
ἆτον πῖρῃα απο Ἱρτα- 
Ββ]επα, απᾶ Ὑ/ετο οοπιθ 
{ο Βείπρπαρε, ππ{ο 1πθ 
πποαπῦ οἳ Ο]1νεΒ, ἴπεπ. 
βεηύὺ ἆεθαβ ἔννο ἀῑδοί- 
Ῥ]65, 2 βαγίπρ ππίο 
{λεπι, 4ο 1πίο ἴπο τ]]- 
1αρ9 οτε αραἰηβῇ το, 
Απᾶ αἰταϊρηίπταγ τθ 
βΠ81] Επά απ 55 01εᾶ, 
Απᾶ α οο]ῦ σηἩ Ἠετσ: 
19959 {λεπι, θιιᾶ Ὀτί 
1]ιεπι ππῖο ΙΠΘθ, ὃ Απ. 

{ ἐεστὶν 18 Τΐ τᾳτ. ν ἂν 1Τ;. -χ ἀκούσαντες δὲ ΤΑ. .--- δὲ αἰπττΑ. ἐ 
ἆ εσται Ὦθ βΏα]] Ὀο ττης. Σ έσται Ὦθ 8Η8]] Όε ΤΊτΑ. 5 ἂν ΙΤΤΤΑ. 

ἐλέησον ἡμᾶς ΊΠτΑ; --- κύριετ. - υἱὲ ττ. 
{ Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς ΙΤΠΤΑ. Ε -- [ινα] ὑπαῖ τα. 
ας ΗΤΊΣΑ. κ ὀμμάτων ΙΤΤΤΑ. Ἱ.--- αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί ΙΠΤΤΑ. 
--ἃπ. ο Πορεύεσθε Ι11τΑ. Ρ κατέναζτι 115. 3 εὐθὺς τ. 

. ε 

ἆ Δανϊῖδ απ; Δανείδ 1ΤΊτΑ. 
Ἀ ἀνοιγῶσιν ΗΤΤΤΑ. 

π ὑμῶν οσοι Α, 
Ἱερειχὼ τ. ὃ Κύριε, 

6 ἔκραξαν ΙΤΤΊτΑ. 
1 οἱ ὀφθαλμοὺ 

πι εἰς.[ο ΗΤΤΕΑΝ 
τα ἄγετέ 1ΠΤΑ., 



69 
1 απγ πιαη ΒΑΥ οαᾳ]ιξ 
ππίο Τοιι, 7ο βΏη]1 Βασ, 
Τε 1ογᾷ Ἀπῦλ ποσά οξ 
ποσα; απάἀ αὐταὶρλί- 
παγ πο ν/![1βοπιἱ ἵποια, 
4 ΑΠ ὍΠίβ ππαβθ ἆο1θ, 
τπαῦ 1δ ααὶρΏί ο {ὐ]- 
Β]]θά υπο Ὑναβ ΒΡο- 
χεπ ὮΥ ἴπο Ῥτορποῦ, 
ΒΑΥΙΠΡ, ὃ Τα]] το ἴπο 
ΔαιρΏζες οἳ Βἱ9Η, 
Ῥολο]ᾶ, ἵἩγ Κίπσ οοπι- 
οί ππίο ἴπαρ, πιθεῖς, 
Βλιᾶ αἰθυῖησ πἌροηῦ απ 
888, Απᾶ α σο]ῦ ἴ]ο ξομ]. 
ΟΕ ΑΠ 355, 6 Απᾶ {πο 
ἀϊβεῖρ]ες πγεη{, απ ἀἷά 
88 ἆέβας σοπιπιππἀεᾶ 
ἔἨατα, 7 απᾶᾷ Ῥτουραί 
ΤἨθ Ά58, παπά ἴμο σοἱς, 
απᾶ Ῥαῦ ΟΠ ἐλιοπα υμαῖτ 
οἸοέ]οξ, απᾶ ἴπεγ 5εῦ 
λίΐπι ἴμθγθοῃπ. 8 Απᾶ α 
ψετΥγ ρτοαῦ πι] υαᾶς 
βρτοβᾶ {λοῖγ ϱατηιοηί5 
19 πο παγ; οἴπεις οσῦ 
ἄονπ Ῥχαποηες Έγοτα 
{π6 ἴτθθἙ, απᾶά 5ἴγαπγεᾶ 
{λογπι 1η ὑπε αγ. 9 Απά 
ἴΠε πια]ἠ]ναᾶος ὍΠαῦ 
π/θηῖῦ Ῥεέοχα, απά Όλαῦ 
Σο]]ογγεᾶ, οτἷοᾶ, ΒΑΥ- 
Ίπρ, Ἡοδαππα Το {πο 
ΒΟΠ οἳ Ῥαν]ά : Β]ος5οᾶ 
ἶ5 Ἡθ ἴλαῦ οοπιείἩ ἵπ 
{89 παπηο οἱ ο Τιοτᾶ; 
Ἡοβαπηα η ἴπα Ἠϊρ]- 
ϱβύ6, 10 Απά ππεηπ ο: 
ύγ88 60ΠΙΘ 1Π{ο 7ετασδα- 
Ίοπι, αἲ] ἴηπο οἱγ να5 
χηοτοᾶ, βαγίης, ΊΓΠο 15 
της ΙΙ Απάὰ ἴπο παα]- 
αϊίαᾶθ ϱα]ᾶ, ΤΗϊ5 18 
Φες5ιβ ἴπο Ῥτορπεῦ οἳ 
ΝαπατοϊἩ οἱ .111εΘ, 

12 Απᾶ σεεπ8 ποηῦ 
4πῖο ἔπο ζεπιρ]θοξ ἀοᾶ, 
Επᾶ σαδῦ οαῖ α]] ἔποπα 
τλαῦ 5ο]ά απιὶ Ῥουρπῦ 
ἀπ ἴμο ἴεπιρίθ, απᾶ 
ογεγίμταν ἴπο ἴαρ]οἙ 
οξ ἴἨο ΠΙΟΠΕΥ ΠαΏΡοΙς, 
Απᾶ ἴμο 5εβῦ5 οξ ἔπαπα 
{Παῖ 5ο]ᾷ ἀογ6Β, 15 απά 
βα]ᾶ ππ{ο ΊἨοπα, Τὸ 15 
ππ]νίοι, ἩΜγ ΊἨοιςρο 
ΒΠαΙ] Ὄο οπ]]οά ἴπο 
ἨἩοιςο οἳ Ῥταγο; Ῥαῦ 
γθ Ἠωτο πια ο 15 α ἄοπ 
ο {Ἠΐοτος. 14 Απᾶ ἴπο 
Ὦ]ϊπά απᾶ Τπο Ίαταρ 
Ο68ΤΊΟ ἴο Ἠϊπι 1π ἴλπο 
τεπωρ]α; παπά Ἡθ Ἠθπ]εᾶ 
.λοπι, 15 Απά ν/οη 
1Ώ9 οἵ]οξ ργιεςῦς απᾶ 
ΒοτΙΏο08 μα {πθ ποι- 

Ε εὐθὺς τῖγ. 
1ΤΤΤΑ. 

έπεγ 5εῦ [πιω]. 
ΙΤΤΤΑ. 

θεοῦ τς. 

ἓ ἀποστέλλει ιο 5εΏᾶ5 α. 
αχ συνέταξεν ἀῑὰ ἀῑχεοῦ 1ΤτΑ. 

5 ὃ προφήτης Ἰησοῦς ΠΤΤΤΑ. 
 ποιεῖτε ΠΙὰ]ςϱ ΙΤΊΓΑ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, 

τι ὑμῖν εἴπῃ τι ῥἐρεῖτε, "Ότι ὁ κύριος αὐτῶν χρείαν 
αἩγ ΟΠ ἔοσοι βΩ7 ΑΠΥΙΜΙΠΕ, ο ΜΠιαΊΊ ΑΣ, ΊΠθ Ἰιοτᾶ 3ο Ένετα ΄ “Τροιὶ 

’ - - 

ἔχει. "εὐθέως!.δὲ Ιἀποστελεῖ' αὐτούς. 4 Τοῦτο.δὲ πόλονῦ γέ- 
11ᾳ8Β, Απιᾶ Ιπιπαδᾶ!α{ε]ψ Ίο τή] ποπᾶ λεπτα, Έπή Όπίς 91 οπιφ 

ή ο] . - 

γονθν ἕνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, 
το ραβ» ἵλαίῦ παὶραζ Ῥο Σα]8Ηθᾶ τ]παί Ισ Ὑγας ροκοα ΊΏγ Ίο Ῥτορπει, 

λέγοντοςι ὅ Εΐπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, αδού, ὁ.βασιλεύς.σου 
ΒαγΊπᾳ, Βαγ  ᾖΊοτπθ ἀπιρπίον οξβίοπ, Ῥεμοιᾶ, » ΤἵἩπγ]άπρ 

ἔρχεταί σοι, πραῦς "καὶ! ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ " πῶλον 
60Π168 ο ἴποθ, πιθθιὶς απᾶ τπιοππἰθᾶ ος ϱΏ 9568 Απᾶ Α σος (119) 
1. ς / / [. / 3 / 

υἱῶ ὑποζυγίου. 6 Πορευθέντες.δὲ οἱ µαθηταί, καὶ ποιήσαν- 
4ο] ο α Ὀομεῦ οἳ Ῥηχᾶρα, Απά “Ἠβτίπῃ ΄ροπο 1119 -ἱποίριεαβ, ᾿ απᾶ Ἠανίπᾳ 

τες καθὼς Σπροσέταξενὶ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 7 ἤγαγον τὴν 
ἄοπο «8 3οχᾶοτοᾶ 3νποπα 118µΒ, Ίπογ Ὀτοιρβηί ἴμο 

ὄνον καὶ τὸν πῶλο», καὶ ἐπέθηκαν 7ἐπάνωϊ αὐτῶν τὰ.ἱμάτια 
355 απᾶ ἰπο Ἅοο1ῦ, ρπᾶ φας προπ "μετα 3ρατταρπιῦθ 

Σαὐτῶν,! καὶ "ἐπεκάθισεν! ἐπάνω αὐτῶν. 8 ὁ δὲ πλεῖστος 
α’ηοῖτ, απᾶ ηο ϱαῦ οἩ άποτι. ἍΑπάί{λο ρτεαίοτ ρατίΓοξίπε] 

». ” ς . Φος ῃ ως ῃ ” 
ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἵμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ  ἔκοπ- 
οχοπᾶ εἰτενεᾶ 1Ηθῖσ Ρατπιεπίς οἨ 0λμθ ΤΥΩΥ, απᾶ οὔπεσβ ποτ οατ πρ 

τον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ Ῥἐστρώννυον!" ἐν 
ἄονπι ῬχΑβηςἨοΞ ἍΊτοπι Ίἴμθ .τθες Απᾶά  πετο βἰτογπίηρ [ιῃθπα]οτ "πρ 
« -”- . μ ” ο. ε μρ, σ 3 ε ΄ -- 

ὁδῷ. 9Ὁ οἱ-δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες" καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες 
ΝΑΤ. Απα ἴηθ οτογᾶς ἴπο5θ Ροϊπρ Ώεξοτθ Ἀπᾶ ΊΠο5θ Σο]]ογ/ίτπσ 

ἔκραζον, λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ ἸΔαβίδ'" εὐλογημένος 
πποτε οτγΊηρ ουῦ, ΒΑΨΙΠΕ, Ἡοβαππα Ίο ἴπά Βοα οξ Ῥατίᾶ; Ό]ος9εᾶ 

ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 
Ππ6]Ἡα6νπο 'σοτπςβ 1π Γ1Ἡε] Ίαπιθ οὐ [πε] Τιοτᾶ.  Ἡοββππα Ἱπ ᾖ1ἴπθ 

ὑψίστοις. 10 Καὶ εἰσελθόντος.αὐτοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐσείσθη 
ἨϊρᾗοςῬν, Απά 85 Ἡο επῖετοᾶ 1ΠΤο θγβα]θπα “Ὕγας "πιογθά 

πᾶσα ἡ πόλις, λέγουσα, Τίς ἐστιν οὗτος; 11 Οἱ.δὲ ὄχλοι 
τα]] 3ἴπο ᾖδοαἱῦγ, βαγΊπς, πο 18 σαῖς 2 Απάα ἴπο οτοπᾶς 

τ ᾽ -- ν 3 ς 
ἔλεγον, Οὗτός ἐστιν «Ἱησοῦς ὁ προφήτης, ὁ ἀπὸ !Να- 

α 

βαἱᾶ, Της 18 ) Ἕ5α8 ᾖΤπθ Ῥτοραεῦ, ἨθπΠο[Ιδ]έτοπα Να- 

ζαρὲτὶ τῆς Γαλιλαίας. 
σατοίἩ οἳ ἄΑ111ε6, 

19 Καὶ εἰσῆλθεν 5ὸΙ᾽]ησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν Ἀτοῦ θεοῦ,ῖ καὶ 
Απαᾶ επιετεᾶ 116515 ἍΙπίο ἴπο ἴεπιρ]θ Οοἳ ἀοᾶ, απᾶ 

ἐξέβαλεν πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ 
οαδῦ οαῦ 51 ἴλος5θ 5ο] πρ’ απᾶ Ῥαγίπρ 1π ᾖ7μθ 

ε - Ν ) ΄ - - [ή 5 

ἱερῷ, καὶ τὰς τραπεζας τῶν κολλυβιστῶν κατέστρεψεν, καὶ 
νεπιρ]θ, απά τἴπο {αῦ]ες ᾽ οἱ Πο ΤΟΠΟΥ ΟΠΑΏΡΕΙ ἍἩθοτετίμτοπ, απᾶ 

τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστεράς. 18 καὶ λέγει 
Ἴμθ 5εηΐ οξ {ποςθ Ρο] Ιπρ "πρ ἄοτες, Απὰ Ἰ9 5878 

αὐτοῖς, Γέγραπται, Ὅ.οϊκός.μου οἶκος προσευχῆς κληθή- 
πο ἴμοπα, Τί ηας ΌεεἨ πτ]θίοπ, Μγ Ποιδθ, 3 οι ἍοΕΡτΥεσ 5Ώα]1 θ 

σεται ὑμεῖς.δὲ αὐτὸν Ἰἐποιῆσατε' σπήλαιον λῃστῶν. 14 Καὶ 
σα]]οᾶ; αυ γο 1 Ίατο τιπᾶθ 8 ἆοπ οξ ζοῦΡετβ, : Απᾶ 

προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ ἐθεράπευ-. 
30ΛΠΙΘ Ρ{ο Ἠϊπι 1Ρ]πᾶ Ζαπᾶ Ἴαπο ᾖΙηΠ ἴπο ἔεπιρ]θ, θπᾶά Ὢε Ἠου]θά 

σεν αὐτούς. 1ὔ ᾿Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἳ γραμματεῖς 
τΏεπι. Ῥαϊ Ἰεοείπρ 1119 2ομίεξ"ργὶεςῦς “απ 51ο θροτίνο» 

απ. ὅλον ΤΤΤΓΑ. ν ---- καὶ Α. » -- ἐπὶ οἨ. 
5 ἐπ᾽ ΗΤΤΑ. ᾖ --- αἲ τῶν [1]τήτΑ. " Διἐπεκάθισαν 

Ὁ ἔστρωσαν βἴγενεᾶ τ. 9 - αὐτὸν Ἠϊτω ἹΤΤτΑ. κἆ Δαυϊδ ΑΝ; Δανείδ 
{ Ναζαρὲθ ΕΙΤΊΤΑΥ. Ἅᾖἕ--διττα. ἡἃ-- τοῦ 



ΧΧΙ. ΜΑΤΤΗ ΕΣ ὙἩ, 

τὰ θαυμάσια ἃ ἐποίησεν, καὶ τοὺς παῖδας Νκράζοντας ἓν τῷ 
4'νο "ννοπάετα πλίμἩ Ἡθ Ἀτουρμέ, απᾶ ἵλο ᾿οπί]ᾶτεν οτγίπς Ἱπ Τἴλο 

ν - - ΄ ΄ 

ἱερῳ. καϊλέγοντας, Ὡσαννὰ τῷ ουἱῷ ΙΔαβίδ,ὶ ἠγανάκτησαν, 
ΤΘΙΗΡΙΕ,Απά ἍΒαγίηςβ, Ἡοσηππα {ο ἴπθ Θοπ Ὁξ Ὠανίᾶ, ἴπογ πτετο Ιπᾶϊρπαπί, 

16 καὶ εῖπονὶ αὐτῷ, ᾿Ακούεις τί οὗτοι λέγονσιν; Ὁ.δὲ Ἰη- 
Ἀαπᾶ βαϊᾶά {ο Ἠϊπ, Ἠελβτεςί ἴποα πα ἐπεςο βαν 2 Απιᾶ ᾖε- 

- , η - .- 2 9/ ο β η κ) , 
σοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί’ οὐδέποτε ἀνέγνωτε, Ότι -ἐκ στόµα- 
555 βαὖς5 ᾖοίμποπ, ὙΎσα:  ΄Ἠετεγ αᾳ1ᾷ 3γε τεαᾶ, Οπί οἵ [1πε] πιομ{Ἡ 

τος νηπίυν καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον; 17 Καὶ 
οἳ 8068 απᾶ 5ποΚ]πρΒ Τποι Ὠαδί ρεγἑεοῖθᾶ Ῥταϊςδοῦ Απάαᾶ 

καταλιπὠν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ 
Ἠανίης 1ο ξί ἼἨετα (Ἠθ ποπ οαῦ οἳ πο οἵῦγ ἵο ἍΒείπαπγ, βπᾶ 

ηὐλίσθη ἐκεῖ. 
Ῥασ5θᾶ ἴμο π]ρΕ{ {μοτε, 

186 "Πρωΐας! δὲ 
Ἄοπ εασ]γ ἵτπ ἴπθ τιογπῖπρ 

19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν 
΄Απᾶ εεεῖπρ "ἢρ-ίτοο 1οπθ 

ο» . ΄ 1 η 4 ΄ . ’ 

ἐπανάγων! εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν, 
σοπαῖπρ Ῥασ]ὶς Ιπίο ἴλμο οἵυτ ο Παπσοτεᾶ, 

α] Δ ” « κ.α τ 1 » ΄ μ 

ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἤλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ 
Ἡγ πο Ἠπαγ, ἨθςβΏιθ {ο 18, απᾶ 

Σον τ ῃ Φ ουυ , ν Ν ῃ ». 
οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα µόνον’ καὶ λέγει αὐτῇ, 

πιοίΏίπρ {Δοιπᾶ οἹ 15 εχοερῦ 16εβΥΕΒ οΠΙΥ. Απά Ἡο βαγς ᾖο ϊτ, 

Ψ Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐξηράνθη 
ΧΝετεγπιοτθ οἳ ἴμεο «Ετος Ἅᾖ1εί νπετε Ῥο Εος ετοτ, Απάᾶ “ἀτίεὰ 5αρ 

.ω [ - κ ’ « .) / 

παραχρῆμα ἡ συκῆ. 20 Καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν, 
αΙταπιβαἱαδε[γψ 3ἴμε 5 βρ-ίτερ. Απᾶ κεεεῖηπρ [16] {πε ἀῑδαῖρια  ποπᾶοτοᾶ, 

λέγοντες, Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ: 91 ᾿Αποκριθεὶς 
βαγίης, Ἠοι Ἱπιπιθά]αίθοΙγ Ἰϊβδάτιεᾶ αρ ἴπο Ἡρ-ίτεε ! ΞΑπιεκπγοτίηςβ 

δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Αμὴν λέγω ὑμῖν. ἐὰν ἔχητε πίστιν, 
Ἀπά 7οδα8 παϊᾶ ᾖἵο ἴπεπι, ὙοεγΙ]σ, Τ2α7 ἴογοι, 1 εματο {αἶἳμ, 

καὶ μὴ.διακριθῆτε, οὐ μόνον. τὸ τῆς συκῆς ποιῆσετε, 
απᾶ 4ο ποῦ ἀοαδῦ, ποῦ οπἱἰν ᾖἴπε[παΙτπσ]ε]οξίπο Άρ-ίτορ εἨα]] γε ἄο, 

ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, "Αρθητι καὶ βλήθητι 
Ῥαῦ ετεπ 1 {ο 9Πῖ5 τιοππίαῖη ο 5Ώοπ]ᾷ ϱαγ, Βθ μοι ἔακεπ αππαγ απᾶ Ῥοίμοι σαςῦ 

εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται" 22 καὶ πάντα ὅσα. ιᾶνι 
1Π{ο ἴπο 5εα, αν ϱΏα]]1 οοπαθ ὕο Ῥα55, Απά αἲ] (πηρε παίβορτες 

αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ, πιστεύοντες, Σλήψεσθε.α 
Ύε ΠιαΥ αξεκ ἵπ ΤΤΒΤΟΣ,, ῬεΠετίης, σε 5Ώα]] τεοεῖτθ, 

99 Καὶ "ἐλθόντι.αὐτφί εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ 
Απά  οἩἨ Πῖ5 οοπιῖπςσ ἍΙπίοίμθ {επρ]θ ἴπετο οαπιε αρ {ο Ἠῖπα, [ηπεη] 

διδάσκοντι οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγον- 
ΊθασΠΙπςΡ,  ᾖΊπο εἨ]αί ρτ]ο5ί5 απᾶ Ίπθ ε]άθσβ οἳ {Ἠ9 ῬοοΡ]ο, ΒΗΤ- 

τες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς: καὶ τίς σοι ἔδωκεντὴν 
1πρ, ΒΣσ πνλς ααὐλοτϊίγ {ποςε {Πίπρς. ἄοεςῦ ἴποα2 απᾶ πΏοοίπεο Ρατθ 

ἐξουσίαν ταύτην; 34 ᾿Αποκριθεὶς.δὲὶ ὁ Ἰητοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 
1Η15 ααποσ]ςγ 2 Απαᾶ απδτπετίης 1ε5α8 βηῖᾶ , ἵο μετα, 

Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ µοι, κἀγὼ 
ΞΥΥΠ] "αδὶς οι 113α4ἱ5ο Ἰεπῖης 5οπ8, Υπο 1 ψε {α]1 ῄτππε, 1 α8]5ο 

ὑμῖν ἐρῶ ἓν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 326 τὸ βάπτισμα 
έοτοι τη]] 5αγ Ὦν π]Ἱαί ααὐποσ]ςγ Ἴπεςε{μ]πρα Τ ᾶο, πε Ῥαρίέῖβται 

1. 

7 Ἰωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ, ἢ ἐξ ἀνθρώπων; 
οἱ ζοἩπ, πιπεποθ πας 162 Έτοτι ἨθατεΠ, ος Ίτοπα ταστ ὃ 

Οἱ δὲ διελογίζοντο Ὑπαρ"Ἱ ἑαυτοῖς, λέγοντες, Ἐὰν εἴπω- 
Απά ἴπεσ χθαδοπεᾶ την Ἅ1πεπιδείτε, κεαγίηπᾳ, 1ξ πε 5που]ᾶ 

ἡμῖν, ΣΔιατίϊ οὖν οὐκ.ἐπιστεύσατε μεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ 
ην ποπ Ἅ«ἀῑᾷ τε ποῦ Ῥο]ίετο Ββν, Ἔτοπι ἨἩθατεὮ, Ἠθ πῇ]] 5αγ {ο 5, 

Ι Δανϊδ αἩ; Δανείδ ΙΤΊττὰ. 
Ρ --- Οὐ ττ[α]. 4 ἐὰν Ττ. 

7 -- τὸ ἴπ8ὲ ττττΑ. 

κ -|- τοὺς (γεαᾷ πο Ὑπεγε) ΤτττΑ. 
π Πρωϊ ΤΊ. 9 επαναγαγὼν ΗΤΑ. 
» ἐλθόντος αὐτοῦ Ἱτητ. ἵ--- δὲ θὐμά 1. π ἐν ΑΙΠΠΟΏΠΡ Ἡτς. 

δ9 
ἄαγεα] ἐμίπρς ἐλλί Ἶιε 
ἀἷά, απᾶ ἴ]πα οη]άγεα 
οτγῖηρ ἵπ {ο ἰθπιρῖο, 
απὰ 5ΗγΙΠΡ, Ἠοβηλτιβ 
Το ἴμο Βοπ οἳ Ῥατίά ! 
ΤΠογ Ὑγετθ 860106 ἀἱβ- 
Ῥ]θαβδοᾶ, 16 απᾶ ϱαἰά 
πο ἨΙπι,Ηοεαχοδύ ἴποα 
πυπαῦ ἔποςθ βαγ2 Απά 
1681858 1{Ώ αηπίο ἴλεπα, 
Ὑθα; Ἠαγο Υο πενος 
χοαᾶ, Οαῦ οξ {πο πιοα{ὰ 
ΟΕ Ῥαῦθ5 απά 5ποκ- 
Ίϊισς ἴποα ΠἨαβῦ Ῥοί- 
Σεοΐοᾶ Ῥταϊεοῦ 17 Απά 
Ὢθ 160 Έλοπι, απᾶ τοπ 
οαῦ οἳἑ {πο οἵίιγ Ἱπίο 
ἨἩοίπαπγ ; απᾶ Ἠε ]οᾶρ- 
θὰ {Ἠοτο, 

18 Νοτ Ίπ {πο πποτη- 
Ίπρ α5 Πετοίτιτποά Ἱπίο 
1η9 οἱ γ, Ώο Ἠαπροτεά, 
19 Απᾶ π/πεη ο Β4ΤΥ 8 
Ἡρ ἴταρ Ίπ ἴἨο γ/ΑΥ, Ὦθ 
οα1Ώθ Το 16, απᾶ Εουπᾶ 
ποῖλῖης ἔπετοοη, Ῥαῦ 
Ίθαγες οπ1γ, απᾶ 5αῖᾶ 
ππ{ο 19, Τιθῦ πο ἐτιῖδ 
τοῦ ΟΠ 1ηθ Ἠεποο- 
Σοτγγατᾶ ξοχ ετοτ. Απᾶ 
Ῥγεσεπ{]γ ἴμο Αρ ἴτεθ 
σηιΠετεᾷ ΑΥΥΑΥ. 20 Απᾶ 
πΥΏΘΠ {19 ἄἱδοῖρ]ες 5. 
5ὲ, Έπετ ταατνε]]εᾶ, 5αγ- 
1ΠΡ, Ἠονγ 5οοΏ 15 {19 
Άρ ίτεο νπετεᾶ απο! 
21 «5ας' απςυγετεᾶ αλά 
5αἱᾶ ππί{ο ἴπεπα, γετῖ]γ 
1 βαγ ππίο τοι, 18 Υο 
Ὥατο {Α1ίΠ, απᾶ ἄοιρῦ 
πιοῦ, 7θ 5Πα11 ποῦ οπ]γ 
ἄο ἴΠῖς ιω]ιίο] 15 ἄοπα 
Το ἴπε ΔΡ ἴτοε, Ῥαῦ α15ο 
1 γο 5α]] 5ΑΥ ππῖο 
ἡῬϊςπιουπίαϊπ, Βθΐποια 
τεπιοτεᾶ, απᾶ ο ἴποα 
ομςί Ιπίο ἴπο εεα; 1 1ΐ 
«βἨΏΒΙ] Ὀθ ἄοπθ, 52 ἀπᾶ 
811 {Πΐτιρς, ππαῦςοετες 
γθ 5Ώα]] αξ]ς Ίτι Ῥαγες, 
ῬοΠοτίης, ο 5Ηβ11 το- 
οεῖτε. ς 

25 Απᾶ π]εη Ἡρθ τις 
6οπ1ο Ιπίο {1ο {επαρ1θ, 
τηε οΠ]εξ Ῥτῖεςί5 απά 
Τπο ε]άσαγς ΟΕ ἴηΠθ Ῥεο- 
Ῥ]6 68ΤΩΘ Ἱιπ{ο Ἠϊπα αβ 
Ἡο πας σεπολμῖπς, απά 
βαῖᾶ, Ἡγ πυπαῦ απίπο- 
τ1νγ ἄοε5ῦ ποια ἴπαςθ 
ἴηιηπρς 2 απά πΠο-ρατο 
ἴπεο {ἴΠῖς ααἰποτιν 2 
24 ΑπᾶιΙοδας απ5ςπ/ογοᾶ 
Απᾶ βα1ᾷ ππίο {Παπι, Ι 
α]δο ση]] α5ξ τοι οηθ 
φΠ]ηπς, πΏῖοἩ 1 γο {οα]] 
Ὥλα, Τ 1π Ίο πη]ςο ντ] 
Ἰο]]γοι Ὁγ λα! Απ{Πο- 
τῖγ 1 ἆο ἴμεςο τΠῖηρα. 
205 Ἔηο Ῥαρίδπ οξ 
ΠοΏπ, πῆεπσε πας ἴν 2 
ΣΤτΟΙΙ ἨθεβτεΏ, οἱ οξ 
ΤΩΕΩ2 Απᾶ ἴπεγ τοβ- 
Βοπεᾶ τη] ζὮ {Ποεπιδε]τες, 
ΞηγίΏς, 1: πο 5ηΠα]] 
547, ΕΤΟΠΙ Ἠθατοη; Ὠθ 
σν]]] 5αγ απίο τας, ΥΠ 
4ἱὰ τε ποῦ ἴπεη Ὁς6- 

πι εἶπαν Τ/ΤΊΤΑ. 
τ λήμψεσθε ΙΤΊΤΑ. 

α διὰ τί ΗΤΊΤΑ. 



60 
Ίετα Ἠϊπι2 26 Βαϊ 4 
τνο ΕιΑ]1 ΒΑΣ, ΟΕ ταθἩ; 
Ῥάέραχ ὑ]ε Ῥθορίθ ; {ος 
411 Ἠο]ᾶ ΖοἩἨ α5 α Ῥτο- 
Ῥπεῦ, 27 Απᾶ {πογ απ- 
Βπνογοᾷ Π68α5, ππᾶ βα1ᾶ, 
Ίθ οπιποῦ {θ]]. Απά 
Ἡο καὶᾶ ππίο Ίλεπι, 
Νεϊί]εχ {ε]1] 1 τοι 
πιλαῦ ααποσψ 1 ἆο 
11μ65ο Ὀπίηρε. 286 Ῥαή 
πν]λαῦ ἑΠ]π]ς γοῦ Α ϱ67- 
(απ Παπ Ἠθᾶ ἴπο 
ΕΟΠΒ; Απᾶ Ίθ οα1Πθ Το 
1ηο Ἀταῦ, απᾶ αα]ᾶ, 
Ῥοπ, ϱο ποσκ {ο ἄαγ]π 
ΤΩΥ γιπεγατᾶ, 29 Ἡο 
βπθνγετθοᾷ απᾶ ββ]ᾶ, Τ 
πι] ποῦ: Ῥαῦ αξθετ- 
πνατᾶ Ἡο τερεπ{θᾶ, απά 
π/εΏῖ, 30 Απιᾶ Ἡθ οβΊαθ 
{ο ᾖΤπο 5οοοπᾶ, απᾶά 
Βηϊᾶ Ἰ]κουνῖβθ, Απᾶ πο 
ἈΠβΥΤΘΤΕᾶ απᾶ δαϊᾶ, Τ 
ϱο, δἱτ: απᾶ πεπῖ πο, 
31 ἸΓηείπεγ 9 ἴπεπι 
ἐπναῖπ ἀῑᾶ ἴπο ση]] οξ 
5 {αἴπετ2 ΤΗαΥ 5ΗΥ 
ππῖο Ἠϊπι, ΤΗο Ἠτεῦ, 
ᾖ/6βας δα1{Ἡ πη{ο ἴμεπα, 
γοχ1]γ Ι βΑΥ ππίο τοι, 
Τπαί ἴπο Ῥραρ]ῖομπς 
Άπάᾶ ἴ]ο Ἠατ]οῦς ϱο Ἱπίο 
πο Ἱἰπρᾶοπα οἳ ἄοά 
Ῥεξοτθ γοα. 38 Ἐοσ 
1οἨη ΟΒΊΩΘ ππίο 7οι 
1η 11ο παν οἳ τὶρηί- 
ΕΟΙΦΠΘΕΒ, απᾶ γο Τθ- 
Ἰογοᾶ Ἠϊτα ποῦ: Ῥαὸ 
1Ἠθ ραΏ]]οβαιβ αηᾶ {πθ 
Ἠατ]οίς Ῥεμβοενθά Ἠϊτα: 
ΑηΠᾶ Υθ, πἩθηΠ Υθ Ἠαᾶ 
Βεεπ {ἵ, τερεηπίθἁ ποῦ 
ΒΕ{ογνιατᾶ, Τηβῦ Υθ 
ταὶρΏί Ῥε[εγο Ἠϊτη, 

33 ἩθαςΓ αποϊἨεγ ϱβ- 
ΣΑ91θ: Τπετο υνταβ 8 
οετύκῖπ ᾖΠοιιδθπο]ᾶες, 
σ/πῖο]ι Ρ]απίεᾶ α νίπε- 
γψατᾶ, απᾶ Πεᾶσεᾶ 16 
χουπᾶά αροαῦ, ππᾶ ἀϊρ- 
Ρεἆ ο πΙπερεεβς 1η 16, 
Απ Ῥι]5 α 1ΟΥ6Σ, απᾶ 
1εύῦ 16 οαῦ {ο Ἠπεραπᾶ- 
ΙΠΘΠ, απᾶ πνεηὺ Ιπίο 
ἆατ οοαΠίχγ: 84 απᾶ 
Ἡ/Πεπ 1ο ἴἶπιθ οἳ ἴπθ 
Στις ἆπον ἩΘΑΧ, Ἡθ 
βεηί Ἠϊβ αεγγαηῦβ {ο 
Τε Παςραπάππεη, της ί 
{που παὶρΗῖ τοοεῖτε ἴπθ 
Σταϊις οἱ 19. 96 Απᾶ 
1Ἠθ Ἠπεραπάπιεπ {οο]ς 
Ἠϊς βογναηίς, απἆ Ῥουῦ 
9186, απά Ἐῑ]Ιοαᾷ απ- 
οἴμεσ, απᾶ βἰοπεᾶ Απ- 
οἶπετ, ᾖ36δ Αραΐπ, Ἡθ 
Εεπί οἶπος βεγναπ{β 
ΣΠΟΙΘ {παπα {πο Βτεῖ : 
Επᾶ Ίπεγ ἀᾶ παπίο 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. πχι 
ν  ρτος- Ξ 9 ἐὰν δὲ εἴπωμεν, 'Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν 

Ῥαῦ 1 ντο οποα]ᾶ παν; Έτοπα 14ΕΠ, πο 6ο. 119 

ὄχλον' πάντες.γὰρ Ἰἔχουσῖν τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην.! 

αὐτῷ: 96 
Ἠτδύ 

τοι] ὑπᾶρ ; Ίος αἲ] Ποιά ς το φομα 88 8 Ῥτορποῦ, 

27 Καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ "εἶπον,' Οὐκ.οἴδαμεν.. Ἔφη 
Απά βησπετίηρ { πθθις που πα, Πο Κπουγ ποῦ. 5ση]ᾶ 

υ - Δ ” ΄ . μ ΄ ια) ” 5: » 3 ΔΝ τα 3 / 

αὐτοῖς καὶ αὐτός, Οὐδὲ ἐγώ ... ἡμῖν ἓν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
50ο” ἔμεπι 3ρ]πο Ἅ1169, Νεϊθπος 119 ὅοαι Ὁψ υσ]λαῦ απὔποσίόἩ 

ταῦτα ποιῶ. 328 Τί.δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος" εἶχεν Ὀτέκνα 
1Ἠ6βο {Πήπρα 1 ἄο. Ῥαϊ π]αύ Μπ] γοὀ 8 ΤΩΘΠ. Ἠφᾶ (ομ]ᾶτε 

δύο,! “καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν, Τέκνον, ὕπαγε 
μπο, απᾶ Ἠπβγίηρ οοπιθ ΤἸοίΐπο ἍἈταῦ Ἡο βαἰᾶ, Ομ], Ρο 

σήμερον ἐργάζου ἔν τῷ-ἀμπελῶνί.ἅμου.! 99 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
{ο-ᾶαγ πποκν ὦηγ τὶπογατᾶ, Απᾶ Ἡθ απβποτίηρ " 

εἶπεν, Οὐ.θέλω' ὕστερον. δὲ μεταμεληθεὶς .ἀπῆλθεν. 80 Ἱκαὶ 
βᾶ,  ΙπήΠ ποῦ; "πό ΑΕἰθγγγατᾶς Ἱανῖπρτορεπυθᾶ 16 ποπ, Απά 

προσελθὠνὶ τῷ Βδευτρρϊ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς 
Πατίπρς σοπιθ ᾖΤοἴπθ εθοοπᾶά πρ βα]ᾶ Ἰκοπίς, Απᾶ Ἀθ απεπετίπρ 

δ. ρ᾿ ΄ 
εἶπεν, Ἐγώ, κύριε’ καὶ οὐκ.ἀπῆλθεν. 91 Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίη- 
βαἱᾶ, 1 [Ρο], αἵτ, απὰ Ἠποπῖ ποῦ, ΠΒΙΟἩ οἱ Πο ᾖἴπο -ᾱἷᾶ 

σεν τὸ θέλημα τοῦ πατρός; Λέγουσιν Ναὐτῷ,ι 0Ο πρῶτος." 
πθ τση οΕίπο Σαἴποςῇ Τπεγββ ἡᾖοἨῖα, ΤΠ ἍΑΕταῦ, 

Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ 
36ΑΥ8 51ο” ἴἨεπα 11θ8ας, Το 1887 ἴογοα, ὑμαῦ 118 {ακ-ββίπετογβαπᾶ 

αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
119 Ἱατ]οίς Ρο Ὀθέοτθ γοα πιο ᾖἴλπο ΚΙπρᾶοπα οἱ ἀο9ᾶ, 

99 ἦλθεν.γὰρ “πρὸς ὑμᾶς Ἰωάννης! ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, 
Ἔος Ἴοβτηθ 5ο “γοα 27οἩπ. ἀπ [πο] πα οξτριίεοπεπθνς, 

καὶ οὐκ.ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ. δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι 
Ἀπᾶ το ἀῑᾶ ποῦ Ῥε]ίεγο Ἠϊπι,- ΌῬαῦ {1ο Ίακ-ραίπετοτβ απᾶ ἴμο ἸἨατ]οῦς 

ἐπίστευσαν αὐτῷ' ὑμεῖς.δὲ ἰδόντες Ἰοῦ. µετεμελήθητε ὕστερον 
τε]ετεᾶ Πίτα; Ῥαπυγο ἈΠατῖπρ β68Π ἀἷά ποῖ τεροπί «αξίθτγγοτᾶς 

τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 
1ο Ὀο]ίετο Εϊπα, ν 

99 "Άλλην παραβολὴν ἀκούσατε. "Ανθρωπός παχιοὶ ἦν 
Αποζηες Ῥατα}β]θ Ἠρας, Α. Ὦ ἍᾖἈοεγίβίπ ἐποτο τος 

οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ φραγμὸν αὐτῷ 
Β τιβδίεχ ΟΕ Α Ἠοιβθ, ὙΠο Ῥ]απίθά 8 τὶπογατᾶ, απᾶ “8 5Εεπσθ "16 

περιέθηκεν, καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν, καὶ ᾠκοδόμησεν 
αρ]βορᾶ 3αροαῖ, απᾶ ἄαπρ 1π ᾗ Ἀ ΠΙΠΟΡΙΘΡΒ, βηπᾶ η 

πύργὸν, καὶ Τἐξέδοτοὶ ' αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 
Ά ἴοπετ, απᾶ 1οἱ οαῦ η] 6ο ΠπεῬαπάπαεηϐ, απᾶ 1εξ πο οοαπἰσγ. 

94 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλεν τοὺς 
Απᾶ πΊεη ἄχθιν πθατ ἰΠθ Βθ56οα οἳ ιο Επαῖζα, 19 δεηῦ 

δούλους. αὐτοῦ πρὸςτοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς.καρποὺς αὐτοῦ. 
Ἠ]β ῬοπάπιοἨ {ο πο ἹαςυῬαπάπιεπ {ο τθοςῖτθ Ἠ19 Στα1ζβ. 

96 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς.δούλους.αὐτοῦ, ὃν-μὲν 
Απάᾶ "Πατίπρ “ἴακοη 1119 "Παςραπάπιοῃ. Ἠϊ5 Ῥοπάπηςη, 019 

ἔδεραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν.δὲ ἐλιθοβόλησαν. 96 πάλιν 
ΊΠογ Ὀεαῦ, ϱηᾶ αποϊπθσ {ποτ 111164, Απᾶ απούΒετ Ἅ1Πεγ βἱοπεᾶ, Αραϊτ 

ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίη- 
πε εεπ{ί οἵπετ Ῥοπάπιεαπ ΊΩΟΤΟ ἍΊἨαηπ πο Ἅτεί, Ἀπᾶ ΤἨογ 

Σ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην 1ΤΤιΑ. 
: 5 --- καὶ Τ. 6 δύο τέκνα 1.. 

{ προσελθὼν δὲ ΤΤΤτΑ. 
βίτετνναιβ [οβρεγεᾶ] τητ. 
τερθη{) τησ; ου δὲ] Α. 

5 - τις (Υεαᾶ Ὃ ης 
8--- δε οαῦ [τ.]τ. 

1 ὕστερος Ὦθ Ρο 
1 οὐδὲ (γεαᾶ αἰὰ ποϊίπες 

«εἶπαν τ. 
ἁ --. µου (γεαᾶ πθ νῖπεγατα) τττΑ. 

Εξ ἑτέρῳ οἶπει ατα’. Ἁπ. αὐτῷ ΗΤΤΑ. 
κ ᾿Ἱ]ωάννης πρὸς ὑμᾶς ΤΤΊΤΑ. 

η τις ΑΙΤΙΑΥΓ, 3 ἐξέδατο ΤΑ, 



ΧΧΙ, ΧΧΙΙ. ΜΑΤΤΗ ΕΒ τη, 
» 

σαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 97 ὕστερον.δὲ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς 
αἷά {ο ἴπονα 1π 11] ΠΙΠΏΠΟΣ. Απᾶ αὖ ]α5ύ Ἡρ θου6 το 1Ποπι΄ 

τὺν.υἱὸν. αὐτοῦ, λέγων,  ᾿Ἐντραπήσονται µτὺν-υὶόν-μου. 
Ἠΐ5δ 8ος, ΒΛΥΙΩΡ, Τπογ ππΙ]] Ἠπτο τοςρεοῦ {ος 1ΩΥ 80Η. 

99 Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαντοῖς, Οὗτός 
αυ ἔ]ιο Ἠὰ»ῬαπάΙπθα βοοῖπρ ἴπο 85οπ ΑΒπὶά ΑΠΙΟΠΡ (ποπιβοίνόδ, ΤΗΙβ 

ἐστιν ὁ κληρονόμος δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ "κατά- 
15 ἴπο πεῖσ; σοπ.ς, 1οῦ ας ΕΙΙ1 Ἠΐπι, απᾶ ροῖπ ροὺ- 

1 4 ΄ ο) ρω 99 ση λ ΄ σι μυ) Γ 

σχωμεν!' τὴν-κληρονομίαν-αύτου. καὶ λαβόντεο αὐτὸν 
ΒΟ55ἵ9Ἠ ΟΕ Ἠ15 ΙπΠεσ]ζαηςθ. Απά ἨΠατνίης ἴακεη ἍἨΠῖπα 

ἐξεβαλον ᾖἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 40 ὕταν οὖν 
έλος οαςῦ [πἱπι]οιβοξ ἴθ Ἅτνἰπεγατά απά χ]]οᾶ [Πἶπα]. ποπ {ΠεχθΕοσθ 

ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς 
ΒΠα]] οοπ1θ {πο Ἰοτᾶ οἱ ἰμο πιπογατᾶ, Ὁυπαῦ ΥΥΙ]1 πε ἄο 3πμβΡαπάτιεπ 

ἐκείνοις; «41 Λέγουσιν αὐτῷ, Κακοὺς κακῶςο ἀπολέσει 
αεο ""μοςο 2 Τήαγ 5αγ Ἐν]] [πποπ]! πιΙδεταΡΙγ 1ο ΠΠ ἀθείτογ 

αὐτούς, καὶ τὺν ἀμπελῶνα Ῥἐκδόσεταιϊ ἄλλοις γεωργοῖς, 
{λεπα, απᾶ Ίἴπο γιπογατά το πῖ]] 1εῦ οαῦ Το οἴπος Ἠα»Ῥαπάταση, 

οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἓν τοῖς.καιροῖς αὐτῶν. 
πτ]ιο πν]]] τοπᾶετ ἍᾖΤο]Ἠμῖπι {πθ ἀταιῖς ᾖἹΊπ ΜΠεῖσ 56ΙΙ8ΟΠΒ. 

43 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐδέποτε.ἀνέγνωτε εν ταῖς γρα- 
36475 “ο "ἴποπι 11ο8ι8, Ῥιᾶ το ποτεχ τοπᾶᾷ 1π {πο κροτίμ- 

{ο Π1Πι, 

φαῖς,  Ἀλίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
Τωτθς, [ΤΠ6] 5ἴοπο πηΏῖσ] 3γθ]οοῖεᾶ 11μο5ε Ζπ1ο 5ρα1]ᾶ, ΤΕ] 

ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, 
5 Ῥοσοπιθ Ἠεαά ο [1π6]οοτπος: τοπ [1ηἩθ] Τοτᾶ ο] 118, 

καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἓν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 498 Διὰ τοῦτο λέγω 
απά ξ 15 Ὑοπάετέα] Ἱπ οἳΣ εγες 2 Ἄθεαιςο οἱ {Πῖς 148Υγ 

ὑμῖν, ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ 
νογοι, ἴπαῦ --Πα]] “Ρο 3ἵακεη 1ΐτοπι Ἔγοι 1ἴπο Ἰπράοτα οξ ἄοᾶ, απᾶ 

δοθήσεται  ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 44 ἀκαὶ 
1ΐ εΠα]] ο ρἵτεη {ο α παίΊοπ Ῥτοᾶποῖπᾳ Ἅ]ο Σταϊζς οἳ ἶδ, Απά 

ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν.λίθον.τοῦτον συνθλασθήσεται' ἐφ᾽ ὃν .δ᾽ ἂν 
Ἡο πΠο 4.15 οἩ ΤΠΙ5 8ὔοπθ βΠα]] Ῥο Ότοκεα; Ῥαῦ οἹη πΓΠΟΠΙΡΟΘΤΟΣ 

πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.ὶ 45 τΚαὶ ἀκούσαντεςὶ οἱ 
16 επα]] {811 16 πΙ]] ρτ]πᾶ ἴο Ῥοπγᾶςος ὮἨῖπι, Ἀπά Ἰμεατίαρ ἍΐΠο 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι-τὰς.παραβολὰς.αὐτοῦ ἔγνωσαν 
3ομ]εξ “ρεϊῖσδτς "απᾶ πο οῬμαχίεους ὑτος 118 ΡαταΡ]ος Ίπιθυ; 

ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει. 46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι, 
ἐππύ αροαῦ τοπ ο εροα]ςς, Ἅπά  πεεκῖπρ Ἠϊπ ὭᾖΤο Ίαγ Ποιά ος, 

ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, Σἐπειδὴ" ὡς! προφήτην αὐτὸν εἶχον. 
τἩογ {εαχοᾷ Ίο οὀοπνᾶς, Ῥοσπιβ 48 τα ΡτορΠηοῦ Ἠϊπι ΤΠογ Ποε]ᾶ, 

99 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν Ταὐτοῖς ἐν παρα- 
Απάᾶ αποπνοτίης 765115 Αβαΐη 8Ρροκο ὭᾖΤοίλεπι 1η Ῥατα- 

βολαῖς,' λέγων, 3 Ὡμοιώθ  ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
Ῥ]ες, 5ησῖησ, "Ἠας ΄ρεσοπαο 5]ΐχο 1119 3Κπρᾶοπα 30Ε”3Ἠ9 ἍἨθατεης 

ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ-υϊφ.αὐτοῦ: 
Το 8 ιβΏ. α Κῑπρ, πγηο τηλάθ Αα πεάᾶῖηρ {εαςῦ ΣΟΥ ἨὨ]5 ΒΟΠ : 

Ὁ καὶ ἀπέστειλεν τοὺς.δούλους αὐτοῦ Καλέσαι τοὺς κεκλη- 
απᾶ 5υηῦ Ἠ15 Ῥοπάπποι {ο οα]] ἴποςο πο Ἠαᾶ νεεῃ. 

µένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκῆθελον ἐλθεῖν. 4 Πάλιν 
Ἱπνῖιοά ο ᾖἴπο ποᾶῖπς {εΩξέ, απᾶ 3Ίπογ ποιἱᾶ ποῦ «60Π18, Αραϊπ 

ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων, Ἐϊπατε τοῖς κεκλη- 
Ίιο 5οπ 6 οἴποχ Ῥοπάπιεηϐ, ΡΕγΙΠΡ, Βαν ᾖο ἴποδο ππο Ἠαᾶ ΌθεἨ. 

61 
ἔλετα Ἰ1]κεν/]ςθ, 37 Βιιί 
Ἰμιβζ οἳ α]] Το εοηῖ ππτο 
1Ἠοῦι Ἠΐς 5οἩ, ΒΑΣΙΩς, 
ΤἨθΥ πσνΙ]] τοτυτεπςθ 
Ὦ1γ ΒΟΠ. 38 Ῥαῦ νεα 
πο ΠαβραπάΏιαα 841’ 
11θ 8οπ, ΤἨεγ σαῖᾶ αᾱ- 
ΏΙΟΏΡ {λεη]βθίτε», ΤΗΙΒ 
16 ἴηπο Ἠοῖτ; σοπᾳθ, ]εῦ 
τς 1] Ἠῖπα, απά ]οῦ 18 
Βεῖζθ οη Ἠϊ5 Ιπποτγ]ί- 
Άηοο. ϐ Απά {ἴ]πογ 
οπαβΏῦ Ὠϊπα, απᾶ ομςθῦ 
Πΐπι οαἱ οξ {πε γίπε- 
ψιιτᾶ, απᾶ Εἶθι Λίπι. 
40 ΎΓποη ᾖἶἴπο Ἱοτά 
«πθτεέοτθο ΟΕ {1ο τῖπο- 
Ἀταᾶ οοπιθίἩ, πας νη]] 
θ ἄο απίο {ποβο Ώνς- 

Ῥαπάπ.επὸ 4] ΤΊΕΥ Ραγ 
ἁἀπίο Ἠϊτα, Ἠθο πη]]] ταῖ- 
56Γ3ΡΙΥ ἀεδίχογ ἴποςο 
πγὶοκεά πε, απᾶ ση] 
1εῦύ οαῦ 1 νὶπογατᾶ 
πηῖο οἴπες ἨΠπεραπᾶ- 
1ηθΏ, Πίο] ϱΏβ]] τεπ- 
ἀθχ Ἠῖπα {πο Σταϊ{ς ΤΠ. 
ΜΠεῖχ ΒΘ6ΒΘΟΠΒ, 42 7ε515 
ΒΩἳἩ υπίο ἴπεπι, Ῥιᾶ 
Ψθ ἩςΘΤεΣ τοβᾷ 1π 119 
ΡοσΙρίἩχες, Τηε βίοπθ 
ἈνΏῖςἩ πο ΤῬαϊ]άετβ 
χε]οσἰθᾶ, 11θ β8Π10 18 
Ὄοσοπιο ΤἴἨοθ Ἰεαᾶ οξ 
1ἨΠθ οοΓΠΘΣ: 9Π]β 18 ἴπθ 
1ιοτά)ι ἀοἵτπρ, απᾶ Τε 1Β 
ΣΠΑΥΥΕΊ]οτβ 1π οΙΙχ εγθβὂ 
40 ΤΠΘΤΕΣΟΤΟ ΒΑΥ 1 ἀπίο 
τοι, ΤΗ9 Ἑἰπράοπι οξ 
4οᾶ ελα]] Ῥο ἴακετ 
Ίτοτχι γοι, αηΏᾶ ρίῖτεη 
νο α Ὠβίίοη Ὀχίπρίης 
Ἐοτί] ἴηο {τιϊ{β {Ἠπεχθ- 
ΟΕ, 44 Απάᾶ Ἱπ/ΠΟΒΟΘΤΕΣ 
ΕΠΑ] ΕΑ11 ο 1ΠίΒ Βίοπθ 
5Η5]1] ο Ὄτοκεπ: Ῥας 
ΟἨ ΥΓΠΟΙΩΕΟΘΤΕΣ 15 ιβ]. 
Σα11, 10 η] ρτ]πᾶ Ἠῖτα 
το Ῥοπάθγ. 45 Απᾶ 
Υ/ΠεΕΠ {με οἩίεξ ρε]εβίς 
απᾶ ῬΠῆατίσθο Ἰβᾶ 
Ἡοατᾶ ἍἩἨϊβ ῬΡΑΤΑΡΙΘΒ, 
ΤΠεΥ Ρετοεῖτεά ἰπαί ηθ 
εραΚκο οξ {Ἠθια, 46 Βαήέ 
Ἡπεη ἴπεγ βοπρΏύ {ο 
Ί4γ Παπᾶς οἩ Ἠ]πα, ἴΠεγ 
ᾷθαχοᾶ ἴπο πια] 1ᾶς, 
Ὄεοβιαςε {πεγ {οο]ς Είπα 
Σοχ 8, ρτορηεῦ, 

ΧΧΙΙ. Απᾶ α«θθαἹς 
ΑπΠςυγεγτεᾶ απᾶ βΒρακθ 
πηῖο πετ αρα1πὮγ Ρρα- 
χαβ]ες, απᾶ ρα1ᾶ, 2 Τη9 
Ἐἰπράοπι οἳ Ἠεβτοιμ 18 
1] απίο Αα ορτίβ]π 
ΧΙπΡ, ὙΠῖοἃ πιβᾶρ 8 
Ώ]αχτ]θρο ΤΟΣ Ἠϊ8 ΒΟΠ, 
ὃ απά εεπύ Τοτίη Ἠϊ58 
5εγναπ{5 {ο οα]1 ατα 
τΠαῦ Ὕνετο Ῥ]άᾶεη {ἴο 
ΊἨο9 γοᾶᾶΙηρ: απᾶ ἴΠεγ 
ππου]ᾷ ποῦ 60119. 4 Α- 
ραῖπ, Ἡο 5επύ {ΣοτίἩἉ 
οίπεσ εεγναπίβ, βα7- 
1ἨΡ, Τα]] {ποια τΥΏίοἩ 
Άτο Ῥϊᾷάεπ, ἙΒε]λο]ά, Τ. 

9 σχῶμεν ]εῦ 5 Ροβ5ες55 1ΤΤΓΑ. Ρ ἐκδώσεται αΙ.ΤΤΤΑΥ, 
δετ, 5 ἐπεὶ ΤττΑ. Ἂτ εἰς {Ος ΙΤΊτΑ. ᾖ7εν παραβολαῖς αὐτοῖς 1ΤττΑ. 

α ---- 2ΕΥ86 44 [τ1)]τ. 
» ΄ 

χ ακούσαγτες 



60 ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ο’ ΙΓ Ισσς 
ος το Ῥατρᾶ ο ία µένοις, Ιδού, τὸ ἄριστύόν-μου "ἠτόίμασα,! οἱ.ταῦροί.-µου καὶ 
Επεΐπςς αγε]κη]ος, απά» ἀπν]ιθᾶ, Ῥομο]ᾶ, πΏγ ἄἴππος κ 1 θεα, ΧΩΥ ΟΣΘΠ : Ἀπᾶ 

οὖν τονῖσε τὰ, ισιτίστὰ τεθυµένα, καὶ πάντα  ἴἔτοιμα' δ.ῦτε εἰς τοὺς 
τα, δν Ἡηρ σπα ἴλο {α1εᾷ Ὀευςίς. το 1116, απᾶ αἩ] ῥμίπσς [ασε] χοαάσ;  «οπιθ {ο Ἅ«1μ8 

ο. γάµους. ὅ Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ΣὸΙ μὲν εἰς τὸν 
επ] ω ταν πας σπα, πιομῶν πνοα πρ {ομςδῦ, Βαὸ κ υ ος 0πθ6 ο 

ἴο Ἰάς πιοχομαπᾶίκο: ἴδιον ἀγρόν, 2ὁ'.δὲ Λείςὶ τὴν-ἐμπορίαν.αὐτοῦ. 6 οἱ.δὲ λοιποὶ 
6 ππᾶ ἵπο τεππαπί Ἀ οσα Ώ9Ιᾶ, Απᾶ οποιος Το Ἠή8 σοΊηπαοχσο, Απιᾶ μθ τού, 
{οο]ς Μῖ8 βετταπίς, απᾶ 
οπ/τοπίοᾶ {λοι Αρίιο- Κκρατήσαντες τοὺς.δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν. 
ΣΗ11Ψ, απᾶ 8]οη/ {σπι, Ἠηγ]τς ]α]ᾶ Πο]ᾶ οξ Ἠϊς Ῥοπάππεπ, ἀππα]ιθᾶ επᾶ Ἰάϊ]εᾶ [ἐἩοπ1]. 
7 Ῥαῦ0 νι]οπ ἴπο Ἰΐτο μ 
Ἠοπτᾶ {Ίογεο, Ἡο να 7 Ακούσας. δὲ . ὁ βασιλεὺς ὠργίσθη. καὶ πέµψας τὰ 
ἨΙοῦΣ: απᾶ Ὢθ Βοπῦ Απιᾶ πανίπρ Μεατᾶ [15] {πο Κϊπρ ΥΤΑ5 ὙτοῦἩ, . Απᾶ Ἠαγίηρ εεμῦ 
Σοτῦι Ἠϊ5 ατπαῖθᾷ, απᾶ 
ἀθβίτογεᾶ ἴποξο ταιχ- στρατεύματα. αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς.φονεῖς.ἐκείνους, καὶ τὴν 
4οτοίβ, ππᾶ Ῥατπεᾶ πρ Ἠ18 60Υ0ΘΒ ’Ἡο9 ἀερίτογεά 1Ἠ056 ταπτᾷθτοδσΒ, ππᾶ 
{Ποῖτ οι ῦγ. 8ΤπΠοεη βαἳ{ 
πο ο ρασταμώς σμο πόλιν αὐτῶν ἐ ἐνέπρησεν. 8 Τότε λέγει ο πο ασ. κ) 
π'θᾶᾶΐπςσ 18 τοβᾶγ, Ῥαῦ ὠλεῖχ οἱῦγ Ἡο Ῥατηῦ, Τπεηπ Ἡρθ 5478 Μο Ἠ15 Ῥοπάπαεη, Τπθ 
Πή2] ζω .] Ῥ1ᾶ- ῃ ῃ ο ας μοι πονς. μέ, ᾖαμας ἔτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ  κεκλημένοι οὐκῆσαν 
9 «ο το Όποσεβοτο {πῖο “Ἰπᾶθεᾶ "πεᾶᾶῖπα 3Ξοιςὺ 5τολᾶν «6, Ῥπῦ {ποβο πο Ἠπὰ Ῥορη Ἰπγ]δεᾶ ππετεποῦ 

Ὃ ος οἷς ας ἄξιοι' Θ-πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ 
Ῥϊᾶ το πο παττίαρθ. Ποτίησ; 6ο Έπεχεξοτο Ἰπίο πο μοτοκαμίκτεν οξ {Πο ἨΙρ]γ/αγ8, απᾶ. 

Ίαν ο Φναπίς  ὅσους «νᾶν' εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 10 Καὶ 
Ἠϊρηνναγς, απᾶ ραἴπετ-'. 35ΙΠΒΗΥ45 πο β]ιη]] απᾶ, ἀπγιίθ το 1πθ πεᾶᾶΙπρ {θαξῦ, Απά 

αν ο Μαι ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι.ἐκεῖνοιείςτὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας 
αᾷ απᾶ ροοᾶ: απᾶ πο ΄Πατίπβ΄βοπο”οαῦ "Έμοςθ "Ροπάπποπ ΄ Ιπίο ἴμο πΙρα ασ Ὀτοραὰ ἲοβοιπες αἲ] 

ψοᾶἕίπᾳ πας Σιπςα- ὅσους εὕὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς' καὶ ἐπλήσθη ὁ 
ο σι Β5ΤΗΛΠΥ 38 αγ {οαπᾶ, "ον ἍἈροῦῃαπᾶ µροοᾶ; Ἀπᾶ “'Ῥεοβπθ 5ξα1] 1119 

το κο της Επείς πο «γάμος ἀνακειμένων. 11 εἰσελθὼν.δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσα- 
πα τρο ος αρρλσαια Ξ Ἀπγεάϊπς θαςί  οἳ ϱπεΒίΒ, ο. Ἰπ 1419 --- Το 5οθ 

ΕαστιοπΏ: 12 απᾷ Ἄο σθαιτοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον 
μμ Ἐν ο με Ὃ ον τηθ μιεδῖς Ῥεπε]ᾶ ἴπετ Ε ΠΙΑΠ πιοῦ οἸοῦμεᾶ. 

ϊ - . - 

Ἰάψμος πο. Ματίς ἔνδυμα γάμου", 19 καὶ λέγει αὐτῷ. Ἑταῖρε, πῶς 
πρ ρὰ πνὶθἩ α ϱαχιπεπῦ οΕ [πε] πο Σθββῦ Απιᾶ ἨΘΒΑΥ5 Το Ἠΐπι, Ἐτίοπᾶ, ἍΆονγ 

19 μον εαᾶ ἡλο ίππ εἰσῆλθες ὧδε μὴ -ἔχων ἔνδυμα γάμου; Ὁιδὲ 
10 ἴλο πογναηῦ», Β]τπᾶ ἄῑᾶςῳ ἴποι οπΐος Ίετο ποῦ μωσασα, Α βατπιοπύ οξ [ης] ππρρας 49509 Ἐμί ηθ 
Ἠϊπα Ἠαηᾶ απᾶ {οοῦ, απᾶ ᾱ ! 
ἔρκο Ἠίτα ΑπΑΥ, απᾶ ἐφιμώθη. 19 τότε Δεῖπεν ὁ βασιλεὺς! τοῖς διακόνοις, Δήσαν- 
σαςὺ Ἰῦπι Ιπίο οπΐος νγας 5ροεσἩ]θβθ, Ἔπεη ἉΒαϊᾶ πο ἉΚἰπρσ 9οΐμποθ κβετταπῖς, Ἠπνίηρᾳ 
ἄατκποςς; Ίμετο εἶα]] 62 πῃ ε 
Ῥο ποορίις απᾶ ρπαςι- Τες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας «ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε 
Ἱπρ οἳ ἰοείμ, 14 Ῥος Ῥοιπᾶ ΠΒ 4060 απᾶ Ἠαπάβ ᾖΊακο παν ἩὭϊπ απᾶ οαςίοιῦ Πα] 
πΠΑΠΥ 8χο οα]]οᾶ, 6 . πάτο ο μο σαν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 

Σ1πίο ἴπο ἄατ]κπθςς ἴπρθ Ἅου{εΓ: Ίβιοτθ 5Ώα]] Ὃο ἴπθ Ἅπτγοορίπ αλᾶ ἴμθ 
/ "1 / ᾿ 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 14 πολλοϊ.γάρ εἰσιν κλητοί,-ὀλίγοι. δὲ 
Ρπαβηῖησ οἳ ἴπο 1θείΗ. Έος ΠΙΑΏΥ. 8ἵ6 Ἅομ]οᾶ, Ῥαῦ 16 

ἐκλεκτοί. 
οἩοςξοτ. 

15 Τηῆεπ ποπ ἴπο 
Ῥμαχίσος, απᾶ ἐοος 10 Τότεπορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως 
οοαηπεεὶ Ἰοπ πε Ἴῃηρτ ἩἨατίπσ βοπθ ᾖἴπο ἘῬμαχί5θεβ 3ροππιςο]. αγοος  Ἠουι 
παϊρΏῦ οπἵβτισ]ο Ἠἶπα Ίπ. 
Ἰάς ἐπῆς 16 Απᾶ ἴπον αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγφῳ. 16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ 
βοπέ οπῦππ{ο Ἡ τη ἡμοῖτ "Ἠϊπα «μον ταΙβ]ῦ εΏσπατο Ίπ ο... Απιᾶ ῶμογ 5οπἁ το Ἠάσα 
ἀῑςοῖρ]ες στι ἴλιε Ἠε- -”- Ξ Ι , 
τοᾶίαπς, εαγίπᾳ, Μας- .Τοὺς-μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν. ' ο. Εξ, »γοντες,! Διδά- 
Ίεσ, νε Ἐποτγ τπαῦ ποια ΤΠεΙτ πανε} ππΙῃ 19ο οτοᾶίαΏς, βαγίηρ, Τεπσπος, 
Ἀτὴὸ Ίτας, απᾶ ἴεας]μεςὺ λ ζλ. ος ερ νηδΕή 
Έλο να” οἳ ὅοά Ἱπ σκαλε, οἴδαμεν ὑτιάληθὴς εἴ, καὶ τὴν ὑδὸν τοῦ θεοῦ ἓν ἀληθείᾳ 
Ὀταίμ, ποϊύπου οιτοβΏ ππο Κποῖν ἐπαῦ ἴχγαο ἐποιατί, απᾶ {1ο ἍΎν/αγ οξ ἄοᾶ ἵπ ἍᾖΊταίῃ 

π ἠτοίμακα 1 Ῥανε ὑτερβιοά ΤΤΤΤΑ. α ὃς ΗΤΤΑ. Σ ὃς ΤΤΤΤΑ. 5 ἐπὶ ΤΤΤΤΑ. 
5 ὁ δὲ βασιλεὺς ἀκούσας 1,; ὁ δὲ ση αἲς πἝτας καὶ ἀκούσας ὃ βασ. Ὑ. . Ὁ ἐὰν ΙΤΊΤΑΝΓ. 
9 νυμφὼ» Ὀχ]άεσΏαπιΡβοτ τ. ἆ ὁ βασιλεὺς εἶπεν ΗΤΊΤΑ. 9 --- ἄρατε αὐτὺν καὶ ΗΤΤΑ. 
{Γ-- αὐτὸν Ὠἶτω 1ΤΊΣΑ. ξ λέγοντας Πτ1χ. 



ΧΧΙ]. 

διδάσκεις, καὶ οὗ 

ΜΑΤΤΗ Ε Ἱγ. 

µέλει σοι πεοὶ οὐδενός, οὐ-.γὰρ βλέπεις 
{σασοἈοδῦ, απᾶ ἵ]οτο 15 οπτὸ {οίΐπεο αὐοιξ πο οπθ6, ᾖ{οτῥποί 1ἴΠοι "]οοκοςῇ 

εἰς  πρόσωπον ἀνθρώπων' 17 Πεἰπὲι οὖν ἡμῖν, τί σοι 
ΟΠ [16] 4Ώρεαζαπςσθ ΟΕ ΠΙΘΗ; 161] 1ἴποχοίοτο αδ, ὙἈλπαῦ "ἴποιι 

δοκεῖ; ἔξεστιν δοῦναικῆνσον Καίΐσαρι ἢ οὔ; 18 Γνοὺς δὲ 
μΗλίηκκοςύ2 15 Τὸ Ίαπντα] Ἰορῖτο {ἰτίυπίθ Ἅᾖ{ο0σβης ογποι ΠαίΞκπονίης 

ὁ Ιησοῦς τὴν.πονηοίαν. αὐτῶν εἶπεν, Τί µε πειράζετε, ὑπο- 
α]οδυβ Ἐιοίχ πν]ο]κθᾶπιοςς καὶ, ἨἨγσ πιθ ἄογο {οπιρί, ἩἨγρο- 

κριταί; 19 ἐπιδείξατέ µοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. Οἱ. δὲ 
οτ](θς ΒΗΠΕΙΓ 11 ἴλο οοἵη. οἳ {πο :Ἀραΐο, Α πά {Πογ 

προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 20 καὶ λέγει αὐτοῖςὶ, Τίνος 
Ῥχοροπίσά το Ἠϊπι α ἀοπητίας. Ἅπά Ἠθβαγ5 ἴο {ποπι, Ίψλοςο [5] 

ἡ.εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; 91 Λέγουσιν Καὐτῷ,ι Καΐσαρος. 
9Π15 Ίπιαβθ απᾶ στ ἀπσοτιρίίοη 2 ΤΠογ βαγ ᾖἴΤο Πΐπι, 0ω5α”5, 

Τότε λέγει αὐτοῖς, ᾿Απόδοτε οὖν τὰ Καΐσαρος Καΐσαρι, 
Ἔποι Τε βαγ5 το ὕπαεπι, Ῥοπάος ΄μοπ {πε πες οἳ (α15.τ το Οπ8εατ, 

καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 32 Καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν' 
Βά ἴπο {π]πρς οἑ αοἆ Ἅᾖἴο αοᾶ. Απᾶ ἨΠανίπρ Ἠεατᾶ ΊΠπεγ π/οπάρχεᾶ; 

καὶ ἀφέντες αὐτὸν Ιἀπῇλθον.ὶ 
αηπΏά ο ΡΗΠΕ Ἠΐτι Ὑγεπῇ ΑΠΙΑΥ. 

25 Ἐν ἐκείνῃ τῇ πτρα προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, ποῖϊ 
ΟἩπ ᾖἰπαῦ σαΏ1ο το Ἠΐπα αθβερεα, πν]ο/ 

λέχοντες μὴ.-εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, 24 λέ- 
847 Τλοτο ἶ5 ποῦ πο οσα. ΑΏᾶ ἴἨαεγ αιοβ]οποά ἸἨίπα, ... 

Ύοντες, Διδάσκαλε, "Μωσῆς! εἶπεν, ἜἘάν τις ἀποθάνῃ μὴ 
16, ΤδαςἨεΣ, ἼἼοβες πιά, 1 αἩηγ οπθ απου]ά ἄϊο ποῦ 

ἔχων τέκνα, “ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα 
Ἠανίηπς οἨπι]άτεπ, 39Πα]] “ΠΙΑΙΤΥ αἨ15 “ρτοίπετ απγ]{θ 

) ” Ν α / [4 - τ 

αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρµα τῷ .ἀδελφῷ.αὐτοῦ. 3256 ΄Ἠσαν δὲ 
5Η, απἆ «Ώα]]ταῖβο πρ ποοιὶ 1ο Ἠϊ5 Ὀχοίβου. ουν {πετο 1γεγθ 

2/08 πν ς ) 1δ λ γι . Δ ε -” Ῥ / η ρα λ / 

παρ ημῖν επτὰ ἀδελφοί' καὶ ὁ πρῶτος Ῥγαμῆσας' ἔτελευτη- 
ψίτῃἉ ας ΒΘΥΕΏ ἨῬτοίἩοίβ; απ ἴπο ἍἈτρυ ἨΠανῖηρς πιαττῖοᾶ 41εᾶ, 

σεν, καὶ μὴ ἔγων σπέρμα ἀφῆκεν 9τὴν-γυναϊκα.αὐτοῦ τῷ 
ππᾶ ποῦ Ἠπνίπρ ρα 1θ6Εῦ - Ὦ15 πη]{ο 

ἀξελφφ-αὐτοῦ. 326 ὑμοίως καὶ ὁ δεύτερος, καὶ ὁ τρίτος, 
{ο Πί5 Ῥτοτμος. Τη Ἰϊ]κο ΠΙΠΏΏΘΥ 115ο ἴπο εοσοπᾶ; Απά πο  Ἅἰπῖτα, 

ἕως τῶν ἑπτά. 97 ὕστερον.δὲ πάντων ἀπέθανεν ἀκαὶ! ἡ γυνή. 
Ἡπῖο τμ βετοῃ. Απά ]α5ῦ οξ α11 αῑθά Ἄ]πο 1μο τνοιιαἩ. 

3δ ἐν τῇ τοῦν ἀναστάσει! τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; 
αἴπ 31ο 1Επεγεξοτα τοβατγθοβῖοητ οἳ τ/]μ]ο] οἳ ἴἨθ 5θγοη «Πα]] 5πο Ὦθ σηί{ο 2 

πάντες.γὰρ ἔσχον αὐτήν. 399 ᾿Αποκριθεὶς.δὲ ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν 
ΣΟΣ α1]. Ῥαἆ. Ἠοτ. ΑΠπά απβυγογίπρ 165115 πα]ᾶ 

αὐτοῖς, Πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν 
{ο ὑπεπι, Ὑο ετχ, ηοῦ Κποντίως ἴἩο ἍδοχΙρΌἁποβ, ποτ Ἅἴπο Ῥουγετ 

τοῦ θεοῦὈ. 90 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει . οὔτ Ὑγαμοῦσιν οὔτε 
οξ ἀοᾶα. Ἔοχ 1η ᾖἶΠοθ Ὥτοκυγτεοβῖοη πεϊίπεγ ἄο ἴπογ πιαχτσ ποτ 

"ἐκγαμίζονται! ἀλλ ὡς ἄγγελοι Ιτοῦ! τθεοῦ! ἐν Ἡ οὔρανῷ 
Άγ Ρίτον ἵῃ Ὠ]βχτίαρθ, Όας 88 ΞμμΕΙΕΙ οἱ ἄοᾶ ἵτπ Ώβθαπεη 

εἰσιν. 91 περὶ. δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, οὐκ. ἄνέγνωτε 
«πεγατο, ῬΒπό σος οποτε Ἔμο τεκιττοοβίοπ  Οἳ ἴμθ ἆθαᾶ, Ὥατο το ποῦ τεβᾷ 

τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ, λέγοντος, 99 Εγώ εἰμι 
ἔλαῦ πγΏῖο] τας 5Ρο]κοη. οσοι σσ 6ο, ΡΑΥΙΩΡ, 1 ΒΤΗ 

ν 

65 
{ποια ΕοΓ αΏσ ιαπ: τος 
ἴποια τοσατάοξύ ποίτηθ 
ΡΘΙ5Ο3 ο πιο, 17 611. 
118 ἍᾖΤμοτο[οτο, πας 
{Πίπχκοςδύ {ποια 15 16 
1αλνέα] {ο ρῖτο ἐτιριαίθ 
απ{ίο (Ο184Χ, ος ποι ὃ 
18 Βπῇῦ ᾖο6-αὰ8 Ροτοθίτεά 
1Πεϊν πν]οκοᾶπεςς, απᾶ 
5αἷᾶ, ΓΠΣ ἰειαρύ Υθ 
Ίηθ, 36 «Ἠγροοστίίες 2 
19 ΒΠουν τηε (ο υτ]οιι{θ 
ΙΠΟΠΟΥΣ. Απά Ὥᾖ1ἴνογ 
ὈτοιιρΏῦ απίο Ἠϊπα Α 
ΡοΠπΗγ. 20 Απά Το 
5] τ απίο {Πεηλ, 1 Πο5θ 
ἵδ ἰΠ]5 Ίπιαρο ιιπᾷ ιι- 
ρουςοτ]ρίίοα 2 21 Τπογ 
Β4Υ απίο Ἠἶπα, 022541”8. 
Ἔποη κα] ] Ἡο ππίο 
1ΠΏθιη, Ἑαπάογ {ποτεξοτθ 
ππίο Ο5αχ ἴπο (Πῖπρβ 
π/ΠΊΟἈ ἆ4ἴο (0Φαατ5; 
Ααπᾶ αηπίο ἄοᾶ {ἴπθ 
{πΙπρ8 {παῦ ατο ἄοᾶ”8. 
22 ΊΤπεπ Ἅᾖἴπεγσ ἸἨπά 
Πεηπτᾶ Ἅ{ᾖέδθ Ἅ1υογ68, 
Τμεσ ταρχγο[ι]θοᾶ, απά 
168 ἨὨΐπα, απᾶ πεπῦ 
Μλείχ παγ. 

23 ΤἨΠο ἍΒ4ΠΙΟ ἄπτ 
ΟΒΠ1Θ {ο Ἠϊτπι ἴπθ βαᾶ- 
19068, π/ΠΙΟἩ 5αγ ἴπαῦ 
ΊἨοχθ 18 πο ΤΕΡΙΙΤΕΟ- 
ὔΊοη, απᾶ αδκκοά Πΐπα, 
24 παὔΊΠβ, Μαβύετ, Μο- 
865 βδἱα, 16 α παπι ἀίθ, 
Ἠρνίπρ πο οπ]ᾶτοα, 
Ὥ]5 Ῥχούμοςχ Πα. 11 ΠΙΑΥΣΥ 
Ἠ18 νηῖ{ε, απιᾷ ταῖ5ε αρ 
5οοᾷ πηπίο Ἠϊ8 Ῥτοίπετ. 
20 Χουν ὑπετοπτεχο πΊΙἩ 
π8 6ΕΥΟΙ Ῥτείητεη: απᾶ 
Το Βνβῦ, πετ Ἠο Ἠαά 
παθγτίθά α :Ψε, «ἶα- 
σθιςοᾷ, απᾶ, πανίπρ πο 
Ίςφμο, |6Εὐ Ἠ15 νι {ο α116ο 
Ἠϊ5 Ῥτοίποεγ: 26 Ἰχε- 
πγὶνο Ίο Βοοοπὰ αἱςο, 
απᾶ ἴμο υπ]γα, απ[ο {πε 
βεπεπίἩ, 27 Απᾶ Ἰ]α5έ 
οξ α]] πο ποπιαΏ ἀῑοά 
Ἀ]δο. 28 Τηετοξοτε ἵπ 
τῃο ταβττεςσῦῖοΏ πΥηοβ8θ 
σσιξα Πα] 5Ώε ο οξ ἴπθ 
5ετειῃ ὃ Έοτ Ίἴμπεγ αἱ] 
Ὥπα Ἠετ. 29 ζοδαβ απ- 
ΡνΓετθεᾷ απᾶ βαἰἀ Πίο 
νΒοπα, Ὑθ ἆο 611, ποῦ 
Ἱαπουνίησ Ίἴπο οοτὶρ- 
Όπχ65, ΏΟΣ {πο Ῥοΐνετ οξ 
αοα. 950 Έοτ ἵπ ἴ]μθ 
χθβΙΥΤΘΟΙΊΟΏ ἴἨεῦ πεῖ- 
ἴπεχ 1ΙΠΑΥΥΣ, ἨηΟΙΓ 4Τθ 
Ρίτεη 1ηΏ τιαττίαρο, αυ 
3ἵθ6 458 ἴπο απΏρε]» οἳ 
αοᾶ ἵπ Πεατεπ. 51 Βαὸ 
85 ὑοιοβίπρ πο τεβΙτ- 
χεοίίοι οἳ ἴμο ἀθιᾶ, 
Ὥλτο γο ποῦ τθαᾶᾷ ἴπαῦ 
πνΏ]οἨ γ/β58ΡΟΚεηΠ πηπ{ο 
ποια Ὦγ ἄοά, εαγίΏΡ, 
31 Άτα ἴπο ἄοᾶ οἳ 

Ἀ εἰπὸν τ. 1 - ὁ Ἰησοῦς Ζ6β15 (5478) 1/Γ. 
π- οἱ (γεαᾶᾷ ΒΑΨΙΠΡ) τΤΊτΑ. α Μωὺσῆς ΙΤΤΤΑΥΓ. 
4-- καὶ τ[ττ]α. ας ἀναστάσει οὖν 1ΤΤτΑ, 
ν ---θεοῦ ΗΤΙ[Α], π - τῷ ἴπθ ΙΤΤΣΑ, 

Κ.--- αὐτῷ π[Α]. 
9 -- ἵνα {ηαί τ, 

5 γαμίόθνται 11 1τΑ. 

1 απήλθαν 1/ΤΤΤΑ. 
Ρ γήµας ΙΤΤΤΑ. 
ἕ--- τοῦ ΏΤητΑ, 
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Α χα Ἡαπι, αιᾶ ἔλο ἄοᾶ 
οἳ 15486, απᾶ ἴπο ἄοά 
08 ᾖαοοῦ οάᾶ ἶ5 ποὺ 
1µ9.ἄοᾶ οξ ἴμο ἀοαᾶ, 
Ῥαν οἳ ᾖἴμο Ἠτίηρ. 
35 Απᾶ Ποη πο ποπ]- 
θυαᾶς Ἠθαχᾶ (λῖς, Εογ 
πγοχο αβ(οπῖβηθά αἲ Ἠ18 
ἀρούσίπο, 

54 Βυΐς, ππεπ πο 
ῬΠαχίβεθϐ Ὠαᾶ Ἡθατᾶ 
1παῦ Ἡθ Ἠπᾶ ραύῦ ἴπο 
Ββάᾶιοθοβ ἴο 51]οπος, 
ΊἨογ ἍἼποχο παϊπετεᾶ 
Μορείπος, 96 ΤΠθπ οπθ 
οἳ ἴἨοπι, τυΐσλ 10αδ Α. 
Ἴβνγγεχ, οαξκεᾶ Πίπι α 
«Γαοβίῖοη, υοπιρύϊπρ 
Ἠΐπι, απᾶ  ΔΘαγΙΠΡ, 
96 Ματίος, Ὁσυηῖοι ᾖ 
1πθ ρτεαῦ οοπιπιαπᾶ- 
πηοπῦ Ἱπ πο Ίαν 
37 ᾖθβας βαἰᾶ απ{ο Ἠϊπα, 
που βἩα]έ 1οτο ἴ]μο 
Τιοτᾶ {πγ ἄοᾶ ση] α1]. 
ΤἩγ πεαχῦ, απᾶ τη Ἡ αἲ]. 
ΦΗΥ 5ου], απά σηιῦἩ αἲ]. 
ΥΗΥ πταὶπᾶ, 398 ΤΗΙΒ 18 
1πο Ητςδί απᾶ ρτεαίσοπι- 
πηβπᾶπηεηῦ, 59 Απᾶ ύμθ 
βεσοπᾶ ἴ8 Ἰκο απύο 16, 
Τλοα ελα]; Ίογο ἴπγ 
πείρΏροασς ας {Ἡγεε]ξ, 
40 Οπ 1ΤἨθβθ πιο σοπι- 
τηβπᾶπιθηῦβ Ἠαπρ αἰὶ 
1μο Ίαν απᾶ [1ο Ῥτο- 
ῬΗ9{Β, 

4] ΓΠΙΙθ ἴπο Ἔπα- 
χ5θ8β Ποθχο ραϊποτεᾶ 
Τοροῦ]αχ, ᾖθ8ας αρ]κθᾶ 
όηοπι, 42 ΒΑΥΙΩΡ, παῦ 
ἡἨίπ]ς ο οἳἑ Ολτίςί2 
Ψ/ΗΟΞΘ 50η ἶς5 Ἡθ2 ΤΈΠεγ 
ΒΗ7 υηῖο Ἠΐπα, 711 οι 
οἱ Ῥανίᾶ. 45 ἩοςαΙἩ 
Ώπ{ο παπι, Ἠοιυ ἴλποθη. 
ἀουπ Ὠανιά Ἱπ αρὶτ]ῦ 
σα]] Ὠϊπα Τιοτᾶ, βαγΊτρ, 
44 ΤΠΘΤΙΟΠΡ 5α1ᾶ ἀπῖο 
ΣΥ Τ,οτᾶ, 810 ἴποι οἩ 
ΤΟΥ τὶρΏί Ἠαπᾶ, 111 Τ 
ΤΙΑΚΟΘ ἸΠίπθ ΘΠΘΠΙΊΘ8 
417 {οοΐβίοοΙι2 45 ΤΕ 
Ῥατν]ᾶ ἴπεη ομ]] Ἠῖπι 
1ιοτᾶ, Ἠον 18 Ἡθ 8 
ΒοΏ2 46 Απᾶ πο ΠΙΒΠ. 
πγα8 αΏ]θ ἵο ΑΠΒΊΥΕΣ 
ἘἨϊπι α ποτᾶ, ποθἰίμες 
ἀιτεῦ αΠΥ πια Έτοτα 
ΜλΑδῦ ἅπγ Τοτία ας] 
Ἠϊπο ΑΠΥ ΠΙοχθ οιεθ- 
ἐἴοπβ, 

.ΧΧΙΠΙ. Τπεῃ εραζκθ 
Φεβαβ{οἱποπια]ἑραᾷθ, 
Φπά ο Ἠϊ5 ἀδοῖριες, 
2ΒΑΥΙΠΡ,΄ 1Ἠθ 5ογϊθθβΒ 
Απᾶ πο Ῥηατίδεος βἱῦ 
1η Μοβος 5οαῦ:. 3 α]] 
ΤΠοχοίοτο ἹΠαῖδοετος 
Τ]ογ Ῥιά τοι οΏβεγτο, 

α---ὃ θεὸς (γεαά Ὦε ἵπ ποί) τ. 
ἔφη αὐτῷ 8; ὁ δὲ έφη αὐτῷ ΗΤΤΓΑ; ἔφη αὐτῷ ᾿Τησοῦς Υγ. υ [τῇ] 

ᾱ--- δὲ απά 
Ἔ καλεῖ αὐτὸν κύριον ΕΤσΑ; καλεῖ κύριον αὐτὸν Τ. 

πρώτη ΙΤΊΓΑΥΓ. 
ΙΤΤΓΑ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΧχΗΠ, ΧΧΙΠ. 
ε 9 , ᾿ ς ΄ 

ὁ θεὺς ᾿Αβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ 
Τμθ ἄοᾶ οἳ ΑΌΓΑΊΑΠΩ απᾶ πο 6ο οξΊβαβα απᾶ ἴμθ οά οΕαοοῦῦ 3Νοῦ 
” « ” . 

ἔστιν Σὸ θεὸς' Υθεὸς! νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. 88 Καὶ ἀκού- 
1. 1ᾳοά ἄοᾶ οἳ [ύμ6]ᾶεαᾶ, Ὀαῦ οἳ [ύπε] Ηπτίπρ. Απάᾶ Πατίπα 

σαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 
Ἠεαχᾶ, {πο οτοπᾶς πγετθαβθοπὶσπεᾶ αἲ Ἠ]8 τεποβίηρ. 

94 Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι να τοὺς Σαὸ- 
Βαΐ {πο Ῥπατῖκοςς, Ἠανῖηρ Ἠθαρχᾶ ἵλαῦ ηθ Ἠαά 5ἱ]επσθᾶ ἰλο Βαᾶ- 

δουκαίους, συνήχθησαν ἐπὶ τὸ.αὐτό, 95 καὶ ἐπηρώτησεν 
ἆμοεςς, πποτο βαὐλοτεᾶ Μοβοίλος, Απᾶ Σαᾳποθββ]οπεᾶ [1μ]1πα] 

εἷς ἐξ αὐτῶν  νοµικόο, πειράζων αὐτόν, Ἰκαὶ λέγων! 
1οποθ”οξ “παπι “Α 34οοἳο 5οΕ 7419 ανν, ἐεταρίίηρ πλ, Απᾶ ΒΑΤΙΠΡ, 

96 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ εγάλη ἔν τῷ νόμῳ; 
ΤἘοαςἨ2τ, ὙἨΙσἩ "οοπιτηνπζπασπ{ [11 31μο] 3ρτεβί  Ἱπ 1]θ 1.τν 2 

97 30 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ,! ᾿Αγαπήσεις κύριον τὸν θεόν 
Απᾶ ζο65α8 ββαὶά Το Ἠϊπι, μοι ϱΒα]έ 1οτε[{πε] Τιοτά Ἅᾳοᾶ 

3 ε/ Θ 3 ’ υ .) ε/ . ο] κ 

σου ἐν ὅλῃ τῇ" .καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ-ψυχβᾷ.σου, καὶ ἓν 
ανην πια αἱ 'Ἡψ Ἠρατί, Άπᾶ Αη α]] {ην βοπ1, απᾶ πια 

ὅλγ τῇ.-διανοίᾳ.σου. Ὁ8 αὕτη ἐστὶν «πρώτη καὶ µεγάληϊ 
8]] ΤΗΥ πα]πᾶ. Τηῖ8 15 [πε] ἍἈΕτδί ΑΠ. ρτθβί 

ἐντολή. 99 δευτέρα.δὲι ποια αὐτῇ, ᾿Αγαπήσεις τὸν 
οοπαπαρπᾶπιεπ, Απά Γ1ηοθ] 5οεοπᾶ [15] 1 18, Πο εἨβ]έ 1οτο 

πλησίον-σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς 
ΤΗΥ ποῖρηνουις 5 ἍΤἨγεθ]Ε, Οπ {λποεςθ Έντο οοπαπαβλάπιρω{β 

ὅλος ὁ νόμος «καὶ οἱ προφῆται κρέμανται." 
811 Ὅμο 1.νν Ἀπᾶ ἴηπθ ἍῬτορΠμοίβ Ίαπρ, 

41 Συνηγμἔνων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν 
Ῥυΐ δηάνῖηρ “Όθεπ "Ωβεεπιδ]θᾶ 5ἱορεῦπαν, "119 

) 4 ..) - ιά ρ. . - Γκ λλ. ” ” 

αὐτοὺς ὁ Τησοῦς, 432 λεγων, Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ; 
Σποπα 716518, ςαγίΏρ, Πμαὐ 3γο ΣὐΠῖπ]ςσοοποεγπίπᾳρ πο Ολτὶςῖ 2 

τίνος υἱός ἐστιν; Λέγουσιν αὐτῷ, Τοῦ.Δαβίδ.ὶ 49 Λέγει 

3ΡΠαχίςαοες Σᾳιες[]οπεᾶ. 

οἱ πῆοτα 3βοι. 3197162 ΤἨΘΥ 5αΥ ᾖἴο Πΐτα, ΟΕ ὈΏανίᾶ, Ἠθ βαγ8 

αὐτοῖς, Πῶς οὖν 'Δαβὶδὶ ἐν πνεύματι Εκύριον αὐτὸν καλεῖ»' 
νο ίμοπ, ἩἨοπ ἴπεαη 3"ΠΒατίάα ᾗπ ααριτ]δ ”Τιοτᾶ οἨϊπι }ᾷ0ες 5οα11 7 

λέγων, 44 Εἶπεν Ἀὸδ! κύριος τῷ.κυρίφ.µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν.μου 
ΒΑΥΙΩΡ, 3σα]ᾶ 31119 "]ιοτᾶ το πισ Τοτᾶ, ΒΙ; οπ πι χὶρΏί παπά 

ἕως ἂν θῶ τοὺς.ἐχθρούς.σου Ἱὑποπόδιονὶ τῶν ποδῶν-σου. 
ππβ]. Ί Ῥ]ασθ ἴμίπο οποια [5] α ξοοΐδίοο] 2ος ὗἩΥ 2εοῦ. 

4ὔ Βὶ οὖν ᾿Δαβὶδὶ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ 
18 ἴἨετεξοχθ ἨὨατιᾶ οα]]15 πίπι Ἰιοτᾶ, ποπ Ἠ]8 5οη 

ἐστιν; 46 Καὶ οὐδεὶ ἐδύνατο Καὐτῷ ἀποκριθῆναι! λόγον, 
15 ἨἩθ2' Ἅπά ποοπθ ας αρ] Ἠΐτα 10 ΒΠΡΊΥΘΥ Ὦ ποτᾶ 

οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾿ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν 
ΤΟΣ ἀἆατοᾶ Ά1γοπε Ίτοπι Όπαῦ αγ {ο αμεςΌῖοα Ἠΐτα 

οὐκξτι. 
ΑΠΥ ΠΙΟΙΘ (156, πο ΤΙΟΥΘ). 

99 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς.μαθηταῖέ 
Τῆεπ 1 εδας βρο]κθ το ἴποθ οτοπᾶς απᾶ το “4ἱβοῖρΙθβ 

αὐτοῦ, 3 λέγων, Ἐπὶ τῆς ΙΜωσέωςὶ καθέδρας ἐκάθισαν οἱ 
118, 8αγΊπρ, ΟἩπ ᾖἴμο 3908 3λΤοξεΒ αρουῦ Ἠαγο 5αΐ ἀοπ/η ἴμθ 

γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισᾶῖοι ὃ πάντα οὖν ὕσα.α ἂνὶ εἴπω- 
ΒΟΣ1098 ςπᾶ ἴΠο Ἐλπατίςορϐ; 811 ἴπίπρεβ ὑπετεξονο ν/ηαίθγοχ ἴπογ πιαγ 

8 ὁ δὲ Ἰησοῦς 
Α, ο ᾗ µεγάλη καὶ 

ε κρέµαται καὶ οἱ προφῆται ΙΤΊΣΑΊΓ. { Δαυϊδ ΑΥΓ; Δαυείδ 
Ὀ Ά.ο- ὁ (γεαᾶ [0πε]) ΙΤΤΤΑ. 

Υ ---- θεὺς 1 ΓΑ]. Σ--- καὶ λέγων ΗΤΊ5. 

Τ. 

1 ὑποκάτω υπᾶςτ ({Ἠγ {θεί) ΗΤΤΑ. Κ ἀποκριθῆναι αὐτῷ ΙΊτΑ, Ι Μωύσέως ΗΠΙΑΊΗ, Ἡ ὼν ΤΗ, 



ἓ ῥβρ ης μὴ ΧΧΙΙ. ΜΑΤΤΙΕΙΥ, 
ο, η στο - Λ σος» Ἡ να μα πο 

σι» υμιν "τηρειν,' “τήρειτε και ποιεῖτε"" κατά. Οὲ τά.εργα.αὐτῶν 
ἐο]Ἱ σοι Ἅοκοορ, Ἴοο, απᾶ 4ο, Ῥαῦ πΕίοτ {ποῖς πνοχ]ςς 

μὴ. ποιεῖτε λέγουσιν.γὰρ καὶ οὐ.ποιοῦσιν. 4 δεσμεύουσιν Ργὰρὶ 
ᾱυ ποῦς 301 ἴπογ 5η} απᾶά 4ο ποῦ, 3πογ δμΙπά 1{οτ 

΄ , ᾳ Δ 34 [Π αν. ’ 3 λ νο φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα," καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς 
Ῥπιτάσις Ίθιτγ  απᾶ Ἠατᾶᾷ {ο Ῥοας, απᾶ Ίαγ ᾖ{[ἴποπα] οπ {πο 
4 1 η ΄ ον ον δὲ δ λ 5 ημ] 2 μ 
ὦμους τῶν ἀνθρώπων) ττῷ δὲ δακτύλῳ.αὑτῶν!ὶ οὐ-θέλουσιν 

Σμομι]άοτς οἳ πιο, Ῥαῦ πα ομοῖχ ον Ώμσος Του τν] ποῦ 

κινῆσαι αὐτά. ὃὅ πάντα.δὲ τὰ ἔργα.αὐτῶν ποιοῦσιν πρὸς τὸ 
11ο0το Ίποπα, Απιά αἰ] τλοίς πουξ8 1πογ ἆο το 

θεαθῆναι. τοῖς ἀνθρώποις. πλατύνουσιν 3δὲῖ τὰ φυλακτήρια 
Ῥο 5οοἩ. Ὦγ τας. "ἃΤῃογ πιακο "Ῥχοβά }απᾶά αρλγ]αοίοτίοΒ 

αὐτῶν, καὶ µεγαλύνουσιν τὰ κράσπεδα Ιἵτῶν.ἱματίων.αὐτῶν'' 
Σιπεῖτ, απᾶ 6] ὰχρο πο ἹῬοτάςτς οἳ ποῖχ ϱατπιθη/ς, 

6 φιλοῦσίν Ἱτεϊ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις, καὶ τὰς 
3οτο αηπᾶᾷ ἴπο Ατ ἴ ρ]αςθ ἵπ Ἅᾖτἵμο 5ΙΡΡοίς,' απᾶά ᾖ1πο 

πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, 7 καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν 
Άχτνί εοοῖς 1π ἴ]μο ΒΥΠ4ΦΟΡΙΘΒ, απᾶ Ίπο βα]αίαθ]ους ᾖἵπ 

ταῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὺ τῶν ἀνθρώπων Σῤαββί,ῥαββυ! 
1π9 πιατ]κοί-ΡΙΑ668Β, απᾶ {ο Όο σα]]οᾶ Ὦγ Π]ΘΕΏ ἘῬαβδι, Παρυ], 

8 μεις ἐξ μὴ κληθῆτελῤῥαββί:' εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ Σκαθηγητής,! 
0 γα /νο”ποῦ οα]]εᾶ Ἠαπροϊ: 3ογ0πΠοθ ᾖΒ ποιςσ Ἰεαάος, 

Σὸ χριστός'Ἱ πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 9 καὶ πατέρα μὴ 
ἴπο Ομτ]εῦ, Απᾶ ο] γθ Ὀχοαύημτεπ 916. Απᾶά δξαίμος "ποῦ 

καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς' εἷς γάρ ἐστιν 3ὁ πατὴρ.ὑμῶν ,! 
αοα]]  Ύγοιτ[Πγ΄ΟΠΘΊ]ΟἨ ἴ]μθ ΘΗΥΙΗ; οςοπὀ ᾖ8 γοισ ΣαΐΠοΣ, 

δὸ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.! 10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί’ "εἴς γὰρ 
ν/πο [15] ἵπ Ίμα ἨθΑΥΘΠΒ, Νοϊίπες ὂο οµα1]οά 1επάοσς; ΣΟΥ Οη9 

ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής»! ὁ Χριστός. 11 ὁ.δὲ μείζων ὑμῶν 
τουσ .18 Ἰεπάςτ, πο Οπμτ]εῖ, Ῥαΐῦ ἴποθ Ρτθβδίος οξἕτοα 
” « .” ΄ ϱ” μ « ΄ ε μ / 

ἔσται ὑμῶν διάκονος. 19 ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθή- 
5ΏαΙ10Ὀο6 γοιτ εογταπῦ, Απά ΙΥΏΟΞΟΘΤΕΣ π]] οχα]ς Ἠϊπαςο]ε ΒΠαΙ] Ὦθ 

σεται' καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται, 
Παπιρ]θᾶ; απᾷ π]οβοφτος πσνῖ]] Παπιρ]θ Ἠϊπιφθϊξε εΠαΙ]Όο οχα]θεᾶ, 

19 α2 ἀΟὐαἱ. δὲ! ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, 
Ῥαΐό που Ίοτοι, ΞΟΓΙΏ868 απᾶ ΣΑΤΊ5εΘΕ, Ἡγροοχ1ῇζθΒ, 

ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει  μακρὰ 
Σο: 7θάετουις {Πο ἩοιδεΒ οἱ Ν14ο1Υ8, απᾶ 85 8 ρτοϊοχὺ Λαὐ "ρτο- "Ἱ]επρίἩ 

προσευχόµενοι' διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον νρίμα.! 
αρταγ!πρ. Ῥθοαταςθοξ Πῖπ τε ϱ]λα]] χοσοῖτο παοχθ αραπζαπῦ {παάρπιοπηῦ, 

1449 Οὐαὶ ἡμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι 
Ὢου ἴοτοι, Βοχ]Ώος ᾽ απᾶ ΕΗΒΕΙΒΘΘΒ, Ἡγροοχίζο, 1ος 

κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπωγ' 
Ψθρλαῦ αρ ἴμΠθ Ἱπρίοπ οἳ 1Πθ Ἠθεβτεπβ8 Ῥθξοτθ ΙΗΕΗ ; 

ὑμεῖς.γὰρ οὐκ.εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε 
ΣΟΥ 7ο ἆο ποῦ οΏΊος, ΏΟΓ ΘΥΘΠ 1Ἠοβα ππο Ἅαχο οπΏετΙΠπς ἄοτοραβεν 

εἰσελθεῖν. 16 Οὐαἱὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, 
το εΠΙεΓ. που τοσοι, 5ογ10θ5 Απᾶ ἘλΠατίςδοςς, Ώγροοστίίες, 

ὅτι: περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα 
Ίος ὙΤορο αμοαῦ {πο βθα Ἀπᾶά ᾖἴμο Παπά] {ἴο πιΚθ Ἅοπθ 
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ἐλαξ ΟΏβΟΓΥθ ππᾶ ἆοὰ 
Ῥαῦ ἆο ποῦ γο αξίοή 
ΤΠιοἵχ γγοτ]κ5 : Έοχ ΤἨοΥ 
8ΒΗΥ, απᾶ 4ο ποῦ. 4 Έως 
ΤΊ16Υ Ῥϊπά ἨἩρπνσ Όηχ- 
ἄοηπς απά ρτῖοτοις {ο 
Ῥο΄Ῥοτπα, Απ 1ηγ {1οΊ 
ΟΠ ποπ αΠοιι]ζουν 
Ῥαΐῦ μον (εηιδεῖυσ 
ππὶ]] πιοῦ παονο ἴἨΏοια 
σσ οπθ οἳ ΤΠοῖν βπ- 
Ρ6ΙΒ. 5 ἘΒιί α]] τποῖτ 
ΤΨΟΣΙ8 ἴἨθγ ἆο 1οχ {ο 
Ὦθ 5ΘΕΏ ΟΕ ΠποἩ : {που 
πηα]ο Ῥτοαῇ ἴπεῖτ ρητ- 
1αοἱετῖος, απ ΘΠΙ1Υσ6 
11ο Ῥοχάστς οἳ {Πεὶτ 
Ε6ΑΤΠΙΕΠ{Α, 6 ππᾶ Ίοτο 
ἴΠο αρρεγπιοβῦ ΤΟΟΠΙ8 
ϱὐ {οβ5ῦ8, απ ἴπο οῖεξ 
εεαΐς Ίπ {πο 5Σηα- 
ΡοριίθΒ, 7 απᾶ ρτοεῖ- 
πρβ Ίπ {Πρ πιητ]οίβ, 
ππᾶ Το Ῥο ᾿οπ]]εᾶ οἳ 
ππθῦ, Ἠπροὶ, Ππρυῖ. 
8 Ῥπῦ ὃε ποῦ το οα]]εᾶ 
Ἠπυδί: {οχ ος 18 γοιισ 
Μπαίοετ, ευοῃπ Ομτῖςί: 
ΑηΏᾶ α]] ο 4το Ῥτοί]- 
Χ6Π,. 9 Απᾶ οβ]] πο 
πια Υοτχ Επί]ος προπ 
Ίπθ θατίἩ: Έος 9Π9 18 
γουχ Ἐλπίμοχ, πἩπΙοἩ 19 
1Ώ ἩθατεΠ. 10 Μοϊίπετ 
Ῥθ 7ο σα]]θᾶ πιβδίοι5: 
Σοχ Ο9Πο 18 τουχ Μαβίεσ, 
ευεπ ΟἨτ]βῦ, 11 Βαΐ Ἡθ 
{παῖ 15 ρτεα{εΒδῦ Απποηᾳ 
ου εΠα]] Ὄο ποτ 5ετ- 
ταηπῦ. 15 Απά ΠΠοΟΒο- 
ετεσ εἶα]] εκα]6 Ἠϊπι- 
Β81Ε Απα]] Ῥο αΏαςεᾶ; 
ΒΠά ο ἰπαῦ Ἕπα]] Ώαπι- 
ῶ]ο Ἠϊπαδο]ξ εα]] ὂο 
εχα]ῖθᾶ, 

19 Βπΐήσγοθιπ{ογσοι, 
Βογίωο5 απᾶ 'Ἐπητίσεος, 
Ἠγροοχ]{ρβ! ξοχ γε ρμιαῦ 
πρ ἴλπο Κἰπράοσπι οἳ 
Ἠθαβτεη αραϊηδῦ ΠΙΟΠ: 
ΣΟΣ Το πεἰίπες ρο η 
Ίοιγδεῖυος, πεϊ{εγ 5αξ- 
Τ6Υ ο ΊΏθπα ἴΠαῦ 38τἴθ 
επῖετίῃπρ {ἵο ρο Ίῃ. 
14 ου απίο τοι, 
βοτίρες απᾶ Ῥηπτί»οςσβ, 
Ἠγροοσ]{δβ! ος γο ἄο- 
τουσ ποπ) Ἡοιδθ, 
απᾶ Το: α Ττοῖομ:8 
ΠΙΑΚΘ Ίοηρ )ΡΙΟΥΟΓ: 
{πιετθέοχο Το ΣΗΦ/ἱ 10- 
οοἱτο ἴπε ρτοιίογ ἆμιπ- 
ὨβίΙΟΠ. 186 Ί[ορ ΙΤο 
σοι, εοτῖωθ απ Ῥῃη- 
149665, Ἡγροογ]1εδ! {05 
ο οοπΙΡηΒΕ δει αμα 
Ἰαπάᾶ {ο τηβ]ςθΟΠΘ ΡΓοΡό 

ἃ ---τηρεῖν ΗΤΤΑ. ὁ ποιήσατε καὶ τηρεῖτε ΙΤΤτΑ. Ρ δὲ Θι16 ττττΑ. 
τακτα Πτι]α. 
5 γὰρ ΤΟΥ ΙΤΤΤΑ. τ--- τῶν ἱματίων αυτῶν ΙΠΤΙΑ. 7 δὲ ΗΤΤΑ. 
ῥαββὶ [ῥαββί] Δ. τα ῥαββείτ. Υ διδάσκαλος ἴθασ]θι 1.ΤΊτΑ ΥΓ. 
Α ὑμῶν ὁ πατὴῤ Ὠτττ. Ὁ ὁ οὐράνιος {πε Ἠεανεη]γ Έττια. 
ἆ Ψετεε1ὸ ρἰασεᾶ α[ίθ 14 85; --- ὐ678ε 19 ΙΤττΑ. Ἅἡϱϐ-- δὲ Ὀιίς, 

͵ 

3 --- καὶ δυσβάσ- 
5 αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν Ραῦ {ευ ὕπδσιξείνες γη υπεῖσ Βρε ΙΗΊΤΑ. 

π ῥαββί ΠΤτ; ῥαββεί Τ; 
Σ--- ὃ χριστός ΑΠΤΤΤΑΝΝ. 

6 ὅτι καθηγητῆς ὑμῶν ἐστὶν εἲς 11ΤΓΑ. 
{ -- δὲ Ὀαί (908) ΗΤΤΑ. 
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σίιθ, απά 16 Ἡθ 18 
αωιάς, 7 Ἰλι]ιο Ἠίπα 
ΤπνοΗο]ᾷ πιοχο ν]ιο ολλ] 
οἳ Ἠε]] ίπαπ γοιχ- 
φεἰτοβθ, 16 Ίου υπίο 
γοι, Πε Ὀμπά ριἠζος, 
πν]ι]οὮ Β.Σ, ΝΑ Ἀοβοθτος 
ΒΏιν]1 8 Ύθασ ὮΥ Όπο ὑοπα- 
Ῥ]ο, 16 16 ποἰπίπᾳ; Ῥαῦ 
ΝΊΙΟΒΟΘΥΟΣ Βλη]]. «θα 
Ὦγ ειο πο]ᾶ οἳ ἴπο επι- 
ο Ἡο 18 α΄ ἀοοίος | 
Ἡτ γε ξοοῖς αιᾶ Ὀ]πὰ : 
Έως νποαί]ος 18 στοιίος, 
1πθ πο]ᾷ, ος {Βο {θπαρ]θ 
ἐπΑί βαποθΙΠείἩ 1πθ 
ρο]ᾶδ 18 Απᾶ, ἨΓΠο- 
βοεπεγ εΏα]] Επ/εαΣ Ὦγ 
{]θ π]έωτ, 1919 ποίμίπρς 
Ῥιΐς πΊοβοογεσ ΒΊ/ΕΑΙ- 
6ἵ] Ὀσ ἴπο ϱ]Εἳ {λα 1Β 
Ἡροι 16, Ὦο 18 ρι11ήγ. 
19 }6 {οο]β απᾶ Ὀμπά : 
ΣΟΥ ν'ηθύμοχ ὃς ϱτεαίας, 
Όλο σέ, ος ἴπο α]ίατ. 
τμαν ΞαποΠευα 'ἴμα 
ριῖνὸ 50 ΊγΠοςο ἴπετε- 
{οιο 5Πα]1 ϱν/θαΥ Ὦγ ἐλο 
βἰνας, 5πεατείὮ Ὁγ 1ΐ, 
πι Ὀν ο) {π]πσς ἴἨοτοε- 
ΟΗ. 21 Απᾶ σν]οςο5μα]1 
5ινεαχ Ὦγ {πο ἔθιπρ]θ 
ΒινολχοῦἈ Ὦγ 16, ππά 
ὮΥ Ὠϊπι ἐπαῦ ἄπνε]]οία 
{λου.1Π. 22 Απιᾷ Ίο ὑ]λαῦ 
Εἰ11 6ΊνθαΥ ὮΥ Ἰοωνεη, 
ΕποαχθἰἩ Ὦγ υπο ἵἈγοιμο 
ὺξ ἀοᾶ, ππᾶ Ὦσ Ὠῖϊτπι 
ἔπαῦ ΞΙτοῦἩ Ὄμετσοῃ, 
25 Ὢου ππίο σοι, 
ΕΦ ΊΡε8 απᾶ Ἐμασίεεας, 
Ἡγροοσ]έοςβ! ἴοτ γο ραΥ 
Ὅ10χιθ οἳ παῖτιῦ απ φπῖςθ 
απᾶ οπτηταῖτι, πλᾶ Ἠατο 
οπιὐεᾶ πο πνεϊσηθῖου 
ηιαίίεγα οἳ ἴλπο Ίαν, 
Παάρπαθηξ, ΤΊΘΓΥΟΣ, αι. 
ΣΑ16λπ: Έπαςο οἀρΏῦ γου 
{ο Ἠατο ἆοπο, θτιᾶ ποῦ 
το Ίθανο {λε οὔπες 1η- 
ἆοπο, 34 γε Ῥηπᾶ 
βυ1468, πο ΒἰχαΊΠ οὐ 
9 ρηαῦ, απ ϱΥΓΩ]1οΥ/ 8 
οαΊπε]. 25 ΎΠορ τιπἰο 
σοι, 5ογἵρθς οπᾶά Έπα- 
Σἱ.έ68, Ἡσροστ]ῦεΒδ! 0Γ 
σο σπα]κε οἶθρπι {1ο οαί- 
5ἱᾶ9 οξ ἴπο οι απᾶ οἑ 
ἴμο ρ]αθίου, Ῥαῦ παλ ῖπ. 
9λ6γ αχο Εα]] οἳ εκ- 
Τοχῦϊοη απᾶ «ΘΧς6ΘΡΡ. 
20 Τ]οι Ῥ]πᾶ Ῥπα- 
χὶςορ, ο1εαπςε Πτςῦ (μαῖ, 
τυλίο]ι {6 ννΏεΗ]τι υ19 οπρ 
οπά Ῥ]αῦίετ, ελαῦ πο 
ουἰδῖᾶρ οἳ ἴἨεπι ΏιαΥ 
Ὄε ο]εαἨ α]ςο. ’ 27 Ίοο 
πηπίο τοι, βοεῖθθς απᾶ 
Ἐλατίβεος, .Ὡγροογ]έος! 
1ος γθ 3το Ίἶκο απίο 
πυπ]ιθᾶ 5εριι]ομτοας, 
ΨυπΊεα Ιπᾶοεᾶ 3Ἀρροατ 
ῬοπιΙἑα]οαύνγατά, Ὀαί 
810 πντμίη Εαἱ] οἳ ἆθαᾶ 
πιΟΠ8 ΏοΠΘΒ, απά οἳ αἰ] 

Ετέτ,͵ 

ν ὁμοιάδετε 1ωΤτ, 

ἃ μεῖζον 1. 
τι κατοικήσαντι ἀνπε]ῦ 1Ώ ατταγΓ. 
ἵο]εανε αδίἀο ΓΤττΑ. 
; ἀδικίας ἀηχΙΡΏ{ΘΟΙΒΩΘΒΒ ΟΥ, 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. 

προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποἰεῖτε αὐτὸν υἱὸν γε- 
Ῥχορθ]σίθ, απᾶ ὙΠοα Ἠθ Ἠπα Όθοοππς [πο], 76πΠΑΚΘ ἍἨΐπι ΑποΠ ρΕο- 

ἔννης διπλότερον ὑμῶν. 16 Οὐαὶὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ 
Ἠεππα Ὥτυποξο]ά πιουθ {Πα Ψομχβε]νθΒ, ἍἼΠοθ Ίογοα, "ραϊᾶρ 3 1πᾶ, ὙἩἩο 

’ ο) Ἆ [-ὰ ” ει 

λέγοντες, Ὃς ἂν ὁμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἔστιν' ὃς ὃ ἂν 
Ρ47, Ὕποογθσ β1νΑ]] βηθασ Ὅν ἴπο ἔεπαρ]αο,ηούμίηπρ Ἱρῖ; ΌῬαΐτνοθτος 

;) ΄ 3 .. ιά , νὰ /' ͵ 9 ’ 

..ὀμόσῃ ἓν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 17 μωροὶ καὶ τυφλοί” 
ἘΒα]1ΑΥγθΑΥ Ὀγ πο μρσο]ᾶ οξ 11ο ἴθπιρ]ο, ἶ5 α ἀεδίος; Ἐοο]ς απᾶ « Ῥ]πᾶ, ' 

΄ » . στίς!.γὰρ Ἀμείζωνι ἐστι, ὁ χρυσός, ἢ ὁ ναὸς ὁ "ἁγιάζωνὶ 
Έοχ π/μ]ο]ι ρτεαίος. 118, πο µῥρο]ᾶ, ΟΣ ἴ]ο (οπαρ]θ τνηῖσα µΒιαιοβῖβοΒ 
ας όν: 18 ί. Ὃς Κἑανι ὁμό 3 α , 

τὸν χρυσόν; καὶ, Ὁς.'εὰνὶ ὁμόσῃ ἓν τῷ θυσιαστηρίῳ, 
19 ρο]ᾶ2 3 Ἀπᾶ, ὙἼποενος βἩπ]] βνθαχ Ὁν {πο α]ίας, 

οὐδὲν ἐστιν' ὃς δ ἂν ὁμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, 
πούλίηᾳ 1518: «Ἐπόπγποοτες ϱΠα]]βπεισΏὮγ ὑπο ϱαἰε Ἅλωί [15] προι 18, 

ὀφείλει.. 19 Ἰμωροὶ καὶὶ τυφλοί, τἰγὰρ µμεῖζον, τὸ δῶρον, 
18 α ἀθὈίος. Ἔοοι απά μπα, 1ος πΙο [18] ρτοαΊοχ, ἴποθ σἴει, 
Δ ῃ ΄ Νε / η Αν ε γ) ῃ ῃ 
ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 20 ὁ οὖν ὀμόσας 
ου ἴμθ αἶνατ Ψ/ΠΙσΕ παποίΊβθΕ ἴπο βΙΕ Ἠο”"ἴΠαί 1{πρτθξοσε Βπνθιχ8 

ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἔν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ἐπάνω 
ὮΥ τπθ ο)ζησ βπεωτβ ὃν ἡἹ  Ἅαπᾶ Ὦ απ πρε {λαοί Γβτθ] αροπ 

αὐτοῦ. 2] καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἓν αὐτῷ καὶ ἐν 
16, Ἀπάποίπαῦ βπ/εωτς Ὦγ ἴπο ἴοπιμ]ο 8ΥοιΙΑ Ὦν ᾖἹ απᾶ Ὁγ 

τῷ "κατοικοῦντιὶ αὐτόν' 33 καὶ ὁ ὀμόσαη ἓν τῷ οὐρανῷ 
ΏΙΠΙπἩο ἀἄποει]βῖα αῦ, Απά Ἠθ λαῦ ΒΥΕΑΙΒ Ὦγ Πο ἍΠεαγοι. 

ὀμνύει ἐν τῷ ο σ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθηµένῳ ἐπάνω 
ΑΜοβΙ8 ὃν ἴπθ Ίπτοαπρ οξᾷοᾶ απᾶ Ὦγ Πἰπα πο ΒΙ08 Ἄρογ. 

αὐτοῦ. 95 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριτάί, ὅτι 
15, : ὪΠοῬ ἴοσοι, - ΕΒοχῖρθΒ Ξπᾶ Ἐπαχίςθρ, ἨἈγροοχῖῦθ», {ος 

ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ 
Ψογας ὑύμος οἱ πο Ἁπαϊπῃ Απᾶ ἴἩπθ απ απᾶ 1ἴπθ ουππαῖηπ, αμᾶᾷ 

ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόµου, τὴν κρίσιν καὶ "τὸν 
7ο απο ]οξῦ αφὶᾶρ ὑπο υγδιρΏ( αχ [ταβῦ{ετ»] ο ἴμο Ίαπη, ἠαάρτηαρπέ, απᾶ 

ἔλεον! καὶ τὴν πίστιν' ταῦτα» ἴἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ 
τηοζαγ πα, ΣΑἱ5Η: "που Ἅΐ Ῥοποτεᾶ[σοα] ᾖ{οᾶο, απᾶ ἴ]οσθ ποῦ 

Ῥάφιέναι.ϊ 34 ὁδηγοὶ τυφλοί, Δοὶϊ διλίζοντες τὸν κώνωπα, 
9ο 0ο Ιεαν]πρ αθῖᾶϱ. "παϊάες 1ρΗπᾶ, πο Ά]ύοτ ους τπο Ρπαῦ, 

τὴν. δὲ κάµηλον καταπίνοντες. 356 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ 
ὍαῦἩο  «οαππε] βπα]]οτγ. ου ἴοτοι, βοχΐνθβ Ἀπᾶ 

Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ πογηρίου 

ΧΧΙΠΙ. 

ἜλατϊίσαἙ,  Ἠφροογίθθ, 30ΟΥ 7εοεβηπξε ᾖπο οπῦςιᾶρ οἳ ἴμθ σαρ 

καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν.δὲ γέμουσιν Τἐξὶ ἁρπαγίς καὶ 
Ἀηᾶ ο ἴπθ 41Η, Ῥαῦ πι μῖπ πα το Σα] ο φρ]υπᾶςι βπηᾶ 

λἀκρασίας.ὶ 26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς 
ΙΠΟΟΠΡΙΠΕΠΟΘ, ."Έλμῖεεο ΡΗπᾶ, ΟΊΘΑΠΞΘ. Αταῦ λα Ἰπεῖᾶθ 

τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς 
οἑίπο ορ Βπᾶ ο{{1θ αἱδα, τπαὲ ὅηλΛΥ ᾿ΡεοοπαθΣᾷέεο 1119 οπίβϊάθ 

σαὐτῶν!ϊ καθαρόν. 327 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, 
50Ε “Ὅπετα οἼθαπ. Ίου ἴοτοι, μοσίρεβ, Ἀπᾶ Ῥ]ατὶ ἳ 

ὑποκριταί, ὅτι Ὑπαρομοιάζετεῖ τάφοις κεκονιαµένοις, οἵτινες 
Ὠσροοσχ]ίθβ, 1ος Ψ9 το κο "3ΒΘΡΙΙΟἨΤΘΒ. απημ]εοᾶ, ) Το η 

ἔζωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν.δὲ γέμουσιν ὀστέων 
οι ὑνγαχά]γ Ιπάφθᾶ ΏΡΘΕΣ Ῥοβυμέα], Ὀυῦ πα μία 8ΥΘ Σι111 οΕ ΌΏοπος 

' ἁγιάσας βαποῦ]βθὰ πα. Ἅἆἃ ἂν ΌπτιΑ, Ἅᾱ--- µωροὶ καὶ [ε]τττκ, 
Ὦ τὸ ὅλεος ΗΠΑ. «9 -- δὲ Ραὲ αωτταν. Ρ ἀφεῖναι 

ᾱ--- οἱ (γεαὰ Βἱ{θχίηᾳ οἱἱδ..., Βπα]]οπ/ηρ) ωστΑ. Σ--- ἐξ Ἡ [τε]. 
ἓ--- καὶ τῆς παροψίδος ΣΑ. 7 αὐτοῦ οἱ ὶ6 1 ετεὰ. 



-... 

ΧΧΙΠΙ. ΜΑΤΤΗ ΕΥ, 

ν κρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 28 οὕτως καὶ ἡμεῖς ἔξωθεν 
οὲ Γίπθ] ἀθμᾶ απᾶ οἳ αἲ] ΠΟΊΟΝΏἨΘΟΒ, πλας Αἶβο” 7ο οαυπατά]γ 

’ - μ ”. 

ἐν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν. δὲ Χμεστοί ἐστε' 
ὶπᾷσθᾶ πρρος Το ΤΘ. χἰρπίοοας, Ὀαῦ πλ θπίη. ἌρυἩΠ  }τθ 

ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 399 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φα- 
οἳ Ἰγροοχϊςγ απᾶ 181/1888ΠΕΡΡ, 1νοο ἴογσοι, Βογίρθ» απᾶ ΈἘμα- 

ρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν, 
τἶοοβ,, Ἰγροοσίέου, ἔος 79 )αϊ]ά Ίπθ βορα]οΏτόβ οξἔ]ο Ῥτοριείς, 

Γ .. 4 ν -” . , κ ν λέ Ῥὶ σ” Π 
καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, 90 καὶ λεγετε, Βἰ 7ήμεν 
ππᾶ αἄοτω Ἅᾖ]θ ᾖοπι9β οξίπο τὶρλίεους, απᾶ ΥθΕΥ, 14 ν/θ]λιᾶ Όθοπ. 

ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν -πατέρων-ἡμῶν, οὐκ.ἂν μεν" ᾿κοινωνοὶ 
η ιβ ἀδγβ .. οἳ οἆς ΣΑἴἨΘΙΒ πο Νοι]ᾶ ποῦ Ἠπνθ Ῥθοα Ῥατίακοσ», 

᾽αὐτῶνὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 81 ὥστε μαρτυρεῖτε 
ψηὶτλ ἐποπα. ἵπ ἴπθ ἍὓῬ]οοά 'οξτ]πθ Ῥχυρμθίβ. 5ο ἰπαῦ γε Ώθηχ πν]νπθδς 

ἑαυτοῖς, Ότι υἱοί ἔστε τῶν «φονευσάντων τοὺς προφήτας" 
{ο Σοιιχβο]γος, {μαῦ 59Π» 7ΘΑΙΘΟΕΊΜΟΒΘΊΥΠΟ  πἸαχάρτθᾶ τηθ Ῥτορβοίβ: 

89 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ µέτρον τῶν.πατέρων.ὑμῶν. 98 ὄφεις, 
Απά ἍήΥθ, 4117θιρ «Πο ΠΙΘΒΒΙΤΟ οἳ 7ου {αὔΠεχμ. Βοτροπί8, 

γεννήµατα ἐχιὸνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γε- 
οββρεῖπρ ΟΕ ΥΙΡρΕΙΒ, Ἠοπ 5Ης]1 Υθ ο8σαρθ ἔτοπα ἴμο Ἱπάρπιενῦ οἱ 69- 

, . σρο ΄ 3 .) 2 4 μ ς ” 

ἔννης; 94 Διὰ τοῦτο, Ιδού, π. ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προ- 
Ἠεππβῇ ΄ Ῥεοβιβθοξ ΠΒ, Τελο]ᾶ, βοπά το του Ῥχο- 

φἠτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς' "καὶ ἐξ αὐτῶν ἀπο- 
Ῥπείβ απᾶ  Ἡπῇήβθ [πιεπ] απά 5οτίρεΒ; Άπάᾶ Γεοπηθ] οἱ ἴἨεπι τοπ] 

κτενεῖτε καὶ σταυρώσετε. καὶ ἐξ αὐτῶν µαστιγώσετε ἐν ταῖς 
κια. Απᾶ ογἩοίξσ, βηᾶ[βοπιθ]οξ Ποπ 7ο π]]]βοοπτρο 1π 

συναγωγαῖς.ὑμῶν, καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν’ 
ουχ 57π8Ρορι68, οπᾶ π]]] Ῥοετ5οοαίθ χοπ οἳ υγ, νο ον; 

96 ὅπως ἐλθῃ ἐφ'ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον Ῥἐκχυνόμενον! 
8ο ὑ]λαί εποι]ᾶ οοπ1θ προπ γοα - αἰΙ [116] 3Ὀ]οσᾶ 1εἱρμίθοιβ Ῥουτθά οαῦ 

ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὸ «τοῦ! αἵματος ᾿Αβελ τοῦ δικαίου, ἕως τοῦ 
ρου 1πθ θατύ]Ἁ τοπ πο Ὠ]οοά ο ΑΌθὶ ἴπο ᾖτἱρπίθοιβ, ἴο ππθ 

αἵματος Ζαχαρίόυ υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ 
Ῥ]οοᾶ.. ο Ζβοματίης 5οι οἱ Βατασλίας, πηοπα σθ πιαχᾶρχθᾶ Ῥεύγνεεπ με 

«κ. ω «ο ω / » ΄ 
Ψαοῦ. καὶ τοῦ. θυσιαστηρίου. 96 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 3 ἥξει 
ἔθτιρ]θ” απᾶ -Ἠο” Ἀ]νατ. γετΙΙψ Ί5αγ ἴογοι, "ΞΠβ]] 5οοπ1θ 
η μμ μφΩ Πα ος π , ς , ταῦτα” πάντα"! ἐπὶ τὴν-γενεὰν-ταύτην. ὁὃτ μανοσσ μη 

ᾖεμοερ αμ πρε. 1911 ΄προπ μ]6 ροποταβῖοἩ.. Ἑταςα]θπα, 
« ή ο] με τὰς , - 4 , η - 
ροή ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα 
Ἰ9θχαθαΊθτα, Ὑπο χ]]θβῦ Ὢπθ ἈῬτορπεί απᾶ βίοπεςῦ 
Εμ νο οκ. η 4. , »Ω, Ρ ἢ 
,τοὺς. ἀπεσταλμένους πρὺς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυν- 
1Πο59γ/Πο :, Ἠατο Ῥδυπ εροηῦ το Ἄος, Ίου οξἑύεω πποα]ά] ἍΆΊατο ρείμ- 

γαγεῖν - τὰ.τέκνα.σού, Ὁν.τρόπον Ἅ᾿ἐπισυνάγει, ὄρνις! τὰ 
Ἑτοὰ νοβθῦμος  ἴην οἩί]άτοα, πμ - “Εαΐλοτα"μορθίμοτ 9 ΄Μεπ 

ἱνοσσία.ξἑαυτῆς! ὑπὸ 
΄1εχ Ῥτοσᾶά ππᾶςετ [πος] “Βπᾶ γο γγοπ]ᾶ ποῦ | 

38 {ἰδού, αίεταν ὑμῖν ὁ.οἶκος ὑμῶν Ἱρημος.! 99 λέγω.γὰρ 
: Ῥομο]ᾶ, 162 Ίογτοαι τοι Ώοιβθ ἀεξο]αίθ; 2ος 1 βαγ 
Ὡ] ο . » .. ΄ ας 

μῖν, Οὔ.μή µε Ίδητε ἀπ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, Εὔλογη- 
σοι, Τη πο πῄβθταθ ΕΠβΙ179.ο00 Ἀθπορξοτίπ απῷ] ΘΕΑΣ, Έ]εββ- 

μένος ὁ ἠἐβχόμενος ἓἔν ὀνόματι κυρίου. 
ϱ ἍΠπ]]οτήιο ΄ οοπ1θ8 π [7Πθ] παπαθ οἱ [ὅ1μ6] Τ,οτᾶ, 

:31Πρ8, 
τὰς πτέρυγας", καὶ οὐκ-ἠθελήσατε; - 

67 
ππο]θβππςαβρ. 28 Ἐτρῃ 
8ο Υο π]βο ουιπιγά]σ 
ΆρνςιΙτ τἱρ]ίθοας Ίπτο 
παθα, Όαῦ ση μῖΠ Υο 16 
Ἐπ]] ο Ἡγροσν!δγ αιιά 
ἀπ]αα1ϐγ. 29 ου ἀπίο 
ποι, 8ογἱρθ” απᾶ Ἐηα- 
χἶδοος, Ἠγροσχ]ζεςδ! Ὄε- 
οβ5θ Ὑο ὭὮὈυ]]ᾶ ἴπο 
ὕοτηῦς οἳ {πο ρτορμεῖς, 
ΑπΠᾶ ρατμ]ςΏ ἔῃΠο δορα]- 
«τος οξ πο τ1βΏῖθοςΒ, 
30 αλά βαγ, Τ νο Ἠαᾶ 
Ῥεοπ Ἰπ ἴμο ἆαπβδ οί ους 
2411ἨΘΥΒ, πνο που] ποῦ 
Ἰπνθ Ὄεει ῬασίαΙςθΓβ. 
ΝΥΙΤἩ πετ Ἰπ τα 
Ῥ]οοά οἳ ἴμο Ῥτορμείς, 
31 Ἠμεχθίοτο 7ο Τά 
πν]όπρθςθς Πίο σουσ- 
8θο]γος, ἰλαῦ γο ηχο ἴπθ 
ολ]]άτεπ οἳ ἔμθπα ννμ]ο 
Χϊ]]εᾶ ἴπο Ῥτορπείβ. 
30 ΕΙ] γο πρ "ποπ ἴμθ 
ΏΙΘΒΒΙΧΘ οἱ ους 18- 
ΤἨθτς, 33 }ε βετρεμῖΒ, 
36 Ροποχβθίοη οἳἑ "τὶ- 
678, Ἠουγ ΟΛΠ Υθ ΘΒΟΒΡΘ 
"ο ἁαπαιπαθίοη ΟΙ Ὠθ]] 2 
34 ἸΓποτείοχθ, Ῥε]ιο]ᾶ, 
1 βεπᾶ πηπί{ο γοα Ρτο- 
ὮΗοῦΒ, Επᾶ πβο ΤΙιΘΗ, 
απᾶ µοτίρε8: απιᾶ 8Ο0Πι6 
οξ ἴἨΠοτα ο πα]] ΙΙΙ 
ΑηΠᾷ οτιοἰξγ; απᾶ δοπιε 
οἱ Ίἴποεπι Βπα]] το 
ΒοούχΡο Ἰπ γοισ βΥ18- 
ΡΟΡΊΘΒ, απᾶ Ῥεχςδοοιι{θ 
ἴλεπο ἔτοπι οἳϐγ ο οἳογ: 
80 τλαῦ Ἡροπ Τοιι ΤΙΑΥ 
6ΟΊ16 α]] ἴπο τὶσΠίεοαβ 
Ῥ]οοᾶ β]εᾶ Ἱροιμ ἴπθ 
εατίἩ, ἔτοπι ἴπο Ῥ]οοά 
ο τῖρηΏίεοας ΑΡε] απίο 
ἴπο Ῥ]ουά οἱ Ζαολατίβ 
6ο. οἱ ἈΒεταοβίας, 
'ΨΥΠΟΠΑ Υο Εβ]ου; ὈούντεεἨ 
'πο ἴεπιρ]ο απᾶά {Ἠθ 
Ἀ]ΐζατ. 386 Τετ] Τ 8αγ 
ππίο γοα, ΑΙ] {ποβθ 
τμίπρα ΕΒΑ]1 σοπιθροπ 
ΤΠ18 ρεηοταύἸοη. 970 
Πεγυβα]εσα, Πεγαββ]επα, 
ἔλοιι επαι Ἰα]]εςῦ 1πθ 
Ὦχτορμοίβ, απᾶ βἴοπεςί 
Ἴμθτα τΠΙοἩ εχο βεηύ 
πηίο Ίπορ, Ἠου οξίρα 
πγου]ᾶ Τ Ἠαγο ραἰπετοᾶ 
ΊΏΥ οΠ]]άχεπ ΤΙοβοῖΒεσ, 
6ΥΡΏ 454 επ ρβἰπετοῖΏ 
Ἠεχ οἩ]οἷκθην ππᾷος Ίιε 
π/ΙΏρς, απᾶά γο ποιά 
ποῦ! 38 ἙῬεμο]ᾶ, τοιτ 
Ώοιςε ἶ5 1616 ππτο γοια 
ἀθεο]αίθ. 39 Ἐοτ1 5αΥ 
Ἄπίο τοι, ο ϱπα]] ποῦ 
566 1Ώθ Ἠεπορξοτία, 111 
γο βΏα]] ΒΑΥ, Ῥ]6β5εᾶ 8 
Ἡθ ὑλιαῦ οοπαείΏ ἵπ (ην 
Ὥβπαθ οἱ {πρ 1μοςᾱ, 

-βθ---------- ο -ὔὐὔυ-ὐ .. «(... 

α ἐσλε μεστοὶ ΙΤΊτΑ,  Ίμεθα αἰπτ{ΑΤΥ, 
6 ἐκχυνγόµενον 1 ΤΤΙΑ, ,ᾱ-- τοῦ. ἍἊἆ -- ὅτι ἴπαῦ ο[λ]ν. 
ἐπισυνάγαῦτΊτιΑ, Έ αὐτῆς τ[Ἶτ]ΑΥ; --- ἑαυτῆς (γεαᾶ [Ἠοτ]) 1, 
α--ἔρημος ν. - 

Σ αὐτῶν κοιγωνοὶ ΗΠΙΑ. 
9 πάντα ταῦτα ἨΤίΑ. 

ἃ - Γαὐτῆς] Ἀθτ (ΠΊΠΡΑλτ.. 

8 --- καὶ ΙΤΤΤΑ. 
Γδρνις 
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ΧΣΙΥ. Απᾶ σερβ 

ἁ'οπῖ ου{, απᾶ ἀερατιοά 
ἔτοπα ἰ1ο 16παρ]θ: απᾶ 
Ρῖς ἀἱδοῖρ]ςεβ οςΏιε Το 
Λι ΤΟ0Υ {ο βΏθυ; Ἠϊτα 
{πο Ῥιι]άϊπρβ οἳ ἴπο 
{ΘηΏΙΡΙ6. 2 Απᾶ Πεει5 
απ] ππίο {Ποπα, Βορ 76 
ποῖ α]] ἐπε-ο ἐπῖηρς 2 
ποτ] 1 εαγ ἀπίο τοι, 
Τ]οτο 5Ἠα]1 ποῦ ο 1εξί 
Ἠετυ Ο9Π6 5ίοπθ ἹΡροἨ 
ΒΙΟΙΜΟΣ, ὑλαί 51] ποῦ 
Ῥε(Πτουπ άονη, ὃ Απᾶ 
6 Ἡο βαῦ Ἱροη {πο 
Ῥομπί οἳ 0165, πο 
ἀῑεοῖρ]ες 64116 Ἰπίο 
Ἑὓ ργϊτηζε]γ, βαγίης 
Τα] πΒ, Ἱππεη 5Ώα] 
ἴῃοςο 1πῖηρς ῶοῦ απᾶ 
πνπαῦ δἡα[ὲ ὃε ἴπο βἴρῃ. 
οἳ {ηγ οοπαῖπβ, απά ο 
ἴμθ απᾶ οἳ 119 ποσ]ᾷ 2 
4 Απά ὀεεαπς απαπγογοᾶ 
ΆΑπά βαὶᾶ Ἰπίο ἴπεπα, 
Ταχρ Ποεᾶ ἴπαί πο ΠΙΑΠ 
ἀεσοθίτο σοα. ὅ Ἐος 
ΣΩΑΏΥ βΊη]] οοπαιθΊΏπτΑΥ 
ΏπΠ]ο, ΡΑΥΙΩΡ, 1 81 
Ομτῖεέ; απᾶ 5Ἡα]] ἆθ- 
οεἶτο ΠΙΛΏΥ. 6 Απᾶ το 
ΒΗΛ]] Ώοαχ οἳ Ίος απά 
ΤΙΠΙΟΗΧΘ Οξ ΠαΙ8: 8εθ 
τηαϊῦ 7ο ο ποῦ ἴτοι- 
Ὠ]θά: Ίο; α]Ἡ ᾖ]έδθ 
11ᾳ παπεῦ οοπιθ {ο 
Ρη5ς, Όα{ ἴμο επᾶ 16 ποῦ 
Ψος, 7 Εοχ παὔ]οη 5Ἡλ]]. 
τίωθ αρα]πεῦ ἨβΙοη, 
Ἀμᾶ Ἱἱπράοπι πραϊηςδῦ 
Κϊπρᾶάοπι: απὰ ἴπετο 
5Ώα]] Ὦὸ ΕαΤΩΙΠΘΕΒ, Απά 
Ρο5/{1]εποθΒ, οπᾶ εατί]- 
απθκκθερ, π ἆἀϊτετβ 
Ῥ]αςσ5, 8 ΑΙ] {πομο αγθ 
ἔπο Ὀεριπηϊπρ οἱ 8ΟΓ- 
ΙΟΠΑ. 9 Τπεηυ εἩπ]] 
.Πεγ ἀθ]ῖτοτ γοα πῃ ἴο 
Μο β{ΒΙσί(εᾶ, απᾶ εἩα]] 
ΚΙ Υοι: απᾶ σο ϱηπ]] 
Ὦο Ἠαίοᾶ οἱ α]] πββῖοπ8 
Σ0Σ ΠΙΥ ΠβΠΙΘ βακο, 
10 Απά ἴμευι επα]] 
ΠΠΑΠΧ ὃο οβεπἀρᾶ, απᾶ. 
επα]] Ῥείτιγ οηπθ αµπ- 
οἱλεσ, απᾶ, ϱΠα]] Παίο 
οµθ ΑπΠοΐΠμεσ, 1 Απᾶ 
ΙΗΑΏΥ Τα] Ῥτορηείβ 
κηα]] το, απά 5Πα]] 
ἀεοοῖτθ πια. 12 Απᾶ 
Ῥεοαμςο ἱπῖαα]έγ ια]. 
αῬοιπά, 1Ώθ 1οτο οξ 
ΏΙΑΠΣ ΒΠΏβ]]1 πας σο]ᾶ. 
15 Βαΐὸ Ἡᾳ ἴΠαῦ επα]] 
επάμτα απῖο ἴπο οεπά, 
ἵἵμο 841“ εΠα]Ι το 
Βιτοᾶ, 4 Απά {πὶς 
σοςρε] οἳ {πε Κἰπρᾶοπι 
5Πα]] Ὦε Ῥτεποπεά ἵπ 
Β]] ἰπο πιοτ]ὰ 4ο: 8 
φπιίηπθββ απίο αἲ] τα- 
Ε1ΟΗ5; απᾶ ἴπεη 5Ώα]1 
1ηο επᾶ σοπ1θ, 15 πε. 
Ψο ἴποχοίοτθ 5πα]] βοο 
Τποθ αλοπιϊπα!ίοη οἳ 
ἀεδο]αί]οη, 8Ροκεπ οἳ 
Ὅσ Ὠαπ]ε] 1Ἡο Ῥτορπες, 
βἰαπᾶ Ἰπ {Πο Βο[σ Ῥ]ασα, 

κ ἀπὸ (ἐκ οιιό οΓ1/) τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο ΗΤΊΓΑ., 
πι ταῦτα πάντα Ι.ΤΊτΑ. 
4 ---άντα υπτήΑ]. 

ΠΡΟΠΙΙΠΙΤΙΟΠ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΧΧΙΝ. 

94 Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς Νἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ,! καὶ 
Ἆπά ῥοῖπς {οσα 76βαβ πποΏῦ ΑΥΑΥ Ίτοπα ᾖἴπθ ὕθπιρ]α, αιᾶ 

" ε μ Γ ” 5 ». (μνμς-λ Α 3 . ἐ 
προσῆλθον οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομᾶς, 

οΏ1θ 0ο [Πτα] ᾖήΠ18 Σιήσεῖρ]ας 1ο Ῥοϊπῖ οαῦ {οἩΊπι {πο ὭῥὈια]άίπσφ 

τοῦ ἱεροῦ. 3 ὁ.δὲ.Σησοῦς! εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ βλέπετε Ὁπάνται 
ο 11ο ὕεπυρ]θ, Ῥαῇ ποσα Απὶά Ἅᾖ1ο ἴλοπα, Ἐθυ γε πού } 81] 

ταῦτα»! ἁμὴν λέγω ἡμῖν, οὐ-μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον 
ἔμεςε (11πρς52 Τετ] 15. {ο σοι, ποῦ αἲ α]] 5ηα]{ ο 16Ε6,Ἠοτο βἰοπςθ Ίροπ ΒἴΟµΘ/ 

ὃς οὐ." μὴ! καταλυθήσεται; Ὁ Καθημένου.Σὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ 
πιλῖοἃ ΒεΏα]] ποῦ Ῥε {πτοινα ἄογ/π, Απ ας Ἔνγας παυμπρ 1Ἠ9ο προπ ἴπθ 
» η ῃ ο. Πλδ ο νω; θ 1ο σα/ λέ 
ὕρους τῶν ἐλαιῶν προσήλθον αὐτῳ οἱ μαθηταὶ’ κατ'.ἰδίαν, λε-, 
πηουπῦ οἳ ΟΊἶτο "σαπιο "το δηΐπι 11ο “αἱβοιρίεβ ΒΡΑΤΕ, β.γ- 

γοντες, Βἰπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ᾖἔσται; καὶ τἰ τὸ σημεῖον, 
1πρ, πο] τδ πΊηεπηοςομΠΙπΡΒ 19ΠΑ]11092 απᾶ πΠα[15]11Ἓ9 Ἁβἱἰρπ 

τῆς σῆς παρουσίας καὶ Ρτῆς! συντελείας τοῦ αἰῶνος; 4 Καὶ 
ο ἴπγ οοπ]ῖπς Αηᾶ οξ ἰπθ οοπιρ]εί]οῃ οξίπο αρο2 Απά 

ἀποκριθεὶς ὁ Ιησοῖς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀλέπετε, µή τις ὑμᾶς 
ΒΩΡΥΥΟΣΙΠΡ 18518 Βαλά4 ᾖοίπεπι, Τηκο Ἠροᾶ, ', ΑἨΥ Οπο "Υοι) 

, ἃ ον τὰ , 3. -. ΄ ώ , Ἱ 
πλανήσῃ. ὅ πολλοὶ.γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ.ὀνόματί.-μου, λέ- 
αταῖς]εβᾶ. Έος ΠΩΣ ο... 016 1ΗΥ ἨβΊ1Θ, 

γοντες, ᾿Ἐγώ εἰμι ὃὁ Χριστός καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 
ΒΑΥΊΗΡ, 1 Άη 1πο Ομτῖθςς Απᾶ. πΙΑΏΥ. ἴπεγ σν]] παῖς]οπᾶ, 

ϐ Μελλήσετε.δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων. ὁρᾶτε, 
Βαϊ γο 5Ἡα]1] Ῥοαοαῦ Το Ἠεαςσ οξ ΝΑΥΒ Απᾶ ταπιοιτ ΟΕ Υ/Β, 9ρ8, 

μὴ θροεῖσθε δεῖ.γὰ απάντα! γενέσθαι" ἀλλ᾽ οὕπω 
ῶο9 ποῦ ἀἰξίυιτρεᾶ; 205 16 18 ΠΟΟΘΞΒΑΣΥ αἲ] [υηθ5ο9] {Ἠ]πρ8 {ο ὑρκα ρ]ασς, Ὀπὸ ποί τοῦ 
3 Ν 4 , »Ίι θη μ] ἔθ τὸ ΧΙΙ ἔθ απ] 
ἐστὶν τὸ τέλος. Ἰ ἈΕγερθήσεται-.γὰρ ἔθνος "επὶὶ έθνος, καὶ 
18 πθ επᾶ., Έ ος "νμα]1 Ἠχίβ6 πρ ᾖὁΣπαίίου αρα]ηδὺ ΠΒΓΙΟΠ., βλιά 

βασιλεία᾿ ἐπὶ βασιλείαν' καὶ ἔσονται λιμοὶ "καὶ λοιμοὲϊ 
Κϊἰηπρᾶοηπι αρα]ηδῦ Κἱπράοτπι; απᾶ {λοτο ΒΗΑΙ1 Ῥο ΣΩΠΙΙΠΘΒ απᾶ Ῥοβίί]εμσος 

καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους. 8 πάντα.δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδί- 
Απᾶ θητλαμακοβῖτ Γά1Ποτεπὲ] Ῥ]αος», Ῥαΐ 1] Όποδε[ατε]α Ῥεβίωπίης ο 

νων. 9 Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλίψιν, καὶ ἀποκτει οὔσιν 
1ἨτοῬβ, ΤηεἨ υΙ]] {1εγ ἀο]ίγεγαρ σοι Ίο ὑτίρα]αέίοπ, απά πηϊ]1 ΙΙ] 

ὑμᾶς' καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων "τῶν! ἐθνῶν διὰ 
οι; απᾶ γο π]]] τε Ἠα{εᾶ ολ ά 811 Τπθ ἨδίΙομβ οη ποσοαη{ ο 

. ” ΄ Ν η , ’ Π 
τὸ ὕνομά.μου. 10 καὶ τότε σκανραλισθήσονται πολλοί, καὶ 

ΠΙΥ ἨΑΙΗΘ. Απά ΊποἨ πν]]] ο οβοπάςᾶ ΙΠΑΗΣ, απἀ 

ἀλλήλους παραδώσουσιν καὶ µισήσουσιν ἀλλήλους' 11 καὶ 
9Ἠ6 αποίπες ἍᾖΤπεγ π]] ἀο]ίτας πρ απᾶ Ἅµπ]] παῦο οπς αποίΒεςσ; Απα 

πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται, καὶ πλανήσουσιν πολ- 
ΠΙΑΠΥ 49159 Ῥχομ]μοίς ΙΗ οτἶ5ο, βπΏᾶ ππΙ]] παϊε]οσά 

λούς' 19 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν, ψυγήσεται 
ΤΙΘΗΥ/; Ἀπᾶ Ῥοσφ 15ο 5Ἠα]1] Ώατο υθεπ πια] ηρσά  1αγγ]ευποςς, γΠ]]Ίρχουν οοιά 
ος τς .ν υ. ε ῃ « / Ε ; 
ἡ ᾿ἀγαπη τῶν πολλῶν' 19 ὁδὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, 
11Πθ Ἴογο 3οξ3ἴποθ ἍὅΏΙΑΠΥ; Ῥαῦ Ἡθ π/πο επάατεβ Μο[ιΠθ] οιᾶ 

οὗτος σωθήσεται. 14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο.τὸ.εὐαγγέλιον. 
Ἡο εΏα]]ρθςατεά, Α πᾶ λοχο ΒΗΦΙ ο Ρχου]απιεᾶ Ίπεςε ρ]αᾶ ἰάϊπρς 

τῆς βασιλείας ἐν ὅλη τῇ οἰκουμένῃ, εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς 
οξ ἴμο ἸἹἱπρᾶοπι ᾖἹπ αἱ] ἴπο Παβἰαρ]θεαστΗ, {ος 3 θΒΙΠΙΟΠΥ ἍᾖἸοα] Ἅᾖἴπο 

ἔθνεσιν' καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 16 Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ 
ὨβΡΙΟΠ5; απᾶ ΊἵΠεη ϱΠα]] οοπαθ {πρ επᾶ, Ποπ {µετοξοχς γεβ]α]196ς 618 

βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸ µῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προ- 
οἳ ἀθ5ο]αί]οι, ὙγλίοἩ ύγας ὀροκεποξ Ὦγ' Ὠαπῖθι ᾖ1πθ ἍΈεο- 

| ἀποκριθεὶς «πβννθχίηᾳ (118 βαἱά) ππτὴα.᾽ 
ο -- [αὐτοῦ] οἱ Ὠϊπι 1. Ε --- τῆς ΗΤΊτβι η--. μὴ 6Ι1ΤΓΑΥ. { 

τ--- τῶν Ε. ΄ ξ ἐπ᾽ τ. Ἀ---- καὶ λοιµοί ΙΓ .Α. 
. 



αι Χ ΙΥ. 

φήτου, Τἑστὸς! ἐν 
Ῥηθί, 
τω" ᾿ 

πο η, 

ὄρη" 
πηουπ{αῖπβς 

ΜΑΤΤΗΕ ΤΝ, 

τόπῳ ἁγίφ' ἀναγινώσκων 
βἰαπᾶῖης ἵπ [119] 1ΕΙκεβ 1ῃο]γ (ηθ Ὃ ο τεβᾶβ 19ἱ Ὠίπι ππ- 

16 τότε οἱ ἔν' τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν Σεπὶϊ τὰ 
ΊἨεπ ἍᾖἼ]οβο ἵπ αάθα 1ε6 ἔἈοπα Πεθ ἵο ᾖἴπθ 

17 ὁ ἐπὶ τοῦ δὂώματος μὴ Σκαταβαινέτωϊ ραί Ίτιϊ 
Ἡθ οἩ 1Ἠθ ἍἨἹοιρείορ Ἅ16έ Πίτα ποί οοπιθάοπα {ούα]κο απγἰΠηίπρ 

ἐκ τῆς.αἰκίας αὐτοῦ" 18 καὶ ὁ ἔν 'τῷ ἀγρῷ μὴ.ἐπιστρεψάτω 
ουῦ οἳ Ἠὶ5 ποιο; Απᾶ ο Ἰηπ μα Βειᾶ ἡἸ1εῦ Ἠῖπι ποῦ τουασα 

ὐπίσω ἅραι "τὰ ἡμάτια" αὐτοῦ. 19 οὐαἱ.δὲ. ταῖς ἔν-γαστρὶ ἐ- 
Ῥαοἷκ ἴο ἴακο ΆΒασταθπίς αγ8, Βιέ νγοῬ {ο λοβο {λαῦ ατε Υη ἃ 

χούσαις καὶ, ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς Ἠμέραιο, 
οπ]]ᾶ Ἀπᾶ ἂο 11οβθ {πας Εἶτο βαο]ς 19 {ποςθ ἀ4βγΒ. 

90 προσεύχεσθε.δὲ ἵνα μὴ. «γένηται ἡ. «φυγὴ. ὑμῶν χειμῶνος, μηδὲ 
Ἅπά ΡΑΥ λαέ ΊΏΠΥ "χιοῦ 309 1γουχ 3β1Ρη6 πμ εκῦ ἨοΟΥ. 

εν" σαββάτῳ. 91 ΄Ἔσται.γὰρ τότε θλίψις µεγάλη, οἵα "οὐ 
οἩἳ. ρα ος 1πετθ 5ΠΑ11] Ὀθ ἔπεν ω τ 1ργθαῦ ΒΠΟΠ β85Λποῦ 

γέγονενὶ ἀπ᾿ ἀρχῆς , κόσµδυ ἕως τοῦ νῦν, οὐδ οὐ. μὴ 
1ηᾳς θεα ἆτοπα [όλο] ψεμιίπς, οἳ Γ1π6] νυοχ]ά υπ] ἩΟΝΥΥ, Το, ΠΟΙΝΘΤΟΘΣ 

γένηται. 3939 κὰὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡ ἡμέραι. «ἐκεῖναι, οὐκ 
ΡΠΑ]1 Ῥο Ἀπᾶ ο88 "Ἡμά “Ῥθοι "εποσίοπθᾶ 'ποςο "4.55, "που 

-ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ'  διὰ.δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς 
“Πιθχρ” ποᾶ]ᾶ ΏΑβγθΏθοπ βατοᾶ αστις Ώο65Ἡ, Τπῦ οπ ποσοοιπί οἳ ἴπθ Ό]θοί 

κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι.-ἐκεῖναι. 39 Τότε ἑάν τις ὑμῖν 
Σεηη]] "ο 5εποτύρπθᾶ 11Π9Α9Θ απ Τηρθα -ἰξ ΒΠΥΟΠΘ ἴογοα 

εἴπῃ, Ἰδού, ὦδε ῥὁ χριστός, ἢ ὧδε, μὴ. ἀπιστεύσητε.ὶ 94 Ἐγερ- 
«αγ, ῬΒε]ο]ᾶ, Ἠεχο[15]{1θ τα, ος Ἠετθ, Ῥε]ϊοτο [16] ποῦ. πας. ο 011 

θήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσιν 

σγοεί- 

Αατῖθθ Ίος «1918 (Ἠτὶκί  Ἅαπᾶ 8159 Ῥχορ[αί», Απᾶ Ἡπί]] ρὶτο 

σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε «πλανῆσαι!, εἰ δυνατόν. καὶ 
μεῖρτς αρτοαί, Απᾶ ́  νιοΏᾶςἕβ, ΒΟ 88 ο κα μα τσιπ 86ἱπεη 

τοὺς ἐκλεκτούς. 25 1δού, προείρηκα ὑμῖν. 20ἐὰν οὖν εἴπωσιν 
ἴμο οἷθοῦ, Ίιο, 1 ηατε {οτεζο]ᾶ [16] {οσοα. 14 {Ἡοτεξοχο {Πο6Υ βαγ 
« - [) ῤ 3 - ᾿ ΄ . ΄ ο Σ] ’ 3 

ὑμῖν, Ἰδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ-ἐξελθητε' ἸἼδού, ἐν 
Ίογοα, Ῥε]μο]ᾶ, 1π ἴπο π]]άετπεβµ Ἠθία,  ϱοποῦ ΕοχῦἩ: ἈΒομπο]ά, [Πεῖς] 1η 

τοῖς ταµείοις, μὴ.πιστεύσητε. 397 ὥσπερ.γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρ- 
{πθ οπαπιροχε, Ῥολοτο [11] ποῦ, Έος 38 11θ ΠἩρπίπίπρ οοπιό8 

χεται ἀπὸ ολ καὶ φαίνεται ἕως  δυσμῶν, οὕτως 
{οτί τοπ [πο] . ος Ἀπᾶ ΄ ΒΡΡΘΔΤΕ ο πθεί, 5ο 

5 πρ Ἡ προς θ 98 « ϱ.,ἀρι έσται και ἡ ο οοισία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. ὅπου ἔγὰρ 
αΊιη]]ῶο Απο ἴἩθ οοπωὰις οΕ{πο Βοῦ οξ ΠΙ8Η. Έου ΝἩοΙΘΥεΣ 

ἐὰν τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 99 Βὐ- 
ΏΙΑΥ Ὦο ἴλθ πο .ποτο π]]] Ῥο τα νοροίπεχ {19 πτεα, Ἀ]τοτηθί]- 

θέως δὲ μετὰ τὴν ' θλίψιν τῶν.ἡμερῶν.ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτι- 
αἰε]γ.'Όας αξίας {πο ἱτσίρα]αίίοπ οἱ ἴπορθ ἄρσα 1Πθ Αβαπ εΠα]] ο 

σθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὖὐ-δώσει τὸ.φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ 
ἀβτκοπεᾶ, βπᾶ 1Ἡθ Ίπιουῦ ΑΒΠΒΙΙ ποῦ ρίνο Ἡες σενα ἈΑπᾶ ἴῃο 

ἀστέρες πεσοῦνται Ἀπὸ! τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάµεις τῶν 
ΜἴΒΤΒ ΒΠΑΙ1 {811 ΐτοπα πο , ... ᾿. Απᾶ ἴηἩθ ἍΆῬοπΕεΓβ οἱ ἴηθ 

οὐρανῶν σαλευθήσονται. 90 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον 

60 

«(ΦΠοδο τθβᾶσι1, 1ο Ἱνῖτα 
. απάστεερλιᾶ :) 16 τθιι 

196 επι πυη]ο Ὦο 1 
Γαᾶσα Ώεο ΙΠπῖο τΤ]θ 
ΤαοαΏ(ΝΙΗ5: 17 ]οἱ Πῖτα 
ΨΠ]οἡ 15 οπ {πο Ώοικε- 
{ΟΡ ποῦ οοπιθ ἀονΏ {ο 
{8κο ΒΏΥ {ΠΙΠβ οιῦ ος 
ΠΒ Ἡοιβε: 18 ποϊίπος 
1εῦ Ἠϊπα νιΏῖσν {5 1 
1πθ Πε]ά τεασα Ῥποκ 
το ἴακο Ἠ]β ο]οῖ]μεν, 
19 Απάᾶ ννοεῬ απίο οι 
απαῦ ατο πλ ορΙ]4, 
ΑΏά {ο {πεηι τΠιιὲ ρῖνο 
Βἰο]ς 1π ἴμοςο ἆπσαι 
20 Βαό Ῥταγ γα {μας 
γποᾶκ Πἱρηί Ῥο πο 9 
1189 ν]ηπτος, πεϊ{παος οἱ 
1ο ββὈραίἩ ἆαγ: 21 1οΓ 
1Ἠθᾳ »Π8]] Ῥο ρτειῦ 
ὑχΙΡα]ΑΙΟἨΠ, ΑΒΙΟΆ 15 
σνββ.ποῦ βἶπορ 11θ Ῥο- 
ρϊηπίηπρ οἳ {πθ ποτ]ά 
{ο ΓἨ]Β πας, Πο, ἩΟς 
65ος εΠα]] 16. 22 Απά 
οχοερῦ {ἴποβθ Ἅἆασα 
βΠοι]ᾶ Ὃο εποτγεπεᾶ, 

εἴΠετο βΠου]ᾶ πο Πες] 
Ῥε βαγοᾶ: Ὀαέ {ος {8 
θ]οοί/5 ΒΑ]το {οβο ἆατΒ 
5Ώα]1] Ῥδ αλποτίρτποᾶ. 
23 ΤπΠπου 1ξ ΑΠΥ ΠΙΠΙΙ 
βΕΏβ]] 5αγ ΙπΠπίογο, Το, 
Ίετο {ν ΟΕτῖ»ῇ, ος ἴπεγε; 
Ῥο]ίοτο ἰέπόιν. 24 Εοτ 
{ῃΠοτο αἸια]] ατῖσο Ση]6θ 
Οµτ]είβ, Επιά {α]6ε Ῥτο- 
ΡΗΘίΗ, απά 5Ώβ]11 5πον/ 
μτεβῦ 5ἱ6Π5 ππᾶά ὙοΠ- 
ἀ4ετς; ἸΠποπιαοὮ πα, 
1 {έ1υθ)εΡοβρῖὈ]ο, ΤΠαΥ 
5Ίιο]] ἀθεοεῖτε ἴπε του 
ε]εοί, 25 Ἠε]μο]ᾶ, ἆ 
Ὥπτο ἴο]ά τοι Ὦοξωτε, 
26 Ίπετείοτο 1 Τ]εγ 
επη]]. σα Ἀπίο οι, 
Ῥοπο]ᾶ, Ἡαε ἵ ἵπ [πο 
ἀθνετῦ; Ρο ποῦ οτί] : 
Ῥελο]ᾶ, ᾖε ἵ ἵπ πο 
ΒΘογεῦ ΟἨβΠΙΡοΟΓς; Ὦθ- 
Ἠετε ἕέ πο. 27 Εου 98 
{πο ΠρΏίπίπρ οοιεί] 
ομῦ οἳ ἴλο εαςῦ, πιά 
βἩ]πεἰη Θνεπ τι{ο {6 
πυοδύ; 5ο ο]ἱ αἶδο ἱθ 
οοπαῖπρ οἳ ἴπε Θοπ οἳ 
ΤΊΒΏ ο, 28 ἘοΥ ν/λετο- 
ΕοονοΥ {ἴθ 6ΑΓΟΒΣΘ Ἰβ, 
ἔποτο υΝΙ]] (λε οααβ]98 
Ὦοδ ραἰπεταᾶ (ομθίποτ. 
29 Ἰπιπιοβ]πιο]γ αἴἴος 
Ὠιο ᾖ(ἰεϊρα]αθίου οἳ 
Όιομο ἆλσς εἰα]] {μα 
βαπ ο ἀπτ]κειιοιὶ, ππά 
{Πθ ΤποοἩ. εἨα]! πδε 
Ρ]νο Πεχ Πρ]Π{, από {]ιθ 
βἴητς 5ΏΑ] ΕΑΙ Ίτουι 
Πειτοῦ, απᾶ ἴπε ροΐνογη 
οΕ ἰπθ Ώδεανεπς 5Π8]] Ὦθ 
5Ἠβ]κοη: 30 απά ἴπον 
βΏα]] αΡρθΗτ {πο εἶρπ 
οἳ ἴπο Ῥοπ οἱ ΠΙΑΠ ΤΠ 
Ἠθανει: απᾶ {πει 51811 

ΊθΕΥΦΠΒ ο πα Ὦο ΕἩαΚοῃ, τν. πει ἍΑΘπα]] αρροατ {πο βἶσπ 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν Ίτφὶ οὐρανῷ' καὶ Ἀτότει κὀ-' 
οξ ἰπο Θοπ ΟΕ ΠΙΑ. 1η «ο ἍἨθαβτεη; Επᾶ  ᾖΊἴπειῃ Ὁ ΤΕ] 

΄ ν ἐστὼς Το. π νοείτω; θα Ἱθ αμάθιθίαπα Ἡ τς. α εἰς ΊΤγ, 
.: τὰ ἴπε Όλίηρς οττΊτΑ υγ. 
«ἐγένετο τ. 4 πιστεύετε 1.. 
ἕ--- καὶ ΙΤΤΤΑΥ: 

.. τὸ ἵμάτιον ϱαγΏιθηῦ της. 

:---Ὑὰρ [ΟΣ ΣΣΔ, ἍἉ ἐκ ουῖ ο Τ. 

υ.--- ἐν ΙΤΤΤΑΥ. 
5 πλανηθῆναι Τ; πλανᾶσθαι (γεαᾷ 5ο ἴμαῦ νη]] Ῥε τη]ρ]όᾷ) Ἔε, 

-- τῷ ΕΤΕΙΑΝ, 

- 
Υκαταβάτω 1 ΤΊΓ. 

εουκ 

ικ-- τότε ἵ νὰ 
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β]] {πο ἐτῖοες οἳ ἴμο 
θἀτέλ πποισΠι, πΏᾶ {Που 
ΕΠΑ] βουο {πο Ξοι οἳ 
τπππ σοπιῖΏσ Ἱπ ἴλπο 
ο]οιιᾶβ οἳ Ἠοανεη τη σ]ι 
Ῥούποχ απᾶ ρτοπί σ]ουγ. 
31 Απά ο εΠαϊ] 5οπᾶά 
Ἠ]β αΠΡο]ς πΊ(Ὦ α ρτοςῦ 
εοιιπᾶ οἳ α ἰταιπροῦ, 
Ἀιιᾶ {πο βΕω]1 ραῖΏοτ 
Μοροί]ιογ Ἠ]9 ο]οοῦ ἔτοπι 
ιο ἔοιαχ νΙπᾶς, Έτοπα 
Ο91θ οπὰ οἱ Ἠομγεα {ο 
1ο οἴμοτ. 35 Κουν ]εατη 
3 Ῥιτιδ]ο οἱ ἴπο ς 
ἴτθο ; ἸἡΏστ Ἠ]5 Ὀτατιο] 
Ἡς γοῦ ἰοπάος, απᾶ Ῥαΐ- 
τει] {οτιἩ Ίθμτθβ, ο 
Άπονν ὑλλαῦ ΒΙΙΠαΠΙεΕΣ 18 
πίρη: 38 85ο Ἰϊκου-θ 
σα, ποπ το εἰιν]] κοθ 
811 ὦιθςο {ΠίπΡΒ, Ἰκπονγ 
ἐλαῦ 16 ἵσπειτ, εεηΏ αἲ 
{μο ἆοοταβ, 34 Ὑοτην 1 
ΦΥ αιπίο τοι, ΤΗϊ8 
ρεηεγαίῖοια βΏπ]] ποῦ 
δη5., ΙΙ αἲὶ Ίἴλεςο 
{Πίπρ Ὢωο {ιβ]]οᾶ. 
30 Ἠεμνοιπ απ θπγέα 
Απαϊ] Ῥη5ς απαγ, Ῥαῦ 
τΩΥ Ὑοτάς επαϊ] πιο 
Ρ1598 απνηΣ. 360 Βαΐ οἳ 
{ππυ ἂνν απᾶ Ίος 
Ἱπιογνοῦ πο ΊΠα3, πο, 
πιοῦ {πρ απσε]β οἳ Ἠθα-- 
πετ, Ὀυΐξ τι Ἐπίπεγ 
οπἵπ. 67 Βαν π5 ἴπθ 
ἄπγα οξ Ἀοθ 10ε76, 8ο 
ΕΗΛΙΙ π]ρο {πο εοταῖπᾳς 
οξ {ο Ῥοῦ οἱ πιππ ο. 
83 Έοσ π5 π {1ο ἄαγα 
Ἐπαῦ πνετθ ἨεΈοτθ ἴποθ 
Ώοοῦ {Πεγ ποτθ οὐ{ΐπρ 
απά ἀτιπ]κῖης, ΙΗΑΤΤΥ- 
{πρ απᾶ ρῖτῖηρ Ίπ τιας- 
χίηρο, ππβΙ ἴπο ἄασ 
ἐπαῦ Νοο επίοτσὰ Ἱπίο 
{πο Ετ]ς, ὁ9 απᾷ που) 
που υπ] ο «Πὸοᾶ 
69138, Απιᾶ ἴοοῖς ἴθπα 
ΑΙΙ αναγ : 8ο βλ] α]σο 
{πο εοπαΊπρ οἳ {πο Βοπι 
οἳ 1πππ ῶθ. 40 επ 
ΒΏπ]1 6πγοἈο 1πέ1θ βε]ᾶ; 
Ώπο οπα ϱλΑ]1 Ῥο ἔπκοπ,, 
ΑΠ {πο οἶ]ογ Ίσει: 
4] Ἔνγο 1ὔο)ποι δ]ιαζὶ δε 
ρτϊπαϊῖης πό {πο τα]: 
ἴπο οπο 9ἨΏπ]] Ὀο ίπκεὮ, 
.μᾶ {πο .οἶπες 1εεῦ, 
4» Ἠαϊοϊι ἴ]θγεΓογο: 
4ος γο Χπον πο ν]πῦ 
ποις ουχ Τιοτᾶ ἀοία 
εοπἹθ, 45 Ὠπέ Ίποπ 
ἀπὶς, ἐλαῦ Τξ {πο ροοᾶ- 
παμα οἳ {Ἠθ Ἠοαξθ Ὠβά 

ες ῥωνῆς [γεάᾶ Α ργθαί ἔγιπωροῦ) τ. 
ο ταῦτα πάντα τηγ. 
5 -|- οὐδὲ ὃ νἱἷος ΠΟΥ {Ώθ 801 1Τ. 
π --- καὶ ΠΤττΑ. 
: ---ταῖς πρὺ (}εαᾶ οἳ 19 Βοος) α. 
6 έσονται δύο 11. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΧΙΥ. 

ψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. καὶ ὄψονται τὸν, υἱὸν τοῦ 
να] Αα] πο 1γίρθ σε ίἨο Ἰρπᾶ, απᾶ {Που βΠαΙ1566 ΤΠθ Ἅοπ 

ἀνθρώπου, ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ ὃν- 
οξ παλ, οοιαίπᾳ οἩ {πο κο]οιᾶβ σὲ Ώθατευι τα 

νάµεως καὶ δόξης πολλῆςα. 9] καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους 
Ῥοψ/ος απά "Ρ]οτγ αρτεαῦ. Απᾶ ΠερΏα]] βεπά 3ΑΏβΘΙΒ 

αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος Ιφωνῆς! μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσιν 
απ πι οΕ ας ΣΙχαπηρεῦ 3βΒοαπᾶ ρτεαῖ, ππᾶ ἴπογ ϱππ]] βαΐ]ος υορεί]ας 

τοὺς.ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων.ἀπ᾿᾽  Ἅἄκρων 
Πῖς ο]θυῦ 4τοΏι ἴπθ 1οιχ πνπζς, ἔτοπα [116] ἐπιγεπαίθ]εὮ 

ῃ . ε., τα ». ὦ μα ο Ἡ Ν΄ πι Ε» - 
ουρανῶν ἕώς ἄκρων αὐτῶν. 9 ᾿Απὺ.-δὲ τῆς συκῆς 

ο ἑ[γπε]Ἠεπγεπβ {ο [πε] οσἰτεπιθ]οι οἳ έμοπα, Ῥπή Ίτοπι ο Άρ-υτορ 

µάθετε τὴν παραβολήν’ ὅταν ἤ η ὁ.κλάδος αὐτῆς γένηται 
«1εατῃ Ἅᾖἴμο φηαταὈ]θ: πει α]τοπάγ 108 Ὀταποῖι 15 Ώεοοιαθ 

ἁπαλός, καὶ τὰ φύλλα "ἐκφύῃ.ὶ γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ 
ιεπᾶας, πιά Τἴηο Ἴθπνες 18 Ῥα{Β {οτίἩ, σθ ποπ Μπαῦ τπεας [1] έο 

θέρος 99. οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε Οπάντα ταῦτα," 
βππαπαθγ. Τῆηαβ ἍΑἰἱξεο Ἅῄ7ε, πῆοι 7θβθο/ απ .μοβο {Π1πρε, 

γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 94 ἁμὴν λέγω ὑμῖν,Β 
Χποτς 1η πεατ 16 18, αἲ [πο] ἄοοτα, Ὑοτί]γ 1 βηΥγ ἴοτοα, 

οὐ-μὴ παρέλθγ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως-ἂν πάντα ταῦτα 
1η πο πίβο σηῖ]] πβνθ ραββθά απγαΥ τΠῖς ρεπετιίῖὸπ απ] ΔΙ Ίπενο ἴπίπρα 

γένηται. 96 Ὁ οὐρανὺς καὶ ἡ γῇ Ἀπαρελεύσονται,! 
ΕἨαΑ]] Ώατο {βκοπ Ῥ]αοθ, ΤἩ9 Ίθαπεη απᾶ ἴηο οµτίἩ βΏπ]] Ῥαβς απγΑΥ, 

οἱ δὲλόγοι-µου οὐ.μὴ παρέλθωσιν. 9θ Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας 
Ῥαῦ ταγ ποτά ᾖ1π το προ α]] ραδς ατ/ΑΥ. Βαΐ οοποθτπίπᾳ 34νγ 

ἐκείνης καὶ "τῆς! ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν 
«ΠΑΡ απᾶ, {πο ἹἩοις Ἅ3Ἠο0ηΏθ ἀςπουΜΕ, πιοῦ ΘΥΘΩΏ 1πθ Ἅαπρε]β οξ{1μθ 

οὐρανῶν, ’ εἰ μὴ ὁ-πατήρ.'μουὶ µόνος. 9 Ὥσπερ. δὲ αἱ ἡμέραι 
Ἡθανεῦβ, Ῥαῦ ταγ Ἐθίποτ οπ]γ. Βαΐ 98 Τηθ ἆΑβγΒ 

τοῦ.Νῶε, οὕτως ἔσται "καὶ ἡ παρουσία τοῦ νὶοῦ τοῦ ἀνθρώ- 
οἳ Νοο, βο ΒἩΏβ]1 6 ΄ 85ο 1ῇ6. ας, οἑ ἴπο 5ου ος 

που. 98 λώσπερὶ γὰρ ἦσαν ἔν τᾳίς ἡμέραις) ταῖς πρὸϊ 
παβΏ. Ἀλα 1{50χ {χιογ γγοτο ἵπ {λιθ ἆαγα ΦΠΙοἩ (πγοτο] Ῥσέοτθ 

τοῦ κατακλυσμοῦ, τρώγοντες καὶ, πίνοντες, Ὑαμοῦντες καὶ 
Ὅλο Ώοοά, επυῖπρ απά «. ἀτΙπ]ῖηρ, ιαπ απᾶ 
Γν) / ν » ς ΄ ἂν οὖν Πλθ . Γ . .ρ” 
ἐκγαμίζοντες," ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 

βἰνίωρ 1η πιβτχίαβο, αιπΏί] πο ἄλγ νου "οπιριοά 31ΝοῬ Ιμίο {πο ΄ ας, 

89 καὶ οὐκ.ἔγνωσαν, ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὺς καὶ ἠρεν 
Επᾶ που ΙςΠΘΙΥ ποῦ 411  ὅοππαιβ 1πο Ἠ"βοοά ππᾶ {οοῖς ΛΝΥΑΥ 

ἅπαντας, οὕτως ἔσται Ὁκαὶ! ἡ παρουσία τοῦ νἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
ας ,. . Ἡμβ ΕΒΑΙΙ1Όθ Αἱρο ἴπθ Ἅ«σοιαῖπρ οξἴπθ Βοηῦ οἳ παλ. 

40 Τότε "δύο ἔσονταιὶ ἔν.τῷ ἀγρῳφ΄ 3ὺΙ. εἷς παραλαμβάνεται, 
Ἔποηπ πο τση] ὙἹπ {Πθ θά, Ἅἴ]θ οπθ -ἂν ἔπθα, 

καὶ ἀόλ εἷς ἀφίεται. 4] δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ "μύλωνι Ἅ µία 
Ἀπά {πο οπο ἍᾖΒ ]6Εῦ; ἔπγοΓνγοπαεπ] Ετναἶπρ ϱαἳ {ηθ ποϊ]], οπθ 

παραλαμβάνεται, καὶ µία ἀφίεται. 43 Τρηγορεῖτε οὖν, ὅτι 
18 νακεη,  Απᾶ οπὸ Ἅᾖ]6ξ. Αἰο . ΤλἈοθτθίοςθ, 3901 

οὐκ.οἴδατε ποίᾳ ᾿ὥρᾳ' ὁ.-κύριος.ὑμῶν ἔρχεται' "48 ἐκεῖνο δὲ 
ο:Κποῦ ποῦ Ἰπτιηαῦ Ἠοας γους Τιοτά φοπ168. Έπι ία 

ο -- τῶν ἴηε ττ. 5 ἐκφνῇ 3το ριῖ ΓογίΏὮ τττΑ. 
Ρ -- ὅτι ἴπαί 1στ. α παρελεύσεται α11Τ:Α. σ--- τῆς ΗΤΤΤΑ. 

ἕ--- μου (χεαά Όμε Ἐαίπετ) αἩπτε[κ]. Ὁ Ὑὰρ Μοσ (38) τς. 
7 -ἵ- ἐκείναις (Υεαᾷ 1ποδθ ἀΑΥΒ) [τε] α ὡς 88 ΤΤΑ; ὣς Β0 ΤΓ. 

το 8 --- καὶ ΏΤεΔ. 3γαµίσκοντες Ὦ; Ὑαμίζοντες Τ. 
ᾱ -- ὁ ΙΠΊΓΑ. ο μύλῳ εττ.Α. {ημέρα ἀάγ τη 



ΧΧΙΝ,ΧΧΝΥ. ΜΑ ττηῃ ΕΤ. 
ιν 

γινώσκετε, ὅτι εἰ ἔδει ὁ  οἰκοδεσπότης ἍἨποίᾳ φυλακῇ 
Έπουν, Ὠιαξ Ὁ οπρά ωλοινἨ 111ιο "ηποξος 50984319 5ηοιιςθ Ίπ. ο. στου 

ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν.ἂν, καὶ οὐκ ἂν.εἴασεν Έδιο- 
πο {Πε οσο Ἡθ πνοιι] Ἠιιγο ππέςηΏθᾶ, απᾶ ποῦ Ἠατο 5μΠογοᾷ 5ίο "9ο 

ουγῆναιὶ τὴν.οἰκίαν.αὐτοῦ. 44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε 
ο πτουμε 1Π]ς Ύπουςο, ἨΓπθχοίοτθ Β]5ο 3γο9 1ρο9 

ἔτοιμοι' ὅτι ᾗ. ώρα οὐ.δοκεῖτεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 
οΛᾷγ, τος ἵπ πγηπῦ ηουσ 7ο ἐπ]π] ποῦ ἔπο Έοπα " ΟΕ πιβη. 6ΟΠΠΘ8, 

45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὺς δεῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέ-, 
πο ἴπεαπ  Ἅᾖἴπο ἑαηζα] Ῥοπάπιαη απᾶ τα ποια Ἠλβ 

στησεν ὁ κύριος αὐτοῦ! ἐπὶ τῆς.Κθεραπέίας' αὐτοῦ, τοῦ Ιδιδόναι! 
5ο ῦ 119 Ξ]οτά ΟΤΕΣΥ Β]8 Ποιδεπο]ᾶ, Ἔο πο 

αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐ ἐν καιρῷ 46 μακάριος ὁ.δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν 
Το ἴποπι {πο 4οοᾶ Ιπ ΒΘΕΠΦΟΣ 2 Ἐ]εσςεᾶ τπαῦ Ῥοπάπααα,  ΥΠΟΠ 

ἐλθὼν ὁ.κύριος.αὐτοῦ εὑρήσει Ἀποιοῦντα οὕτως.! 47 ᾽Αμὴν 
3ΠανΙΠΡ ΄οοπιε σας Ξ]οχᾶ ππΙ]] βπᾶ ἀοῖπρ 1ης. ος 

λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς.ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει 
1 η ἴογοι, ἴΠαῦ ΟΥΕΣ ο]] Ἠ]8 Ρχοροτίγ Ἡε ν/ϊ]] βεί΄ 

αὐτόν. 48 ᾿Εὰν.δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος πκεῖνος! ἐν τῇ 
Πίτα, Ῥα0 1 “που]ά Στ 3εν]] Ἀροπάπααα ἍᾖΛύπαῦ 1π 

καρδίᾳ. ο οι Χρονίζει δὁ.κύριός.μου! Ρἐλθεῖν,' 49 καὶ ἄρξηται, 
Ἠϊ5 Ἠρασί, 3Ώ68]αγΑ 1ΤΗΥ 3]οχᾶ νο σοι Απᾶ ελοι]ᾶ Ῥερῖπ 

τύπτειν τους συνδούλουςὶ, Τἐσθίειν! δὲ καὶ ὄπίνεινὶ μετὰ τῶν 
ιοῬεοῦ [15] Ὃ ο ο ου Απά ὑοεαῦ απᾶ Ίο ἀτιπικ πμ Ὥᾖἴπθ 

µεθυόντων, 50 ἥξει ὁ κύριος τοῦ.δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ 
ἄταπχκεῃ, αγφΤ]] Ίοοπιθ 1118 "]οχᾶ 3οΕ "πα ῦ ἔροπάπιαι {π α ἄαγ 

οὐ.προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, ὅ] Καὶ 
1π πΥμῖοὮ Ὦςε ἄοος ποῦ η Απᾶ ΙΠ ΑΏΏΟΠΣ γλ]οι Τε ποτε ποῦ, Όιτε] 

διχοτο ομήσει αὐτόν, καὶ αν αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν: 
ππῖ] οιις πι πο 1Πΐτα, απά 18 Ῥοτ[]οπ. πλ Ἠθ Ἠγροσοσῖζθβ 

θήσει' ἐκεῖ ἔσται ὁ κλάυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
ση] αρροϊπῦ: Ίμθτθ πι] ο πο ππεερίπρί 'Βπᾶ ἴΠο ΕΠΛΘΗΙΠΕ ο ἴμθ' 1θοῦμ. 

0 Τότε ὁμοιωθήσεται. /Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα 
Τηρ. -- Τορ "πιαᾷθ "Ἠϊκθ 1{ῃ9. ΑΚΙησᾶοπα 30Ε”ΐΠο9ο "Ἠθδανεης [ίο] {επ 

παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς-.λαμπάδας αὐτῶν! ἐξῆλθον. 
τ]χρίπς, Πο -Ἠατίπρ {λκεπ ἸΠοῖσ ες ππεπῦ ΓοτῦΏ 

εἰς Ἱάπάντησινὶ τοῦ νυµφίου., 9 πέντεδὲ ήσαν ἐξ αὐτῶν! 
3ο πηρθεῦ τή ες] ισα Απᾶ το Ἄγγοιο οἱ 2ϊποπα 

τῤρόνιμοι,! καὶ Σα)! πέντε ”μωραί.ὶ ὃ "αἵτινεςὶ ωραί, λα- 
Ῥτιᾶεηῦ, απά πτο ΞοοΙΙξΗ., ΤΠοΥ π/πο [ππεχε] ξοο]ἱδᾳ, Ἠατ- 

βοῦσαι τὰς.λαμπάδας Ῥὲαυτῶν,ὶ οὐκ.ἔλαβον μεθ ἑαυτῶν ν 
της ἵακετ. υηοῖτ Ίβπαῤς, ἀἰάτοῦίοκο πι ́  Ἰπειπιςεῖτος 

ἔλαιον] 4 αἱ δὲ φρόνιµοι ἔλαβον ἔλαιον ἔν τοῖς ἀγγείοις 
οἳ]: Ῥαῦ πο ' Ῥταᾶσηπῦ 3οοΚ. οἳ] ήπ νο εε]ς 

εαὐτῶνί μετὰ τῶν.λαμπάδων ἠαὑτῶν.!ὶ ὅ χρονίζοντος.δὲ τοῦ 
αιμοῖτ στι ἡμοῖτ 1ΑΤ4)Ρ8,. Ῥυές "ασσίπρ 119 

νυµφίου, «ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. ϐ μέσης. δὲ 
Συχιάερν. συ φἨου “ῬθοςπηῬ ους 191] απᾶ Ε]ορῦ, Ῥα{ῖη Γὔπ6] πι]άἄ]ε 

νυκτὸς κραυγἡ γέγονεν, Ιδού, ὁ νυµφίος Ξἔρχεται,! ενα. 
σε [ίπο] π]ρ]ῦ ὅα “οτγ . 11Ἡ9χθ 3ν/βΒ, ἩῬο]ιο]ᾶ, ἴπθ Ῥεϊάσρτοοπι ΄ 60Π168, 

Ε διορυχθῆναι ΤΊς. ἃ οὗ δοκεῖτε ὥρα ΠΗΤτΑ. 
κ οἰκετείας ΙΊΤτΑς | δοῦναι͵ 6ΙΤΤΙΑ. πι Ούτως ποιοῦντα ΤΤΤΙΑ, 
ον{] Ῥοπάπιαη) ο. 9 µον ὁ κύριος ΤΤΤΓΑ. Ρ --- ἐλθεῖν 111, α 
Ὀομάτηει) ΕΗΡΤτΑ ΥΓ. ε ἐσθίῃ 5Ώοι]ά εαῦ ἀμπττΑΝ. 
{ἑαυτῶν 1ΤτΑ.; αὐτῶν ΤΥ. ᾖἵ ὑπάντησιν 11ΤιΑ. 
1ΤΤτΑ. ὅ-- 'αἱ ἘΟΙΤΊτΑ.. ᾖτ φρόνιμοι Ῥταασπό ΤΤΤτΑ. 
πο πτ» αἱ γὰρ Το ἴπο πα. Ὁ αὐτῶν αν; αὐτῶν ΙΤΕΑΣ --- ἑαυτῶν Ἡ. 
ΥΕΒΒΕΙΒ) ΙΤΊΤΑ. ἆ ἑαυτῶν ΙΤ1 αὐτῶν Ττἁ. 9 -- έρχεται ΙΤΤΤΑ. 

6 

' Βπα]{θ 

11 
Έποπση ἵῃ π]Ἡπι ση τομ’ 
ἴπο ΕπΙδΕ ποπ]ᾶ οσπιθ, 
Ίο γγοι]ᾶ Ἠπτο γνπ{ολι-, 
εᾱ, απᾷ ινοα]ᾶ πού Ἀπτθ, 
ειιβογοᾶ 5 πουςς {ο ν8᾽ 
Ὦχοκοη αγ. 44 1πετε- 
2019 Ῥο 7ο π]εο τοπάγ 
2ος ἵπ ΒΙΟἩ απ ΠΟΙΣ ϱ8 
γο {Πῖπ]ς ποῦ υμο 5οπ 
ΟΕΤΠΦΠ σοπαἙ{1, 45 μοι, 
νμοι {6 α Ἐαϊμλαξα] απᾶ᾿ 
πνῖθο ςοτνηαῖ, ποτ 
Ὠϊ5 ]οτᾷ Ἰπία πιβἆθ 
πα]ος οτος Ὠϊ5 Ἠοιβο- 
Ἠο]ᾶ, {ο ρᾳίτο Ίἴποπα 
ππειῦ Ἱπ «πο .5ΕΔΡΟΠ2 
46 Ῥ]οβ5οῖ ἴ5 {λαῦ εο- 
ναπέ, πἨοπι Ἠΐ5 ]οχά 
πΨΠΟΏ Ίο οοιρίἩ εΏα]] 
Ἁπᾶ 5ο ἀοἵπρ. 47 Υετ!]ψ 
Ί βαγ΄ ππίο 7ος, Τηπ6 
Ἡθ 5Ώα]] Ίηπκαο Ἠϊπα 
110} ΟΥΕΥ η1] Πϊςροοᾶς. 
48 Ῥαΐ απᾶ Ἱξ{παῦ οτί] 
πεγναπύ 5Ἡα]] Θα. ἵπ 
Ἠϊβ Ἰθατί, ΜΥ Ἰοχά 

. ἀο]αγείπ Ἠϊς οοπιίπρ; 
49 απᾶ 5Ώβ]] Ὀερίη {ο 

ἠὲς Σε]]ούπσετ- 
παηῖς, απᾶ Το οδ6 απά 
ἀγν]ς τνΙξΏ {πο ἀταπκ- 
ος: 50 ἴπε ]οτᾷ οἱ (λα 
βογγαπὺ ϱΠα]Ι] σοπ1ο Ίπ 
Α αγ πηοπ Ἡς Ιοοκοί] 
πιοῦ Έοχ Πῖπι, ϱπᾶ Ίπ απ. 
Ίοιχ παν Ἶε 18 ποῦ 
ΏΤΝΑΥΘ 98, 51 απᾶ επα]] 
οσῦ Ἠϊτα ᾽πθαἨᾷσΣ, Απᾶ 
πρροϊπὂ ἠίπι Ῥϊς Ῥοι- 
1109 πΙίη΄ ἴἩρ ἩἨσρο- 
ογῖζος: ἴπογο 5Ώα]] Ἐν, 
πυθερίηρ απᾶ ϱηββδΒΊπᾳ 
οξ [δοθεί 

ΧπΥ. Τποπ επα]] {1θ 
χϊπρᾶοτα οξ Ἠεατομ Ῥ6 
Ἰκεποᾶ ππῖο Τἵοη τΙτ- 
Ρΐη5, ν/Ώ]οὮ Τοο]ς ἐπεῖχ 
Ίαπαρς, θηπᾶ ππεπί ΕοτίἉ 
ο πιεοῦ Ίπο Ὀτγίάε- 
ΡΥΟΟΙΠ, 2 Απᾶ Άτο οΕ 
ΊἨΠεπα ποτ Υ/166, απᾶ 
πτε Ίμεγε Τοο]!5ῃ. 
ὃ Τπογ ἴπαῦ 106γε Τοο]- 
1-Ἡ ἴοοκ {παῖτ Ἰαπρ5, 
Αλιά {οο]ς πο οἳ] πηΤη. 
ΊΏοπι: 4 Ῥαΐ πο νο 
ποοκ οἳ] 1π {]ιαὶχ τες- 
Βεὶς π(Ἡ λοῖτ 11Π1Ρ8. 
ο ΓΠΙΙ ἴπο ὮὈτίάς- 
βτοοπι {ᾖαχτῖθά, Τπογ 
8]] βΙαπιροτθᾶ απᾶά 
5]ορί, ϐ6 Απᾶ αὖ Ὠι]ᾶ- 
π]σ]λί Ώονε Ίνης ουσ 
πααᾷθ, ῬΒῬομβο]ᾶ, ἐμο' 
Ὀτιάσργοσπα οοπασ{Ἡ : Ι 

1. αὐτοῦ (εαά [μ15]) τπτ Α. 
ο-- ἐκεῖνος (τεαά ἴπθ 
-- αὐτοῦ Ἠὶ5 ({ε]]ου. 

Σπίνῃ 5ποι]ά αγία] αΠΤΤΓΑΥΓ, 
π εξ αὐτῶν ἦσαν ΗΤΊτΑ. 

3 αἱ δὲ Ῥῖ Ί]ιε 1,; αἳ γὰρ Το ὕποςθ 
α--. αμτων (τεααι εφ 

χ ς μωραὶ ΤΟΟΙΡΕ 
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ρο το ὁπί {ο πιοοῦ Ἠϊπι, 
7 Τΐπρπ ϱ]] {ποβο τῖτ- 
ΡἱΏ5 4χΟΡβο, απά Ότῖπι- 
Ίηθά ἐποαίτ 1απαῤρς. 8 Απά 
Τπο Εοο]ῖδ]ὰ οαῖᾶ απίο 
1µο πα, ἄἶγο 5 οἑ 
ΥΟὉΣ οἵ] ; 2ο: οἳχ Ίαπαρς 
Άπθ Ροπο οιῦ, 9 Βαΐ 
{πιο σνίςο αΏςτγοσσᾶ, δ.σ- 
πρ, οί κο; ]εςῦ ἴμοχο, 
Ὃθ ποῦ οποῖισ] ΣΟΥ 5 
Απᾶ τοι: μας 6ο γε 
Σρΐπος ἴο ἵπετα πα 
«611, απᾶ Όὰγ {ος ΤοἩσ- 
πο]τος. 10 Απᾶ π]Ι]ο 
Ί1αγ πγοπῦ ἴο Ῥαγ, πο 
Ῥτίάθρτοοτα οπταθ; απά 
ἔπευ ἴπαῦ πποτο τεαᾶσ 
πυθηῖ ἀπ νΠῖἩ Ἠϊπα Το 
1Π96 τιβττίλβο : απᾶ ἴ]μθ 
ἄοοτ πας επαῦ, 11 Α- 
Μεγτγατᾶ «αταθ 3159 119 
οἴποι τῖτρίπε, ΞΑΥΙΩΡ, 
Τιοτᾶ, Ἰιοτᾶ, ορεπ ἵο 
ας. 12 Ῥαῦ Ἡρ ΑΠΕΥΘΙ- 
εἆ απᾶ παῖᾶ, ετσι] ΙΓ 
βαΣ ππῖο τοι, Ι ποπ 
ποια ποῦ. 15 ἸΠαΐϊσι 
άπεχείέοτο, 20:79 Κπον 
πιθίὔηοτ λε ἄλγ ποχ πο 
Ίος ππετοῖα πο Φος 
οξ ΠΟΔΏ σοππεῦΗ. 

14 Τους {λα Κἰπσάοπι 
ΟΓ Ποεαυεη ἴδ 45 α ΤΙΑΠ. 
Ἔχανε]]Ιπρ Ιπίο Αα Τατ 
οομΏόχγ, 19ο οα]]εᾶά 
Ἠϊ5 οὖΏ εετναπί5, απά 
ἄο]νοτεᾶ απίο ἴποπι 
Ἡϊρροοᾶς. 15 Απᾶ πιο 
9π86 Ἡθ Ρατο Άτο {α- 
1επίᾳς, {ο αποΐπεχ ἵπτο, 
Ἀπᾶ ο αποῖµεχ οπΠ6; 
Μο ΘΥΟΙΥ ΤΩ.ΑΠ αοσοτᾶ- 
πρ Το Ἠϊ5 5ετοτα] αΏ]- 
ἨΠ: Απᾶ θὐταϊρλίσναγ 
φοοκ λϊς Ίουχπεγ. 
16 Τπαεη Ἡο ἴπαῦ Ὠπά 
χοοα]γεᾶ ἴπο Άτο ἵα- 
1οπῖίς ποπίὺ απᾶ {ταᾶρᾶ 
ππὶτα πο 841186, απᾶ 
πηβᾶθ {επι οὔπετ Ώτο 
Φα]εηῦς. 17 Απᾶ ]ϊκο- 
πγςο Ἰθ ἴ]ιαῦ }αᾶ γε- 
οεῖυεᾶ Ίπνο, Ἡθ αἷςο 
Εαϊπεᾶ οἴλες πο. 
18 Ῥυΐ Ἡο ἴπαῦ Ὠαφᾶ τε- 
σοϊνεά οηςε Ἱπεπῦ απᾶ 
ἀϊρρεά Τη {πε οατίἩ, 
ππᾶ Ἠἱᾶ Ἠϊ5 Ἰοτᾶ” 
ὨΙΟΠΟΥ. 19 ΑΤίεγαΊοπς 
πΊταρ ἴ]μο ]οτᾷ οξ ἴποςθ 
βοτναπῖς οομιοίἩ, θπᾶ 
χεεκοπεῦἩ τν ἴπεπα, 
20 Απᾶ Βο Ἡο τλαῖ ηαᾶ 
χεοοϊνοᾶ Ώνο Ία]οπίς 
6ΠΠ16 απᾶ "Ῥτουραῦ 
οἵ]ιοχ Βτε ἰα]εηῦ-, 54Υ- 
Ίπᾳ, Τιοτᾶ, ποια ἀε]Ιν- 
εχεᾶξυ απο πρ Άτο 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΧΥ. 
βαν οἰμς Εν Ἆ 

χεσθε' εἰς ἀπάντηπιν ᾿αὐτοῦ.ὶ 7 Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ 
Ἔοτί]ι {ο ταθεῖ πα, Τπεα : ΧΟΡΟ 981]. 

μυ καὶ ἐκόσμησαν τὰς.λαμπάδας ξαὐτῶν.! 8 αἱ .δὲ 
ἴλοςο ντ]ιτρῖπς, Άπᾶ Ἰχπαπιεᾶ ἡμεῖτ Ίαταρς, Ἅπα {πε 

΄ « -” -” -” 

μωραὶ ταῖς φρονίμοις Ἀεῖπον,! Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ.ἐλαίου.ὑμῶν, . 
Ἔοο]θὮ ᾖο πο ὭΛῬταᾶεπο βα1ᾶ, ἶτο 'τἹΒ ο σουτ οἵἳ], 

ὅτι αἱ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. Ὁ ᾿Απεκρίθησαν.δὲ αἱ 
40ΟΥ οἳς 14Π1Ρ8 πο ροῖπρ ουῦ, Ῥαἳ “απδιγογεᾶ , 1ΐπα 

φρόνιμοι, λέγουσαι, ἨἩΜήποτε ]οὐκὶ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν” 
Ἀρταᾶσπε, ΞΑΥΙΩΡ, ᾖ[πο,] 1ο Αμοῦ 110 πια 5α/Πορ Έογπ5 απᾶά γοα: 

πορεύεσθε.Ιδὲῖ μᾶλλον πρὺς τοὺς πωλοῦντας, καὶ ἀγοράσάτα. 
Ῥαῦ ρο ταῖποτ το 3Ίλοξβο ππο 561], Απᾶ Ῥασ 

« ο ε ΄ σ ῃ . » ΄ κλ 
ἑαυταῖς. 10 ἀπερχομένων-δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, ἦλθεν ο 

Έοχ γοπσβε]νθΒ. ἘῬπύ α5 "πεπί ολα 1116Υ νο Όπγ, Άοβπαθ 15Π9 

νυμφίος. καὶ αἱ ἔτοιμοι εἰσῆλβον μετ αὐτοῦ εἰς τοὺς γά- 
Ἀρχιάθρτοοπα, απᾶ ἴποςθ τοβᾶγ ποπ ΠΙΕΙ ἍἨϊπι ᾖὕο ᾖτποθ πεᾶάῖπρ 

ο) / ς ο 5’ ΑΜΑ 1 μῃ « 
µους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. 11 ὕστερον-δὲ ἔρχονται καὶ αἱ 
ῶθαςῦ, απᾶ 3ννης ΄μαῦ 1116 "άσος. Απά αξίθτπατάς  σοπιθ 8159 ἴλπο 

λοιπαὶ παρθένοι, λέγουσαι, Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. 12 Ὁ δὲ 
οὔπες πλτρίπς, βαγίτπρ,, 1ιοτᾶ, Ἰοτᾶ, ορεἩ το 5, Ῥπαί Ἡθ 

ἀποκριθεὶς εἶπεν, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὖὐκ.οἶδα ὑμᾶς. 19 Τρη- 
Ἀηβπτεχίπς κααῖᾶ, γετῃ]σ Τβαγ ἴογοι, 1 4ο ποῦ Έπον σου. Ἠαΐσ]ι 

γορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ.οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν "ἐν 
"λετεξοτο, {ος γε ἄο ποῦ Έπουντ ἔπο αγ πος ἴπθ Άους 1η 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.! 
ἨΠπΙοἩ 1ο Βοη οἑ τση. 60185. 

14 Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσεν τοὺς.ἰδίους 
Έουτ Π8 16] α5 [1Ε] - ἵασπ 1εανίπς {ἐπο οοαπῦσγ «οα]]οᾶ Ἠίβοντω 

δούλους, καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα.αὐτοῦ. 15 καὶ 
Ῥοπάπαεῃ, απᾶ  ἀε]ινετεοᾶ {ο ὕμαπα Ἠ158 Ῥχοροςσίγ. Απᾶ 
ο ” ῃ , 5 Φιν /΄ ξ 9ι / 
ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα, φᾧ-δὲ δύο, φᾧ-δὲ ῥἕν, 
"0 90πΠθ Ἠρ Ρατο Άγο άβ]επίβ, Ἀπᾶ ῦο αποΐπες Ίπο, απᾶ ἴοαποΐλος οπς, 

ἑκάστῳ κατὰ Ὥτὴν.ἰδίαν δύναμιν καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. 
3ο 6868. βοοοτᾶΙΏρ Το Ἠϊβ τεερεοῦίτε αλβ]; απᾶ 19Ε0 ἴπε οοαπίσγ ἹπαπιεαΙατε]γ. 

16 πορευθεὶς! δὲ ὁ τὰ πέντετάλαντα λαβὼν Ρεἰργάσατοὶ 
Απά "πανίηρ 3ροπε ἸἨεπΊο ἴἹθ Άτο ὀβ]επίς τεοεὶτεᾶ ὀχαΙβοκθᾶ 

3 ” ” Ν ας / Π 2) ’ χ, {λ ἥ! ε / 

ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐποίησεν! ἄλλα πεντε]"τάλαντα.!ὶ 17 ὡσαύτως 
σπα πετ, απᾶ πηαᾶθ οἵπες Άτο Τβ]θπίΒ. Τη Ἡ]κθταβηποτ΄ 

Σκαὶὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησεν καὶ αὐτὸςὶ ἄλλα δύο. 
8]5ο Τρ πγπο [τοσθῖγεάᾶ] πο ἍΊπο Αρα]πιεᾶ, Ἄρ]ςο 119 οἵπες Ἅᾖπο. 

18 ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤώρυξεν σεν τῇ ΥῇΙ! καὶ 
Ῥαῦ ἩθΊΥἨο ἴἩε οπθ τεοεῖτεᾶ Ἠβτίπρ βοπθαπαοΥ ἀἄαρ ἀπ ἴπε θατίἩ, απᾶά 
χ» , Ἱ ο) ΄ ω ον) ε) κ] 17 ΄ 
ἀπέκρυψεν! τὸ ἀργύριον τοῦ.κυρίου «αὐτοῦ. 19 Μετὰ. δὲ Σχρὀνον 

πιά 1ἨἩθ ἍΠΙΟΠΟΥ οἳ Π5 ]οτᾶ. Απάᾶ αξίες α "0ππθ 

πολὺν!ὶ ἔρχεται ὁ κύριος τῶν.δούλων.ἐκείνων, καὶ συναίρει 
11οπς 60Π18Α ᾖΤἴπο -Ἰοτά οἳ ἔπος5ε Ῥοπάπαςεη, Απά ὔακθς 

Ζμετ᾽ αὐτῶν λόγογ.ὶ 90 καὶ προσελθὼν ᾽"ὁὸ τὰ πέντε τά- 
Ἀνηϊα ἴπετα. Ἰαοσοαπῇ, Απά "Πανίηρ 3σοπιθ 1Ἠθ πΠο ἴπε Άτε ἴ8- 

λαντα λαβὼὠν, προσήνεγκεν᾽ ἄλλα πέντε τάλαντα, λέγων, 
1επῦβ τοσθἰτεᾶ, Ῥτουιρηβθίο ᾖΠπάπι] οἴπες Άτο Τβ]επίς, 5βδσπβ, 

Ι 

Γ-- αὐτοῦ (γεαᾶ [Ώ1πι]) ΤΑ. 
κ---δὲ ας αΠΤΙΤΑΥΓ. 
π ἀπεδήμησεν. εὐθέως πορευθεὶς 16{ὲ {πο σουηϊχγ. Ἱπτηςβ]αίε]γ ὨἨανίηρ Ροπεπ. 

Ρ ἠργάσατο πα. 
ἕ--- και αὐτὸς υττι[α]. 

[1.1 [πε]. 
Ό]τ 

αχ εκρυψεν ΗΤΤΑ: 

5 ἑαυτῶν ΙΠΗΤΑΛ. -Ἡ εἶπαν ππτΑ. οὗ μὴ ποῖ αἲ αἲἱ τττατ. 
1 --. καὶ τ[ατ]. πα. ἐν ᾗ ὁ υὶὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται ΑΠΤΗΓΑ. 

9 ----δὲ 8η 
4 ἐκέρδησεν Ρ3Ίηεᾶ 115. : --- τάλαντα ππτ[ Αα]. .--καὶ 

7 -- τάλαντον ἴδ]εηῦ Σ,. ν γῆν [πε] δασίὮ Τττλι 
Υ πολὺν χρόνον ΙΑ. « λόγον μετ’ αὐτῶν ΗΤΤΑ. 
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ΧΧΥ. ΜΑΤΙΊἩΠΕ ΤΙ, 
΄ ’ ΄ ΄ ΄ ” μ΄ , 

Κύριε, πέντε τάλαντά µοι παρέδωκας ᾖἴδε, ἄλλα πέντε 
Τιοχᾶ, Άτε ἐπ]επῦς το πιο ἰποι ἀῑάμέ ἀρ]ίποι: Ὀομο]ᾶ, ουπετ ατο 

τάλαντα! ἐκέρδησα ὑἐπ᾽ αὐτοῖς.ῖ 91’ Εφη.:δὲῖ αὐτῷ ὁ κύριος 
ἐα]οπίς | Ώατο 1 ϱαϊποᾶ Ῥοβδίᾶες ἴπεπι, Απάᾶ ὅεπ]ᾶ “ο 3Ηἵνα Ξιοτά 

αὐτοῦ, Εὔὖ,' δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς 
αμΐς, ΊΠο]]! Ῥοηπᾶμπαα ρΡοοᾷ απᾶ ᾖΕαἰζηξα], οὖοσ α Μετ ὑπίπσς ἴποι νναςε 

πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω' εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν 
Ἑαϊι]ιξα], οπου ΙΑΠΥ ὑΠίπσφίπεο υΨψΙΠΙ1 εοῦ : επίες ἈΙπίο 1πο 10γι 

τοῦ.κυρίου.σου. 323 Προσελθὼν.3δὲϊ καὶ ὁ τὰ δύο τά- 
οἳ ἐν ]οχᾷ. Απά Ἠατίπρο 119 {ο[Πίπα] Ζβ]βο ΊΠἩΘΠΠο ἴπο πο ᾖ{ἴδ- 

λαντα “λαβὼὠν! εἶπεν, Κύριε, δύο τάλαντά µοι παρέδωκας' 
1ομῖ5 χοσθὶνοᾶ Φα, Ἰιο, πο {α]οπί {ο παρ ίποι ἀῑάςὲάεΙίτος; 

ἴδε, ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα Ρἐπ᾽ αὐτοῖς.ὶ 399 Εφη 
Ῥοπο]ᾶ, οἴλου πο ἡπ]επίς Ίρτο 1 ραϊπεᾶ Ῥοβῖάθς {ἔλοπι. Ξοη]ᾶ 

΄ -” « ΄ ΄ ” τ ” αυ μ ευ ’ 7 3 

αὐτῷ ὁ-κυριος.αὐτοῦ, Ἐῦ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστε, ἐπὶ 
«ο πίτα Ἠὰ5 "]ιοχᾶ, ἨΓε]]! Ῥοπάπιαπ ροοᾶά απά ᾖ{αἰθπέα], οτετ 

”χ/ στ ῃ λ..) -. / ον 
ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω᾿ εἴσελθε 

α {επ ἐΠῖπρς ἴποι νγηδί Εαἰζπ{α], ΟΥ6Σ ΠΙΛΠΥ ἐΠπ]πρβ ίπεο Ἅπ]] 1 εεῦ: οηῖθτ 
ε ολ Ν - ΄ λ ι Δ « 

εἰς τὴν χαρὰν τοῦ.κυρίου-σου. 24 Προσελθων.δὲ καὶ ὁ 
Ίπῖο ἴπο 1ογ οἳ ὕπγ Τιοτᾶ, Απάᾶ Πανίπρ οοπαε {ο ΓΠἱΠ1]”Α]5ο "Ἡο Υπο 
νε ΄ ο ] τ ΄ ” ο“ μ 

τὸ ἓν τάλαντον ἐίληφως εἶπεν, Κύριε, ἔγνων «σε ὅτι σκληρὸς 
{πο οπο ᾖἴπ]οπὸ Ἠαᾷ τοσθῖτεά βαἱᾷ, Τοτᾶ, 1 κπον ἴωθο ἐπαῦ “ἨΠατᾶ 

εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ.ἔσπειρας, καὶ συνάγων 
Ίγποα οτὸ ὃα ὅπαρη, χθηρῖηπσ ὙἨΏοτο ἴλοι ἀἰᾷδυποίςδου, απᾷ µραϊπετίπρ 

ὅὕθεν «οὐ.διεσκόρπισας' 95 καὶ φοβηθεί, ἀπελθὼν ἔκρυψα 
πιΏοηςο {οι ἀῑᾶςδυ ποῦ 5οαῦΐες, απᾶ Ὀείηρ πέγαῖᾶ, Ἠατίπρ βοποαπαγ 1 ΠΙά 

τὺ.τἀλαντόν.σου ἔν τῇ ΥΠ"  ἵἴδε, ἔχει τὸσόν. : 96 Απο- 
τησ ὕα]εωτ 1Π ἴπθ οπτῦὰ; Ῥοπο]ᾶ, ἴποι Ὠπδῦ ἐλῖπο οσα. .Απ- 
ν πες ” ὢ. τπτ ρα ης : ῃ αχ «Ι τ 

κριθεὶς δὲ ὁ.κύριος.αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, "Πονηρὲ δοῦλεϊ καὶ 
»ινοτίης "απά 319 "Τιοτά παιᾶ ᾖἵο]ῖπ, ἍὙοκεά Ῥοπάπιππ Ταπᾶ 

ὀκνηρέ, Ίδεις ὅτιθερίζω ὅπου οὐκ.ἔσπειρα, καὶ συνάγω ὅθεν 
3ρ]οϊλέα], ἔποι Ικπσπεςῦ ἐλαῦ Ιτοαρ ποτ 1 5οπθᾶ ποῦ, απᾶ µῥραΐπος πΠοπσθ 

Ὁὐ.διεσκόρπισα; 97 ἔδει  Εοῦν .σε" βαλεῖν Ἀτὸ ἀργήύριόν'.µου 
1 βοβῦθεχεᾶ ποῖῦ;  ἸΙ5ροβοτεᾶ ““πετεξοχο 11366 {ο ραῦ ταΥ ΤΠΟἨΕΥ 

τοῖς Ἱτραπεζίταις "! καὶ ἐλθὼν ο ἐκομισάμην.ἂν τὸ.ἐμὸν σὺν 
ὲο ἴΠρ ΠΙΟΠΘΥ 6ἨΔΙςΟΓΒ, απᾶά οοπιίπρ 5ποι]ά Ίατε τεοεϊγοεᾶ ταῖπο οσα στα 

τόκῳ. 28 ἄρατε οὖν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸὀτάλαντον, καὶ δότε "τῷ 
1πίοτοςῦ, Τα]ςο ἴπεχεξοτθ ἔτοπα Ἠϊπι {ἴπθ {α]οωῦ, απᾶ ρἰτο[Ιζ]{ο Ἡῖτα ν/πο 
” π / ΄ ἵ, - ν 2” 3 ; 
ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 39 Τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθή- 

Ἠββ πο επ ᾖἴπ]θηῖς.- Έος πο "πς ᾖ31{10”6Υετγ3οπθ ἍαεΠα]] 

σεται, καὶ περισσευθήσεται' Κἀπὸ δὲ τοῦ" μὴ.ἔχοντος, καὶ 
Ῥο Ρίνεῃ, οπᾶ [η6] 5Ἡς]] Ὦο ἵπ αὈαπάσπος; ΐτοτα 16 Ἠϊπα ΨἩο ἍἈἨας ποῦ, επτοηπ 

κ ” 2 / ευ ι ” ” .λ Ν ο - ” 

Ὁ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 90 Καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον. 
{λαῦ π]πΙοἩ Ἡο Ώαβ 581] Ὀο ἑα]κεπ ἔτοπα Ἠϊχη, Ἅπά πε Ἅαφε]εθ Ῥοπάπαπη 
Πρ ῤ Ί ςὐ η 2 κ συ ο ομ] « ρ] 
ἐκβάλλετεϊ εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον' ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς 
σοββῦγο οαῦ ἍἸΊπίο {πο ἀατκποαςς ἵἩθ οπῖοτ: ἍΊΤἨποτθ βΊια]]1 ῶθ πρ πεερίηρ 

καὶ ὁ΄ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
Άπᾶ ἴπο σπαςηῖησ οξἴπο «θείη. 

9] Ὅταν.δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἓν τῇ.δόξῃ.αὐτοῦ, 
Ῥαῦ πει 30ΟΠ1Θ68 111ο "ΒοἨ. 398 "πιθι 1π Ἠἱ5 ΡΕΙΟΣΥ, 

καὶ πάντες οἱ "ἅγιοι! ἄγγελοι μετ’ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ 
απά 81] Ἅᾖἱπο Πο] 8ηΏρεΙ Πα ἍἈἨϊτα, ᾖἴπεη πν]]ποβ8]ς αροπ [19] 

ο--- δὲ απᾶ ΑΙΤΊΙΤΑΥ. ἅἆᾱ--- 3 [τάλαντα] πι. ὮὉ --- ἐπ᾽ αὐτοῖς τπτ. ' 
ἔσεουν ΤΤΤΑ. βὼν (γεαςᾷ [τεσσῖγθᾶ]) ΏτττΑ. { Δοῦλε πονηρε 

1 τραπεζείταις τ, κ τοῦ δὲ Ὀιῦ ΟΕ Πχ ΥΠΠΟ 1ΤτιΑ,, 
ΑΙΤΤΓΑ. 

Ι ἐκβάλετε αΤΤΙΑΥ. 

κ 

ἐπ]οιιές: Ὀο]ιο]ᾶ, ο. 
Ραϊποά Ὀος]1ε (πεπι μτο 
ὀπ]ειίβ παοτθ, 21 Ἠϊς 
]οτά οαϊῖᾶ απίο Πίτα 
ΤΠεΙ] ἆοπε, ἐλοιι Ροοά 
Ἁπά ζαϊναξα] 5ετναηί: 
ἔποι Ἠαςδύ Ὄθοι Επ» 
Τα] ονες α {ειν ἰΠίηρς, 
1 ν]] πιακο ἴποε τα]ες 
Ο7ΕΓ ΠΙΙΥ ἰΠῖπσς: οπ- 
{ετ ἴποι Ιπίο {πο 1ο 
οἳ ἵἩγ Ἰοτᾶ. 32 Ἠο 
Άἱ5ο ὑππίέ Ἠπά τοσεϊτεᾶ, 
Έντο {π]οΏίβ οἈπιο πηᾶά 
Β4ἱᾶ, Τιοχᾶ, ἴποα ἀεΙΙν- 
ετεᾶ»ῦ απίο πιο ἴπο 
Μπ]οηῖς: Ῥεμο]ᾶ, 1 πάτο 
ΕΑἶπεᾶ Ίππο οἴπες ἴ8-, 
1θηΐέ5 ᾖὈῬεδ]ᾶο Ίπεπι, 
29 Ἠϊς Ἰοτᾷ 5αἱᾶ ππίο 
Ἠῖτα, ΊΓε]] ἀοπθ, ροοᾶ 
απά Γαἰπεα] οεγταπύ; 
ἴποι Παρῦ Όεοη Εαϊτ- 
Σα] οτετ α 16π ἰπίπρς, 
1 τν]] ΊπαΚκα ἴποε τιι]ας 
9πεΓ πιαπγ Ἰπίηρε: 
επίογίποι Ιπῇ{ο {πο Ίο 
οξ ἳἩγ Ἰ]οτᾶ. 21 Τποῃ 
Ἡε πΥηῖοὮ Ἠπά τεοεϊτοᾶ 
Ίπε οπο ἴα]οπῦ ϱΛΙΠΘ 
Απᾶ εαῖᾶ, Τιοτᾶ, 1 Ίκπεν 
.Πεο {λπῦ {ποιι ατί 8η. 
Ἠατᾶ τιαπ, τοπρίπᾳ 
ππετο ἴποι Ἠαςδῦ ποῦ 
ΕοιἩ, απά ραϊπετῖηαρ 
π/Ἡοχο ἴποιι Παβδῦ ποῦ 
αἰτανγεᾶ : 207 απᾶ 1 παβ 
ἈΤταῖᾶ, απᾶ Ὑοηῖῦ ππᾶ 
Ἠ]ᾶ {πν ἰα]επῦ ἵπ ἴμπθ 
εατίἩ : Ίο, {ᾖ6γα Έλοα 
Ἠαςί (μαί ἵς ἴλίπο, 
26 Ἠϊς Ἰοτᾶ απαπγοτεᾶ 
Απάᾶ παῖά απίο Ἠϊτα, 
Τοιι νν]ο]κκοᾷ απᾶ ς5]οίἩ- 
Στ] 4οτγαπί,ποι Ἴσπεσ- 
εδ ἴπαί 1 τοαρ τΥπετθ 
1 5οπεά ποῦ,.ππᾶ ρα- 
ἴπος πΥπετο 1 Ώατε ποῦ 
βἰτανγοᾶ : 27. Ίἴποα 
οἀρΏθεξδῦ ἐπογθίόχο {ο 
Ἠαγνο ραῦ πιγ ΠΙΟΠΕΥ {ο 
ἴπθ ϱκεμαΏροτς, 'ππᾷ 
ἐλοηῃ αὖ παν οοιπίηρ Ἰ 
ΒΠοι]ᾶ Ἠατο τεοθϊγεά 
ταῖπθ ΟΝΏ π]ίἩ πδα1γ. 
28 ΤαΚκο ἴπετεξοτο ἴπθ 
ἔε]εηί Έτοπι Ἠϊπῃα, απᾶ 
ρῖτο {ΐ απίο Ἠϊπα ππΊοΕ 
Ἠκδίπ Ἅᾖἵεη ᾖἰα]επίς. 
29 Ἐουγ απῦο 6τοτγ οπθ 
παῦ Ἠπίηπ πα] ο 

-ΡΙπεῦ, απᾶ Το λα]] 
ἨΠβνε αριαπάφπσα: Ὀιθ, 
Έτοῖη Ἠ1πα ἐμοῦ ΠαῦΠμ τοῦ 
5Ώα]1 ο πιει αἵταΥ 
ετεῦ {λαῦ πυμῖοα Ἠθι 
Ἠαίῃ. 90 Απᾶοπδύτο πο 
τιπρτοβίαρ]ο εετναπύ 
1Πἵο οιῖος ἄατ]κποςς : 
Έπετο 5Ώβ]11 Ὦε γγεερῖπρ 
8Πά σηαςηίτηρ οἳ {θείῃ. 

91 Ίγπεπ ἴπο Φοη οξ 
ΙΠΦΏ εΊα]] οοπαθ ἵη Ἠϊ8 
ΡΊΟΙΥ, απᾶ β1] {19 ΠοΙγ 
Άπρε]ς νηἵἩ Ἠϊπι, ἴπετ. 
5Ία]] ο βἵῃ προα 18 

δὲ αΏά π. 8 ---λα- 
τὸ ἀργύριά τ. 

Ἡ --- αγιοι 
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Ώλχοτιο οἳ Ἠϊα ΡΊΟΥΥ: 
25 αι Ὀοξοσς Πλ β]ια1]. 
Ὃο ραζπογθᾷ αἲἱ πα- 
θίοπα:. Ἀαπᾶ Ἡο Πα]] 
βυραχαΐο Ίπεπι Ο0Π6 
Στοπὶ απποῦμοχ, 85 8 
επαρποτᾶ ἀἰνιάσία 8 
8ουρ ἔτοπα {πο ροβῦ5: 
9ὲ απ πο «Ἠ]] 5εῦ ὑπο 
«Πορ οἩἳ Πίβ τὶρπῦ 
Ἰιππᾶ, Ὁας πο ροπίβ οπ 
ἔ]ιο 1680. 34 ΤΠοη αν]. 
πο Ἐϊπρ βαγ απίο 
ἔποιπι οἩἳ Πα τὶραί 
1ιαπᾶ, Ο0οΠΠ8, γθ.163-οᾶ 
οἑ Ώιν Ἐπίμας, Ἰαλοσ]ς 
{το Κιπράοπι Ῥτερηατθᾶ 
ΣΟχ Το ἔτοπι υπο 1οιη- 
ἀπῦϊοη ΟΕ ἴχιο ποχ]ᾶ: 
35 Τοχ Ι να 8 Ἠιη- 
Ετοᾶ, απᾶ 7θ Ρατο τιθ 
ταοπῦ: 1 πας ηϊταίν, 
Ἀπᾶ το ραπετηρ ἀγίπ]ς: 
11τνας α ΒΙΧΑΏΡΟΥ, Απᾶ 
ο {οο]ς πηθΊη: 9θτβ- 
ϱᾱ, ππᾶ γε οἰοί]ποᾶ 

1196: 1 σα 81ος, αλά γο 
νὶδ]{οά πιο: 1 τας ἵπ 
ΤΥΙΒΟἨ, αηᾶ 7ο Ο31ΊΠθ 
ἌπῖοχΠο, 37 ΤηεΠ θἩλ]1] 
Τμ χἰσπίθοας αΠδΥεΓ 
Ἠϊπα, αηγίπςρ, Τοχᾶ, 
πνηεηι 8.1 πνθ,ἴπθρ Ώ 
Ἐππρτοᾶ, , Ἀπᾶ ἀοᾷ 
ἔ]ιοσξ οι Ἠϊτδίιν, ππᾶ 
ρινο {ο αἁτίπκ2 
38 ΊΥΠεη ΒΑΥ/ πο ἴποο 
ϐ ΙΓΑἨΏΡΕΣ, ἀπᾶ Ίοο]ς 
ἔλος Ἱλ2 ος ππ]ςεᾶ, Επι. 
ο]ου]ιεᾶ {ορ 39 Ος 
ΤΥΠΟΠ 5ασγ Ύγθ ἴ]θο β]ο]ς, 
ου ἵπ Ῥτῖδοτ, θΠᾶ 6ΛΠ1ἼΘ 
ππίο ἴλεε 4θ Απᾶ 
ἴπο ΚΙπρ ΠΑΛΙ] ΑΠςνΓεΓ 
ΑπΠά ΒΑΥ απῖο Ίἴπεπι, 
γοχ1γ 1 ϱαγ απίοτοι, 
1ΗΑΘΤΑΙΙΟἨ 48 7ο Ἠανθ 
ἆοπο {έ ππῖίο οποθ οξ 
{πο ]16μςῦ οἳ ἴϊθσθ ΤΥ 
Ῥτοίμτεη, 7ε]ατο ἄοπθ 
ἐ Ἀπίο πηθ, 4] ΤηῬεἨ. 
ΕΏΙ]] Ίο 5αγ 8Ί5ο απῇο, ἀῑᾶ [Πε]. 
Έ]ιοπι οη πε 16Εὐ Ἠππᾶ, 
ΤΏορατύ ἔτοπα 118, Υθ 
οτιχςθεᾷ!, Ἱπίο οτετ]αςί- 
1ηΡ το, Ῥτορατοᾶ 20ΟΥ 
Τπο ἀενῖ] απἀ Πϊ5 8η- 
6ἱς: 42 ον Ἰ πβΒ 8η. 
πηρτθᾶ, πηᾶ 7θ βανο 

1ηθΘ πο πεοῦ: 1 πας 
ΜΠΙχεῦγ, ππᾶ 7θ Ρατθ 
πηθ πο ἀγίπ]ς: 43 πας 
Β ΒΙΓΛΗΡΟΣ, απ γείοοκ 
πηος που ΤΠ» πρ]κεᾶ, απᾶ 
ο οἰοίπεᾶ το ποῦ: 
Βἰο]ς, απ’! 1Ώ ΡΓΙ5ΟΠ, β)ιᾶ. 
πο τυὶειιεά πιθ ποῦ, 
44 που αλα]] {πογ 
8]8ο αΏβπτος Ἠῖτα, β47- 
11πς, Τοτᾶ, ν/πεπ ΒΑΝ 
'ννθ ἴπευ απ΄ ἨΠαπρτεᾶ, 
ος αὐπὶτοῦ, ος α βἴταη- 
Εετ, ος πακοᾶ, ος αὶοξ, 
ΟΣ ΙΠ ΡΕΙΒΟΠ, ππά ἀῑά 
ποὺ µπαηϊβίος απίο 
τηπρε 7 40 Τηοπ βΗβ]] Πο 
ϱΠΑΥ/ΕΣ {Ἠθπη, ϱΑΥΙΠΡ, 
Τατ!]γ 1 βαγ ππίο γοα, 

ρα ακοα αμ----ο  Ἴ. Ἵ ο ο“  .. 
- κκ 

ὰ συναχθήσονται ΤΤΤΓΑ. 
ΣΤΤΑ.Γ 35 [τῶν ἀδελφῶν µον]1. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΧΥ. 

θρόνου δόξης αὐτοῦ, 99 καὶ "συναχθήσεται!ὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ 
ΤἈγοπθ ΟΕ Πί5 ΡΊοΣΣ, απᾶ Πω]] Ῥο ρα ποτεᾶ Ῥοίοχθ Πτα 

πάντα τὰ ἔθνη. καὶ Οἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ 
81] Ί]πε παὔίοπ8, απά Ίο γη] 5εραχβίθ ἴποπα «χοπ ΟΠΘ ΑΠοΐἨος, 35 τῃθ 

τοις ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, 98 καὶ στήσει 
ΒΠερηετά βεραχαζε» Ίἴπε 8Ἡ96Ρ ἍΊτοπι ἰπθ ἍῥΡοβθί8; απᾶ Ἠο πν]]] 5εῦ 

'τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ.δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 
τηο ΒΠοερ οπ Στὶρηῦ "παπᾶ 1345, Ῥαί πο ροβί5 οπ[Πῖ5] ἍΊοβς, 

94 Τότε . ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, οἳ 
Τπου δγη]] αγ 11ο "πρ ἍἴοἼμοςθ οι "πὶρΏῦ “Παπᾶ 1Η, Οοπιθ, ἴ1θ 

εὐλογημένοιτοῦ.πατρός.µου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην 
Ῥ]εεβθᾶ οξπισ Εαίΐμος, ἀπλοσίῦ τμο 3Ῥτοραχοᾶ 

ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 9 ἐπείνασα.γάρ, 
Στογ/”γοα "Ἱϊπρᾶοπι «τοπα[ἴπε] ἑοαπᾶκυῖοπ οἳ [πε] ποτ]ᾶ. ἍΆΈοτ 1] Βαπροτεά, 

καὶ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν΄ ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ µε' ξένος 
Ἀπᾶ ΎΥΘΡΑΤΘ 1Ἰθ ἍᾖΤοςπῦ; 1{Ππςιθᾶ, απᾶ γεραγε”[ο” ἀτῖπ]ς 1ης; ΑΒὕτωπΡος 

ἥμην, καὶ συνηγάγετέ με' 96 γυμνός, καὶ περιεβάλετέ µε' ἠσθέ- 
135, απᾶ γοαϊΐοοκ”1ι ὅτι; ηβκοᾶ, αιᾶ γθοἱουιθά πι; 118 

νησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ µε’ ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ Ρήλθετεϊ πρός 
εἰς, απᾶ Ψε υῖσιιϱάἁ Ίπθ; ἵπ ἍµὈῬεΐδοῦ πγαδ, Επᾶ Υθ 0βπιθ το 

µε. 97 Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι, λέγοντες, Κύριε, 
110, Τπου πγ]]] ΕΠΡΙΥΟΣ Ἠϊπι ἰποτὶρμίοοας, ᾿5ΑΥΙΠΡ, 1ιοτᾶ, 

, ν ” Ἱ . μα] ῃ π Ρα ῃ πότε σὲ πεῖδομεν' πεινῶντα, καὶ ἐθρέψαμεν; ἢ διψῶντα, καὶ 
πΠθη 3Ἴμερ 1Η9ΥΓ3πθ Ἠωπρειίπρ, απᾶ 4εά [1πεθ]ῇ2ος ἰΠΙτπΕ, απά 

ἐποτίσαμεν: 38 πότε.δὲ σε εἴδομεν ξένον, καὶ συνηγάγοµεν» 
Ρανο[{ηεε] το ἀσΙπ]κλ, απᾶ ππεη "91θο 1βανγ7ψγο πΒΧ8ἨΡΟΣ, Απᾶ Ίοοῖς (ύπεε] πα 

ἢ γυμνόν, καὶ περιεβάλομεν: 99 πότε.δὲ σε εἴδομεν Τἀσθενῆ," 
ος Ἰακθράᾶ, απᾶ ο]ούλοᾶ [Πορ] Άπᾶ πλρπ 3,μθρ 1811/31 µἰοῖ, 

Ἅ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν: πρὀς σε; 40 Κὰὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
ος ἵπ ἍῬρχῖκοι, ' απᾶ οβΠΠΘ νο ᾖΊπεεῦ Ἅπά απεποτίπς ἵἴπδ 

βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε 
χϊπρ Ἅµν]]βαγ ἰοίμοπι, Ὑοτν Τ8βΥ ὕογοι, ΙΠβΡΠΙΙΟΆ 99 γεαιᾶά ΠΠ 

ἑνὶ τούτων "τῶν.ἀδελφῶν.μου! τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιή- 
{ο οπθ οξἼμεςθ ΤαΥ ῬτοίητεἨ Τη9 Ἰεββῦ, Ίο Ίπθ Ψθ 

σατε. '4] Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πὸρεύεσθε ἀπ 
Τῆθπ νη]] Ώθ 5αγ ϱ]5ο {ο {ποςθ οἩ [1π6] 1αΕί, 6ο Στοτα 

ἐμοῦ, "οἱ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἧτοιμα- 
ππο, ἍᾖΤπθ ουτβρᾶ, ἀπίο {πο Άτθ {ἵἨΠθ οθἴετηβΙ, ἹΠΠη]οἃ ας Ῥοες. 

΄ - / . - 2 ’ ιν) νά ” ν ΄ 

σμένον τῷ διαβόλῳ καὶτοῖς ἀγγέλοις.αὐτοῦ. 42 ἐπείνασα.γάρ, 
Ῥτθρατθά Σοςΐ1ο ἁἀθτι] απά Ἠ]5 απΡο]ς, Έοτ 1 πΠαπροτθᾶ, 

καὶ οὐκ ἐδώκατέ µοι φαγεῖν' ἐδίψησα, καὶ οὐκ.ἐποτίσατεέ με" 
Άπᾶ Ὑεβαπεποῦ 1οπιθ ἰοθαῦ;: 1 ἠπΙχαιεᾶ, απᾶ περαγνε’ποῦ -ὅο "ἀχίπκ "Πιο 

49 ξένος ἤμην», καὶ οὐ.συνηγάγετέ με’ γυμνός, καὶ οὐ-περιεβά- 
-, 8 ΒΙΓΑΏΡΟΙ 1 88, απά γθ{οοκ”ποί Ἱπ πιο; Πρκαᾶ, απᾶ Ψο ἄἱᾶ ποῦ 

λετέ µε' ἀσθενής, καὶ ἓν φυλακῇ, καὶ οὐκ.ἐπεσκέψασθέ µε. 
οἸοίπε πιο; Βὶο]ς, ]θπά ἀπ. ἍΤΙΒΟΣ, απᾶ ψο ἀῑᾶ ποῦ νΙςιύ τας, 

44 Τότε ἀποκριθήσονται Ἰαὐτῳ! καὶ αὐτοί, λέγοντες, Κύριε, 
ΠἨρη. 3υπ]]] “ΑΏΕΊΤΘΣ ΣἨῖΏι Ἅ3Α]δο 11ἨοΥ, βαγίηᾳ, Τιοχὰ, 

πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα, ἢ διψῶντα, ἢ ἔένον, ἢ γυμνόν, ἢ 
π/ηθη 3ἼμεοῬ 1βαυΥ "νίθ ἸἈππρεχῖΏρι ΟΥ ΤΠΙΤΑΜΙΠΡΕ, ΟΥ ὃ ΒΊΓΑἨΡΕΣ,Ος πβ]θᾶ, ος 

. ων απ 5 .” ῃ ῃ , , , » 
ἀσθενῆ, ἢ ἔν φυλακῇ, καὶ οὐ.διηκονἠσαμέν σοι; 45 Τότε ἄπο- 

βοκ, ΟΚ ἵπ ἍΛΡΕϊδΟ5, απᾶ αῑᾶ ποῦ παϊπίβέεε ὕοῖπερρ Τμεαι νι 
΄ ο -” ’ ι . « ” ο. ) . 

κριθήσεται αὐτοῖς, λέγων, Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὕσον οὐκ.ἐποι- 
Ἡθ Ἀπβπος ἴἨθπα, ἍΒαΑΥΙΠΕΡ, ἨεσϊΙσ 150 ὕοσοι, ΙΠπαςηιασμα5 Υ9 ἀῑᾶ ποὺ 

ς ) 

ο ἀφορίσειπ. }Ῥήλθατε Πτα. Ἅεἴδαμεν Ἡτ. }Σἀσθενοῦντα 
ἕ--- αἱ .΄ ᾖὅ -- αὐτῷ αιβΊΓΑΥΝ. 



ΜΑΤΤΗΕ Υ. ΧΧν. ΧΣΥΙ. 

ήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων. οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 Καὶ 
18] ἔο οιο ΟΕ ἔλοςο Ίἴπο Ίθωςῦ,΄  ποϊίΠος [οι ἀἰάτο ἡµ[Πδ]. Απά 

ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον' οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν 
36ΊΦ]] 3ρο “Ἅ1γαΥ "ἴμορο ἵπέο ραπϊςλιαομῦ οὔοχπα], Ὀαῦ ἔμο τ]σΏύρουβ Ιπύο 156 

αἰώνιον. 
εἴεχπα], 

: 

.» ς -” , 
«0 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἔτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς πάντας τοὺς 

11ο65α5 ΔΙ] 

Οἴδατε ὅτι μετὰ 
Ὑε Κπον ἐπαῦ αξίας 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ΟΕ ΠΙΑ 

Αα Ἰδ οπΏο 6ο Ῥη85 πες “παά 3Απὶςποᾶ 

λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς-μαθηταῖς- αὐτοῦ. 32 
ἴπεξο β4ΥΙΠΡ5 Ἠο δαῖά το Ἠῖν ἀἱδοῖρί]ος, 

δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ 
Έννο ἄισς ἴ]ο Ῥπβδογος ἴδ]ος Ῥίασο, απᾶ Ίἴπο Βου 

παρπδίδοται εἰς τὸ.σταυρωθῆναι. Ὁ Τότε συνῄχθησαν οἱ 
15 ἀο]]τοτοά πρ το Ῥο οταο]βεᾶ. Τ]οη Ἱνοτο σα1πογο{ ἑοσούῦλοχ ἴμο 

ἀρχιερεῖς "καὶ οἱ γραμματεῖς! καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ 
οΏίοξ ργῖοςῦς ππά ἴΠο βογίυος ΆΑπᾶ ἴπο ο]άοινς ΟΕ ἴπο Ῥοορίε 

εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα, 4 καὶ 
ἵο ᾖἴπο σοιτυ οξἴπο Πὶση ργὶοῦ ὙΝηο της οιι]εά Οᾳἴαρμας, πηπᾶ 

συνεβουλεύσαντο ἵνα ἡτὺν Ἰησοῦν Ἀκρατήσωσιν δόλφῳ.! 
ἐοοῖς σοιιηςε {οβοβ]ος ἵπ οχγζος ὑπαῦ φοδα5 ΠΟΥ παϊσ]ιῦ βεΐσο Ὁγ ραῖ]ς, 

Ν ’ ια, .ν .” / 3 

καὶ ἀποκτείνωσιν. ὅ ἔλεγον.δέ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ 
απᾶ ΚΣ Πιῖπι]: Ὀαέ ὔμου ραῖᾶ, Νοῦ ἀατίπρ Όλο Σοιοί, ἔλπαῦ "ποῦ 

θόρυβος γένηται ἓἕν τῷ λαφ. 
-α υπαα]ς α]λοτο “θ ΑΠΠΟΩΡ ἴλπο Ῥοορἱθ. 

6 Τοῦ.δὲ. Ἰησοῦ γενοµένου ἐν Βηθανίᾳ 
Νου σεςιις Ῥεῖπς 1π ΒῬοίπανγ 

τοῦλεπροῦ, 7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ 7ἀλάβαστρον μύρου 
1πα Ἱερος, Άρτης 3{0΄Π]Ώ 1. Ἄν/οππηΏ, απ πἱαὈηςδίογ ἤησκ ο οιλππρη 

ἔχουσα! Σβαρυτίμου,ὶ καὶ κατέχεεν ἐπὶ "τὴν κεφαλήν. αὐτοῦ 
Ἠατίας, ΝοχΥ Ῥτοςίοᾶβ, απᾶ ἡγρουτοᾶ [Π{] ο Ἠ]5 ποσά 
εν) , νο Δ ῃ μηνα) η ΄ 
ἀνακειμενου. 8 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ! ἠγανάκ- 
85 η του]]ποᾷ [αῦ {αβ]6]. Ῥαῦ κοοίης [15] Ἠ]8 ἀῑδοῖριεβ Ῥεοππαθ 

τήσαν, λέγοντες, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια.αὕτη :9 «ἠδύνατο" γὰρ τοῦτο 

ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος 
Ίπ [πο] Ἠομςδθ οἱ ΒΙΠΙοΠ. 

ἀπιΙρηπηϊ, ΒΗΥΙΠΕ, Έοχ υπαῦ 115 τναςίο 2 Ἔοτ ᾿οομ]ᾶ αιΠὶς 

τὸ μύρον" πραθῆναι πολλοῦ, καὶ δοθῆναι « πτωχοῖς. 
3οἰπίπιεηπῦ Ὥατο Όθοη 5οἱᾶ «401 πΠΙΙΟΗ, απά Ἠατο Ώθεπ ρίτεη Το [ία] ροογ. 

10 Γνοὺς.δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε 
Ῥπή Ἱεπονῖτρ [1Π15] Ἴθ5μ5 παίᾶ ἴο ἴμεπι, ΊΓΠσ Ἰτοιρίθ ἆἂο γο οιια5θ 

τῇ γυναικί: ἔργον.γὰρ καλὺν Γεἰργάσατοὶ εἰς ἐμέ. 11 πάν- 
Ίο ἴμο Ὑοπιαη 5 1οσ α "πνοτκ Ιροοᾶᾷ 5Ἡο ντουρβμῦ τουπνατᾶς 116, ΣΑ]- 

τοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ ἑαυτῶν, ἐμὲ. δὲ οὐ πάντοτὲ 
ντησς 140 ᾖἴπο Ῥοος ΨὙο Ὠππτο πα Ὑγοι, ῬαΐῦταῬ ποῦ ΑΙΝΑΥ5 

ἔχετε.. 19 βαλοῦσα.γὰρ αὕτη τὸ. μύρον-τοῦτο ἐπὶ τοῦ 
γο πατθ, Έος η “ρουτίωςρ ΙΠῖς [Ἔννοπιαπ] ἍᾖΠῖς οἰπίηωιεηῦ οἳ 

σώματός.µου πρὺς τὺ.ἐνταφιάσαι.µε ἐποίησεν. 19 ἀμὴν λέγω 
ΏΙΥ Ῥοῦγ ΣΟΓ ΏΙν Ὀιχγίης 5Ώο αιά [Πα]. γοτιψ Τεαγ 

ὑμῖν, ὅπου-ἐὰν κηρυχθῃ τὺ.εὐαγγέλιον.τοῦτο ἔν ὅλῳ 
Ίογοι, ἸΓπογύβοοτογ εἴιπ]] Ῥο ρτγουἱαιπαιθᾶ ἴπεςο ρ]αᾳ ἐλάΐπρἜ 1η αἱ] 

τῷ κύσµῳ, λαληθήσεται καὶ Ὁ  ἐποίῇσεν αὕτη, εἰ 
Ὅιο πνοχ]ᾶ,  βιπ]] Ῥθ 5ΡοΚκεσ οἳ 85ο ἰλαθτνλῖοὰ ῄαίᾶ 

μνηµόσυνον αὐτῆς. 
Ὁ Ὠιοπιοτία] ΄ ΟΣἨοΣ, 

αθμῖς ΓἍγποταβη], ἐος 

75 
ΤηπεπαµσἩ 5 γο ἄἷά {έ 
ποῦ ἴο 910 οξ ἴπο 150 
οἳ ἴ]οςο, Υο ἀῑα ἴέ ποῦ 
{ο τας, 46 Απά ἴηοσο 
βια]] ο απίαΥ Ιπιο 
ετετ]αςίίησ τῬραπίρη- 
απποπῦ: Ὀιιὸ {Πο τ]ρ]ιῦ- 
εοιβ ἱπῖο 1169 εἴοσπα], 

ΧΧΥΙΠ. Απάᾶ 15 σα πθ 
πο Ῥ485, ππου «οδιιβ 
Ἰαᾶ Επίςμεᾶ α]] ἔπεμο 
μασίπσς, Ἡο 5αἱᾶ αλίο 
πὶ» ἀῑ»οῖρ]ος,2 1 εκποιν 
{παῦ πέος πο 44Υ- ἶ5 
ἴ]ιο εαθί οὗ ἴπο Ῥρα.»- 
Ο76Υ, απᾶ ἴΠθ ΘοἩπ οξ 
ΤΙΔΗΩ ἵ5 ὑοτηγοᾶ {ο Ὃθ 
ογισ]βοά. ὃ ΤΠεΠ ϱ8- 
5οπιυ]οά {οσεῖπετ ἴ]θ' 
ομῖοξ ρι]οδί», απᾶ ἴπο 
ΞΟΓΙ065, απά Το ο]άογ5 
ο {ιο ρουρ]ο, αηΏῦο Πα 
Ὅπ]ασο οἳ ἴπο Ἠϊσυ 
Ῥγϊοςῦ, πν]ιο πας ολ]]σᾷ 
Οπίαριας, 4 απᾶ σοΙ- 
βα]ίοά (Ώπν έΠογ τωϊρ]ης 
Ίπκο ζοδας υγ 5αδΗ111γ, 
απᾶ ΚΙ Λῶπ. 5 Βιιῦ 
ἔΏογ ιιῖᾶ, Νοῦ οἳ ἰἶι9 
χεαςῦ αί:γ, 1950 νποτο Ὀθ. 
πΏ Ἡρχους ΑΠιοΠΡ ἴμθ 
Ῥοορίθο, 

6 Νου πποηπ «ᾖοςιιβ 
πνης ἹἸπ Βείπαπν, ἵπ 
1πο Ὠοι-ο οἱ ΦΙΠΟΠ {πθ 
Ίερος, ἤ7 ἴπετθ ϱςπ]9 
Ἀπίο ἨὨϊπα 8 ΠΟΙΑ 
Ἠπτίης απ αἱλὈαςῖος 
Ὄοςκ οἳ τει Ῥτεεῖοις 
οὐλίπασπέ, απᾶ Ῥρουγσᾶ 
15 ΟΠ Πϊ- Ὠθαά, α5 Ἰο 
εθῦ αἱ πια. 8 ΡΕι0 
πνΏθεηΏ Ὠϊς ἀῑξοῖρ]ας 5 
{ὲ, ἐ]ιεσ Ὠπά ἱπάῖσπα- 
'ΊοἩ, ΦΑΥΙΠΡ, Το νιαῦ 
Ῥατροςϱ ἓ5 9Πῖς πνηςίο2 
9 Ίογ ΤὉΠί5 οἰπίποαυί 
παϊσΏῦ Ἠατο Ὄθεη 5ο] 
ΣΟΥ πΙἈςἩ, πηᾶ Ρῖνεπ ἴο 
ἴπο Ῥοοχ. 10 ποπ 19- 
815 υπ(ογβξοοᾶ τί, Ὡς 
βαῖᾶ αηπίο ἔμεπι, ΝἩΣ 
ἐτοαρ]ο γα πο πΥοπ]αἩ 2 
Ξ0Χ 5Ώο Παϊἃ πτουσηῦ 
π ϱοοᾷ πτοτξκ αροπ η1ο. 
11 Έογγολπτο ἴπεροος 
Ἀ]πναγς πα σοι; Ῥυς 
1Ίηθ Ὑθ ΊὨατθ ποῦ π]- 
πναγ5. 1 Έοχ ἵπ ἴπαῦ 
5Ἡ6 Παϊη Ῥοαχθᾶ {Ππῖς 
οἰπίτησηπῦ οἩη ταν Ῥοᾶγ, 
πο ἀῑα 1 ἔοχ αγ Ὀατ]α]. 
13 Υετῖ]γ Ι βπγ υπίο 
σοι, ΊΥΠΘΙΘΣΟΘΟΥΟΣ ἐΠῖς 
Ρο5Ρο] 5Ώα]] ο ρτεβεἩ- 

ς εᾱ ἵπ ἔμοπνποῖ]ο πγοσ]ἀ, 
ἔ]ιεγε 5Ώπ]] αἷ5ο ἰΠῖν, 
τΏαῦ ἴΠ]5 οπιαη Ἠσίῃ 
ἆ4οπς, Ὀο {ο]ιὰ {οτ α 
ΤΩΟΠΩΟΣΙΦ] οἳ Ὦεσ. 

ᾱ δόλῳ κρατήσωσιν Ο1ΤττΑΥΥ. 
Ἀ τῆς κεφαλῆς Τττγ. 

ἆ --- τὸ μύρον ΘΗΤΙΤΑΝΥ. 

π--- καὶ οἱ γραμματεῖς 1Τ1ιΑ. 
µύρου Ἠττς, Σ πολυτίµου ΙΤ. 
ἹτττΑ. 5 ἐδύνατο ΤΑ. ΄ 
1 ἠργάσατο τ. ' 

Ψ ἔχονσα ἀλάβαστρον 
ο--- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴλθ ἀἱδοῖρ ϱ5) 

ε -- τοῖς (πεαά ἴο ἴπε ροος) Ιω. 



76 
14 Τποη οπο οἳ {πθ 

ἔπγεῖτε, οα]]ωᾷ οπάκβ 
Ἰπορτίοῦ, Ὑπθηῦ Ὁμίο 
ὑποςσλἰαξρτίοςίς, 15 απᾶ 
βΑὶᾶ 11/0 (επι, Ἠ παῦ 
πνἰ]] γο ρίτο τηε, απᾶ Ἱ. 
ση] ἀοϊΐϊνος Ὠῖπα απῖο 
γουι2 Απάᾶ ΤΠΘΥ 60Υ6- 
πιπιιεθᾶ συ] Ἠϊπα ος 
{λΙτόψ μῖοςθς οἳ 511ποτ. 
16 Απά Ίτοπι ἰπαῦ 
τἶπαθ Το ψουρΏῦ οΡΡοΙ- 
ταηἱ{γ {ο Ῥείταγ ἨΙτα, 

17 Νου {πιο Ηνςῦ αν 
οἳ ἴπο /εαδί οἱ «πἹἩπ- 
Ἰοπτεπεᾶ Ὀτοπά ᾖἴπθ 
ἀϊβοίρ]6β οππ1θ ἴο ἆο-. 
5Ἡ5, βαγΙπρ απίο Ἠϊπα, 
Ίγπετο π]ὸ ἔποι ἔλπαῦ 
Ὢνθ Ῥτερητο 1ος περ 
{ο θα Όλο Ῥπεκοτογῇ 
18 Απά Ἠερα]ᾶ, ἄο Ἰπίο 
{μο οἳ υγ {ο 8άζπα ΏιΦΗ, 
ΑπΠᾶ 5. απ{ο Ὠἶπα, ΤΠΘ 
Μαςίοτ ββ1{Ώ, ΜΥ {παρ 
18 ο Παπᾶ ; Τ ν]] χθορ 
{Πο Ῥαβδεοτεγ αὐ ἴἩγ 
Ἡουβθ πα πιγ ἀῑδοϊ- 
Ρ]68. 19 Απᾶ {πο ἀἄϊς- 
οἴρ]ος ἀῑᾶ α» Γεβας Ἰαά 
Ἀρροϊπ{εᾶ ἔλεπι; απᾶ 
{πογ πιπᾶθ τεβᾶγ ἴμθ 
Ῥαβδοτοετ. 

20 Νοπ πΊθη {Λο 
6εποἩπ ὙππΒβ 60Π16, Ἰθ 
Βπὸ ἄοππι τσ ἴπθ 
{νιε]νο. 91 Απάᾶ κας ἴΠογ 
ἀ1ᾷ εαῦ, Ίο 5α1ᾶ, Υοτ1]1γ 
1 δα ππίο γοα, ἐλαῦ 
οπθ οἳ τοι ϱΠα]] ῶε- 
ἔταγ πηθ. 22 Απᾶ ἴΠογ 
ππεχε εχκοεθᾷιπρ 86ο- 
τοπ επ], απᾷ ΌῬθραπ 
6ποτγ οπο οἱ παπι {ο 
847 απίο Ἠϊπα, Τιοχᾷ, 18 
1012 25 Απᾶ Ἡο αἩ- 
Επνογρᾶ απᾶ οαἷᾷ, Ἡο 
ἔλαῖ ἀϊρροία 5 Ἰαπᾶ 
πηλθἩ πιο ἵπ ἴπο αἱΞῃ, 
{Πε 5απ]ο λα]] Ῥοΐταγ 
Ὦ]θ. 24 ΤΗο ΔΟΝ ΟΕ ΠΙΛΑ 
Εοοΐι αν» 10 18 στι υίεπ. 
οἳ Ἠῖπι: Ῥαῦ πνορῬ Ἀπίο 
ἡλαῦ πιατ Ὦγ ἹνΠποη} ἴπθ 
Βου Οξ ΤΙΑΗ ἶ5 Ῥοίταγ- 
εἰ! 1ῦ Ὠπὰ Όεθα ροοᾶ 
4ος ἴΠαῦ π]αη 1 ηθ 
Ἠιιά ποῦ Ἓσοῃ Τογη., 
20 Ίπευ ζ”αᾶα5, ὦΥΠΙοἩ 
Ῥοίχαγοθᾶ Ἠ]πι. «Πδν/οἵ- 
εᾱ πιιᾶ φα1ᾶ, ἈΤαδτοχ. 18 
1ὸ 12 Ἡο εαἷᾶ ππίο 
ἨΠη, Τμοι Ἠαςύ εα]ᾶ, 

26 Απᾶ ας ἴμογ ποτ 
επΏἵηςΡ, ὅὄσδμς ᾖἴοος 
Ῥτοπᾶ, απᾶ Ῥ]οςςθᾷ 12ὲ, 
Αμᾷ Ῥτακο ἐ, απᾷ σατο 
ἔέ ἴο ἴπο ἀῑβοίρ]ες, απᾶ 
βα]ᾶ, Τακς, οπῖ ; Ελῖς 15 
ΣΩΥ Ῥοάγ. 27 Απᾶ Το 
{οοΚ ἴΠο σπῥρ, απ ϱωνθ 
ΕΠΑΠΚΕ, απά ρατε ἓΐ το 
ἔπετα, εαγΙΏς, Ὀνίπκ 

Ε καὶ ἐγὼ τ. 
ΟηΠ6 ΤΤΤ:Α, 

Ώατιηρ βἴντεη πτῖς, 

Ἀ--- αὐτῷ ΠΤτ:Ανν. 
Ἱ τὴν χεῖρα ἐν τῷ τρυβλίῳ 1 Στ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. Χαν, 

14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενὸς ᾿Τούδας 
Τποπ 1οματίτπα "1ροπο "!ομο”οΕΞί19 "Ἠπο]το, «Πο “πας σα]]εά "σαβις 

” ΄ Δ 4 » ο] Ί τί θέ λ ΄ 
Ἰσκαριώτης, πρὸς τους ἀρχιερεῖς, 156 εἶπεν, 'Ρέ Όελετε µοι 
Σ]βοατ]οϊε, το νπο οπΙεξρχϊερίς, ραῖᾶ, παῦ 4τα σο πι] πρ "πι 

δοῦναι, ἕκἀγὼ" ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; Οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ 
αμο3ρΐγο, απᾶΙ οσοι πΙ]] ἄρ]ίνοι αρ πι Απᾶ μεν Αρροϊπζθᾶ {ο ήτα 

τριάκοντα ἀργύρια. 16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν 
νά λὁ Ῥϊεσσβ οἳ 311Τ6Σ. Απά ἔτοπι ὑπαῦ {παρ Ἡθ βοαραῦ Αα ορροτμπ!ζγ. 

ἵνα αὐτὺν παραδφ. 
{ναῦ Ἠϊτα Ἆς παὶρμῦ ἀε]ίτοχ πρ. 

17 τῇ δὲ πρώτῃ  τῶν.ἀξύμων 
ἌΝοπ οπ{πο Άτα [ᾶαγ] οἳ ππ]εαγεπεᾶ [τονᾶ] ο8Π1Ο πο ἀῑνεί- 

μ - Γαλ ΄ ο Μ1 - “αχ... ε ο Η , 
ταὶ τῷ Ἰησοῦ, λέγοντες "αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσὼμεν 
Φἱ68 Μο 06818, δΗΥΙΠΡ δολἩίπα, πετ π]ῦ ἴποι ΓὔΠαῦ] γεβου]ά ρτοραΓα 

- κ ΄ τ Γ τ ε, ΄ » . 

σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 18 Ὁ.δὲ εἶπεν, Ὑπάγετε εἰς τὴν 

προσῆλθον οἱ µαθη- 

ΞΟΣ περ {ο θαῦ 1ηΠθ Ῥα855οτογ2 Απᾶ ο κααἱᾶ, 6ο 1Πίο ἴπο 

πόλιν πρὸς τὸν. δεῖνα, καὶ εἴπατε αὐτῷ, Ὁ διδάσκαλος λέγει, 
οἵυγ ππθο ΒΙΟςἨΠ Α0Π8, απᾶ 5αΥ ᾖὕο]πῖπ, πο {ΘβΟΠΘΓ Β4Υ5, 

Ὁ .καιρός.µου ἐγγύς ἐστιν πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ 
Δ1γ Όἶπιο 3πθατ πνἰτΏ {παρ Ι ν]] ΚθθΘρ ἴποθ Ῥαδδοτος πν]σϊι 

τῶν μαθητῶν.μου. 19 Καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν 
ΤΑΥ (ἱδοῖρ]ος. Απά φαιᾶ 1119 "ἀἰεοῖριες "5 “ἁιτοοίσᾶ 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 
Τὔπετη. 576815, Ἀπᾶ Ῥτορατοᾶ ᾖ]θ Ῥ8δδΟΤοΓ, 

90 ᾿Οψίας.δὲ γενομένης ἀνέκειτο ετὰ τῶν δώδεκαὶ. 
Απά ετεπῖης Ὀαῖπρ σοπιθ ο τοσ]ποᾶ [αῦ ὑπρ]ς] πηϊθι ἰἴλπο ὀπνε]νο. 

91 καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ 
Απά αν ἴπαγ πνετο οι θῖηπσ ο 5αῖᾶ, ὙΥεχΙσ Ίδαγ οσοι, πας 9Ἡοθ οἳ 

ὑμῶν παραδώσει µε. 35 Καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο 
σοι πῇ]] ἀρμνει αρ 1Π8. Απᾶ ὭΛῬείηρ ρτ]εγεᾶ εχεθεᾶίηρ]γ (ποΥ Όθρα 

λέγειν αὐτῷ «ἕκαστος αὐτῶν,! Μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε; 95 Ὁ δὲ 
1ο 54Σ ἵο Ἠ]πι, εβεα οἳ ἴπεπι, ΙΙ.  Ἰαπι[Πς], Τιονά2 Ῥπι Πο 

ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ὁ ἐμβάψας μετ ἐμοῦ Ιἐν τῷ τρυβλίῳ 
πηβπΥΘΓΙΠΡ Βαὶᾶ, Ἡθ ππο «ἀϊρροᾶ ψηἩ πο ᾗἹἵι ἴθ υπο ἡ 

τὴν χεῖρα,! οὗτός µε παραδώσει. 324 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρω- 

1. 

18] Παπᾶ, Ἡο τι τή] ἀθ]τοχ πρ. Τ19 "πιᾶθεᾶ "Βοι 308 αι 

που ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ, οὐαὶ.δὲ τῷ 
Ρο68, 85 1ὐ Ἀαςβ Ῥερη ντ] θεπ οοπορτπίπς Ἠϊπα,  ὮὈπῦ νου 

"ἀνθρώπφ.ἐκείνῳ δι οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται" 
νο παῦ 8η Ὦν Ὑποπα ἵπς Βοα οἳ Ώλαπ. 16 ἀε]]νεγοᾶ αρ; 

καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ-ἐγεννήθη ὁ.-ἄνθρωπος.ἐκεῖνος. 
Ροοᾶ Ἠπετοῖῦ {οτΏῖπι 1 "Ἠαά “ποῦ Ἓῶθεπ "Ῥοση. ὑπαῦ πιω, 

2ὸ ᾽Αποκριθεὶς δὲ Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὺν εἶπεν, Μήτι 
Α πιά ΑΠΘΙΤΟΣΙΠΡ φαᾶα», Πο Ὕης ἀθ]]ποσίπρ τρ Ἠϊπι, βαίς, 

ἐγώ εἰμ, "ῥαββί5' Λέγει αὐτῷ, Σὺ εἶπαο. 
3Ἱ ατα [πε], Ῥαρυί2 Ἠο »αγ5 {ο Ηΐπι, Τποα Πας 581, 

26 ᾿Εσθιόντων δὲ.αὐτῶν, 
Απᾶ 5 ἴπευ ποτθ ους, 

λαβὼν ὁ Ἰησοῦς Ἀτὸν! ἄρτον, 
Σηβατῖηρ "νακοηπ ᾖ1οεμ5 τλο Ῥχομά, 

καὶ εὐλογήσας, ἔκλασεν καὶ δἐδίδουϊ τοῖς μαθηταῖς, Ῥκαὶ" 
απᾶ Ἠατῖπρ Ῥ]εερεᾶ, Ὅτο]κα βπᾶ βατο ῦο ἴμθ Ἅἀῑδοῖρ]6ς, πι] 

εἶπεν, Λάβετε, φάγετε' τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά.μου. 97 Καὶ 
ββἰᾶ, Ταχα, οἙιῦ; Η18 18 πιγ Ὀοᾶγ. Απά 

λαβὼν τὸ! ποτήριον, καὶ] εὐχαριστήσας, ἔδωκεν αὐτοῖς. 
Ἠανίης ἴαχκοπ {πθ ουΡ, Άπᾶ Πατ]ίης ϱἰνεη ἑΠαπ]ςς, Πο ρατοΓΙ{] {ο ευ, 

Σπ μαθητῶν αἰκοῖρ]ός τῇ. χ εἲς ἔκ-στος ει ο]ι 
πι ῥαββεί Τ. π---τον Μητι[Α]. ο δοὺς 

Ρ ---- καὶ Ἠ1Ττ. 8 --- τὸ (Γεαᾶ ἃ οἱ) ατίΑ. ξ--- καὶ Ε[ττ]. 



ΧΧΤΙ. ΜΑΤΤΗ ΕΥ. 

λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες" 98 τοῦτο. γάρ ἐστιν γὸ.αἷμά.μου, 
βαγίπς, "Πτίηκ5ος ς αρ], Έος ἐ]ι]ς 18 τηγ υ]οοᾶ, 

ιτὺ! τῆς Ἱκαινῆς' διαθήκης, τὸ περὶ πολλῶν πἐκχυνόμενον’ εἰς 
Ειαῖ ο{ἵπο που οοτεηνπ!, πΠΙοἩ 1ος ἍΤΠΙΔΠΥ 18 Ῥουτεᾶ ους  Ἅᾖ1οΣ 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 329 λέγω.δὲ ὑμῖν, Σότι! οὐ μὴ  πίω ἀπ 
τοηι]βοῖοη ΟΕ 5ἵπ5, Βαϊ 1 βαγ ἴογοι, ἴπαῦ ποῦ αἲ α]] π]] 1 ἀτίτι]ς Ἠεποο- 

ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ Σγεννήματος! τῆς ἀμπέλου, ἳ ο τῆς ἡμέρας 
Σοτῖπ οἱ τμ Σταϊν οξ {πο το απ] 348 

ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ’ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
αιμα;  ὝἍὝποαι Ἱ 1ΤΙάτπΚ νή( γοἄ πού Ἅᾖ πο ἸΚπρᾶοπι 

πατρός.µου. 90 Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν 
οἳ πι Σαΐποσ. Απά Πατίηπρ Εαρα Τετ πεπῦ οαῦ Το ἴπε πιουπΏ 

ἐλαιῶν., 91 τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πάντες ὑμεῖς σκανδα- 
οἱ Οτες, Τηε3. νο 389 μετα 11εβας, ΑΗ γθ ση] Ῥο 

λισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἔἓν τῇ.νυκτὶταύτῃ. γέγρα πται.γάρ, 
οβοιμάςά. 11 τη ἁπσίπς - τμῖς πὶρηῦ, Έοτ 10 85 ΌθεἨ στ] ζεηι, 

Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ Ἰδιασκορπισθήσεται! τὰ πρόβατα 
1 τν] οπαῖτς πο απερἸετά, απᾶ Ἅµυ]] ρε κ5οαΌτοτεᾶ αὐΌτοιά ᾖΊΤπο εως 

τῆς ποίµνης. Ὁ2 μετὰ.δὲ τὸ.ἐγερθῆναί-με προάξω ὑμᾶς 
οΕἴποθ ἍΆοεκ; ἠυ6 ανν παγ Ρεῖηρ ταὶσεὰ 1 π1]]ρο )Ῥεξοτθ τοι 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 989 ᾿Αποκριθεὶς. δὲ, ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ.. 
1πίο πα] ῖσο, Απά απ.πγετίηςσ Ῥείος αηὶᾶ {ο Πί1η, 

Ἐί 3καὶὶ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, πα οὐδεποτε 
15 ονοη β1] ση] ῶο οειάθεά 1π ἴπες, ΏΕετος 

σκανδαλισθήσοµαι. ὃ4 Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αμὴν λέγω σοι, 
ο ΙΙ] ο οβειμάφᾶ, 3Θα]ᾶ 38ο "Πίτα 1], Ὑοτῖ]ν σον ενω 

ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς . 
Όλος ασ 115 πὶρβηϊ,. Ῥοξοτε [ἴπε] σοεκ οτοπ/Β, τητίος 

ἀπαρνήσῃ µε. 95 Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κἂν δεῃ 
ὅπου νη]ζ ἄοπγ ππθ, λος, Έντου ΙΕ 1ῇ πγοτο πεθᾶξα] {ο Παθ 

σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ-µή. σε ἀπαρνήσομαι. Ὁμοίωςῦ καὶ 

Ἄδισα το Ἠΐπα 

πνϊιῃ ἴπερ {ο ἀῑ6, 1η ΠΟΝ 159 619θθ ππ]] 1 ἀἆοπγ. 111ΚΘΥΙ86 8189 

πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον. 
ΑΙ] {πο ἀποῖριο βαἰᾶ., 

36 Τότε ἔρχεται μετ’ αὐτῶν ὁ ̓ Ιησόῦς εἰς χωρίον λεγόμενον 
ΤΠεπ Ἅοοπιθ ΠΤΙ ἴπεπι Ἴθειβ {ο Ἅϱ Ῥ]αοθ σα]]θᾶ 

εΓεθσημανῆ,! καὶ λέγει τοῖς μαθηταϊῖςὰ, Καθίσατε αὐτοῦ, ἕως οὔξ 
είπρεπιαΏθ, απᾶ Ἡοθ βηγ8ἱοίπθο ἀῑβοῖρ]6Ἑ, Ὁ η πετο, απ] 

ἀπελθὼν ᾿προσεύξωμαι ἐκεῖ.ὶ 97 Καὶ παραλαβὼν τὸν 
Ἠατνίηπρ ϱοπθαπαΣ. 1 δπα]] ΡτΑΥ γοπᾶςες, Απά Πατίηρ ίακοεπ να [Πα πα] 

Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου, ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ 
Ῥοΐε;τ Απᾶ Ίπο ᾖἴπο 350Π5 οξ7Ζμθάεθ, «Ἠθ Ῥεβοπ Το Ὀο βοττοπ{α1]΄ ρπᾶ 

ἀδημονεῖν. 98 τότε λέγει αὐτοῖςξ, Περίλυπός ἐστιν ἡ .ψυχή.µου 
κ) ἀερτοςβςεᾶ, Πεν Πθβαγ5 ὕοΐπεια, εσγ βοττοπέυ] 1β τηγ 5ο] 

ἕως θανάτου" µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε µετ᾽ ἐμοῦ. 99 Καὶ 
ετοηΏ {ο ἆθατα; χοπιαῖπ Ἠετθ Απά ψβῖοα νηα τρ, Απᾶ 

Ἀπροελθὼν! μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον.αὐτοῦ προσευχό- 
Ἠατῖης Εοπο {ογιναχᾶ α Ἠτῦιο 9 {ε]] προηπ Ἠ18 ἔασθ ΡΙΑΥ- 

µενος, καὶ λέγων, Πάτερ μου,! εἰ δυνατόν ἐστιν Νπαρελθέτωϊ 
Ἰηρ, Απά δαγίπᾳ, 1ΩΥ Ἐαίμος,  ᾖἹ ΤῬοδνἱρ]ο 10 18 1εύ ρας58 
3» » - . ΄ ” μυ ϱ . } Ώ ’ ε) Σι 

ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον-τοῦτο πλὴν οὐχ ὡς ἐγώ θέλω, ἀλλ’ ὡς 
Ετοπι 1ηθ 115 ουρ; πετοτίμε]θ5ς ποῦ α5 1 τσ], Ὀαπυ ϐ8 

77 
γε α]] οἳ 19: 98 Εοτ ΕΠΙ 
1Α ΠΙΥ Ῥ]ουά οἳ ἴπθ 
Ώθ]ν Τεβίπησπξ, ἹΥΠ]οὮ. 
19 θ]οᾶ Σος ΠΙΑΠΥ Τως 
{πο τοπα]»δίοη Οἱ βἶΠ8. 
29 Βατ 1 αγ υπίοσοι, 
1 ν/1]] ποῖ ἀγίη]ς Ὠεπσο- 
Ξοτίὰ οἳ ἐπῖς Σταῖς οξ 
τα νῖπθ, υπ] ἴπαιῦ 
4κγ ππεαι 1 αἁτίπ]κ 
16 Πεν ση γοα ἵη 
τὰ Εαϊηεχ’ς ΚΙπρᾶοπι, 
30 Απάᾶ ̓  πΏςἨη {ἴπεγ 
Ἠδὰ βυπς Αη Ἠστιη, 
ΤἨογ πεπί οαῦ ἀπίο 
τηρ ταοαπὲ οἱ ΟἨτες, 
91 ́  Τπευα βαῃ «8818 
απῖο ἔπεπα, Α11ΥθΞἨς]] 
ο οὔβεπᾶςά ὮΒθοα1βο οξ 
πηθ ΠΒ πὶρηὺ : ἔοτ 16 
19 στ] σε, 1 νη]] απα]τθ 
τμε εΠορ]ιοτά, Ἀπᾶ Ίμπο 
ΑΠεερ οξ {19 Βοο]ς οἨα]1 
ο βορνετθᾶ αὈτοκᾶ. 
90 Βαὴ αξίες Τ 8ΤΏ τἶδεη 
Αραΐη, 1 σ]]] ρο Ώεξοτε 
γψοι {Πίο ἄΦ]1]εθ, 86 Ῥο- 
νες θΏβππεγεᾶ απᾶ βαἷά 
ππζο Ἠίπα, ΤπουρΡΏ αἲ] 
πὶεη ΛΑΊ] Ὀθ οΏοιλᾶοᾶ 
Ώεσααδθ οξ Ίπορ, {οί 
πν 1] 1 Ώετοσ Ῥο οὔεπά- 
εᾱ. 94 ᾗε5μς ββἰᾷ απίο 
Ἠΐτα, ετΙ]γ1 βαγ αππίο 
ἴπεε, Της 1π]5 πὶσ]ιό, 
Ῥεξοτθ ἴἨθ οοο]ς «Γον, 
ἴποι βΏαἰῦ ἄεπγ πιθ 
{Ἠτίσορ, 35 Ῥθΐεγ βαὶᾶ 
ππίο Ἠϊπι, Ἰποιρα ΙΤ 
"απου]ᾶ ἀῑο νηΙζ]λ {πεῬ, 
ποῦ πη]] Τ ποῦ ἄεπτ 
Ἴπθρ. 1Αθυνςθ π]βο 

- ΒΑἱᾶ ϱ]] {πο ἀἰδοίρ]θβ, 

36 ΤηεἨ ᾿οοπηθίἩ ὅ9- 
Β48 ἹίἩ ἴπεπι 'απίο 
Ά Ῥ]αςοθ ομ]]εᾶ είῃ- 
ΕΕΙΠΔΙΙΘ, απᾶ ββ1ἴἩ απῖο 
{πο αἱεοῖρ]ο», 55 το 
Ἰεχθ, γμΙ]θ 1 Ρο απ 

.«ῬΕΑΨ Ψοπᾶετ. ΄ 37 Απᾶ 
Ἠ9 ἴοοκ πηζ] Ἠϊτα Ἐε- 
ἴετ Ααπᾶ ἰπο Γνο Έοπ8 
οξ Ζερεᾶερ, απᾶ Ῥεραπ 
το Ῥοθ βοιττοπ{α] απᾶά 
ποτγ Ἠθανγ. 58 Τηοθν 
ΒΕΙΓῃ Ίο απίζο {λεπι, 
1 εοα] 19 Ἐχοθεᾶίπς 
ΒΟΤΤΟΥΓΕΠΙ, ΘΥεπ αἈπίο 
ἀθβίῃ : ἔαττσ γο Ἠοτο, 
Απᾶ ναῦοη τν πα. 
39 Απᾶ Ὦε πεπία Ηττ]θ 
ΣΑΥΤἨΕΣΥ, βηᾶ ᾖ19]] -οἩι 
Π8 4αοθ, απᾶ Ῥταγεᾶ, 
ΒΑΥΙΠΡ, Ο.πινγ Ἐαίμες, 
115 Ὦο Ῥοββῖρ]ο, 1οῦ 
ΤΗ15 οι Ῥ8585 ΕΓΟΠΩ Τηθς 
πετετίµε]εβς ποῦ α5 1 
νι], υαῦ 95 ἐποι αοὐέ, 

σ---καινῆς π[Α]. 
. διασκορπισθήσονται ππτ"Α. 

ε Γεθσημανεῖ ΤΤΑΝΥ 5 Τεθσημανεί τ. 
β--ο Ἰησαῦς ζεβις (1αγθ) σν. 

ντ µου τον πίτε]΄ κ παοελθάτω ὭτΊτΑ, 

ἔ--- τὸ ΏΤΤΓΑ. 
µατος ἹπτιΑσν. 
(κονν!ςε) ν. 
Ε ἐκεῖ προσεήξωµαι ΏΤτιΑ. 
ος [εμει] τες, 

- ἐκχυννόμενον 1ΤΊτΑ. --- ὅτι ΏΤΊτΑ. 

5--- καὶ ΑΠΤΣΤΑΝ. 

ἆ -Ι-. αὐτοῦ Οἱ ὨΊτη 1, 

5 γενή 

υ ας δὲ αηᾶ 
ε --- ἂν 1. 

Ἀ προσελθὼν Πανίπρ οοπιθ 
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40 Απιᾶ Ἱο αρπιο(ἩλΙπ{ο 
{μο ἀῑσοίρ]ος, πιά Ηπᾶ- 
θ(] Ίδια ΠΜ]οοΡ, απᾶ 
ΣΑΙ απ{οῬοίώ, παῦ, 
σοα]ά σο πο πναίο]ι 
πὶ( Ἠλθ 9πΠ6 Ίοις2 
41 ἸΝαο απᾶ Ῥχαγ, 
τ]ιαῦ ψο οπ{οχ ποῦ 1πίο 
{πιρίκίίος: ὑμο αρ]η]ῦ 
ἀπᾷσοᾶ ἐν νη]]]παο, Ῥαῦ 
{ῃσβος]ι ἓς γγοβχ. 42 Ἡα 
πιοπῦ απαΥ αρηϊη ἴθ 
βοοοπᾷ {ἶπαθ, απά Ῥχαγ- 
εᾱ, ϱαγίπᾳ, 'Ο πὶγ Ἐπ- 
ολο, 1 υπ]β ουρ πιαΥ 
ποῦ Ῥη458 ΑΠΑΥ Ίτοτα 
πας, οχοδρύ 1 ἀτίπ]ς 16, 
ταν πι]. 9ο ἄοπο, 
40 Απᾶ Τθ ϱΑΠ16 απᾶ 
Σοαπᾶ Ίἴμοπι κα»]οερ 
αραῖπ: Έος ἐλποῖν 6765 
Ἠνογοθ Ἠθανγ. 34 Απᾶά 
ο 16Ε6 έπθπα, απᾶ/ ποπ 
ΑΝΑΥ αραῖτπ, απᾶ ρταγ- 
οᾱ ἴπο ἐπ]τὰ της, 84Υ- 
Ίπρ ἴἨο «αΠ1θ ποτᾷς, 
45 Τποῃ οοπαεί] Ἡς ἰο 
Ἠΐᾳ ἀίβοίρ]ες, απᾶᾷ βη1{Ὦ. 
ππίο παπι, ΒΙ6ερ ΟΠ 
Ἠον Απᾶ ἴθκο {οµγ 
τον: Ῥο]μο]ᾶ, ἴ]ο Ποιιτ 
ἵ5 αἲ, Παπᾶ, απᾶ ἴπο 
8οπ οΕ πιη ἶς Ῥθυχηφοᾶ 
1πῖο Όμα' Ἠμιιᾶν οἳ αἵπ- 
ἩθΥΒ, 46 Ἠ]ϊσο, Ἰοῦ 18 
Ῥο ϱοϊπρ: ο]ο]ᾶ, Ίο 
15 αἲ Ἠαπᾶ που ἀοῖ]ι 
Ῥοΐτηγ πιο, 

47 Απᾶ π]ῖ]ο Ἡθ γοῦ 
8ρη]κθ, Ίο, {αᾶᾷασβ, οπθ 
οΡ πο Όνοιτο, οβΊ1θ, 
Βπᾶ πι Ἠΐπη π ρτοαῦ 
αχ] ὐ1ὐαᾷρ τη θ ϱπγοτᾶς 
ΒΠᾷ Αίαγο:, Ε1ΟΠ} {πο 
υπΙθΕρχ]θ8ἴ5 απ ε]ᾶοτα 
οἱ ἴλο Ῥθορ]ο. 48 Μον; 
πο Ὅμαῦ Ῥδύγαγαᾶ Ἠΐτα 
Εαπο ἴῃεπι α οἶστ, 68Υ- 
Ίπᾳ, Ἡοπαβοθγες Τ 
εΏα]] Ἰΐςς, ἴ]αῦ βατηθ 
15 Ἡθ: Ἠο]ά Ἠίῖπα αρῦ, 
49 Απᾶ {οτηππ τη πε 
68Π196 ᾖἵο 06515, απᾶ 
βαῖᾶ, ἩἨρ]], τηβούοτ : 
απᾶ Ἰεῖεπος Ηἰπι, 50 Απά 
φορα» βαὶᾶ απίο Ἠΐπι, 
Ἐτιεπᾶ, ν/ποτείζοτο πχῦ 
Έλοπα οΌπαο 2 Τ]θ6η.6Π1Θ 
1ΠςΥ, απᾶ Ἰ]αῖᾶ Ἠαπᾶς 
ΟΠ ἆθδα», αππᾶ ᾖΌοο]ς 
Ἠΐτα, δΙ Απᾶ, Ὀεμο]ᾶ, 
οπο οἳ ἴλμοπι π]λίοΕ 
ὪπΕΙθΘ ἍΠπΙῃ ««θβαβ 
βἰτοίς]οᾶ οτ{ 5 Παπᾶ, 
ἈΑπᾶ ἀἴοιν Ἠϊς6 απογᾶ, 
Ἀπᾶ εἰχτπο]ς Εοσταπύ - 
οἳ ἴμοε Ἠϊρῃ ρτίοςῦ’, 
πᾶ ΒΠιο[θ ο; Πῖν 6Η. 

1 --- τὸ ποτήρ:ον ΗΤΤΑ. 
{οιΏᾶ ἴμειω ελ" 
ΒΡΕΙΗ Τ. 
πῥαββεί τ. 

--- αὐτοῦ (γέαᾷ ἴλπο 4ἰδοίρ]εβ) ΏΤττΑ. 
πὸ να 

ΜΑΤΘΑΤΟΣ, Χχτσ]. 

σύ. 40 Καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺὸ μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς 
Όποιι, Αιιᾶ, Ἡθ σοπιθ8, Το 'πεθ ἀϊβο]ρμίο  απᾶ - Βμᾶς άπουν 

καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, 'Οὕτως οὐκ.ἰσχύσατε μίαν 
αἹοερίηᾳ, Ἀπᾶ σε νο Ῥεΐέος, ΊΠπ6 ἍἨετο ο πο αΏῖθ 91 

σα γρηγορῆσαι μετ ον 41 ρα καὶ προσεύχεσθε, 
πους ο παῖο πι πιο Ἠἲοα απᾶ Ῥιαγ, 

ἵνα μὴ. εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν. τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυµον, 
Όλα γθοπίοχχοῦ, Πίο Τεπιρθαβίοα: ἴπο "Ιιάσθᾶ ερίσις [1] τεπάγ, 

ἡδὲ. σὰρξ ἀσθενής. 43 Πάλιν ἐκ.δευτέρου ἀπελθὼν Ἅπροσ- 
Ῥαῦ ἴμο Περι πες, ο. ᾿πΙβοσοπᾶ ὕϊπιρ Παν]πρ ΡΟΙὸ Απ/ΑΥ 9 

ηύξατο, λέγων, Πάτερ.µου, εἰ οὐ.δύναται τοῦτο Ιτὸ ποτήριον" 
Ῥταγεᾶ, Βασ], να των. νε Ἀοβλποῦ- αεβῖς Ἄοπρ 

παρελθεῖν "ἀπ ἐμοῦ ἐὰν-μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέληµά 
ὍαββΒ Ἔτοα 31 ἍἼπίθς ῄἩς α”"άτιπΙκ, ϐρο”ἄυπο δν] 

σου. 48 Καὶ ἐλθὼν περίσκει αὐτοὺς πάλιν' καθεύδοντας, 
30ηΥ. Απᾶ Πατίης οοπ1ιθ Ίθ Βπᾷβ "Πθρτα κεβαῖπ εἹοερίηρ, 

ἦσαν-γὰρ αὐτῶν.οἰ.ὀφθαλμοὶ βεβαρηετοι 44 Καὶ ἀφεὶς 
Σοχ "πουθ αὐποῖτ "οσοςρ . Ἅπα, ο. 

αὐτούςο, οἀπελθὼν πἀάλινὶ προσηύ ο. Ῥέκ.τριτου»" τὺν αὐτὺν 
νποπι, Ἠανίηρ ϱοποα αγ να πα Ῥνβγοᾶ α ὑπίτα πας, 356 3181Θ. 

λόγον εἰπώνα. 46 τότε ἔρχεται πο τοὺς μαθητὰς ταὐτοῦ, ἳ 
λε ος Τποεηπ Ἆς 601108 Πΐ5 ἀἰδοῖρ]ες 

καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε δτὸ" με καὶ ἀναπαύεσθε' 
ρπά πο το ἔποπα, περ οἩ ολ ὸ ηπά "ἴπκο γοιυ γουῦς 

ἰρού. Ίγγικεν ἡ ὥρα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδιδο- 
1ο, “πας ἄτανγη 3πραχ 1116 ΄Ἠομς, απᾶ ἴπο ΒΟΠ. ΟΕ ΠΙΟ 18 ἄε]]νογτθᾶ 

ἴζαιεί χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46 ἐγείρεσθε, ἄγωμεν' ἰδού 
πρ. 1πίο [ἴπο] σαν ο ΡΙΠΗΘΓ». Ἠ]δε π}, 1θύ15µο; ΤῬεβο]ᾶ, 

ἤγγικεν ὁ  παραδιδούς µε. 
ης "να ντι “πρθας 1Ἠ6.ΥΠο 15 ἀειϊτεσίπρ πρ 1η, 

47 Καὶ ἔτι αὐτοῦ.λαλοῦντος, ἰδού, ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα 
Απᾶ 'Ὑοῦ 1.5 "Ἠο 31. βρεακίπρ ΛΤῬεπο]ᾶ, «ὅπάαα, οπθ οἳ πο τπἍοἱνο, 

ἆλθεν, καὶ μετ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, 
οπ11θ, απᾶά ην  ἍἨἶπι α “οτοπᾶ 'ρτοβῦ η] Αποχή Ἅαπιὶ βἴατοΒ, 

ἀπὸ τῶν» ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 48 ὁ δὲ 
Ἔτοπι πο οἨΏίεξ ρεϊεςσύ απᾶ ε1άςτ5 οξ ἴπθ Ῥεορ]θ, Απά Τε Πο 

παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεϊῖοῦ, λέγων, Ὃν. ἂνι 
σπα» ᾖθ]ϊνοχίπρ πρ Ἠῖπα Ρανοθ ἴμοθπα ωρα ΡΑΥΙΠΡ, ΊΛοπαβΘετεςΣ 

φιλήσω, αὐτός ἐστιν' κρατῄήσατε αὐτόν. 49 Καὶ εὐθεως 
1 εμα1] Κ:ςΒ, Ἰθ 1616: εοεῖζο Πίνω, Απά 1ηηθςἱατο]γ 

προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν, Χαἴρε, Ἰῥαββί,! καὶ κατεφιλησεν 
πσοπε οοπης πρ {0 ἆ6βα5 Ἠεσαίά, Ἠα]], Ῥπυρῖ, απᾶ Ατδομεῖψ Ἰςίρυθά, 

αὐτόν. 650 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, 'Ἑταῖρε, ἐφ᾽ "ῳὶ 
Ἠϊπη, Ῥπὸ ὕεξας 5αἱᾶ ᾖοἨῖπ, ἈἘχσιεπᾶ, 31ος πνλαῦ [ρατροδθ] 

πάρει;. Τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ 
ΑχέἔἨοα οοπιθῇ ΤΗθΙ μΑπίσε σοπηθ Το Βσα] 1πογ ]αίᾶ ημάς οη 

τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 51, Καὶ ἰδού, εἷς τῶν 
«πα σμερ βπᾶ: βοϊκεᾶ Ἠΐπα, Ἀπά Ῥεπο]ᾶ, οθ οξ(]οςθ, 

μετὰ Ἰησοῦ, ἐκτείνας τὴν χεῖρα Μπέσπονε, τὴν µάχαι-' 
ππΙῦη οεβας, Ἐος εἰτεῦολεᾶ οτῦ [Π15] Ἑαλά 3βινοτᾶ 

ραν αὐτοῦ, καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ως ἀφεῖλεν 
115, βπᾶ. πα] πρ πο Ῥοπάπιαη οἑ ἴπθ Πίςα μτίεῦ Ἅᾖ3Ίοοκ οΠ 

η πάλιν εὗρεν αὐτοὺς Ἀσαιῖη Ἠθ 
5 --- ἐκ τρίτου [τ.]Α. 9 η- πάλιν 

5--- τὸ [πτ]Α, 5 ἐὰν ΤΑ. 

πι --. ἀπ᾿ ἐμοῦ [1,]τητΑ. 
ο πάλιν ἀπελθὼν ἹΤττΑ. 



ΧΧΥΙ. ΠΑΤτΤΤΗΕ ΥΝΥ, 

αὐτοῦ τὸ ὠτίον. ὄ9 τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ᾿Απόστρεψόν 
Ἠΐ5 6Η. Το ο. 5ο τα 389», Πιθίυτα 

Ἴσου τὴν μἀχαιραν! εἰς τὸν.τόπον.αὐτῆς' πάντες.γὰρ οἱ λα- 
ταν Ειοτᾶ το 199 πα . "πος οἱ] τε 

ό ή ἐ 5 Ι λ στ] ὸ βόντες µάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ! ἀπολοῦνται. 9 ἢ ὃδο- 
Ίηκο { Πιο] βιυοτᾶ Ὦγ Γυπθ]  Αβποτά 5Βα]1 ΡεχῖςΗη. ὃς υπἱπ]- 

κεῖς, (τι οὐ.δύναμαι Ζἄρτιὶ παρακαλέσαι τὸν-πατέρά.µου, 
εδῖ Όμοα ἐλαῦ 1 ατα ποῦ ”Ρ]9 πο {ο οα]] αροηἨ. 1ΏΥ ΕΑἴΠΕΣ, 

καὶ παραστήσει µοι 3 ὑπλείουσὶ ἢ! δώδεκα ἀλεγεῶνας! -- 
αιᾷ Ἡθ Ν] Εατηϊ«Ἡ ἔο πιθ ΧΠΟΤΘ τα ποιτο αι 

ε/ 

Ὑέλων: ὅᾷ πῶς. οὖν  πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ ὅτι οὕτως 
Ώπρε]ς ο Ἡουη Όμοι ςποι]ᾶ Ῥο Σαβ16ᾶ «πο βοχϊρύασθς ὑ]λαοῦ ΊΌπαβ 

δεῖ γενέσθαι; 
1 παιδι Τρεῦ 

66 Ἐν ἐκεινῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ 
Ἱη- Ὅραῦ Ἠοιτ εαιᾶ 1θειβ ᾖΤο ῖμθ οτοπᾶβ, Απ Αραϊπηβὺ 

ληστὴν «ἐξήλθετε' μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν µε; 
8 ΧΟΏὓΘΣ 341θΘ 79 οοπηε ουῦ σηλίΒ. Νπγοτάς ππᾶ βἴανες {ο ἴπχεθ ος 

καθ ἡμέραν 'πρὸς ὑμᾶς' αυ διδάσκων ἓν τῷ ἱερῷ,! 
ας πα σου ἵοα με 1η Ὅεα Μειαρ]θ, 

καὶ οὐκ.ἐκρατήσατέ µε. 66 τοῦτο. ὃν ὕλον Ὑγέγονεν ἵνα µμλη- 
Ξπᾶ ἍὙΎο αἱ ποῖ βυζθ 1θ, Ῥαΐ επ αἲ] Ἱδουπιο {ο Ρραςς ὑλας 1. 

ρωθῶσι} αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. Τότε οἱ μαθηταὶ πάντες 
Ῥο Εα]β]]εᾶ {19 φοηρύατεβ οξ ἴπθ Ῥτορπείβ, ΤῆθἨ ἴμο ἀῑδοῖριεΒ 911 

2 ’ ” μ Ἀ 

αφεντες αὐτον ἐεφυγον. 
ᾶοτναϊΐῃπς ἍΊἨω Πεᾶ. 

57 Οἱ δὲ κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καὶ- 
ΒῬαι ἴμεν σν]ο Ἠβᾶ φοϊποᾶ πορα» 1ο Γαἴια παν νο σα]- 

άφαν τὸν ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς - οἱ πρεσβύτεροι 
5ΡΏ.95 πο Ἠϊδη ρεῖεδῦ, ὙἨετθο {πθ 5ογῖθο» ᾱ ἴπο θ]άετβ 

συνήχθιησαν. ὅδ Ὁ.δὲ.Πέτρος ἠκολούθει το ἀπὸ! ρα, 
πνοτε πες οᾷ {οβοίλετ. :Απά Ῥοθύετ Σο]]οπεᾶ ἨΠϊπι ΊΈτοπα 

θεν, ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως" καὶ εἰσελθὼν ἜΈσω ἐκάθητο 
ετοπ ο ἴπο σοαχξ οἳ ἴπο Ἠῖρη ρτίεδῦ; απᾶ Πατιπρεμίοετθᾶ νητμ όν β8υ 

μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 659 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἕκαὶ οἱ 
πνῖσχι πο ο{Ἡσσγβ 19966-'Ἡθ9 οπᾶ. ». Απᾶ ἴπο «ΠΙεΙ ρτϊθβίς απᾶ ἴπο 

πρεσβύτεραμ! καὶ τὸ συνέ πρ ὅλον ἐζήτουν ψευδοµαρτυρίαν 
ο]άονς Ἀπᾶ {πο "5αη]λο απγπο]θ᾽ 5οασΏί άβ]59 ενιάσποθ 

κατὰ τοῦ ᾿]ησοῦ, ὅπως αὐτὸν θανατώσωσιν,! ϐ60 καὶ οὐχ 
πραληςί 0518, ροὐπαί ἍἈἨϊπι 1Π8Υ πιρΏί ρα {ο ἀθαίἩ, θπά "ποῦ 

εὗρον ἨὨκαὶ' πολλῶν "ψευδομαρτύρων προσελθόντων' οὐχ 
αΕοιπά [ὅ8ηγ]: εγεπ ΣΙΘΊΠΥ 4159 ν1ῦηθς5ος Ἠπνίπβ οοπιε Εοτγγατᾶ ποῦ 

εὗρον.ὶ ϐ6] ὕστερον.δὲ προσελθόντες δύο Ρψευδοµάρτυρες' 
1(Πον Πουπᾶ [αηπγ]. δῬαῦ αἲ ]ᾳ50 Πατίηρ οοπιθ Ξογγγατᾶ ὑππο {Έ.ἱ59 π]ίπεβξες 

εἶπον, Οὗτο ἔφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ, 
βαἰᾶ, π]αῖς ο 1 ατα αΡ19 Ίο ἀθβίτογ Ίππο Ίἴεπιρ]θ οξ αοᾶ, 

καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν Δοἰκοδομῆσαι αὐτόν.' 69 Καὶ ἀναστὰς 
οπᾶ ἵπ Ἅᾖἴμπτροο . 48 γο Ὀα]]ά 1ἴ, Α πᾶ Πατίπρ ϱἰοοᾶ πρ 

ὁ ἀρχιερ'ὺς εἶπεν αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου 
Ίπε Ἠ1βῃ Ῥτιοευ Ἅ«σαϊά Το Πΐπ, Νούπῖηρ Ἀποπγετεςῦ ἴμοα  γμαί Ίμεςο "περ 

0 
65 Τηστι παἷᾶ Φεσας ατι- 
το Ἠΐπι, Ρυΐ6 πρ απαίἩ 
{η βυγοτᾶ Ἰπίο Ἠϊμ 
Ῥ]βοσο: Εοτ 811 πετ ἔπαι 
Ἵθκε ἴπο βγγοτά 9αΙΙ 
Ῥετῖμῃ υΠἩ πο ϱποτᾶ. 
93 Τηϊπ]χοςε ἴποι ελα 
1 ἑαπποῦ ΠΟΥ ΡΤΑΥ {ο 
1ΙΥ Ἐπίπος, ππᾶ ΤΘ 
5Π8]1. ῬτοβοπΗ]γ Είτο 
παθ ΤΙΠΟΤΕ {Πα γπο]το 
1εσῖοπς οἳἑ απροἰβ2 
δ4 Επί Ώου ἴπεπ «Ππα]1 
1Πο βοτϊρίατεν 8 Εα]- 

Ἰ. Ἀμο, "υπ πας 1πιαρᾶ 
Θ 

οῦ Τη {λαΐ Β8τηθ ος 
Β814 1θ8υς {ο {πο τιπ]- 
αϊζαᾶᾷςβ, Ατο ὙΥθ οοπιθ 
ουῦ 45 αραϊηωδύ α ἴΠ]θξ 
ση 5υγοτάς απ βἴβτοῬ 
20ΟΥ 10 "8ο πιο Ιβες 
ᾷα11Ψ πΙτῃ γοι ἴεβομ- 
1πρ 1η {πο ἐεπιρ]θ, απᾶ 
πο Ἰαϊᾶ πο πο]ά οἩ η1θ. 
66 Βυΐ αἱ] πῖβ τνα8 
ἀ49οπθ, ἴΠαῦ ἴπο βοτὶρ- 
νατες οἳ ἴπο Ῥτορῃμοίς 
πηὶᾳΏὺ ο {α]ή]]εᾶ. 
πετ αἰ] {πο ἀἱςοῖρ]θβ 
Σ0Υ50ΟΚ Ἠϊπα, θπᾷ βεᾶ. 

57 Απᾶ {μου {παί Ὠβᾶ. 
1π1ᾶ Ὠο]ᾶ οἩη ᾖοξας 19 
Πζηι ΘΝΝΑΥ {ο 081πρΗ98 
Τπο Πΐρ]ι Ῥτϊθες, ν/πεσθ 
'πθ οοτίρθς Απᾶ τΏῃθ 
ο]άοσβ πνογε βββοπαρ]θᾶ. 
9δ Βαΐ Ῥειεσ Εο]]ογτοά 
Ἠΐπα αξαχ οἩ ππίο ἴπθ 
ἨἱρΡῃ φτὶερς ρα]αςθ, 
ἈηΏᾶ ν/οηί Ἰπ, Απᾶ 58 
ππΙ(Ὦ ἴ]ιο 5ογνινΏῦ», -Το 
566 ἴηΠο επᾶ. ο Νοπ 
οπο οΏίεξ Ρτῖεςῦ5, απᾶ 
εἰάετβ, απά αἲ] τιθ 
σοαποῖ], βοιρπύ {1159 
τίηεςς αρα]ηςύ ᾖθδι5, 
το ραῦ Ἠϊπι {ο ἀεαια; 
60 Ῥαῦ {οαπᾶ ὨοΟΠθ: 
Ψεα, (ποαρΕ πια {η]5θ 
ν/ύησδςδον 9.116, 6ί 
Σοππάᾶ ἴΠεγηοπο, Αξ 
19 ]ᾳα5ῦ ο.1Ώο ὕσνσ ἔη]-θ 
ππ]σηρσσθ», 6] απᾶ ρβἱᾶ, 
ΤΗϊς 7εἰῖοιω 5αϊᾶ, 1 απα 
3916 {ο ἀεξίτογ Τπθ 
Τθεπηρ]ο οἳ ἄο, απᾶ το 
Ῥυ1]ά 16 ἵπ ἴἨτοε ἆαγς, 
62 Απᾶ ἴπο Ἠ]ρῃ Ρτῖοδε 
8Υ056, οηᾶ οαἰά ππίο 
Ἠϊτα, Απεπγοτοςῦ ἴποα 
ποίηῖηᾳρ πιπαῦ ἵς τέ 
Ἰωμίο] ἴμεδο ν/ύποςς 
Ἀδαϊτισυ περ ϐ65 Βαι 

α τὴν μάχαιράν σου ΤΤΤΓΑ. σ µα αίρῃ 1ΤΊΤΓΑ. α --- ἄρτι την. 

Ὁ πλείω ππττΑ. ᾱ--- Ἡ (γεαᾷ Τροπ ]) []στικ. ἀ λεγιώνων π. 
ὑμᾶς π[τι]Α 
Ἀ -- αὐτου οἱ Ἠίτη | τι]. Ἱ--- ἀπὸ τ. 
θανατώσουσιν ΤττιΑα Σ θανατώσωσιν αὐτὸν ση. 
ψεψδομαρτύρων Επι, ο--- οὐχ εὗρον α[.]σττδ. 

οἰκοδοµῆσαι το -- αὐτὸν. ΠΙΑ. 

μυ. καὶ αΡΊ1γ. 

5 ἐξήλθατε Ἱππνα. 
᾿ἜΕ ἐκαθεζόµην ἐν τῷ ἱερῳ διδάσκων 1,; ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόµην διδάσκων τι. 

κ--- καὶ οἱ πρεσβύτερου ΠΠΤΙΑ. 

5 ---- ευδωμάρτυρες 1τ{Δ. 

8 - ἄρτι Ώου’ πας. 
--- προς 

Ι αὐτὸν 
Ἡ προσελθόντων 

4 αὖτον 

. 



80 
οσα Ἠο]ά. Ἠϊς Ῥθμορ, 
Απά ἴμο Ἠϊριι ῬτϊθἙῦ 
8Η» Εγεά απ ϱαῖά πἩ- 
1ο Ἠΐπα, 1 οἆ]ατο έπορ 
Ὁγ πο Ἡνίπρ ἄοά, ειαί 
ἴποα ἴθ]] π8 πποίπετ 
ἔποα Ῥε ἴ]ιο Ομτ]ςῦ, ἴπθ 
8ο οἳ ἄοά, 64 Ζε5μθ 
ΒΑΙΙἩ ππίέο Ἠΐπα, Τποι. 
Ἠῃαδί βαίά: πανεσίπε]θΒβ 
1 βαγ ππίο οι, Ἠετε- 
θξίος βΠα]1 7ο 690 ἴπθ 
Βοπ οἳ ΑΠ Εύη οἳ 
επθ τὶρῃῦ Ἠππᾶ οξ 
Ροπού, ππᾷ οοπαίηρ ἵπ 
{ο οἸ]οαάβ οἳ ἨΠεμτεῃ. 
65 Τπεπ.πο ΠΡ Ρτϊθςῦ 
τοπῖ Ἠἱ8 οἸοίπθβ, ΒΑΥ- 
Ἰωηρ, Ἠο Ἠβδία δρόκεη 
ῬΙαβρμεπος ; ν/παῦ ΕΙΓ- 
1ος πθεὰ Ἠατο πθ οξ 
ψγἰξπθἙςο5{ Ὀομο]άἀ, ποπ 
Σο Ἠπτο πομγὰ Πὶ5 Ό]ὰς- 
Ῥμθπαγ, 66 μα ὑπ] 
γθὲ ΤΗΕ απβπετθά 
απὰ βπὶὰ, Ἡο ἵς ραὶ]ἰσ 
ο ἄθαίΗ. 67 Έπεν ἀῑά 
ἴπεγ αρὶῦ ἵπ Ἠ]9 4906, 
θπά Ῥυβοίρὰ Πἶπαι; 8Ώ! 
οίπετβ απιοῦθ ᾖπε σπὶῦῖι 
πο Ῥαΐπιβ οἳ Ἰἴποῖτ 
Ἠρπᾶβ, 68 8ΑΥΙΩΡ, Ῥτο- 
Ῥπεωγ απίο πΒ, ἴποα 
Οπτίςῦ, ΊΠο 15 Ἠθ ἐπβῦ 
Βηιοίθ ἴμορῦ 

69 Νοπ Ῥοΐες εϱῦ 
(ποτε ἵπ {πο ρ8]βοθ: 
Βιιά α ἆππιδεὶ οβΠΙΘ 
ππίο Πίπι,βαγίπε, Τποια 
Βἰβο ππεῦ πηῦ]ι ἆοθας 
οξ ἀπ]Ι68. 70 Βαΐ πο 
ἀεπ]σοά Ῥε[οσο (λεπι α1], 
ΒηγἰπρΡ, Γ Ἰήοπ ποῦ 
πππῦ ἴποα βαγοβῦ, 
ΤΙ Απᾶ πΠεη Ἡοθ Ἱ/α8 
πομο οπῦ ἹΙηπίο ᾖἴλπθ 
Ῥωτο], αποἰΒοτ πιαῖα 
Βιινν Πί1Π, απά 5αἷᾶ απο 
ΤΠΕΙ τηπὲ πετο ποτε, 
ΤΠϊς /οἰίοιυ Ὑγα8β 3ἱ5δο 
σνιπ θα οἳἑ ὙΝα- 
πητοΙιΠ. 72 Απὰ ΑβΡραῖη 
Ἡο ἠοπμ]σί πΙ(π η οπ{Ἡ, 
Τὰ4ο0 ΠοξΙςΠΟΝ ΓΠοΙππη. 
75 Αμᾶ αξίθτ α ν/πῖ]θ 
ΟΑΠΙΘ ἹΠίο Λίπι ἴΠεγ 
ἐπαῦ φἰοοᾶ Ὦγ, απἀ 
Βαϊαά {ο Ρεΐοας, ΡΗΤΕΙΥ 
ἴποιι ἈἉἶεο ατῦ οπε 
οἳ ἴπεπ; τος ἴπσ 
ΕΡεεσΠ Ῥειυταγείῃ ἴμορ. 
74 πει Ῥεσαπ Το ἴο 
σἼγβ6 απὰ ᾖἵο 5ΥΕΒΣ, 
Σαμΐπᾳ, Τ Κπου;γποῦ τῃηθ 
ΙΛ, Απά Ἰπιπιθαί- 
Β{ε]γ ἴπο οοο]ς ογθΥ;. 
75 Απάὰ Ροΐθτ ΥΘΠΊεπι- 
Ῥοτεὰά  ἴ]ιθ ποτᾷ οἳ 
ᾖθθυ», πΠἰεῃ εηἷᾷ απίο 
Ἠϊπα, Βεξοτθ {Πρ οοοῖς 
στον, ἴποι βηα]ο ἄεπσ 
τηρ ΊἨτῖο, Απᾶ Ἡθ 
πγεπῦ ομῦ, απὰ υερῦ 
Ῥ]τ{οτ]γ. 

»--- ἀποκριθεὶς Ττ. 
Υ -- αὐτῶν Όμθτη α. 
ὰ καταθεµατίδειν αΙΤΊτΑΤ.. 

ἔξω τΊΤτλ. 
6 μετὰ ΙΤΤΙΑ, 

ΠἩΛλΤΘΑΙΟΣ. ΧΣγΙ. 
καταμαρτυροῖσιν; 68 Ὁ.δὲ.Ἰησδῦς ἐσιώπα. καὶ ἀποκρῖθεὶς! δ- 
149 3ΨΙίπθυβ αραπης ο. Βπῖσεσαβ , παβρἰ]οπῦ, Απά Ἅµαπαποτίπᾳ . ἔθ 

ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἐξορκίζω σὲ κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντοςὴ 
ἨὶρΗ ρτῖθῦ Βπᾶ ᾖο Βἶπ, 1 πάτο {πθο Ὦγ. 5ᾳοᾶ 11ο "Ηνίπᾳ, 

“ { - 3 ῳ 4“. « ΄ κε «. ” μ , 

ἵνα ἡμῖν εἴπῃς. εἰ σὺ εἶ ὁ χριστόςι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 64 Λέγει 
αῦ 5. ἔλοι [αι] 16 τλοι χε «Ἡο. ΟἨτΙβέ, . 119 5οπ οξ ἀοᾶ, 35978 
9» - κ”. - 4 Γ , εκ ε »ν 

αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς, Σὺ εἶπας. πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθει 
σφο ΄Ἠἶπα' 116818: Τποι Ἠαξίβαἰἀ, ἩΠοχθοτοτ 1 ΒΗΥ΄ ἴο σοι, ΗεποεξοξίἩ θα] νο 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεὼς καὶ 
{πο 5οη οξ πΙΒη. αἰῖὰς αἲ[μο]τῖραί παπα οξ Ροποας, Απά 

ἐρχόμενον ἐπὶ πῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. ϐ56 Τότε ὁ ἀρχιερεὺς 
οοπιπΡ ΟΠ ᾖ{πθ οἰοαάβ ΟΕ ΊΘΒΤεῃ. - Τμαπ ἴπο Ηἱρη ργ]οβῦ 

διεῤῥηξεν τὰ ἱμάτια.αὐτοῦι λέγων; "Οτι! ἐβλασφήμησεν' τί 
τοηῦ Ἠ]5 ραγπιεη{Β, ΒΑγἰπΡ, ς: Ἠο Ἆα5 Ὦ]αςρ]ιθπιθᾶ; πἩγ 

ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων: ἴδε, νῦν ἠκούσατε τὴν βλασ- 
ΒΏΥ πἹοτθ “Ἠπθεᾶα 1Ἠατο"νθ αμ Ψηίπθαρθαῖ Ἰο, ποπ γεματο]ιθατά ἐπθ Ὅ]ας- 

φημίαν Ἰαὐτοῦ.ὶ 66 τι ὑμῖνιδοκει Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, 
ΡΠΘΗΙΥ. οἳ Επι, ἩΓπβῦ ἆοσ Υο (ΠΠ ΑπᾶίΠογ απαποτῖηςσ Βαίᾶ, 1 

Ἔνοχος θανάτου ἐστίν. 67 Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον. 
Ῥοβειτίηᾳ οξάεβίαμ τ9 ῖβ. Τπεπ ᾖἴῑεν ερ ᾖπ- 3Ελυθ 

΄ - ο) ΄ . » ΄ ε μυ πο} ῥά Π 

αὐτοῦ, καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δὲ ἐῤῥῥάπισαν, 
αμ, απά Ῥιβεὶθὰ «Ἠϊπα, απᾶ 5οπαθ βἰτταο]ς [ατα] π(] ἴμο ΡβΙτα 98 ἐπο 

68 λέγοντες, Ἡροφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ 
Ἠρπᾶ, ΒΑΥΙΩΡ, ΤτΟΡΙΟΣΣ. νο 18, Ἡχίαῦ, πο ἡᾗἵ Ἠθίπαί 

παίσας.σε; 
Βἰχπο]ς περ 

69 Ὁ δὲ.Πέτρος Σἔξω ἐκάθητοὶ ἔν τῇ αὐλῇ, καὶ προσῆλθεν 
Ῥαΐ Ῥοΐες "πυποπῦ 1ος "εἰ πρ ἵπ πο οουΓί, απᾶ - 30ΛΙΠΘ 

αὐτῷ µία.παιδίσκη, λέγουσα, Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ 
4ο δΗΊτα ας 3τηβ]ᾶ, βαγίηρ, Απάα ἴποα ναδῦ τση ἆθβιβ 1πθ 

Γαλιλαίου. 70 Ὁ.δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων, λέγων, Οὐκ 
6111ερη, Ῥπυ]ο ἀρπῖθά - Ώθέοτθ 911, βαγήπᾳ, Νου 

οἶδα τί λέγει. 71 ᾿Εξελθόντα.δὲ "αὐτὸν! εἰς τὸν πυλῶνα 
11 κπουγ ππαῦ ἐμοτα Βάγοςύῦ, Απᾶ "Πατίπρ ροπθ”οαῦ Πο ἍἈπίο ἰπθ ῬοτοἩ 

εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, , καὶ λέγει "τοῖς! ἐκεῖ, ΟΚ αὶ! οὗτος 
Ἅρηπν Πίτα ἸΑποίπος [ππιαϊᾶ], απᾶ Ρ878 ᾖἴο ΤΠοβθ ἴπετο, Απά ᾖ{πίβ[πιπη] 

ἦν μετὰ ᾿]ησοῦ τοῦ Ναζωραίου. .Ἴ2 Καὶ πάλιν ἠριήῄσατο 
πας πι «ἆθραμ ἍὭἴπθ ΝΑΖΗΤΡΡΗΗ. Απά αραῖπ  θ ἀοπίεά 

αμµεθ”! ὅρκου, Ὅτι οὐκ.οἶδα τὸν ἄνθρωπον. 19 Μετὰ μικρὺν δὲ 
ση 4η ολἱἩ, 1 μον ποῦ ἴπο πηΒ1. Αΐἳοτ Ἀ Η01]θ 4ἱρο 

προσελθόντέες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ, Αληθῶς 
5Ώατπρ 6οοπαθ 70ο [Ἠ]πα] 11Ἠοβο Ζηπο 3βέοοαρσ βαϊᾶ {ο Ῥεΐος, τι]. 

καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ' καὶ γὰρ ἡ-λαλιά-σου δῆλόν σε ποιεῖ. 
9159 ἴποα οἳ ἴποπι αξί, 395 6τθη ἴλισ ΒΡΕΘΟΑ Ἀπππήξθοῦ "ίλιοῬ "πωβ]κος. 

74 Τότε ἤρξατο ἁκαταναθεματίζειν! καὶ ὀμνύειν, Οτὶ οὐκ.οἶδα 
Τπεη Ἆε ΌθραἨ το οµΓβθ Αμᾶά Το βπρας, 1 Κηοιν ποῦ 

τὺν ἄνθρωπον. Καὶ «εὐθέωςὶ ἀλέκτωρ: ἐφώνησεν. Ἰ5 καὶ 
ἴπο ΤΙΒΏ., Απά Ἱηιπθά]αϊοΙσ κα οοσξς ου θἵγ, Απᾶ 

ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος (τοῦ! Ἰησοῦ εἰρηκότος ξαὐτφι, 
ἌγρπαεπιΏοτθᾶ Ῥθῦος πο Ἡποτᾶ ΟΕ 66818, Ίο Ἠβὰ ϱαῖᾶ {ο Είπα, 

Ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με' καὶ 
Ῥρΐοτο Γὔ]ιθ] οοο]ς στου’, νητίορ ἔλοα πη]ὲ ἀθπν Ί1θ, Απᾶά 

ε) ) ” 3 ο 

ἐξελθών ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς. 
Ἠανῖπρ ϱοπθ οαῦ ο περι ὨΕΡἱθι]Σ. 

σ-- αὐτοῦ [π]τττα. 3 ἐράπισαν ἨΤΊτΑ. ᾳ 3 ἐκάθητα 
5 αὐτοῖς Όο ἔπθπα Απ. Ὁ --- καὶ Ὦ, 

{--- τοῦ ΗΠΑ. Ε --- αὐτῷ [υ]πτιδ.. 

ἓ -- ὅτι ὮτττΑ., 
:--- αὐτὸν [Ἁ]ττ. 

ε εὐθὺς Τε, 



ο. 

ΧΧΥΙ. 

Σομί6ξρτϊοδίς "Αλᾶ 5019 
4, 
ὥστε 

Ἰρ]46τς 

θανατῶσαυ 
κο ἐλαῦ ἴπογ παὶραύ ρυΐ {ο ἀθαία Ἠΐτα 

καὶ παρέδωκαν Ἰαὐτὸνὶ ἙΠοντίῳ" ΙΠιλάτφὶ τῷ γον 
Άπγαγ ΠΠ το] 

ἡγεμύνι. 
ΕοΥΕΙΠΟΣ, 

ν 9 Τότε 
Τπεα 

εκρίθη, 
οπάεπιηεᾶ, 

ρια 
Βἰ]ντος ἵο ἰπθ 

απᾶ ἀθ]τοτεᾶ αρ 

.) ι] 

ἰδὼν 
δμανίΏηΡ Ίβθυπ 

ο ά, ς 
ΑΥΙΩΡ τερτείἑεᾶ Π15] 

οἩ]θῖ ρε]οθῖἸβ απά 

Ἠϊπα 

ΜΑΤΤΗΕ ιὠ 

ή Πρωϊας δὲ γενομένης, συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ 
Απᾶ πιογπῖπσ ὭὮῬεῖηρ οοπ1θ, 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ. τοῦ Ἰησοῦ, 
130011ΡΟΙ 

5οὲ "919 19ρεορΙ]θ αραἰπδῦ 
΄ , ν 9 ΄ Φ. Δ1β΄ Ε ΄ 

αὐτόν' 9 Καὶ δήσαντες αὐτὸν απηγα- 
Απᾶ Ἠανίπρ Ῥοιπά Ἠίΐπι 

νο 

1Ἠ9 

1100] 

το Ῥοπ/6ίυ8 

χο]  "πθ 

196ΒΙΒ, 

Τπογ 1εᾶ 

Ἐ]κίθ 1μθ 

Ἰούδας ὁ "'παραδιδοὺς! αὐτὸν ὅτι κατ- 
α1αᾶμ8 Ἅππο "ἀο]ϊνοτεὰ 5αρ “Ἠΐτη  ὭΊἴλπαῦ Ὦθ παβ 

η ) , " 4 / ΄ ἀπέστρεψενὶ τὰ τριάκοντα ἀργύ- 
χοῦαχπθᾶ αΠὶτιγ ῬϊεσΘΒ οξ 

ο] Ε) » κ ο. , 4 λ ; 
τοις αἄρχιερευσιν και τοις πρεσβυτέροις, Εγὼώγ. 

ε]ά6τ8, ἶ ΒΑΥΙΠΡ, 

Ἡμαρτον παραδοὺς αἷμα Ῥάθῶονὶ, Οἱ.δὲ εἶπον, Τί 
1 βἱηποᾶ ἀεΙΙγοτῖηρ πρ 3Ρρ]οοᾶ 1ρυ11ῇ5]εββ. 

πρὸς ἡμᾶς; σὺ Ίόψει." 
ι ο . πβΒ τπου υη]ό 5εο [ίο 16]. 

ὅ 

Σὲν τῷ ναφῷ' ἀνεχώρησεν, καὶ 
1π Τῃοθ ἴεπιρ]θ Ἆο πῃμάτετη, 

Ῥπαΐ 1πεγ 

Καὶ µῥίψας 
βοἱᾶ, Ὁπιαί [18 ἱπαῦ] 

τὰ ἀργύρια 
Απά Πατῖηρ οαδῦ ἄουππ {πο ΡῖεοθΡ ο β]τεσς 

ἀπελθὼν 
΄ « Ν 

ἀπήγξατο. 6 Οἱ δὲ 
απᾶ Ἠατίηπρ ΡοΏθ ΕΠΑΣ Ἠβπρεὰ Ἠἰπαδε]ξ, Απά τποθ 

ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια Σεἴπονιι Οὐκ.ἔξεστιν βαλεῖν 
οΏ]οξ ργ]εβῦ5 Ἠατίπρ {ακοη ἴἨο Ῥίθσες οΕβί]γος 

ε) ν] ” Λ ” 3 αμ αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ 
ἴπεπι Ιπίο 119 ΤτεββδαΙγ, Βἶποο [{πο] ρτίσθ 

βε]ᾶ, 10 16 ποῦ Ίαν] {ο ραῦ 

τιμὴ αἵματός ἐστιν. 7 Συμ- 
ΟΕ Ῥ]οοά 15 18, «0οαπ- 

βούλιον δὲ. λαβόντες, ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ 
Βε] 

κεραµέως, 
Ῥοῦΐετ, 

ἀγρὸς.ἐκεῖνος ἀγρὺς αἵματος ἕως 
αηηηῦ 3Βο]ᾶ 

ἐπληρώθη 

εἰς ταφὴν. 
ΧοΣ α Ῥάτγίὴρ ρτοιπᾶ 

Ἐιε]ᾶ 

τὸ 

οἳ Ῥ]ουά 

Σρχιᾷ "Πατίηρ 3Ἴακοπ, ἴπογ Ῥουρμῦ πα ἴπεπα 

τοῖς ἔενοις. 8 διὸ 

{πο Πε]ᾶ οξῖπο 

ἐκλήθη ὁ 
40ΟΥ ΒΙΤΒΏΡΟΙΣ5, ΊΓΠπετεξοτε γα» εα]]εᾶ 

το 

π/88 ΣΙ] 1εᾷ ρα ῦ τυἩΊοἩ γγΑΒ βροκοπ Ὦγ «οτοθιπίαβ ἴπο 

τος, Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ 
1ΠΡΡ, Απᾶ 

τετιµηµένου, ὃν 
πνββςεῦα.Ρτῖςς ΟΠ, ποσα {Ἠεγ “πεῦ Ἰα δρτῖοε 

Τίοοὶὺκ {πο Εκίτέσ 
ἐτιμήσαντο 

Ῥϊεσθβ ΟΕ ΒΊ1τες, ἴπο 

ἀπὸ 

ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραµέως, 
Ρατο 

οι 

Ίμεπι Τος 1πθ 
΄ 

µ κύρ 
“πιο [1{Πε] "Τιοχᾶ. 

ιος. 
Λε]ᾶ οΕἴπθ Ροῦζες, 

τῆς- 
υής ἀαγ. 

ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, λέγον- 

βοοοταἶπρ 88 

σήμερον. 9 τότε 
:Τμεα 

Ῥτορβεῦ, ΒΑΥ- 

Ῥτίορ ΟΕ Ἠϊπια πΠο 

υἱῶν ἸἹσραήλ, 10 καὶ 
5οπ1οξ [2016] Ἴ5οπ8 "οξ Ἴδταε], απᾶ 

συνέταξεν 
34 ιγεοἰεᾶά 

καθὰ 

“11 Ὁ δὲ. Τησοῦς [έστη! ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος" καὶ ἐπηρώ- 
Ῥιαύ πεδας βοοᾶ Ῥεξοχθ τηθ ΡΟΤΕΥΠΟΓ; βπᾶὰ 8ᾳιες- 

τησεν αὐτὸν ὁ ἠἡγεμών, λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν 
Ποπεᾶ 

16νης5 2 

«Ἠΐπα α:Πθ Έβονετπος, 

Απᾶ Ζοβ1β8 

ΒΩΥΙΠΡ, 

Ἰουδαίων; Ὁ.δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ! Σὺ λέγεις. 
βαἱᾶ {ο Ἠϊπα, 

αΤμοι Στό πθ πε οξ ἰπθ 

19, Καὶ 
Ἔποι βαγοξῦ. Απᾶ 

ἔν.τῷ.κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ Ὑτῶν! πρεσ- 
ππεη 285 3α6οιιβθᾶ. 119 [ολά νηθ οΠΙθΕ Ρεϊεβί5 απᾶ τηθ 

βυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 19 τότε λέγει αὐτῷ ὁ "Πιλάτος;! 
ἄετβ, ποῦμῖπς Ἆθ απαποτθᾶ, ΤΠεπ 35478 Σΐο "Πίτα 1Ε1]αΐ9, 

εἷ-' 

8] 
ΧΧΥΤΙ. ΊΓπθἨ πο 

ΙΩΟΥΩΙΩΡ 88 60106, α11, 
1ο οἨ]θξ Ῥτίθβις οπά 
ο]άοτβ οἳ ΤἨθ Ῥθορ]θ 
Τοοκ οοιηςο] αραηςῦ 
ὦθβαβ ο Ῥιυΐ Ἠϊπα {ο 
ἀεαία: 2 απᾶ Ὑν/πεπ 
ΤἨΘΥ Ὠθᾶ Ῥουπᾶ ΕἨΐπι, 
1μον Ἰεᾷ Λίπι ΤΗΥ, 
Απὰ ἀε]ίτετεά Ἠϊπι {ο 
Ῥοπίίαςϐ ὮἘϊαίθ {πο 
ΡΟΤΘΓΠΟΓΣ. 

ὃ Τηεη Γπᾶας, πἩ]οἩα 
Ἰπᾶ ἍµΛῬείταγθεᾶ Ἠϊπι, 
πνηεπ Ἡθ ματ; ἴπαῦ Ἡο 
πας οοπᾶεπιπεᾶ, τε- 
Ῥεπίεά Ἠϊπιδειξ, αμᾶ 
Ὀτουιρηπί αρα Ἰτπθ 
πΠϊτίψ Ῥίθσες οξ βἶ]τες 
Μο Όμο ομΙθξ ρτῖεδίβ απᾶ 
61468, 4 ΒαΥΙΏΡ, 1 Ώατθ 
πἶπποά Ἰπ {παί 1 Ἠπτο 
Ῥείταγεᾶ ἴπε {πποσεπῦ 
Ῥ]ουᾶ. Απά ἴπεγ εα]ᾶ, 
ππαϊ ἴδ ἐᾖαί {ο απ. 9 5εθ 
"μοι {οίλαἰ. 5 Απᾶ πο 
οαςὺύ 40ΟΥ ἴΠε Ῥίθσςβ 
οἳ 51]γετ Ίπ {1ο Γεπωρ]θ, 
Αηᾶ «ἀθρατίεᾶ, απᾶ 
πνοηῦ Απ Ἠαηροά Ἠἶπι- 
ΕΕ, ϐ6 Απά {Πο οΠΙεξ 
Ῥτίθβίβ Ὄοο]ς {Πο ϱἴ]γοτ 
Ῥϊθσθβ, απ αἱ, Τὸ ἵβ 
ηοῦ ]ανγέα] Έος ἴο ραῦ 
Ίπετα 1π{ο ἴΠο ΙΓΘΒΣΗΣΥ, 
Ῥεοβαβο 1ὲν 1β ἴμο ρτίσθ 
οξ Ῥ]οοᾶ. 7 Απά ἴπεγ 
Φοοξς οομηβε], απά 
ῬοιρΏ ση τἩ τετ 18 
Ῥοΐῦ{εχ”5 Πε]ᾶ, το Ῥατν 
Βἰχαπρετβἰη, 8 ΊΠετθ- 
20το ἴπαῦ Ἀειᾶά πἈα 
οβ]]εᾶ, 1ο Εοθ]ᾶ οξ 
Ῥ]οοά, ἁπ{ο 1ΠίΑ ἄατ. 
9 Τμεη πας {α1β]1εᾶ 
τλαῦ σΥΏΙοὮ ἵνα» 8ροκεΏ. 
Ὦγ Πεζθπιγ {ηο ρτορποῦ, 
ΒΑΥΙΠΡ, Απά ἴλογ ἴοοἷς 
τπο {Πτι Ῥίεσε» οἳ 
Βἱ]νεσ, {Πο Ρρεῖ]σε οξ Ὠίπα 
νηβῦ σας τα]αθᾶ, πποπα 
Τπεγ οἳ ἴπς οἩΙ]άτει ο 
1ρταρ] ἀῑά τα]αςε; 10απά 
Εανο {ηεπα ΣΟΥ {ηε Ῥοί- 
τοχ’5 8ε]ά, α5 ἴπο Τιοτᾶ 
ἈΡρροϊπίεα πηθ, 

11 Απᾶ 6εβα8β βἰοοά 
Ὅεξοχθ ἴΠο ΕΟΥΕΙΠΟΓ: 
8Πά ἴπεροτετποτα»κεᾶ 
Ἠϊπα, εαγΙΏΡ, Αγ ίποα 
{πο Ἐῑπρ οξ ἴλο ᾖουν52 
Απάᾶ ὧεδας ραῖά υπίο 
Ἠϊΐτα, Ίπποι βαγεςῦ, 
12 Απᾶ πΠεη Ἡε Ἰ/αΒ8 
Άσοιςεᾶ οἳ {πο οἨῖεξ 
Ῥτϊεςίβ απᾶ εἰάεσ», 
Ἡθ απςγγετοᾷ ποῖϊμῖηρ. 
15 Τμθυ δαῖᾷ Ῥή1μτοθ 
ππίο Ἠϊτπι, Ἐθιτοξῦ 

Ἱο--- αὐτὸν ΗΤΊτΑ. 
Ὢ ἔστρεψεν 
Ἰπίο {19 {επηρ]θ ττς, 

ΤΤΤΑ. 

κ Πιλᾶτος Ίπτ; Πειλᾶτας τ, 

Κ-- Ποντίῳ Ττς, 
9 --- τόις ΙΤΤίΑ. 

5 εἶπαν ἵτατ. 

1 Πειλάτῳ π. 
Ῥ ἀθφῴον ΙΠΑ. 
Ρἐστάθη ΙΤΤΙΑ. 

Ἰα παραδὀὺς Ώρα ἀε]τετεά αρ Πττ. 
4 ὄΨῃ ΏσττΑ. 
Ἑ--- αὐτῷ τ. 

χ εἰς τὸν ναὸν 
π.---- τῶν Ἡ[Α]. 



82 
ἆποα πσὲ Ἠοῦ ΠΙΑΠΥ 
«πηρε πού ὙΠΙΠΘΒΒ 
Αραἰπβῦ ἐθθὸ 14 Απά 
Ἡθ απβπγοχεᾶ Ἠϊπα Το 
Ἡοθτθς Αα Ποτᾶ; 1Π8ο- 
ΤΩΙΙΟἨ ἐπαῦ ἴπο ῥοτοτ- 
1ος πιβχγο]]θᾷ ρτθα!]γ. 

16 Νου αἲ ἐλαὶ ξοπβῦ 
ἔπο βᾳοτθΓποσ παβ ποπῦ 
ἰο ΤοἱθΆβθθ Ἰπίο Τ]θ 
ῬΡεορίθ α ἍΛῬΙΙΒΟΠΕΣ, 
πποχα ᾖἴμογ ποι]ᾶ, 
16 Απάᾶ ἴπογ Ὠπά ἴπεπα 
ποίβΏ]ο ῬχΙΒΟΠΟΣ, οϱ]]- 
θὰ ἸβαγαβΡαΒ, 17 Τποχ6- 
Ίοτο ἩΠθπ ἴΠογ Ἴοτθ 
Ραἰπαχθᾶ τορθύπος, Ῥ]- 
Ἰπίο βαῖᾶ απίο {ποπι, 
Ὕλοπα πὶ]] το ἴπιαῦ 
Ἰ το]οπβθ υπμῖο τοι 
Ῥπχαριης, ος ὦθβιβ 
σο]ίσλ ἶβ σβ]]οά ΟἨχὶςί ὃ 
18 Ἐοτ Το πει ἴλαῦ 
Σο οῳνγ {πεγ Ἠαᾶ ἆ4ε- 
1ϊνοιθᾶ Ἠΐπα, 19 ΊΓπεαπ 
Ἡο στης ποῦ ἄοππ οἩἳ 
ἐῑπο ἠπάρταρη{ βθα!, Ἠίβ 
πο βεηό απο Ἠίΐπα, 
ΒηΣίηΡ, Ἠατο Ίἴποι 
πιοΕΠΙΙΡ ἵο ἄο πα 
ἐπὶ 1αδέ παβΏ: Το Ι 
Ἠπτο ειαΏοχοᾶ ΠΙΑΠΥ 
ἠλῖηραι ἴΠῖβ ἄαγ ἵπ 
ἄτεαβπα Ώ6οβ5θ οἳ ΠΠ, 
20 Βυῖ ἴπο ομῖοξρτϊοε{β 
Αηᾶ οἸάστα Ῥρετδπαᾶθᾶ 
πο μπα] αᾶο {ἔπαῦ 
Έπου βποι]ά βε]ς Βαταῦ- 
ῶα8, απᾶ ἀθβίτογ 6818, 
2] ΤηΠθ ΡοτθΙΠπος ΒΠ- 
βυγοτεᾷ απᾶ 5ρ]ᾷ απίο 
ἴποπα, ἨΓηθδίπος οἳ ἴ]θ 
ὀνγαϊῖπ σα]] το ἰπαῦ Τ 
το]θηςθ ἀπίοτοι ῇ ΤἩοΥ 
Βδἱά, Βαταῦῦββ. 22 Εἱ- 
1αβΐθ Βαἰίῃ ππύο ἴποτα, 
ἨΓπαῦ Πα] 1 ἄο ἔποι 
σπα ἆθθιςθ υλῖοι 18 
οα]]εᾶ ΟἨτῖςυρ Τομ 51]. 
Βασ ππῖο Ἠϊπι, Τιθῦ Ὠἶπα 
Ῥο ογαςἱβοᾶ. 23 Απᾶ ἴπθ 
Ροποτπος Βαῖᾶ, ΊΗΣ, 
π/λαῦ ον] Ἠαίπ πο 
ἄοπθ Βαῦ ἴπαγ' οτἰθᾶ 
ουῦ πο ηοτθ, ΒΑΥΙΩΡ, 
Τιεῦ Ἠϊπι Ὦο οτιοῖβοᾶ, 
24 που Ῥϊ]αΐο ΒΑ 
τηαΐ Ἡθ «σοα]ά Ῥγεταϊ] 
ποιμίπρ, Ὀαί ἰλαί 
τιβῃοτ α ὑππια]ὸ σγαβ 
πηπάο, Ἡθ ᾖοο]ς υταῖΐος, 
Άπᾶ παδΏοᾶ ἠῖ Ἠαιιᾶβ 
Ῥοξοτο ἴπθ πια] αᾷδ, 
ΒΑΣΙΗΡ, 1 απα Ἰπποσεηῦ 
οἳ ἴπο Ῥ]οοᾶ 'οξ Όπίβ 
Ἱπεῦ Ῥθγεοπ : 59ο το {ο 
αἰ. 25 Τπεηπ απαβπγογθᾶ 
81] ἴπο Ῥεορίθ, απᾶ 
Βπ]ᾶ, Ἠϊς Ῥ]οοά ὂ6 οπ 
τς, αηπᾶ οἳ οις οΠΙ]- 
ἄτοι,. 26 Τηαπ το]θβδεᾶ 
Ἡο ῬΒαταθῦπα Ἅαπίο 
ΊἨθπι: απᾶ πἩθη Ἡθ 
Ἠβᾶ 5οοατροᾷ 16518, ηθ 
ἀθ]ϊγοτεᾶ Ἰῖπι ἵο ο 
οτποϊβοᾶ. 

5 Πιλατος Ἱπτ; Πειλᾶτος Τ. 
ο--- ἡγεμὼν (/εαᾶ 4πᾶ Ὦς 5814) τττΑ. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΣΥΙ. 
Οὐκ.ἀκούεις πόσα σοῦ καταμαρτυροῦσιν; 14 Καὶ 
Ἐθαχθβύ ἔ]ιοι ποὺ Ἠοῦ πβηΥ μίπρη “ἴλθο 111967. ύπιθες “Αραϊπβῦ ιπ Απά 

οὐκ. ἀπεκρίθη . αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμαι ὥστε θαυμάζειν τὸν 
Ἠθ ἀἱᾶ ποῦ 8πβπος Ἠϊπι Ἅᾖτο 676ς ϱ9Π6 ποτᾶ, Βο ποῦ Ἀποπᾶρτρᾶ -- 2118 

ἡγεμόνα λίαν. 
Άμογετποσ θχσθθᾶΙπβ]γ. -ά 

16 Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθι -ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα 
Νοπ αἲ [πα] {θαδῦ “παρ “αοοπββοπαθᾶ 1193ΡΟΥΘΓΠΟΣ 19 1θΙΘ3389 ἍΟΠ8 

ὄχλῳ «δέσμιον, ὃν ἤθελον. 16 εἶχον.δὲ ᾿ τότε δὲσ- 
ιν, Ἱρλοπαν, ώ ος Ἱαὰ μοι αὔρεῖς 

17 συνηγµένων 

-. 

31οὐΐμο “παλ αᾷο 1Ρχΐ5οΠ6Σ, ποσα ὕλμεγ π]β]ρᾶ, 

µιον ἐπίσημον, αρ Βαραββᾶν. 
Βοπο ἈποίβΡΙο, σρ]]οᾶ Βρτβρηβς,. Βοϊπρ'ραϊηοτοᾶ "ορούμες 

οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ΣΠιλάτοῷ! Τίνα θέλετε Ἅἀἄπο- 
3Γμοχθέοτθ 1πεΥ Ἅᾖ᾿Βπίᾶ 30ο 3 Ἴ1θηι οΡ]]αΐο, πποπα γι] πο[ζπηι]) Ττ 

λύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν, ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον. χριστόν . 
χθ]εββθ {οσοι Ῥαταββαβ, ος ἆθβιβ ὙὉΠοΟ ᾖβοα]]εᾶ Ομτίβῦ ο 

18 {δει.γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. 19 Καθη- 
Έος Ἡθ Ίκπονγ ἐπαῦ ἑπτοπρῃ ϱπΠπνΥ Ἅ«ΤἨου ἀθ]]τετοᾶ πρ ὨἨΕΐπι, 3Λ8 ὅγγαβ 

μένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ 
οἰψίίπς 1. “Ἡοθ ' οπ ᾖπο ἠπᾶρπιοηῦ ποαῦ 3βεπῖ ο δρα 

γυνἡ- αὐτοῦ, λέγουσα, Ν΄ Μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίῳ 
π]ς 3γνίέθ, βασίπς, [Τιοῦ ἔπετο 6] ποῦπίπρ Ῥοῦπεθη ἠΠοθαπᾶ σΙβΠίεοτΒ. 

ἐκείνῳ' πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ δι 
αμμεέ [τηαπ]; {ος τπαησ ὑΒίπρα 1 5ιαβοετεᾶ {ο-ᾶβγ 1π α ἄτθαπα ΏθοβΆβθοξ 

) ΄ « Γ α) » Δ ε / ο) ο] 
αὐτόν. 390 Οἱ δὲ, ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς 

Ἠϊπα, Ῥαῦ πο οπῖθε Ῥγιοβίς απᾶ ἴπθ ο]άθτβ Ῥοχβαβᾶθᾶ -1ἴπθ 
” “ / Ν . Γι αι) ” »᾿ 
ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν.δὲ.Ἰησοῦν ἀπολ- 
οχοπ/ᾶς 1παῦ 11ο επου]ᾶ ορ {ος Ββτββῦββ, Επᾶ 30786818 χαµοπ]ά 

έσωσιν. 21 ἀποκριθεὶς᾽δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς, Τίμα θέλετε 
3488ίτοΥ. Απά 3απαπγοτίπρ 11Ἠ9 ΄ροτθιπος εβᾶ ο {Ἠθπι, ἨΠιΙοα 1179 

ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; . Οἱ.δὲ Ξεϊπον', "Βαραββᾶν. 
οἳ πο πο [μα] Ττοἷειξθ ἴογοιβ Απά ἴπεγ Βία, ΈΒΑΙΒΡΡΗΡ, 

92 Λέγει αὐτοῖς ὁ ΣΠιλάτος! Τί οὖν ποιῆσω ᾿Τησοῦν, τὸν 
39ΛΥ8 30ο “Ίποπα 1ΡΙαΐο, Ὑπλῦ ἴπθὮ β]α111 ο πα ἆθβαβ, Ὑἵπα 

χεγόµενον Χριστόν; Λέγουσιν Ῥαὐτῷ! πάντες, Σταυρωθήτω. 
18 σα]18ᾶ. Ἠχιαρ  "Τπου 35 30ο “Πτα Ἅᾖῄύα1,  ἨΠθῦ Παπ] γο ογαοἰβρᾶ, 

99 Ὁ.δὲ «ἡγεμὼνὶ ἔφη, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; Οἱ.δὲ 
Απᾶ ἴἩθ ῥροτοιπος Επ, Ἱηααΐ Ἴϊπεηπ οτί ἆῑά 1ο οσα Βπῦ πετ 

περισσῶς ἔκραζον, λέγοντες, Σταυρωθήτω. 34 ἼἸδὼν δὲ ὁ 
ΊἨθ ΤΙΟΥΘ οτὶθᾷ ου, ΒΑΣΙΠΕ, 1μθῦ Πτα] Ὀο οτιοϊβϱᾶ, Αιιᾶ Ἀαθεἰπρ. 

ΣΠιλάτος! ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, 
α1ΡΙ]αΐο Μμαῦ ποῦπίηρ 10 αταἰ]θᾶ, Τι ταῖΏος 8 ὑυπαπ]ὸ 18 ατ]θίπᾳ, 

Ν ε/ . ῃ Ἴ ” ι μλμς. Ἱ ” 
λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας Ἰάπέναντι τοῦ ὄχλου, 

Ἠατίτηρ ὕβ]εθη γγαὔετ θ ἩπΡΗΘᾶ [Π1β] Ἠππᾶβ Ώ9{οτθ {πο οτοπᾶ, 

λέγων, “Αθῶός! εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος Ιτοῦ.δικαίου.τούτου"! 
οἳ μς σἱρῃέθοιβ [ππαβπ]ς βαπίπρ, ἀπΙ]6βΒ 1 απι οἳ ᾖἴπο ]οοᾶ 

ὑμεῖς ὄψεσθε. 2ὔ Καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς «εἶπεν, Τὸ 
7θ πί]] 5εθ [1ο 16]. Απά Ἅ“απαποτίπρ 811] 3μο"ρθουΙθ μαἷᾶ, 

αἷμα.αὐτοῦ ! ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ. τέκνα ἡμῶν. 396 Τότε ἀπελυ- 
18 Ὁ]ουᾶ [6] οπ Ἡ8Β απᾶ οἩἳ οἳσ ομΙ]άτοη, ΤηθηἨ. Ἠθ 10- 

σεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν' τὸν.δὲ.Ἰησοῦν φραγελλώσας 
Ἰθαπθᾶ Το ἴπθπα ΒΑΓΗΡΡΗΒΒ ΌὈμῦ 346ΒΙΒ Σηανίηρ “Βοουχρθᾶ 

παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 
Ἡο ἀ]ενεχθά πρ [Ππἱπα] ὑμαῖ Ὦρ παῖρηῦ ὃο ογιοϊΠεᾶ, 

5 -- τὸν τΊγ. δ.-- αὐτῷ ΙΤΤΓΑ. 
5 ἀθῴός 11Α. Γτούτου [τοῦ 

: εἶπαν ΤΊγ. 
ἆ κατέναντι Ὀῖτ. 

δικαίου | 1. --- τοῦ δικαίου (γεαᾷ οἳ ἰΠίβ [ππβη]) τ[ττ]ὰ., 



ΣΧΤΠΙ. ΜΑΤΤΗΕ ΥΠ, 

27 Τότε οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος, παραλαβόντες 
Τπεα 1Ἠθ ΒΟΙά16ΥΒ 04 31θ ΡΟΤΘΙΠΟΣ, Ἠβτίηρ ἔπ]κοη ση [1Ἡθτα] 

τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ πραιτώριον, συνήγαγον ἐπ᾽ αὐτὸν 'ὅλην 
Πε6ραβ το ἴπο ἍµοῬτεύοσίαπι, ΕΑἰπετοαά αραϊπβῦ ἨὨίΐπα 811 

.] - . 3 Ες δύ η] ” 3. Ἶ έθ ) -” 

τήν σπεῖραν' 328 καὶ ξἐκδύσαντες' αὐτὸν Ἄπεριεθηκαν αὐτῷ 
πο Ἅ)Ῥαπᾶς ᾿ απᾶ Ἠατίπρ Εὐχ]ρρθά Ἠίπα ΊΠεγ Ρραῦ τουπᾶ Ἠΐπα 

χλαμύδα κοκκίνην'' 399 καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν 
α ᾿ο]οη]ς αροατ]θῦ ; Απᾶ Ἠατίηρ Ρ]αὐιεά α οχοππ ο 'Ποσπβ 
μα ΑΕ. {Γ-] αμ ήμ ῃ -- µ ΄ Γ} ἀ . 
ἐπεθηκαν ἐπὶ Ἰτὴν.κεφαλὴν! αὐτοῦ, καὶ κάλαμον "ἐπὶ τὴν 
ἐπογ ραῦ Π{] ον Ἠ8 Ἠθαᾶ, Απᾶ ατοθᾶ 1π 

δεξιὰνὶ αὐτοῦ: καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν αὐτοῦ Ιἐνέ- 
ΣτὶρΏῦ "Παπᾶ "8: Απᾶ Ὦ}Ῥοπ]ῖπᾳ ἴλθ ΊΚΠΘΘΒ Ὄθξοτθ Ἠῖπα Τπεγ 

παιζονὶ αὐτῷ, λέγοντες, Χαἴρε, πὸ βασιλεὺς! τῶν Ἰουδαίων' 
πιοσυκθά Ἡΐπα, ΒΑΥΙΠΡ, Πα], πρ ΟΕ{Ἡθ ἍαθπΒ! 

90 καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτὸν ἔλαβον τὸν κάλαμον καὶ ἔτυπ- 
Ἀπᾶ ἩΠανίηρ ερ] Ἴροηπ Ἠϊπι Τ1ο6Υ ἴοοἰκ ἴηπθ χθθά Ἀπᾶ Αἰτιο]ς 

ω ! Ν ῃ - νε 3) ῃ » 
τον εἰς αρ κυρ εοσοη 91 Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ 

Πίτα] ον 18 ποαά, Ἅπά ππεη ἴπεγ Ἠβᾶ πιοσϊθά Ἠϊπα 

Ρἐξεδυσαν! αὐτὸν τὴν χλαμύδα, οκαὶὶ ἔνέδυσαν αὐτὸν τὰ 
ἴἨεγ {οο]ς ο Ἠΐτα νηοθ οἷοσ]ς, Ἀπᾶ Ἅἴπεγ ραῦ οἩ Ἠΐτι 

ἱμάτια αὐτοῦ. καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ.σταυρῶσαι. 
Εά8 οὗ’ ΡΑΣΠΙΕΠΙΒ/ θά θεά "ανα ἍῥΠῖπι Ἅᾖἵο οτμοί{γ. 

92 ο... εὗρον ἄνθρωπον Κὐρηναῖον, ὀνόματι 
Απά ροΐῖπρ ΞοτίἩ 11εγ Εοαπά Β ΠΙΏ Ώ ΟΥΓΘΠΕΡΒΗ, Ὁγ πάπ]θ 

Σίμωνα” τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ µτὺν-σταυρὸν.αὐτοῦ. 
ΒΙΠΙΟΠ; Ἠϊΐτ  ᾖ{Ίπεγ οοπιρο]]οά {πβῖ Ἠο πι]ρΗί οΑΙΥΥ Ἠ18 9ΓΟΒ8, 

9ὸ Καὶ ἐλθόντες εἰὸ τόπον λεγόμενον ΡΓολγοθᾶ,! αόςιὶ ἐστιν 
Απᾶ Ἠβτίπβ σ0ΟΠπ1θ ο 8 Ῥιαςθ σα]]θᾶ ο]ροίμα, πΏΙοἃ 18 

λεγόμενος κρανίου τόπος, 94 ἔδωκαν αὐτῷ 'πιεῖν' "ὄξος" 
οπ]]εᾶ 308 - “ακιι]] 1ρ]ασα, ΤΠαγ ρατο Ἠϊπι ἍΌο ἀγίη]κ τίπορας 

μετὰ χολῆς μεμιγμένον' καὶ γευσάµενος οὐκ. ἤθελεν! "πιεῖν." 
φῖιι ρα] ταἰηρ]εᾶ; Ἀπᾶ Ἠβνίπρ ἰαδιεᾶ 9 ποι]ά πού ἀτίη]ς, 

6 Σταυρώσαντες.δὲ αὐτὸν  διεµερίσαντο τὰ.ἱμάτια.αὐτοῦ, 
Απά Πατῖηπρ ογαοϊβοά Ἠϊπα {παεγ ἁῑνιάθᾶ Ἠ18 ᾳατπηεπ{Β, 

Ψβάλλοντες! κλῆρον' 3ϊνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 
οπβ]πρ ϱ ]οῦ; τπαῦ παῖρΏί Ὀο {α1Η]]1εᾶ (πού πππΙοὮ ναβ 8ροκθη Ὦτγ 

τοῦ προφήτου, Διεμερίσαντο τὰ. ἱμάτιά-μου ἡἑαυτοῖς, καὶ 
ιο Ῥτορ]λεῦ, Τπογ αἰν]ὰοᾶ ΤΙΥ ΡΑΥΠΙΟΠί8 ΑΠΙΟΠΡ ἴΠεπηβε]τεβ, απά 

ἐπὶ τὸν.ἱματισμόν.μου «ἔβαλον κλῆρον.' 96 Καὶ καθήµενοι 
4ος πΏγ τεδύυτθ ΤΠεγ ομςδῦ - α]οῦ, Απά αἰθθῖπρ ἄοντ 

ψ οφ  Ι .) ” ο ο) ’ κ ] ΄ - 

ἐτήρουν αὐτὸν ἐκει. ὃπ Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς 
ἴποεγ Κερί ϱιατᾶ οτπες Ἠίϊπι 1πετο, Απά {πε ραῦ πρ 0Υεσς 

κεφαλῆς.αὐτοῦ τὴν.αἰτίαν.αὐτοῦ. γεγραμµένην, Οὗτός ἐστιν 
Ἠϊ5 Πεαᾶ Π8 ποοαδαοἩ. ντ ὔΕἩ : Τη18 18 

᾿Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων. 98 Τότε σταυροῦνται σὺν 
18518 Τμθ χκῑπα 92 ἴπθ 761ν8, Τπειπ  Ἅχθ ογαοΙβθᾶ πι 

αὐτῷ δύο λῃσταίι, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ  εὐωνύμων. 
Ἠϊπι Ίππο τοβΏΘΓβΒβ, 9Π6 αὖ [ίπα] τίβΠῇ Ώβπᾶ απᾶ οπο αἲ [1Π9] 1680. 

99 Οἱ .δὲ παραπορευόµενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες 
Ῥναῇῦ {ποξθ Ῥαββῖηρ Ὁγ τα]]εᾶ αἲ Ἐ]πα, 9Ώα]ίπρ 

τὰς κεφαλὰς.αὐτῶν, 40 καὶ λέγοντες, Ὅ καταλύωντὸν ναὸν 
9λθίσ Ἠεαᾶς, Ἀπᾶά ἍΒΑΤΙΠΡ, Τ]οι πἩο ἀεειτογοβῦ {πο ἴθπιρ]θ 

ξ ἐνδύσαντες Ἠαν]ηρ ο]οίπεᾶ τ, 
κεφαλῆς τττΑ. κ εν τῇ δεξιᾷ ΙΤΊτΑ. 
ἃ ἐκδύσαντες Ἠον]ῖηρ ἴα]εει οἩ π. ο--- καὶ 1. 
ΕΣ κρανίου τόπος λεγόμενος Ι.ΤΤΙΑ. . πεῖν Τ. 
ἐθέλησεν Α,  Ἡ βαλόντες ΏΑΥΙΏΡ ο8ῇ ΤΑ. 

1 ἐνέπαιξαν Τ. 

{οΐνον νγίπθ 1τττ. 

Ἀ χλαμύδα κοκκίνην περιέθηκαν αὐτώ 1 ΤΊτΑ. 

85 
27 Τποπ {πο βο]άίοχς 

Οἱ {Ἡο ΡοπθΓπος ἴοοἷκς 
16818 1πίο {πο σοαποἩ. 
Ἠβ]], απᾶ Ραἰπετεᾶ απ- 
1ο Ἠ]πα {19 πγ]ο]θ Ῥαπά 
ο βοἰαίεγ. 28 Απᾶ 
ἴπαγ βἰτ]ρρεᾶ Ἠϊπι, απά 
Ῥαῦ οἨ Ἠϊπα Αα Βοβτ]εῦ 
χοῦθ, 29 Απά ν/πεπ 
ΤΠεΥ Ἠαά Ῥ]βἰτεά α 
ΟΓΟΝΏ οἱ {Πογπβ, ἴπο 
Ῥαΐ6 {ὲ προη Ἠϊ8 Ἠεαά, 
Ἐπᾶα 3 τοεᾷ 1π Ἠῖς τὶρυῦ 
Ἠαπᾶ: απᾶ ἴΠεγ Ῥοπεᾶ 
1Π9 Έπεο Ώοᾷοτθ ἨΙπι, 
ΒΠᾶ πιουκθά Ἠϊτη, 5µσ- 
1ΠΡβ, Ἠα]], ΚΙΠΡ οἳ {9 
θπβΙ 50 Απάᾶ ἴπεν 
βΡρίξ απροαπ Ἠΐπι, απᾶ 
Ίοοῖς πο τεσᾶ, απά 
ΒΠιΟΐθ ἨΙτῃ ΟἨ {με Ὠθβά. 
9] Απᾶ αξίει (παῖ ΙΠεΥ 
Ῥαά πιοσκοεᾶ Ἠϊπα, μετ 
{οο]ς νο τοῦο οβϐ {τοια 
Ἠΐϊπι, απᾶ Ῥιαῦ Ἠϊ8 ομ/τ 
χα]πιθηῦ ΟΠ Ἠΐτα, πηᾶ 
1εᾷ Ἠϊπα ΑΤΥΑΥ ἴο οτι- 
οἱ ἒν ᾖε. 

32 Απάᾶ 88 ἴΙΏογ 6ΑΠΙΘ 
ους, πε {ουιπά 8 
ΙΙΒΊ οἱ Ο0γτεπθ, Φίπιοη 
Ἡγ Ώβπηθ: Ἠϊπι ΊΠεγ 
οοπιρε]]εά {ο ὃῬθεας ἨΙ8 
0Γ058, ὀδ Απά ππεπ 
ἵἩΕΥ ππ6Γθ σοἱαθ ΙηΠίο 
Β Ῥ]αςθ οβ]]θὰ «ἄο]- 
Βοΐμα, ἴλαίῦ 18 {ο βαΣ, 
Β, Ῥ]βοεο οἳ Αα βἰι!], 
94 ΤΠΕ6Υ Ρατο Ἠἶπι τί- 
εβασ {ο ἀτὶπ]ς ταῖηρ]εά 
νηία ρα]]: Επᾶ ν/πεπ. 
Ἡθ Ἠαά {βείοεᾶ {λεγεο), 
ο που]ά ποῦ ἀτίπ]ς, 
35 Απᾶ τλεγ οτιοϊβεά 
Ἠϊπα, απά Ῥατίεά Ἠϊβ 
Ραγπεη{β, οάθέῖηρ 1οἱ5: 
τπαυ 165 το]ρΏύ Ῥο {]- 
Ώ]]οᾷ τνΏῖοἩ πΒΒ 5Ρο- 
χεπ Ὦγ {πο Ῥτορμοῦ, 
ΤΠαγ ρατίθά πι ρατ- 
ΣΙΕΩΊΒ ΆΑπιοηπρ {ἴπειη, 
Ὠπᾶ ἩροΏ ΠΙΥ τοςίυτθ 
ἀἷάἁ ᾖ1πογ ομβὺ Ἰοΐ». 
36 Απάὰ αἰεθῖηρ ἄοπτι 
ΊἨΘ6ύ ναϊοπεά Ἠϊπα 
ἴλετθ; 97 απᾶ βεῦ αρ 
οτεςσ Π18 Ἠθαά Ἠ]β Ἀσοιι- 
βαἴ]οη ντ1ΐίοῦ, ΤΗΙ3 
15 σΕΗ505 ΤΗΕ 
σΙνα ΟΕ ΤΗΒ 
ΕΥ, 38 ΤηΠεη πειθ 
"ῃοατο ὕσνο 1Πίεγεβ οτι- 
οἶβεά γα Ὠϊτι, 9Π68 
ΟἨ πε τὶρΒῦ Ἠαπᾶ, απά 
Εποΐμες 9η {πο 190. 

39 Απᾶ Ίπου ἰπαί 
Ῥβεπεᾶ Ὦγ τοτ]]εά Ἠΐτα, 
πιαβρρῖηρ {[λμοῖτ ὨἨθαάς, 
40 Επά δβγΙΏΡ, Ίμοι 
οπου ἀεβίτογεεί ἴπθ 
Ὅεπαρ]θ, απᾶ Ῥυι]ᾶεες 

. τῆς 
πι βασιλεῦ Ο Κὶπρ μπ. 

Ρ Γολγοθά τς. 4 ὅ ΟΙΤΊςΑΥ. 
7 ἠθέλησεν ΙάΤτ} 

Σ.--- ἵγα πληρωθῇ ἰο επι ο) ΨΕΤ8ε αΏστιΑ. 
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{{ ἵπ {ηχου ἆπγ5, ΒΑΤΘ 
{ἨἈγ»Ω8, ΤΕ εποα Το 
{19 Βομ οἳ ἀοᾶ, σοπιθ 
ἆοππι {Υοια ἴ]θ 0058. 
41 Ἰήκοινῖβο αἱ6ο {ἴπθ 
ο]ίεξ Ῥχϊεβίϐ πιοσΚκΙΠΡρ 
Λΐπι, πα ἴπθ βοτίω0» 
ΑΠά ϱ]46Υ5, βαἷᾶ, 42 Ἡο 
Βηγθᾶ οίἩΏεσβ; Ἠϊπαβο]{ 
Ίθ οβρποί βπτο, 1 Ἡ9 
Ῥθ {πθ Ἐίπρ οἳ Ίρτας], 
1εύ Ἠϊπι ποπ οοπιθ 
ἄονη 4τοπα ἴθ οΓ0Ρ8, 
Απᾶ πε ψῖ]] Ῥε]ίεγο 
Ἠίπλ, 48 Ἡοε ἑταείεά ἵπ 
αοᾶ; Ἰθῦ Ἠϊτα ἀε]ίντες 
Ἰϊπα ποῖη, Ἡξ Ἡο νη]] 
Ώατο Ὠἶπα : {οσ ο ϱαἱᾶ, 
1 ΑΠ. {πο Βοη οξ ο. 
44 πο 1Πϊθγθβ α]ςο, 
ππηῖοἃ Ὕνοτο ογαο]Ποᾶ 
πια Ἠϊτα, οα5ῦ 1ποθ 
Β8Π19 {π Ἠ]ᾳ {θρίῇ. 

45 Νου Έτοτα ἴἨθ 
βἰχίἩ Ἠοαχ ΊἨθχο πρβ 
4βχΚπεΒΒ 67οΓ α]] 1Ἠ9 
Ἰηπᾶ ππίο ἴλλο πίπαι γΠ 
Ἠοιχγ,. 46 Απά αροπῃ 
{Πο π]πίἩ Ἰους ζερας 
οτ]εᾶ νη{Ἡ α ]οιᾶ γοῖσογ 
ΒΗύΙΠΡ, ΕΙ, Ἐμ, 
ΑΜΑ ΒΑΒΑΟΠΤΗΑ- 

ΝΙ 5 (παῦ 15 {ο βατ, ΜΥ 
ᾳοᾶ, τιν οᾶ, πἩγ 
Ἠαεί Ίἴποι ΣΟΓΒΑΚΘΠ. 
παρ 47 Βοπιθ ΟΕ ἔ]οτα 
{παῦ βἴοοάᾶ {πετο, πΠεπ. 
{που ΠἨερτᾶ {λαί, 5α1ᾶ, 
ΤΠ] ππαη οα]]εί] Έος 
Ἐλαεβ. 48 Απ ςίταϊρΠί- 
ΤΥΑΥ οπ6 οἱ {λεη} ταη, 
Άπά {οοΚ α ΑΡυηΡε, απᾶ 
ΒΙ]οᾷ ἓέ νηνἩ γίποραχ, 
απά Ῥαΐ ἓέ οἨ Α τοεᾶ, 
απά ϱατε Ἠῖτη {ο ἀτῖπι]ς, 
49 πο τεςδὲ ββἰᾶ, Τις 
Ῥο, ού 8 Βθθ πΠείΠεγ 
Έ]]αΒ ππ]] σοπιθ {ο βΑΤθ 
πίτη, 

50 ᾖ6εαβ, Ὅποθη Το 
Ὠβά ογ]εᾷ αραϊη πγ(Ἡ 
Ἰομά γνοῖσο, γἱε]ᾶεᾶ αρ 
19 ΡἨοςί, 5] Απᾶ, Ῥθ- 
Ἠο]ᾶ, 1Ἠθ τοῖ] οἳ {πο 
τεπαρ]θ σας τοπῦ ἵπ 
Ὀπγαῖπ Στοτη Το ἴορ ἔο 
ἴμο Ῥοΐέοτα; απᾶ {πο 
εασίἩ ἀἷά αᾳπθκο, απᾶ 
ΤΠε τοσ]Ε τεηῖ; 52 απᾶ 
ΤἨθ βΡτηγες πγετθ ορεπ- 
εᾱ:; απᾶ ΤΙΠΏΥ ῬοᾶίθΒ 
ΟΕ ἴἨο βαἶπιβ πΠ]οὮ 
ΒἹερῦ Άἵ958, 53 ϱηᾶ 

ΜΑΤΘΑΤΟΣ. 

καὶ ἓν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, 
Ἵασνῃη 

σῶσον σεαυτόν. εἰ υἱὸς' 
απᾶ Ίπ. {λπτερῬ ἀασβ Ῥαἡ]ᾶε Ἅᾖ[6], βατθ ΤΗἨΨ8Θ6Η, ᾖΤξ ροπ / 

δεῖ τοῦ θεοῦιῖ ” κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 41 Ὁμοίως 
ὅλοα ατί , οξ ἄοᾶ, ἀοξορπᾶ Έτοπα Τμοθ 0Γ0ΒΒ, 3τη "Ἔκο “παρππρέ 

δὲ καὶὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ 
ὰρπᾶ 15ο ἴπθ οἙίοξ ρεϊεθί,  πιοσξίηρ, ππΙ(Ἡ ἍΆἴπο βοτ.οΆς . απᾶ 

πρεσβυτέρων ἔλεγον, 43 Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ.δύναται 
εΙάςΒ, εα]ᾶ, Ολο Ίο παγθᾶ, Ἠϊπαφε]ξε δρ 15 πού πΡ]θ 

σῶσαι. Ρε! βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστιν, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ 
Το ΒΛΤτο. τε ΚΙπρ ΟΕ Ίπγας] 9 (5, 16ῦ Ἠἶτα ἀεβοεπᾶ ποπ; τοπι πο 

σταυροῦ, καὶ “πιστεύσομεν! Δαὐτῷ.! 49 πέποιθεν ἐπὶ «τὸν θεόν'Ἱ 
0105, απᾶ πο υγ]] Ἠοιῖοτθ ἈἨίπι, Ἠε ἰτιβίεᾶ οἩἳ οᾶ: 

ῥυσάσθω νῦν αὐτόν, εἰ θελει. αὐτόν, εἶπεν.γάρ, Οτιθεοῦ, 
16ἱ Ἠΐτα ἀρ]ϊγεγ”ποι Ἠϊαι, 18 Παπ]] Πιανθ]Ἠῖπα,  Έοχ το ββίά, “ΟΕ5ᾳοᾶ 

εἰμι υἱός. 44 Τὸ.δ αὐτὸ καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ Ξσυσταυρωθέν- 
11”Απα 38ο, Απᾶ [η α] ἔπθβαπαε {Πῖπρ α16ο ἴἨθ χοἈβρετβ Ὑο πετ οσασ]βεᾶ {ον 

τες! ἃ αὐτῷ ὠνείδιζον Ἰαὐτῷ."' 
Ρείπες υπ Ἠϊῖπη τορτοβομεᾶ Ἠϊπι, 

46 ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
Νο έτοπι "αϊσία [1116] ους ἄβγκπεςς Ὑπαβ στο αἱ 119 

” ε/ ε/ η δ) ο 1 6 Ν δὲ ι 1 ΄ Πα, 
ν ἕως ὥρας "ἐννάτης 46 περὶ.δε τὴν εννάτην' ὥραν 

αη]πία Άπᾶ αροιῦ πο πϊπον ους 

πάγεβόησεν! ὁ Ἰησοῦς φωνῇ µεγάλῃ, λέγων, "Ἠλί, Ἠλίμ 
Ἀρτ]θᾶ οτε 11ες1ς ΑπΙιμ δα γοῖσθ δοιᾶ, ΒαγίπΡ, ἘΗ, ΒΕΠ, 

ολαμὰ! Ρσαβαχθανί;! τοῦτ' ἔστιν, Θεέ΄µου, θεέ.-µου, Ἱϊνατί! µε 
14π18 βηὈβοπίπαπὶ 2 τπαῖς 18, ΜΣ ἀοᾶ, τπιγ ἄοᾶ, "νἩν Ἡπθ 

ἐγκατέλιπες; 47 Τινὲς δὲ τῶν ἐκε Ἱἑἐστώτωνὶ ἀκού- 
Ἠπςδῦ ἴποι {ογβκοι 2 Α μᾶ 5οπαθ Οἱ {Πο5θ πγπο ἴπεχθ πγετο θὑαπᾶϊΐπρ Ἠητίπρ 

σαντες, ἔλεγον, Ότι "Ἡλίαν! φωνεῖ οὗτος. «48 Καὶ. εὐθέως 
Ἠεαχᾶ, Βλίᾶ, «Ες 3ος ας [πιαπ], Απᾶ Ἱπιπιοβ]β!θΙΥ 

δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον, πλήσας.τε 
ἁματίηρ "ΓΙΠ 1016 2ο "ἽΠεπι απᾶ ἍᾖΊσκεῃ Ά ΦΡΟΠΡΟΘ, Άπᾶ Ώ]]οά [Π11] 

ὄξους καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν: 49 οἱ δὲ 
π]τὮ γίπεραχ Απᾶ ρα [1τ]οιᾳ ατεθᾶ, βΡατο”το Αἀτίπ]ς "Ἠΐπι, Ῥπϊ ἴμο 

λοιποὶ "ἔλεγον,! "Ἂφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται. "Ἠλίας! σώσων 
χθβῦ βαΐᾶ, 1ιεῦ Ῥο; 16ῦ π8 5εθ 0Π1Θ8 ΣΕ88 το βατθ 

Ἰαπᾶ απ] ΓΠπθ] Ἴπουσ 

» ΄ 

αυτογ. 

Πῖτα, 

60 Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας -«Φωνῇ µεγάλῃ ἀφῆκεν 
Απιᾶ ζεδας αραῖπ Ἠανίηρ οτἷθᾶ νηϊἩ α "γοῖορ "]1οιᾶ  γΙε]άεᾶ πρ 

τὸ πνεῦμα. 61 Καὶ ἰδού, τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 
Πης] κερὶσῖῦ, Α πᾶ Ῥεπο]ά, ἴχθ τοῖ] οξ{μθ ἔεπιρ]θ πνας τοπῦ 
στο ’ Ἱ χ νι » «/ ΄ σι. ον « ” ε] / μ 

είς δύοὶ Σάπὸ! ἄνωθεν ἕως κάτω καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ 
1Ππίο πο ἍΊτοπ Τορ ἵο Ῥοΐΐοπι; Άπᾶ ἴπε επτίἩ σγας ϱΏαχκεπ, απᾶ 

αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν, 62 καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθῆσαν, καὶ 
1πθ τοσΚκβ πετγὲ τεη{, Απᾶ 'πο  {οπιῦ8 ππεχθ ορεποᾶ, απᾶ 

πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμηµένων ἁγίων Σἠγερθη,ϊ 68 καὶ 
ΤΗΑΠΥ ῶοάϊθ οξίπο 3Ἔ4]1επ 3μ5]εορ αραϊη{β 8ΙΟΡ6, Ἀπηᾶ 

Υ θεοῦ εἶ τ,, 

αὐτ υγ. 
ση (Ἠ1πα) ἹτττΑ. 
οτ]εᾶ τε. 
σαβαχθανεί Ττγ. 
σ Ἠλείας τ. 
1 ΤΤΓΑ. 

Σ -- καὶ απᾶ τῇ. 
6 πιστεύομεν Ὑσθ Ῥε]]ετθ χ; πιστεύσωµεν Ἰοῦ 15 Ῥε]ίετετ. 

5 τώ θεῴ 1. 

3 ἩἨλὶ ἡλὶ τα; 'Ηλεὶ ἠλεὶ Τ. 

π εἰς δύο ρἰασεᾶ αΓίεΥ κάτω ΤήτΑ., 

5 [δε] καὶ ΤτΑ; --- δὲ καὶ [1]τ. Ῥ ο. εἰ ΤΤτΑ. 
4 ἐπ᾽ αὐτόν ΟΏ Ἠ]πι ττς» ἐπ᾽ 

᾿ {--- αὐτόν τ[πε]. Ε συνσταυρωθέντες ΤΤΊτΑ. Ἡ --- σὺν 
1 αὐτόν ατΊτΑ ΥΓ. ὰ ἐνάτης 111ΤΑ, ἡ ἐνάτην ΙΤΊΤΑ. πι {βόησεν 

9 λημὰ Ὦ; λεμὰ ΤΤτΑ. Ρ σαβακθανί 1; 
ε ἑστηκότων ΤΊς. 5 'Ἠλείαν τ. ε εἶπαν 11Γ. 

α ἀπ τς; --- ἀπὸ Τ. Σα ἠγέρθησαν 
4 ἵνα τί Α. 



ΧΧΥΙΙ, ΜΑΤΤΗ ΕΥ. 

ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων  αὰ τὴν. ἔγέρσιν- αὐτοῦ, εἰσῆλ- 
ολοι Ροπο {οτίἩ οπἱοξίπο  ᾖοπαῦς Ἠ]9 ατ]δ]πρ, θπ{ετοά 

θον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ κ καν πολλοῖς. 
ἀπῖο ἴημοθ τν οἳισ ον ΆΡβρεβτοά Μο πιαΏγ. 

δ4 'Ὁ δὲ Ξἑκατόνταρχος! καὶ οἱ μετ αὐτοῦ τηροῦντες 
Ῥαΐὲ ἴμο οεπίαχίοἩ απά λα πιἩο πα ἍἨϊπι Ἱερυ Ρατ νι 

τὸν Ἰησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ αγενόµενα," 
ὤεδιβ, Ἠην]ηρ ΒοΟ ἴμο επτί]λαααΚο απά {1ο ἠπῖπρς ἔλαῦ ος Ῥ]ασο, 

ο πησαν σφόδρα, λέγοντες, ᾿Αληθῶς υρεοῦ υἱὸςὶ ἦν οὗτος. 
Σεητοά Ετεαή!ψ, ΒΙΥΙ1Ρ, πτα]ν  3οῦς “οι Ἴπαβ Πΐ5. 

ὅὅ ΄Ἠσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ µακρόθεν θεωροῦ- 
Άπια {ποσο π-οτο ἴπειο "ποπιεα 1ΤΑΑΠΥ. 2χοΏι  ΔΔ4 ο Ιοοκίτπς 

σαι, αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας δια- 
ου, πο Σο]]οπγεά Ἴσβιςβ τοπ α11]εο ταίη- 

κονοῦσαι αὐτῷ, 66 ἐν αἴς ἦν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ 
θιετῖηρ το Ἠῖπι, ΑΠΙΟΠΡ π]ηοπι τγαΒ ο τλ1θ ο ακσο απᾶ 

Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ο]ωσῆἳ µήτηρ, καὶ ἡ µήτηρ τῶν 
αχ ος 3ρΕ 331168 "αιά 5008968 αμιοίμασ, απᾶ ἴπθ πιοίπεχ οἳ ἴμο 

υἱῶν Ζεβεδαίου. 
ΒοΠ8 οἳ Ζερεάεο. 

57 ᾿ὈΟψίας.δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ 
Απιά οτθπίπρ Ῥοίιε 60Π19 ᾿ο8ΙΠΘ 1 ΤΩΛΠ 3ΤΙΟὮ ΣΤΟΤΗ 

4᾿Αριμαθαίαφ! τοὔνομα Ιωσήφ. ὃς καὶ αὐτὸς εἐμαθήτευσεν! 
--. αχ ὭβΊηθ Ἅ«αοβερῖ, Ίο 85ο Ἰπιδε]ξ ἍἨγ/88 ο. 

τῷ Ἰησοῦ: ὄβ οὔτος προσελθὼν τῷ [Πιλάτφ! ἠᾖτήσατο τὸ σῶμα 
{ο Πες, Ἡθ ΄ Ἠπγίηρ Ροπθ το Ῥϊ]αΐ{ε πῬερβεᾶ πο ΤῬοᾶγ 

τοῦ Ἰησοῦ. τοτε ὁ ΕΠιλάτος! ἐκέλευσεν. ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα.! 
ΟΕ ύθβ1β, Τπεη Ῥ]]αίε εοπιτηιπᾶθᾶ {ο ο ΡΊγοπτιρ {πο Ῥοάγ. 

69 καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ] σινδόνι 
Απάᾶ Πατίπρ Μικεπ {πο Ῥοᾶγ σι να πταμρεά 16 πα πε Σο]οῦἩ 

καθορᾷ, 60 καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ.καινῷ.αὐτοῦ τω ὃ 
10Ίθβ, απᾶ Ῥιδρφα, ἅτ Ἠή5 τον; τοπιο  ἍἩὙυηῖοα 

ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ καὶ προσκυλίσας λίθον μέγ γαν 
ο αυ Ἄθνιι ᾖπ ΤΊλα τοςξ Αηᾶ Ἠανίηρ το]]εᾷ α 35ίοηπθ ρτεἙῦ 

τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν. ϐ61 ἠἦν.δὲ ἐκεῖ ΙΜαρίαὶ 
ίο πο ἄοος οξ ἴθ  Ἅ-{οπιρ πνοπύ Απναγ. Απᾶ ἴποτε ης πετ ΜατΥ 

ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήµεμαι ἀπέναντι τοῦ 
πο ἹΜαράβ]επο Βμᾷ ἴηο οἴἵπες Ματ, Ὀ η η τοτε ορροβ1{θ 1ποθ 

τάφου. 
βερι]σητθ, 

ϐ2 Τῇ.δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν παρασκευή», 
Νουν οπ πο πτοσς συ ΏοἩ 18 Β{ΐἴογ ᾖ1Ἠθ ῬτεραταίίοἩ, 

συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ. οἱ Φαρισαῖοι πρὸς "Ἡι- 
9΄6Γθ6 ραίπετοᾶ ἰορείμοις ἴἨο οἩῖθε ρτϊεβίς απᾶ Ἐιθ Ῥματίςοθϐ το Ῥϊ- 

λάτον,' 69 λέγοντες, Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος 
Ἰαΐ9, 5ασίηβ, Βὶτ, πο ο σα]]εᾶ {ο ταϊπᾶ  ὑπαῦ τλαῦ 

ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 64 κέ- 
ἄεδεῖτετ βΒαῖά ππ/]8ί Ἠτίπρ, Α:ἴεν Ίἴμτεο τα 1 ατ1ρο, Οοπι- 

λευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας: 
πηθπὰ Ἰπετόξοτθ 1ο ο βεοατθᾶ τμ βερα]οΏτοε απ/{1] πο τηϊτᾶ ο 

μήποτεἑλθόντες οἱ -μαθηταὶ. παὐτοῦυ! δνυκτὰςὶ κλ έἔψωσιν αὐτόν, 

«αστο 
86 

σος Π 
οαπιθ οαξ οἱ ἴπθ ρτατος 
Β{ΐἴεσ Ἠ]5 τοδιττεοῦ]οἩ, 
αιιᾶ γγοπῦ Πίο {1ο ΠοΙγ 
οἱοσ, απᾶ αρρεατοά 
πηπίο ΤΑΛΗΥ. 

54 Νου πΊεηπ (19 
οσπί{ιχίοΏ, Απᾶ Ί]ογ 
ἔπαίῦ πογτο ση Ἠΐπα, 
πνπίσλῖηρ ὧοδιιδ, 841 
τηε θπτίπααα]κθ, απά 
ἆλοςο {λῖπσς υππῦ πετ 
ἄοπε, ο {θαγεᾶ 
Ετος []σ, βαγίπςσ, Ἐτα]τ 
Ἐπῖς πώς πο ὅοπ οι 
αοά. 

55 ΑπᾶτιἙαΠΣ ΤΥΟΙΙΘΗ; 
π/οτο ἴποτο Ὀο]ιο]ά]πα' 
βἴηχ ο, πλῖοι {οἱ- 

ς Ἰοτνθᾶ 16918 ἔτοτν ὤα- 
11196, πα!» {ετῖπς απίο 
Ἠΐπα: 56 απποπρ πΠῖο 
πας Ματγ Μαράα]επο, 
Απά Ματγ ἴπο πιοίπες 
ΟΕ ᾖαπιθϐ απᾶά 298588, 
Ώηπᾶ ἴῃΠοθ πιοῖπες οξ 
Ζερεᾶφο’5 οπΙ]άτει- 

57 Ὅπιεη ἴἨο 6τεα 
ν/8 60116, ἴΠθτο 6ΒΠΙΘ 
Α τῖοὮ ΤΙβΏ Οἱ Ατίπιβ- 
1Ἠσα, παπαεᾶ «οπ5ερΏ. 
ΤΥΠΟ 15ο Ἠϊταςε]Ε τν9Β 
Φε5ας’ ἀῑςοῖρια: 58 Ὦθ 
πγεης {ο Ῥ]]αΐε, απᾶ 
Ῥεαρεᾶ ἴπε ροᾶγ οἱ ᾖ9- 
845. Τπεη Ἐ1]πΐθ οοπι- 
πηαπᾶεά πε Ῥοᾶγ {ο 8 
ἀε]ϊνετεᾶ, 59 Απιᾶνιπεη 
0 ο5ορΏ Ὠθᾶ {ακοη 19 
Ῥοάγ, Ἡθ νταρρεᾶ 1ΐ ἵπ 
α οἶεαπ Ίπεη οε]οίἩ, 
60 απᾶ Ἰαιᾶ 16 ἵπ Ἠί8 
οἶσπτι πο {οπαῦ, ν/ΠΙςοἩ 
Ἡς Ὠπᾶ Ἠεππ ους ἵπ 
νπετος]: απά Ἠο το]]εά 
Α ρτθμῦ 5ἴοπο {ο 1ῃπθ 
ἆοος οξ {πο 5ερα]οὮτο 
παπά ἀθρατίρᾶ. 61 Απᾶ 
.μοχο πας Αγ Μαρ- 
ἄα]θπθ, απᾶ ἴἩο οἴπος 
Ματγ, βϊθθῖτπρ οσες 8» 
Ραϊπεί ἴλπο 5ερυ]ς]το. 

62 Νοτν ἔΠε ποσχῦ ἄαγ, 
1πηῦ Εο]]οσπεᾶ {πό 4 
ΟΕ με ΡτοραΓΑ1ΊΟΗ, ἴμθ 
οΏ]θΕ Ρτῖεςί5 απᾶ Ῥμα- 
16ος ϱ8ΔΏΙΘ ἲοβοί]μες 
ππ{ο Ῥ]]αΐο, θ3 5αγίπς, 
ΕΡ1Σ, πο τεπΙθι)ετ τπαῦ 
Ὅμαῦ ἀεοοίνετ καῖά, 
πυΏ]]θ Ἡθ ν;αβ γοῦ βΠτοι 
ΑΕΐεγ {Ώτεο ἄαγς Τ τη] 
χῖδο αραῖπ. 64 Όοπι- 
πιρπᾶ ἴλοτείοτο {πας 
1Πο9 βερα]ομῃτο Ὦο πιβᾶθ 
5ατο απτί] {πο (Ππ]τᾶ 
αγ, 1εδύ Πῖ5 ἀῑξδοῖριες 
6ο0Π196 Ὁν πὶρβηί, απά 

Ἱεβε Φοοταῖπρ αμ]ς “αἱςοῖρ]ες ΤΥ π]σῃπύ ἍµΑἴολ] Ἄασναγ Πΐπα, Βίοι] Ἠῖτπι απαγ, απᾶ 

. ἑκατοντάρχης Τ. 3 γινόμενα Ἠετο ἰπ]είπρ Ῥ]ασε 11ΤιΑ. ῦ νὶὸς θεοῦ 1ΤιΑ. ο Ἰωσήφ 
7ο5ερᾶ τ. 4 Αριμαθείας γ’. 9 ἐμαθητεύθη ΙΗΤΤ. { Πειλάτῳ τ. Ε Πιλᾶτος ΙΤ. 
Πειλᾶτος τ. Ἡ ---τὸ σώμα (γεαᾶ [11]) τίτι]. 1 -- ἐν Ίπ (. πει ο]οίἩ) τα. κ -- ἐπὶ 
ΟΥ6Σ (69 ἆσοῦ) 1. 1 Μαριὰμ π. τα ΤΤιλατον 119; Πειλᾶτον Ἱ. η ---- αὐτοῦ (τεαά (9 
ἀἱροῖρ]ος) τ.’ 9 --- νυκτὸς ΟΙΤΤτΑ. 



66 
ι. 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ. ΧΧΥΙΙ, ΧΧΥΙΙΙ. 

57 απέο 119 Ῥοορῖο καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, ᾿Ἠγέρθη ἀπὺ τῶν νεκρῶν' καὶ ἔσται 
Ἡο ἵμ τίβοη ἔτοια πο 
ἀεπᾶ : 5ο {πο Ἰηδί ΘΓΤΟΣ 
ΒΊιΙ] Ὦε πγογθο {ματ 
ἴπο Εταί, 65 Ῥϊ]αΐα 
ΑπΙά ππίο Ίμοτι, Ὑθ 
ἨΛγθη πναΐοἩ: βογοασγ 
Ψ/ΑΥ, Ώιβ]κθ Τί 88 51χο9 
Δ8 Υθ ΟΔΠ. ϐ6 5ο ἴΠοΥ 
πνεπζ, απᾶ πωβᾶρῬ Ίπε 
εορι]σμτο 8µπα, 5εβ!Ίπς 
{πο εἴοπθ, απὰ βευθπρ 
Ά παίοἩ. 

ΧΧΥΠΤΠΙ. Τη {πο οπᾶ 
οἳ ἴπο 5αὈραίῃ, αξ Τδ 
Ὅσδσππ {ο ἄππ τη {οπατά 
Έλα Πτεῦ αν οἳ ἴπε 
ν-εοξ, «ΑΏΙ6 Μαχγ Μαρ- 
ἀπ]επεο απᾶ ἴῑθ οἴμες 
ΊΠΗΣΨ {ο 560 {ο 5ορυ]- 
οἶπο, 

2 Απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, ἴπετο 
σα α ρτεαῦ ομτί]- 
αἴιβκθ: Τος ἴμθ α1ρε] 
οξ πο Τιογᾶ ἀεξεσομάεᾶ 
ΣΤΟ ἨΘΒΝΕΠ, Απ Έ4Ώ1θ 
απά το]]εᾷ Ῥαοὶ {πο 
βἴοπθ ἔτοπα Ίο ἄοος, 
Β]ιὰ 5βῦ προ 10. 3 Ἠϊς 
σοππίεηπηΏσς νγβς κο 
1Ισπιπῖηρ, απᾶ Ἠ]β τη]- 
Ὥιεπὺ Ὑ΄ΠΙζθ 85 ΒΠΟΤ : 
4 ππᾶ 1οχ Έθαχ οἳ Ἠΐτα 
Τπε Ίερορετβ ἀῑᾶᾷ 5«Ἠῃχο, 
απᾶ Ῥόοπαπο π5 ἀθλά 
ηιεη. ὃ Αμᾶ {πε απρε] 
ΑΠΦΥΥΕΥΕᾶ απᾶ 5α]ᾶ πηπ- 
το ἴπο ἹνΟΠΙΕΩ, Έσης 
ηοῦ γε: Τοτ 1 ἆποτ 
ἐλαῦ γο Εθε]ἰ οεδςβ, 
πν]]ο]ι σας ογαο]βοᾶ. 
6 Ἡε ἶ5 ποῦ Ἠετο: Μοτ 
Ὦε 19 τίδεη, 45 Τε 5α1ἱά. 
ζοπιε, 866 Πο Ῥ]πορ 
Ῥηεχο ἴ]ιθ Τιοτᾶ 1πγ. 
7 Απᾶ ρο ααἰοΚΙγ, ππᾶ 
5ο] Ἠϊ5 ἀἰδαῖρ]ες ἐπαί 
Τε 19 τῖσεη ἔχοπα 1Ἠθ 
ἀοπᾶ; απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, θ 
Ροοΐ] Ῥεέξοτε τοι 1Πύο 
6α]]6ε; ἔπετο 5Ώπ]] γο 
βεο Ἠϊπλ: Ἰο, 1 Ἠατο 
το]ά τοι, 8 Απᾶ {αγ 
ἀερατ[εᾶ ααϊσ]κ]γ ἔτοπι 
πε βερἠ]οηῃτε τα 
ᾷεατ Ααπᾶ ρτερῦ 107; 
απά ἀἱά ταπ {ο Ῥτίης 
Ἠϊ5 «ἀἱδοαῖριες τνοτά. 
9 Απᾶ αν {Πε γγεπῖ {ο 
Πε]] Ἠὶ5 ἀἄῑξοῖρ]θς, Ῥε- 
ο]ᾶ, Ζε5µ5 ταρῦ ἔλεπα, 

ΒΑΥΙΠΡ, ΑΙ] Ἠα{]. Απά 
{Μεγ ϱΛΊπΠς απᾶ ἸἨε]ά 
Ἠϊπι Ὁψ {ἴπο ᾖ9ες, 
ΑΠᾶ υγοτςμ]ρρεᾶ Ἠϊτη, 
10 Τπεπ βα]ά Πεβας ππ- 
Τοίμοτα, Βεποῦ Αἰτα]ᾶ : 
Ρο 1ε]] ταγ Ῥτοίητεη 

πιω μμ, 

Ρ --- δὲ αμᾶ αΙΤΊτΑΥ. 
ν--- ἀπὸ τῆς θύρας ἹΤΊτΑ. 
κύριος (7εάᾶ 19 ναβ 1γΙπρ) τ[τια]. 
ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ΙΤΤΙΑ. 

᾿Ἠατίπρ ἀεξεριᾶθᾶ οαῦ οἳ Ἠεβτεῃ, 

απᾶ Βατ Το ὕμε ῬεορΙθ, Ἡε ἶβτίδεπ ἔτοπι ἴἩθ ἀἄειᾶ;  Απᾶ “Βα]Ι Ρα 
ο] , , , . ῷ 66 Ἐ Ρ ὃ τᾖ ν θα 

ἡ ἐσχάτη πλάνη Χείρων τῆς πρώτης. Φη-Ρὺξ' αὐτοῖς 
11ο 346 «οοερίίοη ἨὙοΙ6θ ἴΠαπίπο Ατεῦ, Απᾶ "βα]ᾶ 3ο “μετα 

ὁ αΠιλάτος! Ἔχετε κουστωδίαν' ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε ὡς 
ΣΡ]]αΐε, Ύθ Ἠατο 9 Ριητᾶ: ο 1ΩΑΊΘ [16 5] 56οµτο ΑΒ 

οἴδατε. 66 Οἱ δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον 
γε Ίκποπ [Ποπ], «Απᾶ {πε ἍἨατίπρβ Ρβοπθ πηβᾶθ θομτθ 311π9 “ρερα]σητε 

σφραγίσαντες τὸν λίθον, μετὰ τῆς κουστωδίας. 
7ερα] πρ ΒμΠα Σ9ΐοπθ, "γη ῦἩ 5138 δριατᾶ, 

28 ᾿Οψὲ δὲ σαββάτων, τῇ.ἐπιφωσκούσῃ εἰς ίαν 
Κουν 15ο οπ Βαρραίῃ, 5 16 ναη ρειδῖπρ ἄαδις ἑογγατᾶ Γ1πε] Βταῖ [αγ] 

σαββάτω», ᾖλθεν ΤΜαρία' ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία 
οἳ [Πε] πθοῖς, ΟΛΊΊΘ Ματ ᾖἵπο ἩΜαράα]οπθ Επάἴπο οἶπες Μαιν 

θεωρῆσαι τὸν τάφον. 
Το 599 Ίπο βερα]σηΏτο, 

9 Καὶ ἰδού, σεισμὸς (ἐγένετο µέγας' ἄγγελος.γὰρ κυρίου 
Απᾶ Ῥεπο]ᾶ, δα Ξεατίπαιθχκο 11ποτρἍνγηνβιεκῦ; 2ος ΑΠ Αημε] οξ [16] Τιοτά 

καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, ὶ προσελθὠν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον 
Ἠργτίης σοπιθ Ὥτο]]εᾶ ΑπΑΥ πο Βἴοπθ 

Ἰάπὸ τῆς θύρας, καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. ὃ ἦν.δὲ ἡ Τἰδεαϊ 
ΣΥ0π1 {πο ἆσος, Βιᾶ νας {πρ Ἡροηῦ 10, Απιᾶ ύγαβ 3Ἀ]οοκ 

αὐτοῦ ὡς ἀστραπή, καὶ τὸ.ἔνδυμα.αὐτοῦ λευκὸν Σὠσεὶϊ χιών. 
αμ  Πρηίπίηπσ, απᾶ Ἠ]8 ταἰπιεπῦ λα{θ 88 ΡΠΟΤΥ. 

4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες, καὶ τἐγέ- 
Απᾶ ίτοπι ἴΠθ 163 ο Πα Ατεπιρ]θᾶ ἴΠοβρ”Κεορίπρ- ριβτᾶ, ππᾶ  ἍὮθ- 

νοντο ὡσεὶ! νεκροί. ὃ ᾿Αποκριθεὶς.δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς 
ΟΛΊΠΘ 88 ἀελᾶ Γπιοπ]. Ῥαῦ ηηρνγετίηρ 11ἨἩἛ9 "απρο] βαίᾶά {ο ῖμα 

, 4 - « .- κ. ε/ ” -” μ 1 

γυναιξίν, Μἡ.φοβεῖσθε ὑμεῖς' οἶδα-γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἔσταυ- 
ΤΤΟΠΙΘΗ, Έθαχ ποῦ σε; Ἅἆ1οτ1Ι Ἐμον νπαῦ ἆοθδιβ Ὑππο Ἆας Ώθεη 

’ -- ) 3” απ » ΄ / 4 

ρωμένον ζητεῖτε. 6 οὐκ.ἔστιν ὧδε' ἠγέρθη. γάρ, καθὼς εἶπεν. 
οχαοΙβεᾶ γο εοεῖς, Ἠε 15 ποῦ στο, «20: Ἡρ 18 1ΐδοπ, 88 Ὦο βη]ᾶ, 

δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο Σὸ κύριος.ὶ 7 καὶ ταχὺ 
0οπιθ 3θθΘ Ἅ1πθ ἍῬ]ηςθ Ἡπήηοστο 3αβ΄]γΙπρ "Πο "Τιοτᾶ. Απιάα "απ]οκὶγ 

πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς.μαθηταῖς αὐτοῦ, ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν 
αροῖπρ Ρ4Υ Μο Ἠ]9 4ἱβοίρ]θς, ἀΠαῦ ο 18 τίδεη ἔτοπα 1Ἠθ 

νεκρῶν' καὶ ἰδού, προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν' ἐκεὶ 
ἀεαά; Ἀπᾶ ΤῬε]μο]ᾶ, Ὦθ ροοβ Ῥείοτο τοι ἍἈΙπίο μ]1]6ο; Τπετθ 

αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδού, εἶπον ὑμῖν. 8 Καὶ Ζἐξελθοῦσαι! ταχὺ 
Ἠϊτι γθ βΗβ]1 560, Τιο, 1 Ἠατο ἴο]ᾶ τοι. Απά Πατίπᾳ Ροπθ οιξ αα]ο]]γ 

ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης, ἔδραμον 
ἔτοπι 1πθ ΤοπΙΡ πι ἀπ απᾶ Ἀ]ογ α1ρτθβῦ, ΤΜεγ ΤΑΗΏ 

ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 9Ὁ ὡς δὲ ἐπορεύοντο 
το Όε]] Πιῃ το Ἠϊ8 ἀἱβοῖρ]ες. Ῥαΐ ΛΑ ΤἨεγ Ίπετο Ροῖπᾳ 

Ε Τλ ” σοι 2 -. Ι αν» ΄ ο” σα 5 ΄ 
ἀπαγγεῖλαι τοῖς-μαθηταϊς.αὐτοῦ,' καὶ ἰδού, δὐ] Ἰησοῦς «ἀπήν- 

Ὅο 6] Ἅᾖ[Π6] το Β9 ἀἰδοίρ]ςἙ, 3]89 1Ρεβο]ᾶ, 16818 ταοῦ 

τησεν! αὐταῖς, λέγων, Χαίρετε. Αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκρά- 
ΊἨοπα, βαγίπρ, Ἠπι!ι Απ μεν Πηνῖτρ οοπιθ {ο [Πτα] ποϊζοᾶ 

τησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10 τότε 
Ἠο]ᾶ οξ Β]8 29εῦ, Απᾶ πνογβΏ]ιρρθᾶ Ἠ]πι, Της 

΄ -” ερ - μ -” Ὀ « / / 

λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς, πσ ὑπάγετε, ἀπαγγείλατε 
Βαψ8 "το “Ἕμοτα Ἴ6ραε, ΘΗΙ ποῦ : 6ο, τοι] 

4 Τιλᾶτος 1Πτ; Πειλᾶτος τ. ᾖτ Μαριὰμ Τ. 5 -- και απᾶ της, 
Υ εἰδέα της, π ὡς 1ΤΊτΑ. αχ ἐγενήθησαν ὡς 1ΤΤνΑ, γ--ὁ 

Σ ἀπελθοῦσαι Ἠανίηρ ἀορατίεᾶ ττσλ, Β.--- ὡς δὲ 
Ρ---ὁ τα. ο ὑπήντησεν Τττ, 



ΧΧΥΠΠ. ΜΑΤΤΠΕΤΠ 

τοῖς.ἀδελφοῖς.μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀκάκεϊι µε 
παν Ὀχείμτθη. 'πβῦ Ἅ]Πογρο ἈἹἱπίο .111ε6, Εᾷ {Ἴετθ Ώ1θ 

ὄψονται. 
8ΗΑΙ1 ἔπεγ βεθ, η Ξ 

11 Πορευομένων-δὲ αὐτῶν, ἰδού, τινὲς τῆς κουστωδίας ἐλ- 
Απιά α5 2γγεγο “ροϊπρ 165, 10, 5οπΠ1θ οἳ ἴπθ βιητᾶ πατ- 

θόντες εἰς τὴν πόλιν «ἀπήγγειλανὶ τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα 
1ης Ροπθ πίο 'Ἡθ Ἅοἱύσ τοαροχμεᾶ το ἴπθ ἍοἰΙθξ ρχϊθβίς αἲ] (μίπρε 

τὰ γενόµενα. 19 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσ- 
Ἀιπῦ Ἴπθιο ἄοπθ, Απά Πατῖηρ Ῥεεπ Ραἴπετεᾶ {ορούμοθς πλ Ἅᾖ1πθ εἷ- 

βυτέρων, συμβούλιόν.τε λαβόντες, ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν 
4615, ηπιὰ οΟµΏΒε]. Ἱατῖπρ ἴακειπ, "ΊΠΟΠΟΥ 1χηὰΟἨ 1Πε7 Ρβατθ 

τοῖς στρατιώτᾶις, 19 λέγοντες, Ἐἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ 
1ο ἴπθ 5ο]41οσς, 5υγΊηρ, 4 ᾖἴπαῦ ης ἀϊβοῖρ]ος 

μ α] ΄ 3 ΄ . ς -- ’ ἃ 

νυκτὸς ἑλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων 14 καὶ 
Ὦγ πΊραί Ἠαβγίπβοοπιθ καἴοῖθ Ἠ]τα, τνθ Ῥοεΐπρ εβ]εερ. Απά 

ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο (ἐπὶ! τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσοµεν ξαὐτὸν! 
16 3ρθ3Ἠομτά ΑΠ ἍἩὉὮψ ᾖΤἴπθ ΡοΤΕΙΓΠΟΣ, Ὑο π]ρειταμᾶθ Ἠῖτα 

καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσοµεν. 16 Οἱ.δὲ λαβόντες τὰ 
ἀπά Ὕοι “Ἴνρο «ἔτοπι 9ρᾳτθ Σννϊ]] ωπχκο, Απάᾶ ἰπογ Πατίπρ {πκειπ ἴλο 

ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ Ἀδιεφημίσθη" ὃ λόγος 
ὮΙΟΠ6Υ ἀιᾶ 88 ἴπογ πποτο (ααραῦ, Α πάᾶ 3196ρχοφᾶ 5αὈτοβᾶ ’ τεροτῦ 

οὗτος παρὰ ἍΛ᾿Ιουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον]. 
αΓΠ18 ΑΠΙΟΠΡ [ιδ] οεπβ πητι] πο ἍὭτῬτοροπῦ, 

16 Οἱ δὲ ἔνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 
Ῥαΐ ἴηθ ὀἼθγοπ Κἀἱξοῖριος Ὕοπῦ ἀπίο α]ΐ]σο, 

εἰς τὸ ὄρος οὗ ,, ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς. 17 καὶ ἰδόντες 
{ο πο πιοιπίβίω πΏΙέμοεν αρροϊπίθά 3πεπα 11651. Απά οοθίας 

» Ν ΄ κ ” ει « δὲ 3 ’ κα 

αὐτὸν προσεκύνησαν χαὐτῷ'' οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18 καὶ προσ- 
Ἠϊπ  ΤΠΕΥ ποτεμὶρρεᾶ Ἠῖπι: Ῥαΐῦ ορ ἁἀοαρίεᾶ, Απά ἹἨανίπαᾳ 

ελθὼν  ὁ ]ησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς, λέγω», Ἐδόθη  Ἅµοι 
οομιε{ο[{ποπι] «σεβις βΡΟΚε το ἔἨθπα, 5851ΠΡ, 'Ἠας΄Ῥεεη ὄμιτοπ 55ο”ταθ 

πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ] γῆς. 19 θε πρύνι ρανῳ καισπι΄ γης. πορευ ἔντες ουν 

αβ]] 3ἈβαθΠοχΙ 1 ἨἩθαγεη απᾶ οηἳ θατίΒ., αοΐπε νπογοέοτο 

μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, "βαπτίζοντες! αὐτοὺς εἰς τὸ 
ἀῑδοίιρ]θ 91] {πθ ΤΠΒΙΙΟΠΑ, Ῥαρσῖπρ τἨοπι Ίο ἴμο 

ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 

52 

{π8{ {πογ ρο 1πίο ᾱµ- 
1168, απᾶ ἴπεχο θἩη]] 
Τ1ογ Βοο 1η0, 

11 Νοπ πληρη {πουν 
ππθτθ ῥΡοΙίπΡ, Ῥε]μο]ά, 
ΒΟΠ1Ιθ ΟΕ πο πταϊο]ι 
ΟΝΠ1Θ ΊΙπίο ἱπθ οἵιγ, 
Ώπά βΠοπνθᾶ απίο ἴπθ 
οπῖαεξ Ῥτιεςὺς αἲ] 1]θ 
{Ππρς ἰΠαῦ γγοτο ἆοπο, 
12 Απά πΏθΠ {Πεγ Υ/ετθ 
ββεεπαυ]οᾶ υν]έὰ 1]λθ 
ϱ]ά9:8, αηΏᾶ Ἰαᾶ {κε 
οοιηΏεθ], Τ]λεγ Ε6ατθ 
Ίαχρο ΠΙΟΠΕΥ απί{ο 119 
βο]ἀΐϊθσ», 19 βδαγίπβ, 
ΜΥ Υε, Ἠϊ5 ἀῑνοίριεβ 
ϱ8Ππθ Ὁγ πἱρηί, αιὰ 
Βἱο19 Ἠϊπι αιυαγ σνηῖ]θα 
πγθ ϱ]ορί. 14 Απά {Εξ 
ΤΗ18 ο0Ώιο ῦο{ἩθΡοτεΓ- 
ΤΟΣ)5 64235, τ/6 πΥ 11] ρες- 
βιαβᾶθ Ἠϊπα, Επά β6ςχθ 
Ψοι, 15 Βο ἴπεγ ἴοο]ς 
ΤΠ9 ΤΙΟΜΘΥ, βμά ἀῑᾶ 88 
ΤἨεγ πετο ὑραρ]ηῦ: απᾶ 
4Πἱ8 βαγίπρ 5 ϱοπ]- 
ΙΩΟΠΙΥ τεροσ0εᾶ ΑΠἹοηᾳ 
τπο «θνβ απο {8 
αγ. 

16 ΤἩοπ πο οἶοτοπ 
ἀῑποῖρ]ες ν/θηῦ ΑΠΑΥ 
1Πἵο «Α]1]οο, Πίο 
πιουη{α1Ώ πΏογο Ζε5α8 
ἙἨπᾶ πρροϊηίεᾶ ἰποτη. 
17 Απά ννηεπ {Πεγ 5. 
Ἠίπα, ἴἨεγ ν/οτεηΊρρεά 
Ἠΐπα : Ῥαΐ εοιπε ἀοιδί- 
εᾱ. 18 Απ Ζεβας οβΏ]θ 
Αλᾶ 9ραΚκο ππίο {πεπα, 
ΒΑΥΙΏΡ, ΑΙ] γοπεγ 15 
Εἴτεπ τιπύο πιο ἵπ Ἠει- 
πεπαπᾶ Ἱποδατίὴμ, 19ο 
γε {μοεχεξοτε, απᾶ {εας]α 
Β]] ἨηβΙΙΟΠΒ, Ὀαρίυϊσιπρ 
Ὄποπα 1Π Τηθ ΏβΏΙο ΟΕ 
{ηο ἘβίΠεσ, απᾶ ο ΤΠ 
Βοη, απά οἳξ {Πο ἨΗο]γ 
αποβίι: 20 {εαοεπίπς 
Ἕπετα ἴο οὔεεχτο αἱ] 
{πιπρςβ σ/Παίβδοοτοτ 1 
Ὦατθ οοπιπιβηεά τοι: 
Ἀπᾶ, Ίο, Τ απ πΙ τοι 
Ἀ]τναγ, ευεπ υηίο ἴἨθ 
επὰ οἳ {πο ποτ]ά, 
ΑπιΟΠ, 

Ώβπιθ οΣ71πθ Ἐβίπες απᾶ ΟΕ υπο Βοπ, απᾶ οἱ ἴπθ Ἠοὶγ Βρισϊο; 

20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην 
τθαεβῖπᾳ Ἔλθπι Ἅᾖ{Το οὔβδεττο αἱ] π]πρβ πΏαίεοστες 1 οοπιπηρᾶεᾶ 

ὑμῖν' καὶ ἰδού, πα. μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς 
γοι. Απᾶ Ίο, ποπ τοα Απ 811 'Πθ  ἆαγβ ταπήῖ] ἴπο 

συντελείας τοῦ αἰῶνος. ϐΑμήν.! 5 
οοπαρ]εί]οπ Ο2Σ πρ 8β9. Άπιει. 

ἃ καὶ ἐκεπτ. ο ἀνήγγειλαν αηποιησθάᾶ τ. {ὑπὸ πΤ;. 
Ρ ἐφημίσθη ἵβ 8ροκεη οἱ Τ. 1 -- ἡμέρας 4δΥγ Ι1ΤΑ. ᾖΚ--- αὐτῷ ΙΤΤιΑ. 
αι --- οὖν ο πα. ἃ βαπτίσαντες Ώρνίηρ υαρίϊσεᾶ τν. 
Μαθθαῖον αοοοχάϊἰπρ {ο Μαϊου πτΑ. 

ο-- ᾽Αμήν ΟΙ Τ1τΑ. 

Ε --- αὐτὸν (γεαά [Πϊτη]) π[ττ]. 
1 -- τῆς ἴῃο 1ΤιΔ. 

Ρ -- κατὰ 



"ΤΟ 
ΤΗΕ “ΑΟΟΟΒΡΙΝα 5το «ΜΑΗΒΕΚ 

ΠΕ ἠἹῬοπίππϊπρ ο 
Ίπο πορρεὶ οξ /οεαθ 
Ολιτὶκῦ, ἴμε Βοη οξ ἀοᾶ; 
2 α5 Ἱο ἵς Ὑτιευ ἵπ 
{19 Ῥτορ]μείς, Βε]μο]ᾶ, 
Ί εοπᾷ ΏΙΥ ΠΙΘΑΒΘΏΦΕΣ 
Ῥοΐοχθ ῦπγ ἔπσθ, π]οἳι 
ελα]] Ῥτοματο ἴἩΠΥ παγ 
Ίεξοτο μεθ. ἃ Τμ 
1οῖσθ οἳ οπε ογΙπρ 1ηπ 
Φ]Ἠο ῄἹΙ]4ρΓΠΘΔΑ, Ἐτε- 
ας 79 ἔ]ιο ἵγαγ οἱ 1119 
χᾶ, παβΚο 18 Ρ8ῦΒ8 

πἰσαϊρηῖ, 

4 1οῦπ ἀἱᾶ Ὀαρίϊσο 
{π λο πΥΙ]άΘΓΠΕ55, απᾶ 
ῬτθβοἩὮ ἴπο Ὀπρίϊδπι οξ 
χόρεπ{αηΏςθ 2ΞΟΣ ἴ]ο τθ- 
χηϊβδΙοΏ ΟΕ 8ἱΠ5, ὅ Απά 
ἴηοτο πνοπὺ ους ππί{ο 
Ἐΐπα αἲ] πο ]ηπᾶ οξ 
φαᾷρα, απᾶ ἴΠεγ οξ 
Π6ΓΙΦΑΙΟΠΙ, Απᾶ ΊΠΕΤΘ 
α]] Ῥπρθϊσθᾶ οἳ Ἠῖτα ἵπ 
{Πο τἶτεγ οἳ «ύοτάση, 
οοπ{οβδίπρ {λεῖτ βἶπβ. 
6 Απᾶ ζοἨἨ πας ο]οῦ]- 
ο πΙἩ οαπηθ]’5 Ἠπϊτ, 
απᾶ πΙζῃ α ρ]τᾶ]θο οἳ 
αλῖπ αροιέ Ἠϊς Ιοῖπβ; 
Απ Ἠε ἀῑά εαῦ Ἰοοαςία 
απᾷ πϊ]ᾶ Ἠοπεγ; Τππά 
ῬιδαςΏοᾶ,5αγΙπΏΡ, ΤΠΕΤΘ 
σοππείΏ οπο ταϊσηνίετ 
{παω 1 αξίες ταθ, 1πθ 
Ἰαΐοπεῖ οἳ πποςε 5Ίιοθς 
1 απι ποῦ ποτίηγ ἴο 
8ἵοορ ἄονηω απά ἹἩπ- 
Ίοο5θ. 81 Ιπᾶορά Ἠπτο 
Ὀπρεϊπθϐᾶ τοι υὶτα 
σιαίετ: Ὁαό Ὠο επα]] 
Ὅπρίϊτε οι πηίπ ἴπθ 
Ἠο]ν απορί, 

9 Απᾶ ἵῇ «βπηθΤΟΤΑΞ5 
1π {πος5ο ἆπτε, τΠαῖ 7ε- 
Βᾳ8 οµτηο τοπ ἂασα- 
τείπ οἳἑ ἄπ]1εε, απᾶ 
να Ῥαρίϊζεά οἳ 1οπη. 
1π «οτάμῃ. 10 Απά 
ΒὐτηϊρΠ ινα οοπαῖηρ 
πρ ουῦ οἳ ἴπο σατες, 
Ἡοε σαν; ἴἶ]ο Ἠθεπτεπςβ 
ορεπεᾶ, πιιᾷ ἴπο Βρῖτ]ο 
Ίο α ἄοτο ἀθξδοεπάῖτπς 
Άροπ Ἠΐπα : 11 απά {πεγθ 
6ΑΠΙΘ α τοῖοθ Έτγοτα 

3 Ἐναγγέλιον κατὰ Μάρκον ΑΙΤΙΑΝΥΓ; κατὰ Μάρκον Τ. 
6 καθὼς αοσοτάΙηρ α8 πτγ. 
αΙΤΤτΑΊΥ, 
Ῥττα. 

ο--- ἐγὼ (γεαᾷ ἄποσ. 1 5εΏᾷ) τι. 
Ἁν καὶ [ττ]Α. Ό 

ἳ ὑπ αὐτοῦ ἐν τῷ ᾿Ἱορδάνῃ ποταμώ πτιΑ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΑΙΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 
1ΗΟΙΤΥ 341ΑΌ 3ΤΙΡΙΝ6ΡΒ, 

᾽ΑΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, Ῥνὶοῦ τοῦ θεοῦ”Ἡ 
ἘΕαΠΝΝΙΝᾷ οξ {πο ρ]αᾶ ἐάίπρ ο σεςι8 Ἠτ]αί, 501. οἳ ἀοᾶ; 

9-ὡςὶ γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις,! Ἰδού, τσ ἀποστέλλω 
Ά8 Τζ πας Ῥεεπ ντῖ τει π ἴηπθ ἨῬτορλθίς, Ῥε]λο]ᾶ, βεπᾶ 

τὸν. ἄγγελόν.µου πρὸ προσώπου.σου, ὃς κατασκευάσει τὴν 
ταγ.ΙΠΕΡΞΕΏΡΕΣ Όεξοτθ ΤΗΥ 2ᾳ9θ, πο Απθ]] Ῥτερητθ 

ὁδόν.σου Ἰἔμπροσθέν σου. Ὁ Φωνὴ βοῶντος ἓν τῇ ἐρήμῳ, 
{µγ παν Ῥθξοχθ ῶμερ. [ΤΠ] τοῖσθ οξ οπε οτγΊπρ ἵω ἴ]ο γηϊ]άέτπεσε, 

Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
Ῥτερατθ ἴἩθ ταν οἳ [ίΠε] Τιοτᾶ, εἰχαὶρλί  Τακθ 2ρβίἩς - 

αὐτοῦ. ’ 
"1. 

4 ᾿γένετο Ἰωάννης Εξ βαπτίζων ἐν τῷ ἐρήμῳ, "κάὶ' κηρύσ- 
30απηθ 11οΏπ Ἱαρισίαης ἍἊᾖπ Τηρθ πΙ]άθιποςς, απᾶ ρτος]αῖπι- 

σων βάπτισμα µετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. ὅ καὶ 
1πβ [πε] Ταρίϊι οΕτοροηπίβποςθ 105 τΘΠΙΙ85ἵοπ οἳ βἴπβ, Απά 

ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ιουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱερο- 
πεπῦ οαῦ τρ Πτα αἱ]. ἴπο 3οξ".αάρρα οοαΠ/{ΣΥ, απᾶ ἴΠεγ οξ σ6- 

σολυμῖται,! καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες! 1ἐν τῷ ̓ Ιορδάνῃ ποταμῷ 
χηδα]θτα, Ἀαπᾶ πεχο "Ῥαρίϊσεᾶ λα] 1Ἠπ Πο "Ποτκα ατῖτεχ 

« » » ” Ι ια] ΄ 4 ς ιά ε ” Τω,Σ ΣΙ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ;! ἐξομολογούμενοι τὰς .ἁμαρτίας αὐτῶν. ϐ ἦν.δὲ 
[ολ ὰ Ἠῖτα, οοη{εβδίΏς Μπεῖσ 5ἳης. Απά ΄πος 

Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας κἀμήλον, καὶ ζώνην δερµατίνην 
1ΤΟἨΠΠ ο]οίπεᾶ ἴπ Ἠαῖτ ΟΕ 8 οβΏ]ε], απᾶ α Ρἰτᾶ]θ ΟΕ Ἰεβίπος 

περὶ τὴν. ὀσφὺν.αὐτοῦ, καὶ 9ἐσθίωνὶ ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 
βαρουῦ Ἠ]5 Ἰοΐπς, απᾶ οαὔϊπρ 1οοιςιδ απᾶ "ποπεγ ῥὀΣν]ά. 

7 Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων, Έρχεται ὁ 
Απάᾶ Πο ρτος]αἰπιεᾶ, ΞΗΥΙΗΡ, 

µου, οὗ οὐκ.είμὶ ἱκανὺς 
πηε, οἱ πΠοπι 1 ατα ποῦ αὓ 

τῶν .ὑποδημάτων. αὐτοῦ. 
οἱ 5 δαπάα]ς. 

ἰσχυρότερός µου ὀπίσω 
Ἠο οοπ168 ν/Ἡο [Π5] πηὶρηίίεςτ ἴπβῦ Ι αξτες 

κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα 
Ἠανῖπςσ 5ίοοραᾶ ἄοσππι {ο Ίοο56 πο ὭΊποιπᾳ 

86 τὸ Ῥμὲνϊ ἐβάπτισα ὑμᾶς Ἱέν! ὕδατι, 
ἀπᾷεθᾶ ΤῬαριιεᾶ σου πμ παίες, 

αὐτὸς. δὲ βαπτίσει ὑμᾶς Σὲνὶ . πνεύματι ἁγίφ.. 
ὈαςἩο Ἅπή]] Ῥμρίίσθ γοα τα πε] ἈΒριτίι ἍΗοίγ. 

9 "Καὶὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις  ᾖἦλθεν Ἰηδεῦς 
Απιὰ 1ΐ οαπαθΊοραςα ἵπ πο ἀ4αγ5θ [ίμαί].ομππε ᾖ1968Π8 

ἀπὸ' 'Ναζαρὲτὶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη "ὑπὸ Ἰωάν- 
ἄτοτ ἹΝατατεία οἑ α.111εο, Απᾶ ας Ὀαρίιϊσεά [ολ ὰ ζοῦα 

νου εἰς τὸν Ἰορδάνην.! 10 καὶ "εὐθέως" ἀναβαίνων "ἀπὸ! τοῦ 
1π Ίμο φοτάβη., Απᾶ Ἰπιπιεά]βίειν µκοῖπρ Ἱρ Ἅ1χοπι ᾖἴῃπθ 

ι στ 4 . - . 

ὕδατος, εἶδεν σχιζοµένους τοὺς οὐρανούς, καὶ τὸ πνεῦμα 
πΥΒΤΟΣ, Ἠθ σαι Ῥατίϊηρ α5δαπἀες ᾖ1Τῃθ Ώθαβτοεπβ, Απᾶ 1μπο Βρὶτϊε 

}ὠσεὶ! περιστερὰν καταβαῖϊνον "ἐπὶ αὐτόν" 11 καὶ φωνὴ ""ἐγένε- 
88 Ά ἆοτο «ἀρθεεπάϊπρ αροαπ Ἠΐπι, Απᾶὰ α νοῖορ οβτΩΘ 

Ὁ..-- νὶοῦ τοῦ θεοῦ τς ἵ--- τοῦ ΕπτΑ. 
τῷ (-- τῷ [πτ]α ντ) 'Ἡσαϊα τῷ προφήτῃ 15α8λι {πε ρταρποῦ 

{- .Ἐμπροσθέν σου ΑΠΤΤΤΑΝ. ἡΕ--ὁ 
κ πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο Ο1/ΤΊ{Α. 

ἃ -- ὃ ΤΤΓΑ. ο ἔσθων ΤΊτΑ. 
Ι Ἱεροσολυμεῖται τ. 

πι καὶ ἦν ΤΤΊτΑ. 
Ρ --- μὲν [ε]ττια. ἃ --- ἐν (γεαὰ ὕδατι νπῖΏ ννατετ) τ[τε]α. τ--- ἐν (Γεαᾶ πνευµατι πε [1π9] 

. 

ι4 

ΒρϊτΙ{) [1τ]Α. 
π εὐθὺς Ἱτια. 

(πεὰς [οατωε]) τ. 

[καὶ] 1. ἓ Ναζαρὲθ ΕΤτΥΓ. 7 είς τὸν ᾿Ἱορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου 1ΤΊτΑ. 
ἐκ ουῦ ΟΕ ΤΤΤΤΑ.. } ὣς αΙΤΊτΑΥ7. Σεἰς Ο1ΙΤΕΑ, .. - ἐγένετο 



1. ΙΜΑΕΚ. 
. ” ι ”- ε ε, ε ἓ Ὃν κας τ 
τοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ.υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν δῷὶ 

οπύοξἈο ΊθατοΏθ, Τποι Ατὸ πιγθοι ᾖἴπθ ᾖῬθιοτοᾶ, 1η πΏοτα 

εὐδόκησα. 
1 Ἠαρτο Ξοαπᾶ ἀε]ρ]ιδ, 

- ” 3 ” 

19 Καὶ «εὐθὺς' τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρη- 
Απᾶ Ἱπιπιεβιαζε]γ πο ῥρϊτιῦ Ἅρίτι Ιάχϊτες οαῦ Ἰπίο ἴπθ π]]άετ- 

κ Λ -. -- / 
µον. 18 καὶ ἦν εκεῖ' ἐν τῇ ἐρῆμῳ "ἡμέρας τεσσαράκοντα,. 
ηευς, Απᾶ Ἠθ Β΄ πετ 1η ἰμο π]άσγπθςς "4ασβ α{οχίγψ, 

πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων' καὶ 
τεπιρίεά. τσ Βαΐαπ,  απά πας ΥΠ πο ἍᾖὮλθαδίδ απᾶ 

οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 
4Ἠθ6 ΑπΏσει πιηϊκίεταά ἵο ΠἨἶπι, : 

μα Ν ” στ ε 2 ” 

14 ΙΜετὰ δὲῖ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς 
Απά αξίες Ἄγγας ϕἀε]ἰνετεά "αρ 11ο. οβπ1θ ποδπ8 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον ἔτῆς βασιλείας" 
1Πῦο 6α]1]1εο, Φτοο]αἰπαϊας πο Ε]αᾶ τἰᾶίπρε οἱ ἴπε χἰπσᾶοπα 

- ” ἩἎ Γι [4 μυ /. ε ο ο ” 

τοῦ θεοῦ, 15 Ἑκαὶ λέγων, Ότι πεπλήρωται ὁκαιρος, και ηγ- 
οξ ἄοἀ, απᾶ ΡΑΥΙΡ, Ἠας "ρεοπ "Εα]β]1]εά το "πἶπια, Απά α5 

γικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ: μετανοεῖτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ, 
ταν πθατ {πο Ἰἰπράοπα οἑ οἆ; τοροπί, απά ὭΆῬε]ετο, 11 πο 

εὐαγγελίῳ. 16 ΙΠεριπατῶν δὲῖ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Ταλι- 
ρ]αά 0]4ἱπρς. Απα πγα]είπρ ὮἩσ πο 5ος οἳ ἄα- 

λαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν Καὐτοῦ" 1βάλ- 
111εο Ἡθ απ ἍἈΒίπιοι απᾶ Απάτοη πο ΌῬτοῦ]οετ ΟΕ Ἠίτα σαδί- 

λοντας! "ἀμφίβληστρον! ἐν τῇ θαλάσσμῃ’ ἦσαν-γὰρ πὰλιεῖς"Ἱ 
1ης : 8 Ίαχρε ποεῦ 1η 1μθ σα Ἔοσ ΤΠεγ πετο ΄ Ά5Πςτβ. 

17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω µου, καὶ ποιήσω 
Απᾶ "ηπϊά 30ο ΄ἔποια 17ο6β15, Όοπιθ αξίογ. 1Ἱθ, απᾶ Τ 1] πιβ]θ 

ὑμᾶς γενέσθαι Ὁἁλιεῖς! ἀνθρώπων. 18 Καὶ εὐθέως! ἀφέντες 
ποια Ἅο})θσοπθ ἍΆδΗΟΙ5 ΟΕ ΠΟΠ. Απᾶ ἀπιπιεβ]αε]γ Βανίπρ 1εξί 

τὰ. δίκτυα.Ραὐτῶνί ἠκολούθησαν αὐτῷ. 19 Καὶ προβὰς 
1Πεὶτ ποί5 ΤΠογ {ο]]οπγεά Ἠϊπι, Απά Ὠστίπρ 6οπε ΟἨ 

Ἰἐκεῖθεμ' ὀλίγον εἶδεν ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ 
Ίπεπςοθ 9 Πο ἨἩρσαν 14Π165 πο [5οπ] οἳ Ζερεᾷες, απᾶ 

Ἰωάννην τὸν. ἀδελφὸν.αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ 
1οΏπ. Ἠ]8 Ῥτοίλμος, Απᾶ  Ίπεςθ {[πηηοτθ]1π ᾖἴπα ςΠ1Ρ 

(δ' ὶ δίκ 9) αἱ τεύθέ ᾗ {λ 2 ο 
καταρτιξοντας τα ὀικτυα. και ευσέεως" εκαλεσεν αυτους 

τηρπάΐπρ ἆπθ Ἰοίβ, Απά ἹπιπαεδΙαῖε]γ Το οα]]εᾶ ἵΠεπα; 

καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ 
Απᾶ Ἠατίτρ 1εξῦ ἐποῖτ Σ4ἴἨος 2ευοᾶεθ 1π Ἰηπο Βἱρ ΠπῖΙηι 

τῶν μισθωτῶν, ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 
Ίπο Ἠϊγεὰ εοτγαπῦς, ἴπθυ πγεηῦ πα Ἀξίετ ἍἸίπη, 

21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς "Καπερναούμ"Ἡ καὶ Ιεὐθεωςὶ τοῖς 
Απά ΤΠθΥ Ρο ἀπίο Οαρεγπβάτα; αΏᾶ Ππιπιθά]α{θ]Ιγ οἹ ἴπθ 

σάββασιν Τεἰσελθὼν" είς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν.! 33 καὶ 
βαυραίῃς  ἍἩατίηρ επ{οτεᾶ Ἰπίο ἴπεο εσπασοραθ πο ἑπιρηῦ. Απᾶ 

3 , ων πο 2 αμ, τ Ἀ ΄ ” ῃ 
ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ.διδαχῇ-αὐτοῦ' ἦν-γὰρ διδάσκων αὐτοὺς 
Έογ πνοτο αβ0οπ]ςηθά αὖ Ὠ]5 ζεασπίπς: Σ0χ Ἡθ παβ8 ἰεαομῖπσ .ἴἨεπα 

ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἳ γραμματεῖς". 29 ΚαὶΣ ἦν 
5 "αυϊποτῖυψ "Ἠατίπρ, αμᾶ ποῦ α5 ἴπθ ΒΟΣΙΏ68Β. Απά ἴπετο πθβ 

80 
.Ἡθβτοῦ, δαγίπφ, Τποα 

Ἁτι πΙΥ Ῥο]οτεά πι 
1π πλοπι 1 Απ ο 
Ῥ]9αβρᾶ. 

12 Απᾶ ἐπιπιεᾶΙα[εΙγ 
1μο αρ]τῖε ἀτ]νείλ Ἠΐτα 
1πίο ἵπο πΙ]άΘεΓΠΟΞΒ. 
18 Απᾶ Ἠε σης ἔπετο ἵπ 
1πο πυπ]]άρτπεςς {οτίγ 
ἆαγεα, ἰεπιριθά οἳ Ὦπ- 
απ; απά τας πΠ{η 119: 
πῖ]ᾶ Ῥεασές Σ ἈπΏᾶ ἴ1θ 
βπρο]ςταϊπ]θίεχοά ππίο 
Είπα, 

14. που αξίοτ {πας 
1ο παβραῦ 1η ΡΣΙ5οτι, 
Ίερδας ο8Ώ1θ Ιπίο Εμ]]- 
Ίεα, ῬτεβεΠβῖΏρ ἴ]ιε ϱο5- 
ρε] οξ {πο Κἰπράοπι οξ 
ἀοά, 15 απᾶά 5αγῖης, 
Ἔπο παρ 15 {α]β]]εά, 
Ἀπᾶ ἴπε Ἱϊπράοπι ος 
ο ἶ5 οὐ παπά : τερεπῦ 
ο, απᾶ ὮῬθμίενο Τπθ 
Ροβρο]. 16 Νοπ 48 ηθ 
πνα]κοᾶᾷ Ὦγ {πε 5εα οξ 
ᾳ1116Ε, Ώθ Βαν; ΒΙΠΙΟΠ. 
Άπᾶ Απάτανγ Π]8 Ότο- 
ομος οβ5(πρ α πεῖ Ιπίο 
1Ἠο 5εα: ΣΟΥ ἴἨογ πεΓθ 
Πφμοτς, 17 Απά 1οξαβ 
βαῖᾶά ππῖο {λεπα, 6οπιθ 
ο αξίες παθ, απά [ σνῖ]] 
ΊηβΚκο γοι Το ὮΏθοοπιθ 
ΆβΗΘΙΡ ΟΕΊΠΘΗΏ. 18 Απᾶ 
βἰταϊΙρΏίναγ ἴἨπεγ {ο- 
βοοχκς ὑΠεῖγ ηείς, απᾶ 
Σο]]οπνοᾶ Ἠϊπα. 19 Απά 
πΏση Ἡς Ὠπᾶ Ροπµθ 8 
110516 Σπτίπες ἴποπσε, 
Ὦθ 5. ζππαος το 5οπ. 
οἳ Ζερεᾶεε, απᾶ οοιπ 
Ἠ15 Ῥτοίπογ, ΦΠοΟ 315δο 
πνοτε 1Ώ {πο 5ΠἱΡρ πιεπᾶ- 
1ἨΡ {Ποαῖτ ποαῖ5. 320 Απᾶ 
5ἰταϊρΏίγναγ Ἠο οπ]]οᾷ 
{Ποπ}: απά ἴπεγ 1εΕῦ 
Τποῖσγ 1αΐπες Ζερεᾶεθ 
1Π ἴπο 5ηΏἳρ σΙῖΏ 1Ἠ9 
Ἠϊτοᾶ κβετσηπί5, οπᾷ 
πνοπῦ θΕΐες Ἠίτη, 

21 Απᾶ ἴπου πεπῖ 
ἀπίο ϐπρετηπαπα; απᾶ 
ςἰταἰρΏίνγκν οη 1Τ]θ 
5αυὈα{Π ἄλγ πο επ{ετοᾶ 
1πίο ἴῃο ΒΥΠΑΡΟΡΙΟ, 
Ἀπᾶ ἰααρΏῦ. 22 Απά 
ΊἨογ πνεγο αβιοπίσπεά 
5’ Πῖ5 ἀοούτίπο : {ος Ἠθ 
πβαρΏῦ ἴποπι 45 9Π9 
ἴπαῦ Ὠθὰ αιἰποτψ, 
Άπᾶ ποῦ α5 {ηθ βοτῖῬθΒ. 
39 Απᾶ ἴΠοθτο σας ἴηπ 

ᾱ ---ἐκεῖ ΘΙΤΊΤΑΥΥ. 
6 --- τῆς βασιλείας [τι]τττΑ. 

0 σοὶ ἴηερῬ 1/ΤΊτΑ. ο εὐθέως ΤΝΤ. 
ὠμέρας τέσσε. Α. { καὶ μετὰ ΙΠΙΑ. 
1 καὶ παράγων 8Πᾶ Ρ8ΒΞΊΩΡ ΟἨ ΠΤΤΤΑ. 
Φιβάλλοντας οαβΊπρ αχουπτᾶ 6ΠΤΤτΑΥΓ. 
ο εὐθὺς τ. Ρ --- αὐτῶν (τεαᾶ ἴπε ηεῖς) ππτι[ κα]. 
5 Καφαρναούμ ΤΙΤΑΝ.  Τεὐθὺςπ. ᾖἵ-- εἰσελθὼν π[τε]α. 
ται -- την Ε. κ -ἵ- [αὐτῶν] (πει υπείσ βοτἱὈῬϐ) 1, 

5 τεσσερᾶκοντα ἡμέρας Τῖτ; 
Ἀ--- καὶ λέγων Τ; --- καὶ Α. 

κ τοῦ Σίμωνος Οἱ ΒΙΠΙΟΠ 1,» Σίμωνος ΤΊτΑΥΓ. 
πι. ἀμϕίβληστρον (γεαᾶ [. ηεί]) τττΑ. 

α --- ἐκεῖθεν [1,]ΤττΑ. 

αμ” 
ἃ ἀλεεῖς ΤΑ. 

τ εὐθὺς 1ΤΓΑ. 

π ἐδίδασκεν εἰς την συναγωγήν 
Σ -- εὐθὺς ἱππιεαϊαζε]γ τα. 



90 ΜΑΡΚΟΣ. : 1. 

ἐλοίσοσπαροβιο ατα ἐν τῇ συναγωγῇ.αὐτῶν ἄνθρωπος ἔν πνεύµατι.ἀκαθάρτῳ, καὶ 
ψηθῖν απ ππο]θα αρἰσξ; 1π 1Ποῖς ΦΥΠΔΡΟΡΙΘ ΒΙΛΑ τση] ΑΠ ππςΊεαη ορϊτίξ, απᾶ Ὠπᾶ Ἡθ οτἱθᾶ οι 7 αρ πο. ον μι ο πα ν 
24 βαγίπρ, Ιοῦ 5 ἀγέκραξεν, 24 λέγων, " Εαιὶ τί ἡμῖν καὶ σοί,. Ιησοῦ Ναζαρηνε; 
β]οπθ; π]ιθῦ Ἀρνθ πο ο οτ]ρᾷ ου8, ΒΑΥΙΠΡ, ΑΒΙ τ]αῖ {ο τ8 απᾶ Τοίμορ, 8918, ἹΝαζατοποῇ 
{ο ἆο ντα προ, ἴποα ἕ ος ο: 

θεια οἳ ἈΝαπαπολ ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; 3οἶδάὶ σε τίς εἶ, ὁ ἅγίος 
Ἐν ποὸ ο ος Ἀχῦ ἔλοι «014 {ο ἄθίχου ςδ 1 Ίπιοι ἴμθρ γιο ἴ]οι Ατέ, ἴμο Ἠοἱσ [0πο] 

τηλο Ὠλοπαί, γλο Ἠο]σ τοῦ θεοῦ. 96 Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὀλέγων,! Φιμώ- 
Βθ Όπε οἳ ἄοᾶ. 25 Απά 3 3η: 1 . πια το κοα δα; οἳ τα - Απά : ες, Ἠῖτα : ύεβις, 5ασ]πβ, 

Βαγίπρ,Ηο]ᾶ ἴἩγροαορ, θητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 26 Καὶ σπαράξαν 
Ἀπάὰ οοπηθ οπῦ οἳ Ἠϊπα, β]]οπῇ, πιά οοπηε Σοτ{Ἡ οιῦ οἳ Ἠϊτη, Απιᾶ "Πατίτπρ (Ἠτουγη 91πδο σοπτα]βίοτιβ 
26 Απᾶ νπεπ ἴπο ππ- νο Β ο. ον ο νο ὅ Ἱ - , 
οἶσαπ αρἰσῖέ Ἀβὰ ἑοτι αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, καὶ “κράξανὶ φωνῇ µεγάλη, 
Ἠΐπι, απᾶ οτὶθὰ πι Ἡ Τμίπι 1116 Ἀαριτυ 3Πα πποίθρῃ, απᾶ Πατίπροτ]οᾶ πέλμα “ποῖορ "Ίομᾶ, 
Ὦ ]ομᾶ τοῖσθ, Ἡθ 68Π18 ο. ἄσγι δα οι ο ᾖ ο ος ιο 
ου οἳ Ἠία, 527 Απᾶ ἐξῆλθεν ἍΑέξὶ αὐτοῦ. 27 καὶ ἐθαμβήθήὴσαν «πάντες,! ὥστε 
119Υ Ίπθτθ αἲ] απιβσθᾶ, οΆβπιο ΞοτίἩ οπῦ οἱ Ἠϊπι, Ἆπά Ἔγοτε»αδιοπῖδηθᾶ 131], Βο ἐλιαξ 
ΗπιβοχωμοἩ {πΑβῦ Που η εαν] σπρῤοῖ Ἑρμτομο τς . ον 
αποββοπθᾶ πιο -συζητεῖν πρὸς! Ἰαὐτοὺς,' λεγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο; 
ΊἨΘΠΙΒΘΙΥΘΑ, ΒαγίπΡ, ἴπου απεβἸοπθά ΡοβθίἩες ΑπποπΡ ᾖἨοπιβο]τες, ΒΑΠΙΠΡ, Ἠπιαῦ 18 απ] 

τμῖ 18 ΠΙΒΡ 1 ε / τν 
ον σας Ὢ Ἱτίς ἡ διδαχὴ ἡ καινἠ αὕτη, ὅτι' κατ’ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύ- 
πὶς2 3ος ΨΙΙΑ ας πΏβύ θομοπῖπ Άπευ ἍᾖΛ1Η1, ἴλπαῦ πὶα αμΠλοσῖσ 6Υεη πο καρἰσῖ 

οσο οαικαον µασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ; 
ΒΡΙΣΙΐ8, Απᾶ που ἆο 1µθ ππο]θβ Ἡθ οοπιπΙΩΠᾷ5, απᾶ ἴπεγ οΏον πΐπα 1 

Ὃ η, 5 Απά πα 99 ΕΣῇλθεν δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ Ἰεὐθὺςὶ πι εἰς ὅλην τὴν περί- 
βργθβᾶ αὈτοβᾶ (Πτοαρ]ι- Απά πνεπῦ οαξ {Ἠθ Έαπιθ οἳ Ἠΐπα ΙπηπιθᾶΙαΏε]γ ἵω αἱ ᾖἴπο "ατοιπά 
οαῦ α]] {1πο τερίοη » / 
χοιπᾶ αροπύ 4Α11169, χ ωρον της 1. αλιλαίας. 

σουηἵχγ α11]εθ. 

29 Απᾶ Μοχμπίἠ, 399 Καὶ πεὐθέως! ἐκ τῆς συναγωγῆς οἐξελθόντες ἠλθονὶ 
οι η ο παπομ ας, Απά Ιπιπιθᾶ]ανε]γ οαἳ οΕἩθ ἍΒΥΠΒΡΟΡΙΘ ἍἨΠατίπς Ροπθ ΞοΣ{Η ἴΠεΥ οµππθ 

Ώιογ οπίετοᾶ Ἱπῖο ἴμθ εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ανδρέου, μετὰ 'Ιακώβον καὶ Ἰωάν- 
ο ον Ὃ ανατα Πίο 1Ἠθ Ἠομςθ οἳ ΒΙΠΙΟΠ Απᾶ Απᾶτεοπ, πια Φβπαθ - ἈΑπᾶ «ολ. 

απᾶ ζομα, 60 Βαΐεῖ- νου. 90 ἡ.δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα' καὶ 
χηοπ/ς 16Η ταούμας Άπια {Πο πιοίμος-Ίπ-]αιν οΕ βπποι πας Ισίπς 1π 3 Ίρνετ. Απά 
197 βΊο]ςοξ 8 46Υ6Σ, Α]ιά ΩΙ λ/ δις ο ΡΗ α ι 
απο ἔποσ ἰο]] Ἠἶπιος Ρεὐθέωςϊ λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 91 καὶ προσελθὠν 
μ τν . ο. ον Ὃ ο Πταταεᾶ1αῇε]ψ Όπου βΡεβ]ς {ο Ἠϊπι αροαῦ Ἡο. Απᾶ Ἠηνῖπρ σοπαο Το [που] 
Γλεἵ 0ο ϱς Ὢν Θ ΄ - ο»... Σι» 

Ἠαπᾶ, απᾶ Ἠξιοά πο Ίγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς-χειρὸς.Ἰαὐτῆς"' καὶ ἀφῆκεν 
πρ ο ια τι πμησιος Ἠο ταῖερᾶά πρ Ίος, Ἠανίπρ Ίρκοτ ηετ Ἠαπᾶ. « Απά  Ἰεξι 
[ὴ - , ν ες ταμα]αμοτοᾶ ωπίο αὐτὴν ὁ πυρετὸς "εὐθέως,! καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 99 ᾿Οψίας 
ἔἨοπι, 35 Απᾶ αὔθνεπ, ΄Ἠος 11θ 3ΐρπες ἍἈἸπιπιθᾶϊαίεΙσ, Απιᾶ Εἶιε ταϊπ]ςεογθᾶ {ο ἔποπα. "Ἐτεπίπρ 

ἡν : Ξ : 
τος οσον πωης δὲ γενομένης, ὅτε "ἔδυὶ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν 
Ἠΐπι ϱ]] {μα ποτο ἄἱς- "Απᾶ Ῥοίπβοσοπιθ, Ὕπεπ πιοπύ ἄοππ ἴἩοθ ΕΠΗ, ᾖΤπεγ Ὀχοαβμὲ ἴο Ἠΐτα 

ο ον ο σοις πα πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζοµένους' 98 καὶ 
ἄθνῖ]α, 33 Απᾶ ϱ]] ἴμο α]] ππο 31] ψγετθ Ἀπᾶ ΊἨοβο Ῥοββοβεεᾶ Ὁγ ἄρπιοπβ; Απᾶ 

ον ως Ὅμα πουν ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦνὶ πρὸς τὴν θύραν. 84 καὶ 
34 Απά ἹοἨερ]θᾶτπμηγ πο ον "πλοῖθ"Ραξμετεᾶ "Ἔοροῦπος πα αἲ 'πθ Ἅἆοος. Ανά 

νο ο οας ἐθεράπεισεν πολλοὺς κακῶς.ἔχοντας ποικίλαις νύσοις, καὶ 
ουξ ππαπγ ἀθνί]ς; απιᾶ ηρ πεβ]εᾶ ΙΩΦΠΥ. Ὅλαῦ πγετο 1]. οξ τατίοις ἀΐδθβςσεα, απὰ 
ραπετεῖ ποῦ ἴπο ἄρτι]5 ώ γ εξε ν ὶ οὐκ 1] Τ } ὁ τος αλα αν δαιμόνια πολλὰ ἐξεβαλεν, καὶ οὐκ-ῆφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, 
πο μα Ἔρσθσε ο ΤΩΒΠΥ σε τη οαἳ, απᾶ ειαβρτθᾶ ποῖ "5ο Βροα]ς 1ο “ἄεπιοπβ, 

ὅτι ἤδεισαν αὐτόν. 
. 36 Απᾶ Ίπ ἴμθ οσα. Ὦθοβιβο ἴπεγ Κποηπ ἍἈἨϊπα, ἤ 
Ὦᾳ, τδιῃπρ πρ α ρτθἙ - ο - 
π]ή]ο Ῥοΐοτα ἄαγ, Ἱο 96 Καὶ πρωῖ Ἰἔννυχονὶλίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ 
ποπύ οαῦ, Απᾶ ἀερατιθά Απᾶ τεςγ εατΙ ἩΠΙ]θγοῦ πὶραηῦ ἩἨβτίηρ τῖβοι πρ Ἡο ποπί οαῦ απᾶ 

:-- Ἔα ΙΤΤτΑ.  οἴδαμέν ννε Ίςποῦτ τ. Ὁ --- λέγων π. ο φωνῆσαν ΤΊτΑ. ἆ ἀπ' 
ΓτοταἹ. 9 ἄπαντες ΤΊτΑ. {Γ συνζητεῖν ΙΤΊΤΑ. Ε --- πρὸς Τ. Ἀ αὑτούς Ὦ: ἑαυτοὺς 
1 ΤτΑΥ. 1διδαχῃ καινή  Ώθυν ἰθαοΠίωρ ΠΤΤΤΑ. κ καὶ ἐξῆλθεν τΤΊτΑ. 1 Γεὐθὺς] τε. 
πι -- πανταχοῦ ΘΥΘΓΥΥΥΊΕΤΕ Τ[ττ]Α. εὐθὺς ἹΤττΑ. ο ἐξελθὼν ᾖλθεν Ἠανῖπρ ϱυπθ ΕοτῦἩ 
Ώς ϱ87ΏΘ 1Ττ. ϐ εὐθὺς ΓΤΊΓΑ. 4 --- αὐτῆς (γεαᾶ [ποτ] Ἠεπά) Ππ[Ττ]Α. Ἅᾖ--- εὐθέως ττς, 
6 ἔδυσεν Ι1τΑ. τν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη ΙΠΊτΑ.  ἵ ἔννυχα ΗΤΊΤΑ, 



--- 

1. Π. ΜΑΕζΚκ. 
- - / 4 

ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον, "κάκεῖϊι προσηύχετο. 96 καὶ 
ἀερατιθᾶ Ἰπῖιο ἀθνθτὸ 9 Ῥίμοο, απὰ ἴμοτθ πναξ ΡταγΊηρ. Απά 

ι ΄ 3 ” -, 3 

ακατεδίωξανὶ αὐτὸν 7ὸἩ Σίμων καὶ οἱ μετ αὐτοῦ. ὁ]7 κἀὶ 
ατνεπῖῦ Ἰαέΐέες Σμίπα 161πποη απά- πποβο Αφ Πίτα: αηᾶ 

΄ ευ - -” [ή 

.Ξεὑρόντες αὐτόν! λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι πάντες "ζητοῦσίν σε.! 
Ἠατνίηπς {ουπᾶ Ἠΐπα ΊΠοΥ 847 ᾖἵο Πῖπα, ΑΙ βοο]ς Ἴπορ. 

Γ ” ο) 4 ρ 

98 Καὶ λέγει αὐτοῖς, Αγωμενὺ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, 
Απιᾶ Ἠθ 5ΑΣ8Β {ο ἔἨετα, ἸΤιθῦ πβΡο Ἱπίο ἴμο πεϊσμρουτίπᾳ οσοππῦσγ ἴοππς, 

΄ -- . -” υ ΄ ΄ 3 ἵνα «κἀκεῖι Κηρύξω" εἰς τοῦτο γὰρ Ἀἐξελήλυθα.' 99 Καὶ 
ἐλαῦ ἴπεχο 8ἶ5ο 1 πιαΥ Ῥτεβοῖ ; "Εος Αλῖς 1Ρ6οβίβε Ἠανο 1 οοπιθ ΞοσῦἩ. Απιά 

εἶν' κηρύσσων {ἐν ταῖς.συναγωγαῖς' αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλι- 
Ἡρ πας Ῥτεβολίπς ἵπ {λεῖσ ΘΥΠΑΦΟΡΙΘΒ π 811 σαε- 

λαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 
11ες, Απᾶ ἴΠθ ἅἄρπιοις  οββῦῖπρ ουῦ. 

- μι 

40 Καὶ . -” πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλῶν αὐτὸν Εκαὶ 
Απά 3οοπιθΒ ο  δΠῖπι 3142Ἴερετ, Ῥεσθεομῖπς Ἠΐτα Απᾶ 

γονυπετῶν αὐτόν, ' Ἀκαὶϊ λέγων αὐτῷ, Οτιἑὰν θέλῃς δύνασαί 
Ἱσιεε]πρ ἄοππίο Ἠϊπι, Απᾶ ΒΑΥΙΠΕ ἴο Ἠΐπι, ΤΕ ἴποι π]ῖ ἴποα ατα ῦ]ο 

µε καθαρίσαι. 41 ἳ0.δὲ Ἰησοῦς! σπλαγχνισθείς, ἐκ- 
1η ἍᾖΤο ζἸεβηςθ, Απά σεις ΤῬοΐπρ πιοτθᾶ τΠῦΗ οοπΙρββεῖοΠ, Ἠανίης 

τείνας τὴν χεῖρα Ἱἥψατο αὐτοῦ,ὶ καὶ λέγει Ἰαὐτῷ,ὶ 
Βἰτείολρᾶ οτί ΓΠ1β] Ἡππᾶ 9 ἰοιολἈθά πι, Ἀπᾶ 8.78 ᾖΤο Πῖπι, 

Θέλω, καθαρίσθητι. 43 Καὶ Πεἰπόντος. αὐτοῦ, "εὐθέως! ἀπῆλ- 
1 νη]], Ῥο ἴποι οἸοβηςοᾶ. Απᾶ  ἍἩθ Πατίπρ ΕΡΟΚ6Π, ἹπιπιθάΙθίεΙΥ ἀερατί- 

θεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.! 45 Καὶ ἐμβριμησά- 
θὰ ἍΊτοπα Ἠϊπι {πο Ι6ΡΓΟΞΣ, :Επᾶ ο π/ββ οἱοαπςεᾶ. Απά Πατίηρ εἰτὶοῖ]γ 

µενος αὐτῷ, Ῥεὐθέως! ἐξεβαλεν αὐτόν, 44 καὶ λέγει αὐτῷ, 
οπατρθᾶ ΊἨϊτα, ἱταπιθβ]αίθΙΥ Ἡθ Ξεπῦ Απασ ἍἡἨΠῖτα, Απᾶ 8478 ᾖἵολΠίπι, 

ὌΌρα μηδενὶ αμηδὲνι εἴπῃς' ἀλλ! ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον 
966, ἴο πο οπο απγἰβῖπᾳ ἔποι βροοζ.; Ῥαῦ Ρο, ΤΗγεϱ]ΙΕ βἩοθυΓ 

ἣ (18ἱ, πο πὶπρ) ᾿ 

τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ.καθαρισμοῦ.σου ἃ προσ- 
το {πο Ῥτ]θϱῦ, απιᾶ ο δες ΣΟΥ ΤΗΥ οἸεαπεῖπς τπαῦ Ἅρχ- 

έταξεν "Μωσῆς,' εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 45 Ὁ. δὲ ἐξελθὼν 
ἀετοᾶ 1ΜΟΒΘΒ, 40ος 8 θβΓΙΠιΟΗΥ το ἴπετη. Ῥυΐ Ἡθ Ἡατίπρ ροπθ ος 

ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζει τὸν λόγον, ὥστε 
Ῥεραι  Ἅᾖἴο ρτοο]αίῖτη 15] πιποᾶ απᾶ ἴο 6ρτεΒᾶ θὐτοπᾶ ΤἩθ τηαίίες, 5ο ἴμαί 

{ὁ 3 ι ε / -ε .- » ΄ η α) - - 

µηκέτι αὐτὸν δύνασθαι ''ϕανερῶς εἰς πόλιν! εἰσελθεῖν 
Πο]οηρο: 9 π88 99]θ ορεπὶ ἍἈΙπίο[ίπθο] οἱ Μο ϱπ{θς; 

ἀλλ"! ἔξω, πέν! ἐρῆμοις τόποις λλήν,! καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν 
ὍΌπὸό πονηποαι ἵπ Ἅἀεδετῦ ΛῬΙ8οθ 98, ΒπΠᾶ ἴΠεγ 9ΑΠΙθΘ 19 Ἠϊπα 

Ζαπανταχόθεν.Ἡ 
Ζτοπι 6ΤοΙΥ απατίοΥ, 

9 Καὶ ” πάλιν εἰσῆλθεν! εἰς" Καπερναοὺμῖ δὲ ἡμερῶν, 
Απά ΑΡΑΙΠ. Ὦθ οπ[οχθᾶ ἸΙπίο Οαρεγπλατα β{ἴεσ Γ5οπις] ἆλγβ, 

Ὀακαὶ! ἠκούσθη ὅτι λες οἰκόνί ἐστιν' 3 καὶ Σεὐθέως! συνη- 
Άπά 15 πββ Ἡθρτά ἐπί ᾗἾπ Γ1Πθ] Ἀοιβο ο 15; ΑΠᾶ ἱπαιπιθάίαῦθΙγ ποτε 

χθησαν “πολλοί, ὥστε μηκέτι-χωρεῖν μηδὲ τὰ 
Εαἰποχεᾶ ἰοροῦἨος ΠΙΛΗΣ, βο ὑλλαῦ μοσθ Ὅγαβ πο ΊοηΏρος ΑΠΥ τοοτα πού ετεη. 

9] 
1Ππ{ο 8 εο]ίασγ Ῥ]αος, 
ππᾶ {πετ ὈῬταγθᾶ, 
36 Απᾶ ΒΙταοἨ απά ἴπεγ 
ἐπαῦ πνετο ση δι Ἠῖα 
Ζο]οποά αξίες Ἠϊτα, 
37 Απᾶ γηεπ ἴπαν Πδά 
Σοππᾶ Ἠΐπα, 'πεν θά 
πηῖο Ἠῖτα, Α.Ι1 1Λεπ 5οεῖς 
Ξοχ ἴπορθ. 98 Απά Ἰ8 
βαᾶ υπ{ο ἐποπι, Τεῖ ας 
Ρο1ηπίοἵἴπο πεχίζοππς, 
ολαῦ 1 τι Ῥτθαςμ 
{ηετθ 8Ιβο: 2ος ἴπετε- 
40Γ6 Ο0ΑΊΠΙ6 Ἰ ᾖ{οτίἩ. 
39 Απᾶ Ἡθ Ῥτεβοπεά 
ἀπ ΊἸποῖς ογηπηΡοβπεΒ 
{πτοιρΏους ϱἳ] αα]ῑ- 
166, απᾶ ομ5ί ου{ ἀθγί]ς, 

40 Απᾶ ἴἨοθτο σβΊΠθ 8 
Ἱερες {ο Ἠϊτα, Ὀθεεεσ]ι- 
1πρ Ἠΐπα, απᾶ Ἰπιορ]ῖπα 
ἄουπ {ο Ἠϊτα, απά βατ- 
1πᾳ υπίο Πτη, ΤΕ Ίποα 
ππ]ῖ, ἵποα οβηβί τηβΚΘ 
Ώιθ Ἴθαῃ. 4] Απὰ ὅο- 
Βα5, πιοτθᾶ π]υα οοπι- 
ΤΒΒΙΟΠ, Ῥαΐ ΞοτῦἩ 8 
Ἠαπᾶ, απᾶ ᾖοπολεά 
Ἠϊπαλ, Απᾶ ϱαἵἩ ππίο 
11πα, 1 νη]]; ο ἴποια 
οἼθαι, 42 Απᾶ 88 ΒοοΏ 
5 Ἡρ Ἠαά 5ΡροΚεῃ, ἵτι- 
ππεᾶ]αΐθ]γ πο Ι6ρΓΟΡΥ 
ἀερατίοᾶ ΊΈτοπι Ἠίΐπα, 
Ἀπά ὮἩθ παβ Ὀ]εβπβεᾶ, 
45 Απᾶ ο εἰτα]]γ 
ολαγρθᾶ Ἠΐπα, ' απά 
Σοχηνπι τὰ εεπὺὸ Ἠϊπα 
ΒΤΥΑΥ: 44 απᾶ Εβ1Ἡ 
ππῖο Πϊτα, 969 ἴποα βΑΥ 
πιοϊμίης {ο ΑΠ ΤΙΒΠ: 
Ὅαῦ ρο ἴἩγ παΥ, ΒΗΘΤΓ 
ΤΗΨΕΕΙΕ {ο ἴπο ρτϊεςῖ, 
Απά οΏθς 1ος Τἵπγ 
οἸεαπείηρ {95ο {ΠΙπρ8 
πηη]οη Μοβο5, οοπη- 
πηαπᾶθᾶ, {ος ϐ ὑεβί]- 
ΊΠΟΠΥ ἨἈαπίο ἍΏἴπεπι, 
45 Ῥαὺὸ Ἡο ποηῦ οιῦ, 
Αηᾶ Όερβη ο ραβ]1181 
Σὲ πιαςσἩ, απᾶ ἴο Ὀ]ασθ 
βὈτοβᾶ ἴπο ταβ{{ος, ἵπ- 
ΒΟΠΙΠΟΣ {ἐπαῦ οὦθ6βδιβ 
σοα]ᾶ πο πΠοσθ ορεηπ]νγ 
οηίοτ 1Π{ο ἴηῃο οἳγ, Ῥαῦ 
σας πηποαύ 1π ἀρδοτυ 
Ῥ]αοθς: Επά {Ἠεγ ζϱατ1θ 
ἵο Ἠϊπι 2τοπι Θτετγ 
αιατίετ. 

ΤΙ. Απᾶ αραῖπ Τθ 
επτετθᾶ 1Πίο Όβρογηα- 
ππα, Ε1ἴες 8ΟΠΙ6 ἀβγβ; 
Απάὰ 16 πνββ ποῖςοᾶ {παῦ 
ὪἩθ τας ἵπ ἴμο Ἠοιβο. 
2 Απά Ἁαἰταϊρηίταγ 
ΙΠΑἨΥ Ὑθτοθ Ραίλετθᾶ 
πορείΏατ,  1ΙΠΒΟΠΙΜΟΗ. 
{λαέ ἴἨΠθγθ ΊβΒΏΟΤΟΟΠΙ 
δο τεοσθῖτο {λεπι πο, 
ποῖ Β0 ΤἤΙΙΟἩ 88 αΌοιῦ 

π καὶ ἐκεῖ1. 3 κατεδίωξεντ. 7 -- ὁ τ[ατ]α. 
ασεζητοῦσιν 1. Ὁὃ -- ἀλλαχοῦ ΘΙβΟΥΊΘΓΘ ΤΤτΑ.. 5 καὶ ἐκεῖ Αγ’. 
πτια. 9 ἦλθεν Ἡθ πνοηί ττς. { εἰς τὰς συναγωγὰς ΑΙ/ΤΤτΑΥΓ. 
αὐτόν Ι[ΤτΑ]; -- αὐτόν τ. Ἡ.--- καὶ τα]. 1καὶ απά 1ΤΊτ. 
1 -- αὐτῷ Τ. τι. εἰπόντος αὐτοῦ 1ΤΊτ. 5 εὐθὺς ΤΊτΑ. 
ΙπΊτΑ. Ἅα --μηδὲν Π[ττ]. 5 ἀλλὰ ΠΤΊΤΑΥΓ. 5 Μωῦσης ΙΤΊτΑ ΥΓ. 
ν ἀλλὰ ΙπιΑα. τσ ἐπ) ΤΤτΑ. τα [ην] 1. 5» πάντοθεν ΤΤΤτΑΝΝ. 
εἰσελθὼν πάλιν Ἠ9 Ἠανίηρ επίρτεἁ αραῖΏ ΤΊτΑ. 
[π]ττιΑ 9» ἐν οἴκῳ ΠΤττ. ᾱς... εὐθέως [τπτ]τ. 

Σ εὗρον ἀυτὸν καὶ ἴουιιᾶ Ἠῖτα ιά πΊτΑ. 
ἆ ἐξῆλθον 1 οΆπας {οτῦἩα 

Ε--- καὶ γονυπετῶν 
χ αὐτοῦ ἤψατο ὍτττΑ. . - 

9 εκαθερίσθη ΤΑ. Ρ ευθὺς 
: εἰς πόλιν φΦανερῶς τ. 

13 εισῆλθεν πάλιν 1 ΥΓ 5 
. Καφαρναοὺμ ΗΤΤΓΑΥΓ. 9 --- καὶ 



ϱ2 . 
4ο ἆἄοος: απᾶ Τθ 
Ῥχοβο]οᾶ {πο ποτά 
ππῖο ποσα, 3 Απᾶ {παγ 
σοπαθ πη{ο Ἠΐτα, Ὀτίπσ- 
1πσ οπΠο μὶο]ς οἳ {πο 
ΡΑΙΑΣ, πυπ]ο]ι να5 Ῥογπθ 
οἑ ἔουτ,. 4 Απᾶ Ὑπει 
1Πο9γ οοι]ᾷ ποῦ 6οΠιθ 
πῖρ]Ώ απ{ο Ἠίπα {οτ ἴπο 
Γ6β8, {αγ αποογοχθᾶ 
Ίμο τοοξ ΊΥΠΘΥΘ Ἠο π/5: 
Ώπᾷ πει ἴπογ Ἰαᾶ 
ὍχοκοἨ. 1 αρ, ἴπεγ ]οῦ 
4οπγη {πο Όσά πνποτοῖη 
1Ἠ9 βἶο]ς οἳ ἴπο ῬΠΙβΣ 
Ίαγ. 5 Ποπ 1οβαβ βατ 
Μποῖς Ἔαη, ο ραϊά 
ππτο ἴπο βἰο]ς οἳ ἴ]ο 
Ρ4]5Υ, Ῥοπ, {Ἡγ εἶπς Ῥο 
1οχγβίγοηυ ἐποο, 6 Βαΐῦ 
ἔ]ιοχο Ἱπετο οργύαῖπ οἵ 
ἴπο κΑοτῖνοΒ Απρ 
4Ποχ6, απᾶ τοββοπΊπρ ἵπ. 
ἀΠεὶχς Ἠσπχί, 7 Ην 
ἀοῦπ ΌΠπῖς πιαπ ἴπας 
Βροαὶς ᾖὈῬ]αδρπεπιῖος 
Ψ/ἨΟο ϱΑΠ Εο0χΡἱΥθ ΒΙΠΒ 
Ῥαΐ ἄοά οπΙγ2 8 Απά 
ἀπιπιεᾶ]α[ε]γ ν/πεη ᾖο- 
815 Ῥετοεϊτοᾶ Ίπ Ἠ]Β 
αρΙσ]ν ὑπαῦ ἴπον εο 
τθββδοπθά πητμῖπ {Ἠθτῃ- 
Εο]τθΒβ, Ἡο βαῖᾶᾷ απίο 
Ίλεπι, ΠΓΗΥ τθββοπ Υθ 
Τπεςεο Ἠϊπρα ἵπ τουσ 
ἹἨεαγίύς 9 Πιείπετ 18 
1ὐ οαδῖος ὕο 5αγ ἴο μα 
εἰο]ς οἳ 11ε Ῥα]ςγ, Τ14 
8ἶηπβ Ῥο {οιρίγεη {μθο; 
οὐ Το β8γ, Ατἱ56, ΏΠί 
ἆηκο πρ ἵἩγ Ὀοᾶ, απᾶ 
πα] 10 Βαΐὸ παῦ γο 
ΤΙΛΥ ἆπον ἴπαῦ Ίππο 
ΡΟΗ ΟΕ ΠΙΑΠ Ἠαίη Ῥούπος 
οη εβτύἩ {ο {οτρῖνο 
ΒίΠ5, (ηθ βα1{Ἡ Το ἴπο 
Εἰο]ὶκς οἳ {ἴπο ΤῬ815γ,) 
11 1 ρα ππίο ἴπεε, 
Ατῖ5ο, απᾶ ἔλχο πρ {Ἠγ 
ῶεᾶ, ηπᾶὰ Ρο ἩΠγ παν 
Ἰπίο ᾖ1πῖπο ἨΠοιςβθ, 
12 Απᾶ Ιπιπιθβ]αίθ]γ 
Ἡο 41958, Ίοοκ αρ ἴπθ 
Ὠθᾶ, απά υοπῦ Το 
Ῥεξοτο ἔπεπα α]] ; Ίπεδο- 
ΣΙ1ΟἩ ἴΠαῦ ΊΠαγ ποτθ 
811 απιαπρᾶ, απὰ ρ]οτί- 
Πεά οᾶ, βαγῖπε, 19 
ποτογ παν 15 οἩἳ ΤΠΙΒ 
ΗΒΒΗΙΟἨ. 

13 Απᾶ Πο ποπ ξοτίἩ 
ΑΡαἵπ Ὦγ {με 568 5146; 
Άπάᾶ αἲ] πο ται] εαᾶθ 
χθβοτζοᾶ απίο Ἠῖπι, 
ΑΠά Ἡς ἔααρηὲ ἴποτα, 
14 Απᾶ α8 Ὦρ Ῥαβςεεᾶ 

ε πρὸς αὐτὸν φέροντες παραλυτικὸν Ίπε; φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν ΤΑ. 
ενέγκαι ἴο Ὀτῖηρ ηεαΣ τ. 
κ αφίενταί 9τε ΤοτρίνεΏ τής. 
πι; βλασφημεῖ" (γεαᾷ ΝΤΥ ἄοεβ Οπῖς [πιαη] (Ἠιις βρεω]ς } ο Ὀ]4»)ΗοπΏιθ5.) 1/ΤΊΤΑ. 

ο --- οὕτως 1. 
τΑϕίενταί οτε {οτρῖνεη τ/Ττγ. 
ΗΤΤΑ. 

σ--- καὶ α[Ττ]Α ΥΓ. 
ΟΤΤΤΣΥΥ. 

ᾱ----. λέγοντας [1]ὰ. 
Ξ ἔγειρε ΟΙΤΤΞΑΝΓ. 

ΜΑΡΚΟΣ. ται - 

πρὸς τὴν θύραν’ καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὺν λόγον. ὃ Καὶ ἔρχονται 
αἳ πο ἆἄοογ; απᾶ Ἱο βΡρο]θ {ο ἴπεπι {πε Ἠποτᾶ. Απά {πσγ οοπ1θ 

επρὸς αὐτόν, παραλυτικὸν φέροντες;' αἱρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 
το Ἠΐπα, 3, "ρητα]γυίο Ὀχϊηρίπρ, Ῥοχπθ Γολὰ Ίου. 

4 καὶ μὴ δυνάµενοι “προσεγγίσαι' αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, 
Απᾶ ποῦ ὈῬεῖηρ αΡ]α Μο οοπαρ πθ8Σ Το Ἠἶπι οπασσοαπ{οξΊπθ οτοπᾶ, 

ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὕπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντε Ἅχα- 
ΤΠαεγ πποονατεᾶ ᾖἵπο τοοξ πες Ὦρ ΥΠ8, απᾶ Πανῖης Ώτοκεη πρ Π6] 1πεγ 

λῶσιν τὸν Εκράββατον! Ἀεφ᾽ ᾧιὶ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 
160 ἄονπ ἴ]πο σοισἩ. ατα]γυῖο πγηΣ 1Υ1ΠΡ. ον ν]οἩ ἴθ 

ὅ Ιἰδὼν.δὲῖ ὁ Ἰησοῦς τὴν.πίστιν.αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ; 
Απᾶ "βεείηπρ ᾖ{εΒΙΒ οπεϊτ Σα19Η. 8478 {οΐἴπο µῬρατη]σίϊο, 

Ῥέκνον, Κάφέωνταίϊ Ίσοι αἱ ἁμαρτίαίσου.ὶ θ'Ἠσαν-δέ τινες 
0114, 3παγο”ρεεπ 5Εοχρβίγοι 5ύπεθ 1{ΗΥ ὁν]πς, Ῥαἳ ἴλετο Ὑοτο 5οπιθ 

τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήµενοι, καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς. 
οἳ {πο ΒοΓ1008 3μμθτο Ἅῄβἰθπᾳ, Ἀπᾶ τοηβοπΊηπρ 1η. 

καρδίαις.αὐτῶν, Ἰ Τί οὗτος οὕτως λαλεῖ Πβλασφημίας!; 
{ποαῖχ Περτίς, αγ Ξ0Π19 [πια] μας 14988 βρεαις  ὈῬ]αδραοπαῖου 2 

ῃ , σι) « ῃ πο ας αρ ς ,' ῃ 
τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ- μὴ εἷς, ὁθεός; 8 Καὶ 
ππἩο ᾖἸ5αρ]θ ᾖ3Το2οΓβίΥθ 81Π5, οχκεορῦ οπε, [επαῖ 15] «ἄοαῦ Απά 

11 ” μι ΙΙ ) αλ ε2 ” ” ” ες -” ο ε/{ ἵ ΡῬ 

εὐθεως! ἐπιγνοὺς ὁ ᾿]ησοῦς τῷ-πνεύματι.αὐτοῦ ὅτι "οὕτως 
ἀπιπιεᾶ]αίαο]γ “Κποπίπα 1]θ8ας8 1π Ὠ]5 ορ]νϊν ἴπαῦ  ἴπαβ 

διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, Ίεῖπεν' αὐτοῖς, Τί ταῦτα δια- 
ΤΠοΥ ατε τοββδοπῖης ση τλαῖη {Ποπαςε]γθι, ββᾶ το ίμθιι, ΓΗ {πεςο ὑμῖησθ τεβ- 

λογίζεσθε ἐν ταϊς.καρδίαις. ὑμῶν: 9Ὁ τί ἐστιν εὐκοπώτερον, 
ΒΟηΏ 7θ 1π Ψοισ πεαχίς2 ππΏ]ο]Ὦ 6 εβδῖ6ς, 

” - ” λ .” 1” , ια] 8 Π] κα {ς ’ 

εἰπεῖν τῷ παραλυτικῳ, Αφεωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαιν 
ὕοβασ ἴοῦπο ἍῬατα]σθίο, «"Ἠατε Όρου "Εοτρίτοη “υπερ [ η] πα, 

ἢ εἰπεῖν, 'γειραι, Ἱκαὶὶ ἄρόν Ἴσου τὸν κράββατον! καὶ 
ΟΓ ᾖἵο ρα”, Ατίςε, θπᾶ ᾖΊακοαιρ Ὥᾖτ σοιοἩ. Ἀπᾶ 
« / π “ μ σον” “/ 3 ΄ ”. ς ει -” 

περιπάτει!; 10 ἴνα-δὲ εἰδῆτε - ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ 
πνα]]ς 2 Ῥαῦ ἐμοῦ γοτααγ Κποῦ ἐπαῦ απ{ΠοσΙῦγ 598 1016”5οπ 

ἀνθρώπου Σἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆςὶ ἁμαρτίας, λέγει τῷ παρα- 
508 ΄πιαη {ο 2οχβῖτο οἩπ ᾖ1Τπθ θατία βἶπς,--- ἩθΘ ΒΑΣ Το ἴπΠο ἍῬρατε- 

λυτικῷ, 11 Σοὶ λέγω, Ζέγειραιι! "καὶ! ἄρον τὸν Σκράββατόνϊ 
1γίϊς, Το ἴποῬ Ι Β.Σ, βτῖ58, Απᾶ Ίἴπκε αρ 3ρουςἩὮ 

σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν. οἶκόν.σου. 19 Καὶ ἠγέρθη Ῥεὐθέως, καὶ! 
αΠἨἈγ ππᾶ ρο ο (ΝΣηοπςθ, Ἀπιᾶ Ὦς πτοςθ Ἱπιχαθᾶϊβέοίψ, απιᾶ 

” 3 ρ / ] σον θ [α α) / Ἱ ΄ 

ἄρας τὸν Εκράββατονὶ ἐξῆλθεν “ἐναντίονὶ πάντων, 
Πανῖτρ {αχεπ πρ ἴπθ οοπςσἩ πνεπὺ ΣοτίἩ Ῥοξοτα 81, 

ὥστε ἐξίστασθαι πάντας, καὶ δοξάζειν τὸν θεόν, Ἀλέγοντας,! 
8ο ἐπαῦ "γγετο «απιπζεᾶ 1911, Φαπᾶ µρ]οτ]βεᾶ οά, ΡΩΥΙΏΡ, 

"Ὅτι «Δοὐδέποτε οὕτως" 'Δεῖδομεν.! 
Ἄεγογ τηαΒ αϊᾷ πγο 5εο [18]. 

19 Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ξ'παρὰ τὴν θάλασσαν, καὶ πᾶς ὁ 
Απᾶ Ἡο πεπί Εοτί αραῖπ τν 1ηθ Ε0Α, Ἀπᾶ αἩ ἴπθ 

” ” 9 3 

ὄχλος Ίρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14 Καὶ 
οχοπᾶ  ἍοΑΠ4Θ το Πτα, Απᾶ ο ἴαιἈςσπι "Ποπι, Απά 

Γ προσ- 
Ε κράβαττον ΙΤΤΙΑΝ. Ἀ ὅπου ὪΝ6χεθ 1ΤΗ1ΤΓΑ. Ἰ καὶ ἰδὼν τ. 

Ίσου αἱ ἁμαρτίαι 61π1.Α; σοι αἱ ἁμαρτίαι [σου] 1. 
π εὐθὺς 

Ρ -- αὐτοὶ ἵπεγ (τα τεββδομΙἠρ) α| Ανν. 4 λέγει 5475 ΤΤΙΑ. 
5σου ἴΠΥ (5119) απττΑν’. : Ἔγειρε ΟΥ; ᾿Εγείρου ΤτΑ. 

» τὸν κράβαττόν σου ἹΤΊτΑΥΓ. Σ ὕπαγε Ρο 1. } ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι 
α--- καὶ 6[1,ΤΤΤΑ ΥΓ. 0 καὶ εὐθὺς ΤΊΤνΑ. 5 ἐμπροσθεν Τ. 

εα οὕτως οὐδέποτε ΤΤτΑ. 18 εἴδαμεν ΙΤΤιΑ. Ἅᾖἔπείς {ο τ. 



ΝΑ ΕΚ. 

τοῦ Αλφαίου καθήµενον ἐπὶ τὸ 
οἳ Αἱρῆθας αἰτῖηςρ αἲ ἴ]θ 

Καὶ ἀναστὰς 
Απά Ἠπτίπρ ητίδεη 

11. 

παράγων εἶδεν Ἀλευϊν! τὸν 
Ῥηρδείηρ οι Ἠθδαν Ἅ«ἸΠθτὶ πο [βοπ] 

τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Ακολούθει µοι. 
ἲαπ οΏσθ, απᾶ ϱαγ5 ᾖἴο λΠίπι, Ἐο]]οσΥ π1θ, 

ἠκολούθησεν αὐτῷ. 16 Καὶ Ἰἐγένετοὶ Νἐν.τῷ'.κατακεῖσθαι.αὐ- 
Ίο Εο]]οιγοά λα, Απά 1δ οπΠθ ὔο Ῥ458 Π5 Ἡο του]]πος 

τὸν ἐν τῇ.οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτω- 
[αἳ ἑπυ]ε] πι. Ἠϊ5 πουςε, ἐπαῦ ΏΛΗΥ ἐπχ-ρπίλεΓεΓβ αμᾶ βἶι- 

λοὶ συνανέκειντὺ τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς.μαθηταῖς αὐτοῦ" 
Άογς 6Υθ τοο]]πίης [πῦ {αρ]6] σι σα, θεα αοιά Ἠ18 ἀἱδοῖρ]ες; 

ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ Ιἠκολούθησαν! αὐτῷ. 16 καὶ "οἱ γραµ- 
30 Παν Ἱνοτθ ΤΠΙΛΗΣ, αλμᾶ μετ {ο]]οινεά Ἠΐπα, Απά 1ἨΠθ , βογἱῦοβ 

ματεῖς "καὶ οἱ Φαρισαϊοι 9 ἰδόντες Ῥαὐτὸν ἐσθίοντα" μετὰ 
Αλᾶ ἴπο ἍἘΕΠαγίδοςς, Ἠατνίπρ 560Π Ἠϊπι επί]ηρ ση] 

τῶν ἀτελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν,' ἔλεγον τοῖς-μαθηταῖς. αὐτοῦ, 
πο {ἔπκ-ραίπεχοσ5 απᾶ ΒΙΠΠΟΣΕ, Ραίά το Ἠϊ5 ἀ1δοῖρ]ος, 

ΜΗ ὅτι μετὰ τῶν Ἱτελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν! ἐσθίει "καὶ 
ην [ας 15] εμας πια ᾖἴλο ἱακ-ραίμοθσοτβ θπά ΒΙΏΤΘΓΒ Ἡο οί απά 

πίνει;! 17 Καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οὐ χρείαν 
ἀτίη]ς 0 Απά “Ππατίηρ ΞΠεατᾶ 11θθµβ 95875 ᾖἵοΐμαπι, «Νου ᾿ποθᾶ 

ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ οἱ κακῶς ἔχον- 
ὪἨατο "μον ππο “αχο “δἴτοης οἳ  ΡΙγΣΙοἶαΏ, Ῥαῦ 1Πθ6Υύηπο ᾖ1] , ΑΙΘ. 

τες, οὐκ-ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς Τείς 
1οβΏιθποῦ ᾖἴο οα]] χἱρΏύεοι5 ΓοποἙβ], Ὀαῦ ΝΙΠΠΏΘΓΒ το 

µετάνοιαν.! 
τερεπίβποθ, 

18 Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ "οἱ τῶν Φαρισαίωνὶ 
. Άπά 19πνοτο 1119 3αἱποῖριες 5οξ 02 οἩπι δαπᾶ 90ἨοβοΊοξδίμο "ΡΗαζσίβεθβΒ 

Ῥηστεύοντες' καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, ΣΔιατί' οἱ µαθη- 
{αδίπρ; πιά {Ἠογ οοπιθ θπᾶ ΡΩΥ το Ἠῖπαι, ἨΠΗΥ 3ο δάἱεεί- 

ταὶ ᾿Ἰωάννου καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσι», οἱ δὲ σοὶ 
Ῥ6 “οξ ζοιῃ δαιιᾷ Ἴὔποςο 50Ε3119 19ῬματίρορΒ αΕβῦ, ταῦ ἴἩπν 

μαθηταὶ οὐ.νηστεύουσιν; 19 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴἡ 
ἀἰδοῖρίος Σᾳςῦ ποῦ ὃ Ἆπά “πα]ᾶ 3ΐο “πρι "1εδας, 

δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνου. ἐν ᾧ ὁ νυμφίοῦ μετ’ αὐτῶν 
ζσαπ Ίπο 5οη5 οξ πο Ὀτιάροπαπαῦος, νλἉῖ]ο ὑ]ο Ῥκάερτοοτα ντ Ίπετα 

ἐστιν, νηστεύειν; ὅσον.χρόνον μεθ) ἑαυτῶν ἔχουσιν τὸν νυµ- 
ϊ6, μή 35 Ι9ΟΠΡ 35 σι  Ίπθι ΊΠογ Ἠατο 1πο Ὀτίάθ- 
’ Ἱ Ι δύ /΄ Ὠ ἐλ ΄ δὲ ε , ε/ 

Φίον.! οὔ-δύνανται νηστεύειν' 20 ἐλεύσονται.δὲ Ίμεραι ὅταν 
Ρτοοια, 1ΤΠεγ ατο ποῦ αΏ]θ (ο {45Η, Βα νη]] οοπιθ ἆαγβ πῃθηυ 

ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυµφίος, καὶ τότε νη- 
νῖ]] Ἀατο Ῥεοι ἴπκοη Αππαγ 1ο Ἅἴλπθπι Ἅᾖ1ἴπο Ῥτίάερτοοπι, απᾶ 1Π6π ᾖ1Πογ 

΄ ἓ) Β ’ ὁ - « , Π υ μη ο) ε ] ΄ 
στεύσουσιν ἐν 3ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.! 21 Ὀκαὶ' οὐδεὶς ἐπίβλημα 
π]] Σαθῦ ἵπ Όλος ἀ4αγΑ. Ἀπά ποοπθ ἍβΡ[εσθ 

εῥάκους! ἀγνάφου ἀἐπιῤῥάπτειϊ ἐπὶ αματίῳ-παλαιφ!" εἰ-δὲ.μή, 
Οἱ 3ο]οῦι Ἱππβ]]εά. 56τνς οηἳ ΛΊ ο]ὰ ρατταθηί ; οὐπεγπίβθ, 

αἴρει' τὸ πλήρωμαξ "αὐτοῦ! τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ 
κου βρπαγ 1ἴμο "Β]]πρὰρ 5ο 516 3πΘΥΓ Στοπηϊηθ οἹά, Απᾶ 
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ὮΣ, Ἡο δαν Τ,οτὶ ἴπο 
8ΟΛ οἳ Α]ρισας 11ης 
πὺ ἴπο τοοθῖρύ οἳ οιι»- 
νοπι, απά απἱὰ Ἀπίο 
Ἠῖτη, Ἐο1]οπ/ πως, Απᾶ 
Ἠθ ΑΤΓΟΒΘ απᾶ Εο]]ογγεά 
Ἠϊπι, 15 Απᾶ 15 οππαθ 
δο Ρ458, {ληῦ, 48 Ζ6ε8ΙΒ 
5αῦ απὐ πιοαῦ ἵπ ΠΒ 
Ὥους, ΤΙΑΠΥ ΡΙΡΙΙΟΑΠΒ 
ππᾶ ΘΙΠΊΕΤΑ ΒΑΐ 8ἱ5ο 
Ἰορείπος πα «ελιβ 
Άπά ΠΒ ἀ1οῖρ]εβ: Ξος 
Ώποτε ποτθ ΤΙΒΗΣ, Απιά 
ΊΠεγ {ο]]οποά τα, 
16  Απᾶ τλεηπ ᾖ{Τπθ 
Βοτῖθοι απᾶ Ῥ]ασίπθς» 
Βη1Υ Ἠῖτα οαὲ πἩ ραῦ- 
116ΛΠΒ Απᾶ ἍΒΙΠΠΟΓΝ, 
"μεν πα] πηῖ{ο Πλ αῑς- 
οἵρ]εβ, Ἡουν 1 ἵέ οππε 
Το οαῖοί] ππᾶ ἀτ]πκοίἩ 
πο Ῥριρ]ίσαπβ απά 
ΒΙΠΏΘΙΕΖ 17 Ἡλοπ ὧ9- 
Βαάς Ἠθατά {Ἡ, Ἡθ πηἰ{Ἡ 
πηζο ἴποτα, που ἐππῦ 
ΏΙΘ ὙἨΝΠοΟΙθ Ἠβτο πο 
πορεᾶ οξ ἴπο Ρ]γεἱοίλῃ, 
Ῥπαὺ ἔλεγ ἐ]ιαῖ το βἰεκ: 
1 οαπιο ποῦ Το ου]] 6]θ 
τῖσμίοοιβ, Ὀαῖ Βἱηποθσς 
{ο τερθΠ{βποθ. 

18 Απά 11ο ἄἱροιρ]θς 
ΟΕ ζοῦπ απᾶ οἳἑ ἴμο 
Ῥ]ΠΒΓΙβεεΒ πξθά {ο {βμΐ: 
υπᾶ ἴΠθΥ οοἵΠθ ΑΠᾶ ΒΑΥ 
ππίο Ἠΐτα, Ίαν ἂο ἴ1θ 
ἀἱβοῖρ]θβ οξ ᾿ομπ απᾶ 
ΟΕ ἐπο Ῥματ]εους Ξβ5ἲ, 
τας ἴἩπσ ἀῑςοίριθρ {α5ἳ 
πιοῦ 19 ὦθρας 
Βαὶᾶ ππίο Ίλμθπι, 08 
8Ἀ6 ομί]άχοι οἱ ἴ]λθ 
ῬτίάθοπαταΏος ᾷ05ἱ, 
Ὁ]]θ {πο Ὀτίάθρτοοπα 
18 πηἩ ἐθτη 5 Ίοπᾳ 
Αα {Ἠ6Υ Ἠρτο {πο Ὀτίάο- 
Ρτουτα ππΙ{Ἡ ἐποπα, ἐἨθΥ 
ομρπποῦ {Αβί. 20 Βταιε 
ἴπΠο ἄαγα πη]]] οοπ1θ, 
π/πθη 11ο Ὀτίάρρτοοτα 
ΕΊΑΙ1 Ὦο ἴβΚκεπ ΑΤΤΑΥ 
Ίτοπι ἴποπα, απᾶ {ποπ 
ΒΊΑ]1 {που Εβ8ἱ 1π ἴποςξθ 
4Α5Β. 21 Νο τΙβη 81ο 
ποντοί]ι α Ῥϊοςθ οξ Ἠθπ 
ο]οῦἩ οἳ απ οἷᾶ ρατ- 
πηθΏῦ: 65ο ἴπο που 
Ῥϊεσο ἴπαῦ Β]]θὰ 1ὲ πρ 
ΦΑΚθίΏ ΑπΑΥ ἔτοτα 19 
οἷᾶ, απᾶ 1ο τεπί ἶπ 

Ἀ Λευεὶν ΤΑ. ᾖ γίνεται 1 ΟΟΠΊΘΒ Το Ρ855 ΤττΛ. κ --εἐν τῷ π[τε]. 
σγετο {ο]]ουΊπρ ΤΊτΑ. πα. οἱ τ. π τῶν Φαρισαίων Οἱ ἴπθ ΡΩΦΥΙΒΘΘΦ τττ, 
8ἰ5ο [ε.]ττε. Ρ ὅτι ἐσθίει 1,» ὅτι ῆσθιεν ἴλαῦ Ἡθ γγας εαϊίηρ Ττς, 
τελωνῶν ΤΤτΑ. Σ--- ΤέἍηἼτβ. 5 ἁμαρτωλῶν καὶ τῶν τελωνῶν 1ΤΣ. 
σ-. εἰς µετάνοιαν ΑΙ/ΓΤΤΑΥΓ. 
 - μµαθηταὶ (οἱ ἴπε) ἀϊδοαῖρ]ες τττΑ. 
. ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα ἴ]ιαῦ ἄαγ οαι,τΊτΑΥ. 
ΤΤιΑ. ε ὑμάτιον παλαιύν ΙΤΊτΑ. 
Ἡς --. αὐτοῦ [ττ]ὰ. 

ὃ ---καὶ ΟΗΤΊτΑΥ. 
{-- ἀπ’ αὐτοῦ Ίτοτα {ΐ α. 

π οἱ Φαρισαῖοι ἴπο ΡΩβτί8εες ατΤΊτΑΥ’. 

κ [ 

1ἠκολούθουν ἴΠογ 
9 -- καὶ 

4 ἁμαρτωλῶν καὶ 
ε[καὶ πίνει] 1. 
ᾱ Διὰ τί ΏΤτΑ, 

Σ εχουσιν τὸν νυμφίον μετ αὐτῶν (μεθ ἑαυτῶν 1/) ΙΤΤΓΑ. 
5 ῥάκκους 1,, 4 ἐπιράπτει 

6 -- ἀπ' ἴτοτη 11. 



9 
χηπᾶο Ὢοχβθ. 32 Λπᾶ 
πο ΙΑ Ῥηθίοῦἃ Ἠθπ 
πῖπο ἰπίο οἷά Ῥούέ]ο5: 
οἱβο ἴ]ιθ πουν πίπο ἀοίμ 
Ῥυχθί 1ο Ῥού[]θβ, απά 
419 γίπε ἵ βρἰ]]6ά, απά 
ἔο Ῥοΐεῖίος π]] το 
ταβχτθᾶ : Ὀαΐῦ πουν π]πθ 
ταιδύ ὃθ Ῥαΐῦ ἱπῖο ΠΘΠ 
Ῥού{1ες, 

23 Αιᾶ Ι6 οαπιθ ἴο 
ΤΑ58, ἴπαῦ Ἱο ποπς 
τἨτοιρ] {Πο σοσΏ 6148 
οἩἳ. ἴπε βαρραία ἆαγ; 
Απ Πὶβ ἀἰδοίρ]εβΏεραα, 
Ά5 {ΠοΥ ποηῦ, ἴο Ῥ]αο]ς 
9Ἠθ Θ4Τ8Β ΟΕ οΟΓΗ. 
24 Απά {πο ῬΗατίςερϐ 
βαἱἀ,ππίο Ἠϊτα, Βομο]ᾶ, 
πΥἩΥ ἆο ἴΠογ οἩἳ ἴλμο 
απυραϊαῃ ἂπγ ἍὭἵπαῦ 
πυΏ]οἩ 16 ποῦ ]ατνξεα]2 
20 Απᾶ Ἡθ δαῖᾶ υπίο 
1ηθπα, Ἠαβτο Υθ ποετος 
τοιᾶ πΏπυ Ὠαγνιᾶ ἀῑᾶ 
πΥΠΕΠ Ὦθ Ἠαᾶ πεοᾶ, πιά 
πας Π Πωηρτεᾶ, Το, 
Ἀπᾶ Ίπεγ Όπαῦ Ἵθτο 
νο] Ἠϊπι 
Ἡο ν/οπῖ 1πῖο ἴπο Ποιβο 
οὲ ωᾶ Ίπ {πε ἆαμσα οΕ 
ΑΡϊαίπατ Ἅᾖἴπο ἡἨΠἱριπ 
Ῥτϊοςῦ, απᾶ ἀῑά εαῦ ἴπα 
ΕποπνΌτεπᾶ, τσλίσῖι 1Β 
ηοξ Ἱαπεια] {ο εαῦ Ῥα0 
{ος πο Ῥτίθδύς, απᾶά 
Ρατο 35ο Το ἴποπι 
ννΠῖοὮ Ὕγετο ση] Ἠΐπι 2 
27 Απᾶ Ἡθ καίά απῦο 
νποπι, ΤΠο βαὈΌαῦἩ πθΒ 
τηλ 3Ξ0Γ ΤΙΣ, απᾶ 
πού Πιβη Έος ἴπο ϱαῦ- 
Ῥαἲτ : 28 ἴπετοίοτο ἴπθ 
Βοπ ΟΕΠΠΑΠ 15 Τιοχᾷ 0159 
οἳ {λθ βαρθαίἩ, 

1ΠΙ. Απᾶ Ἡθ οπ{ογθᾶ 
Αραϊΐπ Ιπίο ἴπο ΒΥπα- 
Ροσαθ; απᾶ ἴπετο πας 
8 ΤΙ8Ώ ἴμοτο πΥΠΙοἩ θά 
Ά πα λογεᾶ Ἡαπᾶ, 2 Απᾶ 
«ἹεΥ παοπεᾶ Ἠϊτα 
συποί]οχ Ἡθ γγου]ᾶ Ἡθρ 
Ἠϊπι οἩη ἴπο βαὈραῦ]ι 
αγ ; ἴπαῦ 'Πογ ταϊραὺ 
8οσυ5ο Ἠϊπι, 3 Απάᾶ Ἡρ 
Βαϊυπ ππίο πο τπτ 
σγπῖοὮ Ἰεᾶ πο ση] πες- 
θᾷ Ἠαπᾶ, Βζαηπᾶ ΤοτίἩ, 
4 Απᾶ Ἡο ΒαϊἴἈ απίο 
1ποθπα, 15 16 Ἱανγεα] το 
ἄο ροοᾶ οπ {παβαὈΌαΜΗ 
ἆφπα, ος ο ἆο εγΙ]ῇ ἴο 
Βπύθ 146, ος ἴο ΚΙΙ12 
Ῥαϊ Ίου Ἠθ]ᾶ ᾖποαῖτ 

Ἀσθ. ὃ Απᾶ ν/Πεη Ἠθ 
αᾱ Ἰοοκθοᾶ τοαπᾶ α- 

Ὀοιῦ ον ἴποπτ να 
ΆΠραχ, Ὀεϊῖπρ ρτῖετοᾶ 

{. Σῥήξει ση] Ὀαχθί 1ΤττΑ. 
8Ώὰ πο β]εῖηβ τττΑ. 
πορεύεσθαι (διαπορεύεσθαι Ττ) ΩΤΊτΑ, 

Σ--- αὐτὸς [1ηττς, 
π--- τοῦ ΙΤΤΤΑΥΥ,: 
.--ἡν(/αᾶ [πναβ8]) τ[ττ], 

( Ἶς ακατηγορήσουσιν ἴπεν ΕΕο]] ασοοιςε 11. 
την ξηρὰν χεῖρα ἔχοντι Τ. 

ᾱ--- ἐν ΙΤΤτΑ. 
5 [πῶς] ττΑ. 
Γυμ6]) τ[ττ]α. 
πεύει Ώθ Ὠθα]5 τ. 

26 Ἠον μ 

πε σσ  ν πι ΠΠ. 
χεῖρον σχίσµα γίνεται. 32 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς' 
Ἄγιοχςο λα τοπῦ ΤΠ] Ρ]ασθ, Απᾶ πο ΟΠθΘ Ῥαΐ8 Ἀνίπο που Ἱπίς 
κ) 4 ο δ τψ » 9 ” ες [] ς Ί κ. ’ " " 

ἀσκοὺς παλαιούς᾽ εἰ-δὲ.µή, Ἰῥήόσειὶ ὁ οἶνος "ὸ νεος τοὺς ἆσ- 
3ΑΚΙΠΒ Σρ]ᾶ; οἴπεχνῇήςθ, “Ὀμταίβ 11ῃ9 "γγίπθ που ᾖἴπο οκίτπα, 

κούς, καὶ ὁ οἶνος Ιἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται"' ἀλλὰ 
απῆ ἴμο πνπθ ἶ5 ρυιχθᾶ ουῦ, απᾶ πο ΕχΙπς πνη]] ο ἀθβίτοσεά ; ρας 

οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺρ καινοὺς βλητεον.! 
|3γγϊπθ 1πθυ; 3Ιπίο δαΚίπβ «που 18 {ο Ῥε ραῦ, 

99 Καὶ ἐγένετο "παραπορεύεσθαι.αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασινϊ 
Απά 16 βΠ1Θ ο Ρ888 νπαῦ Ἡο πεπῦ οᾳπ ἴπο Ἅεβοραία : 

διὰ τῶν σπορίµων, καὶ 9ἠρξαντο οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ  ῥΡὺδὸν 
{πτοιρἩῃ 1Ἡθ οοτΠπ-Ώο]ᾶΒ, απᾶ "δοραν 118 "ἀἱκοῖριθΒ Πἰπεϊτ] πσαγ 

ποιεῖν' τίλλοντες τοὺς στάχυας. 34 καὶ οἱ Βαρισαῖοι ἔλεγον 
{οπηςβΚθ, Ῥ]αοκίπ Ἅᾖῃθ 6418, Απᾶ ἴπο ὮΠηΣΙδεΘΒ πδά 

αὐτῷ, Ἴδε, τί ποιοῦσιν ἂἐν! τοῖς σάββασιν Ὁ οὐκ.ξεστιν; 
{ο Ἠϊπι, Βε]ο]ᾶ, πἩγ ἄοΐἹε οπ ἴπθ ΒαρραίἩ {λαῦ νῖομ 1 ποῦ Ίαξα] 2 

96 Καὶ ταὐτὸς! Σἐλεγεν! αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίη- 
Απά Ἠθ βαθιά ἔοἴἨθιι, 3Ἂογψες Ἅᾖήάϊὰ 3ο τοαᾶ ν/μαῖ 3αϊά 
ε / δ Ι τει ΄ ” Ν 5 ΄ Φιν 9 ε 

σεν ἵΔαβίδ,ὶ ὅτε χρείαν ἔσχεν-καὶ ἐπείνασεν, αὐτὸς καὶ οἳ 
αΏανίᾶ,  Ὑ]Ἡθη πθεᾶ Ίο Πβᾶ απᾶ Ἠαπροτθᾶ, Ἡθ απά ἴἨοξθ 

ετ᾽ αὐτοῦ: 396 Ἱπῶσὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ 
σα Ἠϊπι ἩοΥ 9 επίθτθοᾶ ΙΠύο ἴΠθ ἍΊοιεθ οξἑἀοά Ἱπ 

᾿Αβιάθαρ τοῦ! ἀρχιερέως, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
[419 ἄαγ οξ] ΑΡαίλατ 1μοθ Πῖρῃ Ῥεϊεςι, απᾶ ᾖΤπθ Ίοπγες οἳ ἴμθ 

προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ.ἔξεστιν φαγεῖν εἰ-μὴ Ἀτοῖς ἱερεῦ- 
Ῥτθθρπίημίοι Ἅαἴθι πγΏϊοἩ 18 19 ποῦ ]απΕεα] Το επ οκοερύ 2ος ἴπε ΄ Ῥτεςίβ, 

σιν,! καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; «27 Καὶ ἔλεγεν 
Ώπᾶ ΡΑΥθ επεπ {ο ἴποβαπ]ο γη Ἠΐα Ἅπετεῦ Απᾶ Ἅθ βαἷά 

” . . 4 Ἀ Ν »” πι ὕ » ς αὐτοῖς, Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, Σοῦχ ὁ 
1ο {Ἠθπα, Της µβαὈραϊἩἈ οἩ βοοομπύ ο ΤΙΣ πρβ τηβἀάθ, ποῦ 

ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον. 38 ὥστε κύριός ἐστιν ὁ 
Ίπςπ οπβουοππ6οξίπο βαὐραίἩ: 5ο ἴπθα Τοτᾶ 6 ᾖἴπθ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. 
Βου οξ πιαἩ. 8150 οξύμο "παρα, 

3 Καὶ εἰσῆλθεν πάλιν εἰς τὴν! συναγωγήν, καὶ "ἠνὶ ἐκεῖ 
Απᾶ ο οπετοά αραῖπ ἹἸπίο {πο ΒΥΠΔΡΟΡΙΘ, ΏΠᾶ πετθ πα5 ΓΠΘΓΘ. 

ἄνθρωπος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χείρα, 3 καὶ ὕπαρ- 
8 πιπΠ .Ἀνισποτοᾶ Σηανίπρ [1Π]] 9μαπᾶ, απᾶ ΥΠεΥ 

΄ η ΄ ᾿ ” ὁ -” ΄ ἁ ΄ Ἱῃ 3 / 

ετήρουνὶ αὐτὸν εἰ " τοῖς σάββασιν ἀθεραπεύσειὶ αὐτόν, 
ππετο πα ζο]]πρ Ἠϊπι τνΠαϊηογοη ἴπο βαὈραϊῦηα πο ψῇ]] Ἠθα] πῖπι, 

[ῃ -θ ΄ Ι ω - ῃ η - 3 θ ΄ 
.ἵνα κατηγορήσωσιν! αὐτοῦ. ὃ καὶ λέγει τῷ ἀανθρώπῳ 

1Π οχᾶετ 1ΠΑξ ἍᾖΤΠ6Υ παῖρΏῦ αοςμ5θ Ἠΐπα, Απᾶ Ἡθ Β8ΣΒ {ο ἴπθ ΤΙΦΠ. 
6 ’ ” Γ -” 1 . ο ἹἩ ΓΙ ὸ 

τῷ 'ἔξηραμμενην ἔχοντι τὴν χεῖρα,. ἔ Έγειραι εἰς τ 
πο Ἀυπιηογθᾶ 1Ἠπᾶ  3:πθ Ἠππᾶ, Ατίο Γ[αβπᾶ σοπιο] Ιπίο ἴπθ 

μέσον. 4 Καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἔξεστιν τοῖς σάββασιν Ῥάγαθο- 
πη]ᾶςῇ, Απάα Ἡθ βαγ8 Ὅο ἴπθτα, 15 1 Ἱανέα] οπ 1ο βαδραίπβ το ἄο 

ποιῆσαί,! ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι, ἣ ἀποκτεῖναι : Οἱ. δὲ 
ροοᾶ, ος Ὦᾖἵοᾶο ετί]2 31406 19 ”βΑπε, ΟΥ το ΚΙ Βιΐ ἴΠογ 
΄ ΄ η] ΄ ευ) 4 «9 ο” τα 

ἐσιώπων. ὅ καὶ περιβλεψάμενος αὐτοὺς µετ’ ὀργῆς, "συλ- 
σγοτθ β1]θηῦ. Απᾶ Πανίπρ ]οο]εᾶ βτοιπᾶ οη πρι ἍἡνΙἩ Α3πΠΡεΣ, Ῥεΐπσ 

κ: ὁ νέος ΠΤττΑ. 1 ἀπόλλνταὶ καὶ οἱ ἀσκοὶ ἵ5 ἀθ5ῦιτογεᾶ 
π-ἀλλὰ.... βλητέον π[ττ]Α. Ἀ αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν παρα- 

ο οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ΙΤΊτΑ. ἡϱ ὁδοποιεῖν 1. 
5 λέγει ἨθΒΑΥ5 ΊΤητ.  ἍᾖΤΔανείδ ΙΤΤΤΑ; Δανίδ ἀΝΓ. 

α τοὺς ἱερεῖς Τ. Σ -- καὶ απᾶ τττΑ. .--- την ()εαά 
Ρ παρετηροῦντο 1, ᾗὉ Έ ἐν ΟΠ (ἴἨ6)τ. ἀθερα- 

ἔτὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν ΙΤΙΑ 
 συνλυπούμενος ΤΑ. Ε΄ Ἔγειρε ΑΙΤΊΤΑ, ἍἉ ἀγαθὸν ποιῆσαι Τ, 



ΠΠ. ΜΑΕ κ. 

λυπούμενος! ἐπὶ τῇ πωρώσει της καρδίας αυτών λέγει τῷ 
στ]εγοᾶ ὖ ἴηπθ ἍἩἨαχάπεββ οἱ ἐπεῖχ Ἠθασῦ, Ὦο ΒΡΥΑ {ο {πο 

2 ΄ 3 3 -” ῤ ]ς Ι ΔΝ γφ) Ν 

ἀνθρώπῳ, Ἔκτεινον τὴν-χεῖρά.Ἓσου.ὶ Καὶ ἐξετεινεν, καὶ 
ή ΤΙΩΗ, Βίτοίοὰ ου ῦ ταν Ὠαπᾶ, Απᾶ Ἡοἰτοῦεπεᾶ ού [10], απᾶ 

Ἰἀποκατεστάθη! ἡ χεὶρ.αὐτοῦ πῤγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.ϊ 6 καὶ ἐξελ- 
πα ποδἰοτθᾶ Ἠ]ς “Ἡηπᾶ Βοιπᾶ α5 ἴἩο οἴπαν, Ἆπά ΠἨπτίηρ 

θόντες οἱ Φαρισαῖοι "εὐθέως! μετὰ τῶν ο, ο συμβούλιον 
Εοπθ ομῦ {πο Ῥπαχίπθοςς Ἱπιπιεᾶ]αίοΙγ ση ζἩη ἴπο ογοᾶίαπβ 3σοουπμε] 

οἐποίουν! κατ αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσιν. 
Σέοοκ βραϊπει Ἠϊπι, που ἍἈἨϊπι 116Υ ταση ἀρείτογ. 

7 Καὶ ὁ αρα αμ, μετὰ τῶν. μαθητῶν-αὐτοῦ' απρὸςϊ 
Απα 76ξαβΒ ππθιμάτευ πίι Ἠϊς ἀϊςοῖρ]ες το 

τὴν θάλασσαν καὶ πολὺ 
1η9 «θα; Ἀπά “ρτορῦ 3 τιπ] 1 ὐμᾶθ Έτοπα 6α1]εο 

σἠκολούθησαν! "αὐτῷ,! καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, 8 καὶ ἀπὸ Ἱε- 
Σο]]ογγθᾶ Ἠΐπ,  απᾶ 4τοπι οπᾶεα, Απᾶ Έτοπι ἆε- 

’ 4 ΑΔ ω 3) ιό Ν ; ο] , 
ροσολύµωνγ, καὶ ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου" 
Ταδα]οπι, Επᾶ ἔτοτα 1άμπιθ, απᾶ Ῥογοπᾶ ἵἴπο «οοτάαμη; 

καὶ οἱ! περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, πλῆθος πολύ, Ἰἀκούσαντες! 
Ἀπᾶ 11ου ατοιπᾶ Ἴστο απᾶ ΒΙ4οΠ, α πι] ὑμᾶρ 1ρτομῦ, Ἠαν]ηρ Ἡθατᾶ 

«“ πο ώῃ Έ . ” , 9 - θ 

ὅσα ἐποίειὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν. 9 καὶ εἶπεν τοῖς-µαθη- 
Ἠοῦν πιμοἩ Τθ τνα8 ἀοἶπβ «6ΡΠΙΘ ο Πΐπι, πιά πεβΡροξθ το Ἠί ἀϊβ- 

ταῖς αὐτοῦ, ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν 
οἵρ]ος, τπαῦ α βπια]] ΕΙΡ πα]ρλῦ νγαὶῦ προι ἍἨΠίϊπι, οἨ βοσοιπῦ οξ ἴμθ 

ὄχλον,ῖἵνα  µμἠ-θλίβωσιν αὐτόν. 10 πολλοὺς.γὰρ ἐθερά- 
οτοπᾶ, ἴπαῦ 1ου παὶρΏῦ ποῦ ΡΙΘΒΒ προπ Ηῖπῃ, Έος ΤΙΑΠΥ Ἠθ 

πευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ, ἵνα αὐτοῦ ἄψωνται,  ὅσοι 
πΠεβ]θᾶ, Εο ἴπαῦ Ἅπεγ Ώου ἍἉἨΠῖπι, ὑπαῦ Ἠῖπι ἴλος ταϊρηῖ{οιςἩ, ΑΕΤΙΒΗΥ 98 

εἶχον µάστιγας' 11 καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν 
Παά ΒΟΟΙΥΡΟΣ; Άπᾶ {πο βρισ{ζρ 1πθ ἨποίθαΠ, πει ἍἨὨϊπα 

χἐθεώρει, προσέπιπτεν! αὐτῷ, καὶ 7έκραζεν!, Ἰλέγοντα,! "Ότι σὺ 
1167 Ῥε]ε]ᾶ, 461! ἄοννηπ Ῥείξοτο Ἠϊπι, απᾶ οχὶθᾶ, βαγίϱ, Τποα 

εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 12 Καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς, ἵνα μὴ 
Ἀτὶ {πο Βοῦ οξ ἄοᾶ, Ἀπά  Ἅαπηπο]λ Ἆρθ τορικθά {ποτα, 5ο ιλαῦ “ποῦ 

αὐτὸν φανερὸν! Ῥποιήσωσιν! 5. 
δηΐτα πηρπ]{οςύ 111ο6Υ 3ςΠοι]ᾶ “πιβΚθ. 

19 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὓς 
Ἅπά Ίρθροεςαρ ᾖΊπίο ἴλπθ πιουπζαϊἩ, απᾶ οβ]18 {ο Ππίπα] πποπα 

3” ο) ΄ 9 3 ” .] ) , . . / 

ἤθελεν αὐτός' καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14 -καὶ ἐποίησεν 
Ἀπου]ᾶ ο: Απᾶ ἍΤΠεγ ποπύ το Ἠϊπα, Απιά 9 αρροϊη{εᾶ 

δώδεκα ἵνα ὧσιν µετ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς 
άποιτο ἍΊπαί ἴμον παϊιρΏυ οσα Πίτα, Άπα Ὅπαῦ Ἠθ ταὶρῃὺ πεπᾶ μετ 

κηρύσσειν, 15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν ἀθεραπεύειν τὰς νόσους καὶ! 
10 ΡΘΑΟΊ, Άπά {ο Ἠατο ααἰποσϊύγ Το ἨθΒΙ ἄΐπεββδθ απᾶ 

ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. 16 «καὶ ἐπέθηκεν τῷ Σίμωνι ὄνομαι 
το ομ5ί ους ἀΕεΠΙΟΠΒ. Απά ο πἀᾶθᾶ το Βίπιοπ Γ1πε] πατηθ 

Πέτρον’ 17 καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην 
Ῥοΐοτ: Απᾶ  «βΠΙΘΒ Τηο [Εοπ] οἳ Ζερεᾶεο, απᾶ 1οῦμπ 
. 2 9 -) ΄ κα. ’ φ. ”. 3 , 

τὸν ο. τοῦ Ἰακώβου' καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς  ὀνόματα 
{πο ἍὈτοίπες οἳ ζ.π1θΕ; Άπᾶ  ρ ρἀᾶθρᾶ (Το πετ [119]. παπαθς 

Κ--. σου (γεαᾷ [ἴῃγ ]) Ἠαπά τ[τε]Α. | ἀπεκατεστάθη αΙΤΊτΑΥΓ. 
οι ττγΑνν. 8 εὐθὺς ΤητΑ. ο ἐποίησαν Ἑ; ἐδίδουν Ρ9γε τα. 
ἀνεχώρησεν αΙΤΊΓΑ. 4 εἲς ατ. 
Ἰουδαίας Ὁ. . --- αὐτῷ [ω]ττΑ. 
π ποιεῖ Ὦθ 15 ἀοίηρ ττα. κ ἐθεώρουν, προσέπιπτον Ι.ΤΊτΑΥΥ. 
Ύοντες τ. Ἀφανερὸν αὐτὸν ΑΥΓ. ὮὉὃ ποιῶσιν ΤΊτΑ. 
Ῥεέσααςε ἔπεν Ώρα πουν η Ἠάπη {ο Ῥε ἴπο Οησὶί 1, ᾱ--- θεραπεύειν 
9 - καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα, Άπὰ Ὦο αρροϊπίοα ἴ]ο {πθιτο τ, 

ε--- οἱ [τ]ττι[α]. 

πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας. 
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49Υ πο Ἱατάποςς οἳ 
1Πεῖτ Πθαγῦς, Ἡο εαἰἩ. 
ππίο 1η τας, τοῖσι 
ΣοτῦἩ ἐΠίπο Ἠαπᾶ. Απᾶ 
Ἡθ βἰχοίοποά δὲ ους: 
απᾶ Ἠ]8 Ἠλμᾶ ΤΥΑΒ 1ο- 
Βέοχθά Ὑποῖε 35 ἴλθ 
οἴμες, 6 Απά Ίπα 
Ἐλατίβθρϐ ποπὺ ΣοτίἩ, 
Ἀπᾶ βἰταϊρ]Ώύγγαγ ἴοο]ς 

:ΟοΙπΠςθ] πΙἩ πο Ἡο- 
χοᾶῖαηπς αραῖπξῦ Ἠίτα, 
Ἡου ἴἨθγ παὶρηι ἆθ- 
Είχογ Ἠίπι, 

7 Βαν σεειβ νη(Π- 
ἄτανν Ἠϊπαβε]{Ε συ] Ἠϊβ 
ἄἰξοῖρ]θβ ἴο πο 8θα: 
Άπᾶ α ρτοαῦ πια] 1ᾶθ 
Ίτοπα ἀπ11]1εο {ο]]ογνοᾶ. 
Ἠΐπα, απᾶ ἔτοπα ΓΕ, 
8 απᾶ ἐτοπὰ ζΓετακα]επα, 
Ἀπᾶ ἔτοπα Τάπηεβα, αηᾶ 
Τοπ Ῥογοπᾶ «οοτάσα: 
Απᾷ Ίπογ αροιέ Τγτθ 
ἈΑπά Βἰάοπ, α βτεαῦ 
πα] 0] αᾶε, ὪΠθἨ Όπεν 
Ἠ8ᾶ Ἰθατᾶ πηπῦ ρτενῦ 
1ΠπρβΕβ Ἡθ ἀῑά, οαπαθ 
ππέο Ἠϊτα, 9 λπᾶ Ἠθ 
Έρα]κθ Όο Ἠϊς ἀἰξοῖρ]εβ, 
τπαῦ  οπια]] αεΠἱρ 
Εποι]ᾶ ταῖς ον Ἠῖτα 
Ῥθσβιιεθ ο {19 το]ή- 
νπᾶο, 168ὐ {που ελοιυ]ά 
ἵἨτοπρ Ἠϊπι. 10 ἘΈος 
Ἡο9 Ἠρᾶ Περ]εᾶ τιβηΥ ; 
ὰΠΒΟΠΙΠςὮ {παν Ίπογ 
Ῥτεβεθᾶ προπ Ἠϊπα 2ος 
Μο ΤοισἩ Ἠἶτα, 5 ΤΙΑΠΥ 
88 Ἠμά Ῥ]αριιθαβ. 11 Απά 
ππσ]εαπ ερἰσ]ζΒ, Πε. 
ἴπεσ βαν Ἠϊπι, {ε]] 
ἄονη Ῥεΐέοτο Ἠϊπι, ηπᾶ 
οχ]θᾶ, ΒΑΥΙΠΡ, ΤΏοιι πτό 
Ίο Βοπ οξοά. 12 Απᾶ 
Ἡο οαἰταῖτ]γ οπατρεᾶ 
ἵβεπα {παῦ {που «που]ᾶ 
ποῦ ταθκο Ἠίπα Ἐποσηε, 

13 Απᾶ Το ροείῃ πο 
1πίο ΒΑ πιουηζαίτ, αἩ. 
οα]]θἵἩ 1ωιέο λύπι νυποτα 
Ἡο ππου]ᾶᾷ: απᾶ ΤἨεγ 
οβΤΏΘ 1Ώ{ο Ἠΐπα, 14 Αιιᾶ 
Ἡο οτᾷαϊπθᾶ {Ίπνγεῖτε, 
τΏρῦ ἴπεν εποι]ᾶ 6 
ση Ἠϊπα, απᾶ {πα ης 
τηϊᾳΏῦ 5επᾶ ἔπεπα ΕογῦἩ. 
{0 ῬΘΒΟΠ, 15 απᾶ ἴο 
Ἡατο Ῥούπογ ἴο Πεαὶ 
ΒΙ6ΠΘ5Ξ65, ϱπᾶ {ο οπεῦ 
ους ἄθτι]β: 16 απ δἰ- 
ΧΩΟἨΠ Ὦρ βυτηαπαεᾶ Ῥ6- 
{ος ; 17 απᾶ ᾖ”απιε ἐπθ 
80η οἳ Ζευεᾶεε, απᾶ 
φομπ 1πε Ὀχοίπας οξ 
Φάπιθβ; ππᾶ Ἡρ 5Ἡχ- 
πιατηθάᾶ Ίπεπι Βοβῃη- 

--. ὑγιῆς ὡς ἡ ἄλλη 
Ῥ µετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 

α«ὐκολούθησεν ΥΤΤΑ; ἠκολούθησαν Ρἰασεᾶ α[ίεγ 
Υ ακούοντες Ἠεβτίηρ ΙΤΊτΑ. 
 ἔκραζον 1ΤΊτΑΥΓ. 

5 -- [ὅτι ᾖδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι] 
Σλέ- 

τὰς νόσους καὶ ΤΤΓΑ., 
{ὄνομα τῷ Σύμωνι ΤΊτΑ, 
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6: μ9Β, Πίο 8, Τ19 
βοπ5 οξ {πιιπάοτ: 18 πιά 
Απάτου, απά ΡΗΙΙΡ, 
Απᾶ Βητίπο]Ιοππονν, ππά 
Μαἴπουν, ππᾶ ΤηοπιΠ5 
ἈΌᾶ «ππιοβ ἴπο 8Ο οἱ 
Α]ρήητουβ, ππᾶ Τ]παά- 
ἄσαβ, απᾶ μίπιοη 16 
Οππαππίτο, 19 απᾶ σα- 
ἃπς Ἰβοπχ]οί, Ἱπλπῖο]ι 
Ά]εο Ῥοΐχαγεά Είπα : 

Απᾶ {που πτεηῖ Ἰπίο 
ΒΏ Ἠομβο. 20 Απά {πο 
ποα]θ]ταᾶθ σοπιθίἩ ἴο- 
Ροίπες αραῖπ, Βο ἴλαῦ 
3ἨθΥ οοα]ά ποῦ ϱΒο 
πηποἩἈ 5 οαῦ Ὀτεβά. 
21 Απᾶ ππεηπ ἨῖΒ 
Σχίθπᾶβ ἨἩθατᾶ ο) Τέ, 
{που πεπῦ οαῦ το Ίαγ 
Πο]άᾶ οἩ Ἠἶπι : 2ο ἴπογ 
βαἱᾶ, Ἠο ἵ5 Ὀοείᾶο Ἠϊτι- 
Β61Ε. 22 Απᾶ {πο βοσῖΏθβ 
ππΏῖοῃ «ϱοβΠ1Ἱο ἄονπ 
1τοτΏ «ετιβα]επα α]ᾶ, 
Ἡε ἨὨπίπ Ῥοε]τεραῦ, 
Άπά ὮΥ {1ο Ῥτίπσο ος 
{πρ ἄεν]]ς οαξ5οἰἩ Ὦθ 
ουῦ ἄενί]β, 35 Απά Ἰθ 
οβ]]οᾷ ἔποπα «πίο ]ιῖπη, 
Άπᾶ βρἰᾶ τιπ{ο {παπα ἵπ 
Ῥαταβ]θΒ, Ἠου οσα α- 
{Απ σααὐ οαπύ Επίαν 
24 Απά ἶξ ο Ἑἱπρᾶοπι 
Ῥθ ἀῑνιᾶρδὰ αραῖπει 
118618, ἴπαῦ Κἰπρᾶοτα 
οβηποῦ ϱἰαπᾶ. 25 Απᾶ 
Η Αα Ώοιβο ο ἁῑν]άοα 
Ασαϊπεαῦ ᾖΙβο]ί, ἴπαῦ 
Ἡοιβο ορηποῦ Εἶππᾶ, 
26 Απά 1 Βαΐαπ τίβθ 
τρ αραϊηςν ἨἰτωφοΙξ, 
απᾶ Ὀο ἀῑνιὰθᾶ, ηο οµἩ- 
ποῦ βἴαπᾶ, Ὀαῦ Πα απ 
οπᾶ. 27 Νο τΙβΏ Απ 
οπίθ; Ἱπίο α ΒἴΤΟΠΡ 
χηβΠ)Β Ἠουρο, «Ἡ } 5ροϊ] 
Ἠϊς ροοᾷβ, εχοερύ θ 
πη]] Ἀτδί Ῥιπα 11ο 
ΒΙΤΟΠΡ πιβΏ; απᾶ ἴπεπ 
Ὦο ν]] οροῖ] Ἠΐ5 Ώομβθ, 
28 Ὑετὶ]γ 1 5η ππίο 
σοα, ΑΙ] εἶπρ οια]] τε 
Σοτβίτεη πη{ο ἴπο 5οΏΒ 
οἳ ΊπεΠ, απᾶ᾽ Ῥ]ης- 
Ῥποπαίο  ὙἩπετονννἩ 
βοοτεσ πογ ϱπα]] Ῥ]ες- 
Ῥπεπιο: 29 Όαῇ πο ἐπαῦ 
βΏα]] ΌῬ]α-ρποταο α- 
Ραϊπβῖῦ ἴποε Ἠο]γσ αΠοβῦ 
Ἠαίπ πονύεγ {οτρῖτο- 
ποςς, Ὀαῦ 18 η 4απΠΡοθΓ 
οἳ οἴοτπα] ἁβπτωπηίίοη : 
30 Ῥεοπιιδο Ίπεγ βα]ᾶ, 
Ἠο Ἠβίῃ απ ὉΠο]θβῃ 
ερὶτ]ὔ, 

ΜΑΡΚΟΣ. 11. 

ΕΒοανεργές! ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς' 18 καὶ ᾿Ανδρέαν, καὶ 
ἝἌομπείροβ, ὙΠίσα Ἅᾖ18 Ῥοπ5 οἳ Πυπάος ; Ἀπᾶ Απάχον, απᾶ 

, 3 μα 4 . 
Φίλιππον, καὶ Βαρθολομαῖον, καὶ ΣΜατθαῖϊον,ὶ καὶ Θωμᾶν, 

ῬπΙΠρ, βπᾶ Ῥητίπο]οπαςθυν, βπά Μαίπενη, Απᾶ ΤΠοπΙ8, 
΄ ” ΄ 

καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ) Αλφαίου, καὶ θαδδαῖον, καὶ Σίμωνα 
απᾶ 4Π1ΘΒ 1πο [5οπ] οἱ Α]ρ]εαςβ, απά ἸΤηπάᾶκιιδ, απᾶ ἍὮΒΙπΙΟΠ 

τὸν ἹΚανανίτην,! 19 καὶ Ἰούδαν ΚΙσκαριώτην,, ὃς καὶ παρέ- 
'πθ Οαππαπίΐο, απᾶ ο«σάαθϐ Ἰδοατ]οίο, π/Ώο 4]5ο ἀε]Ιτεῖ- 

δωκεν αὐτόν. 
οἆ πρ Ἠϊπῃ, 

Καὶ Ἱέρχονται! εἰς οἶκον' 390 καὶ συνέρχεται πάλιν 3 ὄχλος, 
Απᾶ ΊΠογσοπε ᾖἵο 8 Ποπςθ: Απᾶ 3οοπιθβ” {οβείπες "αραῖπ 1" οτοπνᾶ, 

ὥστε μὴ δύνασθαι.αὐτοὺς "μήτε! ἄρτον φαγεῖν. 21 καὶ ἀκού-ὶ 
βο λα πθγ 81ο πού βΏ]θβοπηποΏ ης Ῥτεμά "Το”θηῖ, Απά Ἠατίπρ᾽ 

σαντες οἱ παρ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν" 
ἨἈθαχᾶ {[9ξ Ἱτ]. ἴΠοβο Ῥοε]οπρίπρ ίο Ἠϊπι πεπῦ οαΏ ἴο Ίαγ Ποιά οἳ Πτι; 

ἔλεγον.γάρ, Ὅτι ἐξέστη. 3932 Καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ 
2οχ ἴπεγ βα]ᾶ, Ἠο 15 Ῥερ]ᾶο ΠΠι5θ]Μ, Απιά 119 ΒΟΣΙΏ6Β ὪἩο τοτα 

Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον, Ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει' καὶ 
Φεγαδβ]ετα 6ΛΠ1Θ ἄοπγπι βαίά, Ῥεειπερα] 9 Ἠα8; απάἁ 

Ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, 
Βγ ἵἴπε ἍῬτποθ οξ{πθ ἄοπιοπβ  Ἅθ σβ5ῖς οαῦ ἴπθ ἍἀθΠιοἨβ, 

90 Καὶ προσκαλεσάµενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν 
Απά Ἠατίηρ οβ]]θᾷ το ᾖ[Ππῖπι] ἴπεπ Ἅᾗἵπ ῬΗΧΑΡΙ6Β 119 ββ]ά 

αὐτοῖς, Πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἐκβάλλειν; 24 καὶ 
{ο ποπι, Ἠον οδη Βαΐλπ ει στα αχραςὲ "οι Απᾶά 
Σι αν ον Ἡ .- . ν/ ω « 
ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν µερισθῇ, οὐ-δύναται σταθῆναι ἡ 
16 α Κἱπρᾶοπα Αραηςὺ ᾖ19ςεΙξ 6 ἀϊνιᾶθᾶ, 35'ποῦ αρ] Ἅδέο Ἰβαρπᾶ 

βασιλεία. ἐκείνη' 35 καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ ἑαυτὴν μµερισθῷ, Οοὐ 
αὐηαῦ “Κἰπρᾶοτα : Ἀπᾶ 4ξ Αα λοπεο βραπβῦ 10ο] ο ἀϊν]ιάςᾶα, "ποῦ 

δὐναταιισσταθῆναι ἡ.οἰκία. ἐκείνη”Ἱ 26 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη 
31854016 50ο ᾿Εναπᾶ χεραῦ “Πομεβο: «Ἀηπᾶ 1 Βαΐαν ἍἨαβτῖςεσ πρ 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν Ἱκαὶ΄’ µεμέρισται,! οὐ.δύναται Σσταθῆναι,ϊ ἀλλὰ 
βΡΑἱπςδί Ἠϊπαιβε]ξ απᾶ Ἠββ Ῥεεπ ἁῑτιᾶςάᾶ, Ίο ἵ5 ποῦ αὓ]9 το ϱὔαπᾶ, ται 

/ ” 5τ ) δύ ) Ν | τν. . / ” .) - 

τέλος ἔχει. 27 5 οὐ δύναται.οὐδεὶς! Ἱτὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ, 
ΘΠεπά Ἀᾳ88, Νο οπο 1Π ΑΠΥ πν]ςθ 19 αΌ]θ ᾖπθ Ρροοᾶς ο ἴμοθ Βίτοπρ τιαη, 

εἰσελθὼν εἰς τὴν.οἰκίαν' αὐτοῦ, διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶπον 
Ἠανίπρ επἰοταᾶ Ἰπίο Ὠϊ5 Ἠοιςο, Μο Ῥ]απᾶος, πη]εςς πτει 

τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν. οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 28 ᾱ- 
ἴλπο ΕἴτοΏς ταπΠ Πο ῬΙπᾶ, απᾶ ἴλπεπ Ἠϊ5 Ἠοιςα Ἡο ση] ρ]απᾶος, Ὑε- 

μὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πάντα ἀφεθήσεται Ἱτὰ ἁμαρτήματα τοῖς 
τν 1547 ἴογοι, ἰπας αἱ ὅπα]]”0ο "Εοτρίτεπ Σο ΑΑἶπδ το έλα 

υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, καὶ Σ βλασφημίαι Σύσας! Ίἂνὶ βλασ- 
508 ΟΕΤΙΟΗ, Πιτ Ὁ]αδρΠοπα]θβ ὙνΠαίδορτος ᾖἴπογ βπα]] 

φημήσωσιν' 399 ὃς δ.ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὺ 
Ώπγο Ῥ]α5ρΏεπιεᾶ: ὮῬαῦ πποςοετος 5Πα11 Ῥ]45ρποπιθ αραϊηβῖ ἴποθ ίσιο 1πο 
ϱ/ ” ” ” ” Ν »Σ 8 ΄ ώ 3 , Γι) [ᾳ 

ἆγιον, ουκ-εχει αφεσιν εις τον αιώνα, ἀλλ ένοχος εστιν 

Ἠο]ψ, ' Ἠαβδποῦ 2οχβίγεπεςθ ἴο εἰεγηῖΐτ, Όαν "Παρ]ο 5ΐο 19 

αἰωνίου “κρίσεως Ἱ 90 ὅτι ἔλεγον, Πνεῦμα.ἀκάθαρτον ἔχεῦ 
εἴετηπα] Ἱαάρπεηί; Ῥεσβ]5ο {ποτ εα[ᾶ, Απ ππο]θαπ ερ]τ]ς ηο Ἠββ, 

Ε βοανηργές ΤΤΊτΑ. 
1 ἔρχεται Ὦε ΟΟΙΠΩΘΡΤ. 

Ὁ]] ποῦ ὃθ αὖ]ε ΤττΑ. 
ΙΤΤΤΑΥ, 

ἀῑνιάεα. αι τ. 

απ ττΑ ΥΓ. 
βμα]] Όορτ. 

χστῆναι ΤΑ. 
οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη ΤΊ5. 

Σ -- αἱ {πε 6ΊΤΤΤΑΥΟ. 
6 ἁμαρτήματος 5ἱη (γεαᾷ Ρα] ος εἴθγηαὶ Βἱ1) ΗΤΤΑ, 

Ἀ ἸΤαθθαῖον 1ΤΊΤΑ. 1 Καναναῖον Ο8Π8ΠΘΡΑἨ ΙΤΤτΑΥΓ. 
πι -{- ὁ [ης (ογουπᾶ) Ι/ΤΑ. ἍἩ μηδὲ ΙΤΙΑΥΓ. 

Ρ ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι (στῆναι ΤτΑ) 1/ΕΊτΑ. 
5 --- αλλ) Ὀαῦ ττιΑ. 

κ Ἱ]σκαριώθ 
ο οὐ δυνήσεται 

α ἐμερίσθη, καὶ Ὦθ 16 
-- τοὐδεὶς δύναται αΠΙΝ. εἰς την 

Ἡ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα 
Υ ὅσα ΙΠΤΤΑ. 1 ἐὰν ΤτΑ. 5 ἀλλὰ ΙΤΤΤΑ. ὃ εσται 



... Αῥ 

πε ΙΤ, 

9] «"Ερχονται.οῦν! 

ΜΑ ΕΕ 

εοἱ ἀδελφοὶ. καὶ ἡ-μητηρ-αὐτοῦ,! καὶ 
Τμεη οοπ]θ Παῖς] Ῥτείμτεη  απᾶ Ἠ15 ταοίπετ, απᾶ 

ἔξω Ιἑστῶτες! ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, Σφωνοῦντες! αὐτόν. 
Ἀν(ποαο λβἰαπζίηςσ εεπύ το Ἠϊπα, οβ]πρ μπα, 

92 καὶ ἐκάθητο Ἀὄχλος περὶ αὐτόν"! Ἰεῖπον δὲ αὐτῷ, Ἴδού, 
Απά  58αἱ 1. "οτοσιγᾶ ατοαπᾶ ου Απᾶ ἴμογ βαϊᾷ {ο Ἠίπα, Βεπο]ᾶ, 

ἡ -µήτηρ-σου καὶ οἱ.ἀδελφοί-σου Ἡ ἔξω δήτοῦσίν σε. 99 Καὶ 
ΤΗΥ πιοῦπος απᾶ την ὈτοίἩΏΓθιι ποποαῦ κθοῖς 1μοο, Απά 

Ιἀπεκρίθη αὐτοῖς, λέγων," Τίς ἐ ἔσπεν ἡ-μήτηρ-μου Ἠἢ! οἱ ἀδελ- 
Ἡε ππβπνεχθᾶ ᾖ{λεπι, ΒΗΥΙΠΡ, Πο ΤΟΥ ταοῦπες ος Ἀρτοεία- 

φοί ος ; 94 Καὶ ας ση οκύκλῳ  ΧΤοὺς περὶ 
τεη τὰ Απιᾶ ἨΑγΙπε ]οο]εεᾷ ατοππᾶ οἩ πι ς τσ ἰκοαῖε 14οβο”γ/πο οτυππᾶ. 

αὐτὸν! καθηµένους, λέγει, Ἴδειι ἡ. µήτηρ. μου καὶ οἱ ἀδελφοί 
Ἠϊπα ππετθ ον πο δᾳ58, Ῥομο]ᾶ, ταν πηοίμετ' απᾶ 3Ῥτείητεῃ. 

μου᾽ 9ῦ ὃς αγὰρ' ἂν ποιήσῃ Ἱτὸ θέλημα! τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελ- 
Τη: Έος Ὕλουτος 5ἨαΙ]4ο [πο πὶ οξἑ ἄοᾶ, 9 "Ώτο- 

φός µου καὶ ἀδελφή. "μου! καὶ µήτηρ ἐστίν. 
1Ἠθσ ΤΤα7 απᾶ ΏΙΥ 8Ι5ύεΓ Αηᾷ πιοῦμες ᾖΒ. 

4 Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν Ἰθάλασσαν' καὶ 
ο Απᾶ αραῖηῃ ο εν Το ἴεπσἩ Ὢσ .ἴηἹο - 888, Απάᾶ 

Ισυνἠχθηϊ πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, Ι ὥστε αὐτὸν ἵἐμ- 
τνθΒ Εν εα ορ πες το Ἠῖτα α 3οτοπᾶ 1ρτοβί, ϱοίηπαῦ Ίο Ἐωίπα 

Ώάντα εἰς τὸ πλοῖονὶ καθῆσθαι ἓν τῇ θαλάσσῃ, καὶ πᾶς ὁ 
θπἰοτοᾶ Ιπίοίπο ἡεπῖρ βαῦ 1Ἠ ᾿ 119 ΒΕ8Β,. βΠά αἱ 1πθ 

ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς τήν.ὶ 2 καὶ ἐδίδασκεν 
οτουγᾶ ο1ο5ε το πο 808, οη ᾖΊἵΠθ Ἰαπᾶᾷ τ/α5. Απάᾶ πο {ααρπυ 

αὐτοὺς ἐν παραβολαϊῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ ὃδι- 
μετ ῬΗΥαΡΙ65 ΠΠΑΠΥ ἠπῖπρς  ρπᾶ βθϊιᾶ Ίο ΐμεπι Ίπ "εαοῃ- 

δαχῇ- αὐτοῦ, ὃ Ακούετε' ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων Στοῦ! σπεῖραι 
1πρ ΤΠϊ5, Ἡεατχκοπ: Ῥεμο]ᾶ, πγοπῦ ουῦ πο 8οπθς 5ο 8057, “ 

4 καὶ ἐγένετο ἐν.τῷ-σπείρειν, Ὁ.μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, 
Απάᾶ 16 οβΊ1θ ἴο ρ8588 Α5 Ἡθ βοπγοᾶ, 0ΠΘ 181] 9γ  «ἴπθ πασ, 

καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ "τοῦ. οὐρανοῦ" καὶ κατέφαγεν αὐτύ. 
Άλᾶ ΟΛΠΠἼΘ Ἅᾖἴπθ ) ες] ο 0πἩθ ἍΊθατεη απᾶ  ἀαποιτθᾶ 10., 

ὅ οἆλλο δὲῖ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὃ ὅπου οὐκ.εῖχεν γῆν 
Απο απούπες 3εΙ]  Ἅπροη ἴἹθ τοοκΥγ μασ, ὙἍἨετο ἢδ Ώβᾶ ποῦ ας 

πολλήν' καὶ «εὐθέως! ἐξανέτειλεν, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος33 
ατηΊΟἨ, Επᾶ Ιπιπαεᾶ]θίθΙγ 10 βρταηρ πρ, Ῥθοααδο οἱ ποῦ Πατίπς ἀερίἩ 

γῆς' ϐ «πἡλίου.δὲ ἀνατείλαντος! ΙἈἐκαυματίσθη»! καὶ διὰ 
οΕθατία; απά [υπε]εαπ Πανῖηρ αχ]δθοὴ. 10 γπως ποοτομεᾶ, Ἀπᾶ Ῥεοβιςθ ο 

ν .” «, η , Ν » τν 2 3 ΑΙ 
τὸ.μὴ.ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. Ἰ καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς Ξτὰς 
ποῦ Ὠαπνίηρ τοοῦ 10 πι τηετοᾶ πα. Απάᾶ αποίπθς ἍΣο]1ἱ Ἅαπιοπςβ ᾖΤἨπο ΄ 

ἀκάνθας' καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ συνἔπνιξαν αὐτό, καὶ 
ΥΠΟΣΤΕ, Ἀπᾶ "ρτον πρ 019 '"ὔποτπβ, απᾶ οπο]κεᾶ 18, Ἀπᾶ 

μ ” ” καρπὸν οὐκ.ἔδωκεν. 8 καὶ ἈΑἄλλο" ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν 
Σταϊὸ 16 γιε]άεᾶ ποῦ, Απά αποϊπες «611 1Πίο τἴπο ρτοαπᾶ ἴμθ 

97 
» 

81 Τηοςθ ομπαθ ο. 
Ἠ18 Ῥτείητεη απᾶ Ἠ18 
παοίλοχ. Απᾶ, βθηπᾶ- 
{πρ ποια, βοπύ αμέο 
Ἠϊπα, οπλΙπς ἍἨλπι, 
32 Απᾶ {πο τηα] Ωμ ιᾶθ 
απΟ αὐοπί Ἠϊπι, απᾶ, 
ΊἨογ εαϊῖᾶ ππίο Ἠίτα, 
Ῥε]μο]ᾶ, Ὁπν πιοίπος 
Ἀπᾶ ἴἩγ Ῥτετητεη πιη- 
ον Αθε]ὶκς 3ο; ἴπερ, 
99. Απά Ἡθ απαποτοά 
ΊἨεπι, ΒΑγίπρ, Πο 18 
ΤΗΥ Ἰιοῦμαχ, οἵ Τγ 
Ῥτοίητοπ 2 84 Απᾶ Ίο 

:1οο]κθᾶ τοαπᾶ αροπί οπ 
ΤἨθπι πἩΙοἩ 5 αΌοας 
Ἠΐτα, απιᾶ ββ1ᾶ, Ῥομο]ά 
πΙΥ Ἱπποίπετ απᾶ πιγ 
Ῥτείητεη Ι 96 Ἐοχ πΠο- 
ΒΟ6ΥΟΣ 5Ἡβ]] ἄο {ἴπο 
νη]] οξ αδά, ἴπο 54119 
18 τΏΥ ὈτοίΠας, απά ΠΙΨ 
Βἱ8ΐ6Σ, απᾶ πιοί]εχ., 

ΙΙΥ. Απᾶ Ἡθ Ῥεραῦυ 
πρηϊη ἴο Τεαομ Ὦγ {ηθ 
56. 5ἷάθ: απᾶ έλοχο ν/η8 
Ραἰποτχθᾶ απίο Ἠϊπι 
ρτεαῦ ται] ὐμᾶς, 5ο 
Τμαῦ Ἡο οπ{ετοᾶ Ιπῖο 8, 
ΡΗΊΡ, απά βηῦ 1η ἴμα 
Β68; απᾶ ἴπο πν]ο]θ 
πια] {1{αᾶε στης Ὁγ ἴπθ 
568 ΟΠ {πο]απᾶ. 2 Απά 
Ίιο ἑααρΠὺ {Ἠειη ΤΙΣ. 
τΠίπρε Ὦγ ΡΑΤΑΡΙ6ΘΒ, απά 
Βπ]ά πΏῖο ἔΠοπα 1Π Πῖς 
ἀοοὐτίπο, ὃ Ἡοβτκει; 
Ώεπο]ᾶ, ἴπΠοτο πεπῦ 
ους α 8ΟπΠεΓ {ο Βοσ’: 
4 απᾶ 16 «ατΏθ ἴ90 Ῥη58, 
88 Ὦθ βοπεᾶ, 8οπαε 1811 
Ὅγ ἴπο παγ βἰᾷς, απᾶ 
1Ἠθ Σοπφ]8 οἳ τ]ιθ αἷτ 
ΟΛΊ4θ βηΏᾶ ἄἀρτοιχεὰ Τδ 
πρ. ὃ Απά βοπιθ Εε]] οἩ. 
βίοπσ ρτοαπᾶ,. ππετε 
15 Ἠαᾶ ποῦ τιαςὮ εατίἩ; 
Απᾶ Ἱπαιπιεβ]αιε]ν 
βΡρταηρ πρ, Ώθομιαςο 15 
Ὠαᾶ πο ἀ4ερίη οἳ οατίἩ: 
6 Ῥα0 πΏεπ πο 5Ηπ 
πγειβ 1), 15 ν/θ8 5ΟΟΥΟΊ- 
ϱᾱ ; απᾶ Όεσαιβο 1ὔ πα 
πο τοοῦ, 16 σηπηετεᾶ α- 
ππαγ. 7 Ατιᾶ 5ΟΏ]ο 261] 
ΆΠΙΟΠ6 ΊΠΟΥΠΒ, απᾶ {λε 
ΊΠποχΏβ ρτου αρ, απᾶ 
οπο]κοᾶ 16, απᾶ 1ΐ γ]ο]ά- 
εᾱ πο ἀτιῦ, 8 Απά 
οἵπενγ 436] οπ ροοᾶ, 
Ετουπᾶ, απᾶ αῑά γ]ε]ᾷ 

4 καὶ έρχονται ἨΤΤΑΥΝ ᾽ καὶ ἔρχεται Τ. 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ Α. κ στήκοντες ΤΊτΑ. 
ὄχλος ΠΠΊΤΑΥΝ. Ἅᾖ καὶ λέγουσιν απᾶ ἴπεγ 58Υ ΤΤΤΓΑΥΙ. 
απᾶ {Ἀν αἰδίετς ππ[α]ν. 
ΑΠά ΙπΤτ. 3να--- µου [στ]. ο τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλω 1ΙΠΓ. 
{ου τν [πτ]α. Σ τὰ θελήµατα (γεαᾶ Όπε ἔῃ]πρς ἄοά πή]]ς) Α. 
ἓ συνάγεται 15 ραῦπετεᾶ ἰ{οφεῦ]πογ ΗΤΤιΑΥΓ. 
τττνγ) πλοῖον ἐμβάντα ΙΤΤτΥΓ. χ ἦσαν πετ ΤΊτΑ. 7 --- τοῦ ΠΠ[Ίτ]Α. 
αΙΡΊτΑΥΥ, 8 καὶ ἄλλο ΗΤΤΑ. Ὁ -ἰ- καὶ 9ηΏαᾶ [ητ]α. 
98 καὶ ὃτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος αμᾶ ΨΏεη {Πε ΞΙἩ γγας τῖδει ΠΤττΑ. 
Ί/θτο 8ΟΟΙΟΗἨθά τπτ, Ε8 --- τὰς Ο. Ἀπ ἄλλα Ο0Π6Ι8 ΤΑ. 

ύ πλεῖστος ΥΕΙΥ Ετοεαί ΤΊτΑΥΥ. 

ο εὐθὺς ΏππνΑ., 

ϱ ἡ µήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ αι πτνη : 5 οἱ 
Π καλοῦντες ΣΤΤΣΑ. 

κ - καὶ αἱ (--- αἱ ντ) ἀδελφαί σου 
1 ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει απβνγετίηρ {Πετη ηε 5.5 τηγΑ. 

Ρ σον 1. 

ἃ περὶ αὐτὸν 

πι καὶ 
α--- γὰρ 

-μου Τσ 1ΤΤΙΑ. 

π εἰς το ρα τὸ 
:--- τοῦ οὐρανοῦ 

ἂν -- τῆς 1», 
18 ἐκαυματίσθησαν ἴμεγ 

ν 



98 
Σταὶν Ἠιαῦ Αρταπρ τ' 
απᾶ ᾿ποτεββθί; ΑΠ 
Ὀτοιρπί 1ΕοτίἩ, ΒΟΠΙΘ 
θΗἱτυγ, απᾶ βοπαθβΊχκίτ, 
ΑΠᾷ νοπαθ ϱΏ Ἠαπᾶτοά, 
9 Απᾶ Ἡο ββθἰἀ απίο 
ἔἨθτα, Ἡο ἴπαῦ Παλ 
ΕΑΙΒ ἵο Ἠθας, Ἰοί Πῖτα 
Ἰεατ. 10 Απᾶ ν/μεπ Ἠθ 
τνλς 81οπθ, ἴπευ πας 
πγοτο θροαῦ Ἠΐπα πηςῃ 
119 ᾖνοινο αεκοά οἳ 
ήν Ἅᾖπο Ῥαταρ]θ, 
1] Απᾶ΄ ο ϱαἱᾶ ππίο 
Έπειη, Ὁπίο οι 1 18 
Εἴτοπ {ο πουν ὕπθπαγβ- 
{ουγ οἳ πο Κῑπρ Ίοπι οξ 
οι: Ῥαῦ ππίο ἴπεπι 
Ἐλαῦ το π]υποαῦ, α]] 
έ]ιοδο ἴπϊπρβ Άτθ ἆοπθ 
η Ῥαταβ]ες: 19 υπαῦ 
βεεῖπςσ ΊΠεγ ΤιβΥ 596, 
ΆΠᾶᾷ ποῦ Ρεχσθῖγο; απά 
Ποατίπρ ἴΠθγ ΠΙΑΥ ἨαθαΣ, 
Απά πού ππάρτείαπά; 
Ἰεςῦ αἲ αγ {πιο {Πο 
ΒΠοι]ᾷ ὈὋρ οοπτοτ(εᾶ, 
Άπᾶ ἰΠεῖγ εἶπβ Εποα]ά 
Ῥό «οτρίγοη (Ίμοτα, 
15 Απά Το Εαϊᾶ ππ[ο 
Ίπεπι, Ἐποπ 7ο ποῦ 
τἉ]μΡαταΡβ]θῇ απᾶ Ἠουγ 
Έπεν πΙ]] γο ποπ α]] 
Ῥηταβ]ος 2 14 ΤΗΘΡΒΟΤΥΕΣ 
ΒοιείΏη ᾖ3Τπο πποτᾶ. 
15 Ανά Ί1εβθ ΑΤθ {ΠθΥ 
Ὅγ ἴπο πγαγ β1ᾷ9, π/ΠθΓθ 
1πο9 ποτά ἵδεοππι; Ῥαῦ 
πγΏοη ἴλεγ Ἰανο Ὠθατᾶ, 
Βπίαπ σοοπχεῦἩ Ἱπαπαθᾶί- 
31ἴθ]γ, απᾶ ἰακοίῃ Απγαγ 
1πθ ποτά ἴΠπαῦ παβ 
Ββοντη {π ἡΠοῖτ Ἠθατίβ, 
16 Απᾶ ἴ]Ἠοθβο Ἀτε μου 
1κεπῖβο π]ΠΙςεὮ ετθ 
Βοππι οπβἴοηύ ρτθοηπᾶ; 
πνἩο, Ἱνπρι Όπου Ἠατο 
Ἠθητά ἴλο πτοτᾶ, Ιπατε- 
αἱαῦε]γ τεοαῖτο 10 πια 
Εἱαάποςα; 17 απᾶᾷ Ώατο 
ηο τοοῦ {π ὑΠεπιξθ]τες, 
Βηᾷ 5ο επᾶπτο Ῥαῦ Έος 
Ὦ παθ:. π{οτπατᾶ, 
τνηθτ α{Π]οί1οη ος Ῥοι- 
βοοπὔ]οη ατ]δεῖῃ Έοτ 
νΠο πνοχᾶ”ς Β8ίΕΘ, 1πι- 
τηρᾶ]αἴε]γ {πογ 9το οἳ- 
Ζεπᾶεᾶ. 18 Απᾶ ἴ]αςε 
Α1θΘ Ίπογ πηϊσοα ατθ 
ΒΟΠΙ ΑΙΠΟΠΡ ἴπΠοτπς; 
5160Ἡ ας Ἠεαχ ἴμο τνοτᾶ, 
19 απᾷ ΤἴἨδ οβτΘΒΟΕ 018 
πποτ]ᾶ, απᾶ ἴ]ε ἀεσεῖῖ- 
Ση]πεβς οἱ τΊσἨας, απᾶ 
1ο ἸΙπβίβ οἳ οἴπογ 
ππίηπρο επθεσῖηρ' Ἱπ, 
οποχκο πο πγοτᾷ, απᾶ 16 
Ὀεσοπιθία απετα αυ]. 
20 Απιά Ίπεεο ατο {μογ, 
ἸπἨΙοὮ ατο Βοππι οἩ. 
Ροοᾷ ρτοιπᾶ ; Βασ] 38 

.ἆ αὐξαγόμενον ΙΠΤΤΑΥΓ. 
η καὶ ὅτε ΤΤΤΓΑ. 
ἔηπο ρα}8ΡΙΕ8 τττΑ. 
ἁμαρτήματα (γεαᾶ [1ποῖγ βΊπ5]) [τ]πττα. 

Σ ομοίως εἰσὶν τ. 
δ ἀκούσαντες Ώεαλὰ ΤΑ. 
1Ώ ἵπεηι ΤτΑ. 

49ο9βοθ τΊςΑ, 

ΜΑΡΚΟΣ, 1Υ. 
λην' ὶ ἐδίδ. ΄ ον, Ην. 

καλήν' καὶ ἐδίδου καρπὺν ἀναβαίνοντα καὶ Ἰαὐξάνοντα,!ἳ καὶ 
Ροοᾶ, απᾶ γὶε]ἀδᾶ  ἀταῖς, Ρτοπήπρ πρ απᾶ Ιποτθββῖπρ, απᾶ 

ἔφερεν Κὲν! τριάκοντα, καὶ ΧὲνΙ ἑξήκοντα, καὶ Κὲνὶ ἑκατόν. 
Ῥοχθ 0πθ υπΙτίψ, απᾶ οπθ Αχ,  απᾶ οπθ Α Ἡππᾶταᾶ, 

9 Καὶ ἔλεγεν Ἰαὐτοῖς,ι πὉ ἔχωνὶ ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 
Απᾶ ο βα]ᾷ Όο ἴποπι, Ἠο πα ἍὮἨβ8 ΕΒΤ8Α Ἅᾖο Ἱοισς Ἰ]οῦ Εῖπι Ἀρατ, 

10 ""Οτε.δὲΊ ἐγένετο καταμόνας,! Ῥήρώτησαν! αὐτὸν οἱ ’ περὶ 
Απᾶ π]Ἱοη ὮΊ9θ Υ/Β 8198, Ἰαξκοᾶ ομ]πι 11Ἠοβθ "3προι 

αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν παραβολήν.ὶ .11 καὶ ἔλεγεν 
αμΐπ γι 5019 πνε]το [38 ο] ἴἨο Ῥητββ]ο,  Απᾶ Ίο 5αῖᾶ 

αὐτοῖς; Ὑμῖν "δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριονϊ τῆς βασιλείας 
νο ἴἨθπι, Το σοι ἨαβῬεεπΡῖνοπ {ο Ίποπ πρ Ἠπισβίο οξίπο Κἱπρᾶοπι 

τοῦ θεοῦ. ἐκείνοις.δὲ τοῖς ἔξω, ἐν παραβολαῖς "τὰ! πάντα 
οξ ἄοᾶ: ΤῬατ {ο ἴΠοβο πο ατα πΙζποιμῦ, 1Π ΗΤΑΡΙΘΒ α]] μΐπρε 

γίνεται 12 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν, καὶ μὴ ἴδωσιν καὶ 
8τοθ 4ο9π8, "μας Βεείπᾳ ἴΠεγ 1137 Η6Θ, απᾶ ποῦ  Ῥετορῖτο; απᾶ 

ἄκούοντες ἀκούωσιν, καὶ μὴ συνιῶσιν' µήποτε ἐπιστρέψω- 
Ἡοατίπρ ΤΜεΥ ΙΩΒΥ Ἠθαςχ, Απᾶ ποῦ ππᾶριδίαπᾶ, Ἱεβῦ λε ΜΠοι]ά ὓε σοι- 

σιν, καὶ ἀφεθῷ αὐτοῖ "τὰ ἁμαρτήματα." 19 Καὶ 
ποτῖθᾶ, απᾶ "ρΠοι]ᾷ "59 “Εοχρῖγεπ 5ίμοθια [1Παῖτ] 36ΊΗΑ. “Απᾶ 

λέγει αὐτοῖς, Οὐκ.οἴδατε τὴν-παραβολἡν.ταύτην; καὶ πῶς 
Ἡθ ΒΗΥΑ Όο Ἠετα, ἘΈετοεῖνο γε ποῖ 1115 ΡΑταβ]ο2 ππᾶ Τους 

/ Δ ) ΄ .. ” . Ν 

πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; 14 ὁ σπείρων τὸν λόγον 
81]. τμο Φ4Τ4Ρ]65 πη]] το πουν 2 Τπθ 3οἶππος πε  ποτᾶ 

΄ τ , » ε 4 " ε ΄ ε/{ ’ 

σπείρει. 16 οὗτοι.δὲ εἰσιν οἱ παρὰ τὴ. ὁδόν, ὅπου σπείρεται 
ΒΟΤΒ. Απᾶ πες ατο ΊἨΠου Ὦσ πο ἨὙἹαΨψ, ὙΠἨθίθ 18650: 

ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, Τεὐθεωςϊ ἔρχεται ὁ σατανᾶς 
μο ποτᾶ, απᾶ πο Ἅ1ΠογἼθας, Ἱτηπαρᾶ]βῦθΙσ 600π1ΘΒ ερηήσα 

καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον Σὲν ταῖς.καρδίαις αὐ- 
βηΠᾶ ἴπκθρ ΑΊτΑΥ πο Πποτᾶ πεί 88 Ῥθεῃ βΡΟΠΏΠ ᾖἸ 9Πποϊτ Ἡθατίᾳς, 

η Ι ῳ σ ο) ε , Ἱ ε ο) πφ' 4 ΄ 
τῶν.!. 16 καὶ οὗτοί Σείσιν ὁμοίως οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη 

πα 3πθβθ το πχ τππΏπος ἴἨου πο Ἄροπ Ίμο του] Ῥ]ασος 

σπειρόµενοι, οἵ, ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον, Σεὐθέως! μετὰ 
ΑΤΘΒΟΠΥΠ, Ὅππο, Τ/ΠΘΗ ΊΠεγ Ἠθατ Πθ Ἠποτᾶ, Ἰπιπιθᾶϊαίθισ τηε] 

χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 17 καὶ οὐκ.ἔχουσιν ῥίζαν ἓν ἔαυ- 
Ίο τθοθῖτθ 16, θπᾶ Ώλτο ποῦ τοοῦ Ίπ Ίλπεπι- 

τοῖς, ἀλλά πρόσκαιροί εἶσιν' εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ 
βοτο, Ῥαῦ ΤΘΠΙΡΟΤΑΣΥ. ΤΘ” πει Πατίπρ Αγίπεπ χίρι]αθίοα ΟΥ 

διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, Ἱεὐθέως! σκανδαλίζονται. 18 καὶ 
Ῥεχβεσοιβίοη οἩ βοοουπί οΕ πο πποτᾶ, ἀπαιπιθᾶιαίθ]Ιγ {που 8το οβοπᾶεᾶ, Απά 

2ρὗτοί! εἶσιν οἳ δείς! τὰς ἀκάνθας σπειρόµενοι, οὗτοί 
.μθβθ 80 ἍΆΊΠογ ἩΠο ΑΠΙΟΗΡ πο ΊΠΟΣΠΒ ΒΤΘΡΒΟΠΠ, Ἴποςθ 

η ε μα ιά Ό 2 Ι] 1 3 ε , - 

εἶσιν οἱ τὸν λόγον Ῥἀάκούοντες) 19 καὶ αἳ µέριμναι τοῦ 
3ΧΘ ΤἨοθγ πἩο ἴπθ Ἠποτᾶ Ίθας, Ἀπᾶ ἴ]θ ϱΑΙΘΒ 

αἰῶνος. τούτου! καὶ ἡ ἁπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ περὶ 
οἱ ὑμ19 {ο Άπᾶ πρ ἀεσοεῖρ ΟΕ χΙ6ἨΘΒ Ἀπά ἴἩο "οξ 

τὰ λοιπὰἁ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι Ἰσυμπνίγουσιν! τὸν λόγον, 
5οὔπες ΄ομΊπρς "465Ι16Β οπ{οεῖπς Ίπ οπο]θ 'πθ ποτᾶ, 

καὶ ἄκαρπος γίνεται. 20 καὶ “οὗτοίϊ εἶσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν 
απᾶ υπβταθξα] 16 Ῥεοσπηςς, Ἀπᾶ 1ποΒβο Άχθ Ὅμαγ πἩο προπ πο στοιπᾶ 

κ εἷς Α: εἷς πηίο πητ. ἍἹ--- αὐτοῖς ΑΠ ΤΤΣΑΥ. 
ο κατὰ µόνας ΤΠΊτ. Ρ ἠρώτων 1ΠΤΑ; ἠρώτουν Τ. 4 τὰς παραβολάς 
Σ---γνῶναι ἩΤΊΤΑ ; Τὸ µυστήριον δέδοται πησΑ. Ρ---τὰ τ. ν--- τὰ 

7 εὐθὺς πττα. ᾖὉ ἐν αὐτοῖς 1 ἴἨθπα Ἡ; εἷς αὐτούς 
Υ εὐθὺς 11ΊτΑ. ἡ ἄλλοι οὔ]οτς αμτττΑυν. 3 ἐπὶ πυοιί Τ. 

9--- τούτου 0πἱ5 ΘΠΤΤΤΑ., ἆ συνπνύγουσιν ΤΑ ο «κεῖνοί 

τη ὃς ἔχει ΤΤΤΤΑΥ). 

π 



Ἴψης 

5--- και προσ. υμιν α. 

ΙΥ. ΜΑΣ χε. 

τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ 
119 μροοᾶ  ΊἨβτθ Ῥοευπ ΒΟΝΗ, Β1ςσΠ ϱ8 Ἡθας 1ο πυοτά απά 

παραδέχονται, καὶ καρποφοροῦσιν, 'ἓν' τριάκοντα, καὶ "ἒν' 
τθοθἰτο Π{], απᾶ ΌὈσίηπρ ξοτίἩ ἐταῖζ, 9Π9 ΕπΙτίγσ, αηΏᾶ οπθ 

ἑξήκοντα, καὶ !ἓνὶ ἑκατόν. 31 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, εΜήτι Ἀὸ 
βἰχίγ, Ἀπᾶ ὁὀπθ Α Ἀυπάχρᾶ, Απά Ἀρραῖᾶ {4ο 1ποπα, 3Τμο 
, ” Πας «ον ῃ ) 9 θ - πε ῃ 

λύχνος ἔρχεται! ἵνα ὑπὸ τὸν µόδιον τεθῇ ἡἢ ὑπὸ τὴν 
"Ίαταρ 1ορχηθ [Πμαῦ απᾶος ἴἩθ οΟΓΠ ΏΙΘΑΒΊΙΤΘ Ἱξ τΙΣΥ 2ο ραῦ ος ππᾶος 119 

΄ . » “ α 4 . λ 2 12 θ ον, 99 ΄ ΄ 

κλίνην ; οὐχ ινα επι τήν λυχνιαν "επιτεύῃ ; ου .γαρ 
σομοἈὸ ᾖ{[1ᾳ 1] ποῦ ὑλαῦ προπ {πο Ἱαπιρβίαπά 16 πια Ὀο ρας2 2ος ποῦ 

ἐστίν Ἁἅτι κρυπτόν, Ιδὶ ἐὰν μὴ 3 φανερωθῇ: οὐδὲ 
αν αΙαπγύιπιπς ἍἈἨ]άάεπ, ππ]εβς ᾖἹΤῦ ϱποι]ά Ὦο τιαᾶθ παπΏἰΣθΕΕ, Ποχ 

«ἐγένετο  ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα δείς φανερὸν ρα 
ἨἩππάίακοἨ ρ]ασα 1 "Εθοτοῦ "ὍἨΐπβ, Ῥαῦ ἴπαί ᾖἵο Ἡρπυ ᾖδ ελοιυ]ά 90116, 

Ὢθ ειδιο ἔχει ὦτα ἀκσύειν, ἀκουέτω. 34 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, 
ἹΣέ ωππαπα Ίββ ΘΑ ᾖο Ἡθας, ᾖ1εῦ Ἠϊπι εαν. Απᾶ Ίο βαίάἁ ᾖ{ο ποια, 

Βλέπετε τί ᾿ἀκουετε. ἐν ᾧ µέἔτρῳ μετρεῖτε µετρηθήσεται 
Ἕα]λο Ἰοοᾶ πλαῦ Υθ Ἀθατ: πΙἩ πΏβῦ ΙΙΘΑΒΙΤΘ 7ο πιθίθ ἹΙδ βιβ]Ι ο πιθββιτθᾶ 
ὺ . ο 4 θή ς 1 Ρ. » ΄ / σι πΠ 95 ὃ 4 αλ 
μιν, και προστε ησεται υμιν Ἔτοις ακόυρυσιγ. ος-γαρ "αν 

ίοτοι, απᾶ |"βμα]]1 ὁρο Ἰαᾶᾶρά "ἴο”γοα πο Ἓθας; 2οχ ἩΠοθΥος 
” η μ μα Ἡ Ον. μον ..» 4 ο. » 
ἔχῃιὶ δοθήσεται αὐτῷ' καὶ ὃς οὐκ.ἔχει, καὶ Ὁ  κἔχει 

τΩΛΥ Ἠαγο, "Ἠα]1Ρ9"ρίτεπ 15ο” Πΐπα ; απάἁ ἨἩθ πἩο Ίας Μοῦ, θύ6π ἴπβί γ/Ἡ]οἩ Ἠθ μββ8 

ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
εηα]] Ὀο ἔβ]κοπ ἔτοπι Ἠΐπα, 

26 Καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, ὡς Σἑὰνι 
Απά Ἡο εαἰᾶ, ΤηαΒ 185 ρδ Ἱἰπρᾶοπα οἑ ἀοᾶ, 88 1 

ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, 27 καὶ καθεύδῃ 
ΑΤΙΑ ἍΑΠοι]ά ομαῦ Ἡο περ προπ πο δατίῃ, Άπά Ελοι]ᾶ β]εορ 

καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος "βλαστάνῃ! 
απά 1198 πὶρηῖ απᾶ ἆαγ, Απᾶ πο εοοά Επου]ά ϱρτουέ 

9 οφ « ῃ ᾗ οορος” 9 πα αρ ΕΝ ας .” 
καὶ µηκύνηται ὡς οὔκ.ο δεν αὐτός' 38 αὐτομάτη γάρ'η γῆ 
Ἀπᾶ ο Ἰεπρυποπρᾶ Ίου 3κποπβ΄ποῦ Π9; «3οΕ “0βο]ξ ΄ "4ου 119 δατίὮ 

καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, "εἶταὶ στάχυν, Ἰεἶταὶ πλήρη 
Ὀτίπρς ΞοσίἩ ἀταῖς, Εταῖ 4 Ρ]αᾶ9, πει ΑΠ εΕΣ, 1ο. Σα] 

σῖτονι ἐν τῷ στάχυι. 39 ὅταν-δὲ Ὑπαραδφὶ ὁ καρπός, 
σοιπ 1π ᾖθ 6αΓ. «Ἀπά πλεπ 50898 “101 1ἱΠἼο Ἅ"ξγυϊς, 

[ά π / 

γεὐθέως" ἄποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισµός. 
Ἰπιπιοά]αῦοισ  Ἆθ Βοπάς πο ΄ εἰοκ]ο, Ίο; ἍΊββοοπιθ πο Ἠαστεβί, 

90 Καὶ ἔλεγεν, "Τίνι! 'ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; 
« Απά Ἀθ βα]ά, Το ψηιπῦ ΕΠΙ νο Ίκεπ {πο  µἈἸἘπρᾶοτα οἳ ἄοᾶ 2 

ἢ ἔν "ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν :! 91 ὡς Ὀκόκκφὶ 
ου φῖα πΏαί. '. ΡΑΣΑΡΙΘ ΒΏω]1 νο οοπιρατθ 1μρ Ἀπ {ο ργαῖπ 

σινάπεως, ὅς, ὕταν σπαρῇ ἐπὶ τῆὸ γῆς, "μικρότερος! 
οἳ πιπαϊητᾶ, ἨΠΙΟΒ, Ὑοπ 1ὔ Ἠας Ῥθει εοὔπ προπ {πθ θητίῃ, 19Β8 

πάντων τῶν σπερµάτων Ἀἐστὶνι «τῶν. ἐπὶ᾽ τῆς γῆς" 89 καὶ 
ἴμαπ 1] Ἅᾖ{ἴπθ Βοεάς 18 πυΏΊοἩ ΓΑχθ]αροιπ [πο θατί], Ἀπᾶ 
{ - ΄ / -” / 

ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει, καὶ γίνεται πάντων τῶν λαχάνων 
πΏοπ 16 Ἰθβ Όθεη 5οῦγπ, 16 ϱτονΒ πρ, απᾶ, Ὄθοσπιςς λα 31] “ἴπθ ΣΠετΡΕΒ 

είζων Ἡ καὶ ποιε κλάδοὺς μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ 
᾿Ρριτόαϊίετ, απᾶ ῬτοᾶιςθΕ 3ΌΓΊΠΟἨΗΘΒ 1ρτεαῦ, ΒΟ {λαῦ ..8χθ Ίβρ]ο 1πᾷος 

90 
Ἡθητ ἴπο πγογᾶ, -απά 
χοσοῖτθ ἴέ, απᾶ Ὀτίπςρ 
Σοτίι Ἅ«ΑΕτυῖΐς, 50319 
{ΠΙτυγξο]ᾶ, 5οπιθ αἰχίγ, 
ΛΠᾶ 5οπ1ο Αη Ἠυπάχσα, 
21 Απά Ἰθ βαῖὰ απίο 
ΊἨΠοπι, 15 8 ομμᾶ]θ 
Ὀτοαρ]Ηί Το ο ραύ αππ- 
ἄθχ Αα Ὀιθ]ε], ος ππᾶοτ 
3 Ὀθά2 απᾶ πού 0ο Ὀθ 
Βεῦ οἩ  οππά]θβί]οκῇ 
20 Ίος ἴπετο 15 ποὐμῖηρ 
Ἠ1ᾶ, σΥΏίο]ι εἶια]] ποῦ Ὦθ 
παρηϊξοςίοᾶ: πείίωος 
98 ΒΠΥ πρ καρυ 
Βθοτοῦ, Ὀαῦο παῦ 16 
Εποπ]ᾶ οοιπα αΏτοπά, 
35 1 ΑΠΥ ππςπ απο 
9818 Το Ἰθαχ, 1θὐ Ἱῖτα 
Ἠθατ,. 24 Απᾶ Ἐο ραἰά 
ππῖο ἴπθτα, Τα] Ἠθεᾶ 
πλαῦ 7ο Πεατ: πα 
πυΏπῦ ΠΙΘΑΞΙΤΘ γοτηείο, 
16 εἰα]] Ίμο τηοποιτοἆ 
Το 7ο: απά Ἰιπίο τοα 
ἐπωῦ Ἠθας εΠα]] Τοτθ 
Ὦθ βἰτεηι. 25 Έοτ Ὦθ 
{πΑέ ὨπίἩ, 6ο Πἶπα πα]. 
ῶο ρίτεη: απᾶ Πο ἰππῦ 
Ἠβίῃ ποῦ, Ίτοπι Ὠϊπι 
5Ώα]] ο Ίπ]κεπ ετοηπ 
ἔλαῦ τιλίοὮ Ἠθ Ἠαίπ. 

26. Απᾶ 19 ββ{ᾶ, Ξο 
ἴλο Κϊπράοπι οἱ οᾶ, 
β8 ἵξ αΠΙβΠ εποπ]ᾶ οπμῦ 
Εθεά Ιπίο {θ ρτοιπὰ; 
27 απᾶ αποιι]ά Α]εερ, 
Απᾶτ]ςο π]ρΠί πηᾶ 49γ. 
ἈΑπᾶ {πο βθοᾶ πἈοιι]ά 
βρτ]πρ απᾶ ρτοη ιν, 
Ἡο ἸεπονγείἩ ποῦ Ἠοῦιν. 
28 Έοχ {πο εατίΏ εν Ίπρ- 
ού] Μοτύα Σταϊῦ οἱ Ώεγ- 
β9ἱ6; Ετβῦ {πο Ὀ]αάς, 
ἴποπ {ηΠθθαχ, α{ΐοτ (ππῦ 
1ποθ Σπ1] οοσαπ Ίπ -ἴημθ 
οατ. 29 Ἑιις πΊαη 11θ. 
Σταϊῦ 15 Ὀτοιρῆί ΣοτίἩ, 
Πταπαθᾶ]αίθΙγ Ἡᾳ ρυῖ- 
τθίἉ 1π ἴχθ β]οκ]ο, Ῥε- 
ο818Θ πο Ἠαττθβί 5 
00:19, 

30 Απᾶ Ἡθ9 εαῖᾶ, 
ὙΓποτθαπίο ΕΒΒβ]] πθ 
Ίϊκεπ {ο Κἰπράοτα ος 
ᾳοᾶ ὃ ου ΨΙπ πτἉεθῦ 
ΟΟΠΙΡΑΤΙΞΟΠ ΕΠΙ] 1 
οοπ1ρΆτο 1015 51 Ιὲ {9 
Ίϊκο α ῥτγαῖπ ος τς- 
Ίπτᾶ εθθᾶ, πΠ]οΙ, ἩεΠ. 
18 18 βούΏ 1π {Πο θλτίἩ, 
18 Ίθβι ἴλαπ. αἲΙ Ίπα 
βεθᾶς {πβῦ Ῥο Ίω {πε 
οατίἩ: 33 Όαῦ ππθι 
18 5οππι͵ 1 ρτοποείΏ πρ 
Ἀπά Ῥεοοχαείη ρτθβίοχ΄ 
ἔλαπ αἱ] ἩεΓΏΒ, απά 
εΠοοἰοία ουῦ ρτεπῦ 
ὮΏταποἨεβ; 5ο ἴμαῦ ἴμθ 

ἐν Ἱπ την. κε -- ὅτι ἴλαί τα. πι. ἃ ἔρχεται ὃ λύχνος ΏπΊΤΑ. 
(γεαά 1518 πο) Πιτ α]. ο ἆ τι Ὁ τπτ τα, πα -- ἵνα Όποῦ τπ[Α]. 

Ρ --- τοῖς ἀκούουσιν 6ΠΤΊτΑ. 
"βλαστά ἹΤΊτΑ. Ἂᾖἕ --- γὰρ ΗΤΤΑ. Υ εἶτεν τ. 
Ψ εὐθὺς τητα.. : ΤΠῶς ου; τττα. 
χερτεβεηῦ 153 ΤΤΤτΑ. ΘΒΘΥ Ὁ κόκκον α ΡΥΔΙΏΠ ΟΠπνα ΥΓ, 
ᾱ-. ἐστιν ΠΠΤτΑ. -9 [τῶν ἐπὶ τῆς γῆς] 1, 

1 τεθῇ ΤΤΙΤΑΥΓ. 
Ἡ Ελθῃ εἰς φανερόν Τττὰ. 

α ἔχει Ἠα5 1 ΤΊτΑ. 
5 πλήρης σῖτος 1ΤΊτΑ. 

3 τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν νἩπαῦ ῥαταβ]θ 5Βα]] πε 
ο µικρότερον ὂν ΡεἰΏρ 1688 Τ/ΓΊτΑ., 

Γ µείσων (μεῖζον Ἡ) πάντων τῶν λαχάνων Η1ΊτΑ. 

Κω τι 

τ--- ἐὰν πττΑ. 

ἆ παραδοὶ ΗΤΊΤΑ. 



100 
{οπ]ς οἳ ἴπο αἷτ πιο 
Ἰοᾶμο απᾶος ἴπο εἩβτ 
ἀοιψιοξ {ε, 38 Απά πη(Ἡ 
ΠΙΑΗΥ ΘΒΙΟΆ ΡΑΣΑΡΙΘΒ 
βΡΛ]κο Ἡο ἴο ποτά πΏΏο 
ὓ 611, 88 ἴπογ. «ππθτθ 
πλῬ]θ ἴο Ἠθασ 14, 94 Βαήῦ 
φἰιποιῦ 8 ΤῬΑΓΩΡΙΘ 
ΒρΑΚΘ ἩΦ ποῦ απίο 
ἔεπα: απ ὪἩεη ἴἨαγ 
νετ Π]οπθ, Ἡο εχ- 
οππᾶεᾶ σπιν Ἠπίηρβ ἴο 
Εν ἀἱβοίρ]εθ, 

35 Απᾶ ἴΠθβαπαθ άργ, 
πηθα ῄπθ 6Υ6ΕΠ 88 
60116, Ἡο βαἰπ απίο 
ἔπεπαι, Τοῦ π5 Ῥ888β οπες 
Ὥππίο ἰπο οἴπογ Βἰᾷρ, 
36 Αιιᾶ ποπ ἔπογ Ἠβά 
βοηῦ ΑΠΑΥ πο παα]]- 
{πᾶο, ἴΠεγ Ίοοις Ἠϊτα 
Θπεη Α8 Ὦθ γ’88 Ίπ ἴ]θ 
ΒΠίρ, Απάᾶὰ ἴἨθχθ πθΓΘ 
Αἶμο νη(π Ἠΐπα οὔ]ες 
11ο αμίρβ, 657 Απά 
ΤΠετθ Άχοβθ Αα ρτοαῦ 
ΒίοτΏι οἳ πήπᾶ, απἆἁ 
{πο πωγνος Ῥθαβῦ Ἰηπίο 
Υπο εΠἰρ, 5ο ἔλαῦ 15 πας 
πιο Σα. 38 Απά ο 
πγβς 1π ἴλο Ἠϊπᾶος Ῥατό 
οξ ἴπο εἨΏ{ρ, β81θ0Ρ οἩ 
Αα Ρί]]οιπ: απᾶ ἴπενγ 
αΤΑἷθ Ἠίπα, ϱηπᾶ ΒΑΥ 
ππίο λίπα,, ἸΜαδίος, 
οβτοςύ ἴποι πού ἰμαῦ 
πο ροτ]αι 39 Απά Ίο 
ΆΓΟΒΘ, απᾶ τορυ]οᾶ ἴμο 
σγπᾶ, απᾶ βΑϊᾶ ππίο 
119 Β8Α, Ῥθμος, ο ηλ]. 
Απᾶ ἴμο νηπάἁ οραςθᾶ, 
απᾶ (ποιο Ψ98Α ρτορέ 
ομ]πὰ, 40 Απᾶ Ἡο ββΙᾶ 
ππίο ἴποπι, ΓΗΣ ατθ 
κ 9ο Εθατ{ι] 2 Ἠου ἵβ 
{ Τπαίῦ: Υθ Ἠαβτθ ηο 
ΣΑΙ 4] Απά ΊΠεγ 
Πεατοᾶ  οχοθεᾶΙπρ]γ, 
πιά βηὶᾶ οπ8 ἴο αἩπ- 
οἵποτ, ἨΠιβῦ ἨΙΑΏΠΘΕΓ 
οἳ πιβη ἶς ΠΒ, πας 
Όνοπ πο πεϊπᾶ απιᾶ ἴμο 
πο. ΟΡΟΥ. Είπα 

Ῥ. Απᾶ ἴΠθυ οΑΠΙΘ 
Ούο6χ ππίο 1ἴπθ οἴπετ 
βἰᾶο οἳ ἴποθ θα, Ιπίο 
1Πο οοαπΙσΥ οἱ ἴπο ἄς- 
ἄρτοπος, ὁ Απᾶ π]θη 
Ἡθ πγαβ σοπ1θ οας οὗ 
Ίπο εΠῖρ, Ιποπαθᾶῖαθε]ν 
ῶμθσο πιοῦ Ἠίτα “ους 
οἳ ἴλπο Φοπιῦβ  ΤπΒΏ 
πηἩ οἩ ππο]θατ αρίτῖς, 
Ἁ πγπο Ἠπά }ῖς ἀγσθ]] τι 
ΒΊΙΠΟΠῃ ἴμο {οσαῦβ; μπα 

πιάγέμου µεγάλη,! "τὰ δὲ κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ 

ΜΑΡΚΟΣ. 1ν, ν. 

τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν. 

3Ίμο 3βηβάοι “οξδΙ6 ἴπθ Τιτάβ Ἅοἳ ἴπο ἍἨθαγεΠ Το τοοβῦ, 

98 Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς: τὸν 
Απά µυηνα "ρποβ. αρατηβ]θς 1ΤΠΛΠΥ  Ἡθβροκε Το {ποπι 1Ἠο9 

λόγον, καθὼς Εἠδύναντο! ἀκούειν, 94 χωρὶς.δὲ παραβολῆς 
π/οτᾶ, 88 {1οΥ Ἴνοτθ αΏ1θ {ο Ἠοατ, τις πηέποαξ 8 ΡαταΏ]θ 

οὐκ.ἐλάλει αὐτοῖς' κατ’. ἰδίαν «δὲ Ἀτοῖς μαθηταῖς. αὐτοῦ" ἐπέλυεν 
ρωσ Ἡθ ποῦ {ο ἴπετα ; Απὰ αρησὲ, το Ἠία ἀῑβοῖρ]εβ Ίο οχρ]α]ποᾶ 

τ πάντα. 
8Η Τηίπρε. 

96 Καὶ λέγει ἀὐτοῖς ἔν η τῷ Ἠμέρᾳ, ὀψίας γενομένης, 
Απάᾶ 9 ο το ἴποπι οα -ἄαγ, οπτεπῖπς ἨΛῬείηρ οοπηθ, 

Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. ο Καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, 
Τε Ἡ8 ῬβΒΒ ΟΥος Ίο ᾖ1Ἠθ οἴπος ο. Απᾶ ο αε ἀἰδπα]ββθά ο οτοπνᾶ, 

παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἔν τῷ πλοίφ' καὶ ἄλλα : 
Ἴμεγ ύηκο πι ΓυἩοπα] Ἠϊτα, 38 Ἡθ πΒ ἵπ ἴπθ μ.1ρ; 1 3ρ]βο "οίπος 

Ιδὲῖ πλοιάρια! Ἰήνὶ μετ’. αὐτοῦ. 3ῇ καὶ γίνεται "λαῖλαψ 
αραῦ Απια]] ΡΗΙΡΕ πετο η ἍἨϊπη, :Απά οοπ1“θ α “βογπι 

πλοῖον, 
508 “γη]πᾶ ν]ο]οπ, Επᾶ {1θ ΤΑΤΘΒ Ῥεβῦ -ἀπίο 1πθ βΕἱρ, 

ὥστε αὐτὸ Ίδη γεµίζεσθαι.!ὶ 98 καὶ ἦν αὐτὸς Ρἐπὶϊ τῷ πρύ- 
Βο ἴπαί Τό ασ πόνος ., ος β]]οᾶ. Απά "Ὑπββ Ἠ9 οἩπ ἴπο κβίθτη 

μνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων' καὶ Δδιεγείρουσινὶ 
οἳη 1πο οπβΏῖοη "]εερίπρ. Απά 1Πε6γ αχοἈ5θ 

αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαχε, οὐ-μέλει σοι ὅτι 
Πίτα, απᾶ 887 «το Πῖπα, ΤΘΑΟἨΟΣ, ολ) ηΟ ΟΟΠΟΘΓΤ. μαι 

ἀπολλύμεθα; 99 Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμφ, 
ππθ Ῥοτίδη Ἅπᾶ Παγίπρ Ῥθθπ αχοαβθᾶ 9 τορι]εοᾶ ο πο. 

καὶ εἶπεν τῷ θαλάσσῃ, Σιώπά, πεφίµωσο. Καὶ ἑκόπασεν ὁ 
Απᾶ Βαῖᾶ Ἅᾖἢο ἴπο θα, 'Βϊ]ρποο, Το ααἱοῦ, Απᾶ 3496] Ἅᾖπο 

ἄνεμος, Καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς; 
Ἀνηπα, απά ἴπετο πβ ϱ "οβΊπα αρτοβῦ.΄ Απιᾶ Το βαῖᾶ {ο ἴπεπι, 

Τί δειλοί ἐσίε τοὔτως; πῶς οὐκί ἔ ἔχετε πίστιν; 41 Καὶ ἐφο- 
ΊΠΨ ἐρβτεαὶ ΑχΟ7ο Ἅᾖἴπαβ Ἠοπ Ξποῦ 1Ἠμνο3γο Σαμ Απᾶ αγ 

βήθησαν φόβον χῶος καὶ ἔλεγον πρὸς.ἀλλήλους, Τίς 
Σθαγτθᾶ [υπ] Ἴρας ᾿Ετοαῦ, απᾶ Βαϊά 0169 {ο ΒΠΟίἨεΣ, πο 

ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα "ὑπακούου- 
ἴπενπ Ἅ μμ 8, Ἅλιαββοτθη {πο πἱπᾶ οπᾶ ἴΠθ , 888 ΟΡοΥ 

σιν ἀὐτφί; 
Ἠΐτα 2 

6 Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, εἰς τὴν χώραν 
Απᾶ ΊΠθΥ οµ1Πθ Το Όμο οὔηος βἱάθ.οξ ἐ]πθ ΒΘΑ, πο ᾖ1πο οουίσγ 

τῶν "'Γαδαρηιῶν." 9. καὶ Ἀἐζελθόντιαὐτῷὶ ἐκ τοῦ πλοίου, 
02ἱπθ ΘβάβΓεπΠΘΒ, Απᾶ οὐ Ἠί8 πα Ροπο ΞοχῇἩ οπῦ ΌΕ {ο ΒΠΙΡ, 

τεὐθέως! : Ἱάπήντησενὶ αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος 
αν οτι ταθῦ Ἠΐπα οπτῦ οἱ ἴπο ΤοπαὈβ. Ώ ΠΙΒΗ. 

ἐν πνεύματι.ἀκαθάρτῳ, 9 ἱ ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς 
νη, , Απ πποΙθαἩ βρἰτῖς, σπἩ ] ἀπο]]]πρ '"Ἠμᾶ ἵπ {πο 

Ἐμνημείοις"Ἡ ' καὶ Σοῦτεϊ λέρσολ οὐδεὶς δήδύνατοϊ αὐτὸν 
πο ΠΙΑΏ οσο] Ῥἶπᾶ Ἠῖπα, ἴοπιρβς βπᾶ ποῦ θΥοῦ πα οπαῖπβ ΑΏΥΟΠΘ Ἅήτβ8 αρ]θ πίτα 
Ἡο, ποῦ ψηήτα οἨα]ης: ͵ (118, πο οπθ) 

Ε ἐδύναντο πε τοῖς ἴδίοις ασε νο Πῖ8 οστι ἀ18οίΡ]ΘΒ πα. ας δὲ ΙΤΙ[Α]. ἃΚ πλοῖα 
ΒΗ1ρΕ οΙΠήτΑ. 

λεί ὑπήντησεν 1ΤΊς. 
νι 

χᾖσαν π. 
τοὸπλοῖον ΔΙτομᾶγ νγθβ Ώ]θὰ ἴμε ώς 1ΠΤΓΑ, 
ε» οὕπω 'ποῦ 'γεῦ τς. 
ΣΤ; Τεργεσηνῶν οσροβοπες Αι 

α µνήµασιν (-- ν απ) οτΊταγ, 
Ἀ 3» οὐκέτι ΔΏΥ ΙοΏμθοτ (10. Ώο ΙΟΏρες) ΕΤΤΤΑΤΓ.: 

μεγάλη ἀνέμου 1ΠΤΤΑ. 3} καὶ τὰ ΗΤΊΣΑ. ο ἤδη γεµίόεσθαι 
Ρ ἐν ΊΏ απΤΊςΑΥΥ. α ἐγσίρουσιν ὕμεγ 8Υ/ΔΙΚ0 πια. 

ὡς 5 αὐτῷ ὑπακούει τ; ὑπακούει αὐτῷ ΤΙΑ,. ᾖἵ Τὲρασηνῶν ΘΓΑΒΕΠΘΒ 
τν ο τος αὐτοῦ Ώπτς. ν---εὐθέως 1; εὐθὺς τ[ττ]α. 

5 οὐδὲ ΤΙΤΑΝ. ἀλύσει πεῖιὮ ϱ ολαίτι 
ὃ ἐδύνατο ΏστΑ, 



γ. ΜΑΕΒ κ. 

δῆσαι, 4 διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δε- 
{ο Ρϊπᾶ, Ῥοοβιβοθἵλαί ορ οξίαπ. σγλ σι Σοὔτετβ -- οΏαῖη5 Ἠπᾶ 

δέσθαι, καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ 
Ῥεεα Ῥοιλᾶ, απᾶ “Ἠαᾶ “Όθθη 3ἴοσπ «α5απᾶοσ”ρυ Πίτα Ἅᾖ}1π9 ο, Άπά 

τὰς πέδας συντετρίφθαι, καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυεν' δαµάσαι; 
πε Ἅ«Ἔοΐζετς Ἠβᾶ Ῥεθη 5Παὐὔετεᾶ, απᾶ πο ο. Ἠϊτα ΤΙ βΌἷθ {ο 5αράαθ, 

ὃ καὶ ἀδιαπαντὸς! νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς εὄρεσιν και ἐν 
Απᾶ οοπήπαα!ν πὶρΏῦ απᾶά ᾱπσ Ίπ. 1πθ πιοαηθαίπς απά ἵη 

τοῖς μνήμασιν! ἦν. κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 
1ο ΤοπαΡΒ Ἡο πθβ ασια, απᾶά οα(ὔ1πρ Ἠϊπαξο]{ ση Ἡ ϱ{οι1ςΒ. 

6 Ρ]δὼν.δὲῖ τὸν ]ησοῦν ἀπὸ µακρόθεν, ἕδραμεν καὶ προσ- 
Απᾶ Ἠατῖηρ 5Θ6εΠ 16808 ᾷτοπα 3741, ο τη Ἀπᾶ ιά 

εκύνησεν ξαὐτῷ»! Ἡ καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ "εἶπεν," Τί ἐμοὶ 
ο. Ίο Ἠΐτα, βπᾶ οσσίνρ πι Ἡ. σας 1]οιᾶ  Ἡοβαῖᾶ, Ίμαῦ ὕο πιθ 

καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου: ὁρκίζω σε τὸν 
Ἀπᾶ {ο σα θ81Ββ, Βοηῦ ο σοᾶ ἴπε Μουῦ ΗΙΡΗ2 1 αἄ]ατο ἴπεθ 

θεόν, µή με βασανίσῃς. 8 ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ, ΈΕξελθε, τὸ 
Έσσοα, πώς 1η8 α{οτπιθηῦ, Έου Πε πας 5βγῖως {ο Ἠΐπα, Όοπαο {οτίἩ, ἴμθ 

πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 9 Καὶ ἐπηρώτα 
βρἰχΙσ ἍᾖΤπο Άπο]εα, ού οἱ πο ΤΩΒΗ. Απᾶ 19 αβκεᾶ 

αὐτόν, Τί ἸΊσοιὄνομαὶ; Καὶ Κἀπεκρίθη, λέγων, Ἰλεγεὼνὶ 
Ἠϊτα, ὉΓπαῦ [15] μα παΊΩΘΖ2 Απά ἍἩθ απαπεχθᾶ,: 5ΑΥίΠΡ, Τιθρίοπ. 

ὄνομά.μοι," ὅτι πολλοί ἐσμεν. 10 Καὶ παρεκάλει αὐτὸν 
ΙΩΥ ὨΩΊΩΘ Π5], Ὦθοβαβθ ΠΙΑΠΥ ἍἩΤθ48θ. Απᾶ ο ῬεεοιρΏς  ἈἨϊτα 

πολλά, ἵνα μὴ Ναὐτοὺς! ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 11 ἦν δὲ 
πΙΟΗ, Ίλαῦ πού  {ἴπθτα Ἡο πγου]ᾷ 5οπᾶ οαῦ οἳ ἴπο οοππηῦσγ. Νο πετθ πας 

ἐκεῖ πρὸς οτὰ ὄρη! ἀγέλη χοίρων µεγάλη βοσκομένη" 12 καὶ 
ἔπεχο Ἰπδῦ ϱἳ ἐπεπιοππύθήηβαΠεγᾶ 5ο "βπίπο ρτοαῦ΄ 4888ΙΠΡ; Απᾶ 

παρεκάλεσαν αὐτὸν Ῥπάντες οἱ δαίµονες,! λέγοντες, Πέμψον μονες; δή 6; ο 
ον Σηῖτα η 31η9 ποσα - ΒΑΥΙΩΡ, Βεπᾶ 

ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. 19 Καὶ 
π5 ἍἈΙΠπίο Τπο ππῄηο, ἴπαδ Ιπίο ἴλΠοπι πθ της επ[εσ, Απᾶ 

ἐπέτρεψεν αὐτοῖς αεὐθέως ὁ Ἰησοῦς.ϊ καὶ ἐξελθόντα τὰ 
3ρ]]ουγεᾶ. 3θπετα Ἱπιππο(Ιαζε]γ 17θ5µ5, Απᾶ Ἠατίπρ ο. ουῦ {πό 

πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους" καὶ ὥρμησεν 
πρι πο Ἅποίθλῃ επίοτθᾶ ἍΙπίο 1Πθ - 5ΠΠθ, Ἀπᾶ ᾖτιιδΏθᾶ 

« 3 ρω 

ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν. Τσαν δὲ 
11ο "Πετᾶ ἆἄσππι 1πθ προς ΜΠίο ᾖΤἨθ 568, (ποῦγ {πεγ πετθ 

ὡς δισχίλιο" καὶ ἐπνίγοντο ἓν τῇ θαλάσσῃ. 14 "Οἱ. δὲῖ 
Ἀροπῦ πο η Άπάᾶ {που πετο οπο]οᾶ ἵπ Ίο 868, Απά ἴποςο ππο 

βόσκοντες τοὺς χοίρουςϊ ο” καὶ Ἰάνήγγειλανὶ εἰς τὴν 
οτι τιρθ ΒΥΠΠΘ Άεά, βπᾶ βηποιποσθᾶ πα 1ο ᾖἴλμο 

πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. καὶ "ἐξηλθον! ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ 
οἱ απᾶ ἵο ᾖἴπθ ιοί Απᾶ ἴΠεγ πεηῖ οπῦ {ο5εο πῃαῦ 10515 ἰπαῦ 

γεγονός 156 καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦ», καὶ θεωροῦσιν 
Ίβς Ῥθεπ ἆοπθ, Απά ΊΤΠεγ οοπιθ ᾖἵο 16518, Απιᾶ πο] 

τὸν δαιμονιζόµενον καθήµενον Σκαὶϊ ἱματισμένον καὶ σωφρο- 
νπο νὰ κα ἀσπιοπ6β σα Ἀπᾶ ο]οῦ]ποεά. Άπᾶά οἳ βοαπά 

νοῦντα, τὸν-ἐσχηκότα τὸν Σλεγεῶνα Ἱ καὶ ἐφοβήθησαν. 16 καὶ 
ταϊπᾶ, Ἠίτα Φπο Ἠρᾶ {πο Ἱερίοι : Απᾶ ἴπογ ποσο αξτα]ᾶ, Απᾶ 
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4 ὮΏοοβιιβο {λα Πο Ἠπά 
Ῥθεπ οξίοῦ Ῥουπᾶ ση 
499ἱθΥβ αηᾶ ἨΑί1Η5, αιιᾶ 
1πο οἨΏαῖηβ Ἠκᾶ Ὄεοτ 
Ἱασοκεᾶ αθιλάεςε Ὦγ 
τα, Απᾶ ἴπο Σο[ζοτβ 

ὮτοΚκεη 1η Ῥϊΐεσες : πεί- 
1πος οοι]ᾶ ΑΠΥ πιαπ 
ὕαπ1θ Ἠϊπα, ὃ Απά α]- 
πΤΑΥ5, π]ρΏῦ απᾶ ἆαγ, 
ϱ πνας 1Π {πο πιοΙη- 

ἴ8ίΠ5, απά αι 1Τπο 
ΤοΠ405, ϱΙΦΙΗΕ, αἈιά 
ου πρ Ἠϊπιςο]Ε νη]ζ]ι 
ΒύοΏ65. 6 Βιΐ Ἱνπσπ Ἰιθ 
ΡΑΥΥ σεδας αἴατ οἳξ, ηο 
1ΛΏ απά πνοιςη]ρροᾶ 
Ἠϊπι, 7 απᾶ οἱοᾶ σνΙἩ 
α Ἰοπᾶ γοῖσε, απά εβἱά, 
Ὑπαυ Ἠπτο 1 ἴο 4ο 
πηϊτἩ ἴμθο, φοδ.ς, {λοιι 
Βοη οἱ ἴπο πιοδῦ Ἠΐρ]ι 
ᾷοᾶάδ Ἱ αἄ]ατο ΊπθῬ 
Ὦγ ἄοἀ, ἴλαῦ ἴποι {ος- 
πιρηῦ πθπιοῦ, 8 Έος Ὦθ 
ππἰᾶ απίο Ἠΐπι, Ο0οταθ 
ουῦ οΕξ "πο ΤΙΒΠ, ἐμοιέ 
ππο]εβη 5ρ]χ{ῦ, 9 -Απά 
Ἡθ αθκεᾶ Ἠῖπι, Ὁπιαῦ 
18 ΤΗΥ πβΊηε 2 ̓Απᾶ Ἡθ 
Άπαγγετθᾶ, εαγίπρ, ΜΥ 
ΤΒΠΙΘ 15 Τιορίοι : 1ος 
πνθ πτε ΠΙΑΗΣ. 10 Απά 

;Ἡθ ὈεβοαρΏῦ Ἠϊπι πιασἩ 
΄ Έλαῦ Ἡο πγου]ᾶ ποὺ 5οπᾶ. 
ΤΠεπι ΠΑΥ οαξ οἳ ἴπθ 
σοαΏῦ}Υ. 11 Νου ὔπετθ 
πγαΒ Ἠετο πῖρῃα απο 
1π9 πιοπη{βΊΠ5 α ργθε!, 
Ἠετά οἳ ϱπ]πο {εεᾶίπρ. 
19 Απά α]] ἴπε ἀετῖ]β 
ῬοβδοασΏῦ Ἠϊπα, δαγῖπς, 
Βεπᾶ τας Ιπύο [πο ςπήπο, 
{ηΏα8ῦ πγθΙΩΒΥ εΠ{ΟΣ Ιπίο 
1Ἠεπι. 195 Απά {οτίη- 
στ Γ6βα5 ρητε ἔποπα 
Ίθανο. Απά {πο ππο]εα 
βρἰχϊες γγεηύ ουα6, απά 
οπίοτεᾶ Ιπίο ἴπε ὀπγ]πθ: 
Άπᾶ ἴπο Ἠοτά ταη τίο- 
Ἰοαῦ]γ ἄοπνπ 3 5ἱεΘΩ 
Ῥϊποο ἸΙπίο 119 «68, 
(ὔπεγ πετε αὐοιῦ νο 
πΠοιβαπά:) απᾶ πετθ 
οποκεᾶ 1ΏΠ Τμο 508, 
14 Απά 'πεγ ἴμας Σεᾷ 
Ίπο Αππο ὨΠοᾶ, .απᾶ 
το]ᾶ {ῑ Ίπ πο οφ, ππιᾶ 
1π ἴπο οουπίτγ. Απά 
ἴμου πεπύ ουῦ ἴο 5εθ 
πηακὺ 160 να πα ῦ νι 
ἄοπεο. 15 Απᾶ ἴπογ 
60Π19 Το Ζε515, απᾶ 566 
Ἠῖπα Πα ῦ σας ρο5βο05βοᾶ 
ππΙῦἩ Τμο ἀονί, απά 
Ἠαᾶ ἰπο]ερῖοιι, 501, 
ΆΑπά οἸἰοίπσᾶ, απᾶ ἵπ 
Ἠϊ5 τὶιρϱηύ παιϊπᾶ : απά 
Πεν  ποο αἰταία. 
16 Απᾶ ἴπεν ὑπαῦ Αι 

. ἴσχυεν αὐτὸν ΣΤΤΤΑΥΝ. 
Γ καὶ ἰδὼν πητΑ. Ε αὐτόν Α. 
αὐτῷ Ἐς 5.58 ἴο Ἠΐπι ΟπτττΑΥγ. 
ο τῷ ὄρει ΤΏθ που ζαίη αΠΤΤΤΑΥΓ. 
ῬοδουβΒ6) πα, 
. καὶ οἱ ΤΤΊςΑ. 
Όπου γγεηῦ ΙΤτιΑΤ. 

ἃ λέγει Ὦδ 6478 ΕΤΊτΑΥΓ. 
1 Λεγιὼν ΠΤΤΑ. 

α--- εὐθέως ὁ ὁ Τησοῦς (γεαᾷ Ὦθ α]]ουγεά) [τ]ττι[α]. 
ξ αὐτοὺς ἴΠοπω αΙ/ΊτΑΥΥ, 

ᾱ---καὶ ΗΤΤΓΑ., Σ λεγιῶνα 1ΤΤΤΑ. 
7 ἀπήγγειλαν ἴο]ά αΙΤΙΤΑΥΓ. 

ἆ διὰ παντὸς ΔΙ, « µνήµασιν (---ν ΥΓ) καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ΙππτΑ ΥΓ. 
1 ὄνομά, σοι ΤΤΤΙΑ. 

τα «|. ἐστιν 18 1. 
Ρ --- πάντες ΑΙ]; --- πάντες οἱ κ... (πεαᾶ ἴπεΥ. 

λέγει 
π αὐτὰ πῃητ, 

-- ἦσαν δὲ Πισττά. 
π ᾖλθον 



105 
ἢ (οἱᾶ ἔποπ Ίο Ἱξ 
Τοξο]] {ο Ἠίπα ἴπαν πας 
Ῥοββθββοᾶ πν{τἩ ἴπθ ἆθ- 
τῇ, Απᾶ αἶξο οΟΏΠΟΕΤΗ- 
ης ἰ]ο βπίπθ, 17 Απᾶ 
1πεγ Ὅοραη ἵο ΡΙΑΥ 
Ἠΐπα {ο ἀερατύ ους οΕ 
ἀἐλοαῖς οοαβίβ. 18 Απά 
ἄν ἨἈθη Ἰθ γ/Ω5σοπαθ ἰπίο 
16: βΏῖρ, Ἡο πα Ὠπᾶ 
Ὥσθι. Ῥοββθβρθᾶ νηῦα 
{]ιο ἀθτῖ] Ῥταγεᾶ Ἠϊτω 
{παῦ ο παϊρ]ί ο στα 
Ἠΐαι, 19 Που ρεῖςθ8μ5 
βι/Ώοχθᾶ Ἠΐπα ποῦ, Ὀαῦ 
Βηἰε Ἱπίο Ἠϊπ, ἄο 
Ἠοπιθ {ο ἴπν Στ]επᾶρ, 
Άπά Τε] ἴπετι Ίου 
ριεαῦ λ]πρε πο Τιοχᾶ 
Ἠπίπ ἄοπο 1ος ορ, 
αΏπᾶ Ἠαῖα Ἰαᾶ οοπι- 
πββδίοη οπ ἐμθο, 20 Απᾶ 
Ἶο ἄαραι ἐοᾷ, απᾶ Ῥεραπ 
{ο ριιΏ 5Η 1π Ώοσημο]]8 
Ίου ρτθαί ἐπῖπρς 1 68ΗΒ 
παᾷ ἄοπε ἔοτ Ἠ]σα: απ 
1] πιεπ ἀῑᾷ πιβχγο]. 

2] Απᾶ σοι ᾖθθιβ 
1η ρασ5θᾶ ογοετ αραῖη 
ὮΥ 5Πἱρ ππ{ο {πο οἴπος 
5ἶᾷ6, ΠΙἹσζὮ Ῥεορ]ο ρα- 
{πετθᾶ αΏ{ο Ἠίπι: απᾶ 
Ἡε πας πῖρη απίο ἴπθ 
β88, 22’ Απᾶ, Ῥε]ο]ά, 
1ποιθ σοπηθίἩ οπε οξ 
ἴμο ταΊεγβ οἱ ἴΠο βσπᾶ- 
Εοβιο, Γαἶτας Ώγ τιπης; 
ππᾶ Ἱνπεη Ὦθ δα Ἠἶπα, 
Ἡο 1α]ἱ αὖ Πὶς 19οῦ, 
23 απᾶ Ῥθξοιραί Ἠϊπι. 
Ετοθηυ!]γ, ΒΑΨΙΠΡ, τν 
Ἰτι]ο ἀπαρηίος 1ϊθί 
βὐ {1ο ροηῦ οἳ ἀθαΐῃ : 
1 ργαγ ἴ]ιθε, οοπ1θ βπᾶ 
13Υ πγ Ὠμμᾶς οἩ Που, 
ἐπαῦ βἩθ τηαγ Ὦο Ἠεα]- 
εᾱ; ϱμᾶ 5Ἠε 5Ώκδ]] Ί1νο, 
24 Απᾶ «οὧέδι πεηῖ 
πα Ἠῖπα: αιιᾶ τησ] 
Ῥθορ]θ {ο]]οποᾶ Ἠϊτα, 
ππᾶ ἰπτοὴμοᾶ Ἠϊπα, 
205 Απᾶ Αα οθτΙΒΙΠ γτο- 
ΗΑΏ, νησι Ἠπᾶ απ 
ἆφέπο οἳ Ῥ]ουᾶ ὑπε]το 
Ψ6ΑΓΒ, 26 απᾶ Ἠαά κα{- 
Ξετθᾶ τβΏΣ ἰμ]μιρβ οἳ 
ΙΩΔΠΥ ΡΙΗΥΕΙΟΙΒΏΕΒ, απᾶ. 
Ίπᾶ ερεηί α]] παῦ βἨθ 
Ὠβᾶ, απᾶ πας πούηῖως 
Ῥοῦΐθτεᾶ, Ὀυῦ τεαῖμετ 
ῥτεὺ ΠΟΥ56, 27 ν/ηθῃ 
Ες Ἠρβᾶ Πεατᾷ οἳ Π6βτβ, 
Ο6ΠΏ1Θ ἵπ ἴηε Ῥτθββ Ὄο- 
Ἠ]πᾶ, οπᾶ Τοποπεᾶ Ἠϊβ 
Ραχπιεηῦ, 28 Ῥοτ 5Ώθ 
βαίᾶ, ΤΕ Τ 1π8βγ ἴομςἩ 
Ῥαῦ Ἠ]8 ο]οῦπος, Τ «α]]. 
Ῥθ Ὑοιἰθ, 29 Απᾶ 

ΜΑΡΚΟΣ. Ὅο 
΄  » Π 9, -- 3 κ » ὁ 

διηγήσαντο αὐτοῖς οἳ  ἰδόντε, πῶς ἐγένετο τῷ ὃδαι- 
οχρ]αιθᾶ {ο 54ΠθΙπ "ἴμουςπγΠο "Ἠπᾶ "δθυπ [18]11οΥΓ 16 Ἡπρρεπθᾶ ἐολίτα )ροβ- 

μονιζομένῳ, καὶ περὶ τῶν χοίρων. 17 καὶ ἤρξαντο παρα- 
βοπαθᾶ Ὦ7 ἀἆΘπιοχα, απᾶ σοπορχπΊπς Ἡθ ἍΑπ1πο. Ἀπάα ΊΠογ Ῥεραπ Ἅο ῦθ- 

καλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν.ὁρίων.αὐτῶν. 18 Καὶ 
ποσο] Ἠϊτα {ο ἀσρηχὲ ποσα Μλοῖτ ο αν Απᾶ 
η , Ι » - 2 αν, λ ο , 3 ε 
ἐμβάντοςὶ αὐτοῦ εἰς τὸ «πλοῖον, παρεκάλει αὐτὺν ὁ 

αλατίπρ 3επτετοᾶ 19 Ἰπίο Ίο βΠίΡ, "ρεεοιιρ]ιό Σηΐτα 1Π9”π1ο 

δαιµονισθείς, ἵνα μετ αὐτοῦ.ὶ 19 δὸ δεῖ 
-ηαᾶ ΄φοοη. 5ροββεβεοᾶ ΏΥ Ἰάεπποπς ἴ]αῦ Παεταϊρλύ Ῥο ΙΙ ἍἡἈἨῖπα, Ῥυε 

«]ησοῦς! οὐκ.ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, Ὕπαγε εἰς τὸν' 
7ο65αβ8 αἴᾷ ποῦ βιβες ἈἨϊπι, ὍΌαί κας ο Πίπι, 6ο το 

οἶκόν.σου πρὸςτοὺς σούς, καὶ Ἰἀνάγγειλον! αὐτοῖς ὅσα «σοι 
"ην Ἠοιβθ το ππϊπε οὗπ, απᾶ ΒΏΊΟΙΏΟΘ Το {πθηι Ἠούγ τααοἩ Σοσ {μθθ 

ὁ κύριος! ἐποίησεν,' καὶ ἠλέησέν σε. 90 Καὶ ἀπῆλθεν καὶ 
1Πθ Τιοχᾶ ἀἱᾶ, απά µορὶθεᾶ ᾖΤπερ, Ἅπά ο ἀεραητίεᾶ απᾶ 
” , 3 ο] ΄ «/ 3 ΄ ϱ - ε 
ἤρξατο κηρύσσειν ἕν τῇ Δεκαπόλει, Όσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ 
Ῥεραα Ἅᾖἴο ρτοσ]αῖπι ἵπ ὪοθομΡρο]Ββ,. Ἠοπ πιο] "Ἠαᾶ 3ἄοπο “Εοσ 3Πἶπι 

Ἰησοῦς' καὶ Πάντες ἐθαύμαζον. 
1ο: υπᾶ 8Ἡ πποπᾷρτοᾶ. Μ 

21 Καὶ διαπεράσαντος τοῦ ]ησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ ἔπάλιν εἰς 
Απᾶ "Πανίηρ “ραββεᾶ “ογογ Σ1οοαις Ἱπ ἴπθ ἍαΠἲρ Ἀραίπ Ὥᾖἵο 

ῃ , Ί , θ » λ. 4 ον] Φ. ονρ Π τ 
τὸ περανιὶ συνηχθη Όχλος πολὺς ἐπ αὐτόν, καὶ ἦν 
{πο οἴμετ εἶᾶῬ; “ας ραΐπετεᾶ 1 “οχοπᾶ Άρτεπυ ᾖἵο Ἠϊπλ,  απᾶ ο 188 

παρὰ τὴν θάλασσαν.. 32 Καὶ Ἀϊδού,ὶ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχι- 
ολ νπθ ΒΑ. Απά Τε]ο]ᾶ,  6ΟΠ1ΙΘΑ ϱ0πθ ΟΕ {19 τΊ6Υβ οί 

συναγώγων, ὀνόματι Ἰάειρος, καὶ ἰδὼν αὐτόν, πίπτει πρὸς 
Ὅμο βΥπαΡορΙθ, ᾖὮγπαποθ οαῖτας, απᾶ βεοῖπς Ἠϊπι, 18118 υἹ] 

τοὺς.πόδας αὐτοῦ) 29 καὶ Ἱπαρεκάλει! αὐτὸν πολλά, λέγων, 
πῖς Σεεῦ; απᾶ ο Ῥεεοιρλῦὸ , Επι ΠΙΟΣ, ἍΒπγΙΠΡ. 
. ΄ ὁ 3 ΄ 3 ο “ .] . 

Οτι τὸ.θυγάτριόν-µου ἐσχάτως ἔχεὶ «ἵνα ἐλθών 
Μγ Πίο ἄπαρηίες 18 αἲ ἴμο Ἰα5ύ οχὐτοταϊδγ, [1 ΡΤΑΥ] ἐΠπαῦ Ἠανῖπρ ουπθ 

ἐπιθῇς Καὐτῇ τὰς χεῖρας,! Ἰόπωςί σωθῇ καὶ 
ἴποι ππου]άθβῦ 14Υ οἹ Ἠος [1] Ὡηαπᾶς, 6ο ὕλαίῦ εῑθ Π1ΑΥ Ὀ9 οατεᾶ, βπᾶ 

πσῄσεται.ὶ 34 Και ἀπῆλθεν μετ’ αὑτοῦ, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ 
9Ώ9 εΏκ]] το, Απάᾶ Ίο ἀρρατίθᾶ Πα ἍἨΐτι, απᾶ “Εο]οπθᾶ «Είπα 

ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 36 Καὶ γυνή αητιοϊ 
αρ "οχουτᾶ 3ρτεαῦ, απᾶ τυτθδθᾶ οἩ. Πΐπα,, Απᾶ Αα “ΨΥΟΠΙΒΗ οθτϊβίη 

οὖσα ἔν ῥύσει αἵματος 9ἔτη δώδεκα ,ἳ 26 καὶ πολλὰ παθοῦσα 
Ῥεῖπρ υηίἩὮ αΏαχπ οἱ Ρ]ουᾷ γθμτς 1πεῖνο, Απᾶ πωποἩἈ Ἠανίηρ εαΏετθά 

ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ.παρ Ρὲαὐτῆςὶ 
Ἀπηᾶςος ΤΙΑΠΥ ΡΗΨΘΙΟΙΑὪἾΒ, Απᾶ λανίπρ βροπῦ 3μοχ Ἡλονλις 

πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖισα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον 

/ 

1911, ΑπΠᾷ 1Ώ πο πα ἨΠαναιρ Ῥεποβυθᾶ ἸὈπὴὸ παῖπετ ᾖδίο ΥΝΟΥΞΘ 

ἐλθοῦσα, 327 ἀκούσασα 3 περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν 
αηανίηρ 2οοπαθ, Ἱανῖπρ Ἠρατᾶ οοπορχπῖπρ 1εδα5, Ἠατίπρ «ΟΠΕ η 

» »” ” «/ ας ΄ φ ρω ΄ 

τῷ ὄχλῳ. ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ.ἱματίου-αὐτοῦ' 328 ἔλεγεν.γάρ, 
ΊΠθ οτοπᾶά ὮὈῬο]μῖπᾶ, τοισ]μθᾶ Ἠϊ5 ρατπαεπ!ί; 20Σ 5Ἠο μα], 

Ὅτι 'κᾶν τῶν.ἱματίων. αὐτοῦ ἄψωμαι.ὶ σωθήσοµαι. 399 Καὶ 
1Ε{ραῦ Π]9 ϱαγπιεπῦΒ 1 εΏα]] {οισἩ, Ι 5911 Ὦο ομτοᾶ, Απιά 

Ξἐμβαίνοντος [πας] επωῦετίπρ τττσΑγ’. 
ε----᾿]ησοῦς (/εαᾶ Ίε ἁῑαὰ αιοῦ 5αΠεγ) ο[τι]τττατν. 

Γ πεποίηκεν Ἠὰδ ἆοΏε απττν Ανν. 
 παρακαλεῖ ηθ Ῥεβεεσ]εβ πητΑ. 
πι ζήσῃ ΤηαΥ Ἰἶτε τιττνΑ. 
4 Ἡ- τὰ ύμθ ἰμίπρς τ[Α]. 

σοι τΈνλ. 

Ὁ καὶ 4Ώά ΕΙ ΤΤΤΑΥ/. 
ἆ ἀπάγγειλον ἢ6]] 1 ΤτΑ ΥΓ. 9 ὁ κύριός 

Ε εἲς τὸ πέραν πάλιν Ἱ. κ. ἰδού [τ]ττνΑ. 
κ τὰς χεῖρας αὐτῇ 1ΤΙΑ. 1 ἵνα 1η οτᾶθυ {Πα τπτιΑ. 

η --- τις Εππτ/ Αλ]. ο δώδεκα ἔτη τ. Ρ αὐτῆς ΟΙ ΤΓΑΤΥ. 
τ ἐὰν ἄψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ 1Α. 

5 μετ᾽ αὐτοῦ ᾖᾗ ΏπτναΥ’. 



τι ΜΑΕΚ. 

ρεὐθέωςϊ ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ.αἵματος.αὐτῆς, καὶ ἔγνω 
πιπιεά]π{ο]γ πα ἀγ]εᾶ αρ {1ο ΣουπίαῖἩν οξ ηεχ Ὀ]οοά, ππᾶ Ίο 1.19 

τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς µάστιγος. 90 καὶ Σεὐθέωσς! 
{π Ππος] Ῥοᾶν ἍΊΠαῦα]ο πγας]εα]οά {γοπι ὑπ Ἅβοου1βθ. Απ Ιπιπιβᾶϊα{ε]γ 

ὁ Ἰησοῦς, ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν 
1π Ἠϊπσο]ε [1π{] {πο "οαί 5ο “Ἠΐπα 

- Γ -- ΄ { 

ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγεν, Τίς µου ἥψατο 
Ἰπᾶ ποπ ΕοσίἩ, Πατῖηρ ὑωχμθᾶ Ἱπ ἴἩο οτοπᾶ, Απ, Ίππο οξταο τοπο]λθά 

- ε ΄ ια. Γ -” 9 - ΄ 

τῶν ἱματίων; 91 Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ, Ῥλέεπεις 
{Πθ ραγπιθηί52 Απᾶ ὁβαῖὰα ο Πίτα 118 341βοῖρ]ος, που εθοβί 

τὺν ὄχλον ισυνθλίβοντά σε, καὶ λέγει, Τίς µου ἥψατο; 
ιο  οτοπά Ῥτοββίηποη ᾖμεε, Ἀπᾶ 54γοδί ἔποι, πο πι {ᾖοπσμαᾶ 

μ ΄ αν α ν -. / - ο « ῃ 
92 Καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιῄσασαν. 5 ᾖ δὲ 

Αᾶ 9 ]οοκθᾶ τοιπᾶ {ο 569 Ἠεγ πο {ΠίΒ Ἠρᾶ ἆοπε, Ῥαί {1ο 
µ - [ - εν [ . 1 

γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέµουσα, εἰδυῖα Ὁ τγέγονεν "ἐπ" 
/ΟΠΙΠΗΑ Ῥοΐπρ Επ]ρΏίεπθᾶ απᾶ ἰτοπιυ]πρ, Ἀποπήπρ π]αῦ Ἠιά Ῥοεα ἆοπε προ 

αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν 
1ος, 6ΑΠΙ9 απᾶ 1611 ἄοππ Ῥείοτο Ἠίπι, απᾶ Ἅᾖἴο]ιᾶ πι 81] 

ὤοσδα», Κποπῖηρ 1ροπίθς 

{19 {ταίἩ, Απάᾶ Ἡθ ϱεἱᾶ ο Πες, Ῥαμρ]λίος, ἴαγ Σα. 

σέσωκέν σε' ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς µάστι- 
Ὦπς οατεᾶ 1ποῬθ; Ρο {π ἍῬεποε, Απᾶ ο ποιπᾶ Ίτοπι 3βοοιτρο 

΄ 3 ΄ ” ” ” 2 Γι ” ” 

γός σου. 3δ ᾿"Έτι αὐτοῦ.λαλοῦντος, ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἄρχι- 
αγ. ΓΠΥΠΙθ] γεῦ 19 ἵ5 δρεαζίΏᾳ, {167 οοπιθ ΤΟΠ} Ίπο τι]οςοξ 

συναγώγου, λέγοντες, Ότι ἡ-θυγάτηρ.σου ἀπέθανεν τί ἔτι 
χι ϱΓΠΑΡΟΡΊΘ΄Β[ποαβε], βαγίπρ, Την ἀδαρλίος 19 ἀἄειαᾶά; ὙπΏσβ]]. 

σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; 96 Ὁ.δὲ]ησοῦς Σεὐθέως! }άκού- 
ἰτουν]εβί που Ίπο ἔρπςπετὃ Ῥαῦ ἆεδις ἹΠππιεάία[εΙσ, Ἠανίηρ 

"ῃ κ) ΄ λ λ ΄ λε ” 2 ” ή υ 

σας! τὸν λόγον λαλούμενον λεγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, π] 
Ἠθωτά {ἵἴπο Ἅποτᾶ ΒΡΟΚΟΠ, ΡΑΥ5 ἴο ἴπο τα]οχ οἱ ἴπο ΞΥηαβοΡριο, 3Νούῦ 

.ς ΄ / Ν ” 2 ” »/ 7 ” γΙι 

φοβοῦ' µόνον πίστευε. 9] Καὶ οὐκ.άφῆκεν οὔδένα Ταὐτῷ 
158ΗΣ ; οπ]ν Ῥο]ῖοτο, Απάᾶ  ΠοβιΠετεᾶ Το 9Π8 Ἠΐτι 

Ἀσυνακολουθῆσαι,! εἰ μὴ Ὁ Πέτρον καὶ ᾿Ἰάκωβον καὶ Ιωάννην 
Τ0 ΒΟΟΟΠΙΡΑΗΥ, εχκοερῦ Ῥείοτ απᾶ 13Ώ168 απᾶ Ποῦν. 

τὸν ἀδελφὺν Ιακώβου. 98 καὶ «έρχεται! εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
{πθ  ἍὭὈτοῦμες οἳ ΖαΤης5, Απᾶ Ἠθοοπι” {Το ᾖἵλπο Ποςςο ϱΟΕἴ]μο 

ο αχώγου, καὶ θεωρεῖ θόρνβον, ἆ κλαίοντας καὶ 
χι]ος οξ {Ἡθ 5Υηηρορας, απᾶ Ἡο νῬελο]άς α ἑαπιυ]ΐ, [ρεορ]ο] πεορίηπς ππᾶ 

ἀλαλάζοντας πολλά. 99 καὶ εἰσλθὼν λέγει αὐτοῖς, Τί 
ο η ην. Ρτθαρ{]γ. Απά Πατίηρ εμίοτει] Ἡο Ραγ5 {ο οτι, ΊΠΥ 

θορυβεῖσθε καὶ Κκλαίετε; τὸ παιδίον ᾿οὐκ.άπέθανεν, ἀλλὰ 
Ίηθ]κο 7ο 8 απιπ]ῇ απᾷ  τσεερ2 «πο ολὶ]ᾶ 15 ποῦ ἀοπᾶ, Ῥαῦ 

καθεύδει. 40 Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. «ὺ δὲ ἐκβαλὼν ᾿ἅπαν- 
β1οομΒ. Απά ἴπογ ΙααρΏπεᾶ οὐ Ἠϊπι, Ῥυΐ Ἡο ἨΠανίισ ραῖ ους 811, 

τας! παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν 
ἴβχκος τν Πιῖπα] το ΣΑὐπογ οΕίπο οἨπὶ]ά απάᾶ Ἅἴλο 

μητέρα καὶ τοὺς μετ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ 
.ἸποῦἩος Ἀπᾶ Ἴμος πι ἍἉΠῖπι, βπᾶ ΟΥΤΟΥ5 1Ώ πνηοχο Ἵχνας 11πο 

παιδίον Εἀνακείμενον.ὶ 41 καὶ κρατήσας τῆς χειρὸο τοῦ 
3οΏ]]ά Ίψίηρ. Ἀπᾶ Πανίης ἵακαοι τΊἴλπα Ἠαπᾶ οἳ ἴπε 

παιδίου, λέγει αὐτῇ, Ταλιθά, "κοῦμιἳ ὅ ἐστιν μεθερμηνευό- 
οἈΙά, Ἡο 5ης Το ῄοχ, Τα]αα, χουιαῖ; ἨπΠΙοἩ τς, Ῥοΐπρ ἀπίοι- 

109 
αἰχαϊσΏίσνατ πα Έουιι- 
ἐπίπ οἳ Ἠος Ῥ]οοῖ γι 
ἁγίοᾶ τρ; απᾶ 9πο 1915 
ἵπ 116) Ῥοᾶγ ἴπαῦ ε]ιθ 
πας Ἠεπ]εᾶ οί {παί 
Ῥ]αρας, 30 Απά σε5µς, 
Ππιπαοᾶϊαθε]γ Ἐποπίης 
1π Ἠ]πιςε]Ε {Παῦ ν]Ιτίαθ 
Ἠαᾶ ροπο οαῦ οἳ Ἠΐπι, 
{αγποά Ἠῖπι αὐοιαῦ ἵα 
4ἨΘ τες, απᾶ ϱαῖᾶ, 
Μπο Ἅᾖ{οιποιεά τιν 
οἸοίπος 2 981 Απᾶ Ἠ]9 
ἄἱδοῖρ]θς βαἱα αιη{ο]ιίπα, 
Τποια βεοδέ πο ται ]{1- 
ναᾶθ {πτοηρβίηρ ἴ]ιοε, 
απᾶ βαγεςί ἴμοι, πο 
Τομοπθά πιο) ὦ Απά 
Τε Ἰοοκεᾶ τοαπᾷ αροιας 
Το 9ε9 Ἠετ ἴπαῦ ἸἨπᾶ 
ἄοπο ἐΠῖς {Πίης. 35 Ῥυξ 
πε ΤΟΠΙΑΠ ή2οατίπΡ 
Άπια ἐτεταρ]Ιπβ, πουν- 
Ίπσ πας γγθΡ ἆοπο Ιπ 
Ὢεχ, ϱΑΠ1ΆΘ αηπᾶ {911 
ἄουγη Ῥοέοτο Ἠΐπα, θπᾶ 

ας - .Αἴο]ά Εῖπι α1] 11ο ὑτα{Ἡ. 
τὴν ἀλήθειαν. 94 ὁ δὲ ἵ εἶπεν αὐτῇ, "θύγατερ,' ἡ.πίστις.σούς 84 Απᾶ Ἰο επίὰ ππίο 

Ἡοι, Ῥαπισπίαες, ΤὉΨ 
Σαλ Ἠαίῃ ταπᾶε Ίπεθ 
π/ποΙθ; Ρο Ἱπ Ῥεπςε, 
Ἀλᾶ Ὃο σ/Ποῖο οἳ {Πγ 
Ῥ]αραε, ὃδ ἨΠιίι]ο Ἠθ 
ψοῦ ΒΡρα]εο, πἩοτο ϱΛΙΠΘ 
ᾷτοπα ἴΠὸδ τι]εχ οἳ ἴπθ 
ΕΥΠΒΡΟΡΙΕ΄5 Ίοιδε σ6γ- 
ταῖω νγπῖοὮ εα]ᾶ, ΤΗΥ 
ἀπαρβίετ 15 ἀεκᾶ; τησ 
{τοπρ]εβῦ ἴποαι ᾖ1πθ 
ΜΜβδίογ αηγ Συτίμεγὸο 
36 ΑΑ ΒΟοοηΏ π8 σεςας 
Ἠαρτά Ίπο πιοτᾶ ἴπας 
πγθΕβ ΒΡΟΚΘΠ, Ὦθ βαἲθα 
ππίο ἴπε τα]εχ οξ ἴπθ 
5γηβροραθ, ἘῬε τποῦ 
π{ταἰᾶ, ΟΠΙΥ Ῥε]ῖενο. 
37 Απά Ἡο ππΆετοᾶ πο 
ΤΩΑΏ ἵο 1ο]]ου Ἠΐπα, 
58το Ρεἴ6Υ, απά 7111ς8, 
Άπᾶ Ζομπ {πο χοῦμοες 
ΟΕ απ1θ6β. 38 Απᾶ Ὦο 
οοπιείΏ {ο {με Ἠοιβο οἳ 
ἴπο τι]θχ ο ἴμο 57Πα- 
Ρορας, απά κοεί]Ἡ ἴημα 
Ταταν]ή, απᾶ ἔπεπα ἴπαε 
π/θρί βιιᾷ τγα]]εᾷ ρτεπί- 
1γ. 99 Απᾶ π/ηεη Ἶθ 
Τ/85 6ΟΠΊθ ἶπ, Ἡς βα1{Ἡ 
απῦο Ίλεπα, ΠΑΣ 118]κΘ 
γό Π5 πἄο, απᾶ ηεερ9 
19 ἀαταςε] 15 ποῦ ἄσβᾶ, 
Ῥαῦ ΕἹοεροίῃ. 40 Απά 
"μεν ]ααρμεά Ἠία 1ο 
56ΟΥΠ. ἘΒπί ἹΝἨει Ἡθ 
Ἠαά ραῖ ἴποπα αἲ] οαῦ, 
Ὢο ἰακοῦἩῃ 11ο {αΐπετ 
Άπᾶ Τπε ταοίποτ οξ 119 
ἄαπιρα], απᾶ ἴπεπα ἴπαῦ 
πνετθ ΤΙ Ἠϊπα, απᾶ 
εὐ{οτεῦἩ 1η πποχο {πθ 
ἀαπαξοὶ πας ἸΙγίπρ. 
4] Απᾶ Ίο Τἴοοκ ἰπο 
ἄαταβο] Ὦγ ἴμο Ἠαπᾶ, 
Απᾶ οπ]ᾶ απῖο δν, 
Τα] νπα οαπαὶ :" π/ΠΙοἩ 
15, Ῥοΐῃπς ἸΙπιοτρτοί- 

5 εὐθὺς ΤΊτΑ. τ--- ἐπ᾽ (γεαᾷ ἰο”νετ) [ε]ηττΑ. 
α ---. εὐθέως [τ.]τπι[α]. Υ παρακούσας Ἠαν]1ηρ ἀἰξτερατᾶσα ΤΊΑ. 
τττΑ. 3 ἀκολουθῆσαι ἴο {οἱ]οῦν 1,. Ὁ -ἵ- τὸν ΤΊτΑ. 
ἆ -- καὶ Αλλά αἱ ΓΙΓΑΥ. ο αὐτὸς ΠΊτ., ἆ πάντας ΑΙΊΤΤΑΤΗ 
µ κούµ Τ. κοῦμ ΤτΑ. 

8 

ν ᾿Τησοῦς 0 ε5ιιβ 1. π Θυγάτηρ 1ΠπτΑ. 
1 μετ’ αὐτοῦ πνΙῦ ΜΙΤ} 

ο ἔρχονται ἴλ1θγ 6οΏΏθ ΙΤΊΧΑΥΤ. 
δ --- ἀνακείμενον Ο[Π]ΤΊτΑς 



σα 
ϱᾱ, ὉῬαπιο], 1 5 
ἙἩἨίο μου,  αχίσθ, 
45 Απᾶ µκαἰχρίρπίνας 
{πο ἆαπιβο] ΛΤο56, απά 
πνπ]κοᾶ; Τους οἶἵνο ν/Π8 
οἱ ἰλε ασε οξ ἴπε]το 
Φ9ΑΙ5, Απᾶ {ον πετα 
πειοπ]κποᾶ ὉΙἩ 4 
στοπῦ αδοπϊρηπιεηῦ, 
43 Απᾶ Ἰο οπατρεᾶ 
ἔιαπι βἰταμ]γ ἱπαςπο 
πηπΏ ΑΠου]ά Έπουυ 16 
αι! οοπηπαππᾶοᾶ Ὅππῦ 
5οιποἰλίπᾳ εποα]ᾶ ο 
Εἴτοι Ίιοχ {ο οαῦ. 

ΥΠ. Απᾶ Ίο ποπῦ 
οτί ἔτοπα {ποπσς, απᾶ 
«3196 Ἰπίο Ἠϊς οπ/τ 
οοἵιπίτΥ ; απᾶ Πῖς ἀῑδοϊ- 
Ῥ]65 Γο]]οσν Ἠΐπα. 2 Απᾶ 
πνΠεη {πο εαροαίἩι ἄπγ 
ΝΥΒ5 60Π16, ος Όορβαπ Το 
{6ο Ἱπ {πο Α6γΏα- 
Ῥοσιο: απἀ ΤΙΦΠΥ 
Ἠθητίτπς Ἰῖπι Ψίετο 85- 
{οπϊδῃσᾶ, δαγΙπϱ, Έτοπα 
πὙπεπσο ἨπίἩ 0π]5 Ίπαπ 
πΠοβο(πῖηρς2απᾶ λα ῦ 
πη]κάοπι δ {5 πη]οὮ 
ἁφρίτοη πηπ{ο Ηῖπῃ, ἐπαῦ 
εποη ΑποἈ πὶρηῖν 
πνΟΤΚ58 4τθ Ἡπουρηῦ Ὦψ 
Πϊς Ἠαπάςρ Ὁ ΙΒ ποί 
ΤΠ] ἴΠο οπχρεπῖοχ, ἴπο 
ΒΟΏ οἳ Μασγ, ἴπο Ὄτο- 
μες οἳ ἆππιο, απᾶ 
105ο5,απᾶ οἑ σμάᾳ, απᾶ 
ΒΙΠΙΟΠ2 απᾶ ατο ποῦ 
Ἠϊ5 φἶθίοτς Ἠοτο πια 
92 Αι ἴπογ πετοοξ- 
ᾷεμᾶοά αὖ Ἠϊπι. 4 Ῥαὸ 
Ίεσυς επ] απίο ὑπεπα, 
Α. Ῥτορ]ποῦ 15 ποῦ πι Ἡ- 
οιῦ Ποποιτ, Ῥα8 1π Ἠϊ5 
Οπη οοιΠ{χγ, απᾶ α- 
ΊΏΟΩΡ Ἠ]5 οἵνη Κῑπ, Απιᾶ 
1η ὨἨϊ οἵνηπ Ἠοιςβοθ. 
ὃ Απά Ἡο οοπ]ᾶ ἴπετα 
4ο πο ταὶρΏίψ ποτξ, 
βηνο ἴΠαῦ Ὦο ]αᾶ Πὶς 
Ἠαπάᾶς προη ο Εευγ 5]ο]ς 
Σο]]ς. απᾶ Ἠεα]οᾶ {θπι, 
6 Απᾶ Ἡο πιατνε]]εᾶ 
Ώεοπιβθ οἳ ἰΠεὶς πῃ- 
Ῥε]ϊεξ, Απάᾶ Το πεπΏ 
τοαπᾷ αροαῦ πο ν]]- 
Ίπρος, ἰθασομῖπρ. 

7 Απᾶ Τε οα]]αᾷ επίο 
Ἰΐπι ἴμο πειτε, απᾶ 
Ῥεραπ {ο εεπᾶ ἴἨεπα 
Σοχ{Ἡ Ὀγ Ίππο απᾶ Έπγο: 
ΑΠᾷ Ρᾳγνο ἴἨοπα Ῥοπναγ 
ΟΥΕΥΓ ππο]εππ αρὶτ]ΐς; 
ϐ απᾶ «οοπιππαπᾶεᾶ 
Ίποτα {παῦ {πεγ εποα]ά 
ἔακε ποϊμῖης 1ος ἐλεῖγ 
ΠΟἩΤΠΕΣ, 8πγθ α 5ἴαβ 
ΟΠΊΣ: πο ς5ορ, πο 
Ὅνθαᾶ, πο ΊΠΟΠΘΥ Ίπ 
είν Ῥπχςδα: 9 Ῥαῦ ο 
βῃΏος πη(Ἡ 5αηᾶ 15; απᾶ 

ΜΑΡΚΟΣ. γ, γι, 
µενον, Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, Ἰέγειραι.! 49 Καὶ Χεὐθέως! 
Ῥτοίσᾶ, Ὥωπαβο], Ἅᾖο ἴπερ ΤβΥ, 3180. Απά Παπιρά]ατοῖψ 

ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν.γὰρ ἐτῶν δώδεκα. 
ΑΥΟΞΟ ᾖἴπο «ἀαπιβοι απᾶ ππα]]κοᾶ, 1οΥ 8Ώο Ἴναρ Ύθην8 )γΥο]το [ο]ᾶ], 

καὶ ἐξέστησανὶ  ἐκστάσει µεγάλη. 489 καὶ διεστείλατα 
Απᾶ ἴλογ Ἱγοτο απηιιποᾶ ση "Απααζθταεπὸ Ἱρτοπῇ, Απά ες σματροῇ., 

αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς '"γνφὶ τοῦτο' καὶεπε 
ἴπεπα Ίλποἃ ᾖΌπαξ πο οπθ βποπ]ᾷ ποπ {πίδ;  Ἅακὰ ἵν κυὶά [ίἩαῦ βοπιθ» 

δοθῆναι αὐτῇ Φαγεῖν, 
ὑπΙπρ]ςποα]ᾷ Ῥε ᾳῖποπ {οἹος Ἅᾖἵἴο θα, 

ϐ Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ "ᾖλθεν! εἰς τὴν.πατρίδα.αὐτοῦ” 
Απᾶ Το νγοπί ομῦ Ἴποπο, απ οππο Ἰπίο Πῖ5 [οσα] σοι(σΥ: 

καὶ ἀκολουβοῦσιν αὐτῷ οἱ-μαθηταὶ αὐτοῦ. 2 καὶ “γενομένου" 
απᾶ 3βο]ου; αρῖτα 19 "ἀϊκοῖρ]ορ. Απᾶ "Ροῖηρ 5οοπια; 

σαββάτου ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν"Ἱ καὶ ὃ πολλοὶ 
αβαΡΏα/1 Ἡο Ῥοραιπ ᾖἹπ ἴπο ΑΥηΔΣΟΡΙΘ Το {εαςα; απᾶ ΤΩΠΏΥ 

α) / α) ΄ [4 / - 

ἀκούοντες ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, Πόθεν τούτῳ ταῦτα; 
Ἡθησίπρ πνοχο πβυοπΙθηρᾶ, βαὔ1ἩΡ,  ἸΠμθησο ἴο {18 [πα] ἔποςε ὑμίρο 
ΔΝ / « / « δι θ ” 4 ΄ -” Ι νά Ἡ Ν ὃ ΄ 

καὶ τις η σοφία η οθεισα Ἱαύτῳ; "οτι" και υναμεις 
Απᾶ ν]ιαῦ ἴπο πηδάοπα ἴλαῦ Ώας Ῥεεη ρίτπεη {ο Ἠΐπι, {ὑππῦ 6Υεη 3ΠΟΥΊς930Ε“ΡΟΤΟΣ. 

τοιαῦται διὰ τῶν-χειρῶν. αὐτοῦ γίνονται»! ὃ οὐχ οὗτός ἐστιν 
1βας1ι ρσ Ὠ]5 Ἠαπᾶβ Άχ6 ἄοποῦ Αποῦ 5Η Ἅᾖς ΄ 

ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς "Μαρίας, Ἰἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου καὶ Ν]ωσῆϊ 
Πο ομχροπίαχ, ο 5οπ οἳ Μαχγ, Ἀπᾶ Ῥχοίπος οἳ ζᾳΠ109 απᾶ 1ἆοβο» 

. 5» ” Δ ΄ 3 » Φ4 αν κ ” - σ - 

καὶ Ιούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ.είσὶν αἱ .ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδὲ 
Ἀαπᾶ οπᾶα Αιπᾶ  ἈΒϊπιου2 Ἀπᾶ Ἅατο ποῦ Ἠ]9 β]δέεις Ἠοτςθ 

πρὸς ἡμᾶς; Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 4 Σἐλεγεν.δὲῖ αὐτοῖς 
ψιἩ π9δῦ ἈΑπᾶ 1ποαγ ποτθ οβεπᾷεᾶ Ἱπ Ἠϊτη, Βαῦ “παϊᾷ 35ο "ἔπευα 

ὁ Ἰησοῦς, "Ότι οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος, εἰμὴ ἔν τῇ 
αἹερας, 3ΞΝοῦ 8 Ρα ΟῬτορποῦ π]ποπῦ ποποιχ, οχοορί Ἰπ 

πατρίδισαὐτοῦϊ καὶ ἐν τοῖς 3συγγενέσιν! 3 καὶ ἔν τῇ 
Πϊ5 [οπή] οοιπίσγ ΑΠά ΑΠΙΟΠΡ ΓΠ15] ΚΙΠΡΤΩΕΠ. απᾶ Ἱπ 

οἰκίᾳ.Ῥαὐτοῦ!. ὅ Καὶ οὐκ “ἠδύνατοϊ ἐκεῖ Ἰοὐδεμίαν δύναμιν 
Ἠ18 Γοπη] Ποιβθ. Απᾶ Ἠο πας Ζ4Ρ19 “Ἴμετθ Ιποῦ ΠΏΥ ἍΊΤΟΣ]ς οἱ Ροπος 

ποιῆσαιρὶ εἰ μὴ ὀλίγοις ἀῤῥώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας 
το ἆο, οχεορῦ ΟἨΠ 8 261 1πβττα ἨἘατῖηρ Ιαίά ΓΗἱ5] παπᾖ5 

.) ΄ 3 65 ΄ η] 3 ᾿ » ΄ ” 

ἐθεράπευσεν. ϐ καὶ «ἐθαύμαζενὶ διὰ τὴν.ἀπιστίαν.αὐ- 
πο Ἠθβ]εᾶ [Ἡεπα]. Απᾶ ορ ποπᾶρτθά Ῥθοβιςο ο {Παίν ππῬε]]οξ. 

τῶν καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων. 
Απᾶ Ἡο ποπῦ αροιῦ ἴμο τ]]αρθς ἵπ ο οἰτοαῖς ᾖοαο]ίης. 

7 Καὶ προσκαλεται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς 
Απά ὩἩθοβ]ςδίο ᾖ[Πῖπα] πρ πετ, απᾶ ἍὭΌῬερεἩ Ίπεπα 

’ ΄ / Αα / » - ” / . ΄ 

ἀποστέλλειν δύο.δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευµα- 
Όο βοπᾶ ΣοτύἩ Ίπο απᾶ ὑπο, απᾶ ΡΩτθ ᾖΊΤο Ἴἴ]μθπι απαἰλοχ υγ οτετ{Ἁθ βρῖτιθθ 

των τῶν ἀκαθάρτων' 8 καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν 
τπο πησ]εαη: απᾶ Ίο ολαχρεᾶ ἴπεπ ἍᾖΊπαῦ ποιμῖησ 

” ” « ΄ ει) κ | ων ΄ . 3 ε / 

αἴρωσιν εἰς ῥὁδόν, εἰ μὴ ῥάβδον µόνον μὴ Ιπήραν, 
1ηΠογ 5Που]ᾷ {α]λκθ Εογ ΓΠἩθ] π/ΑΣ, οχοερῦ ϱ βὔμαξ ΟΠ]Υ; ᾖτπο Ῥχοτίδίοα Ῥαρ, 

μὴ ἄρτον,! μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν' 9 Εάλλ᾽Ι ὑποδεδεμένους 
Ἡος Ὀχεβαᾶ, ἩἨος Ἱπ ᾖἴπο ο] ΧΩΟΠΟΥ; τῬαῦ νθ ϱηοᾶ 

1 ἔγειρε ΕΙ/ΤΊΣΑΥΓ. 
Ἡ έρχεται ΟΟΠΊΕ5 ΤΤτΑΥΓ. 
1ο ΕΠῖ5 [ππαπ] πητΑ. 
ἀδελφὸς Τ/ΤΊτΑΥΓ. 
ἑαυτοῦ π.. 
ο έδυνατο ΤΊΓΑ. 
πήραν ΤΤΓὰ. 

Σ συγγενεῦσιν "Τις. 

κ εὐθὺς ΤΊτΑ.. Ι --- εὐθὺς Ἰπηπηθᾶ]αΐθ]γ τ[ττ]Α. τα γνοῦ ΗΤΤΑ. 
ο διδάσκειν ἐν τῇ συναγωγῇ π. Ρ - οἱ ἴπθ τ[α]. α τούτῳ 

Σ--- ὅτι ΟΠ ΤΤΙΑΥΓ. 5 γινόµεναι Ἱτ. να τῆς ΊπιΑ. 3" καὶ 
π Ἰωσῆτος 11ΤιΑ. κ καὶ ἔλεγεν απᾶ "-αἷᾶ ἹΊτΑ. Σ αὐτοῦ ΙΑΝ» 

3 -ἵ- αὐτοῦ Π18 (κἰπβπαθη) [1] τα Ὁ αὐτοῦ ΙΤΤΤΑ ΥΓ. 
α ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν ΠΤΤτΑ. Ε ἐθαύικασεν Τι {6ρτον, μἩ 

β ἀλλὰ ΠπτιαΤή, 



σ1. ΜΑΠΕΚ. 

σανδάλια’ καὶ μὴ Νἐνδύσησθεϊ δύο χιτῶνας. 10 Καὶ ἔλεγεν 
νι τῃ βυπᾷ8Ι8: απᾶ Ῥαῦ ποῦ οἩ Ίπο 1π]σ8, Απά 9 βιά 

ὼ . ς η 5, ”ϱ 

αὐτοῖς, 'Ὁπου Ἱἐὰνι εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ µένετε ἕως ἂν 
το {μ6ια, ΊΨΠΕΙΘΤος γοοπίετ Ἰπίο 8 Ἠοιβθ, 1Ἠθσθ τθπαβίἩ από] 

- . Δ -ε. µ [4 " « ι. 

ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 11 καὶ Σῦσοι.ἂν μὴ.δέξωνται' ἡμᾶς, μηδὲ 
ποροουῦ Τλοπσθ. Απᾶ 45 ΤΙΣ 8 ΙΙ] ποῦ τεορῖπο σσα, ΏοΟΣ 

΄ .. 1 - ιά 3 ” 

ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν, ἐκτινάξατε τὸν χοῦν 
Ἠρ8χ γοι, ἄοραν πρ ΊΠοποθ, βΏσκοθ οῦ ἵπο αἁπβῦ 

Αν ο. .ω ΄ ω ϐ) δ) 

τὸν ὑποκάτω τῶν.ποδῶν ὑμῶν, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. Ἰἀμὴν 
σγΏΙοἩ ΠΠ] ππᾶσν γουχ 19εῦ, 4ος ἩὉ ὕοΒΌΙπΙοπΥ {ο1μθιμ, Ὑοχί]γ 

5 ν η ΔΝ σε ΄ ο 

λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Γοµόῤροις ἐν ημερα 
ΤΗΥ ἰογοι, πιοχο ἔο]οταὈ]ο 16 ϱπα]1 ῶ6. Έος Βοᾷομα ΟΣ 6οπιοίτπς ἵπ ἀπ 

΄ Ἅ . / Ν ΄ ον ω 1]. τά 

κρίσεως, ἢ τῇ-πόλει.ἐκείνη.ὶ 12 Καὶ ἐξελθόντες ''ἐκήρυσ- 
οἳ Ἱπάρτισπῦ ἔμαα,  2οχ μας οΙςγ. Απᾶ Πανῖπρ ροπθ οαιῦ Ἅᾖ3Παθγ Ῥτο- 

΄ π ’ 

σον! ἵνα "μετανοήσωσιν.! 18 καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, 
οἸαλπιθᾶ ἐλαῦ [πιο] 5Ἱοι]ᾶ χερελῦ, Απιᾶ “ἄθπιοΠβ ΠΙΠΙΥ ἴπογ οπδῦ οαῦ, 

” / , 

καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀῤῥώστους καὶ ἐθεράπευον. 
Ἀπᾶ αποϊηθεᾶ πν]θι οἳ πΙβΗΥ ἀπβννα. βπᾶ οπἱτᾶ  {[ποπα], 

14 Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης, «φανερὸν-γὰρ 
Απᾶ πευτᾶ 3ο Ἅᾖδοίπα αἩοχοᾶ {[οξ Ιω], «1ος ραδ]ϊο 

ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ 9ἔλεγεν,ὶ Ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπ- 
Ῥοσαπιθ Ἠῖ5 Ἀηληο, Απᾶ Ἡ9 εαῖᾶ, {ομι πο ἈΒαρ- 

τίζων  Ῥὲκ νεκρῶν ἠγέρθη,! καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦ- 
εν «τοπ Απιοηρ Γ1θ] ἀεπνᾶ Ἅ5χίβεῃ,  επᾶ Ώθσβαβθοξ {08 90Ρο- 

σιν αἱ δυνάμεις ἔν αὐτῷ. 15 ᾿Αλλοιᾶ ἔλεγον, Ὅτι "Ἠλίας! 
χα{ο 1919 ντο] 5ο "ΡΟΠΕΥ ἵπ Ἠῃ, Οἵπετ Ἅκβα]ᾶ, Έας 

ἐστίν' ἄλλοι δὲ ἔλεγον, Ὅτι προφήτης εἐστίν,! ῆϊ ὡς εἴς τῶν 
1515: απᾶ οἴῃοις κεαἰᾶ, Ῥτορηοῦ 10 15, ος 48 οπο οξ ἴ]θ 

προφητῶν. 16 ᾿Ακούσας.δὲ ὁ Ἡρώδης Τεἶπεν,ὶ 5"Οτιὶ ὃν 
. Ῥτορποείς, Ῥιῦ Ἠατίπε Περτᾶ Ἠετοᾶ βαῖᾶ, 3ΥΓΠΟΤΑ. 

ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτός Χέστιν' αὐτὸς! ἠγέρθη 
ο “Ῥεπεβᾶεᾶ 11ομπι, Ἱο 19 19, Ἠο 18 τἶςο. 

σὲκ νεκρῶν.! 17 Αὐτὸς.γὰρ ὁ Ἡρώδης ἀποστείλας 
ΒΡΟΠ1 ΑΠΠΟΠΡ [16] ἀθθᾶ. Έουχ 3ΠΙΠΙβΘΙΕ 1Ἡοτοᾶ. Ἱανίηρ βϱοπ 

ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν Ττῇὶ φυλακῇ, 
5εϊζθᾶ 7οἩΏ, απά ΤῬουπᾶ Ἠϊπ ἍᾗἹπ ᾖἴηθ ῬεδοἩ, 

διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ.ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 
Όπ αοοοαπ6οξ Ἠετοᾶίαβ ᾖ{ἴπο ππὶέθ ο ΕΗΙΗΡ Ἠ15 Ῥτοῦήος, 

ερικλης ως τα 2 δι. Γ υ] , -ε ῃ 
ὅτι’ αὐτὴν ἐγάμησεν. 18 ἔλεγεν.γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρώδῃ, 

Ῥεσμα5θ Ἡετ ς Ἠφα ππαττίθᾶ, ΄Έος "διά 11οἩπ το Ἠετοᾶ, 

Ότι οὐκ.ἐξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ.ἀδελφοῦ.σου. 
Τὺ 15 ποῦ 1απγ{α1 Τοχ {11θθ ὕο Ἠανο 11ο ππ]δο οἳ {(Ἡγ Ὀχού]ογ. 

19 'Η.δὲ Ἡρωδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ, καὶ "Ἠθελενὶ αὐτὸν ἀπο- 
Ῥπή Ἠεχοβῖας ϱε΄ Ἠο]ᾶ 15 αραϊπαῦ Πῖπι, απᾶ  πήσμθᾶ 5Ρΐτα το 

κτεῖναι' καὶ οὐκ.ἠδύνατο. 390 ὁ γὰρ ἨἩρώδης ἐφοβεῖτο τὸν 
11]], Ἀπά πας ποῦ 8Ώ]θ: 1ος Ἠετοᾶ 4οβτεᾶ. 
Π] ον. -- ῃ η 
Ἰωάννην, εἰδὼς' αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ 

ΠοµἩπ, Ἐποπήπρ ἈἨίτα Γὲο ο] ο πιρηί ἠαδύ Απᾶ ἨοΙσ, απᾶ 

συνετήρει αὐτόν καὶ ἀκούσας ἀὐτοῦ, πολλὰ Ὀἐποίει, καὶ 
ἳ ορῦ "Βαἴθ ο  2πᾶ Ἱατῖηρ ἨἩθατᾶ Ἠϊπι, τπιαηγ ἴΠῖηπρβ Ἅ«ἀῑᾶ, απά 

106 
ποῦ Ῥπὲ οἩ Ίππο οολίς, 
10 Αιά Ὦθ ποιά πηπίο 
άπθπα, Ίπ πἩηῦ Ῥ]λος 
Βοθγος 79 οπῖίος 1πίο 
Άη Ἠοπβο, ἴποσθ αὈ]άθ 
Π σο ἀθρανῦ΄ ἔτοπα 
{παῦ Ῥ]πορ, 1] Απά 
Ὢύποβοθγος ΕΠΙ] ποῦ 
χεοθὶγθ Υοι, ΊΟΣ Ἠοας 
οι, πΠθυ 7θ ἀθρατῦὸ 
ΊἨοθπσθ, ΕΏβΚΟ ος {ἴπθ 
ἀποῦ ππᾶος γοιχ 2998 
πος Α ΤΘΒΌΙΠΙΟΗΥ α- 
ραϊπβὶ ἐποπα, Ὑοσ11σ1 
847 ππίο γοα, Τὸ πα] 
Ὦο πποτο Το]οχαρ]ο 2Ο0Σ 
Βοᾶοια απᾶ οπιοστ' 
ἵπ {πο ἆπγ οἳ ]πᾶ 
πηρηΐ, ἴἨδη {ος ἴπαυ 
οἵί. 12 Απᾶ (που 
ππεηῖ οι ῦ, απᾶ Ῥτοπο]θά 
ἴπαῦ ταθη εποπ]ᾶ χοε- 
Ῥοπῦ. 18 Απᾶὰ ἴπου 
οπδὲ οπῦ ΠΙΑΏΥ ἀθτ11Β 
ππᾶ αποϊηεθᾶ πηῖµ οἳ 
ΤΩΙΛΏΥ Όλαῦ πνοτο Βἱος, 
Ώπᾶᾷ Ποπ]οᾶ ἐλιεπε, 

14 Απᾶ Κπρ Ἠετοά 
Ἱεατᾶ ο Λῖπε; (8ος ΙΒ 
ΊΊΠΘ ὙΝθ8 πρτθαᾶ ἃ- 
Ῥχοπά :) αφᾶ Ἠο ϱαϊᾶ, 
πηβῦ Ποπη ἴλε Βαρυ]αῦ 
ππὰς τῖδσθη ἆχοπι 1μθ 
ἀεπᾶ, απᾶ ἴΒοχοξοθ 
παϊρΏῦγ ντοσ]κς ἆο ϱἨθύΥ 
Σοτίι Ἰἴποπιςο]τος 1η 
Ἠ]χη. 15 Οἰπετβ ββῖᾶ 
πηλας 10 ἷς Ε]ίπε, Απά 
ὀΐποιτς 5αἷᾶ, Ἐπαῦ Τὸ ἶ5 
8 Ῥτυρ]ιεῦ, ΟΥ 85 ΟΠ6 οξ 
πο Ῥτορβοῦς. 16 Βιὸ 
ππηςη ᾿ Ἡοτοᾷ ἸἨοεατᾶ 
ἴ]εγεο], Ἡθ βαἱᾶ, Τὸ 18 
Φοπη, ποσα 1 Ῥε]ιομά- 
εᾱ: Ἡοθ 18 τίσεη Έτοπα 
2ῃ9 ἄεαᾶ. 17 Έοχ Ἠετοᾶ 
Ἠϊπαβε]{ξ Ἠπᾶ «οπῦ Εοχία 
Απᾶ Ἰαϊᾷᾶ Ἰο]ὰ προ. 
4οῦἨ, Απά Ῥοαυπᾶ Ἠῖπα 
1η Ῥτϊδοη Έος Ἡοχοᾶῖας) 
5.Κο, Π5 Ὀτοῦπες ἘΠῖ- 
11Ρ)9 νᾷθ: ος Ἡο Ἠπᾶ 
χηαχχ]θᾶ Ἰογ. 18 ἘΈοσς 
ΠοῦΏηπ Ἠαᾶ βαῖᾶ απίο 
ῬἘετοᾶ, 10 156 ποῦ Ίατι- 
χα] Ίοτ ἴποο ἴο Ἠανθ 
ταπν ὈῬτούμεγ5 ' πᾷθ. 
19 Τποτοξοτο Ἡοτγοᾶίαβ 
Ἠφᾶ ϱ, ᾳπαττε] αραϊπεῦ 
Ἠϊτα, απά που]ά Ώατο 
Ἰα]]οᾶ Ἠῖπι; Ῥαυ επα 
οοπ]ᾶ ποῦ: 20 8ος Ἡοτοᾶ 
Ἐθατεᾶ 1ομπ, Κπονήης 
{Παῖ Πο νας ο αδύτανπ, 
Απᾶ 5η Ἠο]Ιγ, απᾶ οἳ- 
πογγοᾶ ΕἨϊπα ; απᾶ ππεπ 
Ἡοθ Ἠεατά Ἠΐπι, πο ἁἷᾶ 
ΙΩΑΠΥ ΊΠΙΠπρΒβ, αιᾶ 

Ἀ ἐνδύσασθαι Ἑ. 
πῖ]] ποῦ τεσθῖνθ ΤΤτΑ., 
Ὦ μετανοῶσιν ΙΤΤτΑ. 
ψεκρῶν ἀνέστη Α. 
5 ἔλεγεν ΤΤτΑ. 
5 --τῇ ΘΙΤΊΤΑΥΓ. 

| ἂν Τῃτ, 
.--ἁμην λέγω .... τῇ πόλει ἐκείνῃ α[τ]ττνα. 

ο ἔλεγον ἴπεγ 5αἱᾶ τ,. 
4 Ί- δὲ αἶθο εΤΊτΑΥ’. στ 'Ἠλείας τ. 

π --Ὅτι ΙπττΑ. ἵπω. ἐστιν αὐτὸς α[τ]τττλ. 
3 ἐητει βουρβῦτ., 

Σν - , ος ας 
κ ἐὰν ΤΟΥ ἂν ἳ,; ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται νγΏαίβοθγετ ρ]ασς 

πι κήρυξαν ΊΤτΑ. 
Ρ ἐγήγερται (Ἠ88 τίςειι) ἐκ νεκρῶν 1ΤΊτ; ἐκ 

5--- ἐστίν [τ]τνα. 6 --- Π αττΊτΑΥΓ, 
7 --- ἐκ νεκρὼν τ[Ίς]Α 

υ ἠπόρει πνὰς οἳ 8 1955 Γαροι{] τ. ος. 



106 
μοιτᾶ ἸἨϊπ ρ]πα]σ. 
ΡΙ Αιιᾶ ν]ιαιι α σοῦ- 
τοπϊθηϊ ἄπσ Ὢαδ σοπιο, 
ἐππί Ἠοτοά οα Πἱ8 
Ὀἰτιλᾶηγ πιαᾶο Αι β1)ρ- 
Ῥοχ ἴο Βἱβ Ιογάς, Ἠϊρα 
οπρίπϊπΒ, απᾶ οπῖοξ 
οδίαἰο οἳ Αἄπ]1]εο: 
22 ηπᾶ νηοη πο ἄπιισἩ 
{ος οξ{Ποβαῖᾶ Ἠεχοβ]πε, 
οα1πθ Ἰπ, απᾶ ἀαπεσα, 
απά Ρρ]οπςοᾷ Ἡοτοᾶ παπά 
Έποπι ἴλαῦ εαῦ σι 
Ίΐπι, ὅ]ιο εΐπρ βα]ά απο 
Ίλια ἀπχαβε], Απὶς οἳ τας 
πυἩβίβοσγοτ ποια πνῖ], 
απάᾶ 1 π]]] στο 1{έ 111ερ. 
95 Απᾶ Ἠθ ΒΨΑΤΘ Ἡπ[ο 
Ἠετ, Ππαίβοθσετ ποια 
βΏθ]ῇ αθ]ς οἳ πο, 1. να]. 
Ίνα Ξὲ παρ, απ{ο πο 
π1ξ οὗ ταγ Ἑἰπράοπι, 

24 Απᾶς]λο ντου {οτίῃ, 
Άπά βαἷᾶ απο ἨοεΓ πἹο- 
1πος, πα εα]1 Ταβ]ς2 
Απά επο επἰᾶ, ΤΠ9 Ἰεπά 
οἳ ἆομπ {πο Βαμίεί, 
205 Απᾶ ΕΏθ ΟΑΠΙΘ Ίπ 
ΒιταϊΙρπνταν ντ]σ]ι 
Ἠβείο ππίο 1ο Ἐῖπα, 
Απᾶ οδκοᾶ, ΒΗΥΙΩΠΡ, Τ 
ππ]] (ΠΛ 0 {ποιιρῖγε παοθ 
Ὦγ απά Ὦγ ἵπ Αα οΏβτρετ 
Έ]ο Ἠοπᾶ οἳ ζομπ Όμε 
Ῥπρίϊιβυ, 326 Απᾶ Ίἴπο 
Ἱϊπρ Ὑπαβ5 οχοεθᾶϊπσ 
ΒΟΣΤΥ; εί ξοχ Ἠ18 οβ{μ’8 
ΒαΚό, αλά ἆοτ 1ἴπεῖτ 
Β3ΚΟΡ πηϊσὮ εαῦ στη 
Ἠϊων, Ἡε πποιι]ᾶ ποῦ το- 
Ἰοοῦ Ἠογ. 27 Απᾶ Ἱπι- 
Ὠιθβἰα{εΙύ τπο Ἰῖῑπο 
Β6Π6 ΑΠ ΘΧΟΟΊΙΊΟΠΟΣ, 
Βλιά οοπιπαβπᾶϱά Ἠϊς 
Ἱεπᾶ ἴο ο Ὀτουρηϊ : 
ΒΠᾶᾷ Ἡθ ποη[ ππᾷ Ὃω8- 
Ἠεπᾶοά Ἠϊπι Ίπ 1πθ 
ο ον 285 απᾶ Ῥτουρ]ὴ 
8 πεπά ἵπ α «Ἠβχρετ, 

ΒΠᾷ Ρπγο Ιῦ {ο πε ἄβπι- 
8ε]: απᾶ Ί]θ ἄππιρο] 
Εαπο 10 {ο Ἠθγ τηοῖἩος., 
29 Απάᾶ νγ]ηεπ Ἠϊς ἀῑδοῖ- 
Ῥ]ας Ἠεατᾶ οὗ εἰ, ἴπεγ 
6βΤΩΟ ππᾶᾷ ἴοο]ς πρ Ἠϊς 
σο1ρ5θ, ππά Ιαἱᾷ Τὸ ἵτ 
8 {οιαῦ, 

30 Απᾶ ἴπο αροβί]ες 
δαὐπετεᾶ ἍΊ]ιοπιςο]νος 
Ἱορεύμεγ πιπίο σ6βις, 
Άπά ὑο]α πῖπα απ] γα ῖπρς, 
ῬοἱἩ τ/]αῦ ἴπογ Ἰαᾶ 
ἄοπα, ππᾶ π]πῦ ἴΠογ 
Ἠπα ὑπιιςσβῦ, 5] Αιᾶ το 
Βπῖά Ἱπγο ἔποπα, 0οπιθ 
Ψο Τουπεε]τος αρατί 

ΜΑΡΚΟΣ. σΙ. 

ἡδέως αὐτοῦ Ίκουεν. 21 καὶ γενομένης ἡμέρας.εὐκαίρου, «ὐτεῖ 
ρ]ααῖσ Πτι Ἠεατᾶα. Απᾶ "Ρροίῖπς 3όσππο απ ορροτέαπμο "ἄαγ, νο 

Ἠρώδης τοῖς.γενεσίοις.αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει! τοῖς μεγιστᾶσιν 
ἘΏοτοᾶ οἩ Ες ΡΙτ(πάαΥ 8 ΒΙΡΡΕΣ πηπᾷθ το "στον "πιση. 

αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 
αἨη]  απᾶ Το ἴπο ομίθΕ οπρίαΙΠπ5 απᾶ 0οΐπο ἍΕταῦ [που] οξ ἄα]ϊ]θο 

92 καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρωδιάδος, καὶ 
ππᾶ "Πβτῖπῃ Ἰσοπαθ ]π 1119 3Ἀαιρ]ίθς 3οξ 3Πο9χ5ο]Ε Ἠετοᾶῖαδ,  απᾶ 

ὀρχησαμένης, «καὶ ἀρεσάσηςὶ τῷ Ἡρώδῃ καὶ τοῖς συνανα- 
Ἠανίπρ ἀαπορᾶ, βπά Ῥ]θβεᾶ Ἡοθτοᾶ  απμᾶ ποβ µτεο]ϊπῖπα 

’ 4 τ « λι 8 | ” / ” ΄ 

κειµενοις, ειπεν ο βασι ευς' τῷ κορασίῳ, Ἀϊτησόν µε 
[αἲ υπρ]6] σέ Γαϊπα], "Ββ]ᾶ 11π9 Ἅ"κίπρ ΄- ο ἴπο ἆρπερι, Ακ τιθ 

ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοί 39 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ, Ότι 
Ῥιπαίογος ἴποι π]6, απᾶ 1 γη] ρῖτο ο μες, Απά ἈἩθΑποτο ᾖἴο ος, 
ΑΝ αρ δ ́ ΄ ε/ κ ς / ” ο λεί 

ὃ εὰν µε αἴτησῃς, ώσω σοί, ἕως μίσους τῆς ο Ἡ 
ὙΓπαΐθσοχ πιο ί]ιοι πιβγοβύ ααῖς, ΤΙ ππῖ]] ρἶτο ἴπερ, ἴο 

µου. 34 5Η. δὲ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ.μητρὶ.αὐτῆς, Τί Ἀαἰτη- 
11ηΥ, Απᾶ βΒο Πατίπρροπθοιῦ βαὶᾶ Το Ἠθ6χ πιοῖπο, Ὑπαϊί δλαΙ!11 

σοµαι;! 'Η. δὲ εἶπεν, Τὴν “εφαλὴν Ἰωάννου τοῦ Ἰβαπτιστοῦ.! 
52 Απᾶ «Ώοθ βαῖᾶ, ΤΠο θπᾶ οξἑζοπιπ πο Ῥπρί]ϊςῦ, 

96 Καὶ εἰσελθοῦσα Γεὐθέως! μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα, 
Ἀπᾶ Ἠπτῖηπρ επῦοτεᾶ Ἱπαπιθᾶ]αίε]σ πα -΄ Παρί το πο . Ἅᾖ1ΙἵπΕ, 

λα λέ θΘελ ιά 1 ὃ - ἐξ ςῥ η ο] ἃ ΄ 

Ίτησατο, εγουσα; έλω (να 'μοι ᾧς εξ-αυτης ἔπι πιγακι 

5ο αβκεᾶ, Βαγίηρ, 1 ἄθβῖτο Ἰπαῦ ὕο πιο ἴποι μὶτθ Αὔοποθ Ἅαροῃ 8 ἀἴδα 
µ μ ” / -” ο ἃ 1) 

τὴν ασ λις Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 326 Καὶ περίλυπος 
Τπο οαά οΕξζοιπ Ἅἴπο Ῥαρί]αῦ, Απᾶ δτουν 5βοχτον{α] 

γενόμενος ὁ βασιλεύς, διὰ τοὺς ὕρκους καὶ τοὺς 
[ΛπΠϊ]ε] “ἹἩπαᾶο Ἅᾖπθ ᾖΛ3ΚίπΡρ, οἩἨ βοοοαΏῦ οἳ πο 8015 αππᾶ ἴπορθ Ίνπο 

πσυνανακειμένουςὶ οὐκ.ήθέλησεν "αὐτὴν ἀθετῆσαι.! 21 καὶ 
τρο]]ποᾶ [αὐ ὑπρ]ο] σπΙτἩ [Ππα],  ποι]ά ποῦ 3μος ατθσοῦ, Απάᾶ 

οεὐθέωυ! ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς Ῥσπεκουλάτωρα!ἳ ἐπεταξεν 
ἀπιπιεαίαΜε]γ πανΙηρ “επί 111Ἱα6 "κίπρ 8 ΡαρτᾶδπιαἩΏ. οτᾷογυᾶ. 

αἐνεχθῆναι! τὴν.κεφαλὴν.- αὐτοῦ. 328 5ὁ-δὲ ἀπελθὼν ἀἄπεκε- χνη η ῄ 
Μο Ῥο Ῥχοιιβ]{6 Ἠ]8 Ἠοθβᾶ. Απᾶ Ὦο Ἠανίηπρ ϱοπο Ὦοθ- 

/ Ι ν1 3 ἃ ” 4 ος] .) - 

φάλισεν αὐτὸν ἓν τῇ φυλακῇ, καὶ Ίνεγκεν τὴν.κεφαλὴν-αὐτοῦ 
Ἠεπᾶεά Ἠϊτι  Ἅᾖπ ἴἨἩθ ΛΡείδο:ϐ, απά Ότοιρμὺ Ἠ18 ὰομᾶ 

ἐπὶ πίνακι͵ καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ' καὶ τὸ κοράσιον 
ΆβοἩπ α 4ΡΠ, απᾶ Ρατο αν το πο Ἅἀαπισε], Απᾶ πο 4ππαςο] 

ἔδωκεν αὐτὴν τῇ-μητρὶ.αὐτῆς. 329 Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ 
Ρατο η {9 Ἠοςσ πιοῦΒας, Ἀπά µΠατίηρ Ὠεατᾶ [10] Ἀ41νοῖρ]σβ 
” -” ιδά θ Π] υ Ἅν, ᾿ . ” ον ΔΝ ἐθ πα. ” δι 

αὐτοῦ "ἠλθον,! καὶ ἦραν τὸ.πτῶμα.αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν Ναὐτὺ 
αμ οπΏ1ς, απᾶ Ίοο] πρ Ἠἱ8 σοἵΡ58, απᾶ ἍἹ]αὶᾶ 16 

ἐν Ττῷὶ µνημείῳ. 
1π ἍὭἴπο "οπιρ, 

90 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ γ Ὦ 
Απᾶ ἄρτο” ραϊπετοθᾷ δοροῦποτ 1119 3αΡροΡΏ]ες το 96815, απά 

..., 
ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα, "καὶ ὅσα ἐποίησαν καὶ Σὔδσαὶ 
Ίπεσ νε]α[εᾶ 9ο Ὠἶπι αἲ] (Ἠίπραβ, ἸΤοῦἩ π]ρῦ ἴΠογ Ἰαᾶ ἄοπο απᾶ τν]αξ 

ἐδίδαξαν. 9] καὶ Υεϊπενὶ αὐτοῖς, Δεῦῦε ὑμεῖς αὐτοὶ 
ΊἨΘΥ Ὠβᾶ ἵπαρηῦ, Ἅπά ες βαᾶ ᾖἵο ἴλοπι, σοπιθ ο ουχ νε]τθ8 

οὅ τετ, 

1 βαπτίζοντος ΤητΑ. 
Γαῦ 6β]ε] τητΑ. 
α ἐνέγκσι [1η] ο Ῥτῖτπς ΤΤιΔ, 
δοτιο Ίιε Ὀε]μεκάεα) ΓΓΤτΑ. 

π --- καὶ ΙΓΙΑΥΙ. πα ιτΙτΑΥ), 

4 ἐποίησεν ΙΤΤΤΑ., 
λεὺς εἶπεν Απᾶ Ίο Ἰεΐηρ βαἱα ττ-Α. 

εἤρεσεν 819 ῬΡ]εαδοθᾶ ΙΤΊΤΑ. {εἶπεν δὲ ὃ βασιλεὺς τι; ὃ δὲ βασι- 
Ε καὶ Β]ιά πττΑ. Ἀ αἰτήσωμαι 5Ώοσ]ᾶ 1 αθὶς τπτ Αν’. 

Ξ εὐθὺς ΗΤΊΤΑ. ἡἸ ἐξαυτῆς δῷς µοι ΙΤΤΓΑ. απ ἀγακειμένους 1εο]ιεᾶ 
Ἀ αθετῆσαι αὐτήν πτιΑ. ο εὐθὺς ΤΤτΑ. Ῥ σπεκουλάτορα ΙΗΤΤ"ΑΝ. 

;-- [ἐπὶ πίακι| οἨ α 451. 3 καὶ (}εαᾶ απᾶ Ώανηβ 
{ ἦλθαν τττΑ., ἃ αὐτον Ἠΐτα π. σ--- τῷ (/εαά α ἵοωιν) 

ᾱ-- ὅσα Ἱ. Ἅᾖ.λεγει η 5878 ΤΤΓΑΤΥ. 



Ῥ]. πρβ, 
. Ἐν ΟΡ πτῃ η νεο. Ἡ κατ’ ἰδίαν Εἷς ἔρημον Γόπον, καὶ ᾽ἀναπαύεσθεϊ ὀλίγον, 'Ἠσαν 

ραπ ἀπίρ "ἀοδοτῦ .» Ῥ]πος, ἀπᾶ ος "ο Ητί]ο, 7γΠοτο 

γὰρ ΄-οἱ- ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντερ πολλοι, καὶ οὐδὲ φαγεῖν 
ἀΧοχ! λος ὁσοπαίπρ “απᾶ 57Ἠοβο δροίΐπςπ ΙΠΑΠΥΣ, απά πούθτεπ ἴο θοβῦ 

Ἑ, - / Π 99 9 αλ ἤλθ Ό ” ” ΄ - 

ηὐὐκαίρουν. καὶ ἀπῆλθον είς ἔρημον τόπον τῷ 
Ἐαᾶ ἴμεγ ορροσππΙζγ. Απᾶ ἴπογ πεπῦ ΑππΑΥ Ἱπίο "ἀεβετῦ ' ΣΑ Ῥ]ασο ὮΥ ἴπθ 

πλοίφ! κατ’ ἰδίαν. 98 Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας «οἱ ὄχλοι,! 
μ.ρ αρασῦ, Απᾶ ὅραν “ἴΏοπα Σροῖπρ αμα “οτογγᾶβ, 

καὶ ἀἐπέγνωσαν! εαὐτὸν! πολλοί, καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν 
«ρηπᾶ  «τοσοβηίπεᾶ 9μΐπι 7Τ48ΏΣ, απᾶ οἩ {οοῦ Ετοπι αἲ] ταρ 
, ή -. -” 

πόλεων συνέδραµο» ἐκεῖ, Ικαὶ προῆλθον αὐτούς,! ἔκαὶ συνῆλ- 
οἶσίεβ ΣΕΠ τορεῦμθς ἍΤἨθίθ, απᾶ πεηῦ Ῥθίοθ ἍλἨθπι,  ἍαπΠπᾶ ϱΑΠΙΟ ίο- 

θον πρὸς αὐτόν.ῖ 94 καὶ ἐξελθὼν 9Λεῖδεν ὁ Ἰησοῦςὶ πολὺν , προς ; 
Ροΐπος ο «Ἠϊπι. Ἅπά Πανίηρ Ροπο οαῦ "54; 1}εξας 3ρτορί 

9ΦΑ-/.ψ νο) δι κἀ 
ἐπ 'Ἰαὐτοῖςιὶ Ότι ἦσαν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη 

Ῥθοβαβθ ἴἨογ πετθ 3ᾳ οτοττᾶ, απᾶ Ίγ85 πιοτοᾶ πΙζΕ οοπιραββΊοη ϱοπατᾶς {ποπῃ, ί 

ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα" καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς 
88 5Ἡ68ΕΡ - ποῦ ΒανίπΕ Β ΕΠορ]οτᾶ,' Απᾶ Τε Ώοραπ Το ἴθαςα Ίποπι 

“πολλά. 96 Καὶ. ἤδη ὥρας πολλῆς΄ ««γενομένης,' προσελ- 
ΙΩΑΏΥ (Ἠϊπρςα, Απᾶ α]τοιᾶσ α ]αΐο Ίοις .. Π5] Ῥείηρ, οοπι- 

θόντες Ἰαὐτφὶ οἱ μαθηταὶ "αὐτοῦ" "λέγουσιν,' ὍΟτιξρηµός ἔστιν 
1πρ το Ἠϊπα Πῖ8 ἀῑδοῖρ]ες 887, Ῥεσετί 18 

ὁ τοπος, καὶ ἤδη ὥρα. πολλή: 96 ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα 
1Ἠ9 Ῥ]ασε, απᾶ αἰτεβάσ [ίΐ 15] 8 Ιπίᾳ Ποισ; ἀϊβπαῖςα .Ἠθπι, ᾖἴπαῦ 

ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας, ἀγοράσωσιν 
ἨητΙηΡ ΡοΏθ “ἴο δίΗο Ηπ 2 Ξοἰτου]6 οοαμῦχγ θπᾶ γ]]]αρε»δ, ΊΠπεΥ πιβΥ Όὰγ 

ΟΙἑαυτοῖς ὁἄρτους"Ἱ τί Ῥγὰρ' φάγωσιν 3Δοὐκ.ἔχουσιν.ν 
ἴλεγ Ώρπγο ποῦ, ΣοΥ Γπθπαδε]τος Ὀτοβᾶ; 3ροπιε(μῖπρ ᾖ}6οΥ {9 θα ῦ 

97 Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. 
ῬυΐἩο απαποτῖηρ βαϊᾶ {Το Ἠοπι, Αἶνο “ο ”ὔπθπι ο {6ο εαῦ, 

Καὶ λέγουσιν αὐτῷ, ᾽Απελθόντες ἀγοράσωμεν "διακοσίων 
| Απᾶ ἍΤΠογβα ᾖἴἵο Πϊπι, Ἠπνίπᾳ Ροπο βΏκ]1 πο Όαγ Έννο παπάτεά 

δηναρίων! ἄρτους, καὶ "δῶμεν! αὐτοῖς φαγεῖν; 98 Ὁ.δὲ λέγει 
ἀεπατ] 'οἳ Ὀτθβᾶ, Οπᾶ ϱἶτο νποπι Ἅᾖ{ἴοςθβῦ2 Απά Ἡο 8878 
ῃ -. Ὁ , » ” « , ε ή» εφ 

αὐτοῖς, Πόσους ἄρτους ἔχετε; ὑπάγετε'καὶ! ἴδετε. Καὶ γνόν- 
{ο ἴπαπι, Ἠοὶν ΏΙΛΗΥ Ίοπτες Ἠπτπετοῦ βο Απᾶ - 8εΘ. Απά ἸΠατῖηρ 

τες λέγουσιν", Πέντε, καὶ δύο ἰχθύαο. 99 Καὶ πέταξεὺ αὐτοῖς 
ΚποπσΏ Ίποτ βαγιή "Έϊπε, απᾶ πιο ἈνῃοἙ, Απά Ἡρ οχᾶοερᾶ. Ίἔλεπι 

"ἀνακλῖναι! πάντας συμπόσια.συµπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 
{ο πηβ]κο΄τοο]πο Ἅᾖ}α]] ὮΥ ο«οΙΙΡΒΠΙΘΒ οη {ἴπθ ῥβτεθι ἍΡΤ888, 

40 καὶ Χἀνεπεσονϊ πρασιαὶ.πρασίαί, Σάνὰϊἳ ἑκατὸν καὶ Σάνὰν 
Απά ἴπογ βϱ{ ἄοπιτι 1π τ8Ώ]ς5; Ὦγσ -Ἠαπᾶτθᾶβι απᾶά στ 

πεντήκοντα. 41 καὶ λαβὼν τὸυς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο 
ΠΕΙ16Ρ, Ἅπά Ἠανίηρ ἔπ]κθη ἴἩο : Έτο Ίοβγοβ  απᾶ ἵπθ πο 

ο) ” 3 ’ ” 3. η ΄ ο) / μ ΄ 

ἐχθύας, ἀναβλεψας εἰς τὸν οὐρανόν ἐὐλόγησεν καὶ κατέκλα- 
18ρ865, Ἱανίηρ Ἰοοκεᾶ πρ ἵο πο ἨἸθβτεῃ Ίο Ῥ]εβρεᾶ απᾶ Ῥτοκθ 
} ” Ν / - - .” 

σεν τοὺς ἄρτους, καὶ ἐδίδου τοῖς.μαθηταῖς.""αὐτοῦ! ἵνα Ἅ"παρα- 
ἴμο 191768, απᾶ ῥΡατθ το Ἠϊ5 ἀἱξοῖρ]ος ἴπαῦ έπογ τοῖρηῦ 

ᾖ01 
«ἆπίσ α ἄεςοδε ρ]άός, απιά 
χραί Αα ση]]θ; ΕΟΣ ἔῃοτο 
ΨΓΕΓΘΊΠΛΗΣ σοπαπρ απ 
Ροίπρ, ππᾶ ἴπογ Ἠδά 
19 1Θί8ΙΤΘ 8Ο 1ΩΠΟἨ 98 
Το θαὐ. 55 Απᾶ ἴπεγ 
ἀορατιθᾶ Ιπ{ο α ἀθβετὸ 
Ῥ]αοο ὉΥ εΏΙρ ρτϊγαἳε]γ. 
28 Απ {πε Ῥεορ]θ ΒΑ”, 
ῶμοπα ἀρραγίίπρι, βηᾶι 
πιθΏγ Ἰπου Εἶπι, απᾶ! 
183 α{οοῦ ὑπ]έμοιτ ους 
οἳ αἰ] ο116Β, απᾶ οαί- 
ποπ {Ἠθπα, ΑΠᾶ ϱΑΠΙΘ 
Φορείπος ππίο ἨΠΐπι, 
34 Απιᾶ 79818, πἨθη Ἠ8 
οβπαθ οιῦ, ΒΑ τηποἩ 
ῬθοΡ]θ, απᾶ νγβε πιογοᾶ 
ππΙ ια σοοπηρβββῖοπ {ο- 
πιαχᾶ Ίπθτα, Ῥεσβτιδθ 
ΤΗ6Υγ νγετο 85 Επθερποῦ 
Ἠατίπε α βΠορ]οτᾶ: 
βΠᾶ ἨἩθ ΌθρβΏ {ο ἔθαςσ] 
ἴπεπι. πιαπγ ᾖ{ἰπίπρε, 
36 Απᾶ ν/µεαπ {Πο ἀλγ 
88 πουν {αχ βρεηΏῦ, 18 
ἀδοῖρ]θς οαπιθ ππίο 
Ἠΐπα, απᾶ βαἰᾶ, ΤΗΙ9 18 
3 ἀθβετύρ]αος, απᾶ Ώονύ 
{πο {ἶπαρ {δ Έχ Ῥβεβοᾶ: 
36 δεπά ἴπθτα ΒΤΥΑΥ, 
νλαῦ ἐμεγ πιβΥ Ρο Ἱπίο 
{1θ οοαπίχγ τοαμά 
8ο, απᾶ ἸΙπῖο Τ1ο 
τ1]]ηρθἝ,απᾶ Όιγ {Πθτα- 
Βε]νες Ὀχερμά : 2Ο: ἴεγ 
Ώβνο ποϊλῖηπρ ἰἴο εαῦ, 
47 Ἡο απβπθτθά απᾶ 
Βαἱά υπίο ἴμεπα, ἀἶνθ 
ο {Ἠθπα {ο θα”. Απά 
91ου 8.γ απ{ο Ἠϊπα, 
Ῥηα]] πε Ρο απηᾶ αγ 
Ὅπτο Ἠωπᾶτεά Ῥεπησ- 
πποτίἩ οξ Ὀτθβά, αηᾶ 
Ρϊνοίπεπα {ο εαῦ2 98Ἡ9 
βαϊῦἩ απῇο {Ἠθπι, Ἐου 
ΙΙΦΠΥ Ἰο8τθς Ἠαπσε τοῦ 
Ρο αππᾶᾷ 56ο. Απά Πο 
ἴΠθΥ ἸκΠοῦν, ἴἨΠθ6γ 887, 
Ἐϊνε, απᾶ ἴππο Ώ5]ον, 
39 ΑΠά ο οοπιηβηᾶρά 
ἔἨθπι Το ταη]κο α]] αἷς 
ἄοππι Ὦσ οοπιρβηΏίοβ 
ΊΡΟἩΣ. {1θ ρτθεη ῥτᾶς8. 
40 Απά ἴπεγ βηί. ἄονιτι 
1Ππ ΤΑΠΚΕ, Ὁν Παπάτεάς 
ΑΏᾶ Ὦν ΒΕίῑεΒ. 41 Απά 
πΠΕΠ Ίο Ἰαά ἴα]κοη 0μθ 
Άγε]οατοε απΠά {πε ἔπνο 
Άς]ες, Ἡθ ]οο]κοά πρ {ο 
ἩθανθΏ, απᾶ ὮῬ]εσξοᾶ, 
απᾶ Ότακο πο Ίοπγες, 
Ἀπᾶ Ρατο (επι ἴο Ἠῖ8 
ἀἱβοῖρ]θς {ο εοῦ Ὀθέοτθ 

: στ ση 
«α ἀναπαύσασθε ἹτιΑ. «εὐκαίρουν πττΑ. 

ὄχλοι (γεαά ὕπεγ β.9ν) α1/ΤΤτΑΥ/. ἆἃ ἔγνωσαν Ἰςηθυν ΕπτΑ. 
{Γ-- καὶ προῆλθον αὐτούς α. Ε --- καὶ σὐνῆλθον πρὸς αὐτόν ΟΠΤΤΤΑΥΓ. 
Ἡε 5Α9Η) ΟΤΤΓΑΝ; [ὸ Ἰησοῦς] εἶδεν τ,. ᾿ὰ αὐτούς ΠΊτΑ. 
τα [αὐτοῦ] 1.. Ἡ ἔλεγον αἱ ΊττΑ. «9 --- ἄρτους [1.]τττΑ. 

Ὁ ἐν τῷ πλοίῳ εἷς ἔρημον τόπον 1». 
5 αὐτοὺς ἴΏεπα τ; -- αὐτὸν ΟΙΤΤΑ., 

κ γινοµένης τ.΄ 
5 -- γὰρ [1]τητΑ. 

5 --οί 

Ἡ ---- ὁ ]ησοῦς (γεαᾷ 
Ἰ--- αὐτῷ Τ. 

α--- οὐκ 
ἔχουσιν (γεαᾶ Ὀιιγ ἔοτ ἴΠΏειηβε]νες 5οπιε(Β!ηρ.ίο 63) [τ]ττιΑ. Σδηναρίων διακοσίων ΕΠΤΤτΑΝΓ. 
5 δώσομεν 8]18]] νο ρἶνο ΙΤτΑ; δώσωμεν π. ἵ--- καὶ [τ]ττιΑ. 
Σ ἀνακλιθῆηναι Ἱ. ᾖΧ ἀνέπεσαν ΤΤΓΑ.’ 
5” παρατιθῶσιν ΤΑ: 

5 -- [αὐτῷ] υο Πτα 1, 
Σ κατὰ ΙΤΊΤΑ: 1--- αὐτοῦ (γεαᾷ ἴμθ ἀἱδοιριθβ) ΤΤεΔ. 



108 
ἔλοπι; απᾶ {πο Ὅπο 
βε]ιοι ἀἰνιάρᾶ Ἡο αᾱ- 
ΣΠΟΠΠ ἴποιπ αἳ]. 43 Απά 
έλογ 4ἱᾷ αἱ οαῦ, απ 
πποτο Π]]οά, 45 Απά 
ΊΠογ ἴοοκ τἹρ Ὄπιεῖνο 
Ῥακκοῖς ἆα1] οἳ Ίο 
Στηρπιοπίς, αᾷ οἳ ἴμο 
Άβ]ιθβ. 44 Απᾶ ἴπογ 
ὀλλδ ἄῑᾷ : ον οἳ 1ἴπο 
Ίομτος πγοτο ο Ὀοιῦ Ώγο 
{μοιιδημᾶ πποἩ, 45 Απᾶ 
βἰταϊρΏῦπναγ Ἡο σοη- 
βἰταϊ]οᾶ 5 ἀἱβοίρ]ος 
ῦο ροῦ Ιπίο Ίἴπο 5ΠΏ1Ρ, 
πηᾶᾷ Το Ρο {ο ἴπο οὔμογ 
βἶᾷο Ῥοξοτο ππύο Βοῦμ- 
βπϊᾶα, πλῖ]α Ίο εεπῦ α- 
ΝΤ ἴ]ε ῬεοΡρ]ε, 46 Απᾶ 
πυΠοπ ἨθΏβᾷ βοιιῦ ποπα 
Άπναγ, Ὦο ᾖεραχ{οᾷ Ιπίο 
8. ΠιοιπἰΔΙΠ Το Ῥταγ. 
47 Απᾶ ν/λοπ εΥΟ6Π πας 
σολα0, ἴἨθ 5Πῖρ στης ἵπ 
1πΠο πα]άςυ οἳ πο 86Η, 
Ώπᾶ Ἡθ Λ]οπο οἩἳ Πο 
1απᾶ. 48 Απᾶ Ίο επ 
Ό]οτα ἴοϊ]πρ Ίπ τοπ- 
1ηπρ; ΤΟΣ Ότο πυ]πᾶ παβ 
οοπίχατγ ππ{ο ἴποπι: 
ΑΏᾶ αροπαῦ ἴπο Τοπτία 
πγπῦοἩὮ οἳ 11ο πὶρΠῖ ο. 
σοπιοίἩ απίο Όμοεπα, 
πο] ήηρ προπ Ίπο 5εα, 
Απᾶ ττου]ᾷ Ώπτο ρα-5οᾶ 
Ὦγ ἔποπι,. 49 Βιῇ ὝΠον 
ἴλου παν ΠΠ τη] 
ἩΡοήη {πο -οα, ἴπογ 51ρ- 
«Ῥοβθρᾶ 5 Ἠπᾶ Έσου α 
ερἰτ{6, απᾶ οτ]εᾶ οι! : 
0 1ος μεν ο] παν 

Ἠΐτα, απᾶ ῄἹπετθ Ίἴτοι- 
Ἠ]οά. Απά Ἱπιτασᾶί- 
ΒΤΟΙΥ Ίο ἐα]]εοᾷ να 
{λοπα, απᾶ βαἰθα ππίο 
Ώπαπα, Βε οξ ροοᾷ οἩσοοτ: 
19 18 ; Ὦο ποῦ αξταιᾶ. 
5Ι Απᾶ Ἡο πτνουῦ Ἡρ 
απο ἴἨπεπα Ίπίο πο 
ΕΠῖΡ;  απᾶ πο πῖπᾶ 
οδινδοᾷ : απᾶ ΤΠοΥ πετθ 
8018 Α1παπεᾶ Ἱπ ἵλΠοπι- 
βθἱνοβ Ὀογοπά πΙθηριχε, 
Ἀπᾶ πγοπᾶοτθᾶ, 532 Ἐογ 
Έπεγ «οοπβ]ᾶεγρᾶ ποῦ 
ἔ]ιε πιγαεϊΙα οἳ ἴπο 
Ίοιπες: Τοτ ἐποαῖτ πθατί 
ν/88 Πρτάρπεᾶ, 

ῃ 
Φᾷ Απᾶ Ὅποηπ ἴπογ 

Ἠαᾶ Ῥῃςεθᾶ οΥεΣ, ἴΠογ 
6ΠΠ18 1πῖο ἴμο ]ᾳπᾶ οἳ 
εππεκατεῖ, απᾶ ἄτατν 
{ο ΤἨθ 6Ποθ, 54 Απᾶ 
πνπετ ἴλἩεγ γ/θτε σοπα8 
οπου οἳ ᾖἵπο εΒΠῖρ, 
βἰταϊσΏίσγαγ ἔπετ Ἐτιασύ 
Ἠϊτα, ο πηᾶά τατ 
ἕητοαρη ᾖλμαῦ τ/ηο]ο 
τερίοπ τοππᾶ π)ροιῦ, 
αηΏᾶ Ὄθρβη 10 ΟΑΙΥΣ 
αΌοπῦ 1π ΤῬεᾶβ 1Ἠοβο 

Ὁ κλάσματα Α. 

περιπατοῦντα π. 
ὁ δὲ εὐθὺς π. 

ο κοφίνων ΤΑ. 
Ε ἀπολύει ἀἱβπηίςβες ττττλ. 

1 -- ὅτι υπαῦ τ. 
Ρ [ἐκ περισσοῦ] τς. 

5 αὐτῶν ἤ καρδία ΙΤΤΤΑΥΓ. 
ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου] ἴπο ΤωΡΏ οἳ ἐπαῖ Ρ]ασθ 1.. 
ἆ νώραν (οπιέ ατουιιᾶ) ΏπτΑ., 

ΜΑΡΚΟΣ. : γ]. 

αὐτοῖς' καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν' 49 καὶ 
Απᾶ {ἵπο πο ἩΑ5ΗΠΟΒ Ίο ἁν]ᾶσᾶ ππιονς αἲ], Απά 

»” , 5 , μ ” υ , 
ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν' 49 καὶ ἡραν )κλασμά- 

3πΐο Σα11, ππᾶ  Ὑγοτθ 5αΙ5βεά. Απάᾶ ἴΠεγ τοο]ς τρ οἳ ἔναρ- 

των! δώδεκα «κοφίνουσὶ ἀπλήρεις,! καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύῶν. 44 καὶ 
παομίς Ίποιγο Παπά-ρασδκείϐ Συ], ππᾶ οἳ ᾖπο ἍΠδ]ιορ, Απά 

θῶσιν! 
ποῦ Ώοίοχο Ποιῃ, 

ἦσαν «οἱ αγόντες τοὺς ἄρτους «ὡσεὶῖ πεντακισχίλιοι 
Ἴπγοτο 111989 Απλα  5αὖθ”οξ 5η “]ομπεΒ βροαῦ , Ώγο {λοιιςινᾶ 

ἄνδρες. 46 Καὶ ᾿εὐθέως! ἠνάγκασεν τοὺς.μαθητὰς αὐτοῦ 
1ΩΟἨ., Απᾶ Ἱπιπιρᾶίανε]ψ Ἆθ «οπιρο]]οᾶ. Ἠϊ5 ἀροαῖριθς 

ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον; καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθ- 
το πέος Ἱπίοῖπο ΗΡρ, Άπᾶ Ίο Ρο Ἠοίοτθ Ίο ]ο οπου β1ά ἵἴο ἍΒείμ- 
ΜΑ ε/  ῥρεὀ Ἰο μι ορς νο ) ς 

σαϊδαν, ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ! τὸν ὄχλον. 46 καὶ ἀποταξάμενος 
βαΐᾶα, απο]. ο αποπ]ᾶ ἀϊεπιῖος ἴπο οχοπγγᾶ, Απάᾶ Ἱατίπρ ἴπκοι ]εστο ο 

αὐτοῖς, ἀπῆλθεν εἷς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 47 Καὶ ὀψίας 
άποπι,” ο ἄερατύεᾶ 1πίο Ίπο πιουπέαίπ Το ΡΙΑΥ. Ανά οτοπίησ 

γενομένης, ἦν τὸ πλοῖον ἔν µέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς 
Ῥοΐπρ οοπ18, 3ψαβ.ἴἩο 3Η! Ἱπ ἴποπα]ᾶςῦ οἱ ἴπο 56ᾳ, απᾶ  Ἆθ 

µόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 48 Καὶ εῖδεν' αὐτοὺς βασανιζομένους 
81οἩηθ απροπ πο Ἰαπᾶ. Απᾶ Ἡρδον Ίποπι Ἱποοπτῖης 

ἐν τῷ ἔλαύνειν, ἦν-γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς' Ἱκαὶὶ περὶ 
1Π Πο Ἁτοψφ!πΡ, ΣΟΥ Άννας 11ο Ἅννιπᾶ σοΠΏἵχΑΣΥ ᾖἵολοπι; απά αροπό 

τετάρτην φιλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτούς, περιπα- 
[ἴπο] ἑοπτίῖι πυαϊοΣ. οξ {πο πὶρπυ ἨἩρσοπιος ἵο Ἔμεπι, πνα]]ς- 

τῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ ἤθελεν παρελθεῖν αὐτούς. 49) οἱ -δὲ 
1πΡ οηπ Ίπο 568, απᾶ ποπ]ᾶ ἨΏπνερας5σεά Ὦγ παπι, Ῥπό ύΠεσ, 

ἰδόντες αὐτὸν Ἀπεριπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης,! ἔδοξαν 
βεεῖπρ Ἠΐτη. πγβ]κἶπρ ϱη Ἅᾖἴπο 5εᾳ, ἁβουρηέ Π18] 

φάντασμα "εῖναιι καὶ ἀνέκραξαν. 60 πάντες.γὰρ αὐτὸν 
5απ “αΡραχ]βίοη 210706, απᾶ οτ]αᾶ οαῦ: Έος α1] , "πῖπα 

πεῖδον,! καὶ ἐταράχθησαν. οκαὶ “εὐθέως! ἐλάλησεν μετ’ αὐτῶν, 
1/1, Απᾶ ᾖποτο ἰτοαρ]εᾶ. Απά ΙπιπιεάϊαίθΙγ Ἡοθ 6Ροκθ, πια λοπι, 

” ς ΄ ον νο 

καὶ λέγει αὗτοῖ, Θαρσεῖτε' ἐγώ εἶἰμ,  μὴ-φοβεῖσθε. 
απᾶ ΑΒΑΥ8 Ἅᾖοΐπετι, ῬὮθ οἱ ροοᾶ σοπσαϱο: Ἰ ΑΠ [Πο6]; 10αΥ ποῦ, 

δ1 Καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ: πλοῖον, καὶ ἑκόπασεν ὁ 
Ἅπά Ἡο ντεπί Ἱρ ἴο ἼἨοτι ἍἈπίο ἴμο ΒΗ1ρ, ' απά 3461]. 1119 

ἄνεμος' καὶ λίαν ὭΛῬὲκ.περισσοῦ! ἔν ἑαυτοῖς «ἐξίσταντο, 
: Ἀνηπᾶ,  Απᾶ οχορδᾶΙπρΙγ Ῥογοπᾶ πιθβρατο Ίπ ὕπειηδε]νοῦ ΊΠεγ γγεΓθ ππιαζεᾶ, 

ακαὶ ἐθαύμαζονἹ 62 οὐ.γὰρ.συνῆκαν' ἐπὶ τοῖς ἄρτοις' τὴν.γὰρι 
απᾶ ποπᾶρτεᾶ; ἆοχ ἴἨογ απᾶετβῖοοᾶ ποῦ ὮΥ ᾖἵἴπΠο Ίοβτθ, 1ο: π88 

5ἡ.καρδία. αὐτῶν! πεπωρωμένη. 
-"ἀὐποῖτ “Πεατῦ Ἠατάεπεᾶ. 

69 Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν! ἹΓενησαρέτ.! 
Απᾶ Ἠαγίηρ Ῥησδεεᾶ οτεσ ἴΠεγ οπ1θ ἵο ᾖἴπο Ἰαπά οἳ οππορητεῦ, 

καὶ προσωρμµίσθησαν. δ4 καὶ ἐξελθόντων.αὐτῶν ἐκ τοῦ 
Ἀπᾶ ἄτοιγ Μο ΕΊΟΓΤΟ. Απᾶ Ο1 Γποϊστοπιϊας οαῦ οἳ Τἴπθ 

πλοίου, [εὐθέωςὶ ἐπιγνόντες αὐτόν", ὄδ Ὑπεριδραμόντεςἳ 
5Ηἱρ, ταηπῖης τἩτοιςσῃ 

ολ μ 7 / ἵ] . ΄ 7 ” 3 8 -” αν ΄ Π] 

ὅλην τὴν περίχωρον!. ἐκείνην ” ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραββάτοις 
811 τπαῦ οοππσγ βτοαπᾶ Τπεγ Ῥεραπ οἩ οοισΒο8 

Ππιτηρβ]αἴθ]γ Ἠβνίπρ τεοοβπΙπεᾶ Ἠϊτα, 

Γ εὐθὺς τττΑ. 
κ ἐπὶ τῆς θαλάσσης 

ο καὶ εὐθὺς ΙΤΤΑ; 

4 πληρώματα πΊτΑ. 8 --- ὡσεὶ ἄπτττΑνν. 
ἃ ἰδὼν Βεθίηρ ΤπΤτΑ. ἕ- καὶ ΏΤΊτΑ. 

πι ἐστιν Τε 15 Τ. π εἶδαν τττ. 
α--- καὶ ἐθαύμαζον [1] τττΑ.  τἀλλ ἦν Όαῦ πας της, 

τ ἐπὶ την γῆν ἦλθον εἷς τ. ἵ Τεννησαρὲτ τπτιΑγ΄. π -- [οἱ 
ἆ περιέδραµον ἴπεγ τας ΓΠοΙρΡΏ σΊ:. 

5 --- καὶ αιιὰ τττ. 3 κραβάττοις ΙΠΤΝΑΥΓ.. 



νι τΙ. ΜΔΕΚ. 
4 - » ᾱ «/ ” «/ 

τοὺς κακῶς-εχοντας περιφερεν, οπου Ἰκόυνον Ότι 
11059 ἐλαῦ ππετο 111 {ο οὔστΥ αΏοιυῦ, ὙΠθχθ ἴἨευ Ἱεχθ Πεητῖηπρ ὑλπαῦ 
ο- ο μη α) ἃ ϱ/ ἀ κ " αν / ” ΄ Ἀ 8 

ἐκειὶ ἐστιν. 6θ καὶ Όπου “ἂν' εἰσεπορεύετο εἰς κώμας η 
{Πετθ Ἡθ π98, Απᾶ ἩἩθτθτες Ἡθ οπἰθτοᾶ  ᾖἹπίο -τ1]]ββθβ οὗ 

(8. Το ἶ5.) ν : α 

πόλεις ἢ 5 ἀγρούς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς [ἐτίθουνὶ τοὺς ἀσθενοῦν- 
οἱ(ίθἈ ΟΥ Ἠθιᾶβ, Ἱπ Πο πιρτκθίρ]βοθϐ ΤΠΘΥ ]ρὶά ἴΠοβθ πο Ἅετο Βἷοῖς, 

τας, καὶ παρεκάλουν αὑτὸν ἵνα κἂν τοῦ Κκρασπέδου τοῦ Νε 
Ἀπᾶ εβοαρλῦ Ἠπα Ἅἴλπαί 1ξοπ]γ ἴπο Ῥοχᾶςας 

ἱματίου αὐτοῦ ἄψωνται.. καὶ ὅσοι ἂν ξήπτοντοὶ αὐτοῦ 
οἱ Πἱ8 ϱαχπαθηῦ Ἅ1Πογ ταϊρΏῦ {οισπ; Επᾶ 868 πΙβΠΥ 858 "οισμεᾶ Ἠΐτα 

ἐσώζοντο. 
πετο Ἠεβ]θᾶ, 

7 Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἳ Φαρισαῖοι καί τινες 
Ἀπᾶ τε Ραϊπετεᾶ ὑοροίμας ᾖ{ἵὸ Ἠϊτι ᾖ1πθ ἍἘΠΒΓίπθθρ βΠᾶ ΒΟΠΙΘ 

τῶν γραμµατέων, ἑλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων' 3 καὶ ἰδόντες 
οξίπο ΒΟΣΙ905, ἨἙπτίπρ οοπ4θ Έτγοπα Φεχυβθ]επα ; Επᾶ Ἠατίηρ βθθη. 

τινὰς τῶν.-μαθητῶν αὐτοῦ Ἀ κοιναῖς ἈΧερσίν, ᾿Ἰτοῦτ᾽ ἔστινὶ 
Βοῦ1θ οἱ Ἠϊ8 ἀῑδοῖρ]εβ ηΙῦ 4θβΙθᾶ ἸἨρπᾶς, πας 18 

ἀνίπτοις, Σἐσθίοντας! Ιἄρτους, 'ἐμέμψαντο"! 9 οἱ γὰρ Φαρι- 
πηπγθεηθᾶ, εα πρ Ὠχθυᾶ, «πεγ Εοαπά {αα]ῇ 4ογτΐἩπο ΕΠατὶ- 

σαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖσε, ἐὰν.μὴ "πυγμῇ' νίψωνται τὰς 
8εες βπᾶ 81] ἴποθ 1918, ἩἩ]6βΒ πι Ὦ ύμο Πε 1ΤΠεΥ γης ᾖΊἴπθ 

χεῖρας, οὐκ.ἐσθίουσιν, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσ- 
Ἠαπάς, | επ ποῦ, Πο]αίπρ 1πθ ἐταᾶίμίοα ο ἴπο εἷ- 

βυτέρων’ 4 καὶ οἀπὸὶ ἀγορᾶς, ἐὰν.μὴ βαπτίσωνται 
ἄετς: Απᾶ ΓοἨ οοπαίπρ] ἔτοπι 1Ἠθ πιαχκοῦ, 1Π1658 ἴμαγ π’ΒΞΗ ΕΠΕΠΙΒΘΙΥΟΒ 

΄ λ} ’ 

οὐκ.ἐσθίουσιν’ 
{Πογ οαῦ ποῦ ; 

καὶ ἄλλα πολλά ἔστν ἃ παρέλαβον 
Άπά 3οἴπες 5Όππρα 1ΠΙΑΏΥ 1Ἠθχθ βθ ΠἩίομ {μου τοοοἰτοᾶ 

κρατεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων Ῥκαὶ 
{ο Ἠο]ά, ΥΓΑΒΗΙΠΡΒ οξ ουρβ' απᾶ τοββοῖς απᾶ Ώσαπεη πίοπβϊΙ] απᾶ 

κλινῶν"Ἱ ὅ Ἀἔπειταὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
φοµο]ιθυ : ἴπεπ. ααθβ[ῖοπ. Ἠϊπι ᾖἵἴπο ἘΠατίβεθ απᾶ ἴπο 

γραμματεῖς, 'Διατί" "οἱ µαθηταί.σου οὐ.περιπατοῦσιν! κατὰ 
ΒοζίΡ6», πι 51ηΥ “ἀἱβοῖρ]θΒ αγγα]]ς "ποῦ αοοοτᾶΐπρ ἴο 

τὴν παράδοσιν. τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ ᾿ἀνίπτοις! χερσὶν 
τπο ἐταᾶἰίῖοη οἱ ἴμο εἰάετβ, Ὀαῦ Ἅπνῃ ἀππββηθά Ἠππᾶβ 

ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον; 6 Ὁ-δὲ Ἰάποκριθεὶς' εἶπεν αὐτοῖς, ἩΟτιὰ 
οι Ῥτοβᾶ 2 ῬυιΐἩθ απβπεσῖης Βηά ᾖἵο ἴπουι, 

καλῶς Σπροεφήτευσενὶ Ἡσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, 
Ὑε]1 ῬτορΠθβῖθά Ἐβαίβς οοποεχπίπρ οι, Ἡγροοτῖθεβ, 
. ῃ σ ῖ π « ο] - / ΄ 
ὡς Ἅγέγραπται, Οὗτος ὁ λαὸςὶ τοῖς χείλεσίν µε τιμᾷ, 
88 ἵδ Ἠας θες πχ]θέθπ, ΤηίΒ ὪθορΙθ νΠ(Ἡ ἰμο 18 πηθ Ἠοποις, 
« μυ ΄ Γ .” ”.ε ’ 2 » 3} -” ΄ Γ , 

ἡ δὲ.καρδία.αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ. 7 µάτην δὲ σέβον- 
Ρα επεῖτ πεατί {Τ 16 ΑΤΥΛΥ τοπ 18. 6 1π ταῖη ἴἨεγ πος- 

΄ / ΄ 3 ΄ ” ΄ 

ταί µε, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. 
ε]ιῖρ πῃο, Μεαομίης [αβ] {ἰθποπῖπρε ἀπ]αποῦίοηπς ΟΕ Τ1ΕΠ, , 

8 ᾽Αϕέντες "γὰρ' τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, κρατεῖτε τὴν παρά- 
ΕΟΣ, Ιθατίης 1Ἡπθ οοπιππηπᾶπιεπέ οἳ αοᾶ, ὙοἹοιᾶ Ὥἴπο ἴτα- 

δοσιν τῶν ἀνθρώπων, οβαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίω», καὶ 
ἀῑτίο ΟΕ ΠΕΠ, πββμῖηρβ ΟΕ τεβςδε]5 απά οπΡρ8, Απᾶ 

ο--. ἐκεῖ υΤ[ττ]. ἆ ἐὰν τ. ε -ἵ- εἰς Ἱπίο [τ]τττΑ. 
Ἀ «- ὅτι παῖ ττς, 1 τουτέστιν ΤΑ. κ ἐσθίουσιν 'πεγ εαῖ ττς. 
π--- ἐμέμψαντο()εαᾶ νεη8έ 3 απιᾷ 4 πι ραχεπ]νεκίς) αΙΤΊτΑΝΓ. 
»--- Καὶ Κλινῶν Τ. Ἀ και Δηά Ι1ΤΤΑ. ᾖΓδιὰτί ΙΑ. 
 κοιναῖς σΙι ἀθβ]θὰ ατττΑΊ. Ὁ --- ἀποκριθεὶς ΤΤτΑ. 
ΗΤΊΤΑ. 5 -- ὅτιτ, ΣὉ λαῦς οὗτος 1, 9 --- γὰρ {0 ΕΤΤΤΑ. 
ποιειτε Ἠ[ττα]. 

Γ ἐτίθεσαν ΤΊτΑ., 

ἃ πυκνὰ Ο{ἴ6η Τ. 
5 οὗ περιπατοῦσιν οἱ µαθηταί σου ΤΤΙΑ. 

π --- Ὅτι [π]τ[πτα]. αἐπροφήτευσεν 
δ--.βαπτισμοὺς «ο 
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ἐπαῖ ποτθ β]αῖς, Ἱπ]χετο 
ΊλθΥ ἨοαἈγά «ἩἨθ πη8. 
ὤθ Απᾶ ν/ΠΙ{ΠθχεοθΥος 
Ἡοθ οπίετεᾶ, ἱωΐίο τί]- 
18Ρ68, ος οἱ{ί6β, οτ 
οοἁπίσγ, «θδΥ Ἰαῖά {ῑθ 
αἰο]ς 1 ἴμς βἰχοείβ, θπιά 
Ῥοβουιραὺ Ἠΐτι {λα 
{που παὶρΕῦ {οποᾗ 14 16 
ποσο Ῥμΐ {πο Ῥοχάᾶος οἕ 

ἵ ρατταθηί: απᾶ ϱα 
ΣΑΛΠΥ 38 {οαομοᾷ Ἠἶπα 
Ί6ΓΘ τηβᾷο Ὑ/πο]θ, 

ΥΠΙ. ΤΗΘΗ 6ΑΠ19Θ ἔο- 
'Ροΐπθγ ππίο ΠἨΐπα ἴμθ 
Ἐ Μαχίςεθα, απᾶ οργαῖχι 
οΕ {πο ῥβοεςἱρθΒ, Πίο 
68Π1Θ {τοπ} ᾖογπβα]επα. 
3 Απᾶ πΊθη {που Ββὶν 
Βοπιθ οἳ Ἠίβ ἀἱξοῖρ]οβ 
εαῦ Ὠτοαά ση] ἀεβίσᾶ, 
τπαῦ 1 ἴο Ββγ, πΙΤΗ 
αἨΠγ/ΑΕΗΘΗ, ἨβΏάξ, ἴΠεγ 
Σουπά Σαα]6, ὃ Ἐοχ ἴ1θ 
ἘΠαχϊβθεΒ, απᾶ α]] ἴχθ 
26Ν/Β, χοθ πσπεσα 
ἐλεῖγ Ἠὰπ οἑ, εαῦ 
ποῦ, Ἠο]άίπρ {πο ἵτα- 
ἄῑμοηπ οἳ Ίππο ΘΙά6ΥΒ. 
4 Απᾶ υᾖεπ Πε ουπιε 
Ίτοπα ἴπο πιβτκεῖ, εχκ- 
οερῦ ἵΠογ τ/βεΙ, Ὀογ 
εαῦ ποῦ. Απά ΠΙΑΠΥ 
οὐμος ἐλίπρε 1πεχο ϱθ, 
τν Ἠ]οἩ. εν ἨβΤθΘ 16- 
οεἰγοᾶ {ο Ἠο]ᾶ, αξ ἴπθ 
πιπςΏίηρ οἳ ο8Ρ5, απᾶ 
Ῥοίβ, Όταβεπ ΤνεΒΒεΙΒ, 
ΒΠά οἱ ἴπριθβ, ὁ ΤΠο6ς. 
1Ἡθ ἍἈῬματίβοε οαπά 
ΒΟΓΙΏ6Β πεκεᾷ Πίτα, Ην 
πγα]]ς ποῦ Τμ ἀἱδοῖρ]εβ 
Ἀοοοτᾶίηπρ ἴο πο ἵτα- 
ἀϊθίοη οἱ ἴπθ εΙἰάετΒ, 
Ῥαῦ εαῦ Ῥτοπᾶ υπ απ- 
Ῥ/ΒΘΠεΩ Ἠβπάβὸ 6 Ἡο 
ΑΠΗετοᾶ θπᾷ Ἑλ]ά τπ- 
το ἴπθια, ε]] Παϊα 
Ἐβαῖαβ Ῥτορηορίθᾶ οξ 
ου Ἠγροοσσ1ΐνοβ, 98 ἵσ 

19 πτιίθη, ΤΗΙΒ ΡεοΡρ]θ 
ἨοποπτθίὴἉ πι πα 
Μ)ιεῦ 1Η, Ῥαῦ ἴπείς 
ηθατί 18 Σχ ΕΤΟΤΑ 10, 
7 ΠονῬεϊό η γαῖπ 4ο 
Πε υοτεμίρ της, 
Μεροβίπρ 7οΥ ἀοοῦτίπθβ 
ἴἨθ οοπηπιαπάπαθη{ οξ 
ΊΙΘΏ. 8 Ἐος Ἰαγίις 
ΒδΙᾶο πο οοπιπιαᾶ- 
πηεηῇ οξ ἄοᾶ, 7θ Ποῖᾶ 
1Ἠθ ἐτβᾶ]]οη οἳ Ίπεη, 
αἲ ἴῃο γΥαΒΗΙΠΡ ΟΕ Ροῦβ 
βπᾶ σ1βα: απᾶ ΤΠΙΛΠΥ 

Ε ἥψαντο ΠΤΤτ. 
1 --- τοὺς 1ΤΤΓΑ, 

ο ἀπ᾿ ΙΠΤΑ., 
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οἵἨθς ΕποἩ Ί]]κο ἐἨῖτι 
Σο ο, 9 Απᾶ Το πωῖᾶ 
ππίο ἴῃοπα, Εμ]] πθ]] 
Σο το]οοῦ Ίο οοπ]- 
πηβπάπαθαξ οἳ αοάᾶ, 
ταρῦ γο πιαΥ ΚοΘΡΤΟΣ 
οὗπα ἰχπα(δίοῦ, 10 Ἐος 
Ἰάο868 απἱᾶ, Ἡοποισ 
ΤΗΥ Σαΐποτ απά Τἴπγ. 
παοίπες; απᾶ, ποβο 
οχβείἩ Εα{ΠοΣ ΟΥ ΤΏο- 
{πας, 1εξ Ἠίπι ἀἱθ ἴπο 
ἄθαξη : 11 Ὀαῦ γο βαΥ, 
16 ο ΏΙΏ ΒΑ] ΡΑΥ {ο 
Ἠίβ Εβΐπος ΟΥ; ΠΙοῦἈος, 
43ἱ {8 ΟοχῬᾶΣ, ἐπαῦ 18 {ο 
Ραγ, ο ϱ]ες, Ὁν πΠΑἴΒο- 
6τοχ ἴποι παρ]{οβί Ὃθ 
Ῥτοβίθὰ Ὦυ 116; 
δλαῖὀεἼγορ 19 Απᾶ 
νο ΡϱαΏθς Ἠ]πα πο ΠΙΟΥΘ 
το ἄο οαρλῦ 2οχ Ἠ]8 ζη- 
1Ἠ6χ ΟΥ Ἠῖ5δ ποίµοςσ; 
13 πια]πρ πο πγοτᾶ οἱ 
4οᾶ οἳ ποπθ εβεοῦ 
ΊηΏτουιρῃη τους Ὀχραϊ- 
1190ἨΠ, ΤΠῖοηὮ γθ Ἠαγο 
ἀε]]νεχοά: απᾶά πιαηγ 
ΕςἩὮ Ἠ]κο ΜΠίπρς 4ο πε, 
14 Απᾶ ν/Ώοιπ Το ηαά 
οβ]]οᾷ αἲ] {πο Ῥθορ]θ 
αὐπίο Πῖηι, ο 5αἷά απ{ο. 
ἔποπι, Ἡοθηχ]κεη Ἱπῖο 
3θ ΘΥΘΙΥ οπο ο 
11σι, Ειιᾶ απᾶρτβίθηᾶ: 
15 ἴπετο 15 ποίϊμῖηρ 
Στοπ πηισλοαῦ  ΤΙΒΠ, 
νλαῖ οπἱοχίπρ πο Ἠῖτα 
81 ἀἄεβ]ο Ἠῖπ: Ῥαῦ 
ἔπο ὑμῖπρα ν/ΏΙοἩὮ οοπηθ 
σαῦ οἳ Ἠϊπα, ἴΠ9οβθ 8 
Ἕπεγ Ίπαῦ ἆοβιο ἴμο 
τηἩὪ. 16 1 ΛΠΥ ΤΙΒΏ 
Ἡητε Θ6ΑΤ8 {ο Ἠθαχ, Ἰοῦ 
Ἠΐπι θα, 17 Α πιά τ/πει 
Ἡο Ἱνης οπίετοἆ Ίπῖο 
Νο Ἠοῦςο 1τοπι ΤἨο 
Ῥεορῖθ, Ἠϊ5 «ἀῑδοῖρ]ες 
ει]κθᾶ Ἠϊτα οοποσσ] πρ 
«πο ῬαχγαὈ]θ. 18 Απά 
1θ ΒΕΠ πηπίύο ἴποπι, 
Άγθ νο ο πΙ(μοιῦ πη- 
ἀετβίαπάϊηρ 8ἱ5οῇ ο 
Ψε ποῦ Ῥετγοεῖτε, ἴλαῦ 
ὙγΠβίΡΟΕΥΟΥ {μ]πσ Έτοπα 
πσπελοιῦ οπύοτείη 1πίο 
Πο ΤβΏ, ἴὁ οβηλοῦ 
ἀ4εβ]ο Ἠΐπι; 19 Ώοσαιβθ 
η οπἱοταυα πιοῦ 1πίο 
Ἠ]8 Ἠοατῦ, Ὀαῦ 1πζο ἴμθ 
9εΙ1σ, απᾶ ροεῖὮ οιῦ 
Ἰπίο πο ἀτααραῦ, 
φατρῖηρ αἲἱ πισαις2 
20 Απᾶ ο ραῖᾶ, 1Παῦ 
π/Ώ]ο οοπιοἰίη οπῦ οἳ 
Υμθ πιβἩ, ἴπαῦ ἀοβιειἩα 
ΤἨθ τααἩ. 21 Ἐος Έχοπι 
Ὑπθμῖωπ, οαῦ οἳ ἴπο 
Ἠοαρτύ οἳ πιεἩ, Ῥγοσσοᾶ 
οσο] ἴποιισ]τβ, αἄπ]- 
τετῖεα, Ἀοχμίσαθίοης, 
χηαχάςιβ, 22 Ίἲλποξίῖς, 
ΞΟΥΕΓΟΊΠΡΠΟΡΒ, υο]κθᾶ- 

ο Μωύσῆς ΠππτΑα ΥΓ. 
1ΤΤτΑ. 

μ ἄλλα παρόμοια 

ξ ἀκούσατέ ΠΤττΑ. 
ἐκπορευόµενα {Γοῦ} ἴΠθ ΙΠΟ1 Ρο οιῦ 111νΑ. 
Ἀ {- τὸν {ο (Ἠ9ἱ56) Τ. 

ΜΑΡΚΟΣ. τ]. 

τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτεὶ 9 Καὶ ἔλεγεν 
Ἠοψιος “κο {[5Ιπρε] "πο ἍπιηΣ γθᾷ0, «Ἅμά Ίο εαῖά 
αὐτοῖς, Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν, τοῦ θεοῦ.. ἵνα τὴν 

ἸΠθΙ]Ἱ  ἂο 79 ού αδ]ᾶρ ἴπο σοπιππαπάπιθηῦ οἱ 6οᾶ, ἴμαῦ 

παράδοσιν.ὑμῶν τηρήσητε. 10 «Μωσῆς! γὰρ εἶπεν, «Τίμα 
σοιςσ ἐταᾶἰθοι 79 πιΑΥ ΟΨΡΘΣΥθ, Έοχ Μο0β08 βαᾱ, ἩἨοποισς 

τὸν.πατέρα.σου καὶ τὴν-μητέρα.σου' καί, Ὁ κακολογῶν πατέρα 
ΤΗΥ {1Πος Ἀπᾶ ΤΗΣ πιοίπες; -:απᾶ,Ηεπ]οςρει]καοτΙ]οξ Σαἴπες 

ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 11 Ὑμεῖς.δὲ λέγετε, ᾿Εὰν εἴπῳ 
ΟΥ πποίπες Ὦγ ἀθαῖἽἩ Ἅᾖ16ί Ἀϊπα ἀἱς, πΐ το ΒΑ, 1 αγ 

ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῷ µητρί, . Κορθᾶν ὅ ἐστιν, δῶρον, 
1 “ΠΙΘΠ το {α1Ποχ ος πποΐπας, [Τὸ 18], οοχθαπ, (υπ8ς 5, α ρ]ῖς,) 

ὃ ἐὰ ὠφεληθῆς' 12 ἀκαὶ' οὐκέτι ἔφιετε ὃ.ἐὰν ἐξ ἐμοῦ 
πυύἩβίθνοχ ἔτοπα παθ,ἴποι παὶρα[οδῦ Ῥε Ῥτοβίεᾶ Ὦ7 --- ππᾶ ηο Ι01Ρ6Υ γυ 5. ες 

αὐτὸν οὐδὲν 'ποιῆσαι τῷ-πατρὶ."αὐτοῦὶ ἢ τῥ.μητρὶ. αὐτοῦνί, 
Ἠϊππ αηγἑΠπῖηρ νο 4ο ᾷοτ Ἠ19 {αΐλοτ ος Ἠ]5 πιοῖµες, 

(8ΐ, ποπ πρ) η 

19 ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τῇ.παραδόσει ὑμῶν 

το {ποπι, 

πιαλῖπρ ποῖᾶ ᾖἴπθ πυοτᾶ οξ ἀοᾶ Τγ ους ἰταᾶιξῖου πω. 

παρεδώκατε' καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε. 
Ψ9 Ἠαγο ἀθ]]νοτθοᾶ; απᾶ ὅ]]]κο [πσε] ΒΙοἩ 1ΓΙΩΠΥ γο ἄο, 

14 Καὶ προσκαλεσάµενος: “πάντα! τὸν ὄχλον, ἔλεγει αὐτοῖςι 
Ρο Απά Ἠανίηρ ομ]]θᾶ ο [Πτα] αἩἨἲ 1Ἡθ οτον/ᾶ, Ἶθ δα]ά Το {μου}, 

Ε’Ακούετέ! µου πάντες, καὶ Ἀσυνίετε.! 16 οὐδέν ἐστιν  ἔξω- 
Ἡθητσο ἍἨπιο, 8Η, Ἀπᾶ υπάετείαπᾶ : Νοϊμίπρ Ώιοσο ἵς Έτουα μζ(1- 

θεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰο αὐτόν, Ὁ δύναται : ’ 
οαῦ ΄ ἴπο ποτ επίοτίπρ - πιο ἍἨϊπι, ΥΠΙοι 5 αδ]ο 

Ἰαὐτὸν κοινῶσαι'! ἀλλὰ τὰ  ἸΧἐκπορευόμενα ἀπ᾿ αὐτοῦνὶ 
Ἠΐπα {ο ἄ9β]θ; τα 01ο ἐπῖπρς τυΏῖοἩ. Ρο οιῦ του Ἠπη, 

Ἰἐκεῖνάϊέστιν τὰ  κοινοὔντατὸν ἄνθρωπον. 16”εἴ τις 
νποβο Άτε ἴπεπῖπρς πη]οι Ἅἆἄθβ]ο νμο 1ΠΒΗ, 1Ε ΔΏΥοΠΘ 

ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.ϊ 17 Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰο "' οἶκον 
Ίππο 6415 ᾖ7οᾗποατ, Ἰθῦ Ὠῖπι ἨθβΥ, Απᾶ ππεη ο π'επὺ 1πτο α Ππομςθ 

ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τῆς 
ΐτοπι Όπο οτονᾶ, 3μο]κοᾶ. 3ΠΙΏχ 15 “ἀἰνοῖρ]ες σοποοτηίπς Τ11θ 

ν Π . ; ο - 5, αι -ε - ή. 
παραβολῆς.! 18 καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὕτως καὶ ὑμες ἀσύνε- 

Ῥατα)]θ, Απᾶ ο 8.75 "ο ἴἨθπι, “ΤΗΜΒ 386δο “γο Σηηίμοιυϊ διιη- 

τοί ἐστε; οὐ. νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν εἰσπο- 
ἀειβύαπάᾶΙηρ τοῦ Ἐοτοσῖγε γο ποῖῦ ἴμπῦ εγετγ{Βῖπρ υΏ]οὮ ἔτοπι πΙἔποις εἹ- 

ρευόµενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ.δύναται αὐτὸν  κοινῶσαι; 
Τ9ΓΒ Ιπίο ᾖἴπθ 1Η. 15 ποῦ αδ]θ Πΐπι Το ἀσβ]ε 2 

19 ὅτι οὐκ-εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ’ εἰς τὴν 
Ώθοπαβθ 10 οπῦστβ ποῦ «ο Πάπα 11Π{ο πε -πεατῦ, Όαῦ Ἱπίο 118 

κοιλίαν' καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται, Ῥκαθαρίζονὶ πάντα 
96Ι]Σ, Ἀπᾶ Πίο πο «ἀταιρπῦ Εοε» οιῦ, Ῥατϊέγιπρ 81. 

τὰ βρώμµατα. 390 Ἔλεγεν.δὲ, Ὅτι τὺ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 
ἴπθ  ἐοοᾷ. Ἅπιά ο εαἰᾶ, Τλ]αῦ τυβῖο] ο ῦ οἱ ἴπο πα 

ἐκπορευόμενον, ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 391 ἔσωθεν.γὰρ 
69ος {οστῃ, ἐμοῦ ἀεβ]ος ἴμο 1ΠΒΗ. Έος τουνι ση τηῖα 

ἐκ τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκ- 
ουῦ οἳ ἴπο Ἠεαχὸ οἳ ΏΘΗ Ξτεπδοπίηρς αλετ]] σο 

πορεύονται, αμοιχεῖαι, πορνεῖαι, Φόνοι, 393 κλοπαίι πλεον- 
Σοτίη, πάπ]ταεσῖες, «ἘογπίσοπΈίοΏς, 1ΩΠΙΓΑΘΓΥΕ. ΤΠΕΈΙΑΒ, οογοτο5 

ᾱ-- καὶ 1 Τ[Α.]. 9--- αὐτοῦ (γεαὰ [118]) τηλ. απάλιν ἀΡΔΙΠ 
Ἀ σύνετε ΙπττΑ. 1 κοινῶσαι αὐτόν . κ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου 

1 ---- ἐκεῖνά Τ[ττ]. πα --- Φέδε 10 ΙΓ πελ]. 
ο την παραβολὴν ἴηο9 ραι8ΌΙε ΗΤΙΣΑ, Ρ καθαρίζων μΤΤΙΑ. 

(3 πορνεῖαι, κλοπαί, Φόνοι, μοιχεῖαι 1Τ{Α, 

Ἡ 



ΥΠ. ΜΑ ΕΚ. 

εξίαι, πονηρίαι, ὃδόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, 
ἀθμ]νθρ, ο ος Εα1ο, ΠοεπίοιδηςςΒ, 3π 67θ υ]ο]κοᾶ, 

βλασφημία, ὑπερηφανία, «ρα 29 πάντα ταῦτα τὰ 
Ό]περ) οπιφ, Ἠααρ]λθΙησςβΒ, 1ο]11γ: 81] 1πεδθ 

πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται, καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 
οτί ἆτοπι πημῖπ. Ρο ῇοτίἩ, Απᾶ ἀεβΙε ὭΊἴπε ΣΙΦΗ., 

24 τκαὶ ἐκεῖθενὶ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ "μεθόρια" 
Απᾶ . ΊἴἨΠοπορ ἨΠαγίηρ τἴδοη πρ Ἡο πεηί ΑππαΥ 1πίο 1πθ Ῥοχᾶςτβ 

Τύρου καὶ Σιδῶνος!. καὶ εἰσελθὼν εἰς Ἱτὴν! οἰκίαν, οὐδένα 
οἱ Έντο απᾶ Βἰάου; Ἀπά Ἠατίπρ οπθεχθά Ἱπίο ᾖἴηπθ Ίοιςε, πο 0πΠ9 

σῇθελεν! γνῶναι, καὶ οὐκ.χήδυνήθη! λαθεῖν. 35 Σἀκούσασα 
Πο ν]θμθᾶ  ἍᾖΤο ποπ Πη, Ἀπᾶ  Ἡ9 οοσ]ᾶ ποῦ νο 14, “Ἠατῖηπρ "Μεατᾶ 

γὰρ ρἳ γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἦς εἶχεν τὸ. θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα 
ΐοτ ο ο Ἀροπῦ Ἠΐτα, οἳ νΠιοπι “Ἡπά "ος "6619 "ἀπαραίες α ϱρ]σί 

ἀκάθαρτον, ᾿"ἐλθοῦσαὶ προσέπεσεν πρὸς τοὺς.πόδας.αὐτοῦ' 
πἨς]θβΏ, ἨΠατίπρ 60Π1Θ 2911 Πῖᾳ {οοἵ, 

26 ἦν δὲ ἡ γυνὴϊ Ἑλληνίς, εν μ ισσαὶ τῷ γένει’ καὶ, 
(πουν ας 0Ἠθ”οπση  ἄτοεῖ, Βγτορμοπίοῖβτ, Ὦγ τΑος), τς 

ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιµόνιον «ἐκβάλλῃ' ἐκ τῆς ο οι 
αο]θᾶ Ἠϊω Ἅᾖ{ἴλπαῦ 1ηο ἄθπιοαᾳ Ἡθε]ποπ]ᾶ οαςί {οτίἩ ου{ ο πςΡ νο 

αὐτῆς. 327 3ὸ δὲ.Ἰησοῦς εἶπενὶ αὐτῇ, "Αϕες πρῶτον χορτασ- 
1105. Ῥαἡ ὀεδας ᾿ββ]ᾶ {9 Ἠος, Ῥμβ9Γ πτεί το ο εαθῖβ- 

θῆναι τὰ τέκνα οὐ-γὰρ «καλόν ἐστιν! λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν 
πεά Ίππο οΠἩ]]άτοα;, {ος ποῦ µΡοοᾶ 18 16 1ο ἴαηκο πο Ὀτθιᾶ οἳ ἴπθ 

τέκνων, καὶ Ιβαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 28 Ἡ-δὲ ἀπεκρίθη καὶ 
οἩϊ]άτοι, οβηᾶ σαθῦ Επία 1πθ ἄορβ. Ῥπό εἩθ Αηαβποτθᾶ απᾶ 

λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε καὶ Σγὰρ' τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς 
5475 {ο Ἠΐπ, Ὑ6α8, Τιοτᾶ; 4ος 6γοπ Ἅᾖ1πθ Πε ἆορβ πλᾶθς 119 

τραπέζης Λἐσθίει' ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 29 Καὶ εἶπεν 
Τταβ]θ εδῦ οἳ 16 οτίπιρς ο ἴμθ οἩί]άτεμ, Απᾶ Ἡθ βρϊᾶ 

αὐτῇ, Διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε' ἐξελήλυθεν Ἱτὸ δαι- 
το πο Ῥεοααβο οἳ 1ΌΠῖ5 πποτᾶ Ρο; ΊΏαβ ροπο {οτίἩη ἴπθ ἆθ- 

. αλ νά 2. .] µόνιον ἐκ τῆς θυγατρός.σου.! 90 Καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν 
ΠΟΠ ουῦ οἳ [] ελ ς ος Απᾶ Πατίηςᾳ 6οπο Ἅπησ ο 

οἶκον.αὐτῆς, εὗρεν Στὸ δαιµόνιον ἐξελήλυθός, καὶ τὴν θυγα- 
Βοχ Ἠουβο, βἩ9 {οαπᾶ {ηἩΠθ «ἆἀθπιοιη ἨὨβᾶροποξογίἩ, απᾶ ἵἴπο ἁἄπαριῃ- 

ρα ο πηνς ἐπὶ τῆς κλίνης.! 
Οη πο τ)εᾶ, 

91 Καὶ τς ἐξελθών 
Απᾶ αραϊπ Ἠβνίπς ἄορητίθᾶ ἔτοπι ἴπθ Ῥοτάςτς οἳ Ίππο απᾶ 

ἦλθεν! ππρὸς! τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, ἀνὰ αν 
Ἡε οππθ το 1Π9 568, : οξἑ ᾳα1119ε8θ, {λμτοιρΏῃ [116] πι]ᾶςε 

τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. Ὁ2 καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν" 
οἳ {ης Ὀοτάοι οξ Ώθοβρο]ς. Απά ᾖΊπεγ Ὀσῖπρ 1ο Ἠΐπα Αα ἆθβξ πιβη 

ο ΄ Π Γ . .) 3 “ ” - 

μµογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἔπιθ 
ΦἨο ΕΡοΚε ΠΠ ἀϊβοα]ίσ, απᾶ ἴἨαγ ῬεβεεοΒ Ἠἶπα τμαί Ἡθ π]κας 1αγ 

αὐτῷ τὴν χεῖρα. 99 καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 
οἩἳ Ἠΐπι ΠΗ15] Ἠρπᾶ, Ἀπαᾶ Ἠατίηρ ἴαρκοη ΑπηΥ ἍἨΠϊτα Ίτοπι ᾖ1πθ 

ΩΡΙ49Ἠ, 

ς Ἐκεῖθεν δὲ τΑ. τ--καὶ Σιδῶνος ΤΑ. 
Χ ἠθέλησεν τ. Σ ἠδυνάσθη τ. 
τν. { εισελθοῦσα Ἠαν]ης ουπαθΙΠΏ Τ. 
Φοινίκισσα α; Ἄυροφοινίκισσα Ι1Υ; Ἄύρα Φοινίκισσα ΤτΑ. 
ἔλεγεν απά Ἡά εαἰᾶ ΊπττΑ.  εἐστιν ̓ καλὺν ΗΤΤΑ. 
{ου [τς Β ἐσθίουσιν 1ΤΤΤΑΥΨ. 

ς ὅρια ΤΤΊΤ. 

Σιδῶνος Ὠθ οππο ὕπτοαρῃ Βἰάος ΠΤΊΤΑ. 
9 μογγιλάλον Τε, 

πα εἰς ΠΟ ᾷΙΗ1ΤτΑ. 

ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου Ἱκαὶ Σιδῶνος,' 

111 
ῶθ8Β, ἀθσοῖί, Ἰηβοϊνί- 
Ο,8ῃΏσ55, απ΄ οτί] ογε, 
Ὦ]45ΡΠΕΠΑΙΣ, Ῥτ]ᾶς, Εοο]- 
1εηησας: 23 α]] {πορθ 
ον] {παρ σοπιθ ἔτοτα 
σηλμῖη, ππᾶ ἀ49β]9 ἴπο 
πΙΩΗ, 

24 Απᾶ 1τοπι ἴΠοποθ 
Ἡθ Ἀτοβθ, απᾶ ποπξ 
ἀπίο Τἴμο Ῥοτᾶοτ ος 
Ἔγτο απᾶ Βἱ8οπ, απᾶ 
επτετεᾶ πίο απ Ἀοπεθ, 
απιᾶ πουι]ᾶ Ἠπτο πο 
πιβπ Ίπος {ές ΌῬαξ 
Ἡοθ σοι]ᾶ ποῖῦ Ὦο Π]ά, 
25 Ἐοχ α σεγίαύπ Ἡο- 
ΠΠ, ἨἨο59 τοιπςϱ 
ἀααρΏίος Ἠαᾶ απ πη- 
οἶθαπ ερὶτίξ, Ἠθατά οξ 
Ἠῖτα, απᾶ οβπαο απᾶ {ο]] 
Αὖ Ἠἱ5 {οοῦ: 26 {πο πο- 
ΣΙΑΏΠ Φ88 ο τεεῖ], 
Ῥυτορβοπίοίαη Ὦσ ηλ- 
Φ1ΟἨ / απᾶ ϱη9 Ὀθδοιιρηί 
Ἠϊτα ἴἨπί Ἡο νοι]ᾶ 
οπϱύ Εοτίπ ἴπο ἀεν]] 
οαῦ οἳ ες ἀαιρ]ῃίος, 
27 Βαΐ ΠεςιΒ βαῖἆ απτΌο 
Ἡςθχ, Τιοῦ ἴπο οΠ]ϊ]άτοτ 
Ἠταῦ νο Ε]]οᾶ : Σος 16 
156 ποῦ -πιεοῦ {ο ἴακθ 
'Ἡο οΠΙ]άτοπ Ῥτεαᾶ, 
Άπᾶ {ο οβςῦ ἴΐ απο ΤΏθ 
4οµ8. 28 Απᾶ εἶο πῃι- 
Ευγεχθᾶ απ εα]ὰ ππῖο 
Ἠϊπα, Ὑθβ, Τιοτᾶ: δρυ 
'ἩΠθ ἀ4ορβ Ἱπᾶος Τπθ 
{Ρ]9 οδῦ οἳ ἴπο ο]]]4- 
τοη)ς ογΙΠ10Β, 29 Απᾶ 
Ἡε βΒπ]ᾶ πηίο Ἠθς, Ἐος 
1Πἱ5 ΒΑΥΙΠΡ ρο ἵπν 
π/ΏΥ ; πε ἀογ]] ἵβ Εοπθ 
ουῦ οἳ {πγ ἁπαρβίογ, 
90 Απᾶ ἹΠΘΗ ΕΠσ ΠΒ 
ο0Ώ1θ {0 Ἡεχ Ἠουβε, 5Ἡφ 
Σουηπᾶ ἴπο ἀοτῖ] ροιφ 
οὐ, απᾶ Πες ἀαπρ]ηίθι 
18ἱά προή ἴ]ιθ Ὠσά, 

. 81 Απᾶ αραῖπ, ἀορατί- 
ἵηπρ {τοΙα {19 οολεί5 οἱ 
Ύγτο απᾶ Ρἱά9Ἠ, Ἶε 
Ο68Ώ]6 ἸΠ{ο Τπθ Βθ8 ΟΙ 
6α111ε8, {ΠτοιρΏ Ίπε 
πη]ᾶςύ οἳ ἴ1οθ οοββί5 οἱ 
Ὥοοαρο]1ς, 52 Απιᾶ {Πογ. 
Ῥτίπρ απίο Ἠΐπι Οµε 
Ππβῦσγα8 ἆθπξ, ππᾶ Ἰπό 
8η. Ἰπαρθᾶπιοτέ Ίπι Ὠ]ε 
ΒΡΟΘΟΒ ; απᾶ ἴἨογ ο: 
5Θ6εοἩ Ἠϊπα {ο ρυῦ Ἠϊε 
Ἠαπᾶ προπ Πΐπα, 96 Απ 
Ὠο {οο]ς Πῖπι αθῖᾶρ {Τοπ 
πο τα] ]αᾶο, απὰ 

σ----την (γεαά 8  Ώοιβο) ΕΤΊΤΑΥΓ. 
Σ ἀλλ’ εὐθὺς ἀκούσασα Ὀα0 ἱπππιεάία[ε]γσ Βανίρ Ἱθατὰ 

3 ᾗ δὲ γυνη ἦν ΗΤΑ; ἡ γυνη δὲ ἦν Ἱτ. 
6 ἐκβάλῃ αΙΤΤΙΑΥΓ, ” 

{ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν ΤΤΓΑ., 
ὶ ἐκ τῆς θυγατρός σου τὸ δαιµόνιον ΤΑ. 

(ο ομ1]4) βεβλημένον ἐπὶ την κλίνην καὶ τὸ δαιµόνιον ἐξεληλυθός 1ΤΤΙΑ. 

υ Ἔυρα. 
ἆ Και 

Ε --- γὰς 
Κ Τὸ παιδίοι 
1 ᾖλθεν διὰ 

8 --- καὶ 8ιὰ τῖτ. 



119 
ε σος Ε 
Ῥαΐ αἱ ἤπρογα Ιπίο ]ι]ς 
ΟΙΤΗ, πΠᾶ Ίο 5ρίδ, οιιᾶ 
τοιιολοά 15 ἵοηριο; 
24 υιιὰ Ἰοοκῖηπςσ αρ το 
Ἐολποῦπ, Ἡο οἱρμσᾶ, 
Αιιᾶ απ] ππίο ἨΙπι, 
Ἑρηρπαίμα, Ἰιαῦ 19, 
Ἑο οροποᾶ, 35 Απά 
βιταϊρλίιναγ Ἠϊ8 ΘΑΥΒ 
πνεχο οροπσᾶ, απᾶ ἴ]θ 
βυτῖης οἳ Ἠϊ5 ἴοηπραθ 
Ὕπβ Ἰοοβοᾶ, Αμᾶ Ἡς 
βρικοῬ]αὶπ. 36 Απᾶ πο 
οἩατροᾶ ἴλοεπι {ἴπαῦ 
1Πογ εἰιοα]ά 1α]] πο 
τηΛΠ: Ὀμϐ ο πιοχθ Ἰθ 
«Πατσεὰ {ποπη, 5ο ΤΠΕ 
Τλε π1ογο α στοπί ἄει] 
Ψὰου ῬΡιιν]5μσᾶ ἃρ 
37 απᾶ πετο Ῥεγοπᾶά 
πηθηβατο αδ[ομ]»ησᾶ, 
ΒΗΥΙΠΕ, ἨἩο Ἰαϊ]λ ἆοπο 
α]ὶ τπίπρς πο]]: ο 
πηπ]κοίλ Ῥοῦλ {πο ἆθαξ 
{ο Ἠθας, απᾶ πο ἄμταρ 
Το ΒΡΟΒ, 

ΥΠ, Τπ ἴποςο ἄαγθ 
1πο ποπ] υαᾶο Ῥεῖπρ 
ΝεσΥ ρτοα!, απᾶ ἨανΙηρ 
ποἰΒΙηρ {ο ο.ῦ, Ζεδαβ 
οπ]]οά ἩἨἱδ ἀῑδοῖριες 
απίο Ἰΐπι, απᾶ βαἲτα 
ππίο ΊἨθπι, 2 1 Ὥατο 
ΟΟΠΙΡΗΡΡΦΙΟΏ ΟΠ Ἅ1ἴῃθ 
τοπ] ὑαᾷθ, Ὅθυβας5θ 
Ίλμεν Ἰβνθ Πού; Ὦθεπ 
ππ]υι τηθ ἔηῆτεο ἄπγς, 
Ααπᾶ Ἠατο ποίϊμίπρ {ο 
θαῦ: 8 απᾶ 16 1 5οπᾶ. 
1πεπα απαγ Σα5Μἱπρ {ο 
1Πεϊσ οἵνη Ὠομςβος, ἴπΠογ 
συὶἩ {αϊτπῖ Ὦγ ἴπε παγ: 
Σο; ἀϊνεις οἳ Ίποπα 
68Π1θ ἔτοπι ἔλτ. 4 Απᾶ 
Πε ἀἄἱδεῖρ]ες απςυγεγοᾶ 
Ἠλτα, Έτοτη πΥΠοποθ «ΑΠ. 
Ά Τιβπ βΑ9ἱ5ΗΥ Ί]ιθςθ 
Ίπειι νπΙνη Ῥτθπᾶ Ἠοτθ 
Ἶπ 1ποθ ν]]άετηεςε 2 
ὁ Απά Ἠοθ βθκοᾶ {ποτα, 
Ἠουγ τΙβΏγ ]ο8Υ68 Ώατθ 
εδ Ἆπά ἴμεγ βα]ᾶ, 
ΈτεἩπ, 6 Απᾶ Το οοπΙ- 

πιβπᾶεᾶ {πο Ῥεορ]ο {ο. 
αν ἅἆἄοτπ οπ ᾖΌμποθ 
Ρτουπᾶ: απᾶ ο Τοοῖς 
ΊΠο ΒΘΤεΏ Ίοβτθβ, ϱηᾶ 
Ρ3Υθ ἍἈΠΑβΠΚΒ, αηᾶ 
Ὦτακε, αηᾶ Ραᾳτο {ο Ἠϊς 
Δἱεοῖρ]ος 6ο εείξ ῶοξοσθ 
ἔλεπι; Απᾶ ἴπΠεγ ἄϊᾶ 
εοὺ {ἶοπι Ῥεξοτὸ 1ηθ 

ορ]ο, 7 Απᾶ 1ΤΠεγ 
πᾶ Αα {6π Βηια]] ἤπῃος: 

ΑΏᾶ Ὦο ΤῬ]εςεθᾶ, απᾶ 
οοπιπιαηᾷθᾶ Το εεῦ 

ΜΑΡΚΟΣ: Ισ], 
ὄχλου κατ’ ἰδίαν, ἔβαλεν τοὺς.δακτύλους Ῥαὐτοῦ" είς τὰ ὦτα 
ετοινᾶ Ἀβρατό, Ίο ρας Ἠϊ5 ΠΗΡΟΘΙΦ 1ο 17ο .Υ8 

αὐτοῦ, καὶ πτύσας ἥψατο τῆς.γλώσσης αὐτοῦ, 94 καὶ ἆνα- 
αμῖβ,  απᾶ Ἠατίπρ αρίθ Ἠο ἑοπσπεᾶ Π]8 ἴοπρμο, ππᾶ Ἠατίπα 

βλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐστέναξεν, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἐφφαθά, 
Ἰοο]οὰ ὰῤ ἴο Ίο ἍΊἈσπτοα ο βτοππεᾶ, απᾶ Απ75 Τοπία, Ἡρημμαίμα, 

ὅ.ἐστιν, Διανοίχθητι. 86 Καὶ 3εὐθέως" Σδιηνοίχθησαν! αὐτοῦ 
ἐπί Ἱ9, Ῥο ορομσᾶ, πα ἀπιπιρβϊαίοΙ  Ὕετο ορεθᾶ ΕΙ8 

αἱ ἀκοαί, καὶ " ἐλύθη ὁ δεσμὸς τῆς.γλώσσης.αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει 
εατβ, απᾶ πας ]οο5θᾶ πο Ῥαπᾶ οἳ Ἠ18 {ομριιο, απᾶ Τε ρο]:6 

αλ ϱῶ ν ίλ » ” 1 δ 4 ε” .Ι 
ορῦως. 96 και διεστεί ατο αυντοις ινα μη ενι ειπωσιν 

τΙΡΊΓ]Υ. Απᾶ ο οπαχτρεᾶ ἴποτ Ἅᾖἴλππῦ Ἡοοπο {πογ 5μου]ᾶ {οᾖ], 

ὅσον δὲ αὐτὸς! αὐτοῖς διεστέλλετο, “μᾶλλον π᾿ρισσότερον 
Ῥαϊ 18 πΙασοἩ 88 9 "ποην σλατρεᾶ, οχοεοζ ης πολυ αὐππάκνΏ]γ 

ἐκήρυσσον. 97 καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, 
Ίμογ Ρτοσ]αϊπιθᾶ [165]: απᾶ α4λροτο πΙθββαχο 3Ὁλπεγ πγεχο πδύοπίρμθᾶα, ΒΑΥΙΠΡ, 

Καλῶς πάντα . πεποίηκεν’ καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν, 
9ΥοΙΙ «π]] Σεπῖηρς "Ἡε "μας «ᾷοπθ: ῬοῦἩ 1πθ ἄεπξ  ἍἸεπιακο5 Το ἨἛθας, 

καὶ Στοὺρ! ἀλάλους λαλεϊῖν. 
ππᾶ πο ἀσπιρ ἍᾖΤο9ροαίς, 

8 Ἐν ἐκείναις.ταῖς ἡμέραις Σπαμπόλλου  Όχλου ὄντος, 
η ἴποςο ᾖ4γ5 ποχΥ Ρτουῦ ᾖ{[ίμο] οτοπσᾶ υεῖπς, 

καὶ μὴ ἐχόντων τί : φάγωσιν, προσκαλεσάµενος 1) Τη- 
Ἀαπᾶ ποῦ ἨΠατίπρ πτλαῦ ἴΠεγ πααΥ εαν, “πατίπρ "οβ]]εᾷ “ο [η ΐτα] 119. 
Ιον να ”Η δω λ ῃ 

σοῦς! τοὺς .μαθητὰς αὐτοῦ" λέγει αὐτοῖς, 3 Σπλαγχνίζομαι 
818 Πῖ5 ἄἰδοῖρ]αβ Ἠθ 5αὖ5 ἴο {ποπι, Τ απι πιοτεᾶ πΙ{Ἡ οοΠιρΗΞΒΙΟΠ. 

ἐπὶ τὸν ὄχλον' ὅτι ἤδη Ὀἡμέρας! τρεῖς προσμένουσίν "μου 
οπ ᾖἴπθ ογονᾶ, Ὀεοβαςθ β]τεπᾶγ -ἄαγς Ἅ1πτεθ ἍΊλεγοοπιημο πα τις 

μ 4 ” ΄ ΄ α Αλ) ᾿ / ο) νε) 
και ουκ.εχουσιν τι φαγωσιν 9 καὶ ἐὰν ἀπολύσωϊ αυτους 

απᾶ Ὥβτε πού π]ηαθῦ {πεγτααγοαβί; Ἀπᾶ Ἱ 1 εΏα]] 5επᾶᾷ απΕΥ Ίἵπετα 
ᾱ,,” πο Ί ». ν ῃ , ῃ - «επ. ϱ ῃ ρα] 
νήστεις' εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ' ἑτινὲς.γὰρ 
Σαρίϊηρ νο Ἅᾖἰλποῖς Ἰοπιο, Όπου πΠ]] Επ ἸἹπ πο γαν; 105 ΒΟΠ1ΙΘ 
3 - ε όθ [ο Ι 4 ιά Δ α) ίθ ο - ε θ 

αυτων μακρο εν ῬΊικασιγ. αι απεκρι ἼἼσαν αυτῳ οι μα η- 

οξπθί Ἅἆτοπι ΕἴΩΓ ἍαΤθ Ο0ΟΠ1θΘ, Απᾶ  ὁπηβηοετθᾶ Πτι Ααϊβοὶ- 

ταὶ αὐτοῦ, 9]]όθεν τούτουό δυνῄσεταί τις ὧδε χορτάσαι 
ρ]6ς ϱ 'ΒΙ5, ΊἩθπο Πο ἈβΗα]] 3ο “ΑΡἱ9 Ἀαπίγοπο ετε Το 5η 1191Υ 

ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; ὃ Καὶ Ιἐπηρώτα! αὐτούς, Πόσους ἔχετε 
ση Ὦ Ὀχεμᾶὰ Ἰπ η ἀεβοτίῦ Απά 9 µ5κεᾶ ὀἨθπι, Ἠοπυπιαπγ 3μ0πο”γθΘ 

ἄρτους: Οἱ δὲ Κεῖπον,! Ἑπτά. 6 Καὶ Ιπαρήγγειλεν! τῷ ὄχλῳ 
11ομγος2 Απᾶ {πεγ Βηἰᾶ, ΒΘΤοΠ. Ἀπᾶ  ἩἈθοχάετετά . μθ οτονᾶ 

ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς' καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, 
το .χθο]Ίπθ ὁπ Ἅᾖ19 Ρτοαπᾶ, Απᾶ Ἠητίηρ ἴπκοιη πο ἍΆΒετεπ ἍᾖἼΊσανεΒ, 

πεὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς.μαθηταῖς.αὐτοῦ, ἵνα 
Ἡατίηρ Ρίτεπ ἔΠαπκβ Ἡθ Ώτοκο απᾶ ῥρατθ το Ηΐ9 ἀςοίρ]ερ, τλας 

Ἀπαραθῶσινἳ καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳφ. 7 καὶ 
ἴπεγ πα]ρΏί βοῦ Ῥείοσε [Ποπα],. Απᾶ {που βοῦ [160] Ῥεξοτο 'πο ' ογογγά, Απᾶ 

θεἶχον' ἰχθύδια ὀλίγα" καὶ 93 εὐλογήσας 3Ξεῖπεν παρα- 
1ΠοΥ Ἠπᾶ ἍΒΠΙΡΙ] Ώ5Η6Β Ά 18Π/; Ἀμᾶ Ἠατίηρ Ὀ]ερβθᾶ 9 ἀθβ]τθᾶ 559:5ο 56οὔ 

Ρ --- αὐτοῦ (γεαᾶ [η15] 8προιβ) τ. 
5 -- εὐθὺς Ἱωπηθαϊα{ε]σ τ, 
π -- αὐτοὶ ἴΠεγ ΙΤΊΤΑ. 
σοῦς ΟΙ ΤΊτΑΥ. 
α[τε]α. 

ΡΑ -- ταῦτα ἴμεβθ 1, 

5--- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴ]πο ἀϊδοῖρ]οβ) τήν. 
4 γῄστις τ. 

Εὔκουσι ΕΝ; εἰσίν 818 Α. 
γέλλει Ώο ΟΓάΘΥ5 ΏΤΊτΑ. 

α --- εὐθέως [1]ΤΊτΑ. ς:ἠνοίγησαν 1ΤΊτΑ. 
ἔ λέγωσιν τττΑ. 7 --- αὐτὸς (γεαᾷ Ὦο οἨαιρεά) ΙΤΊτΑ ΥΓ. 

κ. τοὺς ΤΤτΑ. Υπάλιν πολλοῦ 8ΡΑΊΏ ρτθαέ ΙΤΊτΑ. Ἂ---ὃ Τη- 
 ἡμέραι αΙΤΊΤΑΊΤ. Ἅ ο--- μοι 

ε καί τινες ΑΠᾶ ΒΟΠΩΘ ΤΤΤΤΑ. { -- ἀπὸ [τοτη (4{4Υ) τττΑ, 
 -- ὅτι ΤΊτΑ. 1 ἠρώτα τΊτΑ. κ εἶπαν ΤΊτΑ. 1 παραγ- 
τι -- [καὶ] απᾶ τ, ἃ παρατιθῶσιν ΤΤΤΑ. ο εἶχαν ΤΤΊΓΑ., 

4 εἶπεν παρατεθῆναι καὶ αὐτὰ ; αὐτὰ εἶπεν καὶ ταῦτα παρατιθέναι Τε 
αὐτὰ παρέθηκεν θ 5οἳ ἴμερδε Ῥοε[οτο [ύμετα] ΤΑ, 



τῃΠΙ. ΜΑ ΒΚ. 

θεῖναι καὶ αὐτά.ὶ 8 τέφαγον.δὲῖ. καὶ ἐχορτάσθησαν. καὶ 
ομοΕοτο [7έμοπα]”α]ςο 11μ656, Ἅπά που αὔθ απᾶ πνθγθ 5αἱ5Πθά, Απά 

ἧραν περισσεύµατα κλασμάτων ἑπτὰ "σπυρίδας.' 9 ἦσαν - δὲ 
{μου ἔοοῖς πρ "οψετ "αμιά "4ροπο "οξ” Επαρπηθπῦς 5οτοαπ Ἰαοκοίς, Απά ὄπετθ 

ιο Φαγόντες ὡς τετρακισχίλιοι καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 
α{μος93π/1ο "Ἠπά “Θαΐοπ ἀροαῦ Έοασ ὑλοιδαπᾶ; απᾶ Το βεπῖ "αναγ . "ποπ. 

10 Καὶ Ἱεὐθέωσ! ἐμβὰς" εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν 
Απά ἱπιτπρά]ϊα!θίγ ΒατΙηρ οπὔοτθᾶ Ιπίο πο 5Π1Ρρ ρλη.] 94 15ο1ρ]θ8 

αὐτοῦ, ἦλθεν εἰς. τὰ µέρη Δαλμανουθά. 11 καὶ ἐξῆλθοί: οἱ 
αμΐ, Ἡθ οβτηθ Ἰπῖρ ἴπθ Ῥασύς οἳ Ῥα]πιδηαίμα, Απα 3ποπῦ “οαῦ 18 

Εδαρσαῖοι καὶ ἤρξαντο 3συζητεῖϊνὶ αὐτῷ, ζητοῦντες παρ’ 
3ΡΗβτίρευ απᾶ Ῥεραπ {ο ἀἹδραίο π]π ἍἈἨϊπι, βοοϊςίπς ᾷτσιὰ 

αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ. πειράζοντες αὐτόν. 13 καὶ 
Ἠΐπα α οἱρΏ Ίτοτ πο Ὥθατεη, φεπαρίθϊηρ' Ἠΐτη, Α πᾶ 

ἀναστενάξας , τῷ πύεύματι-αὐτοῦ λέγει. Τί ἡ.γενεὰ αὕτη 
Ἠατίπρ ρτοιπθᾶ 1π Ἠΐ5 αρἰτιῦ Ίο 8475, ΊΠησ ἍᾖἨἈΑΠίβ ρεποταίίοη 

Ὑσημεῖον ἐπιζητεῖ:! ἁμὴν λέγω Ἰὑμῖν,' εἰδοθήσεται τῇ 
3 "ΒἱρΏ 1βθεκς 2 Ντιν Τε οσοι, ΤΕ ἴπετο ΗΒ] Ῥο βίνεα 

γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 19 Καὶ ἀφεὶς αὐτοῦς "ἐμβὰς 
{ο ἐπ] ρεπεταίίοπ κα βἶρῃ, : Απᾶ Πατνῖηρ 16 μετα, Ἠβνίπρ θηύετοᾶ 

πάλιν! δες τὸ πλοϊονὶ ἀπῆλθεν εἰε τὸ πἑραν. 
βραϊη. ἀπίο ἴπἩο ἍεΒἰρ Ἡρ πεηῦ ΑΠΑΥ {ο πο οὔπες β1ᾷ9, 

14 Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰμὴ ἕνα ἄρτον 
Απᾶ  Ίπογ Μοτροῦ το ὕλ]κθ Ίοβγεβ, ἀπᾶ αχεορύ οπθ ἍΊοθε 

οὐκ.εἶχον μεθ’ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίφ.. 15 καὶ διεστέλλετο 
Ἔπου Ἠβά ποῦ [απ] πΠἩ Ἅ«πεπα Ἅᾖπ ἴἨθ  ΕΒΗΐΡ. Ἀπά 9 οπατρθά 

2 . ῃ ε ω ο ῃ 2 µ τς) ω - .- 
αὐτοῖς, λέγων, Ὁρᾶτε, «βλεπετε ἀπὸ τῆς ζυμης τῶν Φαρισαίών 
νμθτι, αδγίηρ, ΄ ́ Ψε8, ύπ]κθ Ἡθθᾶ οἳ πο Ίθαγερῃ οἑ ἴπθ . ῬΠπβΓίδ6θΒ 

καὶ τῆς ζύμης Ἡρώδου. 16 Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους, 
Ώπᾶ οἳ πο Ίθμβτοπ οἳ Ηοτοᾶ, Ἅπά ὕμογ τθαβοπεᾶ ὙΙ  οπο αποῖμες, 

ἀλεγοντεοιὶ "Ότι ἄρτους οὐκ Ξἔχομεν.ὶ Ἱ7 Καὶ γνοὺς τά 6) ρ χ 
- ΒΕΥΙΠΡ, Ῥεσβτβο Ίοβνθ. ποὺ Ίπε απο. Απά, Κποπήπρ [18] 

ῳ Ἰησοῦς! λέγει αὐτοῖς, Τί διαλογίζεσθε ὅτι ἄρτους οὐκ. 
0688 ΒΑΥ5 ᾖἵο ἴηεπι, ΤΗΥ ΤΘΒΒΟΠ Υθ Ὅθοβιβθ Ίοβνοβ Ἅδποῦ 

ἔχετε; οὕπω νοεῖτε' οὐδὲ.συνίετε; Εέτιὶ πεπωρωμένην 
ανρ “Ἠατοῦ Ὢο το πού γοῦ Ῥοτοθίτθ 1ος απᾶρτούμπα τεῦ ἨΠατάεπεᾶ 

ἔχετε τὴν-καρδίαν ὑμῶν; 18 ὀφθαλμοὺς ἔχοντες οὐ-.βλέπετε; 
Ἡατο 7θ ουσ ἨΠθατύ ἡ Έγες Ἠρνίτπρ, - ἀογε ποῦ 56ρ2 

καὶ ὦτα ἔχοντες. οὐκ.ἀκούετε; καὶ οὗ -μνημονεύετε; 19 ὅτε 
Αηπᾶ Θ8Τ8 ἍἨατίπβ, ἄο Ψθ ποῦ πες 2 Άπᾶ ἄο 5ο ποῦ τεπιθτηβοτ 

τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, Ἡ πόσους 
9μἨθ Άγθ 19Υ6 1 Ῥτοκθ {ἴο πο Ἀγο {ποιβαπᾶ, Ἠου ππαηΣ 

κοφίνους πλήρεις εκλασμάτων! Πρατε; Λέγουσιν αὐτῷ, 
Ῥανά-Ῥαρκοθίς οἱ Εταρπιθωῖῦβ ΊΤοοκ το αρ ἍὮΤΠεγβαβγ πο Ἠϊτη, 

Δώδεκα. 90 “Ὅτείδὲῖ τοὺς ἑπτὰ | εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, 
Έγγε]το. Απᾶ πἩςιπ Ἅᾖπθ Βοτοη 10ο 1ἴμθ Έουχ ὑΠοιδαπᾶ, 

/ ” ΄ » ε Α/” 

πόσων σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε; ΠΟἱ δὲ 
οἱ Πού ΠΙβἩΥ ΛΤῬαβκοῦς [19] Α1Ππρ8 ΟΕ ἔταρταεπβ ἴοο]ς τοιρῦ Απάίπεσ 

εἶπον,' Ἑπτά. 21 Καὶ ἔλεχεν αὐτοῖς, 'Πῶς! οοὐ" . συνίετε; 
ββἰᾶ, Βο6ποΏ. Ἅπα ο βαἰᾷ ἴοΐποτ, ἩἨοιυ «ποὺ 1307ψο ππᾷργβζαπᾶ 

πηου 5. 

119 
{Επι α]πο Ῥεξοτο {λεπι. 
8 5ο ἴΠογ ἀἱᾶ οαἩ, απά 
πνθτο ΒΙΙεὰ: θά ΙΠοΥ 
τοοῖς 1 οἳ {πο Ὀτοκετ 
πιεαἰί Ὁπαῦ πας εξ 
Βετεηπ Ὀαδκείβ. 9 Αμᾶ 
ΊΜεγ πας Παά θαΐςτ 
ππετθ αὈοαῦ ἔοιτ ἴποι- 
5αλά: απᾶ Ἡοθ οοηυ6 
ἴπεπι απαγ. 

10 Απά οὐγαϊρΏίσαγ 
Ὦθ επιετθά ἰπίο ο 5Η 
ππη {9 ἀἰβοίρίθ5, 8Η. 
68ΠΊΕ Ιπῆο [πο ρατίς ΟΕ 
Ῥαἱπιβπυῦμα, 1 Απά 
'Πθ ΡΠαΓΙΞΘΘ8 ΟἨΙΠΘ 
Σοτί,. Επᾶ Ὦεραα {ο 
αὐθπμίοι πα Ἠίπι, 
ποεκῖηπρ οἳ Ἠίπα α βἶρη 
{χοπα Ἡθανοπι, ἑοπαρξίηι 
Ἠϊπι, 12 Ἆπά Ἐε β1Ρῃοί 
ἀεερὶσ ἴπ' Ὠἱβ ερἰτῖβ, 
Άπᾶ Βαϊι, ΓΩ ἀοῦπ 
τΠῖ5 ρεπεγαί]οηπ 9θες 
βΕἴετ α εἱρηῦ γετὶ]γ1 
5Η υπίο σοι, ποιο 
5Ηβ]] πο βἱρη Ὃο Ρίτεη. 
Ἀπίο ΤΠῖὶς ϱεηεχα![ίοῦ. 
15 Αμά πο Ι6ξυ ἵΒεπι, 
Αλιὰ επ/εγίΏΡ Ιπῦο ἴπθ 
ΒΩἱρ πραἰπ ἀερατῖθὰ {ο 
Ὅμο οὔμος δἱᾷ6. 

14 Νου {λα ἀἱδαῖρ]ες 
Ὠαᾶ Εοτροῦίεπ Το ἴακθ 
Ὅτοβᾶα, πεϊίπετ Ὠβαᾶ 
"Ώου 1π ἴπο 5Ώἱρ πΙν 
"μεπι Πιοτοθ ἴπαμ 9ΠΘ 
«1οα. 19 Απά ο «Ώαγροά 
Ἓμεπα, βαγίΏβ, ΤΑΚΘ 
Ἠνεᾶ, Ῥεπατο οἳ ἴπθ 
Ίεαγεη οἳ ἴμο Ἐλασί- 
Β6ε5, απᾶ ϱΓ ἴπο Ίεμτεπ 
οἱ Ηοτοᾶ. 16 Απά πε 

 τεβδοπθά ΑΠΙΟΠΡ ὕμεπι- 
Βε]νας, ϱαγἰπᾳ, {έ 
Ῥεσβαδθ πθ Ἠατθ το 
ὍΌτεεα, 17 Απά π]επ 
718818 Κπεσν 1ὲ, Ὦθ 5β16Ἡ 
τπ{οἴἩετη, ΠΓΗΥ ΓΘΔΞΟΙΝ 
πο, Ώεσα1βθ Το πατε πο 
Ῥτοβά 2 Ῥετσοῖτεγοποῦ 
ψοῦ, πεϊίποτ απάςτ- 
Εὐαπᾶ5 Ἠαπο γε γουτ 
Ἠεατῦ τοῦ Ὠατάεπεά 
18 Πατίηρ εγο5, 56ε Υθ 
πιοῦ ὁ Απαὰ Πατίπρ 68Γ8, 
Ἠεατ ο ποῦῦ απά ἆο 
Ὁ ἨΠοῦ τεπ]επιΡοΓ2 

19 Ίπεπ Ἰ Όγακο ἴμθ 
Άτο Ίοαβτθβ βπιοπς Ένθο 
ππουσαπᾶ, Ἠοῖὶ ΤΩΛΙΙΣ 
Ῥββκοίβ Εα]] οἳ Έταρ- 
πιθΏηϊς ἴοοκ το αρθ 
Τπεγψ 8.7 ππίο Ἠϊπι, 
Ἔνπθιτο. 20 Απά γ/]ιεπ 
"ηθ 66ΥΕΠ ΑΠΙΟΩΡ {ουσ 
φΠποιβαπᾶ, Ἠοπιη ΤΙΑΠΣ 
Ῥβδκείςθ {π]] οἳ ἔταρ- 
πτοπίς ἰοοκ το αρ 
Απά ἴΠογ Εβἰᾶ, Ῥοσοη. 
21 'Απᾶ Ἡθ δαἰἀ υπο 
νποπι, Που 15 16 ὑπαῦ 
7ο ἄο πού ππάρτείαπα 2 

ςκαὺ ἔφαγον ΙΠ1τ. 5 σφυρίδας 1. 
σ εὐθὺς ἹπτιΑ. ᾗὉ -- [αὐτὸς] Ἡετ.. 
5 πάλιν ἐμβὰς ΈΤττΑ. 
επιραγ]κρ8) ΤΑ. ο --Γκαὶ]απάτ. 
ε--. ὁ Ἰησοῦς ({εαᾷ Ὦε 34/5) τ[ τσ]. 
ΙΤΤΤΑΝ, [δὲ] ττΑ καὶ τ. 
αὐτῷ Όπα Πθυ β9Υ ο Ἠΐτη Α, 

κ συνζητεῖν 1ΤΊτΑ. 

ἃ-. λέγοντες ΙΤΤΤΑ. 
Εξ --- ἔτι 1ΤΤτΑ. 

1 - Γάρτους] 19816Β τ, 
.-- Πῶς ΤΑ, 

Ἀ -|- καὶ Τ. 

νε --- οἱ φαγόντες (γεαᾷ απᾶ ἴπογ πνεχθ) π[ττ]α. 
: η ν Υ 6ητεῖ σημεῖον ΠΤττΑ. 

Ὁ--- το ΗΤΙΝ; [είς πλοϊον] Τε; --- εἰς τὸ πλοῖον (γεαᾷ ἐμβὰς ὨἙωνίηρ 
ε ἔχουσιν ἴπεσ Ἠιινε ΓΤτΑ. 

ὰ κλασμάτων πλήρεις 
5 τα καὶ λέγουσιν Τ/ καὶ λέγουσινμ 

ο οὕπῳ ποῦ γεῦ ΗΤΤΑ, 

Σ [ὑμῖν] Δ. 
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32 Απά ο σσπιθῖἩ ἴο 
Ῥοιμβπ]άῃ; ππᾶ {που 
ντίης α Ρ]1πᾶ Ἱπηπ πἩτο 
Ἠϊπα, ππὰ ῬεβοαρΗί Εωι 
έο ἔοιιο]ι Ἠϊπα. 23 Διά 
ο {ορίς {1ο Ὀ]ἡλλᾶ Ώχι. 
Ὃψ ἴ]ιο Ἠπιιά, ππᾶ Ίει] 
Πτι ου οξ Εἶιο ον; 
πη] ΙΟΣ Ίο Ἠπά αρίς 
ΟΝ Ἠῖς όγ6, πιά Ῥιιέ 
Ἰήη Ἠπιιᾷς απροπ Πίτα, 
Ίνο (ες κο Ἰχ]πα ΤΕ Ἠθ κα νν- 
οπρΗξ, 94 ΑπᾶΊε ]ου]ς- 
ο πρ, ππᾶ απῖᾶ, 1 5εα 
ΤΟ ηἩ Τους, να ]κῖπρ; 
50 ιο Ελπέ Ίο ρυῦ 
ιν η πᾶν πμαϊπ Ἱροη. 
Ἠπ 9768, π]ᾶ Ἰιλᾶο 
ΜΙΤ Ἰοο]ς πρ: αππᾶ ο 
ΜΗ ἍὙΥοβ{οχθῖ, ππᾶ 
ΝΑιν ὀνοῦγ ὉΊΠΙΙ οἸειε]ψ. 
2ύ Απά Ἡο αθιί Ἠϊπα 
πινας ἴο Ἰς Ἰουςε, 
βαση, Ναπ]ιος ρο 
Τη{ο ἴπθ {ουν, 11ος 1η 
ἔέτο ης τω ἔ]ιο {ογΡ. 

27 Απᾶ ο5εβῖν ποπῦ 
οαέ, Επᾶ Ἠϊε ἠ]βοῖρ]ες, 
1Πίο 1ηπο ἴσπνηρβ οξ 
Ο0β0584χο68 Ῥηρηῖ : ππᾶ 
Ὦγ ἴπε Ὑαγ Ἡε αξκεᾶ 
Ἠϊς. ἀῑςοῖρ]ες, 5αγΊπρ 
Ἡππῖο ἔπθπα, ποπ ἆο’: 
ΠΠΘΏ ΡαΥ {Παῦ ΙΤ απ2 
28 Απάᾶ ἴΏεγ απανθ:θᾶ, 
10ἨἨ {πο Ῥαρςί : τας 
6οπ1ο 648, Β]ϊας; απᾶ 
οἵμετς, Οπο οξ ἴηΠθ Ῥτο- 
Ῥμείς. 29 Απᾶ Το βαἳτἩα 
πηπζο ἔπετη, Βαό πποπα 
ΡΑΥ τε ποὺ 1,απιῦ 
Απᾶ Ῥεΐογ απβγετοίἩ 
Φπιᾶ ΒαϊὌῃ ππίο Ἠϊπα, 
Ἴπιοαι ατὺ {πο Οπτῖαῦ, 
90 Απάᾶ Το «Ώπτροᾶ 
οΠετα ἴπαῦ οπεγ εποπ]ά 
161] πιο τηβτι Οἱ Ἠϊπι, 
38Ι Απᾶ Το ΊΏεραπ {ο 
ΤθβοἩ ΊἨεπί, Ὅπιῦ ἴπο 
Βοτ οξπιρη τιαβδύ ϱαΆος 
ἨΠΩΠΥ ΤἨΙΠΡΕ, απᾶ Ὦθ 
χο]εσῖθᾶ οἳ 1με ο]ᾶστς, 
Ἀπᾶ οΓ ία οἩῖθξρτϊοβίς, 
Ἀπιᾶ 5οῖϱθβ, Ἀπᾶ Ὦθ 
Ἐϊ]]εᾶ, απᾶ αξίος ἴητοο 
4απς τῖςα αβαῖτ. 92 Απᾶ 
ὮἩθ 5ρακο ἵπαῦ ναγίπρ 
ΦΡΕΠΙΥ. Απᾶ Ῥεΐετ 
Τους Ἠϊπα, απᾶ Όεραπ. 

ΜΑΡΚΟΣ, ΥΠ. 

22 Καὶ Ρέρχεται' εἰς Βηθσαϊδάν' καὶ φέρουσιν αὐτῷ ος 
Απά Ἰςφσοσπι {ο ἈΒεμεαϊᾶς; απᾶ Έιου Ὀχίηπρ Το ΜΑ ! Α 

καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἄψηται. 399 καὶ 
νΠπαβπ], απᾶᾷ ὍρθεεεοἩ. Ἠΐτα Ἅ{ποί Πτα ε λΙβµύ νοασα, στα 

ο τς τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ αἐξήγαγενὶ αὐτὸν 
ἐπ]κίπρ Ἠο]ᾶ 1Ἠθ Ἠαπᾶ οξίπο ἡὨῬὨ]μπᾶ [πια]. το Ἰεᾶ Σοτία Ἠάτα 

ἔξω τῆς “κώμης, καὶ πτύσας εἰς τα αμ τατα «πο, ἐπιθεὶς 
οσα οἳξ Όπθ πα απᾶ εσῶ αριῦ πο 8 6755, Πανίαρ Ἰαῖᾶ 

τὰς χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι ᾖ"βλεπει.! 94 καὶ 
Πιῖς] Ἠρηᾶς Ὥροπ Ἠϊτὰ Ίο Απκεὰ Ἠϊτα, Ἱξαπγίμίπρ Τε Ὀελο]ᾶς, Απά 

ἀναβλέψας ἔλεγεν, Ῥλέπω τοὺς ἀνθρώπους, Σδτι ὡς δένδρα 
ντα πρ ο ραῖᾶ, 1 Ὀομο]ά ᾖ1ἴπθ ΣΩΘΗ, 30ΣΓ 388 Ἔχεες 

ὁρῶὶ περιπατοῦντᾶς. 35 Βῖτα. πάλἰν 'ἐπέθηκεν' τὰς 
1 5εε Ελοπα] τνα]κατς. Τπευ ᾽αραῖπ Ἡς ]α]ά Βις] 

χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς. αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸν ἀνα-, 
Ἠαπᾶς προτπ 45 6765, “απὰ 1ηβᾶθ Ἠΐνη Ἰορῖς 

βλέψαι.' καὶ πάποκατεστάθη,! καὶ ἐνεβλεψενὶ Στηλαυγῶςὶ 
αρ. Απάᾶ Το νγας τεςἑοτοᾶ, Ἀπιᾶ 1οοκεά "οπ. αρ]εατ]γ 

Σάπαντας.ὶ 96 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς Ξτὸν.'οἶκον αὐτοῦ, 
811 [παεπ]. Απάᾶ 9 ρεπῦ, Ἠϊΐπι Ἅᾖἵο Ἠ]5 Ἠοπςε, 

λέγων, ΡΗΠΗδὲϊ εἰς τὴν κώµην εἰσέλθῃο. «μηδὲ εἴπῃς 
βασῖης, Νείτπες Ιπίο {Πθι τ]]]αρο πιαγεδῖ ἴΠοι 6ΗἴΘ6Υ, ἩΠος πιαγοςῖ το]] [15] 

τινὶ ἕν τῇ κώμῃ.! 
Το ΑΠΣ οηθ Ἱπ 1Πθ πμη, 

27 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώ- 
Απᾶ ὀγνεπί ἁΕοτίπ θεα απά Ἠ1Α ἀἱροῖρ]ες ἀπίο 1πθ µτι- 

σος Καισαρείας τῆς Φιλίππου" καὶ ἓν τῇ ὑδῷ ἐπηῥώτα 
οἱ Ο2954Τεα, ῬηΙΗρρι. ᾿ Απᾶ Ὦγ ἴπο Αγ Ἠο Ἱγαβ προ εαμίσα 

τοὺς μαθητὰς. αὐτοῦ, λέγων ἀαὐτοῖς,), Τίνα τ. λέγουσιν οἳ 
Ἠ]5 ἀἱςοῖρ[εβ, βασίπρ Το ἴμθπι, ὝἼποτα “παρ 14ο Ῥτοποιαποῦ - 

ἄνθρωποι εἶναι; 98 Οἱ δὲ βἀπεκρίθησαν' , Ε]ωάννηντον βαπ- 
3πεΠ το ε 2) Ἅπά ἴπεγ Ἀποππέτεᾶ, 1οῦππ ἴπο ἈΒαμ- 

τιστήν' καὶ ἄλλοι ἈἨλίαν"' ἄλλοι.δὲ Ίἕναὶ τῶν προφητῶν. 
η ηῃ Ἀπᾶ οἴποτς, Έλλα; Όαῦ οὔἩςτβ, οπθ οἳ ἔμο Ῥτορποίβ, 

99 Καὶ αὐτὺς Ἑλέγει αὐτοῖοι Ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε 
Απά  Ἅθ 8475 ᾖἵο ἴποπι, Ῥαΐ το, 

εἶναι; ΨΑποκριθεὶς ο. ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, Σὺ.εἶ ὁ χριστός. 
πνΠοπη "19 1ᾷο πο Ἡσοποασα 

1ο 792 ἈΑπονγετίηρ , τας. β875 ἴἵο Ἠϊπι, Τηοα αστ {πο Ομτίοῦ, 

90 Καὶ ἐπετί ο ως τος ἵνα μηδενὶ. "λέγωσιν' πτερὶ 
Απᾶ Ὦο εἰτῖοξ]γ οπατρεᾶ Ίἴπεπι Ἅ{λπαῦ Ἡο οΠθ ο, βπομ]ἀ {ε]] το η 

αὐτοῦ. 91 Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὺν 
Ἠ]πα, ο Ἀπά Ἡο Όθραιπ ἍᾖΤοἴεκοα ΊμἨθτα Ἅ{παί ἵδ 18 ΏΡΟΕΒΒΑΣΥ {ος {Ἠθ 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναὶ 
50Π ΟΕ Ώ]Α ΤΩΒΠΥ ἔΠ]πρθ Το ϱαΆςτ, απᾶ {ο Ὀο τε]εοθεᾶ. 

οἀπὸ! τῶν πρεσβυτέρων καὶ Ῥεάρχιερεων καὶ Ῥαγραμματέων, και 
οξ τ1θ εἰάεσς Ἀπᾶ ολες πι ας πα 5οσ10ος, » πιά 

ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι' 92 καὶ 
το Ὀθ 11164, ,- απᾶ αξίες {ἴλππεο 4458 ποτῖσ [αραῖπ]. Απά 

παῤῥησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. Καὶ προσλαβόµενος "αὐτὸν 
οΡεΠΙΥ άἨο . ποτᾶ Ἡθβροκθ, Απᾶ Πατίπρ "αρκει 5ίο [δππι] τα 

Ῥ έρχονται που οὐπηθ ΤΤΤΓΑ. 
5 ὡς δένδρα α. 

- ἀπεκατεστάθητ,: ἀπεκατέστη ΤΤτΑ., 
Ῥε]οιαεςῦ Α. 

α]]  υμίωρς 1ΤΤτΑΣΥ. 
ϱ εἶπαν 5Ρ8]ςθ ΤΑ. 
. ὅτι εἷς ΙΤττΑ. 

8 εἴπωσ'ν 1, ον 
κἐ ἐπηρώτα αὐτούς θ]εΘὰ ἴἴιοπ ΥΤΤτΑ. 

ἴπὸ 

ᾳ ἐξήνεγκεν Ὦθ ὈτοιρΏί {οτί τττΑ. Σε βλέπεις ἵποι 
ἔέθηκεν τι. 7 διέβλεψεν Ἠθ βαν ἀἰδλοῦ]γ τητΑ. 

Ξ ο αρλετεν ΣΤΤΤΑ. 7 δηλαυγῶς Τ. : ἅπαντα 
5.-- τὸν ΟΤΤΣΑΝΓ. μὴ μοῦτ. ---- μηδὲ .... κώμῃτ. ἃ [αὐτοῖς] ττ. 
ς.Ε αὐτῷ λέγοντες ῦο πα ΘΑΥΙΠΡ 1ΤΊτλ. Ε-ἕ ὅτι τα. Ἁἃ Ἠλείαν 1. 

! καὶ αιλᾶ 1. πι... δὲ ΗΤΤΙΑ. 
45 ὁ Πέτρος αὐτὸν ΗΤΤΑ. Ὦσ ΙΤΤΤΑΥ. «5 - τῶν οἳ ἴπθ ΑΙΤΊΤΑΥΥ, 



τηῃ,ΙΧ. ΜΑΕ κ, 

ὁ Πέτρος! ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ. 99 ὁ.-δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ 
- Ῥειας Ὅεραπ ᾖἹἴοτεδρυκο Ἠάπα, ῬΒαϊ ο, ατπῖης Βπᾶ 

ἰδὼν τοὺς μαθητὰς. αὐτοῦ, ἐπετίμησεν "τφὶ Πέτρῳ, "λεγων;' 
φοοῖπσ Ἠ1β ἀἱροῖρ]εἝ, χθλακεᾶ Ἐείετ, ΒΑΥΙΩΠΡ, 

Ὕπαγε ὀπίσω µου, σατανᾶ. ὅτι οὐ-φρονεῖς τὰ 
[ο η Ῥεβιπᾶ πο, Βδίαπ, Ξος 1ΗΥ {ποιρΒῖβ Ύτο ποῦ οἳ {1ο ἰπίπρε 

τῶν ἀνθρώπων. 
οἳ πιεη. 

τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ 
οἱ ἄοᾶ, ὈῬαῦ 1πθ {ΠΙπρ8 

94 Καὶ προσκαλεσάµενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταϊς 
Απᾶα Ἠατίπρ σα]]εᾶίο [Πτα] 1Πθ ετοπᾶά πΙια ρα 

αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, '"Όστις! θέλει ὀπίσω µου "ἐλθεῖν,' πα 
η  Ἡρραῖᾶ {ο ως. ΊΠποδοεσες ας στου Δΐἴες τηθ ᾖΤος0π8, 

νησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἁἀράτω τὸν σταυρὸν-αὐτοῦ, 
Ἠ]ωὰ ἆθαγ Ἠήπιφε]ξ, απᾶ Ἰ1θῦ Ἠϊπι ἴαχο πρ Ἠ18 σχο55, 

ἀκολυυθείτω µοι. 95 ὃς γὰρ άνι θελη τὴν ψυχὴν.αὐτοῦ 
16ἱ Ὠἷωι ἔο]]ου Ἅηλθ, Ῥου πἨοετος Ίιαγ ἀεβίτθ Ἠ]15 μ{9 

σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν' ὃς. δ.ἂν Ξἀπολέσῃ! τὴν ψυχὴν. αὐτοῦ! 

οή 

καὶ 
απᾶὰ 

{ο ) 811811 1999 ττ, Ῥαῖ πίΏοετες ΠΙΒΥ 1056 Ἠΐ5 Η49Θ 

ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, Ἰοὗτος' σώσει αὐτήν. 
ΟΠ αοσοπηῦ ο πηθ Ἅαπᾶ οἱ πο Ρ]αά Πάϊπρβ, Ίθ ΕΛα]1 88τθ 16, 

96 τί.γὰρ λὠφελήσει! Ῥάνθρωπον «ἐὰν κερδήσῃ' τὸν κόσμον 
ος ποὺ εΠδ!1 15 Ῥτοβίύ ΤΑ. τε πε ραῖη 119. "ποσ]ᾶ 

ὕλον καὶ "ζημιωθβ' τὴν ψυχἠν. αὐτοῦ! ϱ7 εἢ τί δώσει 
ατ]ο]θ απά 109596 Ἠ]8 5οτ] 2 ὁ ος νπαῦ βια]1] «Εϊτο 

ἄνθρωπος! ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 98 ὃς.γὰρ- εν 
αρ ΄ΙΒΗ. [βε] απ θχεὮαπσθ 48υ0σ Βὶ9 εου1 2. Έος ππορτες 

με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐ εν τῇ- γενεᾷ. ταύτῃ ἐπαισχυνθῇ 
. . πποτᾶς Ἰπ ἍΤΠῖ8β Ροπεταί]οι ΙΩΑΥ Πιιτο Ώθεπ Α-Πβπιθᾶ οἱ Τηθ απιᾶ 

τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῳ, καὶ ὁ υἱὺς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισ- 
{πο αἀπιίετοαςβ απά βἱ{α], Ά]5ο ἴπο Βου οξ πια νι] Ῥο 

χυ; σἠσεταιαὐτόν.ύταν ᾖἔλθρ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ.πατρος.αὐτοῦ 
Β»Παμιοῦ ος Ἠϊπι Ποπ Ἠθβδηα]] 6οπ1θ 1π Τπθ Ρ]οχγ οἳ Ἠἱ9 Ἐβίμοτ 

μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 9 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ᾽Αμὴν. 
τα ἔ 119. ἈΏρεΙβ Ἅἰῃπθ ἍἨΠο]τ. Απᾶ ες 5αἷᾶ Ίο ἴμεπι, Ἱετῖ]γ 

λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσὶν τινὲς Ξτῶν ὧδει ἑστηκότων, οἵτινες 
ο. το σου Τλαί Τηοιο 4τθ 5Ο0ΙΠο οἱ {πορο Ἡοτθ αᾶιμει πΏο 

οὐ-μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν «τοῦ 
1η πο πνῖςθ εἸα]1{ᾳ5ίθ οἱ ἀθαῖἩ απ] Ἅᾖ1πε5θ ἵἴπθ Κἰπρᾶοτα 

θεού ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 
οἑ 4ο Ἠατίηρ οοπθ ΙΠ ἍΛΡοΠεΓ. 

2 Καὶ Ἀμεθ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει 
Ἆπά Αξίες ἆμγς Ἅᾖῦίς ἴαλκθν Όνιιη [πα] 

Πέτρον καὶ ἱτὸν! Ἰάκωβον καὶ Ἐτὸνί Ἰωάννην, καὶ ἀναφέρει 
Ῥεϊετ Απᾶ Φ8ταθβ ΆΑπάᾶ 1 οὖΏπι, Ἀπᾶ ὭΌὈτίηρς πρ 

αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν µόνους' καὶ µετεµορ- , 
Ίποπαι ᾖἹἱπίο 8 Ἑρσεμσης, ει βρασῦ 81916. Απά Ὄ. ο] σα, 

φώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, Ὁ καὶ τὰ ἱμάτία αὐτοῦ Ιἐγένετοὶ 
Ἀρυτει. Ῥεξοτθ ΊἨρτα Απᾶ Ἠ]5 ϱατταρη{Β Ὅοσβταθ 

στίλβοντα, λευκὰ λίαν ἨΠὼς χιών,' οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς 
βππῖπᾳ, νηπϊίο εχοεεᾶιπρΙγ 88 ΕΒΟΠ, ΒΠσοἈ 88 α Σετ ος , Τἴπθ 

α 3 -” Ν 

ο ]ησοὺς τὸν 
57εβιβ' 

τ--- τῷ ΙΤΤΙΑ. 
{ο1ἱον». αΤΤτΑΥΥ. 
..- οὗτος ασΊτΑἵ. 

» καὶ λέγει απᾶ 8.58 ΤττΑ. 
π ἐὰν ΤΊτΑ. κ ἀπολέσει 3]ια]] Ἴο5θ τττΑ. 

5 ὠφελεῖ ἆοθβ Τΐ Ρρτοβτ ΤΑ. 
σαι [ο ΡΑΙΏ ΤΑ. ἆ ὁημιωθήναι ἵο Ίο5ε ΤΑ. 
τέ γὰρ | δώσει ἄνθρωπος] Α. ᾖ{! ἐὰν ΜΠΤΙΑ. 8 ὧδετῶν “ΤΑ. 
ὰ --- τὸν ΑΙΤΓΑ. ἡ ἐγένοντο ΙΠΙΑΝ. Ἅται--- ὡς χιών τα κ. 

εΕἴ τις ΤΕ 2ΏΥ 9Ἠ6 ττ. 
Υ ἑαυτοῦ ψυχην ατιγ. 

Ὁ -- τὸν ἴηθ (ππαΏ) ὢπ[αΊν. 
9 τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος (γεαά 1ος πἉαῖ, ἄνο ) ΤΤτς 

Ἀ μετὰ ΕΤΊΣΑ. 

11δ 
“εο τοῦτΚο Ἠΐπα, 43 Πας 
π]θη Ὦρ Ἠ8ᾶ {αγποά 
ΆΡοαῇ απᾶ Ἰοοκοά ον 
Ἠϊβ αἴδεῖριερ, Ἡο σ6- 
Ῥαχκοᾶ Ῥείεσ, βαγῖηα, 
α9ῦ ἴπ6Ῥ Ὀεμ]πά 116, 
Βαΐαπ: Έοχ ἴποαι 88- 
ποιτοεβί ποῖ ἐπο {πίπρα 
μα Ῥο οἳ οά, Όυς 
116, ὑΠϊπρβ ἐπαί Το ο 
πηεη. 

34 Απιᾶ τ/ηεπ Ἡε Ἑπά 
οα]]θᾶ {πο ρεορ]ο πιο 
πε νηυα ὨΙ» ἀῑξοῖρ]εβ 
ο Ἡθβαίᾶ απίοτΆηεπι, 

Ὕποδοθτος πΠ]] «οπιθ 
βΕΐἴοτ τηο, ]εί Ἠϊπι ἄεπγ 
Ἠϊπιβε]Ε, απᾶ ἵακο πρ 
15 οτοςΒ, ΆἈπᾶ {οἶ]οιν 
18, 35 ΕΟΓ πἩοδοστπες 
πν]]] 8.νο Ἠϊ5 11899 επα]1 
Ίο 16: Ὀαέ γ/Ώοδορτος 
ΒΗΡΙ] 10ςο Ἠϊς Μο 1ος 
ΏΙΥ 5αΚο απᾷ ἴποθ ρο5- 
Ρ6ἱ”Β, Πρ 5απιε 5ΏΛ]1 
8ανο Ἱτ. 9θ Ἐοτ πηαῦ 
βπα 16 Ῥτοβί α ΠΒ, 
Ἡ ἨἩο εΠαβ]] ραῖπ. 1Π9 
πυΏο]θ γοτ]ᾶ, απά Ἰο5θ 
Ἠΐς οὗ ποπ] 57 Οχ 
ππ]παῖ εΠα]] ο ΠΙΒΏ Ρ1Υθ 
Ίπ εκεΒαηρο {ογ Ηϊ8 
Βοπ1ρδ 68 ἸΓποδοετες 
ΤΠεΓΟ{οτθ Β]ια]] Ὀο α- 
ΒΠατπεά οἳ Τρ απᾶ οἳ 
πα ποτᾶβ ἵῃπ ἴπϊς α- 
ἀπ]έρτοας απᾶ εἰπζα] 
Εεπεταίῖοη; οἳἑ Ἠίπα 
818ο ΕΏΒΙ] ἴἨο 2οη οξ 
ΙΠΑΠ Ὀθ βδλατηθᾶ, πἩοπ 
Ἡ9 οοπηθῖΏ ἵπ ΤἨο ρ]Ίοτγ 
ΟΕ Ἠϊβ Ἐαίπες ντ 1Πθ 
Ἠο]ψ απρο]Β, ΤΣ. Απά 
Ἡθ οραὶά ππίο ἴπεπι, 
γετην 1 βαν ππίογοα, 
Τπαῦ {μετθ Ὦθ 5ΟΠ1Ε οξ 
1βοτη {πβύ βὐατπᾶ Ἠοτο, 
νγΏ]οὮ ΕΠΑ]] ποῦ ἰη5ίθ 
ΟΕ ἀθαίἩ, 1111 πετ Ἠατο 
8εεη πο Κἱπράοπι οξ 
4οά οοπιθ πα ῬοπΠογ,' 

3 Απᾶ αξίας εἲς ἆατθ 
Ίδβας {ακείὮ το] επι 
ο απιᾶ ζαπιες, απᾶ 
οἨΏἩΏ, απᾶ ἍᾖἹΙεπάοία 
ΊἨετα πρ 1Π{ο οἩ Πἱρ; 
παοπηίαΙη αρατύ ὮὌχ 
"Ἰβόπακθιτος: απᾶ ΤΘ 
νβς ἱταηδβριτεᾶ Ὦε- 
20χ9 ἔπεπι. ὃ Απά Ἠϊ8 
ταϊτιρπί, Ῥθσβταο εἩ]π- 
Ίτιρ, οχοθοᾶῖπρ τσιῬ]ίθ 
Ώ8 ΠΟΥ ; 80 98 πο {π]- 
16χ οπ εατίἩ' οὔη πμῖτθ 

ν ἀκολουθεῖν {ο 

ακερδη- 

τὸν Ἡ, 



Ι16 ΜΑΡΚΟΣ, ΙΧ. 
ας 4 Απά ἴπεο γῆς οὐ.δύναται" λευκᾶναι. 4 καὶ ὤφθη αὐτοῖς οἩλίασϊ σὺν 
Βἰίας, τν ΤΕ Μοσος: απᾶ θατίἩ ΡΩΣ Ὃ το ν/μΙτοἨ. ; Απά αρροατοᾶ "ο σ,Ἠστα, Εαν απΊια 

Ἠιογ Ἰνοσο ὑν[κίπρ πι Ῥ[ωσεϊῖ,! καὶ ἦσαν ἀσυλλαλοῦντες! τῷ ᾿Ιπσοῦ. ὅ καὶ ἀποκριθεὶς 
ος Ὃ νε 3ος, απᾷ Ίποσπποτο ἠὑπ]κίως ση ἑΏ ζεις, Απᾶ 3απανοτίπρ 

Ίορις, Μακίων, {9 ἵ ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, "Ῥαββίμι καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε 
Ροοᾶ Σοχ 8 ὗο Ὦθ Ἠετο: 1Ῥοιος Βασ {ο ὔθεπε, ἨαὈυ], ποσά ος Ἔρεπα, Ὅσεα 

απᾶ 1εῦ π5 τησ ΤἨχεθ ς ο 5 τι ο ς 
ἑαῬούπαοῖοα; οπο ΐοτ εἶναι καὶ ποιήσωμεν "σκηνὰς τρεῖδ,ὶ σοὶ μίαν, καὶ ΡΜω- 
ἴμοε, απᾶ 9Π9 20Σ Μο- {ο7ο; απᾶ Ἰθξπςπιακο 3ἠβροτπασϊθς 1ήἼτορ, Έοχ {Ἠθρ 0Π8, απᾶ {οσ λ{ο- 
Βο5, απᾶ οπθ ἔοσ ΕβΒ, “η : να η τας πνκς, Ὅδ τν , πι. 
6 Έος πο π]θεποῦ μλαύ σεῖ! µίαν, καὶ "Ἠλίᾳὶ µίαν. ϐ οὐ.γὰρ-ῆδει τί Ἱλαλήσῃ' 
ο 65; 95 ὍθΥ Ἡοτο ρα 09Π6, απᾶ 32οχ Ἐ]Ιαβ ο0Π86, Έοχ Ὦε Ἐπονγ ποῦ πΠαῦ ο ποπ]ᾶ δα, 
ποτ αξταλᾶ, Ἀπᾶ ντ ι β Ἱ «το νο , 3 , 
Έλοτο πα α ο]οπᾶ ὑλαι "ᾖσαν.γὰρ ’ἔκφοβοι.ὶ Ἱ καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα 
σγοτομαᾶοπιεᾶ ἴἨετα: {οχ 11οΥ Ἴπετο μρτεαῦ]γ αξτα]ᾶ. Απιᾶ ἴἨθχο 6ΑΠ1ΙΘ Α οἰοιᾶ οτοτελαᾶογίπς 
ΑΠᾷ Α τοῖοθ οβπθ οαῦ ν τν . 
οἳ ἔλο οἸοπᾶ, εασίπα, αὐτοῖς: καὶ Χἠλθενὶ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, 7λέγουσα,! Οὗτός 
πηῖς 16 τιν Ῥε]ογθᾶ ᾖΊλοπι; απᾶ 1Ἠθίθ οΛΊΗΘ 8 τοῖορ οπῦ οἱ ἴπθ κοἶοπᾶ, ΒΑΥΙΤΡΕ, ΤΗΙ8 
Βοπ : Ἠθαχ Ἠΐτα, 8 Απᾶ » τν. τρ ο στο μμ Ἵ ν 2ν 
ειᾶάςπ]σ, ποπ ἶμου ἐστιν ὁ-υἱός-µου ὁ ἀγαπητύς' αὐτοῦ ἀκούετε ' 8 Καὶ ἐξάπινα 
Ἠαᾶ Ἰοο]θᾷ τοαπᾶ ᾱ- ᾖ8 πηγ Βοπ πο ὮὈθ]οτεᾶ: ΞἨΐπη ἍΆπεαχ 79. Απᾶ πάάεπΙσ 

Ἡι : - - 
να μαντα ἴτεας περιβλεψάµενυι οὐκέτιοὐδένα (ἶδομ, Ξἀλλὰϊ τὸν Ἰησοῦν 
οπ]γ πα ξ ἔθπ]βε]τος, Πατίπρ Ἰοοκοᾶ βτοαπᾶ πο Ίοπρος Απγ οπο {που βατ, Ῥαυ 165818 

ἄν ος ον πο µόνον μεθ ἑαυτῶν. 9 ὑΚαταβαινόντων δὲ αὐτῶν «ἀπὸ τοῦ 
ἑαΐπ, Ἡς οἨαχρεᾶ ἔμοπι Ἀ]οπε τα {Ἡοπαςε]τεβ, Ἆπά ας "γετο “ἀεπορπάϊηπρ εν ἄτοπι Τπο 

παν ος πο μα ὄρους διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ Ἰδιηγήσωνται ἃ εἷ- 
Έλιοτ Ἠαᾶ 5θοπ, ΕΙ] Όλο παουπύαῖπ ο οἨιχρεᾶ Ἴπεπα 'ἴλαῦ Το πο οπθ ἴΠεγ ϱΠπομ]ᾶ τε]αίο ']λαῦ Τ]ιαγ 

ο ο πωποκρ λα δον,ὶ εἰ-μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν 
ἴλογ Ἰαορέ τλαῦ παγίπσ Ἠδᾶ βοεπ εχοθρύ Ύπεπ μα Βοπ οξ πια Στοτα Απιοηρ ΓίΠο] ἀθδᾶ 
πη]ίΏ ἐΠ6παδε]τες,αιος- ἆ ω αν σεσα / πες ν 3 ε ας Ἆ 
λα ομο μάνας. ἀναστῇ. 10 καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτυύς, «συζη 
οἴμον πἨαῦ {Μο τὶοῖπρ νο .. μα τλαῦ, αασίαε λος Κερῦ αΑΠΙΟΠΡ τος ᾳπθβ- 

Στοτα ας τοῦντεςοὶ τί ἐστιν τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 
τα, ην ντος λοπῖπρ; πηηῦ 18 'μο Ἅξτοπι ΄απιοηρ [1ο] 54θμᾶ -ἀτ]βῖηρ. 

Ἠπιν εασ ἐπο «ο ρες 11 Καὶ ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες, 'Ότιϊ λέγουσιν Ε οἱ γραµ- 
Ὃ ο ς ον οσοι. Απά Όλο βεκοά ία, βασίΏς, Τποῦ Υ 10ῃ9 "εσίροἙ 
Αποτεᾶ απᾶ ἰο]ᾶ ἔποα, ματεῖς ὅτι "Ἡλίανὶ δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 19 Ὁ.δὲ Ἰάποκριθείς 
Έ]ίας γε] οοπιείῃ ελα ἘἨ]ιαβς µτηαςῦ Ο9ΟΙ1Θ τες Απᾶ]λο απβποσῖηρ 
Ἀτεῦ, απᾶ τοετοτοίὮ 11 ᾖ οσα, ο σε πο τῷ ἃ ὃς : -ῃ 
Ώήηρς; απᾶ Ῥον 1ΐς εἶπεν" αὐτοῖς, Χ Ηλίας! μμὲνί ἐλθὼν πρῶτον, Πάποκαθιστᾷ 
ψπτνει οἳ ὕπο Βοπ ο  απᾶ {ο ἴμοτα, Ἐ]ίαα  Ἰπαεοᾶ Παγίπρ οοπιο ἈἘτοῦ, χρβίοτος 
ππΔΏ, ἴλαῦ Ὦθ πιπδῦ . ς κ . όσες ος ορ ” -α 
βαβες πααπσ Πίπας, παντα” και πῶς γεγραπται ἐπὶ τὺν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
απά Ῥο 5εί αὖ ποιβΒΘ, α]] [Ἠΐπρε; απᾶ Τοπ 16 Ἠης Ώθον ππϊθίοι οἳ ᾖἵἴπο ἍἨοἩ {. ο ιαπ. 
15 Βαΐ Τ 87 ππίο σοι, υ η , ολο σι νὰ, 
Τμαέ Β]ας 19 Ἰπάοά ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ολἐξουδενωθῃ.ὶ 18 ἀλλὰ λέγω 
690118, απά ἴἨαγ Ἠανο ἴλαί παανσ ἐμῖπρβ Ἡθ «ΠἩοι]ᾶ εαβθς απᾶ Το βοῦ αἲ ποιβΒῖ : να  Τραγ 
ἆοπο απο Ἠϊπι πΠαί- «ο ε ν κε ο ολ πῃ Γ .. » ο 
ποογος {μου Ππίοᾶ, πα Ὅμῖν, ὅτι καὶ " Ἡλίασὶ ἐλήλυθεν, καὶ ἐποίησαν αὐτῷ Όσα 
1ὲ 15 πντ]ὑέεπι οἳ Ἠϊπα, νογσοια, ἴπαῦ αἶδα Έ ας ἨΦβ 6ΟΠ1Θ, Απᾶ Ἅ«πεγ ἀά ᾖο Πῖπι ὙΠΊιβίΘΥθς 

 ῃ, 1 , , 
Ῥαήθέλησαν.! καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 

1Η Ἆπά Ὁποη Ἡθ ᾖμοςἀρεχ, 5 δις ρθρα πτ]νοπ οἳ πα, 
ΟΠ19 ο ἠίβ ἀῑξοῖρ]ος, : . π ος . . πο β 
Ἡο ϱαπα µτοβί πι]. 14 Καὶ έλθὼνὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς Τ3εἶδεν! ὄχλον. πολὺν 
τάς βροιῦ ὄμεπα, απᾶ Απᾶ Ἠανίπᾳ οοππθ ἵο ᾖἴμπθ  ἀῑποῖριο  Ἠθβαπ α΄ οτοπᾶ ρτεβῦ 
ολο 5ογῖοοες ααθβ]οπίηπς . 5 κ ον τα - Πε ργαΙ Ἱ- ῃ 
ΨεἩ Έλοα. 16 Απά περι αυτους, καὶ γραμματείς ἃ συζητοῦντας" 'αὐτοῖς.! 16 καὶ 
ο ο ανα τω. ρὰ Ατοιπᾶ Ίπεπι, απᾶ βογίδες ἀϊδομεείπς ππᾶνη ἔπεπι, Απά 

οΡρΙθ6, πυπαη ἴπε 6- ΣΩ, ω « , . ῃ . 
οἷὰ πίπι ποτο αισαίϊς '"εὐθέως! πᾶς ὁ ὄχλος "ἰδώνὶ αὐτὸν ""ἐξεθαμβήθη,' καὶ 

Απιαζεᾷ, απᾶ τυπηῖης Ἱπιπαθᾶ]αῦαΙσ αἱ] ᾖἴπο οπγοπᾶ: ρεοῖΏρ. Ἠΐπι  ππθγθ ΡΓΘΑΤΙΥ απιασθᾶ, απά 

|. {- οὕτως {πας τττα. ο Ἠλείαςτ. )Ρ Μωῦσεῖ ΗΤΠΓ; Μωυσῇ ΤτΑ. 3 συνλαλοῦντες τ. 
τε Ῥαββεί τα. 5 τρεῖς σκηνάς ΤΤΤΙΑ. ἓ Ἠλεία π. 7 ἀποκριθῇ Ἀθ 5Ώου]ά 8Ώβνγες ΤΊτΑ. 
” ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο Εον ἴμευ Ῥοσαπῃθ βτεαί]γ α[ταλᾶ Ἱπτια.  ἍἉὰ ἐγένετο. ὅ---λέγουσα 
αττια υγ. 3 ακούετε αὐτοῦ ΠΤΤΤΑ. 8 εἰ μὴ 1, Ὁ καὶ καταβαινόντων ΙΤΤΓ. ο ἐκ, 
ὰ ἃ εἶδον διηγήσωνται ΤΤΊτΑ. 9 συνζητοῦντες ΗΤΤΑ. ΓὉ τι ΨΏοτε[οΓε ΠΥ). ε -- οἳ 
Φαρισαῖοι καὶ ἴπθ ῬμαχίςοῬϐ απᾶ [1]. Ἀ Ἠλείαν τ. 1 ἔφη βαἱά ττιΑ. κ "Ἠλείας Τ. 
Γ--- μὲν Ἠ[ητ]. ᾗ ἀποκαθιστάνει ΤΊτΑ. 38; (γεαᾷ απά Ἠουν Ὠας 15 Ώεοῦ πτιύθη, ἄτο.) Ητ. 
υα εξουδενηθῇ ({ Α) 1ΠτΑ; ἐξουθενωθ/ ἹἩ. Ῥα ἤθελον ΤΊτΑ. αᾱ ἐλθόντες Τττ. τοσῖδὃν - 
(πεγ εαν ττγ. -α συνζητοῦντας 1 ἨτΑ. ἵδ πρὺς αὐτούς πξἩ ϐΊθίω πι. 3 εὐθὺς ΣΤΙΑ 
μα ἰδόντες 1ΤΊτΑ. χο ἐξεθαμβήθηὀ ὃν ΙΤΤτΑ. 



ΙΧ. ΜΑ Ε΄ ΚΕ. 

προστρέχοντες . ἠσπάζοντο αὐτόν. 16 καὶ ἐπηρώτησεν : στοὺς ἵ 
χαππῖηρίο Πτα] κοα]αιθά Ώαπα, Απά ἍὮἩρ αξ]|κεά {πο 

Ἰλα κατάνα Τί Ἰσυζητεῖτεϊ πρὸς Ααὐτούς;ὶ 17 Καὶ Ῥάπο- 
ιβ ἀἴδυαπ5δδατο τνΠίἩ ἔπετα 2 Απά βἩ- 

εριθεῖαῖ τε ἐκ τοῦ ὄχλου «εἶπεν, Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν 
ΒΠοτΙΠπΡ οΠθ οπ{οξ {πο οτοπά βαἰᾶ, Ἔεαοπας, 1 Ὀτοπραβε 3601. 

μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 18 καὶ ὅπου. ἀᾶν" αὐτὸν 
πι {ο ᾖἴπεῬ, πας Ά Ξερϊτῖς ᾿1άπτοῦ; Απᾶ ππρτεβοθτες ἍὨἨΐτα 

καταλάβφ ᾖῥήσσει “αὐτόν'' καὶ ἀφρίζει, καὶ τρίζει τοὺς 
1ὲ ρεῖσε5 τὸ ο. Σᾷοππι ᾖλΠῖτα; απᾶ Τε 208115, απᾶ ΡΏβ5Ώθ5 

ῤδ ́ {6 ἕ ΄ . ο ξ. τ 1 -- Ξ θ - 

« οὀονγτας- αὐτοῦ," καὶ Ὥηραινεται και Σειπον΄ τοις µανηταις 

1ὰ5 {εεί1, απᾶ 15 νητΠετΙπραπναγ. Απᾶ 1 5ροκθ το "ἀϊξοῖριεξ 
ή ε 3 3 ΄ Δ » ” « ο ε) 

σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκῖσχυσαν. 19 Ὁ δὲ ἀπο- 
1εην ἐμοῦ Ισ 1πεγ ταὶρηί οιξί οπΏ, απᾶ {Πεγ Ὠαᾶ ποῦ Ροπες. Ῥαεηο Ἅαπ- 

κριθεὶς Δαὐτῷ' λέγει, Ὢ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὺς ὑμᾶς 
Ετίνε ήτα Β47Η, Ο 3ρεποεταίίοη Ἔπσο επ ση, πππεἩπ. πΙΙπ τοα 

ἔσομᾶι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν: φέρετε αὐτὸν πρός Εξ 
εμαΙ] 1 ῶο7 τη] ππευ 9Β8]] Τ Όεατ πΠίἩ γοα 2 Ἐτίης λε] {ο 

20 Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν' καὶ ἰδὼν αὐτὸν εύθέως 
Απά {που Ὀτοαρλί Πτα το Ἠϊτα. Απᾶςεεῖπρ ἨὨϊπι το 

τὸ πνεῦμαὶ . Σἐσπάραξεν" αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς 
πθ ερὶτίς αν πιο "οοπγτα]βίοης 1Ἠΐπα, απᾶ αρ σπνος {πο 

γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. 31 Καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ, 
Βατίπ Ἡρτο]]οᾶ {Σοβπαῖηρ. Απᾶ  Ὦθ αξκεά Ἠ]5 Ξαΐπετ, 

Π]όσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο ατα; αὐτῷ; Ὁ δὲ εἶπεν, 
Ἡοπ 1οηβ 8 ὕἴπαθ 1915 ἴπαδῦ {Πί8 Α8 Ὄθει πη(Ἡ Ἠϊπη2 Απᾶ Ἡθ καἷᾶ, 

ἸΠαιδιόθεν. 39 καὶ πολλάκις Ξαὐτὸν καὶ εἰς πῦρ! ἔβαλεν καὶ 
Έτοτα ομ]4Ποοᾶ. ΑἈπά οξζεπ Ἠΐτα ἸῬοίπ1πίο Άτο 1 οαςξἕ απᾶ 

εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν' ἀλλ" εἴ τι 9δύνασαιι! 
1Πῖο ΒίοΤΗΒ, ἐλαῦ 1ΐ ταῖρΏί ἀθρίτον Ἠϊπη : Ῥαυ τε απγίµῖπςρ ἐποα Ατί αἲ]θ 

βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισθεὶς 
[1ο ἄο], Ἠε]ρ 8, ΤῬεῖπρ ταιογοᾶ νἩ ΡΙίγ οἩ 

σοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τὸ εἰ ὀδύνασαι! Ρπιστεῦσαι,! πάντα δὐνατὰ 
58 βαῖᾶ {ο Ἠΐπα, «1 ἴποαατί αΏ]οθ Ἅᾖ1ο Ώε]ετο, ο πῶς Άτε ΡΟΞΞ1016Θ 

τῷ Ἠπιστεύοντι. 24 ἀκαὶὶ τεὐθέως! κράξας ὁ πατὴρ τοῦ 
{ο Ἠϊπι (Πλαῦ ἍὮὈῬε]ῖετερ, Απιά Ἱπιπαεᾶ]αίοαΙγ εν ος οτί ἴπο {αϊπεν οἳ ἴπε 

παιδίου "μετὰ δακρύων" ἔλεγεν, Πιστεύω, "Κύριε βοήθει 
Ἡτί]ο οΏ]ᾶά πια τθατς βα]ᾶ, 1 τν 1ιοτᾶ, Πε]ρ 

μου-τῇ- ἀπιστίᾳ. 95 Ιδὼν.δὲ ὁ Ιησοῦς ὅτι .ἐπισυντρέχει 
πηῖηθ ππΏο]1οξ, πι 3 ... 1)6ςις {πεί απας “ταπηῖπρ ιοβεΐμες 

ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύµατι τῷ ἀκαθάρτῳ, λέγων αὐτῷ. 
1ᾳ”οτογπᾶ, τερυκθά 118 ερϊσϊς 19 απο]εατί, εαγίπςσ ᾖἵο 1, 

Τὸ "πνεῦμα τὸ ἄλαλον κἀὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω,! ἔξελθε 
Ῥρϊς ἄαπιο απᾶ ἆἀεβξ, Ί Ίμερ οοπιπιαπᾶ, οοπηθ 

Σ1έξ' αὐτοῦ, καὶ µηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. 96 Καὶ "κρά- 

πςῬ. 

ν 

ἐφ᾽ ἡμᾶς. 3998 ο τα 

ς 
ο 

{ο Πΐπι ϱα]πέθᾶ Ἠΐπα, 
16 Απάᾶ Τρ ακκρᾶ {16 
βοτῖρος, ΓΠΕ{έ απεςεῖοπὶ 
γε πηῖεἩ {μοπι 2 17 Απᾶ 
οπο οἳ ἴπο τοα]{σαᾶθ 
ἈπΠπυγετθά απᾶ κεα]ᾶ, 
Ἀ[αδίεχ,Ι Ώανε Ὀτουρπό 
πηίζο περ τΥ ΒΟΠ, 
πἩπΙοα Ἠαία Αα ἄππιο 
ερὶσί6; 18 απᾶ ππετθ- 
βοετετ Ἡς {ακείὮ Ἠῖτα 
Ἡθ ἐθατείλ Πΐτω: απᾶ 
Ἡρ {οαπιεί1, απᾶ ϱηαξἩ- 
εξῖι τη(Ἡ Ἠν τεετα, απᾶ 
Ῥϊπείἡ ανα: απᾶ 1 
βΡραΚθ {ο {Ἠγ- ἀϊςεῖρ]ες 
{πας ἴλεγ »Ποα]ᾶ σαδΏ 
Ἰάπτα οπἳ; απᾶ΄ {ΠεΥ 
εοπ]ᾶ ποῦ. 19 Ἡε 8η- 
Βπγετεί} Ἠΐτα, απ δαῖϊ τα, 
Ο {α1ἴῃ]εςς ϱεπεγαί]οἩ, 
Ἠοπ Ίοης επα] 1 9 
στη τοι ὃ Ἠοπι Ίοπς 
εις] 1 βυΏετ τοαζ 
Ὀτῖης Ἠϊτπα αΠ{ο ΤΘ. 
20 Απᾶ ἴπετ Ῥτοαρης 
Ἠϊτα ππίο Ἠϊπι: απᾶ 
πΠεη Ἡθ ο ὰ Ἀΐτο, 
εἰτοϊρΏίνταγ πο ςρῖτῖς 
μας Άπᾶ Τε 2ε]1 
οπ πο Ετοαπᾶ, απᾶ 
πγα]]οπεᾶ  «{οαταῖηρ. 
21 Απᾶ Ἡο αςκεᾶ Ἠ]8 
48ΐῃοχ, Ἠοπ Ίοιμ ἶ5 16 
85ο 8ἶπο  {ῇν στης 
πηίο Ἠϊταῦ Απᾶ Ἶε 
βα1ά, ΟΕ «Ἠ1]4. 22 Ατιᾶ 

οῖπιες 1ὲ Ἠπίἃ οπςς 
Ἠῖτα Ιπῖο ἴἨε Βτε, απᾶ 
1πίρο {πο ῄτβῖετς, «Το 
ἄθδίτογ Ἠϊπι: Ὀαίο 
ἆποα οαπηνῦ 4ο αἩγ 
{Πῖτπςβ, Ἠπτε ὉοΠρ8β- 
ΒΙΟΠ ΟΠ τς, απᾶ Ἠε]ρ 
τ8. 25 ζε5α5 5αἷᾶ πητα 
Ἠ]τα, ΤΕ {ποια οαηςί Ῥθ- 

67 στα, 811 πῖηρε αγε 
Ῥοςδίδ]ο {ο Ἠϊπι πας 
Ῥε]ετεί!. 24 Απά 
βἰταϊσβίτγαγ ἴπε ξβίΠες 
οἳ ἴπε οΒΙ]ά ετ]εᾶ οα, 
ΆΑπᾶ ββῖᾶ ππΙτπ Τεβτ5, 
Τιοτᾶ,'1 Ὀε]ῖετο; Πεῖῃ 
{ποια πῖπο παπρε]εξ, 

25 επ ὧθδπς 58τΏ 
1μαῦ ἴπο Ῥεορ]θ σαπιθ 
παπηῖης Τορείμετ, Ἠε 
τερακοά , ἴπθ 
αρϊτϊτ, βαγῖηπσς ππίο 
«πα, Του ἄαπιο απ 
ἀεαξ πρϊτΙὲ, Ι οἨατρε 
1μεε, οοπιε οαζ οἱ Ἠ1τ., 
Επᾷ ϱΠΤΙΕςΓ ἩοΟ ΤΙΟΤΘ 
1π{ο Ἠϊτα. 36 Απᾶ {]έε 
δΏϊγτὲ οτ]εᾶ, απᾶ τεὈῖ 
Ἠ]τα οτε, απᾶ οπΠ16 

οπῦ οἳ --Ἠϊπα, απᾶ ΠΟΤΠΟΤΘΤΩΑΤΕΒΙ Που επετΙηίο Ἠϊπι, Απά Ἠδλτίπρ οαῦ οἳ Ἠϊτα: απᾶ Ἰθ 
, , Φον» μ 5 Οπε ἀεπᾶ; 1ῃπ- 

ξαν,ὶ καὶ πολλὰ σπαράξαν! Ῥπαὐτόν,ι ἐξηλθεν' καὶ Κοπαοι λα πιωιν 
ετὶοᾶ οπ{, απᾶ πας α1(Ἠτουγη “Ιπίο "οοπτα]είοῦς , "Πΐπη, 15 οΆπαε οπῦ; Απᾶ ββ]ᾶ, Ἡο 1 ἀεβά, 

ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε -Ὁ πολλοὺς λεγειν ὅτι ἀπέθανεν. 
Ἡβ Όεσαβπαο Δ8 1 ἀεμᾶ, 5ο ἵπμαίῦ ΣΩΒΏΥ Ξαῖάᾶ  {παῦ Ώο τας ἀεαᾶ. 

Σ αὐτούς ἴΏθιω αΙΤΤΤΑ. Σ συνζητεῖτε Ι.ΤΊτΑ. 3 αὑτούς Ἑ. ) ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἀπβυγετεᾶ 
Ἠϊπι 11τ-Α. ς--- εἶπεν ΙΤΊτΑ. ἆ ἐὰν ΙΤΤτΑ. ε--- αὐτόν (γεαᾶ [σα 1) πν Γ - αὐτοῦ 

Ε εἶπα ΤΤΤΑ. - αὐτοῖς ἴ]πθιη ατττΑ ΥΓ. 
1 -- ἐκ 8Ίποθ ΙπΤτΑΥ. 

4 --- καὶ Πμ]π[τε]Α. 
7 --- ὁ ἴπο:(οτουνᾶ) τ. 

58 απ᾿ {ΥΟΤΗ 1.. 
ον -ἵ- τοὺς ἴπθ ΙΤΤτΑ. 

(γεαᾶ [118] {θείἩ) [ε]τττΑ. 
1ΤΤτΑ. ἡἆΚ συνεσπάραξεν 1. 
Ρ δύνη ἹΤττΑ. Ῥ --. πιστεῦσαι Τττ[Α]. 
δακρύων 1ΤΤτΑ. --- Μύριε ΟΙ ΤΤΙΑΥΓ. 
πνεύμα ΙΤΊτΑ. Ἠἆὰ ἐπιτάσσω σοι ΤΊτΑ. 
αι ττιΑΥ. Ὁδ... αὐτόν Ο[1,ΤΊτΑ. 

πι καὶ εἰς πὂρ αὐτὸν ΤΑ. 

χ ευθὺς ΤΊτΑ. , 

33 κράξας ΟΙΤΤτΑΥΓ. 

1 τὸ πνεῦμα εὐθὺς 
Ἀ ἀλλὰ τσ. 
β-- μετὰ 

3’ ἄλαλον καὶ κωφὸν 
2. σπαράξας 



118. 
27 Ίδαὲ ἄοπαα ἔσοῖς Ἠϊπα 
ντ πο Ἠαπἆ, ”πά 11Ε1οὰ 
Ἠλπι πρ; απά Ἠθ ΑΤΟΡΘ. 

328 Απᾶ π]οη Ἡθ ἵαα 
6010 1πῖο πο Ἰοτςς, 
Ἠἱ5 ἀἱβοῖρ]θς πβ]κοὰ Ἠΐπα 
Ῥιϊναίοθ]γ, ἨΓΠΥ οοπ]ά 
ποῦ νο σπθῦ Ἠΐπα οαῦ 
29 Απὰ Ἰοθ Εηὶᾶ ππῖο 
ἔποπι, ΤΗϊ8 Ἰϊπᾶ ομη 
οοπιθ {οτί Ὦγ πο[Βίηρ, 
νας Ὦγ ΤΡΓΑΥΕΣ πιά 
Σαδ{1πᾳ. 

40 Απᾶ ἴ]μογ ἀορατί- 
εᾱ {λοπςθ, θά Ῥα5βοᾶ 
τητουρ ἀκ]ί]οο : Ἀπᾶ 
Ἡθ ποιι]ά μιθί ἐπαῖ ηΥ 
ΏΙῃπ αποι]ά Ίπποι 1. 
9] Γος. πρ ἐπαρλῦ Ἰ]β 
ἀϊκοιρ]ες, απᾶ βαἱᾶ απίο 
Ίπετα, Τηο Βοηῦ οἳ πΙβΏ 
1 ἀο]]νετθᾶ 1πύο Ίποθ 
ἸἨαπᾶς οἳ ππθῦ, απᾶ 
1πον πα] 11] Ἠϊπω; 
απά ΩΣἴθχ {λαί Το 18 
χῑ]]οᾶ, Ἡε εἨα]] τῖςο 
Τε {λ]τὰ ἆαγ. 355 Βαὸ 
Ίπογ απάετείοοᾶ ποῦ 
τλπαῦ ΒΗΣΙηΠΡ, παπά ποχθ 
αλταϊᾶ ἴο αθ]ς Ἠἶπα, 

38 Απᾶ Ἡθ Ο9ΛΠΠΘ ἴο 
ζαρετπαιιπ: Ἀπᾶ Ροΐης 
1π τηθ Ἠοτιδθ Ἠρθ αθ]εά 
λα, Ίγππς σας 1ό 
Ὅλης γο ἀἱδραιίεά α- 
ΤΠΟΠΡ Ὑοιχαε]τος Ὦνγ 
Του τναγ ὁ 94 Βαῇ ἴπογ 
Ἠο]ά {]ιοῖχ Ῥομοο: ος 
Ὃσ ἴ]ο σναγ ἴπογ Ἰπά 
ἀλεριίθᾷ απιοηρ ἵποπι- 
βε]τος, γιο θλοι]ᾶ ἃο 
Τμο ρτοπίθ»ί, 3δ Απάᾶ 
Ὦο βη! 4ο, Ἐπᾶ οπ]]θά 
ο ἐπνεῖσο, Ἐπᾶ βαἲϊμ. 
ππίο Τηοπι, ΤΕ αἨΠΥ τη 
ἀραῖτο ἴο Ὢθ τει, {λε 
84126 Εἶτα]] ο 1456 οἳ 
Β]], απά εεγτηπί οἳ α]]. 
36 Απά Πο {οο]ς Α ομ]]ᾶ, 
Ἀπῆ οὗ Ἠΐπα 1η {ἴπθ 
χηϊᾶςι οἳ ἴποπι: απᾶ 
ππποπ Ἡθ Ἠαά ἴβ]κοη 
Ἠῖπα ἵπ ἩἨϊ5 αΑΓπ18, 
Ἡο Βπ]ά ππζο ἴβοτη, 
37 Ἴποδοθγες βΠα]ἱ 
χαοθῖγθ 9Πθ ϱΕ. βιο]ι 
οπ]άτει ἴπ ταγ Ώαπηο, 
τεοθἰγείη πιο: απἁ 
ππ]οβοθγες βΠα]] το- 
οοΐτοταο, τοσθῖνοίη ποῖῦ 
πας, Ῥαῦ Ἠϊπα ἔπαξ βοηξ 
Τη8, ὅθ Απᾶ ζοἨπ Απ- 
Ετιοτεᾶ Ἠϊπα, βαγίπᾳ, 
Ἰάᾳβίαυγ, πνο κβὺ Ο0ΠΘ 
ομςυΐπρ ουῦ ἀθνὶ]ρ ἵπ 
ΕΠ ΏβΊαθ, Απᾶ Ἡρ 1ο]- 
Ἰουνείαπ ποῦ πβ: απᾶά 

ΜΑΡΚΟΣ. ΙΧ, 
97 ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας Δαὐτὸν τῆς χειρός! ἤγειρεν αὐτόν, 

Ῥυῦ θα, ἸἨατίηπρ ἴακεα ἍἨΐππ ΤΘ, Ἠαπᾶ, ταϊπθά πρ ἍᾖἈαπὰ, 

καὶ ἀνεστη. . 
Απῇ Ἡθ ΑΓΟΡΘ. 

28 Καὶ “εἰσελθόντα.αὐτὸνἳ εἷς οἶκον οἱ μαθητᾶὶ. αὐτοῦ 
Απᾶ ψ/πεπ Ἡο παβ θη[ετθᾶ ἀ1πίο 8 ποπβθ. Ἠ]5 ἀἱεοῖρ]ες 

Γἐπηρώτων αὐτὸν κατ’.ἰδίανιὶ δ"Οτι! ἡμεῖς οὐκ.ήδυνη- 
Ἀθ]κθὰ Ἠῖτα αρατό, Έεοαπο [ο λα] “πα Άγγρτο πιοῦ 

θηµεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 399 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο τὸ γένος 
8Ώ]θ το ολδί ους τή ὰ Απάᾶ Ἠεβαϊᾶ ἵο μοι, ἘΤΠϊΒ Κἰπα 

ἔν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῷ "καὶ νηστείᾳ." 
Ὁγ πούμίηπᾳ οβἩ. Ρο οαῦ αχορρὺ ὮΥ Ῥταπβτ απά Αβείϊηρ. 

90 ἸΚαὶ ἐκεῖθενὶ ἐξελθόντες Ἐπαρεπορεύοντο" διὰ τῆς 
Απᾶ ἔτοπι {ποποθ Ἠβνῖπρ Ροπο {οτί ἴπου ποπε ἁπτοαρ]ι 

Γαλιλαίας καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις. "γνῷν 9] ἐδίδασ- 
Αρ]: . απὰ ο ποα]ᾶ ποῦ ἴπαῦ απγοπο λοι]ά που [10]; "ο πας ἔθασα- 

κεν γὰρ τοὺς -μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὅτι ὁ υἱὸς 
Ίπρ "4ος Ηὶ5 ἄεοῖρ]θβ, Απᾶ οαἷᾶ Ίο ἴμοπι, πο Βοπ 

τοῦ ἀνθρώπου- παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ 
οἳ ΠΠ «ᾶ8 ἀθ]γοταᾶ" ἀπίο [1ΠἩ9θ] Παπάβ ΟΕ Ώ1ΕΣ, απά 

ἀποκτενοῦσιν αὐτόν' καὶ ἀπόκτανθείο Ἀτῃ αρα: ̓ ἡμέερᾳ' 
ἆπεν πνΙ] ΧΙΙ Ἠϊπι; Ἀπᾶ 'Παηνῖπς Ώθοα Κ]]6ᾶ, οπ υπο ΌΠ]τι άν 

, ε μ 2” ΄ ν ων ο.) -. 
ἀναστήσεται. Ὁ2 Οἱ δὲ ἠγνύουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο 
Ἡο πν]]] ατῖςο, Ἔαῦ ἴμογ ππάετείοοᾶ ποῦ ἴλμο Βαγίπᾳρ, Οπά Ίουθ αξταιᾶ 

αὐτὸν ἐπερωτῆσαι: 
2η]πά α{ο Ἀαε]ς, 

98 Καὶ "ἠλθεν! εἰς ἈΚαπερναούμ"Ά καὶ ἓν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος 
Απᾶ ᾿119 ο4πηἹθ Το 6αροιπαυτα; Άπά "1η 3016 μοιθθ ᾿ αροΐπρ 

ἐπηρώτα αὐτοῦς, Τί ἐν τῇ ὁδῷ Σπρὺς ἑαυτοὺς! ο ο. 
Ἡρ αν κοᾶ Ἅἴλθι, Ἠπιαῦ ἵπ χο Ὕναγ ΑΤΩΟΗΠῃ ΨΟΙΙΣΑΕΊΥϱΒ νετ φ9 βοιεείπρο 

94 Οἱ δὲ ἐσιώπων' πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ὲν 
Βιΐ {αγ πετο βἶ]οπόο; ἍνηϊΏ 3οπθ "αποΐπος 13ος ἴ1θγ Παᾶ Όθει ἀϊβουβοῖπρ ὮΥ 

τῇ ὁδφ,ὶ τίς µείζων. 95 καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς 
.Ἠθ, Ίνα, ὙΠᾗο [πας] ρτεβίογ. «Ἅπα αἰἰθ]πᾳ ἆἄοππ Ἅθ σπ]]εᾶ το 

δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἐϊ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται 
ἨππεΙτο, απᾶ Ἡθ 9Ά75 ο ἴμεπι, ΤΕ βπγοπο ἄθβίχθα τοῦ ᾖἱο”νε, ἩρΒα]] ϱ9 

΄ ” Γ ΄ ΄ 9 ) 

πάντων ἔσχατος καὶ πάντων διάκονος. 96 Καὶ -λαβων 
308 51] α]αςῦ Ἀπᾶ 398 αἱ αχαρτγαπῦ. Απᾶ Πανίπρ ἔπκοη 

παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μἐσφῳ.αὐτῶν' καὶ ἐναγκαλισάμενος' 
8, τΕ]ο οΒΙ]ά Ἆρ σοῦ ἀ Ἱἵπ  ᾖἰποθῖγπαῖᾶς; απᾶ Ἰανίηπρ ἴακον π [η] ασταν 

αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς, ὁ7 Ὃς. ἐάνὶ ἓν τῶν Ἱτοιούτων παιδίωνὶ 
3110 ο βαἷᾶ {ο ἔμαπι, Ὕποθγος 9π96 ο βισῖ Ἅᾖ1{019 ομἱάτοι 

: δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί-μου, ἐμὲ δέχεται καὶ Ὀετἐὰνι ἐμὲ 
ΒΑ] τεοεῖνο Ίπ πα ὨβΠΠΘ, πιθ τακθοθίνθ; Επᾶ ὙἼΊιοθγος 1Πθ 

Ιδέξηται,"' οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά µε. 
ΒΏΑ]1 χεσθῖνθ, ποῦ  Ἅιθ τοοβίπθΒ, Ῥιῦ Ἠϊπι πηο ποπό παρ, 

98 "᾿Απεκρίθη δὲ αὐτῷ Τὑ Ιωάννης λέγων,ὶ Διδάσκαλε, εἴδομέν 
Άπά “απβγγετθᾶ "Ἠίΐπι 11οπἩπ . ΒΑΡΙΠΡ, Ἔεασπος, πγΟ ΡΩΤΓ 

τινα Σ τῷ.ὀνόματί.σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, Τὸς οὐκ. ἀκολουθεῖ 
ΒΟΠπΙΘοπθ ἍἨπ ΓΗΠΥ ΠβΤΘ οβςδῦῖπρ ουῦ ᾷοθπαιοπς, ὙΠο Σο]]ουβ ποῦ 

ὪΏθθθθθθθθθθ--------υ-υ--υὔ-------------υ-υ -- 

ἃ τῆς χειρὺς αὐτοῦ 
ΙΤΤΤΑ. 6 Ὅτι πε 
1γνοῖ ΠΤΊΤΑ. 

ΑΒ παιδίων τούτων οἳ 
[δὲ],; ἔφη 6ρο]εθ (εο Ηϊπα) τττα., 

τα μετὰ τρεῖς ἡμέρας 9166 ἴητοε ἆλγβ ΊτΑ. 
9 Καφαρναούμ ΤΤΤΤΑΥΓ. 

9 εἰσελθόντος αὐτοῦ τπτι. { κατ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν 
Ἀ.--- καὶ νηστεία τ[Α].  Κάκεῖθεν ΙΤΤΤΑ. ἡ ἐπορεύοντο Ἱττ. 

5 ἦλθον ἴΠεγ 6.Π1θ ΕΤττΑ. 
. ἂν ΤΤΤτΑ. 
ᾳ απεκρίι 

: -- ἐν κος 

Ἠϊβ Ἠαπά τπτς, 
ΥΘΕΟΥΕ ΤΥύ. 

ο» --- πρὸς ἑαυτοὺς 1ΤΊΓΑ. α [ἐν τῇ ὁδῴ]1.. 
ἴμοςρ Η]ε οἹή]άχεπ τ.  Ἂ- δέχηται βπου]ᾶ τθοθίνθ Τττα, 

ὅ--- ὃ ΑΙ’. Ἡ --- λέγων Τ. 
ὅ ---- ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν α. 



15. ΜΑΠΚ. 

ἡμῖν καὶ Ἰἐκωλύσαμενὶ αὐτόν, Ἀὔτι οὐκ.ἀκολουθεῖ ἡμῖν." ” 
π5, απια πγο Σοχυβᾶθ Ἠϊπι, Ῥεοασαςδθ ος {ο]1οπ5 ποῦ πΒ, 

89 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Μἡ .κωλύετε αὐτόν' οὐδεὶς.γάρ ἐστιν 
Βιΐῦ Γεδαβ 5αλᾶ, ῬἙοχδ]ᾶ τοῦ Ἠΐτα ΈΟχ ηο 996 , ἴἨοθχθ 18 

ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ.ὀνόματί.μου, καὶ δυνῄσεται 
πο κα] 4ο 4 ν/οχ]ς οἴφοποτ Ἰπ 11Σ Ώ πας, πα. Όρο 416 

ταχὺ κακολογῆσαί µε. 40 ὃς γὰρ οὐκ.έστιν καθ ὺὑμῶνε' ὑπὲρ 
χθπς11γ {ο,5Ρροα]ς ον!] οξ πιο; ΣΟΥ Ὦο Πο ἀδποῦ αρδαἰη5δύ γοα, Σοχς 

υὐμῶν! ἐστιν. 41 ὃς γὰρ.ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον 
σου 18. Έοχ ΊΥΏοονος ΤΗΥ Εἶνο 5ο Ξάτιπ] Ίτοια 8 ορ 

(4 |” .” ε ολ ’ ὕδατος ἐν "τῷ! ὀνόματί-μου;! ὅτι Χριστοῦ ἐστε, ἁμὴν λέγω 
οἳ παϊος 1π πας Παλ, Ὅοσπαςο '«Ἡγὶςίς Ί1γθ τε, ποτ] 1 εαγ 

ὑμῖν, “οὐ -μὴ Ιἀπολέσῃ' τὸν.μισθὸν αὐτοῦ. 42 Καὶ ὃς ἂν 
ἴοσοι, 1Ώ πο πγι-θ 5πομ]ᾶ Ἡο Ίο:ο Ἠ]5 τοινατᾷ. Απᾶ ΤΠΠΟΕΥΕΣΓ 

σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν ικοῶν ὁ τῶν Ἀπιστευόντων εἰς 
ΠΩ]: Υ ομςο ὅτο Ίο πᾶ 1οπθ 3οξ 2119 “]Εέ]ο Ἴοπες ιο Ῥο]ίογο 1π 

ἐμέ,ὶ καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται Ἰλίθος μυλικὸς! 
Ἴμο, μοοά 115 {ος Ἠϊπα τχαπε: ΙΕ. Ἱδρυιῦ 8 πλ]]]5ίοπθ 

Ν Δ , : 5 - Δ ης ” π να 
πεοὶ τὸν. τράχηλον-αὐτοῦ, καὶ βέβληται: εἰς τὴν θάλασσαν. 
5) -- το Ώ]5 θυξ, 8Ώᾷ Ίιε ας Ῥουπ οηδί 1Ππτο ἴπε 5ε8. 

4ὔ Καὶ ἐὰν Ὑσκανδαλίξῃὶ σε ἡ-χείρ-σου, ἀπόκοψον αὐτήν' 
«-μᾶ 16 ὄσπου]ά "οα1βθ 5{ο Ἰοβεπᾶ 51εο 11άγ “παπα, οιῦ οῦἳ 160: 

καλόν Ίσοι ἐστὶνί κυλλὸν' πείς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν,! 
Ρρυοᾷ 12ο ίεο 6 18 πωαϊπιθά  Ἱπίο 11θ Ἰοοηίετ, [ταίποτ] 

ἡ τὰς «δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ 
Ίπαπ Τηοθ Ίππο Ἠμπάβ ἍἩἨμτῖης Τορο απαΥ Ἰπίο πο (ἄεπθεππα, 1Π"ο πο 

πὺρ τὸ ἄσβεστον, 44 "ύπου ὁ σκώληξ.αὐτῶν οὐ-τελευτᾷ, καὶ 
Βνο Τπθ απαπεποβαΡ]ο, π/ηθτθ ἡπεῖσ πγοστα ἀϊθε πο, . Ἀπᾶ 

Ν ω ” ’ ! στ λὶ ε ΄ ὃ λί 

τὸ πῦρ οὐ.σβέννυται.! 45 καὶ ἐὰν ὁ.πούςσου σκανδαλίζῃ 
Ί]ιο Ένο 15 πο αμεπολμοᾶ. Απά 1 ἳἩΨ Ξοοῦ αλου]ᾶ οπι«ε Ζ{ο Αοβεηᾶ 

σε, ἀπόκυψον αὐτόν' καλόψ οῬὲστιν σοι! εἰσελθεῖν εἰς τήν 
α1ηος, ου οἱ 16: βοοά 1015 {1ο ἴχπορ ᾖοοπίος ἍΊπίο 

ν , Λ 4 η 9 ” . 
ζωὴν χωλόν, Ὦ τοὺς δύο πόδας ἔχυντα βληθῆναι εις 
ία Ἴμπαθ, [ταῖπογ] ἵλαπ πο πο ᾖ2εεῦ Ππατίπς Ίο Ῥε οιϱῦ ἸΙπῖο 

τὴν γέενναν, Πείο τὸ πῦρ τὺ ἄσβεστον,ὶ 46 τύπου ὁ σκώληξἕ ν 

πο «ελθηπα, ΊΙπίο {πο -το {ἰπο πποποποµαβ]ε, τον.) ἈπΟΤΗΙ. 

αὐτῶν οὐ-τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ-σβέννυται.ὶ 41 καὶ ἐὸν ὁ 
αεμοῖν ἀῑεα ποῦ, Άπᾶ Το Βτὸο που αιεπυμεᾶ. Ἅπαις 

ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν καλόν 
ΤλΙπο εγο βΠοι]ά ο. ας5θ "6ο “οβεπᾶ Άΐπο6ς, οιιδέ ουὲ 16: Ροοᾶ 

σοι ἐστῖν' μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
ξοχ ἴχπερ 1ῦ 15 πνΙξῃ οπε 678 ὕο οηπίετ Ἅ1πίο ἴμα ΚΙπσάοπι 

θεοῦ, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέεν- 
οξ ᾳοᾶ, [ταίπετ] απ Όντο 6765 Ἠατῖῃπςσ ᾖἵοῦοσαδῦ 1Πτο πο («9θΠεπ- 

γαν ἴἵτοῦ πυρός, 48 ὅπου ὁ.σκώληξ-αὐτῶν οὔὐ-τελευτᾷ, καὶ τὸ 
πα οἳ ἄτο, πνΏοτθ ἐλιοῖς πνοσπα ἀϊος ποῦ, Απᾶ τηπθ 

πῦρ οὐ.σβέννυται. 49 Τᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, Ἀκαὶ 
νε 15 ποῦ απεπο]αά. ἜΈοτ εγειγοπθ πσπιἩ Άτο βΏα]] Ῥο βα]{εᾶ, Ἀπᾶ 

60 καλὺν τὸ "ἅλας,ι πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται.! 
οοᾶᾷ [Π5]ίπο , εαἶτ, ετώωγ «επυτίβοο πΙῦὮ θα] 5Ώα]] ν 5α]{εά. 

{ ἐκωλύθμεν ΤΊΤΑ. 
μοἳ {ἠοννίηρ ας τ. ὮὉ ἡμῶν 5 ΒΤΤΤΑΥ. 
ε --- ὅτι ἰπαῦ [1,]ΤττΑ. Ε ἀπολέσει 5Πια]] Ἡε Ίο5ο 1ωπτ. 
ἹπτιίΑ]. Ἀ πίστιν ἐχόντων Ὠανο {810μ/Α; -- εἰς ἐμέτ. 
8Ώ ἂ55 τΤΊτΑ. κ σκανδαλίσῃ τ. 1 ἐστίν σε 1 ΤΊτΑ. 
Ἀ --- 226 44 π[ττ]. ο -- [γὰρ] {οΥ 1. Ρ ἐστύμ σε ΠΤΊΤΑΥΥ. 
[π]ττι[ Αα]. σ---Όρηπο 46 π] ττ]. : αέ ἐστιν ΤΤΥΑ. 
πᾶσα θυαία ἁλὲ ἁλισθήσεται Τ[τι]. γἅλατ 

9 

ο -- τῷ ΑΙΤΤΤΑΥΥ. 

119 
πο Ἐοτρηᾶ ἩἨΐπα, Ῥδ- 
ου 5ο Ἡς ἐο]]ουγοῦ]ι ποῦ, 
Ἡς. 99 Βαΐῦ ἆοδις βρ]ᾶ, 
Ἐοτρ]ᾷ Ὠϊπα ποῦ: Τος 
Ἔποτο 15 πο πιατι νυΏ]σ] 
βΠα]] ἀο απ παῖσασ]ο Ίπ 
1Η Ὥππηο, ὍΌἴιπῦδ «ΠΠ 
ἩρηΏί]σ 8Ρροαξ. οτῖ] ο 
πηθ. 40 Έοτ Ἠο ἴππῦ 
15 ποῦ αρα]αδύ Ἡ5 19 
οἳ οἳτ Ῥατί. 4] Ἐοτ 
ππΠοβοθσος ελα]] ρὶτο 
σοι α οιιρ Οἱ παΐες {ο 
ἀπ 1η τα Ώρπηε, 
Ῥοση1ιξο Ὑο Ῥοἷοις ἴο 
Οµτῖ»ῦ, νου] Ἰ ϱαγ 
ΊηΏῦο Τοὰ, Πο ΞΠα]] ποξ 
10956 Πϊ5τεγγαχᾶ, 42 Απᾶ 
ΊΥΠΟΡΟΘΥΟΓ εα]] οβοπάᾶ 
οπο ΟΕ {ι6βο 118]ο οπθη 
ἔπαῦ Ῥε]ίετο 1 τα, 16 
18 Ῥοΐέεν Του Ἠΐι ἔπαξ 
8 τηϊ]]5ύοπο γγοιο Ώαπσ- 
εὰ 4Όοας Ἠΐ5 11θο]ς, ππᾶ 
Ἡρ Ὕγετγε οπ5Ώ Ιπίο {ηθ 
563. 49 Απᾶ 1 ἴηπν 
Ἠηαπᾶ οβαεπᾶ ἴπαε, οπό 
16 οϐ: 190 15 Ὀοΐίεν ἔοσ 
ἆμεθ {ο εηίθι Ιπῖο 11ο 
πηβ]πιεᾶ, Πατ Πατνῖασς 
Ίππο Ἠαπᾶς {ο Ρο Ἰπίο 
Ἠε]], Ἰπζο ἴπο το {πας 
ΊΙΕΥΘΣ 5Ώα]] Ῥο απεηςῇ- 
εά: 44: ππετο ἰΠπεῖς 
πγοτΊα ἀϊθίἩ ποῦ, ππᾶ 
{μο το 15 ποῖ απεποἩ- 
ϱᾱ. 45 Απᾶ 1 ἴπγ {οοῇ 
οΕεπᾶ {ποε, οαῦ 16 οϐ: 
16 15 Ὀοῦΐοτ {ο {ποε {ο 
οπίος ΠἨα]ό 1πίο 1ΐᾳ6, 
παη Ἠαν]πρ Όπο 28οῦ 
Ίο ο ομ5ῦ Ιπίο Ἠε]], 
1πῖο {πο Πτε{λαῦ πθτογ 
ΒΗαΙ] Ὃο αιεπο]θᾶ: 
46 πγηθτο ἴπαῖτ Ὕνογπι 
ἀῑεῦῃ ποῦ, απῇ 1ἴπθ 
το 15 ποῦ απεησμεᾶ, 
47 Απᾶ 1 ἰῃῖηπο ετθ 
οΏεπᾶ (ἴπεςα,. Ῥιιιο]ς 16 
ους: 165 16 Ῥοιτογ {ος 
ἔῃσο {ο επῖοχ Ιπτο {πθ 
ΚΙηρᾷοπα οἳ ἄοά τνῖτἩ 
ομὸ οτο, ματ Πατίπβ 
Ὅπνο επε5 ο Ὃο οαδῦ 
4πγοΏε]] Πτο : 48 πηοτθ 
ΜΠοῖτ Ίνογπι ἰοῖῃ ποῦ, 
ἈΑπᾶ 1ἴποε Άτο 18 ποῦ 
ααεπς]οᾶ. 49 Ἐογ οαγετγ 
οποθ5Πα]] Όεςα[έεᾷ τν]. 
Ἀτε, αηᾶ οτεσγ 5αοτίβςσθ 
ΦΗΑ]] ο κα]τεᾷ στα 
βα]0. 50 Βα]0 ἓ ροοᾶ: 

: [ότι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν] Ἡτ; ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν Ὀθοβιαςθ Ἡθ νγαΒ 
2 ἃ---µου (γεαᾷ [παγ]) ατττΑ. 

Ε --- τούτων (γεαᾷ οἱ τπεςο 165] οπε8) 
1 μύλος ὀνικὸς, τωϊ]]5ίοπο ὑυγπεᾶ Ὁγ 
πα εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν ΙΤΤ:ΑΥΥ. 

4 --- εις τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον 
{--- τοῦ πυρος ΙΤΤΓΑ. ἃ--- καὶ 



190, 
υπέ {6 {πο ϱα]ξ Ἠατο 
Ἰομέ Ἠ]8 βα1{Π6Β8, ΊἼΘχθ- 
στ νη]] 7ο βεββοη ἵέ 2 
Βατο αα]; ἵπ γοιΓ- 
ΒΘΥ68, απᾶ Ἠαγο Ῥθ8ο0θ 
οπο ση ῦἩ αποίµεσ. 

Χ. Απᾶ Ἡρ 8τος5θ 
Στοτα {Ἠθπςς, απ οοπι- 
οί Ἱπίο {πο οοµβδίς ος 
Πάρα Ὦν ἴμο {ατίπος 
βἰὰο οἳ «ονάαι: απᾶά 
{19 Ῥεορ]ο τεβοτῦ 1Ώτο 
Ἠϊτι Αραῖη; απᾶ, 45 Ἡθ 
ν/88 ποηῦ, Ἠθ. παρα 
Ίπεχα αραῖπ. 2 Απά 19 
Ῥ]ητίβεθβ ομτας {ο Ἠϊτη,. 
Ἀπά αδκοά Ίπα, 18 1 
Ἱαπγέα] {0Υ 4. ΤΙΛΏ ο 
Ῥυιῦ απ. Πῖ πε 
1οπιρίϊπρ Ἠϊπα. 3 Απᾶ 
Ἡθ αηΏςγίογοᾶ απᾶ βη]ᾶ 
ππζο ἴλεπι, πα ἀῑᾶ 
Ἴ[οςος οοπητηατιᾶ γτοαῦ 
Ἀ Απᾶ {μεγ βα1ᾶ, ΆΓοβεβΒ 
ΒαΏοτθᾶ {ο τυτ]έθ ϱ, Ὠἱ]]. 
οξ ἀϊτοτορεπιθεηί, βπᾶ ο 
ο 1167 ΕΤΥΑΥ. ὃ Απᾶ. 
8 818 απαπογθοᾶ απᾶ 

Βαϊά ππ{ο {Ἠοπα, ΕΟΥ ἴ]θ 
Ἠατάπθβ οἳ 7οἩγ Ἠεατί 
19 'ντοίθ τοι {]ῖς Ῥτε- 
οθρξ. ϐ Ἐπῦ ἔγοπι {Πο 
Ῥορϊπηϊπς οἳ ἴ]πο οἵ6- 
ΑὐΊοη ἄοά πιαᾷρ ἴποπα 
1η8]9 απᾶ Εθπηλ]6,. 7 Ῥοςγ 
ὑ]]8 σα 35ο εἶια]] α τηατι 
Ίεβγο Ἠϊς Εαΐμεος απᾶ 
ΠΙΟίΗΕΣ, απᾶ οἶθανο ἴο 
Ἠἱ8 νο; 8 απᾶ. ἴπεγ 
ὑπιαίπ ΑβΏα]] Ὃο οπθ 
ΏεΡΏ : 8ο ποπ ἴΠογ ατθ 
πο ΠΙΟΤΘ Όπαϊπ, Ότι 
ΟΠΘ Ώε. 9 Ἠπιαυ 
ἨΠετθίοτθ οά Ἠπτῃα 
ἀοϊπεά {ορείπετ, 1εῦ 
πιοῦ ΤΙΒΏ Ῥὴ16 βΞΗΠᾷςΓ. 
10 Απιὰ Ίπ {Πο Ποπςθ 
Π]5 ᾷἰδοῖρ]ες α»]κεᾶ Ἠϊπα 
Ἀραϊη οἳ ἴηθ ΒΑΠΙΘ 
αιαίίεγ. 1Πἱ Απᾶ τρ 
βαϊμ τηῇο ἴπθπι, ἸηΓΠο- 
Βοθγοεσ βΠΑΙΕ Ῥαξ ΑΤΥΑΥ 
Ἠ]8 νήᾷθ, απᾶ πιαστσ 
Ἐποίπες, οοπιπαϊεοῦῃ 
βἄπ]έατγ πραϊηςῦ Ἠεγ. 
12 Απᾶ 1 Ὁ ΤΟΠΙΑΠ 
ΕΠαΙ] 'ραΐῦ ΑπΤαΥ Ἠεγ 
Ἡπβῦαπᾶ, ϱπᾶ ὃρ ΠιαΓ- 
τῖρᾶ ο αποΐΒατ, 8116 
οοπαπη [εἰ] αἀπ]δεσγ. 

13 Απᾶ {Πεν Ὀτοαρ]ιέ 
Ψψουπρ ομῖ]άτετ 6ο Ἠϊτπα, 
ἔμαυ Ἠθ κΠοπ]ᾶ ἑοασ] - 

απὰ 6 ἀῑδοῖ-- {ποπη : 
]εβ τοριι]ςαι] γπορο ἔπαῦ, 
τουρηῦ έλειω. 14 Βαὸ 

πυηθη ᾖθθις βατ; {ὲ, Ἡθ 
9/88 ΤΙΠοἩ ἄἱερ]ει ιςθᾷ, 
Απᾶ Βθίά Ἀπῖο λθπ, 
Βα8ος ἐ]ο Ἠ0]θ οἩ]]ᾶ- 
πθη ἵο 90Π1θ ππῖο πηΘ, 

ΜΑΡΚΟ Σ., «4. ᾶ. 

ἐὰν δὲ τὸ πἁλας' ἄναλον, γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἆ ἀρτύσετε; 
Ὅτό {πο βΑ]6 5α]ί]οβς στα, ση σ]ιου φθ βθββοῦ 

ἔχετε ἔν ἑαυτοῖς Σἅλας,! καὶ εἰρήνεύετε ἔν ἀλλήλαις, 
Ὥανο ἵπ γοιχρε]τε ἍΒα]ῦ, απᾶ Ῥοαί .. ππὶζ]Ἡ 9Ώ9 αποίΒθς, 

10 υκἀκεῖεενὶ ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας, 
πο τα. χἰβῖΏρ Ἡρ ἍἸ9 6ΟΠ168 Ἰπίο ο Ὀογάςτβ εξ φυᾶμρα, 

1διὰ τοῦ! πέραν τοῦ Ἱορδάνου' καὶ "συμπορεύονταιὶ πάλιν 
Ὦψ Το : οὔμογ βιᾶς οξίΠθ «οτᾶλῃ. Απᾶ οοπιθ τοβοΏπος Αραλη 

ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει πάλιν ἐδίδασκει 
οτοπᾶς ᾖἵο Ἠϊπι, απᾶ α5 Τρθ νετ ασοιαςζοπιεᾶ αραῖῃ ο ὑφισαί 

αὐτούς. 3 Καὶ προσελθόντες «Ὀοὶ Φαρισαῖοι πηρώτισω, 
Ἴμ6Π., Απᾶ σοπ)ίΏρ {ο Πιῖπι] {πθ ἘῬμΠατίβεθΒ π5κθᾶ ' 

αὐτὸν εἰ ἔξεστιν  ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες 
Ἠτα Ἡ 1δ 18 ]ανγξα] {ος α Ἡαδραπᾶὰ α πο το ρα σσ, θεπιρήπας 

αὐτόν. Ὁ ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑμῖι νετείλατο - 
Ἠΐτα, Ῥαῦ]θ απαποτῖπσ ββίᾶ {ο έἨθτα, μας “οί 3141ᾷ Ξοοπιπισηᾶ 

ἁΜωσῆςοι 4 Οἱ δὲ εεἴπον, ᾿Μωσῆς ἐπέτρεψεν! βιβλίον ἀπο- 
3ΜΟ56ΡΒ 2 «Απᾶ ἴπογ βαἱᾶ, ΜΜ 90β88. Ἀ]]οπθᾶ. Ά 11 

στασίου γράψαι, καὶ ἀπολῦσαι. ὅ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁἳ Ἴησοῦς 
γοχςθ Όο πτϊζθ, απᾶ ἵο ραῦ απαγ. Απά απβγγθτίηπς 

εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς .τὴν-σκληροκαρδίαν.ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν 
βαῖᾶ ᾖἵο ἴπεπι, ΤΠ νίεπ οξ σουτ ΠαχάΠεασεᾶπεςβ Ἡρθ πποῖο 2ος τοα 

τὴν ἐντολὴν. ταύτην 6 ἀπὸ.δὲ ἀρχῆς κτίσεως ἄρσεν καὶ 
ΤΠ18 σοπαπιαπᾶτηρπῦ; Ῥαΐ ἔτοπα [4Π9] ο Οἱ οχθΕΒΊΟΏ 1Πη]θ απᾶ 

θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς Βὸ θεός.ὶ ἤ ἕνεκεν τούτου καταλείψει 
Ξ0πι81θΘ, "ταββθ "ρλρπα Ἰ4οά.  ΌΟπ αοσοοιπέ ο ἴπῖψ 5Ἡα11 Ἴθανθ 

ἄνθρωπος τὸν.πατέρα.αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα, Ἱκαὶ προσκολ- 
ας ΄ΤΗΑΠ Ἠΐ8 {αλος απᾶ μη βπᾶ βΏα]] Ὀθ 

ληθήσεται! προς τὴν.γυναϊκα! αὐτοῦ, 8 καὶ ἔσονται. οἱ δύο 
ο. Π]8 νγ]ζο, Άπᾶ 39Πα]1] "ο "61ο Ἕπνο 

εἰς σάρκα μίαν’ ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ µία σάρξ. 9 ὃ 
δίο; Ἴβ65Ἡ 50Πθ6; Βο ἴμαῦ πο]οΏβοτ 9Τθ {ΠΟΥ πο ὍΌαε οπθ Πο. Ἠπαῦ 

οὖν ἁθεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ. χωριζέτω. 10 Καὶ 1ὲἐν 
φἨθτοίοθ ἄἀοά παπίδεά ΜορβείμεΣ, 3ΏΙΦΠ. 1]οί 3ποῦ βεραταίθ, Απᾶ Ίηπ 

τῇ οἰκίᾳ' πάλιν οἱ μαθηταὶ Ξαὐτοῦϊ περὶ "τοῦ.αὐτοῦὶ «ἔπηπ 
νπθ Ἠοιςθ αβαϊτπ. Ἠ19 να η ο ον 'Πθβαπιο Μπας 

ρώτησαν! αὐτόν. 11 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὁς Ρἐὰνι ἀπολύσῃ 
ββκεᾶ Δῖτα, Απᾶ Το 8478 ὕο πετ, Ἴπουγος Ελοι]ᾷ ριῦ βπναγ 

τὴν.γυνὀ αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, µμοιχᾶται ἐπ᾽ 
Ἠϊς τἑὃ απᾶ 5Ώοισ]ά ΤΠΙΑΙΣΥ αποϊ]ος, οοπιπαῖές αἀπ]ζειγ αραϊηρί 

αὐτήν. 12 καὶ ἐὰν ἁγυνὴ ἀπολύσῃὶ τὸν-ἄνδρα.αὐτῆς "καὶ" 
Ίεσ. Απά Ἰξ α ΜΟΙΠΙΑΠ θποι]ᾶ ραῦ απαΥ Ἠεσ Ἠαςραπᾶ σιιᾶ 

"γαμηθῇ ἄλλφῳ,ι  µμοιχᾶται. 
ῶο πααγχίθά ἴο αποῦζΠαχ, 9Ἡθ οοπωτα] 5 αἀπ]δετγ. ν ἳ 

19 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα ἄψηται αὐτῶν" 
Απά Ίἴπογ Ῥτουρλῦ ἵο ἶπα Ἠδέ]ο οἩ]]άτοπ, ὑλαῦ Ἡρ ταὶρ]ῖ ἑοασ]ι, Ίἴποπα, 

οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν. 14 ἰδὼν δὲ 
τή ἴπο ρυαν χεὈι]κεᾶ Ίλοδο Νπο Ὀτοιρηῦ ἔΠοπι. ἘΒπέ ανά 5εεπ [10] 

ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ”Αφείε τὰ παιδία 
{6815 πως ἀπάϊσπαπϊ, απᾶ. οαῖᾶ ᾖΌοΐπαπαι, ΒπΆοσ Ίπο 115116 ολ] άτεπ 

π ἅλα τ. 
δ..-- οἱ ΟΙ ΤτΑ ΥΓ. 

γυναῖκα Τ. 
ΤΗΙ8 τΤΤΓΑ., 
ΑΘ ΤΤΤΑ. 

Σ ἅλα ΤΑ. 
9 ἐπηρώτων ΨΕΤΘ 5] ΤΤΤΣΑ. 

Ε ἐπέτρεεν Μωῦσῆς ΗΤΤΑ; Μωῦσῆς ἐπέτ. Ἡ. 
ΣΩΒΔ8 []ιθῃ1) [π]στί Α]. 

1 εἰς την. οἰκίαν 1ΊτΑ. 
ο ἐπηρώτων ΝΘΓΘ αβ]κίτισ: ΤΑ. 
τε καὶ ΤΤΤΑ. 

«καὶ αιιὰ ΗΤΤΕΑ. 3 συγπορεύονται ΤΑ. 
ἆ Μωῦσῆς 1πτςΑυ’. ϱ εἶπαν ΙΤΊτΑ, 

Εξ ὁ δὲ Ὀιῦ τττΑ. Ἀ --- ὁ θεός (γεας Ί1θ 
Ἱ-- καὶ προσκολληθήσεται τ. κ τῇ γυναικὶ Ὦ; --- πρὸς τὴν 

π -- αυτοῦ (γεαᾷ ὕπο ἀϊβοῖρ]θβ) Ππ]ττή α]. 3 τούτου 
Ρ ἂν ΕΊΤΙΑ. 3 αὐτῃ ἀπολύσασα 5Ἡθ ριμλιᾳ 

! γαµήσῃ ἄλλον βπου]ά ΤΙΒΙΥΤΣ αποῦμθς μΤΊτΑ. 

καὶ ἐκεῖθεν ἨΤΤΥΑΥΓ. 

οἳ ᾱἷ- 

Ἡ 



"εἶπεν αὐτῷ, 

Ιλέγει αὐτοῖς, "Τέκνα! πῶς δύσκολόν ἐστιν 

Χ. ΜΑΣ κ. 

ἔρχεσθαι πρός µε, ἵκαὶὶ μὴ κωλύετε αὐτά' τῶν.γὰρ.τοιούτων 
το «οπιθ τὸ Ἡθ, αμά ἆοσ που πἰπάετ (επι; 1Οχ ΟΕ 81ο 

ἐστιν }} βασιλεία τοῦ θεοῦ. 16 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν" 
15 τε Κἰράοτα οἳ ο, γεχΙΙψ 11βαγ Ίοσοι, Ἠποθγες 

᾽ ΄ υ , ” - . ΄ η αυ 

μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ.μὴ 
5ΠΑΙ] που χουθῖτο ᾖλθ Κἰπσάοια οἑ ἄοᾶ καθ α Πυ]θ ο], 1. πο νγὶνθ 

εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. 16 Καὶ  ἐναγκαλισάμενοὸ  αὐτά, 
5ΏςΙ1 επτυς 1πῖο 16, Απά Πατῖπς ἵακεν Ίπ [ Πϊ5] "Αττας 10μοπι, 

τιθεῖς τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτὰ Σηὐλόγει αὐτά." 
Ἠατίηωρ Ια1ᾶ Πιῖς] Ῥαάς οἳ ποπ τς ὑἱθςβσθά (παπα, 

17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσδραμὼὠν εἷς καὶ 
Ἅπα 85 Ἠθ πγοηῦ ΣοτύἩ Ιπῖο Επ9] παν, ταππῖηςρ "αρ "οπθ απᾶ 

γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθε, τί 
πας ἄοπΏωτο Ἠϊπι 8 Ἰκοὰ Ἠϊπα, 3ἜθαςΠογ αροοᾶ, ν/παῦ 

Γ », ΄ « ολ - 

ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 18 Ὁ δὲ.Τησοῦς 
βΠβ]1 Γά4ο ἵὍμαῦ 1ο εἴετηα] Γ11Αγ Ἰππεσῖτ 2 ῬΒιΐ ζοςσ8 

εἶπεν αὐτῷ, Τί µε λέγεις ἀγαθόν; οὐδες ἀγαθὸὺς εἰ μὴ 
βαὶᾶά {ο Ἠἶπι, ΠΓΗΣ τηο οα]]θοῦ ἴποα µροοᾶ 2 Νο οπο [5] Ροοᾶ εχεερΏ 

εἷς, ὁ θεός. 19 τὰς ἔντολὰς οἴδας, ΣΜἠ μοιχεύσρς' 
9Π6, Αοᾶ, Τ19 οοπιπιαπάπαεη{β ἴποι Ἐποπεβῦ: Γποι εποπ]άθει ποῦ οοπιπαἰξ 

μὴ φονεύσῃς'' ἡ(κλέψῃς 
Αἀπ]ζετν; ἴποα ποπ]ᾶθςῦ ποῦ οοπιπαϊΐ τηπτᾶετ; Ίποι »που]ᾶθςί μῄ βἰθα]; Ίἴποα 

μὴ ψευδομαρτυρήσῃς' μὴ.ἀποστερήσῃς' τίµα τὺν 
5Πποπ]ᾷοςῦ ποῦ Ὄθαχ 28189 π]ίπες; ἴποια 5Ποπ]ᾶεςῦ ποῦ ἀεξτααᾶ; Ώοπουσ 

πατέἐρα-σου καὶ τὴν μητέρα". 320 Ὁ δὲ Αἀποκριθεὶς! δεῖπενὶ 
τπτ Σ81ΠἨΦΘΤ Αηᾶ τηοίΠος. Απά Ἡθ ος. τι 

αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα! Δἐφυλαξάμην!΄ ἐκ νεότητός 
{ο Πω, ΤἘθασμος, Ἔμμεςθ 2411 ολο ως Έτοπα {Σοπύμ 

µου. 21 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτύν, καὶ 
Απᾶ οσα ἍἉἹοοχίηρ προηπ ἍἨϊπι 1ογεά Πτα, βηᾶ 
Ἕ ϱ Π ς ώς ε/ ε/ 3 0λ 

ν σοι υστερει υπαγε οσα έχεις πωλη- 

Βαῖᾷ {ο Ἠϊπῃ], Οπο {πῖπρ {ο ἴ]ερ ἱς]πο]ίηπς: Ρο, ΕΒ5ΏΙΠΟΠ 85 ἴποι Ἰαςῦ βθ]]. 

σον καὶ δὸς Ιτοῖς! πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν 
Ἀαπᾶ µρἶτο ο {πο Ῥουυ, Ἀπᾶ ἴποα ϱΏα]ῦ Ἠατο ἰτεβδατθ πι. 

οὐρανφ' καὶ δεῦρο, ἀκολούθει µοι, ξᾶρας τὸν σταυρόν.! 92 Ὁ.δὲ 
Ἡθατεῦη; απᾶ οο116, Σο]]ουγ πηε, αξίηωρ αρ ἴποθ 0Γ088, Ῥιαΐπο, 

στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος' ἦν.γὰρ.ἔχων 
τος 5ο ὐ ᾖἵμο ποτά, Ὑποθηῦ απαγ Εεσοα Σοχ Ὦθ Ἠπᾶ 

κτήματα πολλά. 395 Καὶ περιβλεψάμενος ὁ ̓Τησοῦς λέγει τοῖς 
3Ρο»βρδδίοη8 ἸχΠΒΗΥ. Απά  ἍᾖἸοοκίπρ ατοἀπᾶ 165158 ΒΑΥ5 

μαθηταϊῖς. αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς 
το 5 ἀῑνοῖρμςς, ἨΠον ἀϊΠου]1ΕΙΨ Ίἴποςξο 3τίσηθΒ αμανῖπρ Ίπιο 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 24 Οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμ- 
ἴΠπθ ἈἘἰπράοπα ΟΕ ἄοᾶ εΠπ]] οη[οσ ! Απά πο ἀἱδοῖριευ πγεχθ α-- 

βοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. Ὁ.δὲ. Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς 
ποπ]ςπεᾶ αὖ Ἠ]5 νγοτςβ, Απᾶ ᾖεραβ Αρηϊη. αποσενῖηρς 

ος , τοὺς πεποιθότας 
5475 ᾖἵο πεπι, ΟΠΙ]άτεη, ου «ἀϊπουι] Ἅᾖ 18 [ος] ἴἨοβε πο ἐταςδί 

ἐπὶ Ἐτοῖςι χρήµασιν' εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 
19 ΣΊ6Ώε5 1πίο ᾖΤπο Ἰϊπράοτη ΟΕ ἄοᾶ ο οπίετ 
ὢ5 εὖ ἐ ασ οφ) ηλ διὰ Ἱτηοὶ ρος ηΗΙ 

ευκοπῶώτερον εστιν καμη ον ια της τρυµα ιας της 

Ἐποῖας 1 15 [ο] α οαπιε] ἴἩτοιρβ]ῃ ἴπο οσο οξ της 

ε--- και ΟΊΤΓΑΥ 7 ἂν ΗΤΤΙΑ. 3 -Ἑ κατευλόγει Ὦε Ῥ]ερςες [ύμεπο] ΤττΑ. 
αὐτά Ίχθ6 Ὀ]65»68 (Ίχετη 1 Σ 
Σ-- σου Όἱιγ' ο οπυ 11. 
ἃ ἐφήλαξα ω. ὅσε Ώλθε ΣΑ. 
Ἰ--- τοὺς ποίτεςς ἐπὶ τοῖς χρήµασιν Τ. 
ποαθᾶιο) εωσι1Ν. 

Ξ ηυλόγει αὐτά ΓΑ. 
Ἀ--- ᾱν, ὀκριθεις Τ. 

Ε-- τοῖς ΙΙΣΑΥΓ, 
κ -- τοῖς ΙΗΗΙΑΥ. 

Ρ εφη ΤΤΙΑ. 
Ε---- ἄρας τον σταυρὀν [Τ]Ττν. 

121 
ππᾶ Τοχρῖᾶ ἴποπα ποῦ: 
2ος οΕ5α0Ἡ 15 11ο Κἴπμ- 
ἆοπι οἱ ἄοἀ. 15 Υετὶ]γ 
1 βαγ απίο Τοι, ἘΠο- 
ΒΟ8ΥυΓ εΏπ]] ποίτοοθῖτθ 
τ1θ Κἰπράοπι οἳ ἀοά 58 
Ά. Ἠ[τ]ο οἩΙ]ᾶ, ηθ 5Πα11 
πού οπῖες τλοτεῖπ, 
16 Απᾶ Ὦοθ {οοκ ἴπθπα 
αρ ἵπ Ἠϊδ ΑΤΩΒ, ραε 
Πἱ5 Ἠβπᾶς προη {ῃθπα, 
Βηᾶ Ῥ]εβςεᾶ ἵπετα, 

17 Απᾶ π]επ Ἡθ πες 
6οπο Εοτῖα Ἱπίο Τπ8 
ΕΥ, ἴΠεΓθ ΟΠΠ 0389 
παπηΏίπᾳ, απὰ Κηποε]οᾶ 
1ο Πα, απά αδλοὰ Πτα, 
ἀοοᾶᾷ ΛἈΙαρίετ, πας 
5Ώ81] Ι ἆο 1Παῖ ΙΤ τααγ 
1πλετίο ετετηα] 1492 
18 Απᾶ ὅθοας θα]ᾷ απίο 
Ἠΐτα, ΓΗΣ οα]1ἱο»ύ ἴποα. 
1ηθ ροοᾷ 5 {]ιεγο ἵξ ποΏθ 
Ροοὰ Ῥαῦ οπε, (λαί {5, 
ἀοά. 19 Τηοι Κποποςῦ 
1Ἠπθ οοιωπηππάπαθηϊς, 
ο ποῦ οοπιπαῖῦ αἀν]- 
196ΥΥ, ο πού ΙΙΙ, Ὄο 
χοῦ 5ὐεα], Ώο ποῦ Όθας 
4489 σν]ίπεςς. Ώε[ταιιά 
πιος, Ἡοποιτ ΤΏΥ Γαΐπος 
Ἀπά τιοίπεχ. 20 Απά πο 
Αηανγθτεᾶ απι κεαἷᾶ 
αππῖο Ἠϊπα, Μηδίας, Ἀ]] 
Ίηθςθ Ἠπτο 1 οὔδετν- 
ϱἆ 1τοπι πιγ γουίἩ, 
21 ΤΠπεΠ Ζεβις Ὀεποίᾶ- 
Ίπςσ Ἠϊται Ἰοτοαᾶ Ὠἶπ, 
Απᾶά ϱαῖά υπίο Ἠῖτα, 
Οπο Ὁμ]ὴπρ ἴποι Ἰποἷ- 
εδ: 6ο ΙΠγ παγ, 561] 
Ὑππβῖνοετοεγ (ποια Ἠαθί, 
απᾶά ρῖτο ἴο ἴἨθ Ῥοος, 
Απᾶ ποια εμαἰῦ Ἠατο 
ἔχυαδατο ἵωη Πσατεηπ: 
απᾶ οοπ16, ἴακο πρ ἴπθ 
οτοῦ», απιὶ Εο]]οπ/ π1θ, 
22 Απὰ Ἠε πας ϱπᾶ αὖ 
{παῦ βαγίης, απᾶ πνεπῦ 
ΑπΑΥ Ρτῖονοί: Τοτ Ἠθ 
Ἠπά ρτοαῦ Ῥρο-5θβ5ίοη». 
25 Απάᾶ εὧένις Ἰοοκεᾶ 
τοαπά αὖοι, αΏά βα1τἩ 
ππΏτο Πῖ5 ἀ1δοιρίο», Ἠουυ 
Ἠητα]ν 5πα]] λεν επας 
Ώανο τΊοὴος οπίθχ Ἱπίο 
{πο ΚΙπσάοµι οἳ αοά Ι 
24 Απά τπο ἀῑεοῖρΙθβ 
τς αβίοπϊσησᾶ αὖ ἨΙβ 
πνοτᾶ», Βυαῦ 9 οδάξ 8Π- 
ἈπιογείἩῃ αραῖἩπ, απᾶ 
5βἱυὮ απ{οἴμεπι, ΟΠΙ]4- 
το, ἨοΥ Πατά 16 10 4οΥ 
{λσπι ἴπαυ ἱταςύ ἵ 
πΙΟΏςΒ ἵο οηπῖες Ιπίο 
ἴπο ἸΙησᾷοπι οἳ οᾶ 1 
Ὁ Π 15 εμ»ἰες 20ΣΓ Ἀ 

68ΠΙΘΙ Το σο ἰπτοασα 
ἴπο εσο οἳ κ πυεᾷ]ο, 

Σ εὐλόγει 
Μη φονεύσῃς, μὴ μοιχεύσῃς 1. 

ὅ πάντα ταυτα 1, 

η τεκνία Ἱ,ο 
Ἱ -- τῆς (ε(ιά δΙι 9) ὁ οἱ ὰ 
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ἔλπαπ {ος Α ΤΙοἩ ΤΙΛΏ 
το οπ{οσ 1μίο ἴ]ο Χάπρ- 
ἄοτα οἳ οᾶ, "26 Απᾶ 
ΊΗ6Υ Ἴοτο αβ[οπ]ςηοεᾶ 
οτί οξ ΠΙΘΑΒΙΤΕ, βαγΊΏς 
ΆπΙοπς ΤἨΠθπιεε]γεβ, 
Πο {Πεπ ΑΠ Ῥε βαγο{ 
27 Αα ᾖοβαβ Ἰοοκῖπς 
αροπ ἔ]μοαπα επ ἴἩ, 1 
ΧηέΠπ { {δ ἠπιροφαϊν]ο, 
Ῥαΐ ποῦ ν/ ἄοά: ἔοτ 
νι]έὰ 6ο αἲ] ἐΠίπρ8 
ατθ Ῥοββῖρ]ο, 28 Τμοπ 
Ῥοΐες Όερατπ Ίο 547 
ππῖο Ἠίτα, 11ο, πθ Ἠ8Υθ 
1980 α]], ππᾶ Ἠατο Εο]- 
Ἰοψνοᾶ ἠπόθ, 29 πα 
Ἴθβιβ απ. ποτεά απᾶ 
Βαλᾶ, Ὑεσί]γ 1 5αγ ππ{ο 
γοι, Τηοτο ἶ9 πο ΙΣΠ. 
λαῦ Ἠαίμ Ι6ξί Ἡοαςθ, 
ος Ῥτοίητοπ, ΟΥ Βἱδίθτβ, 
ΟΥ {Αἱποχ, ΟΥ πποίΠοςσ, 
ος πα, ος οΠπΙ]άτοἨ, 
οἵ Ἰαπάβ, ΕΟΓ παγ αχ, 
ρηάᾶ ἴῃο ροβρο]’ 5, 90 Ὀπίέ 
Ἡθ εἨἩπ]] ἸἹοσοῖτε απ 
Παπάταᾶξο]ά πον Ίπ 
{Πῖς «πια, Ἠομςδος, απᾶ 
ῬχδίΏτεηῦ, απά 9ἰβέετς,' 
Ἀπᾶ ὮἨοίποίτβ, απᾶ, 
οπι]άχεαπ, απά Ἰαπᾶς, 
πγΙθΏφογβοσιιβίοπΒ; απᾶ 
4Ώ πο πσνοτ]ά ο σοπιθ 
εἴργπα] Ίο, 5ἱ Ῥαῦ 
ΙΩΑΠΠΥ {λαί αγε Πτςυ 
εΏα]] ο αβῦ ; απᾶ υ]ιθ 
1850 ἄτεῦ, 

ΜΑΡΚΟΣ. 

ῥαφίδος π εἰσελθεῖν ,! ἢ 

Χ. 

πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
Ώσει]]9 Το Ῥ488, τε, [4ος] α τ]ο] ΠΙΑΠ 1Π{ο πο ΚἰπσᾷοἸη : οξ ἄοᾶ 

εἰσελθεῖν. 326 Οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες πρὺς 
το ο... Απά ἴπεγ οχοραᾶΊπρ]σ Ἅν/ετο αβοπ]δησᾶ, ΒΑΥΊπρ 4 

ἑαυτούς, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 Ἐμβλέψας.δὲῖ αὐτοῖς 
ο σ Απά πο ᾖ1βαῦ]θ . ὕο Ὀε 5ατοᾶ Ῥυϊ ]οοκίπροἩπ ποπ 

2 / α ” 

ὁ Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθῤώποις» «ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὗ παρὰ 
16518 βασ», Πα πηρα ΠΠ 15] Ιπαροββ]ρ]θ, Ῥαό ποῦ πα 

Ῥτῷὶ θεῷ' πάντα.γὰρ δυνατά Ἱέστινὶ παρὰ τῷ θεῷ. 26 τΚαὶϊ 
ἄοά; 3ος αἲ] ὑπίπρς πε μισή 1Υ9 ση αοᾶ. Ἅπά 

ἤρξατο "ὁ Πέτρος λέγειν! αὐτῷ, Ἰδού, ἡμεῖς μιαν πάντα, 
"ρθρα 1Ῥοΐος 1908 ᾖἸΤολμῖπα, Το, ππθ 81, 

καὶ "ἠκολουθήσαμέν! σοι. 329 7 Αποκριθεὶς.δὲ ὁ συσο εἶπεν, 
απᾶ 2ο]]οπγεᾶ νμερ. Ῥαῦ απαγγοτίπς Πεβις βαἰᾶ, 
, ’ « - ν ΄ α] εν ” ον Φ 

Αμὴν λέγω ἡμῖν, οὖδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ ἀδελφούς, 
οτι] 1 5αγ Το γοα, ο οπο {(λοτο ἵς πΠο Ἰπ8 ]οξῦ οιςε, ος ρα μμ 

ἢ ἀδελφάς, πὴ πατέρα, ἢ μητέρα! γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ 
ος κΑἱ5ίΘΙΒ, ος ο ο ος πποΐλος, ος ππίᾶα, ος ο]ἄτεπ, ος 

ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ 7 τοῦ εὐαγγελίου, 90 ἐὰν.ιι-λάβῃ 
Ἰαβπάᾷς, {οχ Όλθ βη]ο Οἱ Ώιθ απᾶ οἱ ἴπο ρ]αάᾶ τίζἵπρς, τμα! β]α]1 ποῦχσσοῖνθ 

ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ.καιρῷ.τούτῳ, οἰκίας καὶ ἀδελ- 
8 Ἠιπᾶτοα ξο]ᾶ πον μ]ς πίηθ: Ἠοδθ6Β αιιᾶ Ὅτο- 

φοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ “μητέρας! καὶ τέκνα καὶ ἀγρούς, μετὰ 
άΏοτβ απάᾶ  «ἰκίοβ απᾷ τπιοίποτς Άπᾶ οΠΙ]άτεη απᾶ ἍᾖἸππᾷς, να 

διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ.ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 9] πολ- 
ΡΟΙΒΘΟΙ{ΊΟΠ5, απᾶ ὰ {1πθ απ Ενα 16 σοοπιῖησ 196 εἰοτπβ]. Ἅλαην 

.λοὶ δὲ ἔσονται π πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ "οἱ! ἔσχατοι πρῶτοι. 
ναί "πα ο του 1450, ἈΑπᾶ ἴπο 1η5ῦ Άτου, 

30 Απᾶ ἴΠεγ ποτε Ἰπ 
πο παΥ ροῖηρ πρ ἴο. 
Φοτιβα]θτα; απᾶ ζοδας 
σ/οηῦ ΏΘΕΟΓΘ {ποπα: απ΄ 
που πποτο απιασθᾶ : ’πᾶ 
ΒΡ ΤΠοΥ {ο]]οποᾶ, Ἔιετ 
πνοίθ αξγαίᾶ. Άπᾶ Ἡθ 
Τοο]ς πρηῖπ ἴπο πνε]το, 
Απᾶ Ῥοραπ {ο ἴ6]]. Ἔλθια 
πνηηό ἴπίηπρβ εΏοπ]ά 
Ἡπρραοηπ απίσ ἍἈἨῖϊπα, 
90 δαμῖπῃ, Ῥοπο]ᾶ, ν/θ 
Ρο αρ, {ο {εγαδα]επα ; 
ΆΑπά ἴηο Ῥοη οἳ τηρ, 
ξΏα]] ο ἀα]]τοτεᾶ απίο 
.πο οἨίοξ ρε]ε«ῦς, απά 
πηπ{ο ἴ]ο 5ογ1Ώος; απᾶ 
ἴπογ ΑΠπΙΙ σοπάεπιΏ 
Ὠϊπη [ο ἀοαίΐἩ, απᾶ 5Ώα]1 
ἀο]]τες Ἠϊπα {ο 1Ἠθ 
οπ/]]ε8: 94 απᾶ ἴἨεγ 
ΕΠα]Ι ταουκ Ἠϊπι, απᾶ 
Βπαϊ] 5οεοατρο Ἠϊπῃ, απά 
Ελα] ερὶῦ Ἄροη Ἠϊπα, 
οπᾶ θπα]] 1] Ἠῖπαι : 
Ώπᾶ ἴπο ἡλίτά ἄαγ Ἡθ 
εΠα]] τῖδο αραίτ. 

35 Απᾶ. ΖαΤ18Α απᾶ 
4ο]ἱηΏ, {πο Βοης οἳ Ζε- 
Ῥεάεα, οοπο υαπίο Ἠϊπα, 

92 ᾿Ἠσαν.δὲ ἐν τῇ ὁδφ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα" καὶ 
Α πᾶ: - ππθτθ ἵπ {πο ωσ Ροῖπρ ἄρ {ο Φεταρα]επι, ΄ απά 

ἦν πο ο γων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ 'ἐθαμβοῦντο,. ἈὈκαὶ! 
σταρ "ροῖπς 5ροξοτο παπι 11θΡ18,  απᾶ Που Ίοτθ αδ5ἰοπἱςηθᾶ, θπιᾶ 

ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς 
Σο]]οπῖπα π/θτθ αξτα]ᾶ. Απᾶ Ἠατίπρ ἴακεπ {ο [ηἶπα] αρηπ Ἅᾖ1πθ 

δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ 
«"γτα]τεο, ης Ῥοραιπ Ίποπα ο 9θ]1 1ο ἐπῖπρς πἩΏ]ωἩ. νὰ αροαῦ ὅτο "Πίτα 

συμβαίνειν”' 88 "Ὅτι, ἰδού, ἀπαβαίνομεν το Ἱεροσόλυμα, καὶ 
1{ο “ΠΑΡΡΟΝ : Ῥελο]ᾶ, ππθ Ρο ἩΡρ ογαδη]θπη, βμᾶ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ 
1ηθ Βοῦ οξ ΠΙΑΠ. πι] μθ ἀε]]τοτεᾶ Ἱρ ἴο ἴπθ ἍοἨίθΕ Ῥγϊοδί απᾶ 

τοῖς! γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ 
Μο ἴλο Βοτίρος, Απά ἴλογ νη]] οοπάρπιπ ἍἨϊπι το ἀθαίῃ, απᾶ 

παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν, 94 καὶ οπο ο. αὐτῷ, 
πη η]! «ο]ῖνοτ πρ Ἠϊπι ᾖ{ο {Πο (9Η41168, Απά 1πθ6γ 1] πιοο]ς Ἔλμαι 

ἀκαὶ µαστιγώσονσιν αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν ἀὐτφ,' καὶ ἄπο- 
απάᾶ πι] «σου γρθ Ἠΐπι, απᾶ γ]] βρῖ προη πι, Άαπά  νη] 

κτενοῦσιν «αὐτόν Ἱ καὶ Ἱτῃ τρίτῃ ἡμέρᾳὶ ἀναστήσεται. 
κ] πίτα; Απᾶ οἩἳ ἴπθ (μ]τὰ  ἆπ ο ψ!]τῖδο αραίη, 

96 Καὶ προσπορεύὀνται αὐτῷ ᾿Ἰάκωβος καὶ Ιωάννης Εοὶ! 
Απά σοΠ1θ 1Ρρ το Πΐπ. ἆαπισς απᾶ 2. ὥσον υμθ 

| 

τα διελθεῖν ΕΕΤ/ΤΤΤΑΥΥ. 
α --- ἐστιν (γεαᾶ [.ινε]) τας. 
Ῥανο (οἱ]ουνθά 1ΙΤΤΑΥΥ. 
1εβιις δα {--- ἀποκ. 
5 -- ἕνεκεν ΤΟΥ ἴηθ β8]εΘ Ἐν νο 

5--- τοῖς 
9 --- αὐτόν (γεαᾶ [οἱπ.]) ση 
επ ]λοβε πττ, 

π--- ο Ὀυῦ ττιΑ. ο -- [ποῦτο] υΠί5δῄ8]1,. 
--- καὶ ΕΠΤΤΝΑΥΓ. : λέγειν ὁ ὁ Πέτρος. ΤΑ. 
᾽ ἀποκριθεὶς (οποδέ Ῥα0) ὁ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ο. 

πἢ μητέρα, ἢ πατέρα ΙΤΤΥΑ. -ἣ γυναϊκα ΠΤΤΓΑ. 
ἆ µητέρα τηοῦμοσ Ἠή:, 5 --- οἱ α1γ. ο οἱ δὰ 

καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν ΗΤΤ. Α. 

ἆ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἁ{ῦοΥ ἴμνθο 435 ΙΕτΑ. 6 -- οἱ Α. 

Ρ ----τῷ ΤΤΓΑΥΓ. 
|. ἠκολουθήκαμέν 
σ» ἔφη ὁ ὁ ]ησοῦς 

δὲ) ΤΑ. 



λκον 

Χ. ΜΑΣ Κ. 
: φ ῃ 9 
υἱοὶ εβεδαίευ, λέγοντες", Διδάσκ λε, θέλοµεν ἵνα Ὁ-ὲὰν 
πο οἳ Ζεροᾶςε, βαγίησ, Τεπς]ος, πνε ο το {πας π]ιπύατες 

αἰτήσωμεν  ποιήσῃς ἡμῖν. 90 Ὁ.δὲ εἶπενα Ἠυῖς, Τί θΕλετε 
Ίνα 1η αδὶς ἐποιι νομ]άεσέ ἆο ος Ἡς. Απᾶ Πο πα]ᾶ ᾖύοΐλαπι, ηΠιαί ἄογο ἄεδῖτθ 

, -ω « - - . ιν 
Κποιῆσαί μεῖ ὑμῖν; 97 Οἱ δὲ Ιεῖπον"' αὐτῷ, Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς 

36ο 34ο ἍΊπαο Εος γοιι 2 Απάα ἴμαυ παῖᾶ ᾖἵοΠἨῖτα, ἄἶτο {ο 5, ἴιαῦ οπθ 

ωξς δεξιῶν σου! καὶ εἷς Ἡ ἐξ δεὐωνύμων" Ῥσουϊ καθίσωµεν. ἐν 
αἲ {ωτ τὶσ]μέ Πητιᾶ απᾶ οπο αὖ την 16Εῦ Ἡαπᾶ πο πας εἰς Ἱπ 

τῇ δύξµ.σου. 98 Ὁ.δὲ.Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ.οῖδατε τί 
τΥ Εἱο1Υ. Ῥαὴ Πεδιβ΄ βθϊᾶ Το ύλοτι, Ὑο]Ἰεποι ποῦ ΤνΠαῦ 
ολ. , αν µ ο νο τει μαμα η 

αἰτεῖσθε. δύγασθε πιεῖν τὸ ποτήριο» ὃ ἔγω πίνω, καί τυ 
σεηδξ. ἍΑ1οτοπ)]ο{οᾶχιπ]κίπο Ἅοἳρ ποσα 1 ἀτίπκ, απᾶ 5ίΠ9 

βάπτισμα ὃ : ἐγὼ βαπτίζοµαι, βαπτισθῆναι; 
οραρθϊσια Ἰτν]ηοᾶἃ ὉἹ ὅαπι  ορβρΏϊζρᾶ '[1λνΠἴ], "το "ο “Ῥαριπρᾶ πια] 

190 Οἱ δὲ τεῖπον! αὐτῷ, Δυνάμεθα. Ὁ.-δὲ-Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, 
Απά ἴΠογ εαἰᾶ ο μῖπι, Ίο ητε ἈδΙΘ, Ῥπὸ ᾗ6δα5 βαὶᾶ {ᾖοίΐῆεπι, 

Τὸ "μὲνὶ ποτήοιον ἃ ἐγὼ πίνω, πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα 
Πο "Ἰπᾷεεᾶ  1οαρ πηπίοι Ἰ Ἅ«ἀτίπῖς, ο βΠα]] ἀτῖη]ς; απλά ἵηἩθ ἠΤῬαρίίσα 

ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι, απτισθήσεσθε' 40 τὸ.δὲ.καθί- 
σπ]ῖο]ι απι Ῥαρσεᾶ [πνα], σο ϱπα]1 ο Ῥαρίπεᾶ [πια]; Ῥαΐ {ο βἳῦ 

σαι ἐκ δεξιῶν.μου": ἀκαὶὶ ἐξ εὐωνύμων.ἵμουϊ οὐκ.ἔστιν ἐμὸν 
αὐ Ίπν τἰσηῦ Ἠαπᾶ  απά αἲ: παγ οξύ Πλπᾶ 18 ποῦ 1ΗΊΠΘ 

δοῦναι, ἀλλ᾽ οἵς  ἡἠτοίμαστἁι. 41 Καὶ ἀκούσαν- 
1ορΐτο, Ῥιαῦ [ο ήπος6] ἔοτ ποσα 15 85 Ῥεεα Ῥχοραχοᾶ. Απά Ἠατίηρ 

τες οἱ δέκα Πρέαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ιακώβου καὶ 
Ἠερτά [1115] ἔλο Ῥορατ. 

Ἰωάννου 49 νὺ δὲ Τησοῦς προσκαλεσάµενος 
απᾶ 

ε) . Ἱ] [4 

αὐτοὺς! λέγει 

νεῃ. {ο ο Ἱπάϊρπαπυ αροιῦ ΑΠΙΘΒ 

ΦοἩ1. Ῥαῦ ᾳοβαβ Ἠανίηρ οα]]εᾶ 3ο [Πϊπα] 1ίΠεπι ΒΕΥΒ 

αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι ᾽'οἳ  δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 
{οίΐμοπι, ὙοἼκποηπ ἴἨπὸ ἴἨΠοβε πο 4Τθ ποοουμ{θᾶ {ο τα]ο οτε {ἴπθ ἍπαβίοηΒ 

Κατακυριεύουσιν αὐτῶν' καὶ οἱ μεγάλοι.αὐτῶν κατεξουσιάζου- 
θχογοῖσο Ἰοτάςμίροτεν Ίἴλοπι; απά Ἅμεῖν ρᾳτοσῦ οπθ» εκογοῖδε ΑπιίΠοτ1ῦγ 

δι ο ο πε η σ’ Ἱ ὦ} απο 2 Ὠ σιν αὐτῶν. 48 οὐχ οὕτως δὲ έσται ἓν ὑμῖν' ἀλλ 
οσετ {ἴποπα: ποὺ πας Ἠοπθτετ ΕΠΑ] 15 Ῥο απποπς Του; Ῥαῦ 
ει χ.’ ἡ 1 έλ Σ᾽ ’ θ , Ἱῃ .] « ” 2” τς πρ ΄ 

ος. εαν. θε ή) γενἑεσ αι μεγας εν υμιν, εσται ιακογος 

«ΠΊοΘΥο ἀθ.το ᾖἴο Όοσοοπιθ Ρτεβῦ απποπβ σοι, βΗ4Ι1Ῥε  Ἅξπεγταπύ 

ὑμῶν.ὶ 44 καὶ ὃς. ἂνι θέλῃ υὑμῶν! «γενέσθαι! πρῶτος, ἔσται 
α1τουτ: Ἀπᾶ ἩἩοετος΄ ἀθεῖτος οἴἔγοα ο )εοοπιθ Άτεί, β]α1] Ὃο 

/ ” Ἐ Δ Δ ε ει -” » 95 ε) .ὰ 

πάντων δοῦλος' 456 καὶ.γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ᾖλθεν 
30Ε 3811 Ῥοπάπιαη, Ἔοτ ετεπ {πο Βοῦ οξ πιο οδλτιθ ποῦ 

ο , ᾿ ο λ, ο) Ἡ Ἡ . ω 
διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχἠὴν.αὐτοῦ 

το Ῥε νοινεά, αυ το 5ευτε, Ααπᾶ ᾖἵΤο ρῖτο Ὠϊς Η19 

λύτρον ἀντὶ πολλῶν, 
Ώ ΤΠδοσπι 120Υ ΙΗΦΗΥ. 

46 Καὶ Ἱέρχονταιϊ εἰς “Ἱεριχώ"Ἱ καὶ ἐκπορευομένου.αὐτοῦ 
Απά ΤΠογ σΟπΙθ Το 6ΓίΟΠΟ; 3Ἀπᾶ 38 Ὢο πας ροῖπρ ουῦ - 

ἀπὸ "“Ἱεριχώ,! καὶ τῶν μαθητῶν. αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, 
Στοπ 6γίοηο, απᾶ Ὠ]5 ἀῑξοίρ]ες, Ὥπά α ᾿οτοπᾶ ἍἼαχσο, 

Γυὶὸς Τιμαίου Ῥαρτίμαιος ΕὸΙ τυφλὸς Ἡ ἐκάθητο παρὰ τὴν 
8 50η οἳ Τΐπαββθας, Ἑητύίπισιας ᾖἵἴπο Ῥ]πᾶα [πααπ], τας β1εεῖπς Ὀοείᾶς ᾖ1ῃθ 

1259 
«ατίῃπσ, Ἰξαςίατ, Ἱα 
που]ᾷᾶ Ἰπαῦ ἴλοα 
Βπου]ὰεεῦ ἆο «ος; τψ 
πνἩΏπίκορτοτ πο εΏβ]] 
ἄο51χθ. 36 Απάᾶ Ἡοθ ϱηῖᾶ 
ππίο Ίμοα, πια 
π;οπ]ᾷ γο {παί 1 ελοα]ᾶ 
ᾷο Τος τοι οὃ7 Τῃογ 
βαῖᾶ ππίο 1ΐτα, ἀταπῦ 
πηίο ας ἴπαῦ ντο πιαΥ 
Βἶ9, οπο ον {ην πρ 
Ἰαπᾶ, απᾶ ἴπο οὔπογ οἨ 
Τηγ Ἰαξί Ἠαπα, ἵπ Την 
Ρ]οιγ. ὃ8 Ῥαΐ ᾖθειθ 
Ρηϊᾶ ππίο Ίποπι, θ 
πουν ποῦ Ὑ]αῦ Υοθ 
πεκ: οαη Το ἁτίπ]ς οξ 
ἆμο επρ ἑππὸ Τ ἀτίπχκ' 
οΕ2 παπά Το Ῥὴρυ2θᾶ 
πητ]ι ἴλο Ὀβρθῖστα ἐπαῦ 
Ἰ απι Ῥαρειποᾶ πΙια ο 
39 Απᾶ 1ου βπ]ᾶ ππί{ο 
Ἠϊπα, Πο οπἩ. Απά ο- 
Ρ48 βη]ᾶ ππίο ἔπεπα, 
Ὑθ εἩα]] Ιπᾶρεᾶ ἁνίπ]ς 
οἳ ἴπε οαΡρ {παῖ 1 ἁγιπκ 
ΟΕ; απᾶ πη(Ὦ ἴπο Όαρ- 
ὀΐδτι ἐπαῦ ΤΙ ατα Όαρ- 
ἀῑπρᾶ σπΙίηα] εἶλα]] το 
ῶο Ῥαρίϊσεᾶ: 40 Ῥαΐ {ο 
βἳ6 οἳ τα τίϱπύ Ἠαπᾶ 
Ἀπᾶ ΟΠ πιΥ Ἰθξί Ἠβπιᾶ 
18 ποῦ ΠΙῖηο Το Ρ]νο; 
Ῥαῦ τί β]ιαῖῖ ὂε σἵυεπ {ο 
ἔλισηι {οΥ. πνΊοται 16 18 
Ῥτερατεᾶ, 4] Απᾶ πετ 
ΤἨς ὕστπ Ίεβτᾶ {ΐ, ἴπεγ 
Ῥεραη {ο Ὦο τιπσὮ ᾱἱξ- 
Ῥ]εασεᾶ τσ ᾖαπιθς 
απᾶ ΦοἩἨ, 42 Βαΐ σ6ξΙΒ 
σβ]]εά ἴΏεπα {ο Ἰἴπε, 
Απᾶ 5αἳσαπ απῖο {Ἠετα, 
Ὑο Έπου ἴπαῦ ἴπεγ 
πνἩ]οὮ αἴοθ βοοοαηπ{εᾶ 
Μο τα] οΥοτ ἴπο ἄεπ- 
Μ1ιε5ς οκοτοῖςε Ἰογᾶς]ηϊῃ 
οτοσ ἴπεπα; απᾶά ἴπεῖτ 
Ετεηωῦ ΟΠΕ εκεχοῖδθ 
ΒπἰΠοσ]ὔψ αροπ ἴΏοπα, 
49 Ῥιΐ 5ο 5Ώα]1 1ὗ ποῦ 
ο απποηςρ σοι: Ῥαῦ 
πνποβοθτος νυν] ο 
Ετουῦ ΑΠΙΟΙΡ τοι, 
5Ώς11 Ὀο τοιτ ναϊη]βίος: 
41 απᾶ π΄Ὥοδοετεγ οἳ ' 
σοι ππΙ]] Ῥο ἴπο εΏ]εί- 
εξί, 5Πα)ί ο 5εγγαπῦ 
οἳ α]]. 19 Ἐοχ ετεη ἴπθ 
ΦΟἨ Οξ ΏΙΑΏ ΟϱΑΊ1Θ ηοῦ 
{ο Ὦε ταϊ]»{ετεᾶ απο, 
Όπς {ο πιπ]αίος, απᾶ 
3ο Ρῖτε Ἠϊς [ο α ταή- 
ΒΟΏΙ ΣΟΥ ΠΙΔἨΥ. 

46 Απᾶ 1ΤΠεγ «οατπηθ 
Μο οΦοτ]οῖιο: απᾶ αξ Πθ 
πνεης οαῦ οἳ «ετίομο 
πντΏ Ὠ]ς ἀῑςοῖριθς απά 
Α ΡτοἈΏ ΠάΠΙΣΕΣ ΟΕ Ρεο- 
Ῥϊο, Ῥ]πά ῬΒαγίϊταρθβ, 
Τηο9 εοπ οἳ Τίπο15, εαῦ 
ὮῬγ {μπα ΠϊρΏνναγ εἶάα 
περρβῖηρ. 47 Απά γπεἩ 

ἃ -- αὐτῷ ἴο Ὠΐτω [π]τττΑ. 1 -- σε ἴΏες ΤΤτγΑῖ’. 
ποιήσωπἹ. ᾖ1Ιεἶπαν ΙΤΤτΑ. «1 σου ἐκ δεξιῶν ΤΤΤΑ. 
 --- σου (πεαᾶῖ Γυ1γ ] 1εξυ Ἠαπᾶ) [τ]ττια. 
ἕ --- µου (γεαᾶ [παγ] 1είο Ὠδπᾷ) αΕττιΑΥΓ. 
Ψ ἐστιν 1τ 19 ΙΤτιΑ. χ ἂν Ἱτττ. 
5 ἐὰν ΟΤΑ. Ὁ ἐν ὑμῖν ΑΠΠΟΏΡΥΟυ 1, 
6 -- ὁ ὕπθ (8ου) ΕΤΤΓΑΤΥ, 

π᾿.]- σου ΤΏν τ. 
α ἢ ΟΥ ΤΤΤΓΑ, 

Υ µέγας γενέσθαι ττν. 
ο εἶναι Το Ὦθ Ἡήγ. 

κ -- ὁ (τεαά 8 Ὀιπά [πιαῦ]) ΌΤΤτΑ, 

:εἶπαν ΤΤΤΤΑ. 
Σ καὶ προσκαλεσάµεγος αὐτοὺς ὁ Ιησοῦς ἨτΊτα. 

{ ὑμῶν διάκονος αΙ,ΤΤΤΑΥΓ. 
ἆ ἔρχεται Ὦε ΟΗΤΩΘ51.. 

κ ποιήσω 1 Ποιι]ὰ ἄο Ίττ;» µε 
ο ἀριστερῶν ΤΊτΑ, 

5--μὲν ΤΤτΑ. 

ο Ἱερειλώ Τ. 
ΝΑ -ἰ- προσαίτης ἃ Ό6βρβατ πττΑν 
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Ῥο Ῥοκτᾶ ἡμαέ 1 παδ ῥδὸν ἱπροσαιτῶν.! 47 καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ “Ναζωραϊός! 
«οδαβ οἳ Μαζατοίχ, Ἡθ 
ῬοραἨ ἴο στ οαῦ, απᾶ 
μα”, ᾖσευφ, ἴλοιι Ῥοπ 
ο Λανῖᾶ, Ώμτε ΠΙΕΤΟΥ 
Ο11 πο, 48 Απᾶ ΠΙΠΏΥ 
οἸιαγροᾶ Ἠΐπα ἴπαῦ Ὦθ 
β]ιομ]ά Ἰο]ά Ἠῖ8 Ῥοπσθ : 
Ῥμΐ Ίο οχ]οᾷ ἴχιο ΠΙΟΤΘ 
Ά ρτοπί οσα], 1Ἴιοιι Ῥοπ. 
οἳἑ Ῥανίᾶ, Ὠπτε ΠΙΘΤΟΥ 
ΟΠ 119. 49 Απᾶ 0ε51β 
βἰοοᾷ ΒΕΠ, απᾶ σοπι- 
πιαπὰθᾷ Ἠϊπι ἵο 9 
οπ]]οί. Απά ἴπογ οα]11 
{]ο Ὀ]πᾶ παπι, ΒΑΥΙΠΡ. 
ππία Ἠΐπα, Βθ οἳ δοοᾶ Φϕ 
οοπιξοτῖ, χἱ8;  Ἱθ 
οπ]]οἴ] ἐΠόθ. 60 Ἀπά 
Ἡε, οπβἵπΡ Άγ/ΑΥ Ἠ]Β 
ΡΑΣΠΙΕΠΗ, 1050, απᾶ 
6ΑΠ10 Το ἆ8β1Β. 51 Απᾶ 
ᾖοθαβ απβπγοτθᾶ ᾽απᾶ 
βαϊᾶ απίο Πίτα, Ἠπαῦ 
νι] που ἐπαί Του] 
ο ππίο παρ Τ]πθ 
Ῥ]Ηπᾶ ταβηπ βαἱά απίο 
Ἠΐπα, Τιοτᾶ, ἴλπαῦ Τ 
παϊᾳΏν τθοθῖτο πι 
βἰσΏῦ, ὂδ Απά ἆᾖθβθιβ 
βαἱᾶ ππῖο Ἠϊπα, 4ο {Υ 
πα”; ἵ]γ {απ Ἠαίπ 
χηβᾶ9 Ί]ιεο ποΙθ. Απά 
ἀπηπηθαἱηῖα]γ ιοχοοθίν- 
θᾶ Ἰΐ5 αἱρῃῖ, απᾶ 1ο]- 
1ουγαά 6βλ1β1ΠΤΠΘΥΓΑΥ. 

ΧΙ. Απᾶ πΊεπ ἴἨογ 
Ο0ΑΊΏΘ πΊρῃ {ο ζο6τήδα- 
Ίοπι, ππὸο Ἡοίμρπαρθ 
Απᾶ Βδίβαηγ, αἲ ἴ]πθ 
τηοαπῖ οἳἑ ΟἨτας, Ίο 
βοπάείἩ {οτίἩ ἴννο οἙ 
Ἠϊβ ἀῑδαῖριες, 2 απά 
Βαϊ(π αηῖο ἴπεπι, ἄο 
ο. ΤΥΑΥ 1Πῇο ἴπε τ]]- 

πθ οσο αραϊπεῖ τοι: 
ΑΏᾷ 38 ΒΟΟΠ 88 7θ Ὀρθ 
επ{οτεά Ἰπίο 1, το 
β]α]] Ἀπάᾶ Αα σο]6 91εᾶ, 
ΦΥἨοΟΤΟΟΠ ἩΏστείΓ ΤΩΡΠ 
βδἳ/: Ίοοβο Ἠϊπ, απᾶ 
Ὀτίης πα. 3 Απᾶ 1 
ΑΏΥ ΤΙΑΠ 5αγαηΠῖογοα, 
ἩΤΗΨ ἃοσο το μίςτ 5αγ 
πο ἐπαῦ {λε Τιοτᾶ Ἠβίπ 
πθοᾶᾷ οἳ Ἠϊπ; απᾶ 
ο ας Ἡο πτη]] 
Βοπᾶ Ἠΐπα Ἠ{(Ἠογ. 4 Απά 
ἔπεγ υοπὺ πεί παν, 
Βηᾶ ξουπᾶ {1ο σο]ῦ {θά 
Ὦγ ἴμο ἆοοχ πλ (ποπ ἵπ 
Β Ρ]ασθ πΠοτε Όνγο γγαγ8 
πιοῦ; Επᾶ Του Ίοοβο 
Πτα, ὃ Απᾶ οεγίβΊἩ οἙ 
ἔπεπα Ώπῦ βγοοᾶ ἴποτο 
βαἰᾷ απίο ἔπεπι, πα 
496, Ιοοξῖπβ ἴπο σο]! 
6 Απά ἴλογ βπῖᾶ ππίο 
ἔπεπα θτεπ ϱβύ6δής πηά 
Ὀοπωπηρπάεᾶ : απιά ἴπεγ 

. Απᾶ Ἱανίπρ Ἠεβτᾶ ἴπαῦ «4εβιβ ἴπο Ἅ«Ἀβζαταν 

10 υἱὸς! πΔαβίδ, Τησοῦ» 
ασ, Ῥορρίηρ. 

ἐστιν, ἤρξατο κράξειν Καὶ λέγειν, 
οἳ πύπβ, Ἠθ Ώθαςα Το ο οαῦ απᾶ Τοβαγ, οἳ οἳ Ὠανῖᾶ, {σεειβ, 

(τε. Ἱὸ 18) ' 

ἐλέησό» µε. 48 Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ" 
Ἠατοτρίἰγ ΟΠ 119. Απά 3πορπα]κοά Στιβ ἍΊἴληῦ Ἡθ εΠοπ]ᾶ ωθε(]οπᾶ; 

ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, ὙΥἱὲ πΔαβίδ,' ἐλέησόν µε. 
Ῥπαῦ Ἡς πιποἩ ΧΩΟΙΘ οτ]αᾶ οαῦ, Βου οἳ Ῥανῖᾶ, Ίβτε ΡΙῦγ οἩι 16. 

49 Καὶ στὰς  ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτὸν φωνηθῆναι"! καὶ 
Απᾶ Ἡανίηρ 3Αἱορραᾶ 31546βα8 µαεκοᾶ ἔος Ἠῖπα {ο Ὀθ οβ]]εᾶ. Απὰ 

ωνοῦσιν τὺν τυφλόν, λέγοντες αὐτῷ,  θΘάρσει’ 
1πο6γ ορ]]. 7πθ ὮῬμπᾶ {[ππββ], βασίπρ Φο Ἠϊπα, Ἓθ οἳ ροοᾶ οουχαβΘ; 

οἔγειραι! φωνεῖ σε. 60 Ὁ.δὲ ἀποβαλὼν τὸ.ἱμάτιον-αὐτοῦ, 
τὶ5ο ἹῬ, Ἡθ οα]18 περ. ἈΑπᾶ Ἡθ οπκῦϊηρ ΑπΤΑΥ Ἠ18 ρασπιεπέ, 

Ρράναστὰς! ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν" 6] καὶ ἀποκριθεὶς ἄλέγει 
ἨἩατίπρτίδεπ πρἩΏθσαπιθ Το ὤθριβ, κ. Απά απαπετηπς ἍΕ8ΥΒ 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,! Τί θέλεις  ποιῄσω σοί}ὶ Ὁ.δὲ τυφλὸς 
30 "Πΐτα 1Ίᾳεα, πηαῦ ἄοθῖ ίποι ἀθβίτο 1 αἸοι]ά ἄο {οὐμορῦ Απά πο Ὀ]πά 

εἶπεν αὐτῷ, "Ῥαββονίμ ἵνα ἀναβλέψω.  ὅρ Ο.δὲ.Ἰη- 

βηΐπα. 

[πιαπ] βπ]ά το Πΐπα, Ἐποροπϊ,  τἴπαῦ Ττααγ τοοθῖτε ἱρλῦ, Απᾶ ἆο- 
»- ον» ϱ πε / ῃ ῃ Ν 

σοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ὑπαγε' Ώ.-πίστιςσου σεσωκε» σε Καὶ 
βα5 Βαϊᾶ ἴἵο Ἠΐπι, 6ο, 1ηψ ατα Ί48 ποθρ]θᾶ ἴπορ, Απᾶ 

εεὐθέως! ' ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει Ἱτῷ Ἰησοῦ! ἐν τῇ ὁδφ. 
Ἱτηταθᾶ]αΏεΙγ Ὠο τοσθῖγαᾶ ϱ]ᾳΏῦ, απᾶ Ἅ«ο]]οπθά 1εβις ᾿1π ἴμο παγ. 

11 Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς ἩἹερουσαλήμ;! Σεἰς Βηθφαγὴ 
Απάᾶ ν/ηθη 1Ἠθγ ἄτονυ πθας ἵο ογβα]θπα, - το ἈΒείμρπαβθ 

καὶ Βηθανίαν,! πρὸς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, Σἀποστέλλει! δύο 
ἈΑπᾶ ἈΒθίμαπγ, ποπατᾶςβ ἴπο τποαπέ οἳ ΟἸΐπος, Ίθ βεπᾶς "πο 

τῶν .μαθητῶν αὐτοῦ, 3 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν 
οἳ Ἠ19 ἀῑδοῖρ]ας, "Απᾶ ΒΑ78 ο ἴποπι, 6ο ἀπίο ᾖΤλπο 

κώµην τὴν.κατέναντι ὑμῶν' καὶ "εὐθέως! εἰσπορευόμενοι εἰς 
π1]]ιρο, {παῦ ορροβῖ{θ γοα, Απάᾶ ἱπηπαθᾶϊα[εΙσ  οπύετίπς 1πίο 

αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεµένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς" ἀνθρώπωνῦ 
16 πο πηΙ]] βπᾶ κα σο]ῦ φ19ᾷ, ἩροηἨ πἨ]ο] ηο 9ΠΘ ΟΣΊΠΘΠ 

4θ ο ολ / ε) μ] Ἡ ἀ ε] / " α. το ς .- 

κεκάθικεν' “λύσαντες αὐτὸνϊ Ἰἀγάχετε.! ὁ καὶ ἐάν τις ὑμῖν 
Ίλς δα: Πατὶτπῃ ]οο5σᾶ 1Ιῦ Ἴθρᾶ ἍᾖΠδ], Ἆπά 1 8πΠΣοπθ ῖοσοα 

εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, "Ότι ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν 
ΒΑ, ΊΠΥ ἆἄογο Ἅᾖἴπίεῦ 847, Ἴπθ ἸΤιοτᾶ. 3ος” "πεεᾶ 

ἔχει καὶ [εὐθέωσὶ αὐτὸν Εἀποστελεϊϊ Ὦ ὧδε. 4 ἵπΑπῆλθον.δε,ῖ 
1Ώ28, απά Ἱπαταρᾶ]κθε]γ ᾖῦ Ίο υγῖ]] βοηπᾶ ἍἸἨ1ήπος, Απιᾶ ἴλπογ ἀορατίοᾶ, 

καὶ εὗρον Κλτὸν! πῶλον δεδεμένὸν πρὸς τὴν! θύραν ἔξω ἐπὶ 
Απᾶ {οαπᾶ ΤΠ. σο]ῦ 1εᾶ αἲ ο ἅἄοος πὙσποαξ, Ὦγ 

τοῦ ἀμφόδου,.καὶ λύουσιν αὐτόν. ὃ καίτινες τῶν ἐκεῖ ἑστη- 
1πΠθ ΟΓΟΒ8 γ/ΑΥ, . Απᾶ ἴπογ Ίοοβοθ 16, Απαᾶ 8οπ1ιθ σὲ {πος5θ ἔλεσο βὔππά- 

κότων ἔλεγον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον; ϐ6Οἱ δὲ 
πρ βηᾶ ᾖοίλοπι, Πας ατοσο ἄοϊπῃᾳ Ἰοομπᾳ ᾖἴπο οσο] Απά {πεγ 
ηλ ΕΤ. Ι αὐγτοῖι θὼςσ πας ίλ πας πρ γη εἰπον αὐτοις καθως "'"ενετείλατο" ὁ ]ησοῦς' καὶ ἀφῆκαν 

βθ]ά Το μπι 3Β Ξοθπαταβτιᾶρᾶ. 116818, Απᾶ ἴμογ α]]οποθᾶ 

Ἱ--- προσαιτῶν ΤΤΓΑ., 
π εἶπεν, φωνήσατε αὐτόν 5α]ᾶ, οπ]] γε Ἠάπι ΤττΑ. 
Ἱεαρεά αρ ΠΤΤΑΥΓ. 
3 Ῥαββουνί ΟΤΤΊΤΑΥ. 
Σ καὶ εἰς Βηθανίαν ΙΠ. 
πο οἨε σετ) τπτ. 
Ῥτίηρ ΤΊΓΑ. 

(πεαᾶ ἃ 490Υ) 1τΑ., 

-9---Ὅτι ΠΤΤΤΑ. 
ἩἈ .Ε. πάλιν Ὀαοὶς 11τ, 

κ ἹΝαζαρηνός ΗΤΤΑ. 1 γἱὲ τπτ, πι Δανείδ ΙΤΊΤΑ; Δαυϊδ ανν. 
σαἷᾷ, ο 9 Ἠ4τ :. 9 ἔγειρε ΑΠΤΤΤΑΥ’. Ὦ) ἀναπήδήσας Ἀανίπρ 

4 αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς εἶπεν {6818 βα]ά {ο Ἰ1Π] 1ΤιΑ. «σοι θέλεἰς ποιήσω; Τ. 
{ εὐθὺς τητα. Σ αὐτῷ Ἠϊτη ΑΠΤΊΤΓΑΥΓ. ΨἹεροσόλυμα Ι.ΙΤτΑΝΓ. 
5 ἀπέστειλεν Ὦς 8601. 1 εὐθὺς ΤτιΑ, ---- οὕπω ποῖ γοί (νεαᾶ 

Ὁ - οὕπω τ. α λύσατε αὐτὸν καὶ 1οοβθ 16 αλλ Ὥπτια. ἆ φέρετε 
ὺτι ΗΠ1ΤΑ. Γεὐθὺς ΗΤΤΑ. Ε ἀποστέλλει Ὠθ Β6ΠάΒ ΟΠΤΤτΑ ΥΓ. - 
19 καὶ απᾖλθον ΤΤΤΤΑ. κα --- τὸν (γεαᾶ α οο]υ) σι ΊτΑ τν. Ἰν την 

πια εἶπαν Τ. πα εἶπεν 8914 1/ΤΤτΑ., | ᾿ 



χι. ΜΑΕΚ. ας ς 
αὐτούς. Ἰ και «ἤγαγον" τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν' καὶ 
ὃ ΕΠεπά, Απᾶ ἍᾖΠ6Υ ο πο οοιῦ το, Πεεαβ. Απά 

Ῥέπέβαλονϊ αὐτῷ τὰ.ἱμάτια.αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ Ἰαὐτφ'Ἱ 
άμου οαδί πρου ᾖἵδ ἐλεῖσ ραγπιεπ{ς, απᾶ ἸἨθρβαῖ οἩ 19: 

8 Γπολλοὶ δὲῖ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν’ 'ἄλλοι δὲ 
βΏᾶ πΙΠΏΥ τβυΙσ µαγταθηζβ Βὐχοιοᾶ οἩπ ἴπθ Ὑἵαγ, απᾶ οίπεσ 

Ερτοιβάδας"' "ἔκοπτονὶ ἐκ τῶν "δένδρων," “καὶ ἐστρώννυον 
Ἔχαπς]θϐ ποτ οαὐῖπᾳ ἄοσα ἆτοπα ἴμθ ἴχθθς, Απᾶ πετο ρἰτενίπς 

εἰς τὴμφῥόν.Ἱ 9 καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦν- 
[ΈἉοπι]οπ πο παγ. Απιᾶ ἴποβθ ροῖπρ Ῥ6έρθ απᾶ Ἰμοβὸ 4ο]1]ουγ- 
αν ” αλ’ 1 Ὡ ο. λ. ας Ὁ « 
πες ἔκραζον, 3λέγοντες, σαννά' εὐλογημένος ὁ 
πε ποτε οτγΊπρ οπῦ, βαγίης, Ἡορβπτα | Ῥ]εβ5θά Ποε] Το ν;]ο 

΄ ΄ . . ΄ ς μα 

ἐρχόμενος ἐν  ὀνόματι κυρίου. 10 εὐλόγημένη ἡ ἔρχο- 
ΟΟΠ1Ε5 1π ΓίΠθ] ἩἨβπιθ ο [{Π9] Τιοτά, Ῥ]θοββεᾶ ᾖ{[09]ίποθ οοπι- 

µένη βασιλεία. Σὲν ὀνόματι κυρίου τοῦ.πατρὺς ἡμῶν 
1πρ Ἰϊηρᾶοτα δίπ [50π6] Ίπαπιο 3οΕ [5016] '"Τιοτᾶ ᾿. αρξ Ἀοπσ 3Εἴπετ 

2Λαβίδ'Ι » Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 11 Καὶ εἰσῆλθεν εἰς 
“«Ταρτ]ᾶ. ἛἩοραππα ᾖἹπ ᾖ1πθ Ἠϊρῃαβί ! .. Απᾶ Λεπετθϐᾶ "Ἱπίο 

Ἱεροσόλυμα "ὁ Γησρῦς καὶ! εἰς τὸ ἱερόν' καὶ περιβλεψάμενος 
3} οταξβ]ετα 116515 απᾶ Ἱπίο ἴπθ ἔθπιρίθ; απᾶ Ἠατίηρ]οο]κθᾷ τοαπᾶ οἩἨ. 

πάντα, Ῥὀψίας) ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν 
ΑΗ ὑΠίηπρα, ἹἸπίο Ἅαἰτεβᾶγ Ῥεῖππ ἵἴπο οατσ, Ἡορ πεπυοαῦ ἵο «Βείπαηπγ 

μετὰ τῶν δώδεκα. 
πιο {πε]το. 

12 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, 
Απιᾶ οη ἴΠθ ΊΤΠΟΙΤΟΥ "Ἠατίηρ "ροπθ “οπῦ 111εΥ το ἍἈΕΒείμαηγ, 

ἐπείνασεν' 19 καὶ ἰδὼν συκῆν " µακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, 
Ἡθ Παρρετεᾶ, Απάᾶ εεεῖησ α Πσ-ἴτεθ Άζαχ ος Πανίπρ Ίθατες, 
στ νά εά ἀ « ιά Πῃ 3 ο) ο ῄ ἐλθ Ν. ᾳ ” 

ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήσε τι ἓν αὐτῇ' καὶ ἐλθὼν ἐπ 
Ἡο πεπξ 1 Ῥετπαρβ Ἡο πΙ]] Απᾶ ππγίμῖησ ου ᾖ, « Απᾶ Ἠθτίηρ οοπηῬθ Το 

αὐτήν, οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα”: Ιοὐ.γὰρἦν µκαιρὸς! σύκων. 
16, ποϊλϊπρ Ἡθ {οαπᾶ εχοερύ 168Υ6Β, {ος 1ὔ Ίνα ποῦ [1Π6] 8θαξοπ οἱ ΒΡ8. 

14 καὶ ἀποκριθεὶς Εὁ Ἰησοῦς! εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι Λὲκ σοῦ εἰς 
Απᾶ "Απβνιετῖησ. 1]ος5ας Ξαιᾶ ᾖἵο]ῦ, Νο πιοτθ οἳ ἴπερ ος 

τὸν αἰῶναὶ Ἰμηδεὶςὶ καρπὸν φάγοι. Καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ 
ετετ πΠΥ ὑοποθ τα Ἅᾖ3160:Θ10, Απᾶ «πεητᾶ 3ᾳ1βοῖρ]ες 

(11ἱέ, πο οΠ6) Ὃ ως 4 : 
) ” ο ΄ Ν 

αὐτοῦ. 16 Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα" καὶ εἰσελθών 
115, Απάα, ἴπεγ οοπιο ᾖ7ο Ἰρπασα]οτη : απᾶ “Πανίπρ 3επίεγθᾶ 

κ. ᾿ -” Ἱ εἰ) μυ ε μυ ” ἃ 3 ΄ ν - 

ὁ Ἰησοῦς! εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας 
1]οδας 1Πἱο ΤἨοθ ἴεπιρίθ Ἡθ Ῥεσαπ Το οαβδίοισ ᾖΊἴποςθ εε]]ῖπρ 

καὶ] ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ' καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυ- 
απᾶά Ὀυγίπς 1π πο θεπαρ]ε, απᾶ Τἴπο ΤΒΡΙ65 ΟΕ {1θ ἍΤΙΟΠΕΥ 

βιστῶν καὶ τὰς καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς 
οἩαηρατς απᾶ ἴπο . Βεβἲ8 οἳ ἴποβθ εθ]τπς τηθ ἀἆοτοας 

΄ ο ΔΝ 3 ” / ιά ” 

κατέστρεψεν' 160 καὶ οὐκήῆφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος 
Ὦο οτοτίητουη, Απᾶ ααΏοτεᾷ ποῦ Ὅπαῦ ΠΥΟΠΟ »Ποπ]ᾷ 6ΛΙΤΥ Α τεςβε] 

διὰ τοῦ ἱεροῦ. 17 καὶ ἐδίδασκεν, "λέγωνὶ Ἀαὐτοῖς, Οὐ 
{χοαρῃ πο επιρ]θ. Απά ὭἩἨο ὑπαρην, βαγίπρ νο {ποπι, Νου 
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166 ἔλθπι ο, 7 Απά 
11967 ὈτοαρΏί {πο οο]ς 
{ο φθ8τβ, απά οβ8ῦ 0οίσ 
Ρατταοπίβ ον Ἠίΐτα; 
Επᾶ Ἡθ βαξ προπ Ἠΐτα. 
8 Απᾶ ΤΙΑπΥ αρτοβδά 
ὠΠεῖςτ ραγπιθηἴς 1η 1ηθ 
πΥΑΥ: μπᾶ οἴπετ οαῦ 
ἄοσῃ ΏΓΑΠΟἨΘΒ ο ἴπο 
11968, απᾶ αἰταπιθά 
έλεπι ἵω ἴπε νταγ. 9 Απιᾶ 
ἴπου Πα! πτεηί Ὀθέοτο, 
Άπά ἴπεγ {Όλπαί 1οἷ- 
1οπνεᾶ, οετ]εᾶ, βαγῖπα, 
ἨἩοββππα; Ἐ]εββεᾶ ἴ8 
Ἡθ ὑβῦ σοπαθίΏ 1π 11ο 
ΏΠΊΙΘ ΟΕ ἴἨθ Τιοτᾶ : 
10 Ῥ]ο5β8εᾶ δε {πο ΚΙπρ- 
ἄοπι οἳ οαγ- ἐπίπες 
Ταν]ᾶ, ἐπαῦ οοπαείἩ ἵπ 
119 Ώαχηο οξ {ο Τιοτᾶ : 
ἩἨοδβηπα Τη ἴ]ο Ἠϊρ]- 
ϱ8ύ. 1] Απᾶ ζεειιβ 6π- 
ὑθτεᾶ Ιπίο 1εταββ]θπα, 
Άπά Ιπίο ἴ]μο {επιρ]ο: 
Απᾶ π'Ποη Ὦθ Ἠαᾶ ΊοοΚ- 
εᾱ τοιαπᾶ αὐοαέ προη 
811 πρ, απᾶ ποὺ 
{πρ οτεπτ]ᾶς Ίγββ οοτας, 
Ὦο πεπί οαῦ πη{ο Βεϊῃ- 
ΒΩΥ ΙσἩ Πο ὑπε]νς. 

12 Απᾶ ΟἨ {Πο ΠΙΟΓ- 
ΣΟΥ, Πεη ἴΠαγ πνετθ 
οοπιθ Ίτοπι Βείπαπγ, 
Ώε σταβ Ἠπηρττ: 13 απά 
εεείπςσ α Βρ ἴτεῬ αΐέατ 
οῦ Παβνῖπρ ΊεπτοΒ, Ἠθ 
69116, 1 Ἠαρισ ο 
πΗρηῦ Επά απγ ἐπῖπρ 
ΤΠετεοἩ : απᾶ.ἵππεη Ἡθ 
σ8Π1θΘ Το 16, Ἡθ Ξοαπά 
ποίμῖπᾳρ Ὀαῦ Ίθατες; 
1ος ἴπο παρ οἳἑ ἄρ56 
ππ88 ποῦ {γ6ΐ. 14 Απᾶ 
ᾖθβας απβιγετθᾶ ́  απᾶ 
εβῖᾶ ππίο ἵ6, Νο τα 
εςῦ Ετι]6 οξ ἐπθρ Ἰετε- 
Α1ἴογ ΣΟΥ επετ. Απᾶ 
Ἠ]ς ἀῑςοῖρ]ες Ἡθατᾶ {ὲ. 
15 Απᾶ {πεγ σοπιθ {ο 
ΦΠετιδβ]επα : απᾶ 7658 
πγεπῦ 1πίο {πο ἔεπαρ], 
ππᾶ Όεραπ Το οαςῖ οαῦ 
Τπετα {Παῦ 5ο]ᾶ απᾶ 
ῬουρΠβί ἵπ {πο Μεπιρ]ο, 
Απᾶ οπετίητου ᾖ1]θ 
Όπρ]θς ΟΕ {Πο ΤΙΟΠεΥ- 
ἨἈλπηροτ5, απᾶ {Πε βεαἴΒ 
οἳ ἴπεπι ἴπαῦ βο]ά 
ἀοτος; 16 απᾶ ποπ]ά 
ποῦ βαΆες ἴΠπαί απ7 
ΙΠ8Ώ 5που]ᾶ οαττΥγ απ 
πεςεε] {Ἠτοιραῃ {πθ 
σεπιρίθ,. 17 Απὰ Ἡθ 
τααρηί, Εαγἰπᾳ ππίο 

ο φέρουσιν ἵΠεγ Ῥτΐηρ ΤΤτΑ. 
Σχ καὶ πολλοὶ ἨΤγΑ., 5 στιβάδας ΙΤΤΑ’ 
5 ἀγρῶν Πε]ά5 πττΑ. Ξ --- καὶ ἐστρώννυον εἷς την ὁδόν ΤΊτΑ. 
Σ --- ἐν ὀνόματι κυρίου ΟΤΤΤτΑΥΥ. 1 Δανείδ ΙΤΊτΑ» Δανϊῖδ αν’. 
επίεγε) τπτ. Ὁ ὀψὲτ. «ο -- ἀπὸ {ΟΠ 1ΤΤτΑΥΓ. 
ου]γ τ. { οὗ γὰρ ἦν ὁ καιρὸς 1; ὁ γὰρ καιρὸς οὐκὴν Ἱττα, 
αιστταν. εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ ΠΤΊτΑ. 1 οὐδεὶς Σ, 
} -ἵ- τοὺς ἴπεδο ΙΤΤτΑΥ.. πι καὶ ἔλεγεν απά βαὶᾷ τττΑ, 

Ρ ἐπιβάλλουσιν πθδγσ οαβῖ ΠΡΟἨ τΊτΑ ΥΓ. 4 αὐτόν ΙΤΤΤΑ. 
τ τν Ἠατίηρ οαῦ [ίπεπα] ἀοπΏ ΡΊτΑ. 

ὰ----.λέγοντες [1]τττΑ. 
5-- ὁ Ἰησοῦς καὶ (γεαᾶ Ἠθ 

ἁ τι εὑρήσει ΏΤΊτΑΥ’. ΄ 
8 -- ὁ Ιησοῦς (γεαᾶ Ὦθ βαϊᾶ 

Χ- ὁ Ἰησοῦς ΦΙΤΙΤΑΥΓ: 
3 --- αὐτοῖς [1,]Α 

9 -- [μόνα 
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ἔλοπι, 15 16 πού υτ]ς- 
{εἩπ, Μγ Ἠοιδθ βΠα]] 
Ῥο οα]]ζὰ οἱ αἰ] πατίοπ8 
Ἐχθ ἨἩοιβο οἳ Ῥὴαγογ2 
Ῥαῦ ο Ίιητο πιαάο Τΐ 
ἄοπ οἳ {Πἱ9π6β, 18 Απᾶ 
ἴλο βοτίΏο απᾶ ομίοξ 
Ῥτϊθβίᾳ Ἠεατά {ΐ, απᾶ 
βουρ]ι{ Ἡοιν {Που τηϊῖσ]ῦ 
ἄοβίτογ Ὠῖπι: Έοχ {πογ 
1οπχθά Ἠ]πα, Ῥεσπαβο αἱ] 
ἵλε Ῥοορίθ Ἀπά αδίο- 
π]ρηοσα αἲ Πΐ5 ἀοοῖν]μο, 
19 Απᾶ πει ΟΥΟΠ ἩΒ 
σοπ18, Ἡο γγεπί οαῦ ο 
{πο οἱ {γ. 

20 Απᾶ ἵπ {με ΤποΥΠ- 
11β, 85 μου μα»5θᾶ ὮΥ, 
{Ἠοθγ 881’ ἵἩο Ώσ χο 
ἀγὶοᾶ . πρ Ίτοπι ἴπο 
χοοίβ, 2ἱ Απά Ῥοιος 
οπ] πρ {ο τεπιθυι- 
Ὄγαποε ΒΒΙΓἩ πητο ίσα, 
Μαοίετ, ΤῬεπο]ᾶ, {μο 
Αρ Ίτορ π]]ςοὮ {ἔποι 
οπτ-εᾶςύ ἶ5 πίποτεα 
ΒΥΑΥ. 329 Απ ὧθ9-.5 
ΑΠογετῖης βα1ἰὮ απ[ο 
τΏθπα, Ἠωτο ΤΜ1Ὦ ἵπ 
αοᾶ. 293 Έοχ τοχι]ν Τ 
Β4Υ Ἱαπίο τοιι, πας 
ὪΨΠοβοθγσες «εα]] 847 
ἩἙπῖο ΤΠ ὦηουΏ{π]η, 
Ῥο {μοι τοπιοτοᾶ, απ. 
ῶο ἴμοι οαιδὺ Ίπιο {πε 
6οα; απὰ εἨπ]] ποῦ 
ἀουυῦ 1π Ἠϊς Ποατῖ, Ὀιαῦ 
εΏα]] Ῥε]ῖονο (Παῦ {πο-θ 
Ἰπ]πρς πλῖοὮ ορ βα1 επ 
εΠα]] 6οπια {ο ρ435; Ἠθ 
βΏα]] Ώπγο ννἩιτδοστος 
Πο 5αἲτα. 94 Τποχθ[ουε 
1 5αγ ππίο τοι, Ἰγμαξ 
{ΠΙΠΡΕΦΟΟΤΕΓΓ6Θ ἄεδίχο, 
πνηεπ 7θ ρταγ, Ῥο]ῖοτθ 
Ἰπαῦ γο τεσρῖγο ἐᾖσηι, 
απᾶ γοςΏα]]Ώατο {λατη. 
20 Απά π/πεηπ γο δεπηᾶ 
χαγίΏρ, Τοχβ1γο, 1 Υο 
ΆἈπθ ουρβμῦ αρπαϊπδὺ 

ΒΩΣ : ἴπαῦ τουσ Ἐπίηος 
9]5ο υ/π]οἩ ἶ9 ἵπ ἨΘΑΥεΠ. 
ΤΩΦΥ Εοτρὶγο του 7ος 
ἵτοδρββρος, 26 Βυΐ 1 
Ψε 4ο ποῦ Σοτρῖνο, ηοθὶ- 
Τπος ππ]] γοαχ Ἐαίμες 
ππΏῖολ 15 1ῃ Ώεαγεπ ἔοςί- 
Εἶτο γοιΣ ΤΥΘΒΡΒΒΡΕΒ. 

27 Απᾶ Ίπογ οοπιθ 
ΑΡΑϊπ {ο «οχήξβ]επι : 
ΑΠᾶ α5 ο νγας π/α]Ἰεῖπρ 
19 πο Τεπρ]ε, ἴπετε 
90119 ο Ἠϊπι 116 οΠίεξ 
ντ]ευίβ, αΏᾷ {ΠθΔΒΟΣΙΡ6Ρ, 
Επὰ {λε ε]ᾷεσς, 28 απ 
847 απίο Ἠἶωλ, Βγ σπα 
απποχϊνσ ἄοε5δῦ ἴποα 
ἴμεςο «η πρς 2 απᾶ ν/πο 
Ρανθ ἴπεο 1ΤΠί5 αα- 
ΤΠοσΙίψ Ίο ἆο ἴλοςφ 
τηίπρςρ 299 Απάᾶ Φεςυς 

ΠἩΑΡΚΟΣ, ΧΙ 
, “ « ΄ ” 

γέγραπται, Ὁ'Ότι ὁ οἶκός.μου ἶκος προσευχῆς κληθήσεται 
μας 315 νεος Ἱντ]έρπ, ΄ Μγ Ἠοιδο ΕΑΠοιβθ ΟΕ μτησος βλμα]] γα σρ]]οά 

- - « - ΄ 

πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς.δὲ Ῥέποιῆσατεϊ αὐτὸν σπήλαιον 
Έος α]] Έλι ΠπΙ0Π5 2 Ῥαῖ το απαᾶρ ή 8 ἆθπ 

- ν ε η ν Ὡλμ ος .. ληστῶν. 18 Καὶ ἤκουσαν οἱ ἀγραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς," 
σὲ τοῦ]οςς, Απᾶ Ἅ᾿Ἠθατᾶα [518] 11ο 3οχΐμοβ -απά “ἴμοδοῃίθὲ δρχ]θσίβ, 

Ἀ: ὁ / . ) αὶ κ η] 4 η ΄ -” 4 ε) ΄ 

κπὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν "ἀπολέσουσιν"! ἐφοβοῦντο.γὰρ αὐτόν, 
απιᾶ (αγ 5οιςῦ ἨούΥ - Ἠϊτα Ἅᾖ{Βαγ ολα] ἀθβῖτογ: 290 {πεγ {εηγεᾶ; Πΐπα, 

ἵὕτι πᾶς) ὁ ὄχλος "ἐξεπλήσσετοὶ ἐπὶ τῇ.διδαχῇ αὐτοῦ. 
Ῥεοιαβθ αἱ Ἅᾖἴπο οτοπνᾶ Ίνετθ αβἐοπςπες αἲ Ἠϊβ {οβοβίπρ, 

19 Καὶ ὅτε ὀψὲ ἐγένετο Σἐξεπορεύετοϊ ἔξω τῆς πύλεως. 
Ἆπά Ὑ]λοι εγεπίπρ οὔπιθ Ἡθ ποπύ Εοχία απῦ οἳ ἴἩθ κοἵτγ. 

20 Καὶ Σπρωϊὶ παραπορευόµενοι εἶδον τὴν συκῆν 
ἈΑπᾶ ἵη ἐπο πιοτπῖπρ ῬαβΣίηρ Ὦγ 1ηαγσ -αν; Τπθ ἉἈρ-ίτοῬ 

Σγ, , η ε .. μ εν µ ε , τὶ 
ἐξηοαμμένην ἓκ ῥιζῶν. 31 καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος 

ἀσ]εᾷ πρ ΣΤΟΠ] [{Π6] χοοίς, Απά “Ἠατίτπρ ὀτοιαεπιρεγθᾶ Ῥοίος 

λέγει αὐτῷ, "Ῥαββι,' ἴδε, ἡ συκῇ ἣν κατηράτω ἐξήρανται. 
8175 ο Πα Ῥαυδί, βεα, με Άμ-ιτεο ίσοι ὅλοιι οαχςεᾶνὺ 5 ἀγ]εᾶ.ιρ, 

22 Καὶ ἀποκριεεὶς "Ἱησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ἔχετε πίστιν θεοῦ. 
Απά "απδνοτίπρ 116515 ΒΗΥ5 ᾖΌοίμεπι, Ἠαπτο «απ Ἱποοᾷ, 

35 ἀμὴν Ὀγὰρ' λέγω ἡμῖν, ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τφῷ.ὄρε.τούτῳ, 
ΤΟΥ τον] 1α7 ἴογοι, ἴμαῦ πΠοθύθς ΘΗΔΠ 54Υ ο ἐπὶς πιουηζαίπ, 

Ἀρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ.δια- 
Ῥο ἴποι {π]κοη ΑΥΓΑΥ απᾶ Ῥο τοι οβθῦ Ἱπίο 11θ 8ε8, απᾶ εΏα]] ποῦ 

κριθῇ ἐν τῇ-καρδξίᾳ-αὐτοῦ, ἀλλὰ πιστεύσῃ! ὅτι 4Δϊ ελέγει! 
ἀοιυς ἵπ Ὦ]5 Ποιιχτ, νῬαῦ 5Ώα]] Ώε]ίθνο 1παῦ τλαῦ Ἠθ5Σ8Β 

ι ὁ ”. ο-ό . ὐ -- 1. 1 ” Ἱι Φ4. ὃ ν) -” λέ 

γινεται ἔσται αὖὐτῳ ο-εαν . ειπῃ. ιᾳ-τουτο λεγω 
19Κο5 ρ]ασα, ἔλοτο βΙια11 ως ἔο μι τημιίογοχ ο βα]] 87. ἍἘου {Πίβτεββου 1: 

ὑμῖν, Πάντα ὅσα Ἔὰνὶ Ἀπροσευχόμενοι", αἰτεῖσθε, πιστεύετε 
ἴογυοα, ΑΙ επ]πρθ πΠαίδοέγες Ῥταγίηρ ο αθ]ς, Ῥεμετο 

ὅτι λαμβάνετε»! καὶ ἔσται ὑμῖν. 256 Καὶ ὕταν Ἑστήκητεϊ. 
νπαυ γοτεσεῖτε, βπά Γ1πογ] εΠα1109 {ογοι. Απά γ/ΠθΩ 7θ 1πιιΥ 5ιαπᾶ 

προσευχόµενοι, ἀφίετε εἴτι ἔχετε κατά τινος ἵνα καὶ 
ΦΤΑΨΙΗΡ, ῶοτρὶνο ἵξ αηγἰμῖπᾳ ὅθ Ἠβτθ αραϊπθύ ΒΠΥΟΠΘ, Ἰπαῦ 18ο 

ὁ πατὴρ-ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφᾷ ὑμῖν τὰ παρα- 
γοιχ Ἐαίμες ἨτνηΏο[ίς]ἵῃ {πε ἍΊθβτεης τπιβΥ2ογρβίτο τοι 5οξ- 

πτώματα ὑμῶν. 96 Ιεἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ. ἀφίετε, οὐδὲ ὁ.πατὴρ.ὑμῶν 
άρηοθ» αγοιτ, Ῥιο1ξ ο ἍᾖΤοτθίτο ποῖ, ποὶίπες γοιτ Ἐαί]ας 

ὁ  ἐἓν πτοῖς! οὐρανοῖς ἀφήῆσει τὰ-παραπτώματα.ὑμῶν.' 
πιποιί]ἵπ Ἅᾖ1ἴπθ Ὥθβγοῦς ἍπσπΙ]] Έοτρ]νο σοαχ οῶεεπορ»ς. 

27 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα" καὶ ἐν τῷ ἱερῷ 
Απά ΤἨεγ «ΟΠΙΘ -4Ραῖπ ο 1εχαββ]οπα, Απά 1π ἴπε υερ]θ 

περιπατοῦντος.αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
85 Ὦο 18 Ιγα]]κίης 6ΟΠΙΘ το Ἠϊπι  Ὥτῃο ομ]οξ ργϊθθί5 απᾶ 

οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι, 28 καὶ "λέγουσιν!ὶ αὐτῷ, 
119 βοτἰρθβ Ἀπᾶ .Τ]θ θΙάε{8, 5Βᾶᾷ Ὅλιογ ΒΑΣ. νο Ἠλπα, 

Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; οἈκαὶϊτίς σοι ν"τὴν ἐξουσίαν 

π 

Ῥσ νπαῦ ααίλοτϊ]ἰγ ἔπεςσο ἰΠίηρς ἄοοδῦ ποια 2 απᾶ πο ἴμοε 3ρατπου1ῦγ 

ταύτην ἔδωκεν.,ὶ ἵνα ταῦτα ποιῇς» 39 Ὁ.δὲ-Ίησους 
αΤΗΙ8 Ρατο, ἐλαῦ ἴποςο {Πϊπρβ ἐΠοικεμοι]ᾶςί ἄοῦ Απὸ ζοδιβ 

-------- ου -------------------ο --υ--ο---υ-υ------θ---- 

ο--- Ὅτιτ, 

σοντο τ. 
Σ Ῥαββεί τΑ. 
8 λαλεῖ 1ΤΊΓΑ. 
1 ΤΤΤΑ. 

το. τοῖς ΤΑΔ. 

.- 

Ρ πεποιήκατε Ώατε τηβάο ΤττΑ. 
κ ἀπολέσωσιν ἴΠογ παὶρΏῦ ἀθθδίγου ττητΑγγ. 

Ἡ ὅταν Τη. 

Δ {-.Ὁ ἐὰν εἴπῃ ττήΑ]. 
1 ἐλάβετε γε τοσθινεαᾶ τττιΑ. 

ἃ ἔλεγον ὕπεγ 8δἱᾷ τττα, 

α ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ΗΤΤΤΑΥΓ. 
Ἑ πας γὰρ {οχ α)] ππινα, Ὁ) ἐξεπλήσ- 

} παραπορευόµενοι πρωὶ ΗΤΊΓΑ. 
οπιστεύῃ τΑ. ἃ ὃ πιπαῦ ΤΤΤΑ. 

ξ--- ἂν ΙΤΤΙΑΥΓ. ἉἈ προσεύχεσθε καὶ γε ρταγ απᾶ 
κ στήκετε Υθ Βἴ8Πᾶ ΙΤΊτΑ. .---υ6/5ε 36 ΊΤα 

ο. ΟΓΑ, 4 έδωκεν την ἐξουσίαν ταύτην Πεν 

5 Γαὐτόν] 1.. 
Σ εξεπορεύοντο Πεν πυεηῦ {ουί την. 

ὁ ΟΤΤΊτΑΥΓ. υ-- γὰρ {ος ππ/[ττ]Α. 



... 

ΧΙ, ΧΙΙ. 

Απδπνετῖπρ βαῖ. 

ππᾶ ΒΏΡΊΤΕΓ 

1 4ο: Τηοθ 

ᾱ το ἴπεπο ΔΥΤΠΙ δαδ]ς 

καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ,ερῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 

ΜΛλΕΚ. 

:ἀποκριθεὶς! εἶπεν αὐτοῖς, ̓ Ἐπερωτήσω »ὺμας κἄγωϊ! Ένα λόγον, 
ατοι, 1 αἱξο οπο ᾖἰπίπρ, 

ταῦτα 
ππθ, απᾶ 1 πΙ]] ἐθ]] σοα Ἐν λα ααεποσῖέσ ἔμεςο {μῖπσς 

- ” -” ο 

ποιῶ. 90 Το βάπτισμα '᾿]ωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ 
Ῥαρθΐστα ο ζύομα  ἍΈοπι ἨἩοππεῃ πγας 1 ΟΥ ΕΓΟΠ 

ἀνθρώπωνς ἀποκρίθητέ µοι. 91 Καὶ Τἐλογίζοντοὶ πρὸς ἑαυ» 
Απᾶ Πο γεαβοποᾶ πΙζ ἵλπαπι 

τούς, λέγοντες, Εὰν εἴπωμεν. -Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, ὙΔιατίϊ 
τηεπ 2 

μο]γεβ, δαγίπΡ, 

ΒΠΒΥΘΕ 118, 

ΤΕ πο 5Ποπ]ᾶ βΑΥ, ΈτοΠι Ἠθατομ, πο πλ αν, ΤΠ 
νο ο ” 

τοῦνὶ οὐκ.ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 99 σάλλ’ ἐὰν' εἴπωμεν, Εξ 
Ίπετ. ἀ1ᾷ πε ποῦ Ῥομετο πι ραῦ 1Ε πε εποι]ά ϱαγ, Έτοπα 

ἀνθρώπων, ἐφοβοῦντο τὸν λαόν' Ἑἅπαντες' γὰρ εἶχον τὸν 
11Η 1Π6Υ Σθηγοᾶ. ηπθ ὭτΏθορ]θ; 40 11 - πειᾶ 

Ἰωάννην Σὔτι ὄντως" προφητης ἦν. 989 καὶ ἀποκριθέντες Ὀλέ- 
1οἨἩ ἴμαῦ ἐπᾷσεᾶ 8 Ῥτορλποεῦ 6 188. Απᾶ ΒἨΏΦΥΤΟΤΊΠΡ Ίμεγ 

γουσιντῷ Ἰησοῦ,! Οὐκ.αἴδαμεν. Καὶ εὐ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶςἳ λέγει 
ΒΑΥ 

αὐτοῖςο, Οὐδὲ ἓ 
{ο ἴπεπι, ἸἈΝοϊζπος 

Το 2688, Ὢο ποπ ποῦ, 

χὼ 
Απά σε8αβ 

λέγω ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
11961 τοι ὃν πια’ οπζμοχΙςγ ἴμεςο δμίπρς Τ ἀο, 

“ΑΠβυγετίΏρ ΒΙΥ8 

“ταῦτα ποιῶ. 

19 Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς ἀλέγειν.' ᾽Αμπελῶνα 
Αηᾶ Ἡθ Ῥοροη {ο ἴπεπι 1Π. 

εἐφύτευσεν ἄνθρωπος, 
ἕ 1ς Τη, ]πςεᾶ. . 

ραγαρ]εό πο 5.γ, 

Ι καὶ περιέθηκεν.  φραγμόν, καὶ ὤρυξεν 
Άπᾶ Ῥ]ασεᾶ μρουῦ [15] .α ξεπςθ, 

3Α. δυ]πογατᾶ 

"Απᾶ ἄπρ 

ὑπυλήνιον, καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ [ἐξεδοτοὶ αὐτὸν 
Ά πΙπο-τοῦ, βπᾶ ο [ή 8 'οπες, απᾶ 16 οαῦ 1 ᾽ 

γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 39 καὶ ἀἄπέοτελεν πρὺς τοὺς 
1ο Ἡπςραπάππεπ, απᾶ Ἰθξῦ ὕπο οοιπ/σγ. Απά ο το Ὅμε 

γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν 
Ἠπςραπᾶταομ αἲ ἴΠθ Βθ45οΏ Ἡ Ῥοπάππατπ, ἴἨπν τοι ᾖ]θ Ἠπδραπάππθα 

λάβφ ἀπὸ ἔτοῦ καρποῦ" τοῦ ἀμπελῶνος 9 Ρο .δὲῖ «λα- 
Τε πιρΏέ τεσοῖτο ἔτοπι ἴπο {ατα -οξ υμο νιπεγατᾶ, Ῥιιῦ ἴπεγ Ἠατίηπρ 

βόντες αὐτὸν ἔδειραν, καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 4 καὶ πάλιν 
νπ]κοη Ἀηΐπα αμραῦ, απᾶ επί [Ππ]παι] απγαγ οπιρίτ. Απᾶ αβαῖπ 

ἀπέστειλεν πρὺς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον' κἀκεῖνον Ἰλιθοβολή- 
Ίο 5επΏ το ἴποπα ΒΠοῦηθτ ῬοπάπιῃΏ, Ώχιᾶ Ἠΐτα Ππανίηρ 

σαντες!.. Ἱἐκεφαλαίωσαν,! καὶ Κἀπέστειλαν ἠτιμωμένον.! 
Βέοπθᾶ ἴπογ εὐχασ]ς οπ ἴλο Ἠθαᾶ, απᾶ βεπὺ [ηΊπι] απαγ Πατίπς Ἰπςυ]{θᾶ [ΠΙη1]. 

ὅ καὶ Ἱπάλινὶ ἄλλον ἀπέστειλεν' κἀκεῖνον ἀπέκτειναν' καὶ 
Απά Ἀσαῦη Αποῦμες Ἡρ 5εηῦ, Ἀπᾶ Ἠΐτα Τπου ΚΙ]εᾶ; 85ο 

πολλοὺς ἄλλους, Ἀτοὺςὶ μὲν δέροντες, τοὺς! δὲ πἀποκτείνοι- 
ΣΗΑΏΥ 

τες. ϐ ἔτι ο 
οἴποςς, 

Ὑεῦ  ἴπεχεξοτο Ἴρηθ. 

38ΟΠΙΘ 

οὖν' 
Έροπι 

αροαὔ1Ίπρ, 

αηβτίπρ 

Ἀπᾶ 3οἴποτβ 

ἕνα Ῥυὶὸν ἔχωνι ἀγαπητὸν αὐτοῦ! 
5Ῥε]οτοά 

ΙΕ Πηρ. 

3Π15 8οσνη, 

ἀπέστειλεν Σ3καὶ! αὐτὸν “πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον,ι' λέγων, Ὅτι 
πε επί ας ο Ἠϊτα το ἑἨατα 154, ΡΩΥΙΠΡ, 
3 , ρ] ε/ ον δὲ ε ῃ {Α.Σ 
εγντραπΏησογται τον-νυιογ-μου. [ εκεινοι.θε οι γεωργοι ,; ειπογ) 

ΤΊεΥ τγί]] Ώανο τε»Ρε' οὐ {ος ΤΙ Ροηῦ. Ῥτπί ἴποξθ Ὡπβραπάπιεη  ϱβαῖᾶ 

κ---, ἀποκριθεὶς ΤΤιΑ. 
ΤΙ ΤΤτΑΥΥ. 

{ ἐξέδετο ΤΑ. 
} εκεφαλίωσαν Ἱ. 
ἀΤΊτΑ. π ἀποκ 
α -- αὑτοῦ ΙΤΤΤΑ; 

Υ διελογίδοντο ΕΤΊτΑΥΓ. 
-ΒΠου]ᾶ τε 5αγ) ΙΤΤΙΑΥ. 

ο [άποκριθεὶς] ὁ Ἰησοῦς τ,; --- ἀποκριθεὶς ΤΤτΑ. 
Εξ τῶν καρπῶν με ἐγαῖῦς τα, 

τέννοντες αΙΤΤΤΑ. 
αὐτοῦ νγ. τα 

Ἡ Διὰ τί τ/ΤτΑ. 
Σ πάντες 1. 

καὶ [1ῃ]τήτδΔ. 
ἑαυτοὺς εἶπαν πττα;, εἶπαν πρὸς ἑαυτοὺς 1. 

127 
Αηβυγοχοᾷ απᾶ επ]ᾶ αῃ- 
{ο ἴποπι, Τ τη] Α]ξο 
Βδὶς οἳ τοι οπο απεξ- 
ῴ]οπ, απᾶ ΑΏΡΒΊΥΟΓ 118, 
απᾶ Τ νη]] {οἱ1 τοα Ὦγ 
πγηαῦ «υαἰΠοχϊυψ 1 ἆο 
1Ἠ959 1Πίπρς. 30 Τηε 
Ὀαρίϊστα οἳ 4οἩΏπ, ΠΒ 
3ὲ Έχοπι ἨΘΑΤΕΠ, ΟΧ οἳ 
ππεηπ ΑΠΒΠΕΓ ΤῃΠθ, 
91 Απᾶ ἴλογν τεαςοπεᾶ 
ππΙτη {Πθπαδε]τες, 517- 
1Πβ, ΤΕ τνο ϱΏα]] Βασ, 
Έτοια Ἠθεαγεη; ο σ]] 
5πσ, αγ ἴπεη αἱᾶ 
Ψο ποῦ Ῥε]αενο Πῖπι2 
35 Ῥι0 18 γνο 5Ἠο]] 5.5, 
ΟΕ παεη; πουν {εατεᾶ 
”µθ ῬεοΡ]ε : ΞοΥ α]] πιει 
οοἀη/{εάᾶ {οιπ, ἴλαῦ Ἡθ 
πτηςδ α Ῥτορλοῦ Ιπᾶεεᾶ. 
35 Απᾶ {Παγ απςπγεγθᾶ 
ΑπΏᾶ βπ]ᾶ ππίο σΦε518, 
Τε οπἈποί {ε]]. Απᾶ 
ζοδαν απβδπγογίησ βαλε 
Ἁαπ[ο ἴΏοπα, Νε]ίπετ ἄο 
1 1ο] τοι Ὁγτ π]αξ 
ππζποσϊιγ Ί ἆο ἴλπθβο 
ΤΠΙπρΒ, α 

ΧΤΙ,. Απᾶ Το Ῥορα 
το βρθα]ς απίο {6η Ὁγ 
Ῥαχθβλρ]θ. «Α. σεγίαϊα 
ΤηΛΏ Ῥ]απῖθᾶ α γἰπθ- 
γατᾶ, απᾶ 5εῦ ϱΏ Ἠθᾶρθ 
Αποιῦ 18, απᾶ ἀϊρρεά α 
Ἄίασε Ιογ πο ν/πεξαῦ, 
Άπᾶ Ῥα1]6 α ΈοΥΥΕΥ, αηᾶ 
1εῦ 19 οαῦ ἴο Ἠαςραηᾶ- 
ΤΊΕΏ, Άηπᾶ νγοπῦ Πίο 8 
ΣΥ ΟΟΠΠΙΣΥΣ. 2 Απᾶ οὗ 
ΤἨθ 5ΟΔ6ΟΠ ο εεηπὀ {ο 
τλΠε Παςραπάᾶπιεη ο 5Ετ- 
παπῦ, ἴπαῦ Ἡε πι]σηξ 
ποτεῖτο Ίτοτα ἴηο ἨΠΠδ- 
Ῥαπάπαθη οἳ ἴλο Στι]ῦ 
-οξ {με τιπεγατᾶ. 9 Απᾶ 
ὍΠεγ οπιρΠῦ Λι, απιᾶ 
Ῥεαῦ Ἠῖπι, απᾶ βεπ{ πα 
Άπναγ θιηΡΟγ. 4 Απά 
πραϊπ Ἡο εοπὺ ππίο 
ΤΏοπα αποῦποτ 5εγταπί; 
Ὠπᾶ αὖ ἨὨϊπι ἴπαογ οα5ῦ 
8ὔοησς, απᾶ πνπουπᾷεά 
Πῖτα Ἰηπ πο Ἠαπᾶ, ατᾶ 
εεπό Πύπι πΥΥΑΥ΄ΞΠΒΙΠΘ- 
Σα]]γ Παπᾶ]εᾶ ὃ Απᾶ 
Ἀσιῖτ Ἡρ 5οπῦ απούποσ; 
Ἀπᾶ Ἠϊπα ἴπογ ἸΚΙ]εᾶ, 
Ἀηπᾶ τηαπσ Οἴ]Ἠεβ; 
Ὀθαὐῖης 5οτΏθ, πιά Κ]]- 
ης 86οπ1θ. 6 Ἠατῖιπρ 
γεῦ ἴπετεξοτο οπθ βοἩ, 
Πῖ5 ππε]]ρε]οτεᾶ, -Ἠθ 
εεηῦ Ἠ]τη α]5ο]αςῦ ππ{ο 
Ίπεπι, ΒΗΨΊΠΡ, Τηογ 
πνῖ]] ΤΘΥεΓθηοΘ ΤΗΥ ΒΟΠ. 
7 Βαή ἴποςξο Ἠαςραπᾶ- 
ΤΠΕΠ ΒΑΙᾳ ΑΠΠΟΏΡ ἴπθπι- 

"κἀγὼ ὑμας τ,; --- κἀγὼ (γεαᾶ ἐπερ. 1 ση] α5]ς) τττΑ. 
κ- οὖν ΙΠΤΑΥΓ. 

Ά Όντως ὅτι ΤπτΑ., 
ἆ λαλεῖν 1ΤΊτΑ. 

Ἀ καὶ ΑΠ ΙΤΤΓΑ. 
κ ἠτίμησαν 1πβυ]{εᾶ τῃτ; ἠτίμασαν ΤΑ. 

ο--- οὖν [τ,]τττα” 

{- τὸ 
.Ν ἀλλὰ (γεαᾶά Όαϊ 

υ τῷ Ἰησοῦ λέγουσιμ ΤπτΑ, 
5 ἄνθρωπος εφύτευσεν τ, 

Ἱ-λιθοβολήσαντες 1ΤΤΧΑ, 
]---πάλιν αΙΤΤτΑ. 

Ρ ἔχων νυὶὸν 1; εἶχεν υἱὸν πΤτΑ. 
3 5ὸ εσχαῖον πρὸς αὐτούς ΙΤΤΑ., 

τα οὓς 

πρὸς 
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ποΐνοε, ΤΗΙεΙςἐΝολμεΐτ; πρὸς ἑαυτούςῇ! "Ότι-οὗτός ἔστιν ὁ κλήρονόµος δεῦτε, ἀποζι 
Ὃ ο αν απιοπσ ἐλοϊπκθ]τος, πης ᾖ 18 οἵτ: σοπ10, ἍἸ1θῦ αβ 

Μ]λω]] Ῥο ουχ. 8 Απά κτείνωµεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονοµμία. Βκαὶ λαβόντες, 
ας ο . κι ἼἌϊπι, απᾶ οἱ π]]ῶθίἨθ Ιπλεχίίαβποθ,  Απᾶ λΠατίηςἔπχκεπ 

Ἰϊπι οἱ οἳ ἔλο γίπο- αὐτὸν ἀπέκτειναν,ι καὶ ἐξέβαλον Ἱ ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 
Ὃ ος ες Ἠΐπαγ ποτ ΚΙΙέά [Παπα], απά σαδῇ ΕοτῦἩ Πήπα] οπἡρίᾶᾳ ἴποθ τνπεγητᾶ, 

Όιο τὶπογαχᾶ ἄο2 Ἡο 9 τί Χοῦνὶ ποιῆσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ 
1] οοπιθ απᾷ ἄθείχος Ίηῃιαῦ ΕΠοΣΟΓΟΣΟ ΥΠ ἄο Ίο Ἰοτᾶ οξ{μθ υπογατά  Ἆο πῇ]] σοπιο πμᾶ 
9μο Ἠπββαπάταςη, απά ” η τ 
πή]] ϱἰγο ἴο γιπογιτᾶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα . ἄλλοις. 
ππ{ο {115.10 Απᾶ᾽ ΠΠ ἄθκίτου πο Ἠπεραπάπασπ, απᾶ π]Είπθ ἴπο τπεγαχᾶ. ἵο οὔΆοτβ, 
Ίατο Υο ποῦ τοπᾷ ἴπ]β ο Φι Ἡ ι , ών / ιν 
Ροήρίαζο; Ίπο φἰοπο 10 «Οὐδὲ τὴν-γραφὴν-ταύτην ἀνέγνωτε; Λίθον ὃν 
γμΙοὮ ἴμο Ὀπί]άθίβχε-  3Νοῦ΄οτεπ αμῃῖᾳ Ἰβοτίρίατοθ αχᾷ1ᾷ 379 5χομᾶῦ [ΤΠ] βἴοπε πΠῖοἩ 
Πεοῦεᾶ ἰβ Ῥειοπιθ {Πθ », , 3 ε 5 » Φ. ΄ , ᾽ | 
Ἰομὰ οἱ Ελ οοσπος: ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλἠ»; 
11 ΕΠ] πνα» ἴμο Τιοχᾷ8 Ἀχθ]θοιθᾶ  1ἴποερ”ηπο ραϊ]ᾶ, 98 18 Ῥεοοπαθ Ἠοπᾶ 
ἀοἴπᾳ, απᾶ 16 18 πιαχ-- Ἴ ᾿ , . ε/ ” « ε 
γο]]οας Ίπ οαχ ογε γωνίας. 11 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, και ἔστιν θαυ-' 
12 Απᾶ ἴπογ μοαβΏῦ ο οἳ Γ5Π9] οοΓΠΘΓ: άτοπα [1π6] Τιοτᾶ νΓΕΒ 115 απᾶ ᾖ 8 ρη- 

Σστιὰ ἅο πουήνι ἔως. μαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 19.Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν. κρατῆσαι, 
ἴπογ Ίσιθι/ εαν Ἡθ Ἠπᾶά ἄετβαί πι οισ 6768. Απάᾶ ἴἨαγ βοιβΒῦ , Ἠϊα ἡΌο]αγ]ο]ᾶ οξ, 

οσα ο) ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον' ἔγνωσαν.γὰρ ὅτί πρὸς αὐτοὺς 
τει Ἠήτα, απᾶ Ὑοπὸ 8Πᾶ μου 2εητεά 'πθ οχοπᾶ; ΣΟΥ ἴΠογ Κπειπ "πα ββαἰποῦ πρι. 

πω τὴν παραβολἡν εἶπεν' καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 
Ἴπθ ΡΕΣΑΤΌΙΘ 19 5Ρθα]ςς, Απᾶ ἸεατΙπρ ἀαῖπι ἴπογ πγεπί ΑΠΩΥ. 

πο μα λος ποπᾶ 19 Καὶ ἀποστέλλονσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων 
{μο Ῥμμτίεοος απᾶ οἳ μα 'πογ  .αν | τς : η. ΒΟΠ1Θ ος πθ  ΈΤπανγίβθςς 

Η ο ” ρω 

ιο Ἠοτοβίαπς, ἔοσαίοα «αἱ τῶν Ἡρωδιανῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγφ. 14 7οἱ δεῖ 
ο ο ποτας. πα οτμο δεσα Όλα Ἠΐτα που ταϊρΒέ ολΆοἩ ἵτ ἂἱ Άπια Όχι 14 Απᾶ πῃοατ. μου ο. : Θ Ὃ α 1918, ς -τς ο. αμα οαῖς πα ος ον ΕΥ 

ο μον πας ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, 
ο. ο Ὃ ασπο πι οα βαγ ον ο. ο . «Ὅχαθ ος 

πο αμ ο το κα του µέλει σοι περὶ οὐδενός' οὐ γὰρ βλέπεις εἰς 
Ὃ τὸ Ὃ ο τον ος Απᾶ «ἴ]μθτοῖβοβτο {ού]ορ αΏοπῦ ἨΠοοπθ; {οσ”ποῦ 101ομ ”Ιοοκθεῦ ο [ὔλμο] 

πποπ, Ὀαΐ Ἰρμολοςῦ νἼθ: πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ” ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ 
τα ο αρα ορ σιτὸ ̓ 'βΏρθβταποθ οξταθπ, Ὄαῦ να ται 1πο Ὑαγ οξ αυἁ 

ἰπίραξο {ο Όπεαχ, ος διδάσκεις. Ζέἔξεστιν 3κῆνσον Καίΐσαρι δοῦναι! ἢ οὔ; 16 δῶμεν 
ποῦ7 16 8ΠΕΗ΄γνο Ενθ, Ἰοασ]οδῦ: 18 15 1αγγέα] «ὑπραίθ {ο 0ρσατ ᾖ{ομβῖτοθ οἵ πο 5οπ]ᾶ πορῖτο 
ος ΠΡΙ] πο ποῦ ρἱτοῦ κ κος Ωω αν Ῥο δν ο πα ιμκών ο ηι 
ἨῬπῇ Ἠο, Κποπήπρἡμείτ Ἡ μὴ-δῶμεν : Ο.δὲ Ῥείδὼσι αὐτῶν τὴν.ὑπόκρισιν εἶπεν 
Ἠγβοοχίαγ, βαἱᾶ απίο ος Βποι]ᾶ πο ποῦ ρινο Βπίπο Ἰποπίπρ ἡλπείσ Ἡγροοσίςγ Βε]ᾶ 
θα, ΊΨπγ ὑεταρύ γ , , , , , , η ” 
πιο7 Ῥτίηααθαροπησ, αὐτοῖς, Τί µε πειράζετε; φέρετέ µοι δηνάριον ἵνα ἴδω. 
ση 1 τιν 3θθ 16, ᾖοἱμοπι, ΊΠΗΥτηθ ἆογθ ἑπιρι ἨἘτίπρ πα ε ἀθπατίπςβ Ἰλαῦ 1 τααγ περ [Παζ]. 
19 Απᾶ πο Ῥτουιρηῦ « ο : ντα. .- / ες πι ῃ 
ἔ, Απᾶ ο καϊθ απο 16 Οἱ.δὲ ἤνεγκαν. Καὶ λέγει αὐτοῖς, Τίνος ἡ-εἰκὼν.αὕτη καὶ 
απ σος ἵ8 ΗΒ Απά {μον Ὀτουρηί [16]. Απᾶ Ἠθ 88558 ἴο ἔμθπα, ἼΓΠοβο ΠΠ] ἍᾖΠΙΒΊπιαρο απᾶ 
τηηρθ απᾶ βπρεγβοτίρ- μμ ο ὂ 
Εοιὸ Απᾶ Ὅμεν εωᾶ ἡ ἐπιγραφή: «Οἱ δὲΙ' ἀεπονί αὐτῷ, Καΐσαρος. 17 «Καὶ 
πηωίο Ἠϊτα, ΟββΑΥ”Β, πο Ἰπβοτιρῖϊοι Απάᾶ ἴπαγ. βαῖᾶ ο Πίπι, (0995418. Απᾶ 
17 Απᾶ «πθεας ΑΠΑποΓ- ἀποκριθεὶς ὁἵ Ἰησοῦς εἶπεν Ἰαὐτοιοι ΕΆποδοτε τὰ Καί- Ίπᾳ βαῖᾶ ππέο ἔλαπι, ρινεις ἴησους ειπεν ᾿᾽αὐτοις) Ὁ-απ [ πο ἷ 
Ἐεπᾶςν ἴο Όαεεαχ πο ᾿απβγετίπρ 119548 Βαᾷ  ἵο ίμεπι, Ἐεπάοτ' ἴπο ἐπίπρε οἳ (18- 
ἠλίπρε Όπαῦ 3 ͵ ασ - ον οπᾶ ἰο ἆρᾶ ὧςς σαρος! Καΐσαρι,καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷθεῷ. Καὶ Ὀἐθἀύμασανὶ ΒΑΣ’Β, απᾶ ἴο ἄοᾶ ἴπο 5 
Ἠήηρε ἐμοῦ ατο ἄοᾶ”, 88τ ἳο 0ββΩτ, εθπᾶ ἴἨο ΠΙπρβ οἳ ἄοᾶ {ο βσᾶ, Απᾶ ἴπογ ποπάρταα, 
αμα τοία ϱἲ ἐπ αὐτῷ, 
ἤ ' 

αὐ ἨὨτι, 

18 μον σοπο πο 18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν' 
Ἰήτα Ίμπο ΒμᾶᾶισθςΒ, Απάᾶ  Ἄσοπιθ α5βᾷάασοθθΒ το Ἠΐπῃ, πΥἩο Β87 
ΨΥΠΙΟἩ 8αΥ ἴΠετε πο ». νὰ ω κ 1 , Ἡ οι ος , ἃ 
ποεαττοοβίοπ; απᾶἴλου ἀγάστασιν 'μὴ.εἶναι' καὶ Ἱἐπηρώτησανὶ αὐτόν, λέγοντες; 
Ααιοᾶ Ἠΐπι, ΦΑΥΙΠΡ, ϱ τθβηττεοβίοη Τμεχθ 18 ποῦ, Απᾶ 11ογ ἀαθεῦῖοπθᾶ λΐπα, βασίπς, 

σ ἀπέκτειναν αὐτόν ΤΤτΑ. π -- αὐτὸν ἨὨῖπα ΙΤΤΓΑΥΥ. α.. οὖν ΤΑ. 7 καὶ απᾶ (γεαᾶ 
Τπεγ ΒΑ5) ΤΤΤτΑ. : -- εἰπὲ οὖν ἡμῖν Όε]] 418 ἴΠογαε[οτθ 1, 3 δοῦναι κῆνσον Καίσαρι 1ης. 
Ῥ ἰδὼν Ἠαπσίηρ πο π. ο [οἱ δὲ] 1. 4 εἶπαν ΙΤΙΤΑ. -ὁ δὲ απά (ύεβιβ) ΕΤΤτΑ, 
{-« αὐτῖςἁ. ᾽ ΕΤὰ Καΐίσαρος ἀπόδοτε ΤΤτΑ. Ἀ ἐθαύμαξζον ΙΤΙΑ; ἐξεθαύμαζον ρτεδΏΙγ [ 

Πποπάεχεά τ. | ἐπηρώτων ΙΗΤΤΊΤΑ., 



Χ]Π. ΜΑΚ 

19 Διδάσκαλε, ΚΜωσῆς' ἔγραψεν ἡμῖν, ὅτι ἐάν τινος ἀδελ- 
Τεασμος, ΜοβεΒ Ὑποίθ «ος 18, ὑπαῦ Ἰξ οἳ Πγοπθ 8 Ῥγο- 

φος ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναϊκα καὶ Ἰτέκνα μὴ. ἀφβιὶ 
1πος Ἅαποπ]ᾷ 4ἱθ απᾶ ἍΊθεατο Ῥοπίπά 8 πο ἈΑπᾶ οἨ]]άτοι Ἴεᾶτο μοῦ, 
ιν 2 ο .Ἡ ψ. ω . ” . τν) ΙΙ Ν 
ἵνα λα ὁ ἀδελφὺς. αὐτοῦ τὴν γυναῖκα": Παὐτοῦϊ καὶ 
οπου Ἐποα]ά "ναι αμ1β “ρτοῦπες 1πθ ση ξθ οἳ Ἠῖτα απᾶ 

ἐξαναστήσφ σπέρµα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 320 ἑπτὰ 3 ἀδελφοὶ 
1Α459 Ἱ1Ρρ «5θθᾶ το Ἠϊ5 Ὀτοίμεν., Ῥθτεπ -«Ὀτοίμτεη 

ἦσαν καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα, καὶ ἀποθνήσκων 
.πογθ πετθ; απᾷ Πο ται νοοκ ϱ πάο, Άπᾶ ἁγίπρ 

οὐκ.ἀφῆκεν σπέρμα. 321 καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ 
16έῦ πο 566ς Απᾶ πο µβθσοοπᾶ πτοοῖς πας, Άπᾶ 

ἀπέθανεν, Οκαὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκενὶ σπέρμα’ καὶ ὁ τρίτος 
ἀϊθᾶ, απᾶ ηθϊίπε ο 1εξῦ βοθά; Απᾶ ἴπο «π]τᾶ 

ὡσαύτως' 93 καὶ Ῥέλαβον αὐτὴν" οἱ ἑπτά, "καὶ! οὐκ ἀφῆκαν 
Ἰκουγῖςο, Απᾶ 3τοοξ μες ἍἱἨθ Ἄθγεηπ, απᾶ 1εξῦ πο 

μ ο) μμ] ΄ με τα ” ϱ) Ὃ οω 
σπέρµα. Ι᾿ἐσχάτήϊ πάντων ᾽ἀπέθανεν καὶ ἡ γυνή.ὶ 25 ἐν τῇ 

5εθά, Ταξί οἱ 811 αῑεά 815ο πο ΊΤΟΠΙΛΗ, Ίπ ἐπθ 

ἴοῦνὶ ἀναστάσει, Ἱὕτα» ἀναστῶσιν,! τίνος αὐτῶν ἔσται ; 2 
3μΠεχεξοχθ ΥθβαττβΟῦΙοὰ, Ὑπεηπ 11οΥ 5Ἡθ]] ατῖβο, οἳ πἩῖοἩ οἳ ἴλοπι επβ]1εἩο ῬΘ 

γυνή; οἱ.γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναϊκα. 24 "Καὶ ἀποκριθεὶς 
πο Ἅᾖἆοτῖμπθ 9θπεπ Ὠπᾶ Τος 85 νη{θ. Απᾶ Ἅαηρπετίης 

ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,ὶ Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες 
1Τοβάς βεᾶ. ᾖΌοπεπι,, «Μοῦ “Ἴρτοθίοθ Ἅ49΄Ύθ6ῖτ, ᾿ποῦ Ἐποπήπα 

τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ: 256 ὕταν γὰρ. ἐκ 
πο 5ορῖαχθ ποτ ᾖ{μθ Ῥοπτθς οἳ ἀοᾶ Έος πἨοεπ 4ΓοΠΙΑΤΙΟΠΡ 

νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε Ὑγαμοῦσιν οὔτε ᾶγαμίσκονται,!ὶ 
Γπα6] ἄθαᾶ Ὅπετ τῖςο, πείῦηθχ ἄο Τ1θΥ7 ΤΙΑΤΥΥ ἩΤΟΣ 89 Ρἶτεη Ίπ ΤΙΡΙΤΙ4Ρ9, 

ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι Σο ἐν ποῖς οὐρανοῖς. 326 περὶ.δὲ 
υΌαῦ '9ἵ0 3 απρει ἩΠπο[ατο] 1π ᾖἴἩρ ἍἨθατεπβ, Ῥηπῦ οοποεχπῖης 

τῶν νεκρῶν, ὅτι ἐγείρονται, . οὐκ.ἀνέγνωτε ἐν τῇ ’ βίβλῳ 
"μο ἀἆθμᾶ, «πα πε το, Ἠμγο γθ ποῦ τθιᾶ ἵη ᾖ1πθ  Ῥοοκς 

αΜωσέωσ! ἐπὶ τῆς! βάτου, Ῥὼςὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ θεός, 
ΟΕ ἼἼοβ6ς, [ήπ ἴπο Ρατί] ον πο Ὅτπβαϐ,  Ἠοπ 3βροκο 3ΐτο Ἠϊπωι Ἅ3λ1οᾶ, 

λέγων, ἨἙγὼ ὁ θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ «ὐὶ θεὸς ᾿Ισαὰκ καὶ' εὁἳ 
βαγίτπρ, Τ [Ατα]ίΠρ ᾷοᾶ οἳ ΑΡΓΑΠΑΙΙ απᾶ ἴημο οᾶ οἳΊββαο απᾶ Ίπο 

θεὸς ᾿Ἰακώβ: 97 Οὐκ.έστιν «ὁλ θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ἀθεὸςὶ 
αοά οἳ ᾳασοορ 2 ο ἸΒ ποῦ ᾖἴπο ἀοᾶ οΕξ[1πε]ᾶθαᾶ, ὍὈπί 6οᾶ 

, -” ω 

ζώντων" ... οὔνὶ πολὺ πλανᾶσθε. 28 Καὶ προσελθὼν 
οἳ Γύμ6] Πτῖηρ. Ὁ «Όμοχοίοτο ρτοαΏ]γ ΓΣ. Απᾶ "Πατίτπρ οοτιρθ”πρ 

ες τῶν γραμµατέων, ἀκούσπας αὐτῶν Ι᾿συζητούντων,!-Ξεἰδὼςὶ 
10Π9”0431196  Ἅποχῖρες, Παπῖηρ Ἰεβτᾶ παπι τθβ»οπίηρ {ορεΐμεσ, Ρροτοθίτίπα 

ὅτι καλῶς Ναὐτοῖς ἀπεκρίθη.ὶ ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν 
ἡπαῦ τα] "μονη Ὦθ απβπεχοά, αιθββ]οπθά Ἠϊτα, Πίο 5” 

Ἱπρώτη πασῶν ἐντολήϊ;, 329 Ἠ5Ο0.δὲἸησοῦς ἀπεκρίθηὶ 
Ππε ἍἈτεῦ 308 3411 Ἰοοπιπαβχιᾶπιθηῦ 2 Απᾶ σεβας Απςυγοχοθῦ. 

Ἰααὐτῷ,ὶ Ὅτι πρώτη Ἅ"πασῶν τῶν ἐντολῶν," ἛΑκουε, 
Ἠΐτα, [119] ἨἈταυ οἳ αἲ]. Ίπθ οοπηπιαπάπηρπ{ς Πα], Ἠθας, 

κ Μωῦὺσῆς ΗΠΤΤΑΥ. 1 µη ἀφῃ τέκνον Ίεανθ πο ολ]]ά τα. 
Ὀπετείοξε Ἐπι. ο μη καταλιπὼν Ἠαπίηρ 19ὺ Ὀθδβῖπά πο ΤττΑ. 
α ---'καὶ τττα. κ ἔσχατον 1ΤΊτΑ. 5 καὶ ἡ 
ν --- ὅταν ἀναστῶσιν [τῃπτ. 
ΣΤΤΤΑΥΓ. Ψ --- οὗ αιπ[τε]νν. :Μωῦσέως ΙΤΊτΑΥΥ. 
ο--- ὁ ΗΤΓΑΥΥ. ἆ ---.θεὺς ατΊτΑΥ. 
Γσυνζητσύντων ΙΠΤΓΑ. Ε ἰδὼν Ἠανίηρ ΒΕΘΠ ΙΤΤτ. 
πάντων ἐντολή ας ἐντολὴ πρώτη πάντων ΤΊτΑ. 

τι αὐτοῦ ΤΤτΑ. 
5 --- ἔλαβον αὐτὴν [ΠΙτΊτΑ, 

νη ἀπέθανεν ΤΤΊτΑ. 
π ἔφη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς «658 βαἱᾶ ἔο ἔπετα ΤττΑ. 

Διτοῦ ΟΙΤΤΓΑΥΥ. 
9--- ὑμεῖς οὖν (εαᾶ πλαν. Υθ ει) π[πτ]ὰ. 

Ἀ ἀπεκρίθη αὐτοῖς ΤΊΧΑ. ἳ 
κα ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ππτΑ. 
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19 ΜαΡίος, Ἡοκθβ πτοίθ 
ΊΠΤο ἩΒ, 1  ΠιλΠ)Β 
Ῥγούλεν ἆῑθ, απιᾶ Ίθατο 
1ἱ5 νο δε]ύπι πε, 
ΑΠ 7419 11ο ομΙ]4χ6Π, 
τπαῦ μῖ5 Ῥγοίμογ εποπ]ά 
Ία]κε Ἠ15 σηῄ{α, ’πιᾶ ταῖςθ 
πρ 5οθϱᾷ Ἡπίο Ἠ15 Ώχο- 
που. 20 Νουη ἴπετθ 
πγθτθ 5επεηπ ὈτοείμτεἨ : 
Ἀπᾶ ἴλμο Πτδυ ἰοοῖς α 
πάς, απᾶ ἁγίηρ 1εξί 
Ἡο ϱθθρᾶ. 21 Απά Ίἴπο 
πεοοπά ΊοοΚκ Ίος, απά 
ἀϊεᾶ, πεϊέπες 1εξύ Το 
ΑΠΣ 5θεᾶ: απιᾶ ύπο 1ΠΙχᾶ 
1κονή»θ. 20 Απᾶ ἴπο 
ΈΕΥΕΠ Ἠπᾶ Ἠοες, απᾶ 1εξὺ 
πο Εθεᾶ : ]α5ὐ οἱ 31] 119 
ΤΤΟΙΗΔ1Ι ἀ1θᾶ α]ςο. 25 1π 
Τπετοβυχτεσ{ῖοἩ ἴπετε- 
άο9τθ, Ὁ Ἴθη ΤἨεΥ ε]ια]] 
π1βο, ΥΓΏΟ5Ο ππΙάθ β]λα]΄ 
5Π9 Ῥο οἳ ἴπεπιδ {οι 
1ηθ Βθτεη Ἰαᾶ Ποεχ ἴο 
π/λθ. 24 Απᾶ ὀε5ιβ 
Αηρηοθτῖηςρ απ]ᾶ ππίο 
ΊἨοπα, Ώο Το ποῦ {Πετοε- 
άοτθ 61, Όεοβαςδα 7θ 
Ἄπονυ ποῦ ἴπο 5οτῖρ- 
Ίατ6β, ποεϊηος ἍΤπθ 
ῬΟΊΥΘΣ οἱ ἄοά 25 Ἐος 
νπεπ ἴπου εἨα]] τ5θ 
1χοπ {19 ἀθαᾶ, ἵΠεγ 
πιεΙ{ἩθΓ ΠΙΑΤΣΥ, ΤΟΤ α5Θ 
Ρον Ιππιαττίαρο; Ὀα5 
Άτο ας ἴΏθαπρε]5 ΥΠΙοἩ 
ΆΤ9 Ίπ ἨΘΕβΥΘΗ. 26 Απᾶ 
35 θοπομίπρ πο ἀεαᾶ, 
τλαὺ Όπογ τῖςθ: Ἠβτθ 
γο9 ποῦ τθμᾶ Ίπι ἴπθ Ῥοοἷ 
οξ ο565, Ἠοι Ίπ {19 
ὍπεὮϐ 6οᾶ ϱρακο ππ{ο 
Ἠΐτα, ΒΑΥΊΏΡ, 1 απι πο 
6οᾶ οἳ ΑΡταμαπι, απᾶά 
ἴηο αοά οἳ Ίβαςο, απᾶ 
11ο ἄοά οἳ «αοοῦ 
27 Ἠο 18 ποῦ ἴπο ἄοά 
οξ ἴπο ἄθαᾶ, Ὀαυ ἴπο 
αοᾶ οξ πο Ἠτίησ: το 
άπθγεβοτθ ἄο ρτεαΏἰγ 
6χτ, 28 Απᾶ οπο οἱ ἴπθ 
ΒΟΓΙΏΘΒ 6ΑΙΏΘ, απᾶ Ἠατ- 
ἄπρ Ἠθατᾶ {Ἠθπα τος- 
Βοηπῖπρ ὑοροῦπος, απᾶ 
Ῥοτοθ]τίπρ Ὅπαί ηο Ἠμᾶ 
απβπγεγθά {ἴἨθπα πνε]], 
Ἀβκοθᾷ Ἠϊπα, ΠΙΟΣ 1βΒ 
πο Ἀταῦ οοπιτηθπᾶ- 
πηθηῦ ο 4119 29 Απᾶ 
ᾖθβαβ απβιοτθᾶ Πΐτη, 
1Ἡο Ἀχςύ οἳ α]] {πα 
οοπυτηἈπάταρπῦΒ 58, 
Ἠθας, Ο 1ρταῬ!;: Τη9 

π .|- οὖν 

ἓν οὖν ΤΤτΑ. 
α γαμίδονταυ 
Ρ πῶς πια. 

2 
ὰ πρὠ 

Ἰ--- αὐτῷ 
πια πάντων ἐντολή ΑΝ; πάντων [ἐντολή ἐστιν] ουπιτηαπᾶτηεηῦ οἳ α]] 19 1,» ἐστίν π[ητ]α. 

(γεαᾶ [πε] Ατεῖ 18) τττΑ. 
ως οτττ  Ε ν  πν τσπτ ποτ σρς ρρ πσσσσσσ 

- σσ. 



190 
Τιοχᾶ οἳσ ἄοᾶ ΙΒ οπθ 
Τιοτᾶ: 50 απᾶ ἴποι 
εἩα]έΊστο ἴ]ο Τιοτᾶ ΕΠΣ 
σοᾶ τηϊί]ι αἲ] {πσ πεατῦ, 
απά ση αἲ] {πγ ρου], 
Απ στα 1] σ΄ τοίπά, 
απά πα αἱ] {ΛΥ 
αίτοπρια: ἴπῖς ὅ ἴπθ 
Άτοῦ οοπιπιαπᾶπιεπ, 
3] Απᾶ 1ο εεοοπᾷ 18 
Ἰκο, παππεῖψ ὑῖ5, Τποα 
ελαῖὲ Ίογο 1πΥ ποῖρ]ι- 
Ῥους α5 Ἠγκο]ξ, Ἔπετθ 
18 ἨΟπΠΟΘ οἴΠεΓ 60Π1- 
πηππάπιοπῦ ᾳτοα ος 
{λα ποσο, 32 Απᾶ 
11ο βοτῖυο δβ]ά απο 
Ἠΐπι, Να], Μπρίος, 
ἴλοα Ἠπςῦ οπἱᾶ ἴπθ 
ἐτα(μ : Εοτ ἴπετο 15 οπθ 
ᾷοᾶ; απᾶ {ον ἶ5 ποπθ 
οἴ]ιος Όπέ Ἡο: 38 απᾶ 
{ο Ίοτο Ἠϊπι σνϊ(Ὦ αἲ] 
{πο Ἠθατί, απᾶ πσνιίἩ. 
αἲ] τπο ππάετ»ἰαπάῖτα, 
απ η Ὦ α]] ια 5ου], 
Απά πα α΄ ἐμθ 
βἰτοηρίἩ, απᾶ ἴο 1οτο, 
λί5 πεϊρηΆροιχ ας Εἶπη- 
ο1Ε, ἶ5 Πποχο ἵπαητ αἩ 
ππ]ο]ο Ῥατπί οΠετίπρβ 
βπᾶ 5αογ]Ποςθ», 54 Απᾶ 
π/ηεη ζέδας βαν’ ἴ]λαῦ 
Τε απβπ/εχεά ἀῑξογθεῦ- 
15, ο βαῖᾷ ππῖο Ἠΐτη, 
Ίποι ατῦ ποῦ Εατ ἔτοτα 
ἴλο Ἱεπρᾶοπα οἳ οά, 
Α πᾶ ηο ΠΙβΠ α1ἴετ ἐ]λαῦ 
ἄατοῦ αδ]ς Ἠϊπι απ 
σιεδίίοπι, 

3δ Απᾶ σὕες5ας αἩ- 
βτγεγθᾷ απᾶ 5α1ᾷ, 1νΠ19 
1ο ὑπαρηΏῦ ἵπ ἴμο {επι- 
ΦΙ6, Ἠοιυν δα ᾖἴπο 
Βοτῖρος ἴπαῦ Οπτῖδὺ 8 
Ἠθ Ῥοηῦη οἳ Ῥατιᾶ 2 
96 Ἐογ Ὠανίᾶ Ἠϊπιδε]Ε 
Βηἱ4 Ώγ ἴπο ΗοΙγ ἄμοςῦ, 
Τηο ΤΟΕῦ 5αἱᾶ Το πι 
Τιοτᾶ, 510 ἴποα οἩ ΏΙΥ 
χὶρΏῦ Ἠαπᾶ, Ε111 1 παακθ 
ολῖπε επεπιῖθς ᾖΤΗΥ 
Σοοΐσδίοο], ὁ7 Ὠατιᾶ 
{ποτεξοτθ ἨΠϊπαξε]{ εα]]- 
θἱν Ἠϊπι Τιοτᾶ: απᾶ 
σΏεηςρ 8 Ἡε /Π6π Ἠϊ5 
8οπ Απᾶ ἴπε σοἵη- 
τηοὮ Ῥοορ]θ ἨἩθατᾶ Ἠϊπα 
ΕἰπαΙγ. 

38 Απά Ὦο εαἷᾶ ππ{ο 
ΊΠοτα Ίπ Ἠϊς ἀοοΐτίπο, 
Ἓεπγατο οἳ ἴπο 5οσ]ρες; 
πτΏΊσοὮ Ίονο {ο 5ο ἵπ 
1οπρ οἸοίβίπρ, απᾶ ἶουθ 

ΜΑΡΚΟΣ. 

κύριος ῥὁ.θεὸς.ἡμῶν κύριος εἷς ἐστίν. 80 καὶ 
[πο] Τιοτᾶ οἅχ ἄοᾶ “]ιοτᾶ οπο Ἅᾖβ, Απά 

ἀγαπήσεις κύριον τὸν.θεόν.σου ἐξ ὅλης τῆς.καρδίας.σου 
{ποι 5Πα]{]οτο [πο] Τιοτᾶ {πγ ἄοά να αἲ {5 ΠἩθητε 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς.σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς.διανοίας-σου 
απᾶ πΠϊα αἲ] μα 5ο] Ἀαπᾶ νι αἱ ΤΗΥ ταϊπᾶ 

καὶ ἐξ ὅλης τῆς.ἰσχύος.σου. "αὕτη πρώτη ἐντολήη.! 
απᾶ πΙ να αἱ] {η βιτεηρίἩ. ππὶς [18 116] Ἀταυ οοπιπιβλπεηΕ, 

81 οκαὶὶ δευτέρα Ῥμοίαϊ  µΑαὕτη, ᾽Αγαπήσεις τὸν πλη- 
Απᾶ Γ1Πθ] βοοοπᾶά κο ᾖΠι]α] 08: ἍἜΤποι β]ια]ό 1ογθ 3πεὶρι- 

σον σου ὧς σεαυτὀν. Μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ 
Ῥοις, 1Πύ Ἅα5 σερ. τοαίες λατ ἴπεβθ αποίἩος ποπ πια τασπε, 

οὐκ.ἔστιν. 92 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς, Καλῶς, διδάσ-. 

ΧΙ]. 

Ἰσραήλ: 
18186] : 

ἴπεχθ 18 πο, Απᾶ Ξκρῖᾶ "0ο "ίτα 1419 ο... Ἠ]ραι, {θαςσΙ- 

καλε, ἐπ᾽ ἀληθείας τεῖπαςὶ ὅτι εἷς ἐστιν βθεός,! καὶ 
ασ, αοοοχᾶἰησ {ο ἍΊτπίηπ  Ἅἴποα Ἠαδί βηῖᾶ ἴπαῦ 3οπα 318 αᾳοᾶ, απᾶ 

οὐκ ἐστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 98 καὶ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν ἐξ 
λοτο 19 ποῦ αποἰμος ἸῬεβίᾶάες Ἠϊπα: απᾶ το 1ογο Ἠϊπα Ἅπντῃα 

ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης 
811 11θ πεατῦ ΒΠᾶ νη(Ἡ αἲἱ Ἅᾖἴπθ υπαρσεισι σα Απᾶ πν α)] 

τῆς ψυχῆς' καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, κπὶ τὸ ἀγαπᾷν 
5ου] απᾶ ση Ἡ αἱ ἍᾖΤπθ  βίτεηπςδῖἩ, απᾶ το Ίοπε [οπο5] 

τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, Ὑπλεϊόνϊ ἔστιν πάντων τῶν ὁλοκάυ- 
πείσηροις 85 οποςεΙ, 3τωοχθ 118 ἴλαπ οἳ] Ἅᾖἴπο νατης 

τωµάτων καὶ Στῶν! θυσιῶν. 94 Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν Σαὐτὺνὶ 
οσονίαρς Ἀπᾶ πο ἍµβΒπογϊβσθυ, Απά 1θ8αβ λος Ἠΐτα 

ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ, Οὐ μακρὰν εἴἶ 
ἐπαῦ Ἰπίε]]ποπδίγ Ἡθ απ. πηετεᾶ, Ββᾶ Το Πΐπ, Νοῦ ΐατ Ἀτὸ ἴποι 

ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. Καὶ οὐδεὶς.οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν 
ἆτοπι πο  Ἱηρᾶοπι ο ἄοᾶ, Απᾶ πο οπθ πα ΠΙΟΙΘ ἀαπτεὰ  Πίπι 

ἐπερωτῆσαι. 
11ο "ᾳμοδ[ίοἩ. 

96 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν, διδάσκων ἓν τῷ ἱερῷ, 
Α πᾶ απενας 1188118 ο. Ἰθασβίας 1η 6ιθ {ελρίθ, 

Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὅτι ὁ χριστὸς υἱός Σέστιν Δαβίδ; 
Ἠουν 5.7. Τηθ ΒοΓίΡ68 {παῦ ἴπο 3ρρηῃ ᾖᾗδ ο Ώιτιᾷ 2 

96 αὐτὸς "γὰρ" "Δαβίδ Ὀεϊπεν" ἐν "τῷ" πνεύµατι "τῷ' ἁγίῳ, 
ΦΠΙπιδεΙξΕ ον ἈΡανιᾶ Βαᾶ ὉΥ Ὥᾖἴπο Βρϊτ]ό Ίπθ ἍἨοιγ, 

«Εῖπεν! εὐἩ κύριος τῷ-κυρίῳ.µου, Κάθου" ἐκ δεξιῶν.μου ἕως-ᾶν 
ρηιᾶ 3119 "Ποτά το ταγ Τιοχᾶ, Βιὸ ϐῦ την τἰβΒῦ Παπᾶᾷ τοπ] 

θῶ τοὺς.ἐχθρο΄ σου Εὑποπόδιονὶ τῶν ποδῶν.σου. 91 Αὐτὺς 
ΤἼΐπσ6 ἍΤΠΙΠΘοποµιιε5 [85] αΞοοϊβίοοι - ος ἳἩτ {εοῦ, ΣΗ]ωιςο]ε 

δΔαβὶδ' λέγει αὐτὸν κύριον καὶ πὀθεν ἵυὶὸς αὐτοῦ 
αὨανιᾶα οἱ] Πίτα 1ιοχᾶ, Απᾶ «/πεποῦ 18 βοἩ. 

ἐστιν)! Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως, 
15 Ἠθ 3. Απά ίπθ ρτεαῦ ογθπᾶ ἈἨεατά Ἠΐπι µο]αάᾶ]γ. 

98 Καὶ Ἐέλεγεν αὐτοῖς ἓν τῇ.διδαχῇ αὐτοῦ, Ῥλέπετε ἀπὸ 
Απά Ἡο βα]ᾶ το ἴπεπι ἵπ Ἠ]15 {εασΠμῖτιρ, Ταχκο Ἡθεᾶ οἳ 

τῶν γραμµατέων, τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν, καὶ 
ἴπο εοτίρες, ῬἩο᾽ 11ο 1π  τοῦεβ το γ/α]ς αροαῦ, απᾶ 

πρύγι 
3ΙΠΟΤΟΕΟΥΘ 

π.. αὕτη πρώτη ο τονή ΤΑ, 
αὐ) πε. εἶπες πι. 
μ ” περισσότερόν ροπάμ ήν ΣΩΟΥΘ της. 
ἐστιν ΤΊτΑ; ἐστιν Δανείδ 1; ἐστιν Δαυϊδ ἀγ;. 

Ὁ λέγει 84Ψ5 ψ, 
Ε ὑποκάτω (γεαά Ῥεπεαῦα ΕΗΥ {9οἳ) Α. 

χ εν τῇ } διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν ΤΏτΑο 

Δαυϊδ αὖν. 
Σκάθισον ΊτΑ. 
υἱός ΤΊτΑ, 

9--- καὶ [1ι]τητΑ. Ρ --- ὁμοία ΤΑ. 4 ᾽αὐτῇ (Ἡ εαᾶ μα] 19 
--- θεός (γεαᾶ 119 18 στη) ΑΤΤΑΥΥ. ἕἐ-- καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς [ι]τ. 

--- τῶν ΟΙΤΤΑΥΓ. α [αὐτὸν] τπτ. Υ Δαυείδ 
.-.. γὰρ [τῃ]τ[ττ]Α. 5 Δουεὶδ 1ΤΤΤΑΣ 

ἆ λέγει 8ΙΙΥ5 τς, 9--- ὁ (16αά πε] ον 
Ἀ.--- οὖν [τ]τττδ. ἱ αὐτοῦ εστι» 

ᾱ--- τῷ αγγ. 



ΧΙΙ, ΧΙΠ. ΜΑΕΚ. 
ν. κ 5 - ῃ - ῃ ῃ ῃ - 
ἄσπασμοὺς ἔν ταῖς ἀγοραῖς 99 καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς 
Επ]αίαίῖοις π {πο πιβγκείῖ-ρ]αςςθΒ απᾶ Ἠτςδί 5οα{5 ἵπ ᾖἴπθ 

συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις" 40 οἱ Ἱκατεσ- 
ΕΥΏΔΡΟΡΙΕΕΒ απᾶ Ἀτδυ Ῥ]πος8 αῦ πο ἍΑΒΙΡΡΟΙΣ; Πο ἆ6- 

θίοντεςὶ τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει ακρὰ 
τοις Ἠθ ΊοιςεΒ οξ ΥΥΙ4ο1Υ5, απᾶ α5α μτείεσί Σα0 "ρτεβῦ "]επρίἩ 

προσευχόµενοι οὗτοι "λήψονται! περισσότερον κρίµα. 
αρχηγ. Τποςς  εΠπ]] τοοθῖῖτθ τΤιοσθ αρυπᾶαπύ πάριπεης, 

4] Καὶ καθίσας ἡλΝὁ Ἰησοῦς! οκατέναντι' τοῦ γαζοφυλα- 
Απα Ἑματίηρ 5ραἱ ἄοππι ᾖΊδεδας ορροβί{θ ἴλοθ {πεβδατγ, 

κίου ἐθεώρει πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γἀζοφυλά- 
Ἡθ βαν ἍΊἨοπ πο οτοπά σαςῦ ΙΠΟΠΕ6Υ Ἅπῖο {πο ΊΤΕΑΘΗΣΥ 1 

κιον᾿ καὶ πολλοὶ πλούσιοι ἔβαλλον πολλά. 49 καὶ ἐλθοῦσα 
Ἀαπᾶ ΤΙΒΏΥ τοι πετ οβδῦῖηπρ [1π] ταἈςσἩ, Απᾶ 'Ἡατίπρ 56ΟΠΙΘ 

΄ . »” .' ΄ ε/ 3 ΄ 
χήρα πτωχὴ ἔβαλεν λεπτὰ δύο, ὃ ἔστιν κοδράντης. 
Ἀπν]άου ”Ροος οπαῦ [Ππ] “Ἱερία ᾖ1ὐπο, πἩῖοα 18 8 Κοᾶταπίες, 

49 καὶ πρρσκαλεσάµενος ᾽ τοὺς.μαθητὰς αὐτοῦ Ῥλέγει! αὐτοῖς, 
Απά ἈΠανίημ οβ]]εᾶΐο [Πτα] Ἠ18 ἀῑδοῖρ]ες Ἡρ 6Η ᾖο ἴπεπι, 

᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ. ἡρα-αὕτη ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων 
Ὑοτϊ]σ 1887 ἴοτοα, ἴπαηῦ {πί5 Ἁγγίᾶου 1ροος 1ΠΟΣΘ 1Π4π αἲ1 

αβέβληκενι τῶν 'βαλόντων! εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 44 πάν- 
Ἠαβ ομδὺ [Ππ]οξί]μοβο οπειῖης 1πῖο 'Ἡθ ΤτΘΒΒΘΙΤΥ. 3Α1 

τες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον' αὕτη.δὲ 
2ος οαῦ οἳ ἐλπῦ πἩΙοἩ πας αροιπάϊῖπᾳ ᾖ{ἰοῖπθτα οι Ππ], Όαῦ 5ηθ 

ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὕὅσα εἶχεν ἔβαλεν, 
οιῖ οἳ Ἡεχ ἄοδεϊια{]οπ. 5811 “8 ὅταπο] 55 ἼΕΠ9 "Παᾶ 1οβϱῦ [1π], 

ὅλον τὸν βίον.αὐτῆς. 
οποιο "πος 1'Ἠγο]ὶποοᾶ, 

19 Καὶ ἐκπορευομένου.αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ λέγει αὐτῷ 
Απά 98 Ἠθ Ίβ8 μοῖπρ {οτί οιῦ οἱ Τμθ {θπιριθ ὅβαγβ «ο πίτα 

εἷς " τῶν μαθητῶν. αὐτοῦ, Διδάσκαλε, ἴδε, ποταποὶ λίθοι καὶ 
10Ώ9 30 "Ἠ]8 “ἀἱβοῖρ]θἙ, Ἔεβομας, 8εθ, πηκυ ΕἴοηθΒ ’ απᾶ 

ῃ ) ΄ νε.» ” ” μα] 3 Γ] 
ποταπαὶ οἰκοδομαί. 32 Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς! εἶπεν αὐτῷ, 

πι] υ ταϊ]άϊπρε | Απά φεβπβ ΑπΑπετῖηπς βαῖᾶ Ίο Εῖπα, 

Ἠλέπεις ταύτας τὰς µεγάλας οἰκοδομάς; ᾽ οὐ μὴ ἀφεθῇν 
Βεε5ύ ἴποι. 1πεβθ ρτεαῖ Ῥπ]ά πρβ πο αἲ αἲ] ϱΏα]] Ῥο 1666 

λίθος ἐπὶ Ἱλίθρ" ὃς οὐ μὴ.καταλυθᾷ. ὃ Καὶ καθηµένου 
ΒἴοΏΠΘ Ἡροπ ΒἴΟΠΘ ἹΠῖοἩ βΠα]1 ποῦ Ὦο {μτοππη ἆἄοπι. Απᾶ α5 Ἄοβ"βεῖπᾳ 

αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, Σἐπηρώ- 
1πθ Ἅπροπ {ηθ πιουηῦ οἳ ΟτεΒ ορροβῖίθ «πο Ίεπιρίθ,' 8εκ- 

των! αὐτὸν κατ’.ἰδίαν "Πέτρος καὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης καὶ 
εᾶ τηῖπα αιορρατί α1Ῥοίε; "πειᾶ 3Π8πΙθ 'απᾶ  ὅδοΆηπ  θρπᾶ 
η ἐ, τν , ΣΕ 1 , ” Γ ὃ ῃ ῃ µ 
Άνλρεας, 4 ΣΕϊπε' ἡμῖν πὀτε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ 
.Ἴλπίτους, πει! ἕ τας ππῃεπ 1Ἴ8εθ μῖτπρι 12ἨΑ]] Ὦο2 Απᾶ πΏαῦ ἴπο 

σημεῖον ὕταν  µμέλληῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι! ; 
αἱρη πνηθι “βΠοπ]ᾶ "νο δαΏοαπί 3111 Ἅ3ΐῃπθβε Ὅλῖπρα ὕο Ὀθ οοοπαρ]ςμεᾶ 2 

ὅ Ὁ δὲ Ἰησοῦς "ἀποκριθεὶςὶ δαὐτοῖς ἤρξατο λέγειν! Βλέπετε 
Απά ᾖθβπβ Ἀηβιγοσίπς {ο ὑποπα Όεραιπ Ἅᾖ19βαΥ, Τα]ο Ἠεθᾶ 

΄ « οἱ λ ΄ 6 λλ. κ) [α ] η ἐλ. / 2 Ν ” 

[η τις υμας πλανηση. πολλοι- γαρ" ελεύσονται ἔπι τῷ 
Ἑβ; ΑΠΥοΠΘ ΄Ύοα ατο]ε]οβά. Ἐος ΠΙΡΗΥ πγι]] οοπιθ πι 

ὀνόματί.μου, λέγοντες, εἰμι καὶ πολλοὺς πλανή- 
ΏΙΥ ΏβΙΩΘ, ΒΑΥΙΩΡ, Αα Γη6], απᾶ  ΠΙΑΗΥ ἴμεγ σι] 

μία 
ομο 

Ὅτι τω 
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ςη]αἑαίίοπς π τΤ]θ 
πηαχκοί-ρ]ῃσθΒ, 39 απἀ 
{πο οπίεξ εεπί5 ἴπ {ἶθ 
ΑΒΥΏαΡοσΙο5, απᾶ {]θ 
παρρεγηιοδύ τοοπιό αὖ 
ᾶρπφο»: 40 νιπ]οἸ ἆθ- 
τοις πΙάοσπς) Ἠοιι»θβ, 
ἈΑπά Τους  Ῥτείεηυθ 
πηηΚθ Ίοηπςρ ΤΡΙΓΗΤΕΙΣ: 
1Ἠθ5θ αΏα]] µτοεσοῖτο 
Ρτει{ες ἀππιπαβΙοἩ, 

41 Απάᾶ αἆεριθ εα6 
ΟΥΕΥ αραΊπβῦ {πο {γεβ- 
ΒΣΥ, απᾶ Ὠε]με]ά ποπ 
1η9 Ῥοορίθ οἱβῦ ΠΙΟΙΕΥ 
1πίο ᾖ1πο ᾖΤτθαδυσγ: 
ΑΠᾶ ΤΙΛΠΥ ἴ]λαί Ἱετθ 
πὶοη οἈ͵βδῦ Ίπ ΠΙΠΟΝ, 
49 Απᾶ ΊἨθτε 68Π1ΙΘ 
οετίΒἰπ ὮῬοος πι ον) 
Άπάᾶ 5Ἠθ ἔῃΏτονγ ἵπ Έτ 
η]{68, ἹγΏῖοὮ 1ΠΛΙΘ Β, 
ΣατίΠΊΠΡ. 495 Απά Ἡθ 
οπ]]εᾶ Ίαπίο ᾖλίπι Ὠϊθ 
ἀἰςεῖρ]θ, απᾶ βαῖί]ι 
ππίο ἴπεπα, εχει Ι 

«847 απίο τοι, Τπβῦ 
1118 Ῥοος πΙάοι Πατ 
οπδῦ ΊΠΟΤΘ Ίπ, {Παπ αἲ] 
11εγ συἩΙοἩ. Ἠρτο ομοξ 
1Πίο 1πΠο ΤΤΘΒΒΙΣΥ: 
44 {ΟΥ 81] {ευ ἀἱᾶ ο.» 
1Ἠ ο {ποῖτ αραπάβπσθ; 
τας εἩο οἳ Ἠογ ναηῖῦ 
ἀἷᾶ οαξι ἵπ αἲ] (αυ 
519 Ὠαθᾶ, 6υετ 811 Ἠος 
Ἠτίπρ. 

ΧΙΠ. Απᾶ 85 Ἡςα 
πποηῦ ομῦ οἳ ἴπθ ἑθπι- 
Μ18, 9πθΘ οξ Πρ ἀῑδοὶ- 
198 βαϊαπ ππίο Ἠΐπα, 
Β9ΐεχ, 6θο π]αῦ Ώ]αη- 

ΤΘΥ ΟΕ ΒἴΟΠΘΒ θπά πας 
Ῥαϊ]άϊπρβ ατθ «Ίεγε [ 
2 Απᾶ «ᾖθβαβ ΒΠΒΠΕΙΓ- 
Ἰηρ οραῖᾶ ππῖίο Ἠϊπι, 
Βεες5ύ ἐποι {πθβοθ ρτεαῦ 
τα] πηρε 2 ἐμοχο 5Πα11 
ποῦ ο 1θΕῦ οηπθ Βἴοπθ 
προπ αποίπας, ἴπαῦ 
ΒΏαΙ] ποῦ Ὀο ἔμτοππ 
ἄοππι. ὃ Απᾶ 85 Ἠθ 
Ββύ προπ Τπο πιουπῦ 
οξ Οτοξ οτεσ αραϊπη»ῦ 
119 Τεππρ]θ, Ἐεΐετ απᾶ 
ζΖαπαθ Απᾶ 4οἨπ απᾶ 
Απάτειυ αδκοᾶ Ἱήπα 
ρεϊτα{εΙσ, 4 Τε]] 8, 
πνπεπ ἍεπΠβ]] ᾖ1πεθθ 
{μῖηρβ Ῥο62 απᾶ ππαῦ 
θα] ὃο ἴπο βἴρτ γ/ποπ. 
811 ἰπορο ἴπ]πρε ολα]. 
Ῥο {α]β]]εᾷ 2 5 Απᾶ 7ο- 
ΒΠ5 απΠςτνοτῖΏης ἴἨοιπ 
ὌθραηὮ {ο Αβαγ, Τακοθ 
Ἠοεά Ἰεδέ απγ ιαπ 4ε- 
οεῖτε τος : 6 {0Γ ΤΗΛΠΥ 
5Ώα]] οοπιθ ΙπτηγΏαπηθ, 
ΞαγΙΏΡ, Ἰ απι Ολη 
απᾶ βΠα]]  ἆἀεσσῖνθ 
ΠΩΣ. 7 Απᾶ νο 
γθ εΏα]] Ώθατ οἳ πΙΑΤΒ 

πι λήµψονται ΗΤΤΑ. 
α έβαλεν ἀῑὰ οαςθῦ [1Π] της. 

Ἡ ὧδε Ἠετο της, 

1 κατέσθοντες ΤτΑ. 
Ρ εἶπεν ὮΏε βα]ᾶ οι τητ. 
ξ ἀποκριθεὶς ὃ Ἰησοῦς 1,; -- ἀποκριθεὶς ΤΊτΑ. 
πττα. α-- ὁτ. ᾖ57εἰπὺν ΙΤΊΤΑ., 
ΤΌτΑ. ἍἉ --- ἀποκριθεὶς ΤΊτΑ,. ὮὉ ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς ΗΤΤΑ, 

π. ὁ Ἰησοῦς [1]τητα. 
χ βαλλόντων ΙΤΤΤΑΥΥ. 

Υ λίθον τττ. 
Σ ταῦτα πάντα συντελεῖσθαι 1; ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα 

ε ---- γὰρ {ο ΤΑ. 

ο ἀπέναντι Ἱτ. 
5 -|- ἐκ οΕ ττ[Α]. 

π ἐπηρώτα 
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απιῖ τάπιοτισα οἳ πατα, 
Ῥὲ το που {τοιο]ει : 
Ίου οκοῇ {λίπρα πααςῦ 
ποθᾷ” Ῥο; Ῥμΐῦ {πο επᾶά 
β/ιζ1 πο ὃ6 ος. 8 Ἐος 
ηλ ίοα ΑΠΑΙ]1 χῖδο α- 
αἰποῦ ἩΠπθίοΏ, απᾶ 
ἱπσᾷοπι αραῖπδί Κίπρ- 

ἄοπι: απᾶ ἴμοτο ελα]] 
Ῥο οατίπαπαχας 1π ᾱἹ- 
τες Ῥ]ασθΒ, απᾶ ἴπογθ 
ΕΠΑ] Ῥε Σαπαῖπες απά 
{τουῦ]θς: Ίπεςο αγε 
ἔπο Ὀεριππῖηπρς ΟΡ 6οΥ- 
Τοπ’Β. 9 Βιῦ να]κο Ἠθεᾶ 
{ογοιχρε]τες: Ξωγ{μετ 
επα]] ἄε]ῖτεε τοι πρ 
το σοαπς]]5: απᾶ Ίπ ελ 
ΕΥΠΑΡΟΡΙΟΘΒ νο 5πα]1 ϱθ 
Ῥεπίοη: απά το 5πα]] 
Ὃο Ὀχοιρ]λί Ῥοΐοσο τιι- 
Ίετ» απᾶ Ιίπρ8 ΤΟΥΣ τΙΥ 
εα]ςθ, {ος 4 ἴθ5ΙΠιοπΣ 
ασαϊηςὲ ίποπα, 10 Απά 
ΤἨθ ροερε] πιαδῦ Πτςῦ 
τεραῦΗξπεά απιοΏρ α]] 
παῖῖοι». 11 Βαἱ σποτ. 
{Παογ Ππα]1 1εαά γαμι, 
Απᾶ ἄε]τετ τοι πρ, 
Ίβ]κθ πο Ἰλποιρηῦ ωε- 
Ξοτεπαπᾶ σπα 
ΕΏα]] εραα]ς, πθΙ{ΠθΥ 4ο 
πο Ῥτεπιθάϊικϊίο: ὍῬτπῦ 
π/μαίφοεγες εἨα]] ῶο 
ρίτεαγοι 1η ἵλαί ποας, 
{παῦ ερεακ ο: ἔοτ 16 
18 ποῦ 7ο ἴπαῦ ας, 
Ὠπί ἴπθ Ἠο]ν ποεῦ. 
15 Νοπ {πο Ἰτοίπες 
Βα]] Ὀείταγ ἴ1θ Ὅτο- 
ἔπετ {ο ἀθεβῖΒ, οπᾶ ἴἨθ 
Σαΐμῃος {πο 5ο; απά 
απ1[άτοπ ε]ιβ]] Ίβο πρ 
Ἀραϊπαῦ ἐλείγ Ῥατεπίβ, 
Απᾶ βΠβ]] οἈα5ο ἴἨθτα 
{ο Ὀοδ Ῥαῦ {ο ἀεαίμ. 
19 Απᾶ τό αλα] ο 
Ἠαῦεᾶ οἱ αἲ] πιεπ Έος 
ΤΗΥ Ὠβταθ΄! βρκο: Ῥπαυ 
19 ἴπαί επα]] επᾶπτο 
ππίο ᾖἵἴπο οπᾶ, {ἴπο 
Βαπιθ εἩα]] Ὦο βατεᾶ. 
14 Βτε ππεη το ε]α]] 
5θο ἴπε αροποπαδίοη οξ 
ἀθβο]αζῖοῦ, 8βροκοπ οἳ 
Ὦγ Ώαπ]ε] {πο ῬτορΠεί, 
Εὐπηπάίπσ Ὑπήηρτο 16 
οαρἩΏέ ποῦ, (6ἱ Ἠϊπι ́  
Ειαῖι τεπᾶείΏη απᾶςτ- 
πἰανᾶ,) ἴποη ]οῦ ἴπεπα 
Ἐλαῦ Ὃο ἵπ ο πάρα Βθρ 
{ο ᾖἵἴπο ταοππ{βΙηΒ: 
15 απᾶ 1οῦ Ἠϊπα ἴμαύ 18 
οπ ΤἩθ Ἠοπεβθρίορ ποῦ 
Ροᾶοππιϊπ{οῦπεποπςε, 
πιθῖπες οπίες {λετεῖπ, 
{ο ἔακο ατΏγ τΠῖπς οαῦ 
οἳ Ἠϊβ Ἠοιβθ: 16 απᾶ 
16 Ἠϊτω {παῖ 18 1η {πα 
Πο]ᾶ ποῦ ἵπτηι Ῥαοκ 
Ἀραῖη Ἔοτ {ἴο ἴοκε αρ 
Ἠ]β ραττιεπΏ. 17 Βα0 
πποῬ ἴο Ίλεπι, Τλβί 8τθ 

σα 

ΜΑΡΚΟΣ. ΧΙΠ. 
σουσιν. 7 ὕταν.δὲ Δάκούσητεϊ πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων», 
χηϊφ]οιιᾶ. Ῥυΐ γπεη γε 5Ώα]] Ώεατ οἳ ηνατ6 Ἀπᾶ ταταουτβ οΕ πας, 

μῇ ἐροσισθεί δεῖ εγὰρὶ γενέσθαι ἀλλ οὕπω τὸ 
ο ποῦ ἀἰδέατΏοοᾶ ; 318 Ξπααςῦ “πεεᾶβ 40ΟΥ Ο0Π1θ Το Ῥ458, Ὀαο “ποῦ 5γεί [315] 111ε 

τέλος. 8 Ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ᾿ἐπὶὶ ἔθνος καὶ βασιλεία 
3ρπᾶ. Ῥου 35Πα]1 9τῖκο πρ λπβίΊοη Αραϊπδῦ ΠπίΙοἨη απᾶ Ἱπρᾶοτα 

ἐπὶ βασιλείαν' Εκαὶὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ.τόπους, "καὶ! 
Αραϊπσυ Ἑπράοπα; Ἀπᾶ ἴλετε 5Ώα]1] Ὀο δαγίπααακες Ίπ ἀϊβετεπί ρ]βοσβ, απᾶ 

ἔσονται λιμοὶ Ἱκαὶ ταραχαί.! Κάρχαὶϊ ὠδίνων ταῦτα, 
Ίπετο 5Ἠα1] Ὦο Έαπηϊπος απᾶ {τοιβ]εβ, Ῥεσϊππῖπραβ οἳ {Ἠτοες [το] {πεςρε. 

9 Βλέπετε.δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσι».γὰρὶ ὑμᾶς εἰς 
Ῥαῦ ἴπχο Ἠεεᾶ σε Ἅᾖἵο πουβεῖτεε; Ζοχς μεν ππ]] ἀε[ῖτετ πρ τοι Το 

συνέδρια ̓  καὶ εἰς συναγωγὰς' δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων 
ΒΑΠΠΕᾷΤΙπΙ5 απᾶ {ο ΒΥΏΔΡΟΡΊΕΣ: γε π]] Ῥε Ῥεαίετ, απιᾶ Ῥοίοιθ ΒΟΤΕΙΠΟΙΦ 

καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἔἕνεκεν-ἐμοῦ. εἰς μαοτύριον αὐτοῖς' 
απᾶ χίπρε8 Σο νη]] Ῥο ὈτοιρΏῦ 20Γ 1ΗΥ 8.6, 2ος ϐ Τε5πΙοΠΥ {ο ἴπεπας 

10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη Ἀδεῖ πρῶτονὶ κηρυχθῆναι τὸ 
Απᾶ ᾖΤο 81]. πο παίοπβ ταξί Ἀτςδυ Ῥε Ῥχος]αἰτοῖ Τπθ 

εὐαγγέλιον. 11 "ὕταν δὲ  οἀγάγωσινὶ ὑμᾶς παραδιδόντες, 
μ]αᾷ ἠάΐπρς, Ῥαῦ ππεπετες {ἴ1εγ αγ ]εβᾶ Αππαγ τοι ἀελτετίπρ [σοι] 1}, 

μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, Ἑμηδὲ μελετᾶτε"ἳ 
Ῥο ποῦ εατοξα] Ῥοξοχεμαπᾶ γηιαῦ γε ἠΠου]ά βαΣ, πος παρβ]ίαίο [σουσ τερίσ] 

ἀλλ᾽ Ὁ αἐὰνὶ δοθῇ ἡὑμῖν ἔν ἐκείνῃη τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε" 
Ότο πΠβίθτεσ τηβΥ Ῥερίτεη έίοτοα Ίπ {λαῦ ποις, τοῦ ΒΡΕΔΕ; 
ο) 4 α] « ” ε ” 3 ελ μα . φια᾿ Ἀ. ΕΡ 

οὐ. γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 
3οχ “ποῦ 39χθ6 3706 ΤΠογπΠο 8ρεςΚ, αυ ᾖἴπο Αριπῦ ᾖἵπο Ἠο]γ. 

19 Σπαραδώσει.δὲὶ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ 
Απᾶ Ἅγη]] 34ε]ῖτετ “αρ "ῬτοῖἩεσ Ῥτοίπες ᾖἵο ἀεπίἩ, ἈΑπᾶ «ΐπετ 

γέκνον καὶ ἐπαναστήσυνται τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ θανατώ- 
ο]: απᾶ  Ὑπ]] 3τῖςο “πρ αοη]άτον αρα]πςῦ ραχοπίΒ, απᾶ π]] Ῥιῦ το 

σουσιν αὐτούς' 19 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ 
ἀεαίτ. 1Ἠθ1Ω, Απά σο νΠ] Ῥο Ἠαΐϊοᾶ λὰ ΒΙ οπαοσοαπ{οξ 

τὸ.ὄνομά.-μου' ὁ δὲ ὑπομείνας εί τέλος, οὗτος σωθήσε- 
1ΩΥ ὨβΊης: Ῥαῦ Ἡθ πο . επᾶπτε Ἂᾖρ [1πθ] επᾶ, Ὢθ 5πα]] Ῥθ 

ο“ τν ον κ. , » ὢ ο . ΄ 8, 

ται. 14 Ὅταν.δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγµα ' τῆς ἐρημώσεως "τὸ 
Βατεᾶ. Ῥαϊ πνηθη γθ5εθ 1ῃπθ αροπιϊηπαῖτίοη οΟΕ11θ Ἅἀεσο]αίοαι τνΠῖοἩ 

« . αι το Ἡ ω ΄ "ες ο ϱ ». 
ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ τοῦ προφήτου,! Τἑστὸς' ὅπου οὐ. δεῖ 

πνθΒ βροκοπ οἳ ὃτ ὍὈαπῖει πο τρτορηοῦ, βἰαπάΙπρ πποχο 1ῦ αἹοιι]ά ποῦ 

ὁ ἀναγινώσκων κνοείτω" τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευ- 
(ιἱθ πο τοβᾶς 16ὐ Ἠϊπα απᾶοτβζαπᾶ), ἐποπ ἴλοβο 1π σπᾶθα 1ος 

γέτωσαν εἰς τὰ ὄρη' 15 ὁ "δὲ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ κατα- 
ἴηεπι 896 Το πο πιποιπίαΙπβ, πε Ἰηπᾶ προπ ἴΠἩθ ἍἨΠοπυσείορ πού 116ὐ "Πῖτα 

” το} ν / Ἱ δὲ πο} λθέ Ἱ νζ , Ι 3 
βάτω εἰς την οἰκίαν.  µηδε Σείσελθετω" Σάραί τι ες 
σοπ1θ ἄοππη Ιπίο πο Ἅοιςο, πιο Ρο ῖπ 9ο ηκο Αη ἐπῖπς ου οξ 

τῆς. οἰκίας αὐτοῦ" 10 καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ζὠν! μὴ.ἐπιστρεψάτω 
Ἠ18 Ἠοπβο ; ΞηΏᾷ Ἠθπαῦ Ιω ἴἩπο Ἅ3ΑΠειᾶ 5 1εὐ Ἠϊπα ποῦ τείυτῃ 

εἰ τὰ ὀπίσω ἄραι τὸ-μάτιον.αὐτοῦ. 17 οὐαὶ.δὲ ταῖς 
{ο πο {πππρε Ῥομ]πᾶ ἴο ἵακο Ἠϊ5 ϱβτπιεη{. Ἔτῖ ποῬ Το ἴποςε ἴπαῦ 

ἐν γαστρὶ.ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαξούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς 
ατθ νηΙτἩ οΠΏ]]ᾶ Απᾶ Το ἴποςο ἐπαῦ ρῖτερυοξς 19 ΤἨοΡθ 

4 ἀκούετε γε Ἠεατ οἳ ττ 
--- καὶ ταραχαίΐ ωσττ[Α]. 
ΣΤΊΤΑ. 

4 ἂν 1, 

α εἰσελθάτῳ εΏττε, 

Ἀ καὶ ὅταν Αη ΊΤΏΘΗ ΤΤΊΤΑ. 
Σ καὶ παραδώσει ΕπητΑ. 

ξ ἑστὼς Ἐα; ἑστηκὸς 1,; ἑστηκότα ΤΊτΑ., 

ὃ-τ γὰρ π[πτ]Α. κ ἐπ᾽ τΑ. 
κ αρχή α Ῥερ]ππῖπρ 1Ττν, 

ξ--- καὶ ΤΊτΑ. ἃ --- καὶ Ἑ[Ττ]Α., 
Ἱ.--- γὰρ {ος Τ[Ττ]Α. Ἱα πρῶτον δεῖ 

ο.ἄγωσιν ΟΠΤΤΤΑΥΓ..  --- μηδὲ μελετᾶτε [1]ττι[α]. 
5 ----τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιηλ τοῦ προφήτου α[1]ττγα. 

σ--- δὲ τ[τ].- π.--- εἲς τὴν οἰκίαν [1], 
Ζ τι ἄραι ΊτΑ.΄ ᾱ-- ὢν (ει [18]) ττττ, 



ΧΙΠ. ΜΑ ἩΚ. 

ἡμέραις. 18 προσεύχεσθε.δὲ ἵνα ἡ.γένηται 5]. «φυγἡ- -ὑμῶνὶ 
4σσς 1 Απά νά τλαῦ τ- “ποῦ 3ρθ γοις σαν 

χειμῶνος. 19 ἔσονται. «γὰρ αἷ- -ἡμέραι. «ἐκεῖναι θλίψις, οἵα 
1π η οσ ; Σου “ΕἨα]] 9ο [11] ἴποςθ 34αγβ ὀγήρα]α{1οἩ, 54ο] 88 

οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως Ρήςὶ ἔκτισεν ὁ 
Ἐπς ποῦ θεα Ἅᾖ]μο ]ῖκο {τοπ Πο] Ῥθριασίσ ΟΕ ογοβΏ1οη ἹΠῖο ΖοτεβΏοᾶ 

θεὸς ἕως τοῦ νῦν, καὶ οὐ-μὴ γένηται. 20 καὶ εἰ μὴ “κύριος 
14ο απο] "λος Απᾶ ποῦ οὐ ο]. αλα]] Ῥο; Ἀπᾶ πιη]οβς [116] Τιοτά 

ἐκολόβωσεν! τὰς ἡμέρας, οὐκ. ἂν.ἐσώθη πᾶσα σάρξ’ 
Ἰπᾶ ελοχίθηθᾶ ᾖἵἴπθ ἀπ, ἸΊπετο ποι]ᾶ ποὺ Ἀατο Ώοςη Βαγοᾶ απΥ ας 

ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελεξατο, ἐκολόβωσεν τὰς 
Ῥαῦ οἩ ποσουπ{οί με οἷοοῦ ππποτι ο ο Ἡθ 5 βΠοτίοποᾶ {πο 

ἡμέρας. 31 Καὶ τότε ἐάν τις ἡμῖν εἴπῃ, Ιδού ὧδε  ὁ 
ἀαγβ. Απά ἴπεαι Ιξ 4π7οποῖο ο βαΥ, Ῥολο]ᾶ, Ώοτο [15] 19 

χριστός, «ἢ Ιδού," ἐκεῖ, ἔμὴ.πιστεύσητε.ὶ 35 ἐγερθήσονται 
Οητῖρί, ος ἨἘοεπο]ᾶ, {λοτο, 76 5ΠαΙ] ποῦ Ῥε]ίοτο Πέ] 3Τπετο απηϊ]] “ατί5θ 

ἀρῖ Ἰψευδόχριστοι καὶ! ψευδοπροφῆται, καὶ ὶδώσουσιν" σημεῖα "γὰρ ἡ 
20Σ 4.159 ΟἨτΙβΙ8Α απᾶ 441.09 τοπαες, απᾶ ἩἹπῖ] ρἶτο βἶρης 

καὶ τέρατα, πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν ἕκαὶ' τοὺς ἔκλεκ- 
Απᾶ ΠΟοπᾶςϱίβ Ὦἵο ἀθορῖτο 1 ποιμία οπεαπ ᾖ{Τπθ ε]ροῦ, 

τούς. 328 ναας: βλεπετε" Ἰἰδούρὶ προείρηκα ὑμῖν πάντα. 
αῦ σ. "λ]κο αρα : 1ο, 1 Ἠατεο ξοτεῖο]ᾶ Γοσου α1] {Π1ΠρΑβ, 

94 πι Αλλ᾽Ι ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετί τὴν θλίψι”-ἐκείνην, 
Ῥιαῦ ᾖἹ ἍᾖΤποδθ ἀησ, 8 {το τλαί ὑπ ια αν 

ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὖὐ-δώσει τὸ φέγγος 
πο 5δαπ. 5πα]] Ῥο ἀλικεποᾶ, απᾶ πο Ίουα Ἅελα]] ποῦ ρἶτο αν 

αὐτῆς, 2ὔ καὶ οἱ ἀστέρες "τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες,! 
1με; Ἀπᾶ πο ἍΑΒὔππβ οΕξίἴἩΠθ Ίοπτπει ἍβΠα]] Το αλ]]Ιηρ ουῦ, 

καὶ αἱ δυνάµεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 
Ἀπᾶ ἵηἩρ ἍΤΡοπθῖ ἨΠΠίοα [ατο] 1π ᾖἴλο Ώθαγεπ5 βΠα]1 Ῥε ϱἨΏλκθῦ ; ; 

96 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἔν 
απᾶ πει βΠα]] ἴΠεγ 506 πο ἍΘΒοη ΟΕ πι8Ώ. ες 

νεφἔλαις μετὰ δυνάµεως πολλῆς καὶ δόξης.ὶ 97 καὶ τότε 
οἰοιᾶς ναῦα να αρτοαῦ απᾶ ΡΕΊΟΣΥ/; απᾶ Ίπεη. 

-ἀποστελεῖ «τοὺς.ἀγγέλους Ραὐτοῦ,! καὶ ἐπισυνάξει τοὺς 
«Πο ν]] δοπά 18 8116918, Άπᾶ υγ] ραΐμογ ὑοροῦμος 

ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ! ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾿ ἄκρου 
Πϊ5 ε]εοίῦ Ἔτοπα ἴἩθ ἆοιγ πηἰηᾶς, Ίτοπι [1116] οσἰτοπαῖυτ 

ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 28 ᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε 
οἳ ον ο [πο] εκἰτοπαίγ οἳ Ἰομτοη. Ῥατ ἔτοπι ἴἩο ἈΒρ-ύτεο  Ίθατη 

. λή Γι ε/ τ ο) ” η ς ΄ Ἱ ς μ 

τὴν παραβολήν' ὅταν "αὐτῆς 1δ] ὁ κλάδος! ἁπαλὸς γένη- 
Ἴπο Ῥατα)]θ : Πο «οΕΙῦ αἰτοιᾶγ πο Ῥταπςομ "επάος 18 Ῥε- 

ται, καὶ Σἐκφυῇι τὰ φέλλα, ἵγινώσκετεῖ ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος 
σοπης, αχιᾶ Τν πα 4οτῦἩ ἴμπο Ίσατες, γο που ἍἈλπύό ποας Ἅ1Πο ΦΙΙΠΙΕΥ 

ἐστίν' 29 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν Ὑταῦτα ἴδητεὶ γινόμενα, 
16, 5ο 915ο 7ο, Ἠθ ΊἨεςο ἴΠίηπρβ 9566 οοπιῖης ὕο Ρα55, 

γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 90 ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ΟΥ πάῦ πευς Ἅᾖ11 αὐ Εύλο] 4909Υ8. πεν 1547 νογοι, 

ὅτι οὐ μὴ παρἐλθη ἡ.γενεὰ.αὕτη, μέχρις οὗ Ὑπάντα 
ἐπαῦ 1Π τιο πήδθ ππ]] Ώατθ ραβδοά απαΥ ὍΠ]β σεποταίΊοῦ, υπο] ϱ]] 

“Ύο η Ίο 

199 
ση οπ]]ᾶ, απᾶ Ίο 
ἡλεῖι ἴΠαῦ ϱἶτο βαοχκἵα 
ΊἨο050θ 4βγ8! 18 Απᾶ 
Ῥταγ ο ἴλαῦ τοις 
ΆἱρΏε Ῥο ποῦ ἵπ ἴπθ 
πΙηὔεΣ, 19 Ἐοχ ἴπ {οβ8θ 
ἀαπσβεμα]] νε π/Πἱο(ΙοἩ, 
ΒΙΟἨ 85 γης ποῦ ἔτοπι 
"πο Ῥορ]ηπίπς οἳ 1πθ 
ογεαῦῖοι ΠΠίοπ ἄοᾶ 
οτθαῦοά απίο Ἅπῖα 
ύἴπας, πεϊ{πος,5Ώς]] ωο, 
20 Απᾶ οχοερῖ Τη9{ πο 
Τιοτᾶ Ἠπά 5Ποτίοπεᾶ 
«Ἠοβο ἆλγβ, πο Ώεδα 
Εποι]ᾶ Ῥο βατεᾶ: Ῥαῦ 
1οχ ἴπο ο]θοί 5ηκθ, 
πνΏοπα Ἰο Ἠα{Ὦ «ἨοδεΠ, 
19 ἨαῦὮ αΠοχγτοποᾶ ἴ]θ 
αγ. 21 Απᾶ ποπ 16 
ΑΠΣ ΤΩΔΏ βΏαθ]] 5αγ ἵο 
σου, Τιο, Ίενε ἐς Οµτ]ςῦ; 
ΟΥ, 1ο, Τε ὃς Τ1θγθ: Ὀο- 
στο ἠὑπι ποὺ: 22 2ος 
Έρ]ςο ΟἨτ]βΐ5 απᾶ {9159 
Ῥχορπείς Πα] τῖςε, 
Απᾶ ΕΠα]] 5Ώουν 5ἵρηβ 
Ἀπᾶ ἹΟΠᾷΟΤΕ, ἵο 4θ- 
ἆποο, 1 ἐξ 1υ8γ6 Ῥος- 
81916, οΥοπ ἴ]ο ο]οοῦ, 
25 Ἑπΐὸ ἴιχκο γο Ἠοεά: 
Ῥομο]ᾶ,Ι Ἠαγο ξοτοίο]ᾶ 
Ψοι α]] ἐΠίησ», 24 Ῥαΐ0 
1π ἴἨΠοςδε ἆ8Υ5, Α1ἱ9Γ 
τπαὲ ὑτιρα]αίῖοι, 1πθ 
ΒΕΠ ϱΏα]] Ῥο ἀατκοποᾶ, 
απᾶ Τπθ Ίποοηῦ πα]. 
ποῦ το Ἠος Πρ]αῖ, 
25 απᾶ ἴλο δα οξ 
Ἡβατεπ επα]] Σ411, απά 
11ο Ῥοποτς ἰλμαῖ ατθ 
1π Ἡθαγτεπ εΠη]] ο 
5Ώακεπ. 36 Απ ἴποπ 
βΏα]] ΤποΥ 5οο ἴπο Βο. 
οἳἑ Ίπαπ οοωίς 1Π 

1π. ἴηο ο]οαᾶς πνϊτῃ ϱτεαῖ 
Ὦοπ6ὲ απᾶ Ἅ5ΙοχΥΥ. 
27 Απᾶ ἴμετι «πα]] Ὠθ 
βοπᾶ Ἠϊ8 απἩπε]β, παπά 
ΑΠαΙ ραΐπογ δοροίπος 
Ἠ]5 εἰοοῦ ἔτοπα ἴ]πο Σοατ 
πηιπᾶς, 1χοπα {Πο αΤτετ- 
πιοςῦ ριγὲ οξ ἴ]ο εωτίἩ 
Ίο ἴλπο αθοτπιοςὺ ρατῦ 
οξ Ἠοατεπ. 28 ΝοΙΠ 
Ίοατπ  Ῥηχαῦ]ε οἳ {πο 
Ώσ Ίχθο; ΊΝμοη Ἡες 
Ῥταπο] 15 γοῦ ἴεπάες, 
απᾶ ἍῬπαὐίοίπ {ον 
Ίθωποα», πο ἘΚποιν ἴ]ιαῦ 
ΒΙΠΙἨΙΟΣ 15 ποῦΓ: 39 5ο 

ΙΠΏΊΠΤΟΣ, 
ὪΓΠοη 7ο 5Ώ111 5ου πορθ 
ΦΠῖηπρἜ οοιηο ἴο Ῥηρ5ν 
Ίχποιν ἔπαῦ 10 18 ηίσα, 
ευεῃπ αὖ ἴπο ἀνων», 
90 γοτ]ν 1 κας απίφ 
Ψου, Όπαῦ Εῑῖ5 «οπο- 
χαΌΙΟΠ. επη]] ποῦ Ῥ455, 
Ὁ11 αἲ] {ποσο τωίπςς Ὦ9 

.- φυγή ὑμῶν πας 16 1ΏΥ. σοι Ὦ6) τττια, 
4 ἴδε τττΑ. ε-- ητ Γἴδε ΤΤΤΤΑ.. 
ή δὲ απά Τ. ως Ἱν καὶ Α. 

---- ἰδού [Π]τττΑ. πα ̓ Αλλὰ ΙΤ. 
δόξης “πολλῆς µ. ν --- αὐτοῦ (/έαά ἴἶιε απρο]β) [η]πτια. 
; Ίδη ὁ κλάδος αὐτῆς ω1ι. »ἐκφύη Εα:. 
ταῦτα υττς, ν ταῦτα πάντα ΤΤιΑ. 

ρῇ ἣν 1πττ. 

Ἡ ποιήσονσιν. η]! νοχ τα. 
. ἔσονται ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πίπτοντες ΤΤΤΤΑ., 

α--- αὐτοῦ (’εαά Όλο εἰθεοῦ) Τ2' Αι 
1! γινώσκεται 1ῦ 15 ΚΠΟΝΜΗ Α., 

ο ἐκολόβωσεν κύριος Τ. 
6 μη πιστεύετε ε]ῖενο [16] ποῦ αμττταν’. 

κ-- καὶ ττε]Α. 
ο καὶ 

 ἵδητε 



194 ΜΑΡΚΟΣ ΧΙΠΙ, ΧΙΥ. 
ἆοπα, 8] Ἡοπτοπηπᾶ ταῦτα" γένηται. 91 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ ππαρε- 
ρω οσα Έιεςο ελίπσς ϱἩα]] Ώπτο τἍκεπ Ῥ]ασα,: ΤΠθΘ Ἠθαπεα αΑπᾶ ἴπο ϱπχΙἩ ο] 

ποι ρπθς αναγ, 55 Βπὲ λεύσονται ! οἱ δὲ.λόγοι.µου οὐ.Σμὴ! Υπαρέλθωσιν.! 95 Περὶ δὲ 
οἳ ἴλαί ἆαγ απά (ιαί . - : 
Ἡουις ποπ δΓ]ν πο πα, ο ον . ο 1 ή .. πο ππῖςθ αλα]γρλος το ο. -- 

πο, ποῦ ἴπο απροῖ5 τῇς-ἡμέρας.ἐκείνης “καὶ! τῆς ὥρας, οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ 3οἱ ἄγ- 
Ὃ ο το Ειαί ἄαγ Ἀπᾶ ᾖἩο ἍΆοαχ, ἩΠΟΟπΠ6 ΚΠΟΠΕ, ποξετοπ ἴηΠο 8π- 

Έπο Ἐαιμοτ. 33 Τακοσο γελοι! δοἱ! ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήο. 989 Βλέπετε, 
Ἰοσᾶ, ΨἴΟἩ απᾶ ΡΤΑΥ: ρο]ς .Ἠο5θ 1Π Ἡοβγαπ, ἍἩἨοσ ἴμθ Βοῦ, ὮῬπὲὸ ἴπε Ἐπίμεν. Τα]κο περᾶ, 
ο Ψε ΧπΟπΥ ποῖ πλεον ο Εσε / ο ν ͵ « ρα 
έλα Ἱἶππο ἶς, 34 Ρο» (με ἀγρυπνεῖτε «καὶ προσεύχεσθε"ὶ οὐκ.οἴδατεγὰρ πότε ὁ καιρός 
ΟΛ ΟΓΤΙ4Λ 18 η ΏληΣ. /αοἩ. απᾶ ΤΑ” ΟΥ 7ο ΧΠΟΠΥ ποῦ  Ὑ/μθαπ ἴἩθ Ἅᾖ1ἶπιθ 
τακῖπρ ο ΤαΥ 19ο11Π6Υ, ε ῳ ο ρε ο ελ . με. 
πο Ιεξυ]ίς Ποικο,ππά ἐστιν ὃ4 ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίανὶ 
Ρατο αιι]οσῖεγ ἐο Ἠῖς ᾖΙ9{ Α5 8 ΤΠ. ροῖπς οιέ ο ἴῃθ σοαπ/ίσγ, 1θιτῖπρ 3ποιςθ 
βογταπΏίβ, απά Το ΟΤΕ6ΙΣ ὃ ω ϱ ϱ - / β ολλ) ΣΣ, / αι. 
τας. Ἠΐς ποχῖς, απᾶ αυτου, και δοὺς τοῖς δούλοις.αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, “καὶ εκάστῳ.. 
σοιηπηαπᾶϱᾶ Ὃ ο ας “Ἠδ,  απᾶ ρἰντηρ το Ἠϊ5 Ῥοπάππεῃ 1Ἠθ αμἰποχ1ὔγψ, απᾶ Τοοπο] 9ΠΘ 

ἳ 'σμ. 36 Γατο ν - ῃ ω - . μα 
τὸ Ἱλοοίοπὸ: ἐος σο Τὸ ἔργον-αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα. Ὑρηγορῇ.. 
πουν ποῦ ππεηπ 1πθ Ἠ]β πγοσ]ς, Απᾶ 3:πα "ἄοογ-Ίεεερες "οοπιπιαπᾷεᾶ {μαῦ Ἠ9 5ποιι]ά πΥαῖσἩ., 

ποσο οξ μμ ονωι 36 γρηγορεῖτε οὖν' οὐκ.ῖδατεγὰρ πότε ὁ-κύριος τῆς οἰκίας 
ταϊάπίσαν, ος αἲ ΤΈλπο ἩΠαΐσα «Ἠοτεξοχθ, {3ος 7θ Κποὶ ποῦ Ὑλεπ ἴἨθ 1ΠΑΣ6ΟΓ ΟΕ {ο Ἠοιββ 

ον Ἱρίνωαι, ἔρχεται. “ὀψέ, ἢ ̓ μεσονυκτίου,! ἢ ἀλεκτοροφωνίας,ἢ πρωΐ" 
1ης ειιάἄοη]γ Ἡο Βπᾶ «οοιπος5: αἰοτεπίηρ,ος καἲ παἰάπ]ρης, Ος αἲ οοοΚ-οτοπΙΏςβ, ος πιοτπίπςσ; 

Σου εΙοορίαε. 57 Απά 960 μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ 'ὑμᾶς καθεύδοντας. ο] ΕΣ" δὲ 
σλαϊῦ 1 5αγ παπίογοι ΙΤ 
507 Ἠπίο αἩ, Ἰαΐοα. Ἰεςῦ ους Απο κό τι Ἡθ 5Ἱου]ᾷ βπᾶ γοα ε]εερῖηρ. Απά π]λαξ 

ὑμῖν λέγω, πᾶσι» λέγω, Γρηγορεῖτε. ἳ 
ο τοἩ ἴογοα 17, ἴοθμ] Τ1βαγ, ὙΓαϊσα, 

πατήρ ναοί οἱ νο 14 'Ἡν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα µμετὰ δύο 
Ἀδδοτετ, απά οἳ πη- Νοῦν 16 πγς 1ο Ῥαβροτοσ αμᾶ πο [ζεμαῦ οξ] ππ]θβτεπεά Ότραά αξίος πο 
θατοποᾶ Ῥχοπᾶ: απᾶ «ε ο ε ν ο » ου 
Έιο «οί Ῥείονές απᾶ Ἠμέρας, καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς 
ἲ]ιε κοτῖθος ποιιβηέἨου  ἆἀπγβ. Άπια Ίπνεχε 3ρεεῖηρ 1119 2ομίεξ ργῖεςες "απᾶ 5ἱ1Ἡθ  95ογῖρθι Χου 

Ἐν ο αι ρικ ο αὐτὸν ἓν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν" 9 ἔλεγον Ἀδε,ῖ 
ἔο ᾖσααι 9 Τις ἴμε Ἠϊπα Ὦ ρα] Ρβοβίπε Ἠο]ᾶ οἱ  Ί1πεγ παϊσ]ῦ ΚΙΙΙ Παπα], 37ΤΠοαγ "βαἷᾶ 1ραῦ, 

Ἐν τος ος εως Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, µήποτε θόρυβος ἔσταιὶ τοῦ λαοῦ. 
τρτοαχ οξ {ο εορῖθ, ου Ίπ πο «επεύ, 1εςέ 5 ἑαπαα]ό Όμοτο 5Ἡα]1 Ῥο, οἳ ἴἩθ Ῥεορῖθ, 

4 ΑπᾶὈοπαίπλοι.  Ὁ Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἓν Ῥηθανίᾳ, ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ 
απ Ίπ ἴ]ο σε ο Απά 3Ρρεϊις Πο Ίπ ἍἈῬειμαπσ, απ 1ιθ Ἠομςθ ο βΊπποαπ ἍΤῃΠθ 
Βίου Τ]ο Ιερος, αν Ὦθ Ὑ γι. κο) -- ν ν λλῤ 
ει πο σερως λεπροῦ, κατακειμέενου-αὐτοῦ, ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἆλά 
Ά ΤΥΟΙΠΗΏ Ματίς, η ο Β σι . 
βἸαρλείει Ῥοχ οἳ οἰπί- βαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς' Ὑκαὶὶ συν- 
Ὃ νους Ἐν οταν Ῥαρίετ Βηρ]ς οἳ οἰπέπιομ!ῦ οἳ “πατά 1ραχα οἳ ᾳτεαί Ῥχϊῖσθ; απᾶ ἹΠατίηπρ 

Όχη] πο Ῥοχ, αμᾶ τρίψασα Ἰτὸίϊ ἀλάβαστο ατέ αὐτοῦ 3Ὠκατὰ! τῇ 
Ῥοιιτος ἓὲ οἩ Πῖ5 Πορᾶ. το Ψ ολ ώ β στροη-καφεκα τί η Της 

Ἱερες, 35 ης τθς]]πεά [αῦ {αδ]6], "σβπαο ΣΑ ΨΟΠΙΑΠ Ἠατίηρ ΑΠ ϱἷ8- 

ς π Ρ, η 2µΗ1 .. 4 Αιιᾷ Όμοχο Ἱνοτο 9οπαο Ῥτοκοῃ. λ ον ας σδκεν 59 σε, πι] .. ; ας : 

Ώιαῦ Ἠπᾶ ἠπαϊρπλίοα κεφαλῆς. 4 ἠσαν-δε τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς.εαυτούς, "και 
ιλῖα  Εποτησο]νος,  Ἠομᾳ, Απᾶ 3πεχε 159Π16 ἀπβϊρπαπτε σΙιῖη {Ἡθπασε]τες, απᾶ πλ βαἷᾶ, Ἠπγ σαΒ 2 
Ἠίς τνασίο οἙ ἐμο οἶπί- λέγοντες,! Εΐς τί ἡ.ἀπώλεια.αὕτη τοῦ µύρου γέγονεν ; 
η. ν πμ τν ο ος) βησίπς, Έου π]αῦ Μ0ὶς "πναστο 40Ε 5ἱπ9. δοϊπιπεπε 15 Ῥεεπ πιπᾶθ2 

{ΟΥ πποχο λατ ἔμχοο ὃ Ἰδύνατο.γὰο τοῦτο ὃ πραθῆναι ἐπάνω ΛὈτριακοσίὼν 
Ῥιπτεᾶ Ῥεπος, απὰ {407 1ῇ πας Ῥοςρίρ]ο [ο]. {Ππῖς {Το Ἠατο Ῥθοπ πο]ᾶ Έοχ α,Ώοτθ ἴμσορῬ Ἡαπβτθᾶ 
Ἠπνο ῬοεἩ ρῖτεπ Το ἴπθ ; Ἱ ς ση ο.) ω να ο Π 
Ῥοος. Απά ἴπογ ταατ- δηναρίων,ι καὶ  δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς' καὶ πἐνεβοιμῶντο 
χηηχεᾷ αραϊπςύ Ίος. ἀεπατῖ], ΑΠᾶ ἰοΏατο ρεοη σἶταεπ {οΐ]πο ἍΛΡοογ. Απᾶ ἴπογ πιαχπιατγθᾶ 
6 Απά ὔθ8υς βα]ᾷ, Τοῦ », » « ν) να] ” . ΡΑΕ δνος 
Ῥοσγ]οπο; ἩἩΨ έτοι- αὐτῃ. 6 Ὁ.δὲ Τησοῦς εἶπεν, Άφετε αὐτην' τι αὐτῇ κὀπους 
Τ]ο γε Ἠεχ2 5ο Ἠπίλπ αἲ Ἡθγ. Ῥαῦ ζΖεδις βαἱᾶ, 1μοῦ"α]οπς 1Ἠ6Υ; ἩπἩσ το 1ος , ἰτοιρ]θι 

Ἡ παρελεύσεται ΟΝ. ἆκ--- μὴ ἹτΑ.  παρελεύσονται ΤητΑ. {τἢ ΟΥ ΟΙΤΤΓΑΥ. 3 ἄγγελος 
ΒΏ ασε] Α. Ρ--- θὶ ΤΊτΑ. ο--- καὶ προσεύχεσθε 1Π[ΤΧ]Α. 4... καὶ ΙΠτΙΑ. ε--ἢ 
εἶλος πΊΓΑ. Γμεσονύκτιον πττΑ. Ε ὃ ἹπττΑ. Ἀ γάρ {ΟΥ ΙΤΤΥΑ. 1 ἔσται 
θόρυβος ππ{Α. κ. καὶτα. Ι τὸν τν; τὴν τ'Α. ας κατὰ (γεαᾷ αὐτοῦ οτι Ὠί) 
ΙΤΊΤΑ. Ἡ --- Καὶ λέγοντες π[τε]Α. ο -ἵ- τὸ μύρον οἰπίπησηϊ ατττΑΥΙ Ρ δηναρίω» 
πριακοσίων ΙΤΤΙΑΥΓ. α ἐνεβριμοῦντο Ἱ. 



ΧΙΥ. ΜΑΕΓΕ. 

παρέχετε; καλὸν ἔργον Τεἰργάσατοϊ Νείς ἐμέ.ὶ 7 πάντοτε.γὰρ 
ἄο τε οὐμβθ2 α βοοᾶ Ὑοσὶς Ἅπθ πποιρΏύ {οπατᾶς π1θ, Έοχ α,παγβ 

τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, καὶ Όταν θέλητε δύνασθε 
Τ19 ΡοΟΓ Ὑθ Ἠατο πι τοι, Ώπᾶ ὙἩεΠΘΥεχ 7ο ἀοβῖτοθ 7ο ητε αΡ]θ 

Π υ 4 Ι γ μα α ᾿ μ δὲ ” ΄ » εν γ πτ Ἱ 

αὐτοὺς! εὖ-ποιῆσαι' ἐμὲ.δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 8 ὃ "εῖχεν 
3ίΠεια 1/0 34ο ροοᾶ; Ῥαύῦπιθ ποῦ Αἶπαγβ 7εῄἨατθ, ὙπΠαῦ "εοιπ]ᾶ 

παὕτη,! ἐποίησεν προέλαβεν µυρίσαι "μου τὸ σῶμα" εἰς 
1019, 91 44, 39 οΏιο Ῥεξοτεμαπᾶ Το αποϊη ἆΩΥ Ῥοᾶγ ΣΟΥ. 
Π 9 ΄ ” ΄ : -»Ὁ ε/ Ζλ| ο) 

τὸν ἐνταφιασμόν. 9 ἀμὴν' λέγω ὑμῖν, Ὁπου."ἂν κηρυχθῇ 
{ο τυχ]α]. οχ]γ Τ584γ ἴογοι, ἨΠοχο58οθγος 5πα]] Ῥερτοσ]αἰπιεᾶ 

τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν 
: ταῖς ρ]αά ἠἰάϊπρς 1π Άγ/ηο]θ 11ἩἛ96 ποτ], 8]5ο πηαῦ Ἠ8β ἆοπθ 

αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημµόσυνον αὐτῆς. 
1γμίς [Ἅγγοπιβη] 5Πα]] Ῥο βΡροΚκοπ οἱ ος α πιεπιοχ]] ἍοΕεγ. 

10 Καὶ ὈὺἸούδας 9ὸϊ «Ἱσκαριώτης,! ἃ εἷς τῶν δώδεκα, 
Απά φαά88  Ἅᾖἴλο 1εοβτ]οῦθ, 9Πθ οΕ {πο πειτε, 

ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ἵνα  «παραῦδφ αὐτὸν" 
πνοπῦ ΑΤΥΑΥ. το ΊἨΠθ ἍοἨῖθξ Ῥτιθείβ, ἵὈλπαῦ ο παῖρΏί ἄε]ῖτετ πρ ἍἨϊπι 

αὐτοῖς. 11 Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν, καὶ ἐπηγγείλαντο 
{ο ἵἨεπι, Ἆπά ἴπεγ Πατίηπρ Ἠθατα τε]οἶοεᾶ, Απά Ῥτοπι]σεά, 

αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι' καὶ ἐζήτει πῶς ᾿Ιεὐκαίρως αὐτὸν 
3η]πι Ἠ1ΟἨΠΕΥ 1[ο”ρἱνθ6, Απᾶ Ἡθ βοιρΏῦ ἩἨου οοπγεπίεπόν δπῖτα 

παραδῳ.! 
1Ἡε "πιϊρί "4ε]ῖνοχ “πρ. 

19 Καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα 
Απά ΟΠ ἴΠο ἨΠτευ αγ οξ ἀπ]θαγεπεᾶ [ρτεβᾶ], πει {Πθ Ῥαβδοτετ 

” ’ ” ” « ΔΝ ” -- [ή 

ἔθυον, λέγονυσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ, Ποῦ  ΏΌελεις 
ἔπεγ Κ]σᾶ, -ὅβαγ “Ρο δΏπα 118 “ἀἱξοῖρ]εβ, ὙΓπεχο ἀθβιτορβί ἴποι [πα ῦ] 
ε ΄ « ΄ 5“ / κ / Δ 

ἀπελθόντες ετοιμάσωμεν ἵνα Φάγῃς τὸ πάσχα; 19 Καὶ 
ροΐπρ ππθ ϱποι]ά Ῥτερατθ ἴ]λαῦ γποι ΤΙΒΥΕΡΙ οαῦ πο ραβεοτετῇ Απά 

2 / / ιά .” 2 ρω ΔΝ / ϱ) -” ε ΄ 

ἀποστέλλει δύο τῶν .μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, Υ πάγετε 
Ἡο βεπᾶς.Εοχέα Ὅπο οἳ 115 ἀἱδοῖρ]ες, Απᾶ 8478 Το ἴπεπι, 6ο 

εἰς τὴν πόλιν’ καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράµιον ὕδατος 
1Πύο πο οἳίγ, Απᾶ οπγΙ]] 'πιεεῦ τοι α΄ Πηβη 8 Ῥ]ίοπος οἳ παΐεσ 

βαστάζων' ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 14 καὶ ὅπου. ξἐὰνι εἰσέλθῃ, 
οβττγίηρ; Σ0]1ο7γ. Ἠΐπα Απά ΊΤἨετεγες 9 πιβΥ 6Π{εΣ, 

οἰκοδεσπότῃ, "Ότι ὁ διὸάσκαλος λέγει, Ποῦ 
το ἴμθ τβ»ὔεχ οἱ ἴπε Ἀοιμςς, πο ἍἈΤοπεπογ ΡΑΥΑ, Ὕπετθ 

ἐστιν τὸ κατάλυμα Ἀ ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν.μαθητῶν-μου 
18 νο ραεβῦ-οπππαρεσ , ὙΠετθ Πθ Ῥββεοτετ πηϊ]ε ΤΩΥ ἀἱδοῖρ]θ» 

φάγω; 156 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει Ἰάνώγεονὶ μέγα ἑστρω- 
1 πιαγ εαὀ Απά 9 Άγοι Σνη]] 3ΡΗ6ΥΥ Απ ἩΡρροσ τοοτα Ίαχρε, Σ4Υ- 

”. - - ” 

µένον Σἔτοιμον.!" Ἰἐκεῖι ἑτοιμάσατε ἡμῖν. 16 Καὶ ἐξῆλθον οἱ 
πῖσπεά χεαᾶγ. Έμετε Ῥχθρατθ 2ος 8, Άπά ν/οπῦ αγ 

θ πα ”ι . σ Β 4 , ν Ξ η 
μαθηταὶ Παὐτοῦ,! καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν, καὶ εὗρον καθὼς 

Ἠ]5 ἀϊβοίρ]ες, Απᾶ ΟΑΠΙΘ Ἰπίο ἴπο οἵσ, Ἀπᾶ {ουιπᾶ 858 

εἶπεν αὐτοῖς. καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 17 Καὶ ὀψίας 
ηε Ὠαά 9α]ά Το ἔΠαεπι, απᾶ μεν Ργεριτθεᾷ ἴΠθ ῬΗβδοτεγ. Απάᾶ επεπῖηπρ 

γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα" 18 καὶ ἀνακειμένων 
Ὀείηρ σοιθ ΊἨςοοπιθΒ ὙΠαη ᾖἵο ἍΊπε]το. Απά ας πετο τεο]]πίηρ 

εἴπατε τῷ 
βΑΥ 

196 
ὉποιρἩΏῖ 8 ροοᾶ π/οσ]ς 
ΟΠ 116, 7 Ἐοχ Υο Ἠατθ 
Τπε Ῥοος πι του 
317ΓΑΥΒ, απᾶ Υ/ΏεΠβο- 
6Υ16Υ 7ο γ]] γο πιαγ 4ο 
{Ἠθγα ροοᾶ: 'Ῥαῦ Τιθ 
Ψθ Ἠατο ηοῦ ϱ1Υαγ8. 
8 ΒΠ9 Ἠαίῃ ἄοπο π]ηαίέ 
ΡΠ9 οοι]ᾷ : 519 15 σοπαθ 
ΑΞΟΤ6ἨαΠᾶ ο αποϊπῦ 
πΩγ Ῥοᾶγ ἴο {πο Ὀύὐττ- 
Ίπςδ, 9 Ὑον]ν 1 ΒΑΥ 
Ἀπίογοι, Ί/Πογοξοετες 
{Π]8 Ροβρε] 5Ώα]] Το 
Ῥτοποηθά {Ἡπτοιρ]οιε 
ΤἨο συπο]ο πνοτ]ᾶ, ἐπί 
8159 (Ππί5]ῃο ΠαίΠ ἄοπο 
ΒΠα]] Ὦο βροκοἩ οἳ Τοχ 
8 ππετηοσ]Ώ] ΟΕ Ἠθς, 

10 Απᾶ οιᾶαβς Ίβσβ- 
τ]οῦ, οΏθ ΟΕ ἴ]ε ὑπγο]τε, 
πνεηῦ Ἀαπίο πο οπ]εξ 
Ῥτ]εΡίβ, ἴο Ῥείταν Ἠϊπι 
ππίο ΊΏοπι, 1 Απᾶ 
Ὢύπεη με οστά {ΐ, 
1Ἠα6γ πετε ρ]αᾶ, απᾶ 
Ῥτοπαῖϊδεᾶ ἴο ρίτε Ἠϊπι 
ΊΩΟΠΘΥ. Απᾶ Πεκουιρ]ηῖ 
Ἡοιυ Ἡο παὶρηῦ οοηπ- 
πεπ]εη]γ Ῥεΐίταγ Ἠϊπι. 

12 Απᾶ πο Βτςδί ἄρ 
οἱ απ]επγεποᾶ Ῥτοαά, 
πίπεη ἴπαγ ΚΙ]]εά (πο 
Ῥ8βΒΟΤΕΣ, Ἠ]98 ἀῑςοῖρ]εβ 
βα]ᾷ απζο Ἠϊπα, ΊΥποτθ 
ππι]ῦ ποια ἐλαῦ νθ ρο 
Ἀπᾶ Ῥτθρατε ἴΠαῖῦ ἴποα 
τηβγοξδύ οαῦ ἴπο Ῥραββ- 
ΟΥεΓ 2 15 Απᾶ Ἡε 5επᾶ- 
εἴ] {οτίἩἉ πιο οἳ Ὠῖ8 
ἀῑβοίρ]ες, απᾶ δβαϊ(α 
πηῖο πεπα, ἄο γο Ιπίο 
πο οἳῦγ, απά (ἴπετθ 
ΒΊΘ]] πιοοῦ οι Αα ΤΙΔΠ. 
Ῥεατίηρ α Ῥίΐΐομες οξ 
ππβίοτ: {ο]ιοιν Πίτα, 
14 Απᾶ Ὥν/Ἰεχοςοθετος 
Ὦθ αΏα]] ο 1Π, βαΥ Υθ 
ὕο πο Ἠοοάπιαπ οἳ {Π9 
Ἡοιφβθ, ἼΠο ἨΜαρίεγ 
βα1{Ἡ, ποσο 5 ἴ]πθ 
ΡαθβἰοΠαπιραχ, Ὑν/Ώαδγθ 
1 βΏα8]1 οαῦ ἴπο Ῥα58- 
ΟΥ6Υ ψη {η τησ ἀῑςείριεςρ 
15 Απά Ὦο ν/]] βΏοπ 
γοι η Ίβτρο άΡΏΡεΓτοοπα 
ᾷαχπῖσηεά απᾶ ἍΤίθ- 
Ῥατεᾶ: Ίπετο Τιικοθ 
τοΔΔΥ 1οΥ μβ. 16 Απά 
ὮἩϊ5 ἀῑβοῖρ]ε Ἠσπεπύ 
Σοτ{Ἡ, αηᾶ οππαθ 1Ππίο 
9πο οἱ, απά Εοαπά 8 
Ἡε Ὠαά 5] απ{2 ἐπθπα: 
αιᾶ ἴπεγ πιαᾶο τεπᾶγ 
1Ἠθ Ῥλββδοπογ. 17 Απά 
1Π {Πε εγεπῖτπρ Ὦς 6οπη- 
ελ στ {πε {πγε]το. 
18 Απά 48 {πεγσ 5αΐ απᾶ 
αἷά οεαῦ, ᾖθ6ν1ιβ εαίᾶ, 

τἠργάσατο τ. 5 ἐν ἐμοί ἴο Τη αττττΑΥ. - 
αιττνΑ γ’. π--- αὕτη (/εαᾶ εἶχεν 5Ώ9 οοι]ά) [τῃ]τ[ττ]ὰ. 
θα ηά (νετ!ῖ]σ) []ττια. :εὰν ΤΑ. 
ΏπητανΓ. ο ]σκαριώθ ΤΑ. ἆ -- ὁ ἴῃπο ττνΑ. 
Εξ αὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ ΙΤΊΤΑ; αὐτὸν εὐκ. παραδῳ Υ’. 
δυοβί-οΠαπαΡΕΥ) ο ρηρη, Ἰ ἀνάγαιον 61/0ΤιΑΥΥ. 
ὤλθιθ τεΑ κἀκεῖ Τ. πα---, αὐτοῦ (γεαὰ ἴλθ ἀἱδοιριθς) τ[τε]. 

10 

Ε ἂν ΙΠΠτΑ. 

ἔ αὐτοῖς ΏΤΤΑ; --- αὐτοὺς Τ. 
χ τὸ σῶμά µου ΙΠτ, 

--- τοῦτο (γεαά ἴΠθ ρ]αά ἠ41πρβ) [τ,]πττα. 
Α παραδοῖ αὐτὸν 1,; αὐτὸν παραδοῖ ΤΤτΑ. 

κ Γἔτοιμον] 1. 

μας 

Ἀ -- µου (γεαςᾷ αιγ. 
] καὶ ἐκώ οηἀ 
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Ψογῇγ Τ 447 ππίογοα, 
Ώπο οξτοι πΥμίοἩ θαῦ-! 
ΒἱΗἩ πνΙτἩ ταο βἸα]] Το- 
ΙΓΑΥ παθ, 19 Απᾶ ἴπεν 
ΡοσαἩ {ο 8 βογχον 11], 
βΠά' {ο 6αγ ιπίο Ἠῖπα 
Όπό Ὦγ οπο, ᾖ5 10 Τ2 
Ἀπᾶ αποίπος δαἱᾶ, ἶ5 
1 Τ2 20 Απᾶ Ἡο 2Ἡ»". 
Επογεᾷ απ βηῖᾶ ππίο 
έπθπα, Πέ {8 οπο οἵ ἴ]ο 
{πνοῖτε, {]ιαξ ἀϊρρεία 
ὉΠέἩ π1ο π ἴμε ἀϊδῃ. 
21 Τηε Βοη ο ΤΙΔΠ 1π- 
ἄεθοὰ ροείῃ, 45 15 8 
Ὁπϊίεω οἳ Ἠϊπι: Ῥαῦ 
φορ ἴο ἴπηῦ Ὥαη Ὦγ 
ποσα ἴ]θ 3ο ΟΕ ππαη. 
18 Ῥοίχαγοάᾶ! ρυοᾷ τ/ετθ 
1 Το; ἐπαῦ πια 1ξ Ἡρθ 
Ὠβά Ώθτες Όεετ ωοση, 

20 Απᾶ α5 ἴπογ ἀνᾶ 
θαΐ, ζ65α5 {οο]ς Ῥτεπᾶ, 
απᾶ Ὀ]εβςθᾶ, αιιά Ότακο 
ἓὲ, απᾶ ῥατο ἴο ἴμεπι, 
ΆΑπᾶ επ], Ταχκο, εαῦ: 
ἐΠΙ8Ί8παγ Ὀοᾶγ. 25 Απάᾶ 
Ἡε {οοΚκ ἴπε «πρ, απᾶά 
πιΠεη Τρ Ἠιά βἶΊτοῃ 
ΤἨπηΚ8, Ἡς σατο 1έ ἵο 
ἆλοπι: απᾶ ἴπεγ αἲ] 
Αταπ]ς οἳ 1. 24 Απᾶ 
Ἡε βαἱᾶ ιπίο ἴποαπι, 
ΤΠϊς 18 πιγ Ὀ]οοᾷ οἳς 
μεθ που 1οξίιπιθηῦ, 
πγΏίοὮ 18 βδἹοά ᾖ1ογ 
πΠΑἨΥ. 90 οτί] 1 δαγ. 
ππίο οι, 1 σνι]] ἀγίαῖς 
ΏΟΤΙΟΥΟ ΟΕ Το {τας οἳ 
τλο τῖπο, απ] ἔπαῦ 
ασ πα 1 ἁτίπκ 16 
πει Ίπ ἴμο Κἰπράοπα 
οἳ οᾶ, 

26 Απᾶ ππειι ἴπετ 
Ἠπά Βαηπρ απ ἨγπΙῃ, 
Που πσεπυ οαῦ Ιπίο 
Ίπο παοιιπῦ οἳ Ο]ϊτες, 
27 Απᾶ οεδας βαἲτα 
Ἡπίο Όπου, ΑΙ] το 
ΕΠα]] Ῥε οβεπᾶᾷεᾶ Ἔς- 
ζα115ο ΟΕἷΙΠΘ {Π]ς π]σηί: 
Ἔοτ 16 16 γντ]ξίοη, [ ννϊ]] 
Βία {Ἠο 5Περμετᾶ, 
πᾷ {πε -Ἱσοορ 5μα]] Ὃο 

βοα{{ογα. 28 Ῥαΐ αξίογ 
ἴπαῦ Τ απ. τῖρεῦ, 1 στ] 
Ρο ὮῬθΐογο τοι ἸΙπίο 
Πα]ϊ16ε, 59 Ἰαέ Ῥεΐοτ 
βαἰᾷ απίο ἨΠῖπι, Α]- 
ὑποιρη αἰἰ «Πα]] Ῥο 
ο οπᾶεᾶ, γεῖ ιοί ποῦ 
1. 90 Απ ᾖο-τβ κατ] 
Πηῖο ἨήἨ1, ΥΘσΙ]Υ Τ αγ 
ππίο ΄ ἴπεθ, Τη8ὲ {5 

ΜΑΡΚΟΣ. ΧΙΥ. 

αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων εῖπεν ὁ ̓ Ιησοῦς,! ᾽Αμὴν λέγω 
[5αἳ 5ἱαρΙε] 1ΐ1με απᾶ πενοοπῖης Ὑθαᾶ ΄ Ἀλςδαβ, γω 12. 

ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει µε, ὁ ἐσθίων μετ ἐμοῦ. 
έοτοα, ἴλπῦν οπο οἱ γοα τ]] ἀά]γοτ πρ Ὢπα, Ἡ/Το 15 οαίῖπς ΙΙ παρ, 

19 ο0ἱ δεῖ «ἤρξαντο λυπεῖσθαι, καὶ λέγειν αὐτῷ, εἷς Ῥκαθ' εἷς, 
πα {Πεν ὍΌεραη οσο ρτιογοᾶ, απᾶ ἴοβα ᾖἴολίπι, οι Ὁσ Ἅοπθι 

Μήτι ἐγώ; ἀΚαὶ ἄλλος, Μήτι ἐγώ»' 20 Ὁ δὲ Σάπο- 
πει] 12 Απᾶ αποίβας, πει] 12 Ῥυτ πε ἈΠ- 

κριθεὶςὶ εἶπεν αὐτροῖς, Εἷς "ἐκ! τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτό- 
Αποτίπσ Επὶᾶ Ἅᾖο πο}, [Τὸ 15] οπθ οἳ ᾖἴλο Ἰνποινε, πο 15 41ρ- 

µενος μετ’ ἐμοῦ ἵὲἰς τὸ τρυβλίον. 31 ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
Ῥίπρ ΠΙΣ πίθ ΠΜ ἀἴδ, Το ΣΙπᾶροᾶ 15ο. 308 παοη - - 

ὑπάγει, καθὼς «γέγραπται περὶ αὐτοῦ: οὐαὶ.δὲ τῷ 
.ροος, ας ἵξ ας ΏθοἨ Ὁτιἐζοη οοποργπῖπς Ἠϊπα; Ῥαῦ πο 

εν) ” . ’ ” -. « ει 9 ΄ ’ 9 

ἀνθρώπῳ.ἐκείνῳ δι οὗ ὁ 9ὶὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται". 
{ο ἴπαῦ παπι. Ὦγ πνποπι :μὸ 8οπ. οξ Ώ]ΛΠ. 48 ἀο]ίνοτοά Ἡρ: 

καλὸν σἠνὶ αὐτῷ εἰ οὐκ.ἐγεννήθη ὁ-ἄνθρωπος.ὲκεῖνος. 
ροοᾶᾷ πετο 1ῦ 2ογ Πϊπι 1 “ηαᾶ ποῦ 3ρεει 5ΌΟΓΠ. αιμαῖ “πλαἨ. 

25 Καὶ ἐσθιόντων.αὐτῶν, λαβὼν Ἁλὸ Ἰησοῦς! ἄρτον, 
Απᾶ Ἅα5 ἴπεγ πετο εβίΊπα, ἈΠπανίηρ “ἴλκεην 11ε5α5 3 Ίο, 

2” , ” Αλ ” "ν Δ τσ , 
εὐλογήσας ἐκλασεν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ εἶπεν, Λάβετε, 

Ἠατῖπα Ὠϊεςσοά Ίια Ώχαἷκςθ, πιᾶ Ρατο Ἅᾖο-λοπ, απᾶ- εκἰᾷ, Τακο, 

Σφάγετε"Ἱ τοῦτό ἐστιν τὸ.σῶμά.μου. 329 Καὶ λαβὼν τοι 
θαῦ ΜΠΙ8 Σ8 ΤΥ υοᾶγ. Απά Ἠβτίπε Ίακεηα {ο 

ποτήριον, εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς' καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ 
οἳΡ, Ἠανίπς βίγεη ἐ]απ]κ Ἡθ Ρανε Το ἔλοπι, απά ἴπος”ἄταπκτοί “15 

πάντες 34 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ-αἷμά.μου ατὸϊ 
11 Απᾶ Ἡε βαᾶ {ο ύπεπι, Τῆἱ8 18 παν Ὀ]οος. λαῦ 

τῆς ὑκαινῆοί . διαθή ὁ «περὶ πολλῶν ἐ ό ἵ ἴς''. διαθήκης, τὸ Ἀπερὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον. 
οξ {πα Ὥπρυν «οτεπαΏ!Ώ, ΠΠΏΙοὰ 2ος ΤΟΒΩΥ 15 ρουτεᾶ οαῦ, 

95 ἀμὴμ λέγω ἡμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ-μὴ πίω ῥἐκ τοῦ 
Ὑετ]ψ Ίραγ ἴοσοι, θ]αῖ ποῦ ΑΠΣ Ώλοχε 11 απσ ψῄςθ π]] Τ ἀτίπ]ς οἳ πο 

ἀγεννήματος!ἳ τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας.ἐκείνης ὅταν αὐτὸ 
ἀτα]ῦ οἑ {πι Ἅτνῖπε, απο] τηβῦ ἆλγ. πλθα 

πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 
1 ἀτῖπκ πεπ ᾖἵπ ἴμα Ἰησάοπα οἳ οᾶ, 

260 Καὶ ὑμνήσαντε  ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. 
Ἆπά Ἠαγνίπς εαπς α Ἠσπαπ Όπου πουῦ οπῦ ἴο ἴμο τιουπῦ οἱ 0Ηπες, 
9 ’ - ” ΄ 

27 καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ότι πάντες σκανδαλισθήσεσθε 
Απᾶ Ἴεαγς ὁτο 38πεπα 1Πεςας, ΔΗ σε π]] νε οβεπὰεᾶ 

ὶ' {ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ"Ἱ ὅτι γέγραπται, Πατάξω τὸν 
πι. υπ]ς πῖσηῦ; ὸσ 16 Ἠᾳ5 Όθοῦ πα 1{δοτι, 1 σν]]] αππἰ ο Έλα 

ποιμένα, καὶ Εδιασκορπισθήσεται τὰ πρόβατα. 398 Αλλὰ 

65 ” 

εν ἔμο 

1π Τι 

Αορ]ιεχᾶ, απᾶ πη]] Όε εοαὐϊετεα αὈχοπᾶ Ί]ο 5Ώθερ. Ῥαῦ 
Δ ολ 1 ΄ / ς ” αν 1 3 ΄ 

μετὰ τὸ.ἐγερθῆναί.με. προάξω ἡμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
ΑΓί6Γ ΏΙΥ ατΊδίης, 1 τη] ϱο Ἰοξοτθ οι ἍἸΙπίο .11εΘ, 

99 Ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, οΚαὶ εἰὶ πάντες σκανδαλισθήσονται͵ 
Ῥναΐ Ῥοΐετ βαῖᾶ ο Ἠΐτα, Ἐγεη 1 81] 5Ηα]1 Ῥε ο οιιάθᾶ, 

. » ΄ Γ ΄ ἃ - -” 

ἀλλ’ οὐκ ἐγώ. 90 Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν λέγω σοι, 
ψεῦ ποῦ ΄ Ι. Απᾶ 39475 3το Ἠϊπ  ᾖπᾷθδιβ, γετΙ]ψ Ἰ βαγ ἴο ἴπεῬ, 

δα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ΤΑ. 
ἄλλος, Μή τι ἐγώ ; Τῖς. 
Ες την χεῖρα ἴμε Παπά τ,, 
1 π[τε]α. 

---καινῆς ΤΊτΑ. 
µατος ΤΊτΑΤΥ. 
τἀιπρόβατα τι; τὰ πρ 

Ε --- 

 --- φάγετε αΙΤΤΤΑΥΓ. 
«υπερ πολλῶν ἐκχυννόμενον Ἡ; ἐκχυννόμενρν ὑπὲρ πολλῶν τττὰ. 

ο--- Οἱ δὲ (πεαά Πρξαντο ἴπεγ Ῥεραη) ΤΑ, 
Σ--- αποκριθεὶς ΙΠΤΤΑ. 
5 -ἵ- ὅτι {ον π[ττ]Α., 

Ρ κατὰ ΤΑ. α--- καὶ 
5--- ἐκ (γεαᾷ τῶν οἳ {π6) τ[ττ]. 

π---ἦν [π]τ[πτ]α. α. ὁ ]ησοὺς 
Σ--- τὸ (γεαςᾷ 8 αρ) ΙΤΊΤΑ: 5--- τὸ [1]ΤΑ. 

πεβῖτν ; ἆ γενή- 
εν ἐμοὶ τητα. ἵ--- ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ [1π]ττταν. Ε διασκορπισθήσονται 
όβατα διασκορπισθήσονται ΤΊτΑ, Έι καὶ ΤΊτΑ. 



ΧΙΝΥ. ΜΑ ΠΚ. 
ε/ ᾱ / ην ” 3 ΄ ῇ 9 Φ δὶ 

ὅτι] σήμερον {εν τῇ-νυκτὶ.ταύτῃ,' πρὶν Ἠη δις 
ἴπαῦ ᾖἴο-ᾶαγ πι ἐς πΙςΗῖ, Ῥοξους ἐπαῦ ὑγγίοι [16] 

φωνῆσαι, τρὶς Χἀπαρνήσῃ με.ὶ 91 Ὁ.δὲ Ἰὲκ περισσοῦ ἔλεγεν 
οχοπς, φΠμτίσο ἴποι π]ς ἄεπγ τις, ΄Ῥιαςπο 3γεμοπιοπί]γ  “Βαϊά 

μᾶλλον," ἜἘάν Ἄ’με δέῃ' συναποθανεῖν σοι, οὐ-μή σε 
ἴμθ”πῃοχθ, 1ε Τὸ ποτο ηοθάξα] ΣΟΥ Ώ1θ νο ἀἱθ ση νμθο, 1Π πο 59 ἴμθθ 

πάπαργνήσομαι.!  Ὡσαύτως δὲ καὶ πάντες ἔλεγον. 
πι] 1 4εμγ. Απᾶ ἵπ 1ο ΠΙΩΗΠΘΓ 415ο Ἅᾖὅ] "λογ Ἱδρακο, 

99 Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οοῦ τὸϊ ὄνομα ῬΓεθσημανῆ"" 
Απᾶ 1ἴΠογ 6ΟΙΠΟ ο ἃ Ῥ]πσο ο π]οἃ ἐποθ Ὥαπιθ [15] «είμδειιαπο; 

καὶ λέγει τοῖς μαθηταϊῖς. αὐτοῦ. Καθίσατε ὧδε, ἕως προσεύξω- 
βηΏᾶ 19 ϱΑΥΒ το Ἠῖ5 ἀἱδοίρ]ες, δις Ἠοχο, τν πῖ]θ 1 εηπ]11 

μαι. 99 Καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ Ιτὺν! Ἰάκωβον 
ΦΙΑΣ. Απά Ἆο {πκος Ἐοΐύες απά 7 41η88 

καὶ Ἰωάννην ”μεθ’ ἑαυτοῦ.!. Καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ 
πιᾶ σουτ πια Ἠπη; αηᾶ ο νοεσαπ Το Ῥο ργοπΏἶσ αλλιπεᾶ απᾶ 

ἀδημονεῖν. 94 καὶ λέγει αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν ἡ-ψυχή-μου 

ἀλέκτορα 
οοςε]ς 

ἄεερ]γ 4ερτοξςεᾶ. Απᾶ ἨοδΗΨ5 {ο ἴμοπι, Ύθυγ βοχγον{α] 18 1η 5ου]. 

ἕως θανάτου µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε. 96 Καὶ προελ- 
επἐπίο ἀθαίμ; χευΗΗΙΠ Ἠοχο απᾶ πνατςἩ, Απά Ματίηπρ ροπο 

θὼνὶ μικρὸν 'ἔπεσενὶ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύχετο ἵνα, εἰ 
Ξοτπατά α Π1έ]θ Ἡε 36ἳ] τπροἨ πο θα, απὰ Ῥχαγοά Ὁπαί, 1 

δυνατόν ἐστιν, παρέλθῃ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ ὥρα. 9θ καὶ ἔλεγεν, 
εῬοβδδίο]θ 191, πιρῃΏῦ Ῥα5 Έτοπι ἍἨίπι πε πουγ. Απά Ἶε βιαἱᾶ, 

Αββᾶ, ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι' παρένεγκε τὸ ποτή- 
ΑΡΡΑ, Ἐαίμετ, αἲ] ἐπίπρς [απο] Ροςβῖρ]ο {ο ἱμορ; {ακο ΑπναΥ 301Ρρ 

τσ ελ ) α .ν ” . ” ” ο) ΄ . ϊ ’ α αυ ιά {ρ 

ριον Τἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦτο"' ἀλλ᾽ οὗ τί ἐγὼ θελω, ἀλλὰ τί σύ. 
ἄχνοια πιο λΠΐ5: ταῦ πουπλαί ἵ πι, Ῥασ ππαῦ ἴποι, 

97 ἹΚαὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας' καὶ λέγει τῷ 
Απᾶ Ἡς «ΟΠπΙ65 απᾶ ἈπαῬ τηΏετα Β]εορίΏρ. Απᾶ Ἠθβυγ8 

Πέτρῳ, «Σίμων, καθεύδεις; οὐκ.ἴσχυσας µίαν ὥραν γρη- 
το Ἐοΐετ, ἍΘΙΠΙό3, Β]εεροδύ ποια 2 ππαβῦ ἴποι ποῦ 806 οπθ Ἠους 1ο 

γορῆσαι; 98 γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ. πεἰσέλθητε! 
ν/αῖοὮ 2 Ὑ]αίςα απᾶ Ῥταγ, τπαῦ  γθεπίετποῦ 

εἰς πειρασµόν. τὸ -μὲν πνεῦμα πρόθυµον, ἡ.δὲ σὰρξ᾽ 
ἀπίο ἸθιπρίατίοἨῦ., π]πο Ἀἰπάσθᾶ Ἀβριτίς [5] τοβᾶγ, Ῥαύ ἴπο ΆΒε-μ 

ἀσθενής. 99 Καὶ πάλιν . ἀπελθὼν προσηύξατο, τὸν αὐτὸν 
πνεα], Απᾶ αραῖῃ Ἠανῖηρ ΡοπεαἵπαΥ  ε Ρρταγεᾶ, "Πο 3βαπιθ 

λόγον εἰπών. 40 καὶ Χὑποστρέψας! εὗρεν αὐτοὺς. Σπάλιν! 
(ηήπρ Ἅᾖ1βΑΤΙΗΡ. Απά ἹΠατίηρ τειχπεᾶ Ἶε ξοαπᾶ Ίἴπεπα ΑΡΒΙΠ 

καθεύδοντας' ἦσαν γὰρ Λοἱ ὀφθαλμοὶ.αὐτῶνὶ "βεβαρημένοιι! 
βΙεερίηρ, 30Σ 3γ/ετθ α{μοῖτ.εσοβ ἩθατΥ; 

καὶ οὐκ.ῄδεισαν τί Ῥαὐτῷ ἀποκριθῶσιν.' 41 Καὶ ἔρχεται 
Απᾶ ἍΊλογ ΚΠΕΥ ποῦ π]αῦ “Πΐπ ᾖ31Πεγσ ”ξ5Ποι]ά 3λπαδίσετ, Απά Ἰθ 6ΟΠΙΘΒ 
} ΄ ΄ - /΄ Δ 

τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε “τὸ λοιπὸν καὶ 
νπο ἰπ]τᾶ παρ, Επᾶ ΑΒ4γ5 ἍᾖΤοίΠεπι, Β]6ερ οἩἨ. 1107 βπᾶ 
5 ς Φε ς - μι « ϱ ο» , 
ἀναπαύεσθε. ἀπέχει ἦλθεν ἡ ὥρα' ἰδού, παραδίδοται 

519 9ᾳϱ]]τεχρᾶ Ἱαρ 
΄ 

να] γοαχ τες. ᾖΤῦ 5 εποαρΏ; Ἠ85 οοπ1θ ἰπθ Ἠουσ; ΄ Ίο, 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰξ τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 43.ἐγεί- 
11Πϱ35ΟΥ. 308 Ίδη ἍᾖΙΠΙο ἴπθ ὨἨβπᾶς ΟΕ ΒΙΠΠΕΤΒ, Έπρο, 
υ ” η ΄ ε .. ΄ ” Π] 

ρεσθε, ἄγωμεν' ἰδού, ὁ µπαραδιδούς µε «ῆγγικεν. 
1εῦ πςρο; Ῥελ]ο]ᾶ, Ἡο πλο {5 ἀε]τεγῖηρ πρ πιθ θες ΓΑΠ ΏθαΥ. 

197 
ὅπγ, 6υεῃ ἵπ Επῖς πῖσ]{, 
Ῥείοιο ἴ]μο σου]ς οΥοπύ 
ὀνν]σα, ἐποι ]ια]ὺ ἄεπγ 
πὰο {Ἠχ1σο, 51 Ῥαΐῦ ο 
ΈΡηΚκο ἰπο ΠΟΤΟ Υοµο- 
πηΘΗΩΗΙΣ, 14 1 ποι]ά ἄῑθ 
πι ΤηἨος, Ι ππ]]] ποῦ 
4ομγ ἴπερ ΙΏ ΦΠΥ πο, 
1Κκενῖδο 41ο μραἰᾶ 
ΤΗΘΥ α]]. 

30 Απᾶ {Τογ σαπ18 (ο 
8 Ῥ]ασςο πΠἩϊοἃ ΤΒΒ 
παιηρ (είμξεπιβπο: 
απά ο δα1ἴὮ {ο Ἠϊ8 
ἀῑδοίρ]οες, 55 γο Ἰοτε, 
ππί]ο ἵ Πα] )νγαγ. 
90 Απ Ἡο {ακοι] ννΙῦΠ. 
Ἠϊα Ῥοέου απά 11968 
ΑΠ ἆο]π, απᾶ Ῥεσαη 
Ίο Ὦθ 5οτθ απιαζεᾶ, 
Φπᾷ {ο Ῥο νετγ Ὠοανγ; 
94 απά οπΙίῃ απίο 
άμοαπ., Μγ 5ου] 18 εχ- 
οθοΊπρ εοττονξα] αππ- 
1ο ἀεα{: {αχτγ γοῄστο, 
ΑΠ ν/αἲοἩ, 56 Αιιᾶά ηθ 
π/οηῦ Εοττνατά Α Ι00]ο, 
Β1ιᾷ Εε]] οη {πο ρτοιπᾶ, 
Άπά Ῥχαγεᾶ ἰπαι, 1 1δ 
Ί/οτο ρο551β]ο, ἴΠο ποισ 
πρ] Ῥα5ς ἔτοπα Ἠΐπα, 
36 Απᾶ Ἡο αεία, ΑΌνα, 
Ἐπίμος, α1] {πῖπρ8 ατε 
Ῥο58Ιρ]θ απίο 1πεθ; 
ἴακο αππΑΥ ἴπῖς ουρ 
Ίτοπα ιο: πρτοτίΠΏο]εββΒ 
που νηπο 1 π], οας 
πυΏαῦ ποια σνα]0, 97 Απά 
Ὦε σοιηποίἩ, απᾶ Ἀπάᾶ- 
είἩπ (ποπι εΙεερίηρ, 
Απά ΕαΙῖΏ απο Ῥείεσ, 
ΒΙπποἩῦ, 5]εεροξδύ ποια 2 
σοιι]ᾶεδῦ  ποῦ «. Ίπο 
πγαῖοη οπθ ἅΊοις 
38 ἸγαίοὮ ο απᾶ ΡΓΑΥ, 
1ο5ἱγε εη/{εχ ϊπ{ο {επιρ- 
{α{ἱοη.. πο αρι1ς 
ττα]ψ {6 τεπᾶγ, Όιυ ἴηθ 
Ώθβ] ἴς νγοα]χ.. 39 Απᾶ 
ΑΡβαΐπ Ὦορ πεηί α1ναΥ, 
ΑΠ Ργαγσᾶ, θπᾶ ϱρακθ 
ΤῃΏθ 5βτΏθ πγοχᾶς. 40 Απᾶὰ 
π/πεη Ὦθ τοϊαγη6έᾶ, ηθ 
4ομπᾶ ἴἨοτω α5]θερ ᾱ- 
Ραῖη, (ος ΊΠείγ 6768 
πνθτθ Ἠθαπσ,) πεϊέπες 
πη]δὺ Ίπες πι]οῦ Το απ- 
ΒΥ/ΟΥ Ἠϊπῃ, 41 Απάᾶ Ὦθ 
σοπωθίἩι {πο {π]τα ἐἶπαρ, 
Άπά βαἲθα απῖίο ἔἨετωρι 
Ῥ]θερ οϱἩἳ τον, απά, 
ἴακο 4ου τεβυ: 15 18 
εποπρἩΏ, ΤἴἨο Ἠοαγ ἆ 
σοταθ Γ Ῥεπο]ά, {πο Ῥοπ! 
ΟΕΠΙΩΠ 18 Ὀρίταγεάᾷ 1Π{Ο 
πο Ἠαπᾶς οἱ 5ΙΠΏΟΙΒ, 
40 Ἐ]δο τιρ, 1θῦ 18 Ρο; 
1ο, Ἡο {ππβῦ Ῥείτατοί]μ 
πηθ 18 αἲ Ἠατιᾶ. 

1 - σὺ ἴποι αττττΑσν. 1 καύτῃ τῇ νυκτὶ ΙΤΤΤΑ. 
ἑλάλει ΙΤΊΤΑ. πι δέῃ µε 1ῃτ.  Ἡ απαρνήσωµαι τ. 
αΠΤτιΑΝ. ᾖτ μετ αυτοῦ ΗΤΊτΑ. 5 προσελθὼν πγ. 
π 6λθητεΤΑ. «« πάλιν ἐλθὼν 8ΡΒΙΠ οΟΠΙΊΗΡ ΤΑ: ἐλθὼν τγ. 

ο ᾧ 1, 
Σεπιπτεν ΤΑ. 

“µε ἀπαρνήσῃ ΤΤΊτΑΥ. 
Ρ Τεθσημανεῖ ΕΤΊτΑΤΥ. 

σ τοῦτο ἀπ᾿ ἐμοῦ 1ΤΊτΑΥΓ. 
}---πάλιν 1{1Α. 3 αὐτῶν οἳ ὀφθαλ- 

1 ἐκπερισσῶς 
α--- τὸν 

μοῦ τ,, 5 καταβαρυνόμενοι 11ΣΊΤΑΥΓ.᾽ Ὁ ἀποκριθῶσιν αὐτῷ ΙΤΙΑΥ. ᾱ---αὺ ΠΠτΑΥΓ. ἀἤγγισεντ. 
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45 Απᾶ Ἱππποᾶ]α{οῖγ, 

πιπΙ]θ Το γεί 6ραΚθ, 
σοπαείἩ ο1:415, οπς οἳ 
ἆμθ Όνγοινα, απᾶ ντἩ. 
πα Αα ρτοπῦ το]ο]-' 
ἐπᾶς πηἩ βπγοτᾶβ απᾶ 
Βίατθβ, ἔτοπι ἴἨθ οἨ]θΕ 
Ῥτ]εβῦ5 Απά ἴἨο βοτίὈεΒ 
Ἀπᾶ ἴμο εἰάστα, 44 Απά 
Ἡοθ ἐλμαῦ Ῥούγαγοᾶ Ἠϊτα 
Ἠφᾶ ρίτεη ἴμεπι α 
{οκεπ, ΒαΥΊΠΡ, Γποπι- 
Εοετε; 1 5Ἠα]] Ἐίςς, ἐπαῦ 
βαπηθ 15 ης; ἔακο Ἠΐπα, 
Απᾶ Ἰεαᾶ Λῖπι απο 
ΒΑΞΕ]Υ. 45 Απᾶ 5 50οοἩ 
85 Ὦθ 788 οοπΠθ, ηθ 
ποείἩ αἰταϊΙρΏύνταγ Το 
Ἠϊτὴ, απᾶ βα1{Ἡ, ἈΤαδ{ας. 
πωμδίθτ; απᾶ ἸΙββο 
Ἠϊπα, 46 Απᾶ ἴηεγ Ἰα]ᾶ 
ἀΠεῖχ Ἠαπάςβ οπ Ἠΐπα, 
ΑΠά {οο] Ἠῖτα, 47 Απά 
9Π6 οἳ ἴλεπι {Παέ π{οοᾶ. 
Ὅπψ ἄτασπ α βποτᾶ, απᾶά 
Απιοίο 8 5ετνοπῦ ΟΕ ἴποθ 
Ἠ]ρΏ Ῥτϊε5έ, απά οαῦ οῦ 
Ἠ18 68Τ. 48 Απᾶ Πεεας 
Ώπςπτετεᾶ απᾶ ϱεαἷᾶ 
ππίο {ἴλεπι, Απο Τθ 
οοχπο ους, 45 αβαἰπδυ 
Ά Τπ]εξ, νηα βποτᾶς 
Απᾶ ιο0(ἡ «έπγος {ο ἔα]κο 
πο) 49 1 πας’ ἀαῖ]γ 
πι τοι 1η ἴμο ἔεπι- 
Ῥ]ο ἴδαςΠπίπα, απᾶ ζο 
Τοοξ τηθ ποί: Ῥπή ἴμο 
βοτιρατοςτη ταξί ο Ει1]- 
Ώ]]6ᾶ. 50 Απάᾶ {πετ α]1 
{οχδοο]ς Ἠϊπα, απᾶ Ώεᾶ. 
51 Απᾶ ἴ]ετο {ο1]οπεᾶ 
Ἠϊτα α οετύμ]η γουηρ 
ΙΗΡΗΏ, ἨβΥΙΠΡ Α 1Ίπεη. 
ο]οίπ οαεύ αΡροπέ ᾖῖβ 
πια]κεᾶ Όοᾶη; απᾶ ἴπο 
ΨοπΏΠΡ ΊπεηΏ ]αῖᾷ Ἠο]ά 
οἩ Ὠ]πα : 5) Απιᾷ Ἡε 16860 
Τηπθ πει οἰσίῃπ, απᾶ 
Άθάὰ ἔτοπα ἴἨθπα πα]λκοᾶ. 

55 Απᾶ {]ογ ]οᾷ ἆο- 
Επς ΑγΑΥ ο ἔπο Ἠϊρῃ 
Ρτϊεβῦ: αιιᾷ ντ Ίηπα 
Ῥ/6γθ αξθεπιῬ]θᾷ α]] ἴποα 
οπῖεξ Ῥτίο-ίς απᾶ ἴμα 
εἰᾷετς ππᾷ {Πο 5οΓΙ)οΒ, 
94 Απάᾶ Ῥεΐογ Εο]]1οτνος. 
Ἠϊπα αξατ ο8, οΥοἩ 1πῖο 
Τπε Ῥα]αςσο οξ ἴπε 11ρἩ 
Ῥτ]εςδῦ: απᾶ περα ῦ ντ 

ΜΑΡΚΟΣ. ΧΙΥ 

49 Καὶ “εὐθέωςὶ ἔτι αὐτοῦ.λαλοῦντος παραγίνεται { Ἰο- 
Απά ἹππιεᾶἰαίεΙψ “γεῦ ΄ 15 3μ9 318 ερεακῖης, ΟΟΊΠΘΑ πρ σα- 

δαςξ, εἷς Ῥῶνὶ τῶν δώδεκα. καὶ μετ αὐτοῦ ὄχλος ΙἹπολὺςσὶ 
ἄμ,  3οπο 1ρεῖπς οΕΊἩθ Ἴπειτε, απᾶ πΙἩ Πτι κα” οοπᾶ }ρτεβῖ, 

μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν 
ση ῦα Βυγοχᾶς ΑπΠᾶ ΕΒἴΑΤ6, ΆΊοπι ᾖποθο «οἨΏΙθξ)ρτῖεβύβ 'απᾶ λε 

γραµµατέων καὶ Ἀτῶνὶ πρεσβυτέρων. 44 δεδώκειδὲ ὁ 
ΒοΓ1Ρ059 Ἀπᾶ πο , 6Ἰᾶ6ΥΒ, που ᾿Ηαᾶ "ρίτεη 119 3ο 

παραδιδοὺς αὐτὸν Ἰσύσσημονὶ αὐτοῖς, λέγω», Ὃν. ἂ ο κεγς αν 
3γγαὰ “ἀομηγνετίηρ 5πρ "Ἠῖτα Ά 51β το ἴπεπι, Βηγίηπρ, ΤΓΠΟΠΙΒΟΘΤΟΣ 

φιλήσω αὐτός ἔἐστιν' κρατήσατε αὐτόν, καὶ ""ἀπαγά /ετε 
1 αμα] Ἰάεα "9 115. βεῖσθ πα, απᾶ ᾖἸεαᾶ [Πτι] ΑΑΥ 

ἀσφαλῶς. 45 Καὶ ἐλθών, «εὐθέωςὶ προσελθὼν αὐτῷ λέγει, 
584617. πα ΤῬεῖηρ σοπ1θ, ἸἹμπιεα]αίεΙψ οοπήπρ πρ ἍᾖΤο Ἠῖπι Ἡε 8.78, 

αῬαββί, ῥαββί "καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 46 Οἱ δὲ θἐπεβαλον!. 
ῬαὈρῖ, Εβρ; απᾶ ΑτᾶεπΏ]ψ Ἰβεθᾶ ἍἨϊπα, Απᾶ ἴηΠογ 1α]ᾶ 

Ρἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν, ! καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 47 Εΐς δε 
προῦυ Πίτα «Παπάς πε, απᾶ εεῖπεᾶ Ἠΐτα, Ῥπό "οπθ 

. ατιοὶ τῶν παρεστηκότων σπασάµενος τὴν µάχαιραν 
αα“οετίαϊπ οἳ ἴποςθ βἴαπᾶίπρ Ὦγ, Ἠανίηρ ἄτανγη Ἴμπθ βγοτᾶ. 

ἔπαισεν τὸν δοῦλον: τοῦ. ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ 
Βίταο]ς 'Ἠςθ Ῥοπάπιπη ο ἴπο ἍἩἨ]ρῃ ρεὶθῦ απά ἍΤοοκοῦ 18 

σὠτίον.' 48 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοὺς εἶπεν αὐτοῖς, Ὡς ἐπὶ 
685. Απᾶ 3βΠΦΠΕΤΙΠΡ 116518 Βηᾶ ᾖΤο πετ, ΑΦ ασαϊπας 

λγηστὴν »ἐξήλθετεὶ μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν µε; 
Ά τοβΏεσ ατθ Το οοπιθ οαύ πινι ΕΕ] Ἀπά οἴἉτοἙ Το ἴακο παθῇ 

49 καθ.ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ 
Ταχ. Ίπας σπιν σοα΄’ Ἱπ 1μθ ὕεπιρ]θ ἴθλολίμς, απᾶ 

ε) ΄ ΄ ’ 5 . ηλ .” ” « ΄ 

οὐκ ἐκρατήσατέ µε ἀλλ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ Ὑγραφαί. 
το ἀᾶ ποῦ κεί απο: ὨὈπὸ [18 16] ἐπαῦ ὔταασ “58 5Εα]βΠεᾶ 1419 “εοσίρίπτως, 

50 Καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἵπάντες ἔφυγον.ὶ δΙ1 Καὶ πες τις 
Απᾶ ἍἸειτίπς ἍἈἨϊπι 811 Άρα. ο λπᾶ οπθ α οεγίαῖπ. 

νεανίσκος' Ἰἠκολούθει! αὐτῷ, περιβεβλημένος σινδόνα ἐπὶ 
ποαππρΙιβη Ἅπης1ο]οπίπς Ἠῖτπα, Ἠαπίπβ ομθῦ 8 ποπ ο]οίἩ αΡοιξ 

υμνοῦ" καὶ κρατοῦσιν αὐτὸν ποὶ νεανίσκοι"Ἱ 539 ὁ δὲ᾽ 
Π5] πακεᾶ [ποᾶσ]; απά 38εῖσθ  ΣΠῖπα }ίμε "γοπηρ ΄πιον, Ῥαῦ λς, 

καταλιπὠὼν τὴν σινδόνα γυμνὺς ἔφυγεν καπ᾿ αὐτῶν." 
1θατῖτρ Ὀεμ]πᾶ {ἴπ6 Ἠπεπ ο]οῦἩ, “πακθᾶ Πρά ᾶτοπι Ίπεπι, 

59 Καὶ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα' καὶ 
Απᾶ {πετ 6 απΑΥ. 7εδας το πο ἍὨἨΗΙρῃ ργίε,. ἀΑπᾶ 

συνέρχονται Σαὐτῷ πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ “πρεσβύτεροι 
ἆλεχθ οοπιθ {οροίποσ {ο Ἠϊτα 81] {πο οπΊοξ ρε]εδί5 απᾶ ἴπθ θ]άθτεα 

καὶ οἱ γραμματεῖς.ὶ 64 Καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ µακρόθεν ἠκολού- 
Ἀπᾶ ἴμο 5οσ1065. Απιᾶ Ῥείετ ΊΈοπι αἲατ ο 4ο]- 

θησεν αὐτῷ' ἕως ᾖἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως" καὶ ἦν 
Ἰονθά ἍἨϊπι αξ Σαχ 5 η Πῖη το ἴπθ οοαιτί οἱ ἴπο Ἠϊσῃ ρτῖοςς; απᾶ Ἠθ πΒΒ 

Σσυγκαθήµενος" μετὰ. τῶν ὑπηρετῶν, καὶ θερμαινόµενος πρὸς 
Ὅμε Ἅκεογσηηί, απᾶ Ἑπυῆῖτρ τη ᾖΤἴπθ ὀβᾷσθχο, απᾶ πατπιῖπρ ἨΙπηρεϊς 
πνατταεᾷ Π 5Ο] αἲ ἴμο τι ον - ε ᾱν ο » νι ῃ ͵ τφ 
Άτε, δδ Απᾶ ὑλοομίοξ τὸ, φῶς. ὅδ Οἱ.δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν 
Ῥτϊθείς απᾶ αἲ] ἴπο 1ἴπο Άτο, Απᾶ το οπ]θξ Ῥχϊεςίβ απά 3υ/ο]ο 11ο βαηπεᾶσίτα  µποαρΏΏ 
σουποΙ] 5οαρΏ{ Σοχ νηῖ- (8, 1609. 

-.9 εὐθὺς 1ΤτιΑ. {--- ὃ ΙπτΑ!. Εξ -- ὃ Ἰσκαριώτης Ἰβεβτ]οῖθ τΠ[Ττ]Α.. Ἀ.  ὢν ΙΤΤΤΓΑ]. 
1 --- πολὺς [1,]ΤΊτΑ. κ τῶν τ. 1 σύνσημον Τ. πι ἀπάγετε 1ΤΤΤΑ. 3 ΄Ῥαββί 1Ίτ»- 

ῥαββεί τ; ῥαββεί [ῥαββεί] Α. 
ἃ --τις ΏΤτΑΥΡ. ΤΤΤΑ., 

π γεανίσκος τις Ιπτ. 
π --- οἱ νεανίσκοι (/εαᾶ ἴπεγ 5εἴζε) 1ΤΊΤΑ. 
Σ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 1,. 

ο ἐπέβαλαν τ. Ρ τὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτὸν τ,; τὰς χεῖρας αὐτῷ 
ςΣ ὡτάριον ΙΗΊΤΙΑ. 5 ἐξήλθατε ΙΤΊΤΑΥ. Ἠἵ ἔφυγον πάντες ΤΊΥΑ. 

. " συνηκολούθει 85 {ο]]οννῖΏρ σνΙΏ τΤΤτΑ; ἠκολούθησεν [ο]]οππεᾶ Ἡ. 
α----ἀπ᾿ αὐτῶν [Ε]ττν.  --- αὐτῷ τ. 

5 συγκαθήµενος τ. υ-- τὸ Ε, 



εν 

πΙν, Μ ΑΕ Κ. 
- ” ο ο η Ἱ ᾿ 

κατὰ τοῦ Ἰησοῦ µαρτυρίαν, εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν". καὶ οὐχ 
σα]τιςῦ ὤθδαθ ᾽ ΕΒΕΙΠΙΟΩΥ, Το. Φα! {ο θα ἍἨϊπα,  απᾶ 3ποῦ 

Ἱεύρισκον.ϊ  ὄ6θ πολλοὶ.γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ αὐτοῦ, 
αᾷἱᾶ Επά Τβπγ]. Έος ταςἩΥ Όοχο 24160 ὑευπαόπγ Δραϊπευ Ἠΐπῃ, 

καὶ ἴσαι αἱ µαρτυρίαι οὐκῆσαν. ὅῇ καί τινες ἀναστάντες 
Απᾶ : 1] ἐποῖτ ὑεβιιπποπῖθς  Ἠετο ποῦ, Απιᾶ ΒΟΠ1Ι6 . ἨΠατίηρ τίδεηπ πρ 

ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, λέγοντες, ὅ8 “Οτιἡμεῖς ἠκούσα- 
Ῥου9ο Ξα59 ὑεβίίπποπγ αραἰπδαῦ Πτα, ΒΗΨΙΗΡ, Το Ἰθατᾶ 

µεν αὐτοῦ λέγοντος, Ότι ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὺν.τοῦτον τὸν 
Ἠΐπα 5ΑΥΙΩΡ, 1 πυ]] ἀοείτογ ΦΗ1ο Ἱοπαρ]ο τλθ 

χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον. ἀχειροποίητοη 
[[οπε] πηφᾶθ ση] Ἠαπάᾶβ, οπᾶά Ίτπ Ίμτερ ἀασβ ΄᾽ αποΐπεγ.ποῦταφαᾶο ση σα Ἠππάς 

Β [ο πρ] δι ” ”: «1 « / το ᾿ 

οἰκοδομήσω. ὅ9 Καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση «ἦν ἡ-μαρτυρία.αὐτῶν. 
1 να] ναή]α. Απᾶ πεϊίπος ἴπιας αλ τναβ ΤΠεῖτ Τεςταοῦγ. 

60 Καὶ ἀναστὰς  ὁ ἀρχιερεὺς εἰς «τὸὶ µέσον ἐπήρώτησεν 
Απά “Βατίπρ 5ρ[οοά 5Ἡρ "119 3Πἱρῃ 3ρτιεδύ Ίπ «πο µπιᾶςῳ αμεβδ]οπεᾶ 

τὸν Ἰησοῦν, λέγων, Οὖκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; τί οὗτοί σου 
Φεςυς, 5αγἱΠΡ, Απενιοτεςί ποια ποίμίηρ 2 αυ 3{Πεςο περ 

καταμαρτυροῦσιν; 61 Ὁ δὲ ἐσιώπα, καὶ Ἰοὐδὲν ἀπεκρίνατο." 
ος ὑαραίπεῦ Ἔπί Ἡρ ντερ β11επῦ, απᾶ πούµίπα ΑπΠβΥγετεᾶ. 

Πάλιν ὁ΄ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτόν, καὶ λέγει αὐτῷ, Σὺ 
Αρηϊη ᾖμο Ἠ]ρῃ Ρρεϊοϱύ πας απεεµοπῖπρ Ἠΐτα, απᾶ ΑπΨ8 Το Ἠΐπα, Τποι 

τς , « εν ο 2 «ε .» -- ὄ ο 
εἶ 'ὁ χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 629 Ὁ.δὲ.Ἰησοῦς εἶπεν, 

αατῦ ἔπο ΟΠτῖΕς, ἍΤἩθ Βοη οξύπο ὮῬ]θςβεᾶ Απᾶ σΦε5αΒ βαϊᾶ, 

ο εἰμι. καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἔκαθήµενον 
Άτα. Απᾶ το 5Πα]] 5ο ἴηἩο ἍἎοπ οξ ΤΑΔ. , Ευ ήπαᾳ 

η δ ἕ αρ ὃ , ν” , 4 » λῶ 
εκ εξιῶν' τῆς δυνάμεως, καὶ ἐρχόμενον μετᾶ τῶν νεφελῶν 
ϱὐ [πε] τ1ρΏῦ παπά απᾶ Ψηθι πο κοἰοπάβ 

ω. 5 ω « α 5 Ἡ 4 λε 4 ρ᾿ ῃ ” 
τοῦ οὐρανοῦ. 08 Ὁ.δὲ ἀρχιερεὺς διαῤῥήξας τοὺς.χιτῶνας. αὐτοῦ 
οΕ ἴ]ιο Ίθανεη, Απά ἴπο Ἠϊρῃ ρτ]εςῦ Πατίηρ τεπύ Ἠ1β ρατπιεηῦβ 

λέγει, Τί ἔτι Ἀχρείαν ἔχομεν μαρτύρων; 64 ἠκούσατε Ἱτῆς 
Β458, ἨΠπαῦ ΑΠΥ ΠΙΟΙΘ πθεᾶ ἍἨβτθΠΘ ο πΙὑπΘΒΕΘΒΖ Νο πΠεητᾶ πο 

βλασφημίας" τέ ὑμῖν φαίνεται; Οἱ δὲ πάντες κατέκριναν 
Ὦ]Ι45ΡΗΕΠΙΥ : πΠιαῦ 35ο 3γοα 14ρρθβ5ῦ Απᾶ ποτ 811 σοοπᾷεπιπθᾷ 
ε) Δ 1 ” ” Π / . ” ΄ α) / 

αὐτὸν εἶναι ἔνοχον! θανάτου. 65 Καὶ ἠρξαντότινες ἐμπτύειν 

οξ Ῥοΐπγετς, οοταῖηρ 

Ἠϊπ ἍΊΤοῦῬο ἀθεετγίπρ οἱ ἀθβίη. Απᾶ, ΄Ὄεραπ ἍΆΊβοπιθ Ίο ϱρἰξ Προπ 

αὐτῷ, καὶ περικαλύπτειν ἕτὸ πρόσωπον.αὐτοῦ,! καὶ κολα- 
Πτα, Ἀπᾶ το οοσετ πρ Ἠ18 2ᾳ08, ΏἈπᾶ ᾖἵο)Ῥυί- 

΄ ” / μ ’ 2 - ΄ ῳ ε ε , 

φίζειν αὐτόν, καὶ λέγει αὐτῷ, Προφήτευσον" καὶ οἱ ὑπηρέται 
1ος Ἠϊπα, απᾶ ᾖ3ὗΟβΒΥ Το Πϊπῃ, Ῥτορηθβγ ; αηπᾶ {πο ο{ΠςθίΒ 

ῥαπίσμασιν αὐτὸν "ἔβαλλον." 
νηϊἩ πε ρβ]τα οἳ ἴμο Ἠαπᾶ ΣἨΐπα αβίταοζ. 

66 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ἐν τῇ αὐλῆ κάτω, ἔρχεται µία 
Απά "Ρρεϊπρ αῬείετ ἀπ πο οοατῦ Ῥε]οτ, 60Τ48Β οπθ 

τῶν παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, θ7 καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον 
οἑ ἴπθ Ἅ-πια]άβ οξἑ πο ρα ρτϊθβί, Ἀπᾶ εεῖηρ Ἐοίος 

θερµαινόµενον, ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, Καὶ σὺ μετὰ τοῦ 
πΥαχπαΙΏρ ΗΙΤΩΞΕΙΕ, Ἠατίτπρ Ἰοοκεᾶ αὖ Ἠΐτι  ἍΡΑ58Β, «Απά ἴποα Απ 3,π9 

ἹΝαζαρηνοῦ “Ἱησοῦ ἦσθα.ὶ 68 Ὁ δὲ ἠρνήσατο, λέγων, Ρούὐκ' 
«ΝΚΑΖΑΤΘΙΘ δρεξαβ Ἰπεβῦ, Ῥπί Ἡθ ἀεπῖεᾶ, βαγῖτπρ, 3Νοῦ 

οἶδα αοὐδὲ"' ἐπίσταμαι Ἱτί σὺ! λέγειν. Καὶ . ἐξῆλθεν ἔξω 
ΣΤ Ἔκπου; ποχετεη πᾶετεύηηᾶ π]αῦ ἴμοι βπγοθβύ. Απᾶ ο νγεηπῖ {οτίἩ οτπῦ 

ἆ ηὕρισκον ΙΤΙΑ. 9--- τὸ (γεαᾶ [1πε]) αυττιΑν/. 
δεξιῶν καθήµενον ΘΗΤΊτΤΑΊ. ' Ἀτὴν βλασφημῖαν]1., 
πρόσωπον ΤΤτΑ. 
ἐν τῇ αὐλῃ ΤττΑ. ἳ ο ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ ΙΠΤΙΑ. 
ΏΟΓΥ 1ΤΊΓΑ ΥΓ. ΄ ς σὺ τί ΙΤτΤιΑ. 

{ οὐκ ἀπεκρίνατο ουδέν τς. 
1 εροχον εἶναι τττΑ. 

πι ἔβαλον Ὑν; ἔλαβον (γεαά τεοεῖνεᾶ Ἠΐτη νητἩ ῬαΠείβ) Ότητα. 
Ρ οὔτε πεϊζμετ (σπονν 1) ὑτιτΑ. 

1ου 
1Θ84 αρα ἰπβῦ «θβιβ ἴσ 
Ῥαῦ Ἠϊπα {ο βθαῦα; Ἀπά 
Ξοαπᾶ ἨοΟἨπΘ, 50 Έοσ 
ΙΩ8ΏΥ Ῥ4χθ 241506 πιῦ- 
Ὦθβς αρα]πδὺ Ἠΐπι, Όας 
ἡπθῖτ ὙΠίποξβ αρτεθᾶά 
ποῦ {οροίμοτ, 57 Απᾶ 
ΊἨετθ αΆἴο59 ορτίαῖτ, 
Άπᾶ Ῥατε 8159 ΦΊΤΠΘΡΒ 
Αραϊηωδε Ἠϊπα, βμγίπς, 
98 Ίο Πεατᾷ Ἠϊτα βαΣ, 
1 πτη] ἁἀθείτονυ Ὅμβ 
πεπαρ]ο Τ]Πβῦ 18 τιαᾶθ 
πνΙἔΏ ἨβΠ8Β, ἅπά στα- 
4π ἴμτεο ἄασς 1 1 
Ῥπαϊ]ᾶ αποίποσ :πιιᾶθ 
πα ζποπῦ Ἠππᾶς, 59 Βαῦ 
πε]πες Εεο ἀἷά Όπεῖτ 
ππ{νηθςβ αρτοθθοβδίπες. 
60 Απάᾶ ἴμο ἨΠΐΡΗ Ρτὶοςῦ 
βΌοοᾶ αρ 1π πο τα]ᾶεῦ, 
Απᾶ αβκθᾶ «0εβτβ, α7- 
1ΠΡ, ΑΠΒΠΕΤεΣΙ ἴποα 
πιοῦμῖηρ ὁ νιηαὺ ἵν τξ 
τω]ΐσ] ἴπεςο τά ὂτιεδς 
Ἀραϊπςυ 1μορῬ2 61 Βιὸ 
Ἡθ Ἠε]ᾶ Ἠ18 ψεαςσα, απᾶ 
απβπτετεᾷ ποϊμίηρ, Α- 
ραπ ἴπο Ἠἱρῃ ρτὶερῦ 
Ώςκοᾷ Ἠΐτα, απᾶ εαϊᾶ 
πιπζο Ὠϊπι, Ατὶὸ ἴποα 
"με Οητ]εῖ, ἴπο Ῥοπ ος 
119 Ῥ]θςςεᾶ 2 62 Απᾶ 
76818 βα1ᾶ, 1 ατα: απᾶ 
7ε εΠβ]] «οο ἴπο Ῥοπ οξ 
ται αἰθηπσ οἩη 11θ 
τ1βΏῦ Ἠρπᾶ οἱ Ῥοπ/ες, 
ΆΑπᾶ οοπαῖπρ Ἱπ 1ΤἨθ 
οἸἷοιάβ ο ΊἸεανεῖ. 
65 Τηεη πο Ἠ]ρῃ ρτ]οςΏ 
τεηπῦ Ἠ]ς ο]οίπθβ, ππᾶ 
Βαζ, γΠπαὺ πεθᾶ τθ 
ΏΥ ΣαΤίΠοΥ ση έποβςρ8 2 
64 Ὑ9 ἼἨατο ἠἨΠοατάᾶ 
1Ἠο Ὦ]ββρΠεπιγ: σ]ιαῦ 
πΏ]ιπ]κς ο Απᾶ {πετ 
81] οοπᾷεπιπθᾶ Ἠΐπα {σ 
ῶ6: ριυ11γ οἳ ἀεαῖῃ. 
65 Απᾶ βοπιθ Ῥεραιι {ο 
αριῦ οηἳ Ἠϊτι, απᾶ Το 
ΟΟ0ΥΟΣ Ἠ18 ᾳ0Θ, απᾶ ἴο 
Ῥαβεῦ Ἠΐτα, απᾶ {ο β8Υ 
ππίο Ἠϊπα, Ῥτορπερβγ: 
Απά ΊἨο βετγαηῦβ ἀῑᾶ 
βὐτίκο Ἠϊτα πα 1πθ 
Ῥ81πΏβ ο {παὶτ Πβπᾶβ, 

66 Απᾶ 84 Ῥοΐογ της 
Ῥεπεαίῃ ἵπ ἴῃΠθ Ῥα]βοθ 
άἨθτο οοπιθῖἩ οπο οἱ 
ἴπο τηµ]άβ ο 1πθ Ἠϊρα 
Ῥτϊεες: 67 απᾶ ,ππεπ 
βΏθ 5.’ Ῥεΐοτ ππατταῖπα 
Ἠϊτηςδε]{, βΠο ]οο]θᾶ αρ- 
ΟἩ Ἠϊτη, απᾶ βη]ᾶ, Απά 
ἴποα 81ο πηδς πια 
ὤεχαπςβ οἱ ἨΝασητεῖϊῃ, 
68 ῬΒπ{ Το ἀερ]εᾶ, Β47- 
1ἨΡ, Ι ποπ ποῦ, πεῖ- 
"μες - απᾷθτείηπά Τ 
νγηαῦ ποια ΒΑΥΘΕΤ, Απᾶ 
Ἡο πεπί ουῦ 1Πίο 119 

Μ ἐκ 
κ αὐτοῦ τὸ 

η κάτω 

8 οὔτα 
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ῬοτοἩ; απᾶ ἴο σοσῖς, 
στουγ. 69 Απά  πιαὰ 
ΕΑΥ Ἠΐπι αραΐπ, απἆά 
Ῥορβη ἴο 5α/ ἴο παπι 
τλαῦ βἴοοᾷ Ὦγ, Τη18 ἵ6 
οπο οἳ ἴποπι, 70 Απά 
Ἡθ ἀοπὶοᾶ Ἱσ αραίη, 
Απᾶ α ΠἨθ]ο ατζεχ, 
{πεγ ἐ]ιαῦ βἰοοά Ὦγ αλίᾶ 
ΒΡ8ἶΠ ἴο Ῥεΐας, ΒΙτθ8ΙΥ 
ἆμοι ατύ οπε οἳ ἔπετα : 
1ος ἴποι οτύ 8 ἀβ]1- 
Ίαπ, Ἀπᾶ ἵπγ ερεεοἩ. 
βρτοοί] {λεγείο. 71 Βα0 
Ὦο Όεραη {ο οἩσ5θΘ απά 
{ο Αποαχ, δαμίπῃ, 1 
που ποῦ παρ ταβΏ. 
οἳ πΊοπι Ὑθ βρθαῖς, 
72 Απάᾶ ἴπο βοοομᾶ {ππθ 
419 οοοε]ς οἵοπ. Απάᾶ 
Ῥεΐετ οα]]εᾷ ο πἠπᾶ 
ἴμο πτοτᾶ {λαῦ ἆοθραβ 
βαᾶ απῖο Ἠϊπα, Ῥο[οχθ 
1Ἠθ σουχ οστού ἠἐπήσθ, 
ἴλοα εα]ό .ἀεπγ τηθ 
ῶἨτίσο, Απά Ὑπθη Ἐθ 
πποιραί Ίποτοο., ορ 
πίθρῦι 

ΧΥ, Απᾶ αἰταῖρῃί- 
πταγ ἵπ {πο πιοτηήηπςσ 
{ο ομῖθε Ῥτϊθμύϐ Ἠο]ά 
ϐ οοπβα]αύῖοαι ση 
το οἸάετβ αλά ΕοτίροΒ 
Απᾶ {πο π]ο]ο σοιηοῖ], 
ΠΛ Ῥουπά «6818, απᾶ 
οαχτῖεᾶ ἍᾖἸῖπι ΑΝΑΥ, 
Ἀπᾶ ἀθμτετεᾶ Ἰΐπι {ο 
Ῥϊ]αϊθ, 2 Απᾶ ΡῬϊ]αΐθ 
ββκοῦ ΠἨΐτα, Ατὶ ἴποι 
Τπε Κίπρ οξ ἴμο οπς 2 
Απάᾶ Ἠθαπαποσίηρ βαἰᾶ 
ππύῦο Ἠΐπα, Τποα βαγεβῦ 
ἓὲ. ἃὃ Απᾶ πο οπῖοε 
ΦχΙΘ8{Β αοοαβαᾶ Ἠϊπι 
οἳ πιαὴγ ἰλπῖπρα: Ῥαῦ 
Ἡθ αἩβπογθᾶ ποὐμῖηρ. 
4 Απᾶ Ῥϊαίθ αβκεᾶ 
Ἠῖπα βραίη, ββΤίΠΡ, Απ- 
Βπνεχθβύ μοι πούμίπρ 
Ῥομο]ᾶ Ἡον Ἅπιβπγ 
Ἐλίηρς ὑΠογ νγίύποςς α- 
Εαϊπβῦ  {πθο, ὅ Επί 
«θθιβ γοῦ απβγοτοᾶ 
ποῦηίπᾳβ; 8ο Όλαί Ῥ]- 
19ΐ8 πιαττε]]εᾶ, 6ου 
ϱὖ ἐλαί Σεπςῦ Ἡς το- 
1εαεεᾶ ππίο ἔΠετα 9ΠΘ 
ῬΓΙΒΟΠΟΣ, ΥΠΟΙΠΡΟΕΤΕΓ 
ΤΠ6Υ ἀθβίτεᾶ,. 7 Απᾶ 
Ίπθτο πτα5 οπθ παπιθᾶ 
ἩῬαχαῦρας, τυλίσ] Ίαν 
Ῥουπᾶ πΙξΗ ἔπετα λος 
Ἠαά τηρᾶε Ιπδαχτεοβίοπ 
πα Ἠϊπα, πο Ὠβᾶ 
σοπιταἰεοᾷ παατᾶογ ἵπ' 
ὑμο Ιπβαστοοί]οπ. 8 Απᾶ 
Ὀλό ποπ] πιᾶο οπγ]πς 
Ἀ]οπᾶ Όεραπ ὕο ἄθείτο 
πι ἰΟ ο 88 Ἡο Ἠπᾶ 
ΘΥεζ ἆοπο ππίο {ποπι. 

” Γκαὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν] 1. 
π--- καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάδει ΏΤΤτΑ. 
Ε τὸ ῥήμα ὡς ΙΤΊΤΑ ; 
5 εὐθὺς τττΑ. 
Ε--- τῷ ΙΤΤΤΑ. 
Ε ἐπηρώτα ΤΤτΑ. 
Ρ ὃν παρῃτοῦντο τ., 

ᾱ--- ἐπὶ τὸ (γέαᾷ πρωῖ εασ]γ) Ππτή[Α]. 

ΜΑΡΚΟΣ. ΧΙΝ, ΣΥ 
Ἡ »α, Ἐ . Ἂν 

εἶσ τυ προαύλιον' «καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν.! 69 Καὶ ἡ παιδίσκὴ 
ἀπῖο ἴπθ Ῥοχς8, Ααηπᾶ κα οοοῖς 0Γ6Υ/., Απάᾶ ἴπθ Ἰωαϊᾶ 

-” ” -- ΄ - ΄ τσ 

ἰδοῦσα αὐτὸν ἵπάλιν ἠρξατο" λέγειν τοῖς Ἱπαρεστηκόσιν! Ὅτι 
εοεῖῃπρ Πτα πβαῖπ ἍὭΌῬεβαπ. νο βΑΥ ο {1οβθ' βἰαπάΐπρ Ὦγ, : 

οὗτο ἐξ αὐτῶν ἐστιν. 70 Ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο., Καὶ μετὰ 
πἩῖς [2όπ6] οξ μοι Ἅᾖ8, Απά ο Ἡπραϊπ ἀαπὶθᾶ, ΑἈπᾶ πΕίος 

κ ρ ΄ - 2” . μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, ᾽Αληθῶς 
Αα Π{Πο ραπ λος «αὐππάῖπρ Ὁγ- Ββλᾶ. ὕο Ῥοΐες, χα] 

” - 9 . Ἅ μ κ «Εξ ιά 

ἐξ αὐτῶν εἶἴ καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ, "καὶ ἡ λαλιά 
ΣΤ0π4 ΩΠΠΟΝΕ ἴλοπα μοι ατῖ, Το Ῥοῦμ Αα ἀΑ]1]εμπ Ίἴποα ατό, απᾶ Ἀρρεος] 

σου ὁμοιάζει.ὶ 1 Ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειμ καὶ ΣὀμννεινιἩ 
αΐμν ΒΡΤΘΘΒ, Ῥιϊ η ΌεραἩ. πρ 61Υ8θ8 Ἀπᾶ  ΤΟΡΝΕΑΣ, 

” ” Ξ ” }! 3 

Ὅτι οὐκ.οἶδα τὸν .ἄνθρωπον. τοῦτον ὃν λεγετε Ἰ9 ΚαὶΣ 
Ί Ἐπουγ ποῦ ἐμῖς τιση. ο πᾶοπα 7ο 5ρεακ οξ, Απά 

ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. Καὶ ἀνεμβήσθη ὁ Πέτρος "τοῦ 
119 βθοοπᾷ ΈἼπθ 8 σουῖς οχθἵγ. Απᾶ ΞτεπιεπιΏογεᾶ αῬείεςτ πα 

ῥήματος οὗ" εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἱησοῦς, "Ὅτι πρὶν  ἀλέκτορα 
ποσά λα "αῖᾶ 5ἵο Ἠϊπι 1Ί6βαβ, Ῥρθέοχθ [ἱΠθ]  οοοῖς 

Σφωνῆσαι δὶοὶ Ῥάπαρνήσφ µε τρίο" καὶ  ἐπιβαλὼν 
ΟΓΟΠ 9πήσθ ἴποι γη]ῦ ἄθησ 11θ ὈἨτῖορ; απᾶ Ἠανῖαρ ὑποαρ]αῦ ὕπετθοῦ 

ἔκλαιεν. 
1ο πορύ, : 

15 Καὶ «εὐθέωςὶ Δεπὶ τὸὶ πρωῖ συμβούλιον “ποιῆσαντες' 
: Απᾶ πιπιθᾶιαθοΙισ Ἱπ πο πιοτηῖπρ 5ῃ οοαπεο] Απανίνς 5Εοτπισᾷ. 

οἳ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 'γραμματέων καὶ 
1ήΠο 3οΠ16Ε ρτϊθξίς ση ια ο]άθτβ .Ἀπᾶ ΡΟΥ068 βπᾶ 

ὕλον τὸ συνεδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ 
3γγηο]θ 1119 βαηΠμθᾶσίπι, Ἠατίπρ Ῥουπά ᾖ9βᾳ5 οβχχ]θᾶ [Π1Πα] απναγ αιιᾶ 

, ρΩ Ἡ λ ον Ἱ ὡνο , Σον « 
παρέδωκαν τῷ! ἉΠιλάτφ.!ὶ 3 καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ 
ἀεΙ]γετοᾶ πρ Πτα] το Ῥ]]αΐ9, Απᾶ  ᾳπθβίίοποά 3ηΐπα 

ἩΠΠιλάτος,! Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν  Ἰουδαίων: Ὁ. δὲ ἀπο- 
1ΡΠα{9, 5Τηοα “αχῦ ἴπο Ἐίπρ οἑ ἴπο - ζοπαῦ ΑπᾶᾷἩθο Ἅοἢ- 

κριθεὶς ἠεῖπεν αὐτῷ, Σὺ λέγεις. ὃ Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἵ 
Βποχίπ Βα]ᾶ Το λίπα, Τποα ββγοΡῦ. «Απᾶ ΄ιοχο Αοοπβίπς Πίτα 11Θ 

᾿ἀρχιερεῖς πολλά’ 4 ὁ δὲ Πιλάτος! πάλιν Χἐπηρώτησεν! αὐτόν, 
30μ16Ε 3ρχὶοβῦς ατρεπ/{]γ. Απά Ῥ{]αΐθ βραῖη ααθβί]οποά πῖτα, 

Ἰλέγων,ι Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε, πόσα σου 
ΕΑΥΙΩΡ, Απαπετεβῦ ἴῃοα πούμίηπρ 68, ΟΕ ουν ΠΙΒΧΥ {Πίπρς “ἴμοα 

πι, Ί « δὲ - πα οὐδὲ , (θ Ι 
καταμαρτυροῦσιν.' ὅ 0.δὲ.Ἰησοῦς οὔκετιοῦδὲν ἀπεκρίθη, 
Σε 3πιίπθβς “αρα]πβῦ,. Ῥαῦ ὕερας µποῦ ΑΠΥ πιοῦθ απγ (πῖπρ βπςινεγθᾶ, 

ὥστε θαυμάζειν τὸν "Πιλάτον.ὶ 6 Κατὰ δὲ  ἑορτὴν ἀπέλυεν 
8ο ἴπαῦ "νγοπᾶετθᾶ 1Ρ1]Αΐ69, που ϱὐ [πο] 3Σαομδῦ ες το]αιδθᾶ 

». ω. ΄ ου 2 ω Ἱ Π στ δὲ ς λ ρ 
αυτοῖς ενα δέσµιο», Ὄνπερ Ώτουντο. ἦνδὲ ο λεγό- 
Ἔο ἴἨεπι 9Π6 ἍΛΡΓΙδΟΠΟΣ, ΥΠΟΠΙ5ΟΕΥΟΥ Τμεγ αε]κοᾶ, -Απάᾶ Όποτε ππΡ ἔ]μο [οπο] οβ]]- 

µενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν ὈῬσυστασιαστῶν' δεδεµένου, 
θᾶ ΈῬλταμραςβ πι Ἅᾖἴπο απβοοϊαίθς ἵπ ΙπβδιχτοοῦῖοἨ. Ῥυαπᾶ, 

οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 8 καὶ ἀἀναβοήσαςἡ 
πΏο Ίτπ 1Πθ Ιβθαχχγθοῦῖοη παυτᾶετ Ὠβά οοπωπι]ὐδεᾶ, Απᾶ Ἅογίηρ ουῦ 

ὁ ὄχλος ἠρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς Τάεὶῖ ἐπσίει αὐτοῖς 
ἴΠθ οτοπᾶ ὭΌῬεραἩ το νομ 88 ΒΙΥ/ΑΥ8 Ἡο ἀῑᾶ ο ματι, Παΐτη {ο ἄο] 

{πρξατο πάλιν τ; -- πάλιν Α. 7 παρεστῶσιν ΤΤΤΑ, 
α Ομγύπαι ΟΠΤΤΙΑΥ.  - εὐθὺς Ιπηιπεαιαζε]γ 1 11η, 
3 δὶς φωγῆσαι 1ΤτΑ. Ὁ τρίς µε ἀπαρνήση ΙΤΊΥΑ, 

αἑτοιμάσαντες τ. ({ -|- τῶν ἴμθ 9, 
ὁ αὐτῷ λέγει ο Ὠϊπη 585 ΤΊΑ. 

3 Πειλατον 5 
Σω». ἀεὶ τ. 

τὸ ῥήμα ὃ Υ’. 

1 Πειλατος 1. 
τι κατηγοροῦσιν ἴπΠεγ 8οου5θ ΙΤΤΓΑ. 

4 ἀναβὰς ΟΟΠΙΗΡ ἩΡ ΕΤΤΤΑ. 

Ἀ Πειλάτῳ τ. 
Ἱ -- λέγων |. 
Ῥ στασιασΤων ΙΤΤΙΑ, 



ΧΥ. ΜΑ Ὦ Κ. 

9 ὁ δὲ "Πιλάτοςἳ ἀπεκρίθη αὐτοῖς, λέγων, θέλετε ἀπολύσω 
Ῥαΐ Ῥ]αϊθ βπηρυγετεᾶ νπαπα, βαγίηρ, ἨΠ11γο 1 5ποιι]ά τε]ομβθ 

ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ιουδαίων; 10 ᾿Ἠγίνωσκεν.γὰρ ὅτι διὰ 
ἴογοα ἴπο Ἐϊπρ οξίπθ οπςῇ 40: Ἡθ πε ᾖταπῦ κοηρὴ 

Φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. 11 οἱ .δὲ ἀρχ- 
επτγ «Ἠρά 54ο]ιγετοᾶ μμ 8Ρῖπα 1Η9 3ομῖεξ “ργίθβίβ, Ῥαῦ πο οπίεξ 

ιερες ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν 
Ῥτϊθρία αἰϊττεᾶ ἩΡ ήν] οτονᾶά παῦ µταίµες Ῥαταῦρης 

ἀπολύσῃ αὐτοῖς' 192 ὁ δὲ"Πιλάτος! ἰἀποκριθεὶς πάλιν! 
Ἠ9 ταϊβΏῖ χθ]θᾶαςθ {Το 1πθπα, Απᾶ Ῥ]]αΐθ Απαπγεσίτπρ βραϊπ 

εῖπενὶ αὐτοῖς, Τί οὖν Ἀθέλετει ποιήσω 'αὺν λέγετε! 
βαᾶ ᾖΤοΐίποτι, Ἠπβὲ ἴπεαι ἍτπΠ]]γε 1 εποα]ᾷ ἄο [ζο Πϊπα] πΊοπι ο οα]] 

Σ βασιλέα τῶν ἸΤουδαίων; 19 Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν,: Σταύρω-' 
ος οἑίπθ οεπαῦ Βαῦ {μεν Άρα οχἷθᾶ οας Οτιοί- 

σον αὐτόν. 14 Ὁ δὲ "Πιλάτος! ἔλεγεν αὐτοῖς, Τί γὰρ "κακὸν 
:ν «Πῖπα, Απιά Ῥ{]αΐθ Ββῖᾶ 1ο ύμοπι, Ἱγμαῦ ἆπεα εν 

ἐποίησενι; Οἱ δὲ Ὀπερισσοτέρως! «ἔκραξαν,! Σταύρωσον αὐ- 
ἀἷᾷ Ὦο οοποπαΙ 2 Ῥιὴ {Πε  ἍτΠοΟἩ ΙΠΟΤΘ οσ]εᾶ οαῦ, Οτας!{γ Ἠϊπι, 

τόν. 16 Ὁ.δὲ "Πιλάτος! βουλόμενος Ἱτῷ ὄχλῳ «τὸ 
Απᾶ Ῥ{]αἴε Ὃ πε Μο δἱΠ9 Ῥοτονγά "επαῦ "νΠΙοἩ Επας] . 

ἱκανὸν ποιῆσαιμ ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν' καὶ παρέ- 
δεα[Ιςεαοῦοτγ ᾖ3ἱο 74ο, χε]εαποᾶ -ᾖο ἴπεπα Ῥλταῦνας, απᾶ ᾱε- 

δωκεν τὸν Ἰησοῦν, φραγελλώσα ἵνα σταυρωθῃ.' η η ης ες] ρωνῇ 
Ἡποτεᾶ πρ π9βᾳς, πιας σισα, Ελα], ἴπβί Ὦο ταῖρΗῦ Ὃο ογαοϊΠεᾶ. 

16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ 
Απᾶ ίπο κβο]άϊοσβ 1εᾶ αππαγ Ἠϊτα πι (Πῖπ ἴπθ οοασ, ὙπᾖλϊῖοἩ 

ἐστιν  Ἠπραιτώριον, καὶ «συγκαλοῦσινϊ ὅλην τὴν σπεῖραν" 
18 Επο] Ῥτεβυοσϊατα, Απᾶ Ἅ3ΤΠεγ οβ]] ἑορείμες Ἄνλοιο 1ΐἴπθ Ῥαπᾶ. 

17 καὶ :ἐνδύουσινὶ αὐτὸν πορφύραν, καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ 
Απᾶ Πε ραῦ οη Ἠΐτα Ῥατρ]α, Ἀπά Ῥ]αοσᾶ οἩ. Ἠ1πα 

πλέξαντε ἀκάνθινον στέφανον, 18 καὶ ἤρξαντο ἀσπάζε- 
Ἱπανίηρ εαεμοὰ Πέ] 5'ποσαγ 19 ΟΓΟΥΠΠΙ, ππᾶ ΤΠεγ Ῥεσατ {ο β8- 

σθαι αὐτόν, Χαἴρε, Σβασιλεῦ! τῶν Ἰουδαίων' 19 καὶ ἔτυπτον 
1αΐε αν Πα], Κΐπρ οξ {ηθ 76πνς 1 Απᾶ ἴπεγ βἰτασ]ς 

αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ, καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες 
ης Ὥοαβᾶ ΨΠΐἩ Α τοεᾶ, απᾶ , βραῦ οπ Ἠϊπα, απᾶ μας 

τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 90 Καὶ «ὅτε ἐνέπαιξαν οσὐτῷ, 
{πο Ίπερς ἀϊᾶ ποπιαρθ το Ἠϊπῃ, Απάᾶ τηε ἴπεγ Ἠαᾶ πιουχκοᾶ Ἠΐτι, 

ἐξεδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὺν τὰ 
ΤΠογ ἰοοκ ο ἍἸἨϊτα τμο ριτρ]θ, απᾶ ραῦ οἳ στι] 

πἱμάτια.τὰ ἴδια. καὶ Ἰἐξάγουσινὶ αὐτὸν ἵνα Υσταυρώσωσίν! 
Ἠϊ5 οπΏ Ρβτπιοηπί5: απᾶ νε 1θαά Ξοαισ ἍἈΠπίπι Ἅᾖπηπῦ Ὥᾖ1πεγ πΙΒΥ οτιοἰ{γ 

Ἰαὐτόν.! 91 καὶ ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυ- 

- 

Ὠΐπι, Απᾶ ᾽ ἴλεγ να τς 3Ῥγ Ἅλοηπ6, ΒΘππους ογ- 

ρηναῖον, ἐρχόμενον ''ἀπ᾽ϊ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ 
τοηῖαη, οοπΙΊΠΡ ΣτΟΊὰ Ά Ποια, Ἴπθ Ἅ32Τ8ΤΏοΓ οἳ ΑΙοχαπάςς απᾶ 

Ῥούφου, ἵνα ἄρη τὸν .σταυρὸν αὐτοῦ. 
Ῥνδαβ, Ἅἴλπαῦ Ἡοθ πιῖσηυ οι Ἠ1β οχσβς. 

323 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ "Γολγοβᾶ" τόπον, ὅ ἐστιν. 
Απιά Ίπεν ρεῖπς ἍἨϊπι νο 5ᾳο]ροῦ]μα, 18 

µεθερμηνευόµενον, κρανίου τόπος. 289 Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ 
υοῖπς Ιπταγρτοῖθᾶ, 308 3α "εκα]] 1ρ]πσς, Απᾶ ἴπεγ βατε Ἠΐτα. 

9 ΤΠειλᾶτος τ. ἵ πάλιν ἀποκριθεὶς ΗΤΤΙΑ.  Ὁ ἔλεγεν ΤΤ.Α. 
λέγετε τν. Ψ --- τὸν ἴηθ ΙΤΤΊΤΑΝΥ. Στ -- ᾿λέγοντες 5ασ1ης Ἱ τα, 
Ρ περισσῶς ΑΙΤΤΙΑΥΓ. 5 ἔκραζονχ.' κα ποιῆσαι τὸ ἱκανὸν τῷ ὄχλῳ Τ. 
{ ἐνδιδύσκονσιν ΙΤΤΤΑ. δὁ βασιλεὺς ΑΝ. Ἀ ἑμάτια αὐτοῦ 1; 
; ἄγουσιν ἴἨευ Ἰθμά 1.. κ σταυρώσουσιν ἴπες 5ΠΦ]1 οταοῖζν ΗΤΤΑ. 
πι απο ΙΠ5, π τον Γολγοθᾶν τ; Τολγοθᾶν Α ; [τὸν] Τολγοθὰ τι, 

1 ρ]αος, ΤΠ] 

[θέλετε] 1. 
3 ἐποίησεν κακόν ΤΊτΑ. 

14ι 
9 Ὥπί Ῥ1]4[6 απαγοτθᾶ 
νπεπι, βαγἰπᾳ, 1]. πα 
πας Τ τοῖθαςο ππίοτοα 
{πε Κἴπρ οἳ {πε ζεπβ 
10 Ἐος Ἡοθ Ίκπου ἴπαῖ 
πο ολῖοξ Ῥγϊ]εςίς Ἠαά 
ἀε]]γοτγθᾶ Ἠϊπι {ος ϱπ- 
πσ. 1 Ῥυΐ {πε ο]αξ 
Ῥχϊθείβ πιοτοᾶ {πο Ῥεο- 
}ῬΙ6, (λαέ Ἡο που]ά τΑ- 
1ου τεῖθαδο ῬαταρΏπβ 
ππῖο 1Ἠεπι, 12 Απᾶ 
Ρ]1]αΐο απρπγογεᾶ απά 
βα3 πραϊπ απίο ἔλεπη, 
Ὅγηαῦ σνΙ]]γο ἴπεπ {πα ξ 
1 Ἡπ] ἆο απίο Πίπι 
ππηοτα 7ο οβ]] {Πε Κἴπαπ 
οξ ἴποθ ὀθπαῦ 19 κο 
άμαγ οτὶθᾶ οαῦ πι, 
Οτιοῖξγ Ἠΐτα, 14 ποπ 
Ῥ]]αίο 5βᾶ ππί{ο ἔπετα, 
ΓΗΣ, ναί ονΙ] Παίἃ 
Ἡο ἆοποῦ Απᾶ ἴπογ 
οτῖεᾶ ουῦ ᾖἴπο Ίποτθ 
εκοεθεάϊηβΙγ, Οτποῖ{γ 
Ἠϊτα, 15 Απᾶ 5ο ατα, 
πη]]ΐπρ {ο οοπίεπΕ ἔμ6 
ῬθοΡ]θ, τε]εβςεᾶ ῬΒαταῦ- 
Ὦββ απίο {ποπι, πιά 
ἀε]ϊγοετοά ὦθδα», ποτ 
Ἡο Ἠπα 5εοιχρεᾶᾷ ἠῖπε, 
το Ῥο οτιοἰβεᾶ. 

16 Απᾶ ἴπο 5ο]αίετθ 
1εᾶ Ἠϊπα αγ/ΑΥ Πίο 1θ 
Ία]], ορ]]οά Ῥταίο- 
χῖπτα; απᾶ ἴπεν οπ]] 
φοβοείπετ {ἴπο ΛἩνηο]θ 
Ὅαπά. 17 Απᾶ ἴπεγ 
ο]οῦβεᾶ Επι γη ρυσ- 
Ῥ]θ, απᾶ Ῥ]αίτεά α 
«χοπ οἳ ἴΠοση5, απᾶ 
Ῥαῦ 15 αροιῦ Ἠϊ5 ἠεσᾶ, 
18 απᾶ Ῥοραπ Το βα1αόθ 
Ἠῖπα, Ἠα]], πρ οἱ {9 
ΠθηΣΙ 19 Απά ΤΠεγ 
Απιοίθ Ἠϊπι οπ 1Ἠθ 
Ἰεαᾶ πη(Ἡ 8 τεθᾶ, βηᾶ 
ἀιᾶ αρὶυ προηἨ. Ἠίτα, 
Απᾶ Ῥοπίηπρ Ἅᾖ{ἐλεῦ" 
χθες πγογςμΊρρθά Ἠϊνῃ, 
20 Απᾶ ν/ηετ ἴπον ππᾶ 
σποοχκοᾷ Ἠ]πα, {Πογ {οοῖς 
ο Ίἴπο Ῥιτρ]θ χτοπα 
Ἠΐτα, απᾶ ραῦ Ἠῖς οστ. 
ο]οίἩθΒ οη Ἠΐτη, απᾶ 1οᾶ 
Ἠϊτα οιαῦ ἴο οτισῖῖέγ 
Ἠϊτα. 2ἱ Απᾶ ἵπεγ 
οοπαρθ] Ο9ἨΏ6 ΘΙΠΙΟΏ 8 
Ογτεπῖατ, πο ρας8θά 
ῶγ, οοπαῖπρᾳ ου { οἳ ΤἨθ 
οοαη{Σγ, ἐπο Σαΐμοτ οῦ 
Α]εκαπᾶεσ απᾶ ἘῬσέαβ, 
{ο Ώθας ἨΙ8 97058, 

22 Απᾶ ἴμεν Ὀτίπς 
Ἠϊπα ππίο (Πόρ]αοε 6ο]- 
ΡοΐδΏα, πυηῖοχι ἶ5, Ῥείτρ 
ἀπογρχείσᾶ, ΤΗε Ῥ]8οῬ 
οἳ α ΑΚΙ]Ι]. 25 Ατιά {αγ 
Ρᾳτο Πϊπα {ο ἀτΙπ]ς πΙπθ 

κ--ὂν 

ἑ συνκαλοῦσιν 1. 
ἴδια ἑμάτια αὐτοῦ π. 

1 --- αὐτόν τ. 
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πηἰπρ]οᾶ ση ΤΑΥΤΤΗ : 
Ῥαῦ ο τοσοϊγεᾶ ἓίΐ ποῦ. 
24 Απᾶ γΥ]οπ {που Ἠαᾶ 
ογαοίβοᾶ . Ἠϊπι, που 
Ῥατίθα Ἠϊβ ϱαγπαεπίβ, 
ομκῦῖησ ἍἉἸοῦ προπ 
1ηθπα, Ὑλαῦ ΘΥΕΙΥ ΠΙΦΗ: 
εἸοπ]ά ἴακθ, 20 Απάᾶ 
15 γνιις ἔμο θμ]τᾶ Ἠοτς, 
Άπᾶ ἴμεγ ογποϊβαϱᾶ Ἠϊπα. : 
26 Απᾶ το βαρογβοτῖρ- 
τὶοη .οξ Ἠῖςδ ποοῖδᾶ» 
Μἱοη σα» 1 Μίοη οΥΟΣ, 
πΕΕ Κινα ΟΕ ΤΗΕ 
2ΕἨΡ, 27 Απᾶ πα 
Ἠΐτα ἴμογ οτιοῖ{γ νο 
{Πϊατθς ; ἴΠο οπο ΌἨ 8 
πὶρηῦ Ἠαππᾶ, απᾶ Ίμο' 
οἵπετ οπ ᾖἨϊ5 16Ε6, 
28 Απᾶ ἴπο φοτϊῥίιτε 
πνις Σα]1β116ᾶ; τπ]οἩ 
ΒΑΙ{ΤἩ, Απᾶ Ἡθ της 
πιαπιροτθᾶ υπΙῦα. πο 
ΙΣΠΏΕΒΡΙΘΕΒΟΙ5. 29 Απᾶ 
ΤΝ6Υ ἴπαῦ Ῥαδεεά Ὦγ 
χαϊ]εᾶ ον ἨὨῖτα, ἹπαΡ- 
είπε ἴποαίτ Ἠθβᾶβ, απᾶ 
ΕαγΙΩΡ, ΑΗ, ἴποα ἐλαῦ 
ἀοβτογοςξί ἴ]ιο θεπιρ]ε, 
απᾶ Ὀπϊ]ᾶοσ τί Ἱπ 
1πτερ ἆαΥ5, 950 5ατοε 
{Ἠγβα]ξ, απᾶ οοπιθ 
4οπηω {τυπι πο 6Γ055. 
31 Τάκεννῖκε αἷςεο ἴποα 
οἩῖεΕ Ῥγϊεςίς πιοσκίης 
Βαἱ4 αΠΙΟΏΡ {Πεπιςδο]γες 
ντ ἴμο 5οχΐρο5, Ἠο 
βανοᾶ οἴποτς; ἨΙπηςεϊΕ 
Μο οβηποῦ 5.Τε, 52 Τιεῦ 
Ολτῖςῦ πο Κίπρ οΕ 1β- 
χαθ] ἀεδοεπᾶ του Έτοπα 
{19 οΓ05Β, ἴπαῦ ΠΕΙ 
8εθ απᾶ Ῥεμετεο, Απά 
16Υ Ἰλαί πνετο οταο]- 
Ώθᾶ ση Ὦ Ἠϊπι,τεν]]θά 
Ἠϊτπι, 35 Απά πηΏεη 
1Ἠθ Ηϊχίῃ Ἠοασς Ίτθ8 
90516, ἴπετο Ίγηβ ἄαχκ- 
Τι6ΞΒ Ο01εΓ πο ν]ο]ο 
Ἰβτπᾶ απ] ἴπαε πΙπ{η 
Ἠοιγ, 94 Απᾶ αὖ ἴπο 
πῖηῦΏ Ἠοτχ 7655 οτ]εᾶ 
πηΙ(Ἡ 9 Ἰοπᾶ τοῖςθ, βΑΥ- 
1Ἠβ, ΒΙΟΙ, ΕΙΙΟΙ, 1ιΑ- 
ΜΑ ΒΑΒΑΟΗΤΗΑΝΙ2 
σ/ΏΊΙοἩ 19, Ῥεῖηρ Ἰπίες- 
ο μςν Μγ ο, τι 
ο, ΠΠΨ Ἰαβί ἴποα 

Ξ0Γ5ΑΚΕΠ τηθῇ 35 Απᾶ 
80ΟΊΠ196 οἱ Ίἴλμεπι ἴΠαῦ 
βἰοοᾶ Ὦσ, ππεη {Ἠαγ 
Ἠθατᾶ ᾖτἱ, βηῖᾶ, Ῥο- 
Το]ᾶ, Ἡο οα]1]1εί ἘαΒ, 
36 Απᾶ οπθ τΑΏ απᾶ 
Β]]θοᾶ Αα ερπηρε {α]1] ος 
ΥΊΠ6ΡΕΣ, απᾶ ραῦ 2έ οἩ. 
8 τοεᾷ, απᾶ ρατο Ἠϊτα 
[ο ἀτίη]ς, ΕΑΥΙΠΡ, Τιεῦ 
Β]οηό6 ; 1εῦ ας εθθ γ/Ἡοθ- 
ἔμετ Ἐ]ας τΠ]] σοπιθ 
1ο ἴακο ΒΙΠ1 ἄοπῃ. 

. 19ὗ πβ5εο 1 

ο-.. πιεῖν ΤΊτΑ. 
Ἠϊπα 8Ώα ΤττΑ. 

Σύ--- του ΤΤΤτ. 

ὃ καὶ γενομένης ΙΤΤτΑ. 
{ Ἑλωιϊ ἑλωΐ ΤΑ. 
ξ παρεστώτων Ὁ. 
1ΤΤἵΑ, 

ΜΑΡΚΟΣ. πο. 

οπιεῖνὶ ἐσμυρνισμένον οἴνον' Ρὸ.δὲὶ οὐκ.ἔλαβεν. 324 Καὶ 
{ο ἄτιπ]ς 3πηεᾶϊοβζεᾶ "η τἩ “πασττἩ Ἰνήηπθ; ὍὈπόμθ ἀῑᾶ πού ἔἉχκο Πέ] Απᾶ 

, ἓς ο λλΙ τ ὃ ο. Π λε ῃ - , 
ασταυρώσαντες αὐτὸν" "διεμέριζον! τὰ. ἵμάτια.αὐτοῦ, βάλλον- 
Ἠανίπρ οτποΙβεᾶ Πάτα 1ου ἀἁϊνιάαθᾶ Ἠ18 ραττὴουῖς, σβςῖ», 

-” α ” ΄ ’ ΄ ” τε] μ 

τες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά, τίς τί. ἄρῃ. 325 ἦν.δὲ 
πρ αἱοῦ οἩ ἴμεπι, Ί/Μο [απᾶ] σπα [εβοβ]εποα]ᾶ{ακο, Απιᾶ 1ῇ πγαῦ [ἐμθ] 
ο ./ πα ο] , δα εν σα α α κι 
ὥρα τρίτη, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 26 Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ 
Ἅμοιτ 1, πᾶ Βου οεἠοβεᾶ ἍἨίτα, Απιά ὅγγας 1419 "Ἱηεοτίρί]οῦ 

τῆς.αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, Ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων. 
50 "Ἠῇ5 5αοσαβαῦίοπ. τα θίοη πρ, Ἴμο Ἐϊῑπρ οΕἴπθ επ. 

27 Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο Ἀῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν 
Απᾶ πα Ἠϊπα Ἅ1Πο6γ ογπογ πο τοῦρετβ, οπθ αἲ [πο] τίραί Ἱαπᾶ 

Ν ε/ 3 5 ΄ ῃ - 8 ο] , ς ῃ 
καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 28 "καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ 
Ἀπᾶ οπθ αὖ [.19] 1εες ΟΕ Ἠϊπῃ, Απᾶ πας Ξ]8]19ᾷ ἴπο βοτ]ρίατθ 

ἡ λέγουσα, Καὶ μεὰ  Ἅἀνόμων ἐλογίσθη.ὶ 29 Καὶ οἱ 
πυΏΙέη 8478, Απά πσηἩ Ππο] Ίαν]ευ Ἡθ παΒ πθκοπεᾶ. Απάᾶ (λος 

παραπορευόµενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς 
Ῥαδεῖηρ Ὦγ. χβ]]εᾶ αὖ Ἠΐπα, ββακίπρ Ἀπενιὶς 

». ον 4 , ε ... Ἱ ε ΄ Ν . : ΥΣ 

αὐτῶν, καὶ λέγοντες, 'Οὐά,' ὁ.καταλύων τὸν ναὺν καὶ "ἐν 
αµΠαῖτ, απᾶ εαγίπς, Άμα, Ίἴποι π]ο ἀεδίτογοδὺ πο ἴεπιρ]ο απᾶ ᾖἸπ 

τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν,! 980 σῶσον σεαυτόν, Ἱκαὶ κατάβα" 
τητεο ἄπσ5 Ῥπ]]ᾷοςευ [5], Εητθ 1Πγεθ]Σ, ἈΑπᾶ ἄεεοσπαὰ 

ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 9] Ὁμοίως- δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, ἐμπαί- 
Ίτοπι ἴπο «ἵ0Ε8. Απιᾶ 1π 1] πΙαΏπεχ 815ο πο ομῖεξ Ῥτϊεςί5, παιος]- 

ζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραµµατέωγν, ἔλεγον, Άλλους 
1156 ΆΊΠΟΠ5ς οπε αποίηες πα Ίμο εοχΐρος, βα1ᾶ, Οιλοσ5 

ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ-δύναται σῶσαι. 92 ὁ χριστὸς ὁ βασιλεὺς 
Ἡθ βατεᾶ, ὮἨϊπιεεΙξ 9 ρου Α9]θ {ο βᾳτε, Ἴμο ΟἨπτῖες {πο Κίπαρ 

τοῦ! Ἱσραὴλ κατᾶβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν 
οἳ 15τρ]! 1εὐ Ἠϊπι ἀρεοεπᾶ ποτ; ἄτοπι 'Ἡθ Ἅἵ058, ἡλαῦ τνε τααγ 568 

καὶ πιστεύσωµεν΄. Καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι" αὐτῷ ὠνείδιζον 
Απᾶ ρε ετε. Απᾶ ἴΠεγ ππο πετθ ογαοἰβεᾶ πηῦ]ι Ἠΐτα /τερτοασηθᾶ 
ορ υ ; πῇ η 5’ ε , .) ως τὰ 

αὐτόν. 99 ὑΓενομένης. δὲ ώρας ἕκτης, σκότος ἔγενετο εφ 
Ἠΐτα, Απᾶ “Ῥαίπρ ὄοοππε [7116] Μου .ΑεἰπίἩ, ἀατ]κπεςβ «ΟΒΊΠΙΘ ΟΥ0ΘΣ 

ὅλην τὴν γῆν, ἕώς ὥρας «ἐννάτης'Ἱ 94 καὶ «τῷ ὥ 
Αα] ᾖἴποθ Ἰαπᾶ, απ] [116] ποιτ απϊποας οπᾶ αἲ ἴπε Ἠοας {1μθ . 

ἐννάτφ! ἐβόησεν ὁ Ιησοῦς φωνῇ µεγάλῃ, “λέγων,! ΕΕλωξ, 
Παπ Ἡ. 3ρτ]εᾶ 1169518 νηῦἩὮ α "γοῖοο 1]ομᾶ, βαγΊηρ, Ἐ]οἳ, 

Ἐλωϊ Ελαμμᾶ! Ἀσαβαχθανί»ὶ ὅ ἐστιν μεθερμηνευόµενον, 
Ἐ]οῖ, 19108, βαυαοπύπαιι ὁ Ὑτσηῖοα Ῥεῖτπρ Ιπίεχρτείεᾶ, 

Ὁ.θεός.µου, ὁ.θεός:µου, εἰς.τί Ἶμε ἐγκατέλιπες!; 9δ,Καὶ τινὲς 
Μγ ἄοαᾶ, Μπ 6οᾶ, ην πρ Ἠαδί ἴποα {οτβακθη Απᾶ 85οπιθ 

(τῶν Ἀπαρεστηκότων! ἀκούσαντες ἔλεγον, Ιδού! Ἡλίαν! 
οἱ ἴποβο βίαπᾶῖτπρ Ὁγ Ἠατῖησ Ἡθατᾶ 5α1α, 1ο, Ἐαβ 

φωνεῖ. 96 Δραμὼν.δὲ λες! οδκαὶ! γεµίσας σπόγγον ὄξους, 
ηε σα118; Απᾶ Απανίηρ “τπη 10Π9 απᾶ ΠΠθᾶ , 8 8ΡΟηΏΡΘ π(Ἡ γίιπερας, 

περιθέίς  ῬΑτε' καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων, Άφετε, 
"Ἡανῖπρ ρα [10]5οπ ἸΩπᾶ ατοθά µΡανο':.ο ᾽ἁγιπκκ "Ἠΐπι, βαγίπς, εί να, 

ἴδωμεν 'εἰ ἔρχεται 3" Ἠλίας! καθελεῖν αὐτόν. 
3οοτὰεΒ 38 Το ἴακο ἄοππι Πΐπα, 

Σ διαµερίζονται ἴπεγ αῑν]άε ΠΤΊτΑΥ. 
7 οἰκοδομῶν τρισὶν ἡμέραις ΤΤτια. 

Ε λεμὰ ἨΕ; λαμὰ Ἱτατ/. 
1 Ἴδε ΤΤτΑ. 

ης Ἠλείας τ. 

Ρ ὃς δὲ νγΏο ἨΟΥΤΘΥΕΥ Ττς. 4 σταυροῦσιν αὐτόν, καὶ ἴἩεγ οτιο]γ 
5--νεΥ6ε 28 τ[ττ]Α. εούατ. 

Ἡ καταβὰς ἀεβοεπᾶαῖπρ ΤΤΤΤΑ. Χ.---δὲ αΏᾶ ΟΙΤΤτΑΥΥ. 
Σ -- αὐτῷ Πἶπα 1.᾽ 3 - σὺν υΙῦὮ (γεαᾶ οταοϊβθᾶ αἶοηωρ νΙζΒ) 1. 

9 ἐνάτης ΙΤΤΤΑ. ἃ ἐνάτῃ ὥρα 1ΤΤτΑ. 98--- λέγων ΤτιΑ. 
Ἀ σαβαχθανεί τατ. ἐγκατέλιπές µε 1 ττια.' 

πι Ἠλείαν Τ, ΏΆτις ΤΑ, «98 -- καὶ 1[Ίτ].. 9 --- τα 



ΜΑΓΚΤΓ. 

97 Ὢ δὲ Ἰησούς ἀφεὶ  φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν. 
Απάᾶ ζοξειβ Ἠανῖηρ π{ιετοᾶ α 2ο α]σαά οχρἰτεᾶ, 

Ἂ ’ - - ΄ Γ ΄ . νι ” 

88 καὶ τὸ καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο, "ἀπὸ" ἄνω- 
Απά ἴπο ποῖ] οξ ἐπο ἔεπιρ]ο πας τεηξ Ιπῖο πο, ἆΈτασα 1ο 

θεν ἕως κάτω, 39 Ἰδὼν δὲ  ὃ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς 
«4ο Ῥοΐβοα” Αγά δμανίπα"5εοπ "μα "ορπίατίοη “πο πιοοᾶ 3νγ 

ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως "κράξαςὶ ἐξέπνευσεν, εἶπεν, 
Δορρυθῖῖθ ”μίτα ἴπαῦ πας ΄᾿ Βατίπῃ οτεᾷ ου6 µε εκρἰτεᾶ, βαἰᾶ, 

-” » σεν - Τ. . Δ 

᾿Αληθῶς Ιὁ  ἄνθρωπος.οὗτος' δὶὸς ἦν θεοῦ. 40 ᾿Ἠσαν.δὲ καὶ 
πτα]γ. 4Η18 τα ΄ Άσοη 1νγβ8 οἳ 098, Απᾶὰ ἴπετε πετε 915ρ 

- δε ο.” τ μ / 
θεωροῦσαι, ἐν αἷς τήν! καὶ Μαρία 
ἸοοΚίπρ οἩ, ΑΠΠΟΠς πποπὶ 18 3ἶεο Τατ 

ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία πἠϊ Στοῦ" Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ 
Ώιθ Μαρᾶρ]επο, απᾶ Ματ ᾖἴ]πθ 3ο ᾖῦατηςθ «ΊἨθ 316 “απᾶ 

Σ]ωσῆ" µήτηρ, καὶ Σαλώμη, 41 αἳ “καὶ! ὅτε ἦν ἓν τῷ Γαλι- 
Τοξ "7ο5ες "πιοίπεχ, Απᾶ Ἀπ]οπιθ; πιο 8ἶδο ἩΠθηπ Πα πας ῖπ αα]1ῖ- 

λαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλα 
10 .Σο]οπθά 'Ἠϊπι Ἅαπᾶ πηπ]θετεᾶ {ο πίτα, 8Ώᾷ Ζοἴπετβ 1χΑΌΥ 

« » Ὁ ο) , σασί 
αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα, 
Ἡπο οσπιθ πρ σῖοι }Ἠΐπι το Φετμβα]επ.. - 

Ν ΄ ΄ .- Αα ό] , 

48 Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένηζ, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, 
Απα᾿ αἰτεπᾶγ επεπῖπᾳ ᾖῬεῖπρ οοπις, Αἶπορ 19 ας {1π6] Ῥτέρατα Ίου, 

ὅ ἔστιν »προσάββατον.! 49 Ῥήλθεν' Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ 
ταδε 15 [πρ ἆργ] Όθξοτρ ο Ώρα ῦἩ, . ο  ζοβεβη: πο [πας] ἔτοτα 

Αριµαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής; ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσ- 
Ατιπιρίηρες, [Απ] Ἡοπουταρ]α ᾿ οοπΏδε]]ος, ΦἩοΟ βἱ5ο Ἠϊπάκειε 98 στ 

δεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ" τολµήσας εἰσῆλθεν πρὸς: 
{πρ ΕΟΓ πποι Ἱϊπράοπα οξ- 4ο, Ἠπτίπρ Ῥο]άπεςα Ἠε πεπυῖτπ {ο 

γ΄ [τν , « . ο.» .- - τς ον , 
ἁΠιλάτονϊ καὶ φτήσατο τὸ ΣΖῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 44 ὁ δὲ “Πιλάτο ΦΤΗ µ ου 1η ς 

Ῥ]]αία απᾶ  Ῥερβεὰᾶ πο Ῥοᾶσ οἳ 06558, Απιά Εϊ]αίθ 

ἐθαύμασεν! εἰ ἤδη τέθνηκεν' καὶ πρὀσκαλεσάμενο τὸν 
ποπᾶετοᾶ 18 α]τοβᾶσ Ἠθ πνετε ἀεπᾶ; ππᾶ ἍἉανίης ομ]]εᾷ ο, Πήτα] {19 

κεντυρίωνα ἔπηρώτησεν αὐτὸν εἰ {πάλαιὶ ἀπέθανεν' 45 καὶ 
οεπΏισΙΟΠ: Ὦθ ααθεῖοπεᾶ Ώϊπαο 1 109Ρ Ὦθ Ἠμᾶ ἀῑεᾶ. Απά 

Δ .. ΄ 1. ῃ - 

Ὑνοὺς ἀπὸ. τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρῆσατο τὸ Εσώμαὶ τῷ 
Ἠρτίπς Έτιοστη [15] ἔτοπα πο Ἅ-οεηίησίομ. ο Ρταπἰεᾶ πρ ἍἈοᾶγ 

Ἱωσήφ: 46 καὶ ἀγοράσας σινδόνα, Ὁκαὶ καθελὼν 
ιο Πο5ορἩ, ο Απᾶ Ἠργίπρ Ῥοπρηῦ 5 Ἠπεη ο]οίῃ, ΑΠᾶ Ἠανίτρ ἔακεπ Ξἆοτντι 

αὐτὸν  ἔνείλησεν Ὦ σινδόνι, καὶ Ἱκατέθηκεν! αὐτὸν ἔν 
απῖτα 19 Ἠτβρρεᾶ [Πτα] 1π {Ἠς Ίπεπ ο]οίἩ, βτιά Ίαϊᾷ Ἠϊτ ἍᾖΊπ 

η. Αα Ἀ ς : 3 Β ων. - π Σμνημείῳ,' ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ ἨἈέτρας" καὶ προσ- 

Χν, χτι. 

ηυναῖκες ἀπὸ' µακρόθεν. 
πποππεπ τοπ ΔΑΑΑΣ ΟΕ 

 ἴοπαῦ, ΝΗΙΟἩ γα οπῦ/ οπύ οἱ β τους, Ώπά το]]- 

εκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ µνηµείου. 47 ἡ.δὲ Μαρία ἢ 
εᾶ ἨἈ 8ἴ0πθ {9 [θ ἅἄοοτ οξἴπο ᾖ{ἔοπιῦ. Ἆπά λατγ {πο 

Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία γ]ωσῆ! ἐθεώρουν ποῦ Ἀτίθεται." 
ἸἼμρᾶλ]επο Απᾶ Ματν [πιοῦποτ] οξ 19565 ΒΑ ππηθτθ Ἅε 15 ]αἷά, 

16 Καὶ διαγενοµένου τοῦ σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 
ἈΑπά Ρείης 'Ῥαδῦ 119 -“βαῦραίΒ; Ἁἴαιτν πε Μασάρ]επο 

καὶ Μαρία ἡ πτοῦ! Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν 
Επᾶ ᾗΜατν ᾖἴμο [πιοίπεσ] ού μπιθΒ απᾶ Βα]οπιθ | Ῥοιρβὲ 

ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι. ἀλείψωσιν αὐτόν. 2 Καὶ λίαν πρωῖ 
Ἀτοπωβί]ςς, Ἰἴπαῦ Πβτίηρ ουπαθ {μεν ταῖρΏῦ αποϊπΕ/ Ἠΐτα, Απᾶ τετγ «οατ]σ 

1489 
47 Ἀπᾶ ᾖοοπα οτ]οά 

ατη(π α ]οιᾶ νοῖοε, απά 
Ρατο αρ ἵἴἩπρ ΕΠοδῦ, 
38 Απᾶ Τμο τεῖ] οξ {Ἠθ 
ἔεταρ]ε πε τεπὲ Ἰπ 
Ώπσναῖτι Έτοτα 119 {ορ Το 
τηθ Ῥοΐίοπι. 39 Απᾶ 
ὉΠιΘη {πο οθηίατίοη, 
πυπΙο' β{οοᾶ οτες 8- 
Ραϊπςί Ἠϊπι, 58)’ ἴμαῦ 
ἙἩθ 5ο οτἷεά ους, απά 
ΡΑνο πρ ἴλε ΡϱΠοβῖ, Ἡθ 
καῖᾶ, Έτ] 1118 τιν 
338 {πε Θοπ οἱ ρᾶ. 
40-ΤΏετε νγετε 8180 το 
ΊηεΠ Ἰοοκίπςό ΟἨΏ ΑΓΓ 
ο: ΑπιοΏρ Ποπα να 
ἡατν Μαράβ]επο, απᾶά 
Ματγ ἰπο πιοίπες οἳ 
2π1θ8 {Ἡθ]εςα απᾶά οϐ 
2956, απᾶ ΒαΙ0πΙθ1 
41 (ο Ά]ςο, ππεπ Ἡς 
ππθβ!Ίη ἄαΠ1εθ, 4οἱ- 
1οπεᾶ Ἠΐπα, απᾶ ταϊπῖβ- 
1εγθᾶ ππίο Ἠϊτα {) απἁ 
ΤΩΒΏΠΥ οἵπες ἨΤν/ΟΠΙΕΠ 
πΏΙςὮ ο«βΠὴθ αρ η 
Ἠΐϊτα ππίο ζεγαββ]οπι. 
{ς 49 Απᾶ: που νηοτι 
{1θ ΘΥεηΠ ΠΒ 60Π16, 
Ῥεσοβαςθ 1 πας ἴπθ 
Ῥτεραταί]οἩπ, ἴπαῦ 18, 
Ίπο ἀαγ- Όεβοτο {πθ 
5βὈΡβίΗ, 43 «φοβδέρΏ οἵ 
Απιτηβίηφι, ΑΠ ὮἩο- 
ΒΟΠΙΤΑΏ]θ ϱΟΟΠΠΡΒΘΊΙΟΣ, 
ππΏΙςὮ β]5ο ππαϊζθᾶ 2ος 
{πε Ἑπράοπι οἱ οᾶ, 
σ8116,. θπᾶ πεπὸ ἵπ. 
Ῥο]ά]ψ απ{έο ΡΙ]αΐ6, απᾶ 
οτατεᾶ ἴπο Ῥοάᾶγ οἱ ὖε- 
Ρα». 44 Αιμά Εϊ]αΐα 

{ πηατγε]ιεά 1 ο ππετθ 
ΒΙΤΕΛΑΥ ἀθβᾶ: απά 
οα]Ηπρ απίὸ Πῖπι ἴηθ 
οεπ{ὉΓΙΟἨΠ, Ἡθ αβκοᾶ 
Ἠϊτα νΠείἨεχ Ἡο Ἡπᾶ 
Ὄεεηπ αηγ πΠῖ]ε ἀἆθαά. 
45 Απᾶ π/Πεη Τε Κηενν 
{ὲ οἳ ἴπε οεπ{ατῖοΠ, Ἠθ 
βατε πε Ῥοᾶγ ἰὸ ὦο- 
5εΡΗ. 46 Απά 8 
ῬοαρΒί ἄπε Ἠπεπ, υπά 
Τοοἷς Ἠϊπι ἄοφη, απά 
πνταρρεά Ἠἶπα Ίπ {ῃ8 
Ίπεπ, απᾶ 114 Ἠΐτα 1 
Α 5ερα]ςητο τΏΙοὮ σταβ 
Ἠπενπ οί οξατοςσξ,απᾶ 
το]]εᾶ α 5ίοπε απίο {Ἡθ 
ἄοος οἳ {9 5εριυςεῇμτθ. 
47 Απᾶ Ματν Μαρᾶα- 
Ίεπε απᾶ Μαχγ {λε πιο- 
ἔ]νετ οξ ἆο5θβ Ῥεπε]ά 
πνπετθ Ἡθ νγας 1α14. 

ΧΥΠ. Απᾶ τυµβεπ {μθ 
ΒΑΏῬΑίΏ να ραρῖ, Μα- 
ππ Μαρᾶα]επε, απά 
Ματγ ἴἨπο πποί, οῦ 
141168, απᾶά Β8]οπηθ, 
Ἠαᾶ Ῥοιρμῦ απεεξ 
βΡἰσβ5, {παῦ ἴπεγ πΙΙρΏξ 
οοπιε απΏᾶ αποϊηῖ Ἠϊτη. 
2 Απά τετ οατ]ν ἵπ 
1Ἠ9 τιοζπῖπς ἴηο Εχ5θ 
σαν οἳ ἴπε πεε]ς, ΠεΥ 

τ ἀπ ΤΕτΑ. 8 -- κράξας τ[ττ]Α. /Ξ οὗτος ὁ ἄνθρωπος ΙΤττΑ. 
»[ἠ]ττ. κ. τοῦ ΙΤΊτΑ. ο Ἰωσῆτος ΙΤΤτΑ. 
5 ἐλθὼν Ἠατίηρ ο0ἵ08 ΜΤΤτΑΥΓ. 16. τὸν ΤΊτ. 
1 ήδη οἸτθαάγ Ίττ. Α πτῶμα ϱ0ἵΡΒΕ. ΤΤΤΥΑ. 
' χα ζέθειται 8 ἨβΒ Ὀθθῃ ]αἱὰ ΙΤΊτΑ. Ὦ Ἰωσηῃτος Τ.ΕΊτΑ. 

... καὶ υτ[ττ] 
Ά Τ[ειλᾶτον τ; 

«7 --- ἦν (τεαᾶ [ντοβ]) τ[ττα]. 
3 πρὺς σάββατον Τττ. 

ἴ ο 5 Πειλᾶτος ἐθαύμαζεν Τε 
Β--- και ΙπττΑηγ.. ἆ ἔθηκεν Ἱττ. 

Ἀ.--- τοῦ τ[τε]. 
κ µνήµατι 



144 
ο.1ΠΘ πλ{ο πο αορα]- 
οἨτο οἳ ἴπο τἰβίηπΡ οξ 
119 βυΏ, ϐ Απάᾶ ἴπεγ 
μαὶᾶ απιοΏΡ ᾖΊἴπεπι- 
βοἼγο», Πο 581] το]. 
τι ΘΥΥΑΥ 1ηπθ. 5ἴοπθ 
Άτοτα {πο ἄοος οἳ ἴηθ 
βερι]οηχοῦ 4 Απᾶ 
πγποπ ἍᾖΤἵΠοΥ Ἰοοκεά, 
1Πεγ βα ἴπαῦ 1ἴπθ 
ΒΙΟΠΘ νη8 το]]εά α- 
νγαγ : ΤοΣ Ἱῦ γη Υετγ 

οαῦ. ὅ Απᾶ επῖογῖπρ 
1Πΐο ᾖΊλμο 5θρα]οΏτε, 
ἔμου βαν/ α7ουΏρ ΏΙΑΠ. 
αἰτιπσρ ου ἴμο τ]ρηῖ 
εἶάς, ο]οῦλιεᾶ ἵπ α Ίοπρ 
πιη]ζο ραχταθηῦ; αλά 
Ἔμογ πετο αβτὶρη{εᾶ, 
6 Απᾶ ο βατλ απῖο 
ἔλεπι, Βο ποὺ αβτίρηι- 
εᾶ: Ὑε 5οε]ς Ζεδα» οξ 
Ἱαζατείη, πνΏῖοἃ τας 
οτιοῖβεᾶ: Ἰθ ἶ5 τῖδεα ; 
Ὦο ἶβ ποῦ Ἠετθ: Ῥε]όο]ά 
1Ἠοθ Ῥ]ασςθ π/Ἠεχο ἴἨεγ 
18ἱᾶ Ἠϊπι, 7 Βπο Ρο 
ουχ αγ, Γε]] Ἠἱ5 ἀῑς- 
οἵρ]εβ. ςμά Ῥοΐος ἐμοῦ 
Ἡθ ροεῦὮ Ῥείοτθ τοι 
1Πίο «π]θο: ὮΈμετο 
ΒΗπ]] 7ο ορ Ἠῖπι, α5 Ἡε 
μαϊᾶ ππίογου, 8 Απά 
άλου ποπί ουῦ απ]οκ- 
1Ψ, απᾶ Ποᾶ Ίτοπα 1πθ 
β6ερα]οΏτε; 1ος Ίπεγ 
Ἰτεαιηρ]εᾶ απᾶ πτετε - 
πωμᾳθᾶ: ηπεϊίμες 5αῖᾶ 
Τπογ απηγἰΠῖπρ {ο απ 
ππαπ; 10ς ἵΠεγ Ὑ/ετθ 
ΑΙτα]ᾶ. 

9 Νοπ πΊεηπ «εδις 
488 ΤΙΡΕΩ ΘΑΣΙΥ ἴπο 
Άτςύ ἄαν οἳ ο νγθεῖς, 
Ἡθ αρροβτοᾷ Ετδίι ἴο 
Ματγ Μαρᾶα]επο, ους 
ο πΠοπι Ἡθ Ὠπὰ ορβθῦ 
Βοτεη ἀθνῖ]. 10 4πᾶ 
ΕἸε Ὑυποηπῦ απᾶ τοιᾶ 
ἔπεπα λμαῦ Ἠαᾶ Ὄοεν 
σηἩ Ἠΐπα, 35 πετ 
πιοπχηεᾶ απᾶ υερῦ, 
1] Απᾶ ᾖΤπεγ, ΠΠεη 
ἔΠοΥ Ἠδᾶ Ἠειτᾷ λαῦ 
Πθ Ίβ5 81το, απᾶ Ἰιαᾶ 
ψθοπ 5θ66π οξ Ἠεχ, θε- 
Ἠεγεᾶ ποῦ, 
ὕμαί Ἡθ αΏροαχθᾶ Ίπ 
Αποῦηες Έοτπ απῖο 
Όσο οἳ Ίλεπα, 5 ἴΠεγ 
ππβ]]κεᾶ, απ ντεπῖ Ἰπίο 
1Ἠθ οομΠῦσσ, 19 Απᾶ 
.πογ νποπῦ απᾶ ἴο]ὰ {ὲ 
ππίο 1ο τοβὶὰμθ: ποεὶ- 
ἔπετ ᾖΛῬο]ϊεγοεάὰ ᾖ1πάόγ 
άἨεπι, 4 ΑΕιεσνγατά 
Ἡθ αρρερΦεᾶ απῖο ἴπθ 
θΊθυιθᾳ 5 νμεγ 5αἳ αἲ- 
Ἰηθαῦ, απᾶ υρΏγκιᾶεά 
οἨπθτα σπΙ(Ἡ ἐπαῖγ ππρε- 
16 απᾶ Ἠατᾶάπεςς οἳ 
Ἠθατήέ, Ῥοςα 1156 ἴπεσ Ὦε- 
Ἠανιρᾶ πδί ἔπεπι πΏΙοα 
Ἠβά 5θθῃ Ἠΐτπι αξέοτ Ἡθ 
πταῦ τίβθη.: 15 Απᾶ Ἡο 

ο µιᾷ τῶν Ἱτε; τῇ 
5 ἔλθοῦσαι ὨἨβΥίΠΡ ΡΟΠΘ Α, 

Σ -- κατὰ Μάρκον αεοοταἵπρ ἴο Ματὶς ης; Γεὐαγγέλιον] κατὰ Μάρκον ρὶθᾶ Σ--- οὐδὲν τᾖ, 
Ωάΐπρε αοουτᾶῖπρ ἴο Μετ]ς Αα. 
5 -- δὲ απά (ο{εοτγγαγάβ) τπτ. 

«Ῥεεπ, 

12 ΑΕΐου᾽ 

ΜΑΡΚΟΣ. ΧΤ]. 

οτῆς μα σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ Ῥμνημεῖϊον,! ἀνατεί- 
οπ ο Εχοὶ [αγ] οξ 1ης πο Ἅ1Πάγοοπθ ᾖἴο ἴλο ποπαῦ, Σματίησ 

λαντος τοῦ ἡλίου. Ὁ καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, Τίς ἀποκυλίσει 
“Τί5εη 11Πο Σβυῃ, Απὰ ἴλογ βαῖᾶ ΑπΠοπς {Ἠθπαβε]τεβ, Πο πι] τοῖ] απγαγ 

ἡμῖν τὸν λίθον αὲκ' τῆς θύρας τοῦ μνημείου: 4 Καὶ ἆνα- 
Έοχ 18 1πθ Εἴοπθ ομῦ οἱ 1πθ 'ἆοος οΕξῖἹιοθ ἍἈοπρρ Απά Ἠανίηρ 

βλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι΄ Ἰἀποκεκύλισταιὶ ὁ λίθος: ἦν.γὰρ 
Ἰοοχοᾶ αρ ΤοΥ 8εθ αμαῦ ἎὨπς Ῥοεπ το]]θὰ ΑΠ/ΑΥ 11ο βίοπε: 32ος 10 τ8α 

, η ν ϱ ω Ἱ » Ν -” τ 
μέγας σφόδρα. ὅ καὶ "εἰσελθοῦσαι' .εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον 
ρτεαῦ τει. -.. Απᾶ Ἱανῖπρ εμθεγθᾶ Ἱπῖο ἴπρ  Τοπιῦ, ”πεσ βαν 

΄ . 3 -” - , ᾽ 

νεανίσκον καθήµενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν 
Ατουπρ πας Βἰιτίπς οη πε ᾖτἱρηῖ, οἸουιεὰ πΠια . Α7τουθ 

λευκήν' καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ϐ ὁ.δὲ λέγει αὐταῖς, Μἠὴ 
απγηῖ{ο, Ἀπῇ ἴπογ γ/οτθ Ρτεβί]γ απιαἾθᾶ. ἈἨΒπί]ο Ραγ5 ἍᾖΤοΐπετα, 

) ” 7 ”» - - μα . . 

ἐκθαμβεῖσθε. ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐἑσταυ- 
1ρθ απιαζεᾶ. 31ε5υΒ 1γθ3ξεεκ 11ο Ναζατοπε, πο Ἠλ8 Ῥεεπ 

, ο. . ε) ” σ ας ς ΄ ε/ πλ) 
ρωμένον' ἠγέρθη, οὐκ.ἔέστιν ὧδε' ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν 
οταοῖβεᾶ. ο Ἰβτίδεπ, ο 15 ποῦ Ίθτο; Ῥε]ο]ᾶ 1ο Ῥ]αοο ἍὝππετο {Πεγ Ιαϊὰ 

αὐτόν. 7 ἀλλ" ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς.μαθηταῖς.αὐτοῦ καὶ τῷ 
Ἠ1πα, Ῥυΐ Ρο; ΒΑΥ το Ἠ]5 ἀῑςοῖρ]οβ. βγᾶ 

Ἠέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν' ἐκεῖ αὐτὸν 
νο Ῥεΐες, ἴλΠαῦ Ἡρ ρου Ῥείοτθ οι ἈΙπῖο 6α]1]οο: Ἔπετο Επι 

ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Ἑ Καὶ ἐξελθοῦσαι Ἱταχὺϊ 
βΏα]] το ϱεε, 88 πο π]ᾶᾷ ἴοτοα, ἈΑπά ὭἩΠατίπρ ροπο οαύ αιἱοκ]γ 

ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου εἶχεν. δὲ  αὐτὰς τρόμος καὶ 
1Πα6γ θά Ἅτοπι πε Τοπιῦ., Άπια ΄Ροββεςβεᾶ ΣίἨοπι λχεπιῦηρ Ααπᾶ 
” ο Δ φδὶ Χ χ ὐδὲ Π 1 ] -” ΄ Σ 

ἔκστασις' καὶ οὐδενὶ Χοὐδὲνι «εἶπον, ἐφοβοῦντο-γάρ. 
3ρτηβζεπηεηί, απᾶ Το ο ΟἨ0Θ αΠγ{ΠΙΠΡ ἴπεγ 8Ροκθ, Ξ0χ ἴΠεγ πθσθ αξγαῖᾶ, 

(1ἱὲ, πο πΙΏρ) 

9 7’ Αναστᾶς.-δὲ πρωϊὶ  πρώτ σαββάτου ἐφάνη πρῶ- 
Κου πανίωρ τίξεπ Θ6ασ]Υ [η] Ἀταύ [άᾳσ] οἳ ἴμε πθεῖς Τθ αρροατεᾶὰ Άτα 

τον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνή, "ἀφ' ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιµό- 
νο Μαχγ ἴπθ ἩΜαρᾶα]επο, ἄτοτα ποσα Ἠθ Ὠβά σβθῦ οαῦ ΕΘΤΕΠ ἀθπιοης, 

νια. 10 ἐκείνηῦ πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς µετ’ αὐτοῦ γε- 
Βμο Ματίης Ροπθ το]ά Π15] ο ἐποςθ πγλο νι] ἍἨϊπι ἸἨαᾶ 

νοµένοις, πενθοῦσιν καὶ κλαίουσιγ. 11 κἀκεῖνοι ἀκούσαντες 
[Ώπν]ο ππετθ] Ετίετῖπς Επᾶ ἨἩπεερίηρ. Απᾶ ἴπον Ἠβγῖηρ Ἠεμτᾶ 

ὅτι ὅἕζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ) αὐτῆς ἠπίστησαν. 12 Μετὰ. δὲ 
νπαῦ Ἠθ1β ατο απᾶ Ίας Ῥεεπ 5θοηπ Ὦγ Ἅες ἀἰςρεΙῖογεᾶ [15]. Απά αξίος 

ταῦτα δυσὶν ἓξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ 
1πθβθ {ΠΙηρΒ Το Όντο οἳ ἴπεπι 5 ἴΠεΥ πβ]κοᾶ 9 88 τιππ]ξεδίθᾶ 1π ΑποϊἩεςσ 

μορφῇ, πορευομένοιςεἰς  ἀγρόν. 19 κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἆπ- 
Σοττα, Ροῖπρ 1πῖο ΓγΠε] οοαπ σσ; Α]λᾶ ἴμεγ ἈἨατίπρ ΡοΠθ 

΄ » . αν ο / ΄ ή 
ἠγγείλαν τοῖςλοιποῖς' οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 14 Ύστερον 

το]ᾶ ΠΠ] ὑοῦπο τεςδῦ; πιοίμες Ίποπα ἀῑᾶ ἔπευ Ῥε[ετο, ΑΕἰθγυγατάς 

ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἔνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνεί- 
98 Ζτοο]ίποᾶ [οὐ ΤαΡ]ε] ου 1{ο-μπο θἶθενοι Ἡθ ας πιππ]ξοε[οᾶλ απὰ 10- 

δισεν τὴν.ἀπιστίαν.αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς 
ΡτοβςΏθά τλαῖχ ἀπορ]ῖεξ ἈΑπᾶ Ἠατᾶπεςς ο Ἠθασί, Ῥεοβαβθ "]ιοβο "πἩο 

θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον 3 οὐκ.ἐπίστευσαν. 156 Καὶ εἶπεν 
αἨαά Ίερεπ δῃῖπι Σ2ΤΊ5εη. 1ὔπογ ὈοΠενοᾶ 'ποῦ, πιά ε 5αῖᾶ 

αὐτοῖς, Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγ- 
πο ἴπετπι, ἩἨβτίηρ ροπο ΊΙπίο”2πθ Ἁγιοτ]ά 11] Ῥχεοο]αΐπι 11θ µμρἰνᾶ 

µιᾷ τῶν τ Ρ μνῆμα τ. α ἀπὸ {ΤοΤΑ 1Τ;. α ἀνακεκύλισται Ἱτεκ. 
{ ἀλλὰ ΠΤΊτΑ. σ--- ταχὺ ΑΙΤΤΣΑΥΥ. π γὰρ {ΟΣ Ότττ. 

Συ ΕΥ865 9 {ο 20 τ[α]. α παρ ττ. ὃ -- δὲ 4πὰ (5Ώ6) ῶ 
ἆ -- ἐκ νοκρῶν {οχι ἈπΙοΏΡ [{η9] ἀθαά 1, 

Ἠνοι 



1. τ Ὁ κΕ. 

γέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 16 ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσε- 
τἰᾶίπβς {ἐο αἲ] {πθ οτθβθίοη. Ἠθ ἰμαῦ ἸῬε[ετθε απᾶ 15 ραρυίσεά ΕΠα]Ι1 Ὀο 

ται ὁ.δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. 17 σημεῖα. δὲ ̓ τοῖς 
βατεᾶ, απᾶ Ἠοίλαῦ ἀἱρρεβετες ΒΠα]] Ῥε σοπάεπαπεᾶ., Απ" βἶρτς “μοςε δυπαῦ 
2 ΄ ο -” ιά 1 3 ο) ΄ / 

πιστεύσασιν “ταῦτα παρακολουθήσει!. ἔν τῷ ὀνόματί-μου ὃδαι- 
Ίρε]ίοτο 11ηοβο ολα]1 "Εο1]οπ : 1 ΙΩΥ ΏβΙΩΘ ᾱε- 

µόνια ἐκβαλοῦσιν" γλώσσαις λαλήσουσιν ΙΓκαιναῖς ' 
1ΗΟΠ5 Ἅ11θΥ 5ΗΑΙ1 οηδέ οπῦ; ἹΙζἩ οησιμος “Έμαγ ΄ΕΠΑΙ] “ροκ που: 

1θεῶφεις ἀροῦσιν' κἂν θανάσιμόν τι  Ἅµπίωσιν οὐμὴ 
εογρεπίς {Ἠεγ 5Ἡβ]] {λκοτρ; απᾶ Ἡ "ἀεμᾶ]ν λαπγ{βμῖπρ {πεγ ἀτῖηχ 1η πο πή5θ 

κ ηφ Ῥ α μι . 9 σσε, ο Ε] θή Π 

ἰαὐτοὺς Ἀβλάψειἳ ἐπὶ ἀβρώστους χεῖρας Επιθήσουσιν, καὶ 
ΊἨεπα βλα]] 16 Ιπ]ατθ; προπ [1Πθ] ἵπβιτα “Παπᾶς "Μεγ “ΕΠΑ Ίαγ, απᾶ 

καλῶς ᾖἔξουσιν. 
απτε]] 31νεγ 3εΠα11 3ο, 

19 Ὁ μὲν οὖν πα. μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς Κάνελή- 
πηρα" Ιπᾷθεᾶ “Ίπετεξοτθ Ποτά αἲίότ Ερθαξίης {ο {Πθπα πας ἴα]κοῃ. 

Φθη! εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ" 
αρ Ίπτο ἴπθ Ἠθαποῦ, απᾶ βαῦ αὖ [ύηε] τ1ρΠύ Ἠαπᾶ οΕ αοἄ. 

20 ἐκεῖνοι.δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ κυρίου συνερ- 
Απᾶ {Πεγ Πατίηρ Ρϱοπο {ογῦἩ Ῥτεπομθά ΘΤΕΙΥΥΗΘΙΕ, 1πθ ἸΤοτᾶ ποτκίπρ 

γοῦντος, καὶ τὸν λάγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούν- 
ψηϊθπ Γίποπχ], απᾶ ἴπθ ποτά σοὐβτππρ Ὦψ πο 21οΠ]οπίΏρ “αροπ. 

των σημείων. ἳ Αμήν." 
1] 18ἱρης. ΑΠΙΕΗ. 

πΤὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον." 
Πο Ξαοοοχήϊπρ/Ἵο ὅΜατκ ΄ Ίριας “14ϊπρβ, 

ΚΑΤΑ 
4ΑΟΟΟΒΡΙΝά 5ΤΟ 

8 
Το 
ΤΗΕ ΣΙΌΚΕ ΣΗΟΤΙΥ 

ΈΠΕΙΔΗΠΕΡ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν 
ΕΟΒΛΡΟΣΓΟΗ Α9 ΙΒΗΥ θοο]ς 1π ἨῬαπά νο ἄταν πρ 8 ηΡΙΣΑΤΊΟἨ. 

περὶ τῶν πεπληροφορηµένων ἐν ἡμῖν πραγµά- 
οοποεσηίηπρ πο 3πΒΙοα ατο ΄ρεεπ "Εα]]γ 3ρεμετεᾶ Ἰαπποπρ. Στηβί- 

των, 32 καθὼς παρὲδοσᾶν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρ 
ἴ6σς, 88 νηπςγ ἄθμτοτεά [ἔ]οπα] ο 18, πε ΄Ἔτοπα [31Π9] ΣῬεριππίπς 

αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόµενοι τοῦ λόγου, ὃ ἔδοξεν 
8076-π/ΊίΠθΡΞθς Ἰαπᾶ Λαἰιεπάαπύς "Πατῖπρ ΄ρεεπ οξ πο ὙΠοτᾶ, Ιδ πεεπιεᾶ ϱοοᾶ 

κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν 'πᾶσιν ἀκριβῶς, κα- 
Α]5ο ο π18, Ἠατῖπῃ ΌθεἨ αοαιαϊπ{θᾶ Έτοχα {πρ βταῦ ση (]ι ο] {Πῖπρε αοουταζεῖγ, ντ 

θεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4 ἵνα ἐπιγνῴς 
ηηθίλοᾶ [ο ἴμαῬ ο ππίζθ, πποεῖ εκοθ]]επύ ΤΠεοραί]1β, λαοί ἵποι παϊρηίθει Κποι 

περὶ ὦν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 
«ροποεγηῖπρ Ἰγ/βΙςοὮ δίποι "υγ "Οπιβίτπο[εᾶ 3οΕ[30Πε] 50μΙπρς 119 ἍΛοετίαϊηῖγ. 

ὅ ᾿Εγένετο ἐν ταῖς" ἡμέραις Ἡρώδου Ὀτοῦὶ βασιλέως τῆς 
Έπετο πας Ἱπ Ἅᾖἴπθ 478 οξ Ἡετοά 1πθ Κίπαᾳ 

Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ῥαχαρίας, ἐξ  ἐφημερίας 
οἑὔαᾶδα α "ργῖθςῦ λοργύβϊἩῃ, ὮΥ παταὸ Ζᾳολατίας, , οἳ [πε] ΟΟΊΤΡΒΘ 

, / . ν Γω « μυ ” ΙΙ 3 - ’ » ’ Ν 8 

Αβιά' καὶ “η-γυνή-αὐτοῦ' ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ 
οἳ ΑΟ, απά Ἠ18 νή{θ «οἱ 1πθ ἀπιρῃΏίατς οἳξ ΑατΟΣ, ηπᾶ 
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Βαᾶ υπ{ο {Ποπα, 8ο το 
1η{ο α]] {19 πνοτ]ᾶ, αχιά. 
ὮγΕΒΟἨ {ο ᾳοβροὶ {ο 
ΕΝΟΘΣΥ ονεπίατο. 16 Ἡ9 
ολα Ῥε]ετοί αιπά 18 
Ῥαρίποᾶ εΊια]]Ώθδατεά; 
Όαῦ Ἡο {λαῖ Ὀοιιογτεί 
ποῦ 5ΏΔ]] Ὦε ἁαπιπεά, 
17 Απᾶ {μοςε βἶρΏβ 
εΠα]] ζο]1ουγ {1οπι ἐπαῦ 
Ῥεμετο; ΤΠ τισ ΠπΙΠΙΘ 
ΕΠΙ] {π6Υ οηυ»ί ουί ἆθ- 
γΊ]β; ἴπεγ ϱΏα]] 5Ροευ]ς 
πτη. πει ἴοπσμςν; 
18 ἴΠεγ 5Ώα]] ακο αρ 
βεγρεηί5; απᾶ 1 ΤΠεΥ 
ἀτίπκ απγ ἍΑαά]γ 
τΠΐπα, 15 πα]] ποί πατί 
ὄλεπι; {ευ Πα] Ίασ 
Ἠρπᾶς οἩ ἴηε 5ἷο]ς, αιά 
ΤΠεΥ ΡΗΠΑ1] τεσοτετ. 

19 Βο ἴποπ αἴίοτ {Πθ 
Τ,οτᾷ Ὠβᾶ 5Ροκαπ 1ΙΠτο 
ἔἨεπα, η γγα5 χεοεῖτοά 
τρ Ιπίο Ἠοατοῦ, απᾶ 
5αῦ οη {πο τὶρΏί Ὠαπά 
οἳ ἄοᾶ. 20 Απᾶ ἴπεγ 
π/εηῦ Σοτί]. απά 
Ῥγεασ]λεᾶ ετετγ Ἡπεσς, 
119 Τιογᾶ πΥοτγκῖης ση 
ἴλεπι, Απᾶ οοπῃτπαϊπρ 
1Ἠθ πιοτᾶ ση ρἶσηβ 
ἘοΗοπίπρ. ΑΤΠεΠ. 

ΛΟΥΚΑΝ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 
34ΤΑΤ ΞΤΙΡΙΝΑΡ, 

ΕΟΒΑΡΜὉΟΗ εβ 
ΤΙΒΠΥ Ἠβγθ Ίπκεπ ἵπ 
Ἠαπά {ο ϱεύ ΜΣοεΐν 1 
ογάες Αα ἀεε]αταί]οη οΕ 
ἴποςο {Π]πρς τ/ΠπΊοἩ 4ΓΘ 
πηοβῦ ΒυΤΘΙΥ Ῥοε]ιετοά 
ΑΠΙΟΠΡ 38, 2 ΘΤΕΠΏ 88 
'πεγ ἀε]τετεά ἴπεπι 
Ἀπίο Ἡβ, πΠῖοημ ἔτοπι 
πο ῬοριππϊηΡρ ἍἨνΜΘΤΘ 
εγεπ/Ι{πεξ»ες, απ ηιίη- 
ἀνμετς ΟΕ Όπε ποτά; 
3 10 εεεπιθᾶ ροοᾶ {ο πιθ 
85ο, Ἠατίηπρ Παᾶ Ῥετ- 
ᾶοοῦ απάετρίαρπάϊηρ οἳ 
811 {ἨΠϊηπρς Ίτοπι {1θ 
πειτ Πτ»ῦ, ἴἵο υτῖζθ 
ππίο 1πεῬθ 1π οτάος, 
πηοβῖ εσοε]]επί Τηεο- 
ῬΗϊ]αβ, 4 ἴμαῦ ἴΠοα 
πηὶμρῃίθξῦ που {19 
ορτύα]ηπίγ οἳ ἵλμος 
{ΠΙΠΡΒ, πγποτεϊίπ ἴποα 
Ἠαςῦ Ῥεοπ ἠποὐταοξοᾶ, { 

5 ΤΗΕΕΕ νας η 1πθ 
ἆαγςθ οἳ ἨἩοτοᾶ, 1ἵμθ 
Έϊπρ ο Γαά8, 8 ΟΡΓ- 
ὑαῖπ Ἅᾖρτθ Ὠακπιρά 

6 παρακολουθήσει ταῦτα Τι: ἀκολουθήσει ταῦτα Τς. 
χερσὶν Ἀπᾶ ἵω πθ Ἠαπιάβ τε. Ἀ βλάψῃ 5ποπ]ά 10 ἴπ]αχο ατττΑν’. 
κ αγελήμφθη ΙΠΙΑ. Ἱ---᾽Αμήν ΕΘΙΠΤΑΥ. 
Κατὰ Μάρκον Ἐτ; Ἐὐαγγέλιον κατὰ Μάρκον [Αα]. 

5 Ἐναγγέλιον ([Εύαγ.] Α) κατὰ Λουκᾶν ΘΠΠΤΑΊΠΓ» κατὰ Λονκᾶν τ, 
ο γυνη αὐτῷ ΙΤΤΤΑ. 

Γ--- καιναῖς Ἱτ, ΡΕ -- καὶ ἐν ταῖς 
ΙΕ Ἰησοῦς 1 εβαβ ττγ. 

α--- Τὸ κατὰ Ἰάρκον εὐαγγέλιον ΕΟΙΤΥΥ; 

»--τοῦ τα] 
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ΖπομηχΙπ8, οξ{πθοοιχεο ὅ 
οἳ Αὐϊπ: απᾶ Πἱ8 νηζο 
1υα οἳ ἴπθ ἀπασλίοτς 
ος. ΑΑΤΟΠ, ἀαπά Ἠος 
Ὠβππλό Ίυαδ Ἐλμαξείῃ, 
6 Απά {πεύ Ἡθχε οί] 
τὶρηίθομ8 Ῥεξοχο ᾷοᾶ, 
πια]κίπσ Ἶπ 1 λα 
οοπιτανπ ήλοπ[θ τοτε 
οτάίπηπιοθά οξ ἴπο Τιοχᾶ 
Ῥ]απιθ]εςς. 7 Απάᾶ ἴΠεγ- 
Ἠαά πο οπ]]ᾶ, Ώθσβαὴθ 
ἐπαῦ Ἐλβδαροευα παθ 
Ῥωτθη, απᾶ {λεν ῬοῦἩμ 
πποτθ ποιὺ γγε]] βὑτῖοκεπι 
1η 76Η, 8 Απά 1 
ο8Π1θ ἵο ὮῬ848, ἴπαῦ 
ππἩἰ]ς Ἡθ εχεοιεᾶ ἴμθ 
Ῥτϊες5 οὔ]σρ ὌθΕοθΘ. 
οᾶ ἵῃ ἴπο ογᾶοσ οἳ 118. 
σοιχςα, 9 ποοοτᾶῖπρ {ο 
{Ἀθ συβῖοπ οἳ 1πθ 
Ῥτϊθβί’5 οῇῇσθ, Ἠϊ5 Ἰοῦ 
πα ἴο Όυτη 1ΠποξΠβθΘ 
π/ηοη Ἡθ πεπῦ 1Ππίο {ης 
ἑρπιρ]θ οἳ {πο Τιοτᾶ, 
10 Απάᾶ ἰμο ππο]ο πια]- 
Ἡταάα οἳ ἴμο Ῥεορ]θ 
ππετο Ῥταγίπρ πΠποαῦ 
βὐ {πο πιο ο 1Πσ68188. 
11 Απά (πετο αρρεατεᾶ 
Ἀπῖο Ἠίπι απ βπΠρε] οἳ 
ἴλλο Τιοτὰ 5ἰβπᾶϊηρ οἩ. 
ἐμο τὶρῃῖ ἱάο οἱ ἴπο 
Ἁ]{βΥ ο{ποεηςο.12 Απᾶ 
νηθω Ζαοματίας 5.ἳ 
λΐπι, πρ τας ἰχοιρ]εᾶ, 
αΏά Ε6ιχ {ε]] αροπ Ἠϊπα, 
19 Ἐπΐ ἴπο βΏΡεΙ 5αἱᾶ 
ππίο Ἠῖτα, Έεας ποῦ, 
ΖΠαχτί98: Ίος τσ 
Ρίαγοτ 15 Ἡρρτᾶ; απᾶ 
{η πίθ Ἐ]βαροίπι 
βΏβ]] Ῥεατ ἔπθῬ α 5οΠ, 
Απᾶ ἴποι «πα]{ οδ]] Πῖ8 
Ώππηθ 7οἨἨΠ. 14, Απᾶ 
Ίποα βΗβ]ῦ Ώατο 1ος 1} 
Επᾶ μρ]αάπες; απά 
ΣΟΦΩΥ 5Ώα]] το]οῖσε αἲ 
μὶς Ὀϊτίῃ. 
ΒΠα]] Ῥο ρτοςῦ ἴπ {πο 
ΒΙρΏί οἳ πο Τιοτᾶ, απᾶ 
ΒΠα]] ἀτίπ]ὶς πεϊπεσ 
ππῖτε ποτ 5ἴτουρ ἀτ]ηκ; 
3]ιᾷ Ὦθ 5Πα]] ρε β]]εά 
πε ἴπο Ἠοῖψ αποςῦ, 
επεπ {τοπι 5 πποίΠθι”Β 
πποπιῦ. 
οἳ ἴπο οἩ]]άτεν οἳ 1δ- 
ταθ] 5πα]] ο ἔυτη {ο 
ἔμο Τιοτὰ «Ἔπεῖς οά. 
17 Απά ης 5Πα]] Ρο Ῥε- 
Σοτθ Πίτα Ἰη ἴπε ρϊτ]ε 
ΒΠάᾷ Ῥόύπεσ οἳξ Ε]ία5, νο 
ναχπ πο Ποεατῖς οξ (πο 
Σαἴπετα {ο ἱπεσΠΙ]άτεη, 
Ώπὰ {ο ἀἰςουεαιεηπό {ο 
Ίπο π]ςάστα οξ {πε]αςί; 
Το πια] τεαγ α Ρεορ]θ 
Φτερατεᾶ ΤΟΥ 11ο Τιοτᾶ. 
18 Απά Ζιοηατίας 5αἱᾶ 
Ίπῦο ἴΠε απςε], ΊΠοτθ- 
Ὁγ 5πα]] 1 πουν ἴπ]ς 2 
Σ0Σ Τ απ. απ οἷά τπβη, 
Ώπᾶ Τσ ῄτο]θ πνσ]] 
ΒΙΤΙΟΚΕΠ ἍᾖΙΠ ἍΎγθ88Υ5, 
19 Απάᾶ ἴπο απρεὶ απ- 
Βποθτίπρ δαἱᾷ απο Εῖπα, 

ἆ ἐναντίον ΤΤτΑ. 
Ε Ἰωάνην Ττ. 

16 Ἐοτ Ἡθ . 

16 Απᾶ πιπΏγ | 

Ἀ γενέσει ΕΙΤΊΤΑΥΓ. 

ΑΟΥΚΑΣ. μ΄ 

ὄνομα. αὐτῆς Ἐλισάβετ. 5 πας. δίκαιοι ἀμφότεροι ἑ ἁλγώ. 
που ος ἙσαροίἩ. Ἀπά ἴεγ πεσθ 54156 αροία λλοι 

ππιον' τοῦ θεοῦ. πορευόµενοι΄᾽ ἐν πάσαις ταῖς “ ἐντολαϊς “καὶ 
2016 αοα, πα]αρ πι ' ἴπο σοπιπιαπᾶάπιρπ{β απᾶ 

δικαιώµασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι. σσ καὶ οὐκήν αὐτοῖς 
ΟχᾷΙΠΑπΠσΟΘ οξ1πθ Τοτὰ Ῥ]απασ]οςς, Ἀπιᾶ: ὕμοχε γγας ποὺ {ο ὕπεμα 

τέκνο», καθότι" οἡ Ἐλισάβετ ἦν! στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι. προ- 
Α οπ1]4, ΙΠΒΒΙΩΜΟἨ ϱ8 ἨῬλσαλοία ́  πα8 . Όαττεῃ, β1β Ῥουα υθᾷ- 

βεβηκότες ον ταῖς ἡμέραις αὐτῶν «ἦσαν. 8 ᾿Εγένετο-δὲ ἔμ 
'παπορά άλοαϊσ ἆπγβ πετθ,, Απᾶ Τδ οπταθ {ο ΡᾳΒΑ ἵπ 

τῷ. πο... ἐν τῇ τάξει τῆςιἐφημερίας. αὐτοῦ ἔνάντι 
Φα]β]1Ἡ1πρ Ἠΐ8 Ῥτίεςϐ]γ βοέγῖσθ τω 1Ἠ9θ οτᾶεντ / σὲ Πΐ9 6οασβο Ὄθέουα ] 

τὀῦ θεοῦ, 9 κατὰ τὸ ἔθος τῆς. ἱερατείας, Έλαχεν 
αοᾶ, 

τοῦ θυμιᾶσαι -. 
ποοοσᾶ1πε ὕο {πο ουβίοπα οξ ἴμθ ο ντι εέστίοο, 1{ 4ε1] το Ἠίτη Ὦγ 1οῦ 

εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου" 10 καὶ 
ἴο Ῥαγπ ποθπδθ, Ἠμγίπρ επύετεᾶ Ἱπίο Όμο σρωσε οξ {16 Τιοτᾶ, .Απά 

πᾶν τὸ ᾿πλῆθος ΙΤοῦ λαοῦ ἠνὶ προσευχόµενον ἔξω ιτῇ ὥοᾳ 
ΑΙ] {πο παα]Παᾶθ οξ πο Ῥεορίθ Ἱπετθ π]εποιῦ ϱὐ ἴπθ Ἠους 

τοῦ θυµιάµατος. 11 ὤφθη. δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου, ἑ- 
ΟΕ ΙΠοβῃβθ. Άπια “αρρεβχοᾶ "5ο "Ἠΐπα απ” ΞαΏρο] 395 [”επο] 5Τιοτᾶ, εἴμπᾶ- 

στὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάµατος' 19 καὶ 
ς αἲ[ὔπε] ταις ο {πο β]ίατ οἳ Ιπσθπςθ, Ἀπᾶ 

ἐταράχθη Ῥαχαρίας, ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν: 
αγγας ἐτομο]εᾶ 1Ζαοματίας 3 με Επήπα], απᾶ Ἅ18ΑΤ 461] προα ἍἨΠϊπῃ, 

19 ' Εἶπει δὲ αὐτὸν ὁ ἄγγελος; Μη. φοβοῦ, Ζαχαρία" απο Ῥαή 38α1ᾷ 5ηῖτα 31119 .πβο!, Έθατ ποῦ, Ζαοπατίας, 

διότι εἰσηκούσθη ἡ.δἐησίς.σου. καὶ ἡ.γυνή-σου Ἐλισάβετ γεν- 

Ῥτηγίπς 

Ῥοσβ1ξθ Ὠββ Ῥεοπ Ἠθατᾶ ιψ βαρῥρ]Ισα{19Π, απᾶ ΤΗΥ πάε ἘλσαβροίἩ. η 

νήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις : τὸ.ὄνομα. αὐτοῦ εἸωάννην." 
Ῥεας 8 ΒΟΠ ὕο ἔπεο, Ἀπᾶ ἴποι βλο]6 οα1] Ἠ]8 παΠΙΘ Φι τα 

14 καὶ ἔσται ᾿χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ {ῇ 
ας Ίθ «Ἠβ]1 Ῥ6 “107 Το ἐπθο απᾶ οοκασαν απᾶ ο τν κ] 

Ἀγεννῆσει'. αὐτοῦ χαρήσονταί. 16 ἔσται γὰρ 'μέγας ἐνώπιον 
Ἠΐς Ὀϊτί]ι βΏς]] το] οἱσθ. Ἔοχ Ἠθ ΜΗΦ11 Το ριθαῖ Ῥοξρχό 

1τοῦ! κυρίου. καὶ 'οἶνον καὶ σίκερα . οὐ-μὴ πίῃ, καὶ 
1ηθ Ὑιοτᾶ; 'απᾶ νῄπθ απᾶ βἴτοπα Ἰπ]ς η πο πήςθ εἨα]] Ίο ἀτιπ]ς, απιά 

πνεύματος. ἁγίου πλησθήσεται ἔ ἔτι ἐκ κοιλίας μητοὺς 
ππὶζἩ Γύπε] Σθρινϊῦ 1ἨοΙγσ. Ἶς ϱπβ11 ῶο Β]16ᾶ τοπ Έχοπα. [Πε] ποπιρ αγηούμον 

αὐτοῦ. 16 καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἱ αἡλ ἐπιστρέψεί ἐπὶ 
108 "19, Ἀπά' ΙΠΙΑΠΥ οΟΕἴἨθ ΒΟΠΒ βταθ] ΑϱΠα]] Πο ατα ᾖο [πε] 

κύριον τὸν θεὸν.αὐτῶν. 17 καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον 
Τιογὰ άλεῖσ οᾶ, Απά  Ἠθ' 5Πα]] ϱο Ξοτῦ]ι Ῥείοτθ 
. μα.) / ἃ χε ῃ 5. ῃ η 

αὐτοῦ ἐν πνεύματικαὶ δυνάμει ἅ Ηλίου," ἐπιστρέψαι καρδίας 
Ἠϊπι ἍᾖἈἀπ[πε] αρἰσ  απᾶ Ῥοπες οἑ Ες, το ὕπτπ ᾿Ἠρασίς 

πατέρων ἐπὶ τεκνα, καὶ ἀπειθεῖςσ ἓν Φβονήσει δι- 
οἱ {αΐΠοτ ο οἨπί]άτεα, απᾶ Γ1ποθ] ἄἱδορεᾶϊεπύό {ο[ίπθ] πιβᾶοια΄ οξ Γίπε] 

καζων, ἑτοιμάσαι µκυρίῳ λαὸν κατεσκευασµένον. 18 Καὶ 
τ]ρΏύθοις, ἴοταςκετοκᾶγ Σο [ιο] 1ιοτᾶ α Ῥεορ]θ πες Ἅπα 

εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτὸς 
Ξβαῖᾶ ἸΖαοηατία ἵο ἍΤπθ ΆπΏσε], Ῥν νσιαυ θηα]] Τ Ίπποι ΌΠπί52 

ἐγὼ:γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ ἡ- γυνή, μου ο... ἐν ταῖς 
4οτ 1 Άτα απ.ο]άπαμῃπ, απᾶ πι π{θ Ἀἀγαπουᾶ απ 

ἡμέραις αὐτῆς. 19 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, 
Ἡος ἄαγς. Απά -«απαγετίηπρ "ἴμθ Ἀπρεὶ βαἱᾶ  ἵο Ἠΐπα, 

{ ἦν τοῦ λαοῦ ΟΙΗΤΤΤΑΝΕ, 5 ἦν ἢ (--- ἡ τ[ττ]) Ἐλισάβετ ΙΤττΑ. 
κ Ἠλεία τ, Ἱ.--- τοῦ (/εαά [0π6]) ατ[τε]γ: 



Π ΤΌΚΕ. 
Ἐγώ εἰμι Γαβριηλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ: καὶ 

1 πα ἍΑΕαρτὶθ, Ὑῃο βίαπά Ῥθξοτο αοᾶ, Απᾶ 
ε) ρ. ” ΄ Γ ΄ / 

ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι 
1 τνας 5εΏῦ το βροσ]ς νο ᾖΤμθρθ, αΠά ἴοαπποιῃοε2ρ]αᾶ 3014ΐπρα “νο Σπεο 

ταῦτα. 90 καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάµενος λαλῆσαι 
αγμάςο; Ἀπᾶ 1ο, ἴπου θπα]ῦ ρο βΙ]οηῦ απᾶ ποῦ 81ο Μο »ροα]ς 

ἄχρι ἧς ἡμέρας ἍγὙένηται ταῦτα. ἀνθ ὦν οὐκ.ἐπίστευσας 
ὍΊΠ. ἴπε ἄαγ Ίπ τμ]οὮ Ἠα]] ὕλ]κο Ρ]ασθ μοςο ἐΠίπρ», Όεοβαςθ ἴμοι ἀῑάδί πο Ρε]ετο 

τοῖς-λόγοις-µου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν-καιρὸν αὐτῶν. 
πΩΥ ΠΟΧ4Β, τι ΏΙοἩ. ΒΑΙ1 Ῥο {α]1β1οά ἍἹπ ΤΠεϊχ ΒΘΑΒΟΠ, 

9] Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν: καὶ ἐθαήύμαξζον ἐν 
Ἀπάα 3γοχθ” {ηο”ΡρθορΙθ ϱχρθούίπΕ Ῥασμμτία», Απά ἴποΥ γγοπάσχθᾶ αῦ 

τῷ.χρονίζειν.αὐτὸν ἓν τῷ ναῷ. 393 ἐξελθὼν.δὲ «οὐκ. ἠδύνατοϊ 
Ἠΐ9 ἀε]αγίπρ 1π πο ἴθπιρίθ. Βπί Παγίηρ οοπιθομῦ Ἰρ πας ποῦ αΡΙθ 

λαλῆσαι αὐτοῖς' καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὑπτασίαν ἑώρακεν ἓν 
νο Βρθπ]ς {ο ἄἨθπι, Επᾶ ἴμογ τεοορπ]πθᾶ ὑπαῦ ΑΤΙδίοι 9 Πα» 5εεπ- ἵπ 

τῷ ναῷ: καὶ αὐτὸς ἦν ,διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέµενεν κωφός. 
ἠιο ἴθιηρίθ, Απᾶ -Ἡθ 1/88 πιακίπ εἶσης Το ἵῃεπι, απᾶ οοπῦ]ππεᾶ ἁυππῦ, 

20 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας 
Ἅπιᾶ 16 ολη ὔο ῬΗ58, Ὑπθη ππετο Σ11411θ6ά ἴπο ἆατβ βρετνῖσα 

αὐτοῦ ἀπῆλθεν εἰς τὸν.οἶκον.αὐτοῦ. 
αοὲ "Πῖ» Ἡθ ἀεραχιθᾶ ἴο Π19 ποιο, ; 

24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ἐλισάβετ ἡ 
Νου αξύος ἼπΠθβθ ἄαγα 3οοποε]τεᾶ αἘ]σαροῦἩ. 

γυνἡ- αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα, 
;Ξμὶς 3νᾷο, Απᾶ η: ἨΘΙΡΕΙΕ «πποπίμς Ἅᾖ18το, βαΊΠΡ, 

ιό ερ / Τη ΙΙ / 3 ας τ 
20 Ότι.οὔτως µοι πεποίηκεν "ο" κύριος Εν. Ίμεραις αἷς 

ΠἩυβ, "οπιθ Ἠαρβᾶοπθ Ἅ3πθ Ἰοτά Ἱπ[ίπθ] ἆατβ ᾖ νηΙοἩ 

ἐπεῖδεν ἀφελεῖν Ἀτὸ" ὄνειδός.μου΄ ἔν ἀνθρώποις. 
Πο ]οο]κοαᾶ προ [πας] {ο ὕπ]κο ΑΓΑΥ. ΤΙΥ τερτοβοΏ ΒΊΠΟΩΡ. ΏλΘΗ, 

960 Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ 
Απᾶ ἵπ ἰπθ Ὠιοπῖπ ἴπθ ΒιχίἩ πτας ϱοπῦὍ πο απβοιί αλτσίε]. 

οὐπὸ! τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Ῥαλιλαίάς, ᾗ ὄνομα ῬΝα- 
ελα 4οᾶ ᾖἵο κα οἶῦγ οἳ 41166, 3γΊΟΒΘ Ἰ.Π1Θ [πης] ἩΝΑ- 

ζαρέτ,! 97 πρὸς παρθένον Ἁμεμνηστευμἔνην! ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα 
Ζητείῃ, το Αα ναρία Ῥείχοϊπεᾶ {ο α ΤΙΑΏ Ὑ/ΠΟ5Θ ηΠΠΙΘ 

Ἰωσήφ, ἐξ  οἴκου ΣΔαβίδ:' καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου 
[πββ] «οβδερῃ, ο [π6] ἨΠομςδο οἳ Ῥανίιᾶ, απᾶ Ἡθ ἩΠππιθ ΟΕ1πο Ἅµτσἰτρῖη 

΄ 3 9 ᾿ 4 9 ” ή Ν ) 3 ι 

Μαριάμ. 328 καὶ εἰσελθων 3ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν ' εἶπεν, 
πας] Ματγ. Απᾶ Ἀοοπίης ᾖ31Πο "απροι το «. «πες βαίᾶ, 

Χαἴρε, κεχαριτωμένη! ὁ κύριος μετὰ σοῦ, Ἱεὐλογημένη 
Ἠπαι, [ποια] Σαγουιτεᾶ οπθ!Ι Ἅἴπο Τιονᾶ [15] τνλῦ] περ, Ῥ]θβεεά ᾖ[ατῦ] 

σὺ ἐν γυναιξίν.' 329 Ἡ.δὲ πιδοῦσαὶ  ἍΣδιεαράχθη ἐπὶ 
ἴηοι απποηᾳαῦ  ἍἩΤΟΏΙΘΠ. Ῥυῦςλο εθεῖης Πιῖπα] πας ἰτουιρ]εά αἲ 

Τῷ-λόγφ.-αὐτοῦ,! καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς 
Ἠ]5 πγονά, Ώπᾶ σναβ τεββοπΊΏρ οἳ ν/ηαΡ Ἰεπὰ παὶρηῦ ο 

τ Δ « » - ». η ” ΄ 
οὗτος. 90 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ.φοβοῦ, Μαριάμ’ 
10918, Ἀπᾶ ὁρα]ᾷ 1119 "βηρε] "ο πε, ἍΈεα ποῦ, Ματγ, 

εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ' 9] καὶ ἰδού, Σσυλλήψῃὶ 
{οσ ἴποι Ἠηβῦ {ουπᾶᾷ Ίανους πΙῦη 6οά; Απᾶ Ίο, ἴλοι5Ββα]6 οοποεῖτθ 

ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ Καλέσεις τὺ.ὄνομα.αὐτοῦ 
πι [Ἡγ] ὙΠΟΠΙΟ απᾶ Ὀτῖηρ ΕογίΠ8Ρ8ΟΠ, Απά ἴποι βαβ]ό ος]] Ἠ]β ΏηβΤιθ 

πι. (γεσᾶ [0η6]) τιτττ[ Δ]. 
α ἐμνηστευμένην 1ΤΤγ. 

1 ἐδύνατο 1ιΊτΑ.. π. τὸ τ{α]. 
Ρ Ναζαρέθ ΙΤΥΓ. 
τε]. Ἂ -- ὁ ἄγγελος ἴἩθ αΏρε]τ. ή --- εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν π[πτ]α. 
ατττΑ. α ἐπὶ τῷ λόγω διεταράχθη αππτΑ. Ὁ συλλήμψῃ πάσίΑ. 

Σρα]α{αὔ]οη΄ 

απ Δανείδ ΤΠΊΤΑ; Δαυίδ ἀγγ. 

147 
1 απ ἄαρτὶο], επί 
Νηπᾶ 1π {πο Ῥτθβοιυφ 
οἳ ἄσᾶ; απ ὧΠ -οηῦ 
το βροπ]ς απίο {Ἠπορ, 
Ἀπᾶ {ο «Ἠθυγ ἴῃου τηοσςδα 
Ρ]πά (άΐπρβ. 20 Αιᾶ, 
Ῥεμο]ᾶ, ἴ]ιοι επα]ί Ὃο 
ἀαπαβ, απά ποῦ αΏ]ο {ο 
βρθα]ς, απ] ἴπο ἆασ 
τληῖ Όλος ὑΠίπσς εΠα]1 
Ὃο Ῥετ[ογηιθᾶ, Ώθοπαβθ 
ὕποι Ῥε]ιετο»ῦ ού πι 
πΓοτᾷς, πΠΙοα οΠα]] Ῥο 
Σα]β]]θά Ίπ ἐποαίτ 56α- 
ΒΟΠ, 2] Απᾶ ἴηο ροορΙθ 
πγαϊθᾶᾷ Τος ΖασματίαΒ, 
Απᾶ πιαχνο]]οᾷ παῦ Ώθ 
ὑαχτὶοὰ 5ο Ιόπρ ἵπ ἴπθ 
1θΠιρ]θ, 22 Απᾶ τησ 
Ὦθ 6ἨΊΠθ ομῦ, Ὦρ εοιἱᾶ 
ποῦ βρδδ]ς ἀπίο {οθἨ}: 
απᾶ ἍΊΤπογ Ῥοτοσἰγεᾶ 
ἴπαῦ Ἡοθ Ἠθὰά 5εεη 
ν1δΙοΏ Ἰπ πο ἴθεπιρ]θ: 
ΣΟΥ Ἠθ Ῥοσκοποᾶ απίο 
ΊἨεπα, απᾶ τοπιαϊπεᾶ 
5ροεσῄΏ]ο5», 25 Απᾶ 16 
ζ411θ Το Ῥ855, Πα ῦ, 38 
8Ο0ΟΠ Α8 {πε ἆαγς οἳ 15 
πη]η]βίταβ]οἩ. Ίγοχθ ας- 
σοπιρ]]5ῃοᾶ, Ὦθ ἀερατί- 
θᾷ {ο 18 οὗ βούδο, 

24 Απᾶ αΤίος ΊΠοΒΘ 
ἆασβ Πἱ5 πν]{ο Π]]δα δεί 
οοπσοϊτε(, απιᾷ Ὠ]ᾷ Ἠοετ- 
8615 Ώτο πιοπ/Ἡ», Β47- 
11Ρ, 25 Τηα5 Ἠαίῃ Τηθ 
Τιοτᾶ ἀεα]ὺ ππΙἩ παθ 
1η ἰῃο ἄαγβ ν/πετεῖΏ Ἠθ 
Ἰοοκεᾶ οἩἳ πιε, νο ἴακθ 
ΑΠΙΑΥ ΤΩΨ ΧΕΡΙΟΒΟΣ ᾱ- 
ΙΩΟΠΡ ΤΠΘΗ.; 

26 Απᾶ ἵη ἴμο »ἰκία 
πηοιίἩ ἴῃπθ πηρε] σα- 
Ῥτίθ] πας βοηῦ οι 
αυοᾶ απίο α οἱ οξ 
6α1]6θ, παχηοᾷ Ναζι- 
χοτἩ, 27 ἴο α τὶτρείτ 
οκρομβεᾷ {ο ϐ τιαπ 
π/ΊΟ56 ΠΒΊΩΘ ἼναῬ 1ο- 
ΕΕΡΗ, οξ ἴπο Ἡοιβο οξ 
Ῥανιᾶ; απᾶ 1πο τὶτ- 
βῖπ)5 ΏβΊηε 10αδ ΜαχΥ. 
28 Απ ἴπο 4Ώβο] οβΤΩΘ 
1η πιπ{ο Ἠ6χ, απά εα]α, 
ἨαΙ], Όιοι ἰλαί ατὲ 
Ἠἱρῃ]ψ {αγουτεᾶ, 116 
Τιονὰ ἵ τν 1πεορ: 
Ὅ]θεββοσά ατὶ ἴποα α- 
ἩΙΟΏΡ ὙΤΟΠΙΘΗ, 29 Απά 
πνΏθη 5Ώθ 5.9 18, 5ΏθΘ. 
π/αβ ἰτουρ]εᾷ αὖ Ἠ]8 
ΡΑΥΙΏΡ, απᾶ ομδῦ Ίπ Ἠες 
τιῖηᾶ ἡ]ινῦ ΠπαΆποχ οἳ 
κα]αίαΊοη ἴΠῖ5 σποι]ά 
Ὃθ. 30 Απᾶ ἴπο 4Ώρε] 
Βπ]ᾷ απίο Ἀος, Ἐεατ 
ηοῦ, Ματ: {ἔος ἴποι 
Ἠλδί Τουπᾶ Ίανοις 
ὙγΙθΩ ἀοα. 81 Απά, Ῥε- 
Ῥο]ᾶ, {ποια βπα]6 σοτι- 
οεἱνο Ἰπ {πγ ποπ)ῦ, 
,Ἀπᾶ Ὀτίηρ ΞοτίἩ α 59Η, 
ΛΠά βΏα]0 οα]1 Η15 Π8ΠΙΘ 

ο ἀπὺ {Τοτη πητα. 
....ὁ ἄγγελος 

Ἡ --- ιδοῦσα 
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ΠΕ5Ό8Β, 32 Ἡο αἩα]] 
ο ριεπέ, απᾶ Ελβ]] ο 
οα]]οᾶᾷ ἴἩο Βοπ οἳ ἴ]θ 
Ἠ]ρ]λεςί : απᾶ ἴμο Τιοτᾶ 
αοά »]α]] ρίτο υπίο 
Ἠϊπι ἰμο ἔπχρπο οἳ Ἠ]5 
Φαΐμεγ Ὠατίά : 35 απᾶ 
Ἠο 5Ἡα]] τοῖρΏ οΥοχ {πα 
Ἡοιςθ οἱ ὦποοῦ 2ος 
676Υ ; απᾶ οἳ 15 Κἰπρ- 
ἄοτα Όλοτο ΕἈα]] Ὀ9 πο 
οπά, 34 Τπουῦ βαἷά 
Μίατγ απίο {πο αΠΡΕεΙ, 
Ἠουν εἨα]] ὑ]]ᾳ Ῥο, 889- 
4ΠΡΙ Κηον ποξἙα τπαη 
36 Απᾶὰ ἴλθ απρε] Αη- 
βινετθᾶᾷ απά βπ]ά απίο 
Ἠετ, ΤΗ9 Ἠο]ψ ποβί 
βΗςΙ1 60Π1Θ προπ 1166, 
Ἀπά ἴποθ Ῥοπθς οξ ἴμθ 
Ἠϊρ]ποεί βΏα]] οτεΓ- 
πΏαάονν ἴποο: ΤΠΘΥΘΕοΟΣΘ 
Ώ]5ο ἴπαπῦ Ἠο]σ ἵμίπρ 
πυπῖςὮ 5Πα]1] Ῥο Ῥοτα ο. 
{θε ϱΏα]1] Ὀο οα]]θᾶ ἴ]ιθ 
Βοη οἳ ἄοᾶ. 36 Απᾶ, 
Ῥεπο]ᾶ, ᾖτπγ οουκῖτ 
ἘιδαυείἩ, ΕΠθ Παίμ 
Ά18οΟ οοποεἱνθᾶ Αα ΒΟΏ 
1Ώ Ἠοευ οἷᾶ Άρθ: ππᾶ 
τηπ]ς 18 πο βΙχῦἩ πιοπῦἩ. 
ση ιἩη εν, πο 188 
σβ]]θᾶᾷ ΌαττοἨ. 97 Έοστ 
ππιοἩ 6ο ποὐμῖηρ Επα]] 
ο Ιπιροφββἱ0]θ. 38 Απά 
Ματγ βα1ᾶ, Ῥοε]μο]ά ἴπο 
Ἑαπάπια]ά οἱ ἴἨο Τιοτά ; 
ῶθ 1ὐ ππῖο ταθ ποοοτᾶ- 
πρ ἴο ΤἨγ πνοτᾶ. Απά 
1Ἠθ απροὶ ἀερατίθά 
Στοῖα Ἠετ. 

39 Απᾶ ἸΜατγ 4Το5θ 
1π {1959 ἆλγε, οπᾶ πθηῦ 
ἆπ]{ο ἴμο ΠΠ σοιηῦτγ 
σης Ἠβδία, 1Πῇο Αα ο ὐγ 
οἳ ο αάα ; 40 απᾶ οπ{οί- 
θά Ιπίο "πο Ὥοπβο οἳ 
ΖπρΏβΤΙµ8, απά βα]αυεᾶ 
Ἐλθαρθίὴ, 41 Απᾶ Ιδ 
68Π16 {ο Τ888, Ίπαῦ 
Ὑπθη. κα δοῦι Πθητᾶ 
πο βα]αζα]οη οΕΜΑΣΥ, 
Τπθ Όβ)θ Ἰθαρθᾶ 1π Ἠος 
ππσταρ; απᾶ βορεια 
πνθΒ ἀ]]οᾶ πι ἴμο 
Ἠο]γν ποβῖ: 432 απᾶ 
3Ἠ9 ΑΡΑ οπύ νη(Ἡ 
1οαά νοῖοθ, απιά βα]ᾶ, 
Ἐϊθεαθά αγ Ίἴλοα α- 
πποπᾳ ἍὙοεΠπθῦ, οπᾶ 
Ῥ]θεβθᾶ { {19 ἐταῖζ οἳ 
δπγ ποπιθ. 48 Απᾶ ὁ 
ν.Άθπορ ὁφ {Π]8 {ο τηε, 
{λα τμ ταοί]ατ οξ τα 
Σιοτᾶ Β]ιοπ]ᾶ οοσαθ {ο 
ππθ ὸ 44 Ἐος, 1ο, 88ΒΟΟΠ 

ΛΟΥΚΑΣ. 1. 

Ἰησοῦν. 99 οὗτος ἔσται μέγας, καὶνυϊὸς ὑψίστου κληθήσε- 
Ί6βα5, Ἡο Ἅβἰα]] ν8. Ετοαξ, απᾶ Ῥοι οξ [όλο] Ἠ]σ]ῃοςί β]ιδ]] Ἡο Ἰνθ 

ται καὶ δώσει . αὐτῷ κύριος ὁ θεὺς τὸν θρόνον ΞΔαβὶδι 
σα]]εᾶ; απᾶ “λλα]] 3ρϊτο ΟΠίπα Επαι 3Τ,οτᾶ 3ᾳοᾶ ᾖἴπο {πχοπο οἳ 1ατῖᾶ 

τοῦ.πατρὸς αὐτοῦ, 98 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς 
Ἠΐ5 {αΐπετ; Απᾶ ο 5Πα]1 τεἰσΏ οΥεΥ ἴπο Ἠοιςο οἳ ζαου {ο 

τοὺς ο. καὶ τῆς-βασιλείας αὐτοῦ οὐκ.έσται τέλος. 
"μο ΆδοἙ, απᾶ θετὰς Ιπρᾶοτα Έμοχθ 5Ἡα]] ποῦ Ὦθ 21 οπᾷ, 

94 Εἶπεν.δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο ἐπεὶ 
Ῥιῦ ”ρα1ᾶ ον ο Ἅμθ βηΏρε], Ἠου 5Ώα]1] "ο 11Π1ἱ8 αἶπσθ 

ἄνδρα οὐ.γινώσκω; 96 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, 
ΆΏι 99 Ἰκποηγ πο Απᾶ οι παμας Το απρο] βαὶά ολους, 

Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ, καὶ δύναµις Ὀψίστου 
[Τπο] ἈΒριτιι Ἠοι ελα] οοπιθ Έα 1166, απᾶ τωπας. οξ [1π6] Ἡἱρ]οςῦ 

ἐπισκιάσει σοι διὸ καὶ τὺ γεννώµενον" ἅγιον κληθή-- 
ΞΏΒ]1 ογοχςΒαᾶονγ περ; ἩΠετείοχε βΊ5ο ἴμε Ἄροτὸ 1Πο1Υ 3υπίπρ ελα]] ϱο 

σεται υἱὸς θεοῦ. 96 καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ Ὀσυγγενής!.σου καὶ 
ομ]]θᾶ Θοη οἳ οᾶ, Απᾶ εν ο ο ΤΗΥ ΚΙΠΘΥΟΠΙΑΑΠ Ἅᾳ]5ο 

αὐτὴ «συνειληφυῖα! υἱὸν ἔν ἁγήρᾳ' αὐτῆς' καὶ οὗτος μὴν 
1619 ηας5 οοπςεϊτθᾶ Ά5οω 1π Ἡεχ ο]ᾶ αρε, απᾶ. ἴπῖς' 119] "πιοπίλ 

ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ  καλουμένῃ στείρᾳ' 97 ὅτι οὐκ ἀδυνα- 
αᾳΙχίη ᾖβ  ΤοΠεςε Ψπο[πας] οα]]οᾶ ῬΑΙτοἩ 4οτ ποῦ 3ηα]1 09 

τήσει παρὰ 'τῷθεφὶ πᾶν ῥῆμα. 9868 Εἶπεν δὲ Μα ιάµ, 
5Ιτωροββῖδ]θ δπ τι Ἰᾷοά 1βπγ "λΙπρ. Απᾶ Ξεθιᾶ 817, 

(ξ, ετειγ) 

Ἴδού, ἡ δούλη κυρίου γένυιτό µοι 
Ῥολο]ᾶ, ἴμο Ροπᾶπια]ᾶ οξ[έ1ε] Τιοτᾶ;. Ὦ9 15 ᾖ1Τοταθ ποσοχᾶ1ηρ ἴο 

Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 
Απάᾶ ἀερατίεᾶ Ίτοπ ος {Πθ απο]. 

99 ᾿Αναστᾶσα.δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις.ταύταιο ἐπορεύθη 
Α πιά Ξτὶρῖηρ αρ ας πι ΊΠο059 ἆβγβ πνοηῦ 

εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ιούδα, 40 καὶ 
1πῖο 1ηπο Π]]-οοαπύτν σύ] Ἠββίο, το Θοἳσ οἳ 71481, οπᾶ 

» ” » .ἳ ΄ ΑΦ ΄ μ ” /΄ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Παχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. 
Θπύετθᾶ Ιπίο ἴπθ ΊἸοιθο οξ κ επᾶ βα]αθεὰ Ἑλσπρείὴ. 

4] καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ᾗ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς 
Απιᾶ Ι9οβπαθίοραθθας ᾿περτᾶ 1Ε]Ππαρευα πο µκπα]πίαί]οπ. 

παρσςη ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ- τς ον αὐτῆς' καὶ ἐπλήπθη 

μ 
κατὰ τὸ ῥῆμά.σου. 

ΜΥ υοτ, 

ος Ἂπιση ρσιος 11πο Ἴραῦθο ᾖπ που πονωῦ ; απά Ἴνσηα "Β]]εᾶ 

πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ, 432 καὶ ἀνεφώνησεν ἔφωνῇ ν 
αγη(Ἡ [519] μη, «ος 1ΕΗσαΏοίΕ, Απά οτἰθᾶ οι γη α "τοῖσὸ 

μεγάλφ καὶ εἶπεν», Εὐλογημένη σὺ ἐν Ὑγυναιξίν, καὶ εὖλο- 
α]οαᾶ απᾶ Βαῖᾶ, Έ]εβεεά [ατί] ποια εσας, ΠΥΟΏΙΕΏ, ΑΠᾶ ὮῬ]ος8- 

γημένος ὁ καρπὸς τῆς.κοιλίας-σου. 45 καὶ πόθεν µοι τοῦτο, 
{πο ἀΣταῖῦ οἳ {πγ ποπαὈ. Απά ν/πεποῬθ ἴοπιθ ᾖ{ἰΠῖ5, 

ἵνα ἔλθηῃ ἡ µήτηρ τοῦ.κυρίου-µου πρός Ἀμεὶ; 44 ἰδοὺ.γάρ, 
τλαῦ ΕΠοτ]ᾶ σοπᾳθ ἴλοθ πιοῦμοθς οξ πασ Τιονᾶ το ηλθ2 Έου Ἰο, 

ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ.ἀσπασμοῦ.σου εἰς τὰ. ὦτά.μου ἐσκίρ-, 
πβ {ο τοῖοθ οἳ 1η Ἶ Ἡ 1 Ἡ ἶ ἶ αλα σα ρσαπᾶρα σι 88 οβΣ10 119: τοῖοθ οἳ η δα] αἴα ]οἩ. Πίο  ΠπΠῖπθ 68, 1εαν-| 

ππὶπο ΘΑ, {ο Ὄαθο ίσες Ἱὲν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος" ἐν τῇ-κοιλίᾳ.-μου. 45 καὶ 
1οπρθᾶ ἴπιταγ γγοταῦ Σοσ ἵπ ᾖδκα]βίοπ {ο ᾖμρο -"ἵπ τΏΥ πποταῦ ; απᾶ 
Ίογ. 45 Απά Ὀ]θεςθᾶ τς - 
αλο Εμαξ Ῥε]οτοᾶ: ἔος µακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς 
ἆματο βΏΑ]] Ὃρ α Ῥαέος-  ΤῬ]θβεεά [15]51θ πἩο. ὮλῬε]θνεᾶ, Σοχ ἴἨοχο βΠ8]1] Ῥο α Εα]β]παοηῦ {ο ἴ1ο ὑμίπρ8 
ΊΩΑΠΟΘ οἳ 11οςο ΤΠήπρβ ῃ ..- ι , 
πηἠοἩ ποτο ἴο]ᾶ Ἆος λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου 
Έχοσω πο Τ,οτᾶ. ΕΡοΚεἩᾳ {ο Ἡος ἆτοπα Γ1ΠἩ6] Τιοτᾶ. 

3 Δανείδ ΊπττΑ; Δανῖδ αν’. " -- [εκ σοῦ] ο ἴΠεθῬτ, ὃ συγγενίς 11Ν’. ο συνείλη- 
Φεν Ττ. ἃ γήρει Οππττα η. 9 τοῦ ϐϱ.οὗ ΤΤτΑ. Γ τὸν ἀσπασμον τῆς Μαρίας ἡ ἡ Ἑλισάβετ 

6 κραυγῇ ηῦὮ α "ΟΥ Τηλ. Ἀ ἐμέτ. κ τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ανν» ΏσττΑ. 



Ἱ. 1, συ Κ Ἐ, 

46 Καὶ εἶπεν Μαριάμ, Μεγπλύνει ἡ ψυχή-μου τὸν κύριον, 
Απᾶ απὶᾶ Μασγ, ἈΜαρτιϊβοΒ 1ταγ "Βοι]. .πθ ἍτΤιοτᾶ, 

47 καὶ ἠγαλλίασεν τὺ.πνεῦμά.μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί.-μου᾽ 
απᾶ  "εκα]ῦοᾶ αταν Ἀβρ]σ]ῦ ἔτι] :.οά παγ ΒανΙοιτ. 

-” ω. η] 

48 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς-δούλης.αὐτοῦ' ἰδοὺ 
Ἔοχ ο ]οο]οά προη ἴπο ἡἨππαΠαίίοπ οἳ Ἠ18 Όομ Ιπισ]ᾶ ; 31ο 

- . ” ΄ ” 4 

γάρ, ἀπὸ τοῦ.νῦν µμακαριοῦσίν.με πᾶσαι αἱ γενεαί. 49 ύτι 
1γοτ, Ίτοπι Ποποθξοσύἁ ἍνΙ]| “οουπῦ 5π1θ 5ρ]εββεᾶ Σα1] 3ρθπθΑΠΊΟΠ.  Έου 

ἐποίησέν µοι Χμεγαλεῖα! ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
ἍἨας 5ᾷοπο 5ἱο Ίππο 3ρτοπῦ "μίησε 140 Ἀπαϊρῦγ 30πθ, Απᾶ ἍἨοιψ [5] 3ΏΑΠΙΘ 

αὐτοῦ: 60 καὶ τὸ.ἔλεος. αὐτοῦ εἰς γενεὰς Ἰγενεῶνὶ τοῖς 
α1μίς: βπᾶ Ἠ18 ΤΙΘΤΟΥ [18] ἴο ροπογαίίοπς οξ ροποτα{ΙοΏΒ ὗο 1πο5θ 

φοβουμένοις αὐτόν. 6] ἐποίησεν κράτος ἐἔν βραχίονι-αὐτοῦ' 
ᾷθατίηρ Πτα, ἩἨο πιτουρπὺ αἰχοπρύα υπ ῦἩ Ὠ]8 αχά, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνούς  διανοίᾳ  καρδίας.αὐτῶν. 
Ἡο σοαΜίουθά Ἅᾖ[119] ἨπαρΏίγ 4π [υπο] ἰποιρ]ιῃ οἳ ὑλποαίὶτ Ποατῦ, 

62 καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνω», καὶ ὕψωσεν ταπεινούς. 
Ἠο ραῦ ἄονγπ Ἅτπ]οςΒ Στοπ ΤἨτοπεβ, απᾶ οχα]θοᾷ {ἱπΠε] 1ούν1Υ : 

50 πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας 
[πο] παπστγ Ὢς Ε1]θᾶ  Ἅµπνῖϊ] ροοᾶ {Πϊπρβ, απᾶ [19] τ1οἩ 

ἐξαπέστειλεν κενούς. 64 ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, 
Ἡθ βοηῦ ΑΤΥΑΥ θπιρίγ. Ἠο Ἠο]ροᾶ. Ίρταρ!ι ᾖ3ρειτοπύ αμίς, 

μνησθῆναι ἑλέους, ὄδ καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς 
[ἵπ οτᾶετ] Ίο τθπιεπηρος ἍΊΠθτογ, Βοσοτᾶ]πρ 88 9 ΕρΡοκθ το 

πατέρας ἡμῶν, τῷ ̓ Αβραὰμ καὶ τῷ σπέρματιαὐτοῦ είς τὸν 
ος Ταΐμετς, ο ΑΌταῆΠαπα απᾶ το Ἠ]8 βορά 40; 

αἰῶνα.ὶ ὅθ Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ "ὡσεὶϊ μῆνας τρεῖς, 
85ο». πα “αροᾶθ Ματ  ἍἨπΙ απ ας Ἀροιῦ “πιοπίμς 1ΐἨτοῬ, 

καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν.οἶκον. αὐτῆς. 
θπᾶ τααχηο. νο 1ος Ἠοτςθ, 

57 Τῇ.δὲ Ῥλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνοὸ τοῦ.τεκεῖν.αὐτήν, 
ἍΝοπ {ο Επαροῦι τνας {α]β]]εᾶ ἴμθ Ίϊπιο ἐλαῖ εμθεπου]ᾶ Ῥεῖτπρ ΕοτίἩ, 

καὶ ἐγέννησεν υἱόν' 8 καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγ- 
απᾶ  381θ ὈΟΙ ΕΒΑΟΠ. Απᾶ ἨἩθητᾶ ᾖΠο"ποϊίσηνοατβ απᾶ 2κἱπβ- 

γενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος.αὐτοῦ μετ᾽ 
Σοἷ]ς ποτ ᾖ{Παῖ ὅγαν πιαρπ]εγίπρ [116] 3Ποτᾶ Ἠ18 ΠΙΕΥΟΥ παρα 

αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ. ὃθ Καὶ ἐγένετο ἔν τῇ 5ὀγδό 
πες, Απᾶ που το]οἱοθα νΙθἩ Ίου, Άπά 15 οβπιθ{ῇο)ρ888 οη ἴ]μο οἱβΗΏΠ 

ἡμέρᾳαϊ ᾖλθον περΏεμεῖν τὸ παιδίον’ καὶ ἐκάλουν αὐτὸ 
ασ Ἴπθυ μπα ο οἴτομτησῖεθ 'πθ Πδθιο οἩΊ]ᾶ, απᾶ πετο ομ]]!πρ ᾖδ 

ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ.πατρὸς αὐτοῦ Ῥαχαρίαν. 60 καὶ ἀπο- 
Ἀξίες ἴηο Τ8ΤηΘ οἳ 18 Εαΐμετ Ζ8οΠ8τΙΒΒ. Απά Ἅὃαπ- 

κριθεῖσα ἡ.µήτηρ.αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ρ]ωάν- 
επετίπρ 118 "πιοΐμος Βαίᾶ, ἈΝο; Ῥαῦ Ίο ϱ]ια]] Ῥο σα]1]1εᾶ 1οῦἨ, 

νης.' 61 Καὶ εῖ]πονὶ πρὸς αὐτήῆν, Ὅτι οὐδείς ἐστιν ἐν 
Απά 1Ἠογ ϱβ]ᾶ τἵο Ἡετ, Νοοπθ 3 ἍΑΠΙΟΠΡ ἴἨθ 

συγγενείᾳ' σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι. τούτῳ. 63 Ἐνένευον 
ΚΙπφΕο]ῖς 0 ἴἨεῬ πο 1» σμ]]1οᾶ Ὦγ Π1: ηαπ]θ, 3Τηεγ "πιπᾶρ"βίρτβ 
ὃν ο. . νο, μ θ: ω ο σα Ἱ 
ῥὲ τῷ.πατρὶ.αὐτοῦ τὸ τί ἄἂν-θελοι καλεῖσθαι Σαὐτόν. 
12Πᾷ το Εϊ5 {αΐμεσ [88 {ο] ποὺ ο παῖρλύ νςἩ 3ΐο 3ρο “οα]]οᾶ 1Πΐπα, 

69 καὶ αἰτήσας Ἅπινακίδιον ἔγραψεν, λέγων, Ν]ωάννης" 
Ἅπα Ἠατίπρ αεκοὰ ἔοσ α πτϊ πρ ἴπρ]θῦ Ἠθ πτοίθ, Βαπίπα, 1οἩπ 

3 4 η Απ] 3 Ι μις 9 / / ι (/ . 

ἐστὶν Ιτὸ' ὄνομα. αὐτοῦ" καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 64 Ανεφχθη.δὲ 
18 Ἠ15 παΠ1Θ, Απᾶ ἴῃογ “ποπᾶεχθοᾶ 14]. Ἅπάα γ;ας5 ορεπθᾶ 

149 
46 Απᾶ Μαγ καῖᾶ, 

ΜΥ 5ου] ἀοί]ι πιπσπ!ἔγ 
3Πθ Τιοτᾶ, 47 απᾶ ταν 
αρϊσῖς Ἠαί] το]ο]οσᾶ ἴπ. 
οά πιγΒατίοαν, 48Εος 
Ἡθ Ἠβτῃ τοραχᾷεᾶ ἴπὸ 
Ίοπγ οείαΐο οἱ Πρ μαπᾶ- 
παπ]ᾶθη : {οΥ, Ῥθμο]ᾶ, 
Έχοτα ἸἈοποθίοτίῃ α] 
ΡεποταΏίοπ8 5Ίπ]] ο]1 
πας Ῥ]οββθᾶ. 49 Ἐος Ἡθ 
υμαῦ 15 ταϊρΏίν ΠαίἩ 
ἆοπο Ίἵο τιθ ρτεπθ 
τηίπρε; απᾶ Ποῖγ {5 Βί8 
Ίβπθ, 50 Απᾶ Ἠ18 
ΙΩΘΓΟΥ {δ ΟἨ {Πθιη μὴ 
28ΗΥ Ἠϊτα ΕΓΟΙΑ ΡΟΠΘΓΠ» 
Ί1οπ Το µροηποτηβῖοη. 
5δΙ Ἠο Ἠαίη »μεπεᾶ 
Εἰτεπρί] νι Π18 αΓΠα1 
Ἡο ἨαίΏ αοατοτοᾶ ἴπ8 
Ῥτοιᾶ η πο Ἱπαρίπα»- 
9Ίοη οἳ ἡὑλῃοῖτ Ἰθητίβ, 
52 Ἡο Ἠαίῃ ραί ἄοπη 
719 ταἰρΏν ἔτοπι {) εν 
βθβΤΕ,απᾶ θχα]{εά ἔποπά 
ΟΕ 1ούπ. ἄερτορο. 50 Ἡσ 
Ἠαῦ]λ Ά]]θά {πε Ἠππρτνγ 
ππ](η ροοᾷ {Π]ηρ8; απᾶ 
Ὅμο τΊοἩἈ Ἡο Ἠπίῃ πεπΌ 
οπιρῦΣ ΑΊἵΓΑΥ. 54 Ἡο 
Ἱαία Ἠο]ροπ ἩἨϊδ βΒετ- 
παηῦ 1Τ86], Ίῃ ΤΕΠΊΘΠΙ- 
Όχαπορ οἳ μή ΤΩΕΤΟΥ 7 
55 88 Ἡθ Εραζκθ ο οἳσ 
Σ4Τ1ςΥΒ, ο ΑΏταβατη, 
Απᾶ Ίο Ἠϊβ ϱεοᾶᾷ {ος 
6106ΥΓ. ὅθ Απά Ματγ η- 
Ῥοᾶρ πα Ἠες αροπῦ 
ἼτοῬ ταοπῦἩς, απᾶ το- 
ατηθᾶ ἵο ος οπτπ 
Ἱουβο, 

67 Νου Ἑ]βαρείμς 
Ἐπ]] ἠἼπαῬ οβγαο ἴμαί5ηθ 
ΒΠομ]ά ο ἀε]]γετοᾶ ; 
απᾶ εἴθ Ῥτοιρ]ή {οτίἩ 
Ά ΒΟΠ, ὅδ Απᾶ Πες 
πιθὶϱΏῬροιτβ απᾶ ες 
σουβίπβ Ώθατᾶ Που ἴμθ 
Τιοτᾶ Ὠβᾶ βΠθπγθᾶ ρτεαῦ 
ΤΗΘΓΟΥ ἩροἨ Ἠθς ; ατιά 
{ῃογ το]οἶοεᾶ γη(Ἡ Ἠεγ. 
99 Απᾶ 15 οππαθ {ο ρ888, 
1παῦ οἩ πο οἱρΏίΠ αγ 
9ΊΘΥ «Βπιθ {ο οἵτοππι- 
οἴδθί]ιο ομ]]ά ;, απά πεγ 
σα]1εᾶ Ἠϊπι Ζαοπατίη», 
Α.θγ Πθ π8ΠΙΘ οἳ Ἠ]Β 
1β0Ποτ, . 60 Απᾶ Ἠϊβ 
πηοίΏες απβγγοτοᾷ απά 
βαἱᾶ, Νοῦ 5ο; Ότι Ἡθ 
ΒΠΦΊ] Ῥο οαἱ]εά ἆοἶιη., 
61 Απᾶ «Ἠεγ ββ1ᾷ απίο 
Ἠετ, Τηοτο 1 ποπο οξ 
Ὁ]μψ Ἰϊπατεᾶά {πας 18 
σα]]εᾶ Ὁγ Πί5 πα]πς, 
62 ΑπᾶΙμεν πια εἴρτις͵ 
1ο 6 Ξ49ΠΘΣ, Ἠοιν πθ 
πγοιι]ά Ώπτε Πάπα οβ]1εᾶ. 
65 Απᾶ Ὦο αδκεά 1ογ 8 
της 1ἴβρ]θ, ᾽απᾶ 
Ὁπούεθ, ΒΑΥΙΠΡ, Ἠῖα 
ἨΠΑΠΙΘ 18 ζομπ, Απά 
'Πθγ ταιρτνο]]θᾶ αἲ]. 
64 Απάᾶ Ἠ]5β πηουΤἩ πθΒ 
ορεπεά ΠπιπιθάΙατε]γ, 

Κ μεγάλα Ώττς. 1 καὶ γενεὰς αλλά ϱεηεταθίοἩβ ττιΑ. 
ο ἡμέρα τῇ ὀγδόῃ ΊπττΑ. Ρ Ἰωάνης Στ. 4 εἶπαν της. 
(9 ἱςΙπδ{ο]]ς 1 ΤΊτα. 5 αὐτό 10 ΤτιΑ. ἕ--- τὸ τ[Α]. 

τη ἕως αἰῶνος 6. 
Σεκ τῆς συγγενείας Ίτοπι ΒΠΙΟΗΦ 

Ἀ ὡς Τ.ΤΤτ. 



1560 
απιᾶ Ἠ]β ἴοπρπαο Ἰοοφσᾶ, 
Απᾶ Ἠθί ΑβρηΚκο, απά . 
γαὶςδοᾶ δοα, 66 Απά 
θ 1 68ΙΗΘ ΟΠ α]] ἐλαῦ 

ἄπνε]ς τοππᾶ αΌοαῦ 
ΊἨθπα: απᾶ αἰ] Ίλμαβο 
ΒΙΣίΏΡ8 πθτοθ ποῖϊβοᾶ 
ΑΡΙοβᾷ ἑπτοαρ]οαί αἲ] 
1μο ΠΠ] σοιιπύχγ οἳ σα- 
ἆφα, 66 Απᾶ αἲ] αγ 
Έλλης Ποατᾶ {επι πιά 
Μ1ιοπι αρ ἵπ {πεί πθατίς, 
απγίησ, Ἠιαῦ τιβΗΠΘΓ 
οἳ οπΊ]ά ϱΠα]] ὑ]ῖ8 Ὃο | 
Απά ἴπο Ἠαπὰ οἳ ἴπθ 
1ιογᾶ πγα8 στ Ἠΐτα, 

Ι. Θ7 Απᾶ Ἠϊα {αΐλος 
Φανηαγῖίας σνα5 Ά]]θά 
πνῖνι ἴπο Ἠο]γ ἄποςί, 
Αη. Ῥτορηοδῖθᾶ, 5Α7Τ- 
ΣΠΡ, 68 Ῥ]οβεοᾷ ὂε ἴπο 
Τιονᾶ 6ο οἳ Ίρταοί: 
{ου Ὦο Παῦ]μ τὶς]θεᾷ απά 
τοεεοπιοᾷ Ἠϊ6 Ῥθορίθ, 
69 απᾶ Ἠαῦα τα]-εᾶ αρ 
ΆΏ ἨοχἨ ΟΕ βα]τα ]οἨ. 
ΣΟΥ 5 ἵπ ἴπο Ώοιςα οἳ 
Ἠϊς βετταπύ Ὀπτιᾶ; 
70 α8 Ίιο 5ρακο Ὁγ ἴπο 
πηοπ!Ἡ οἳ Πῖ5 Ἰο]γψ ρτο- 
ῬΠοίς, τνΏῖο] Ἠητο Ῥεεπ 
βἶπορ ἴἨο ποσ]ᾷ Όερατ: 
71 ἴπαί νο 5Ἡοα]ά το 
Βητεᾶ Ίτοπι οἳχς 6Π6- 
χηῖοᾳ, απᾶ Ίτοπι ἴῃο 
Ἰαπᾶ οἳ α]] ἰπαῖῦ Ἠπΐο 
ὰς; 72 ἴο Ῥογίογπῃ ἴπθ 
ΧΩΘΥΟΥ 2γο7η/βεςῖ ἴο ουσ 
Σ4ΤἨΕΤΑ, πΏᾶ ΓοτεπΊβπι- 
Ῥευ Ἠ]6 ΠΟΙΥ οοτεπαπῦ: 
75 ἴπο οί συπῖοὮ Ἡο 
ΑΠΑΥΘ. {ο ος {4αἴ]Πος 
ΑΡταλατα, 74 ἴλαῦ Ἡθ 
πποιι]ᾶ ρτατπύ ππίο τ8, 
ολαϊ πνο Ῥεῖηρ ἄε]ῖτει- 
θᾱ ουῦ οἳ ἴμθ Ἠαρπᾶ οἳ 
ους οποθπιθ παὶρηῦ 
Βεγγο Ἠϊπι πυπους 
183, Το ἵη Πο]πεςς απᾶ 
τἱβΠίΘοαβΠε58 Ὦ640Γ6 
Ἠΐνα, α]] ἴπο ἄαγς οξ οασ 
11ῇᾳ,. 70 Απᾶ που, οἩ1]4, 
ΒΠα]{6 ε οβ]]εὰ Της Ρτο- 
Ῥ]εί οξ 11ο Ἠϊρπονυ : 
Ίος (που 5Ώπ]6ρο Ρεξοτθ 
το Τασθ ΟΕ ἴλο Τιοτᾶ 
Το .Ῥχεραχθ 5 ΥΓΑΥΑ; 
77 ἴο Ρῖγο Ἰποπ]εάρθ 
οἳ α]ταβῖοη απῖο ΗΒ 
ῬδοΡρ]α Ὦγ πε τεη]ΙββῖοἩ. 
οξ ὑμαῖν εἴπς, 78 {ΏτοιρἩ. 
ΤΠε {επᾶςτγ Ίπεχογ οἳ 
οασ ἄοα ; ππετεβΥ ἐπο 
ἀαγοργῖης ΆΈτοτι οἩ 
Ἠ]ρΏ Ἠαίη νῖφιθεᾶ τς, 1] 
79 {οβῖνε Πρ]Ώί ἔο ἔπετα 
τπαί 5δῦ 1π ἄατ]κποςς 
Ἀπᾶ ἴπ ἴπε εἩαοπ οἳ 
ἀεαία, ο ραϊᾷο οαχ {εοῖ, 

π -ἵ- γὰρ (πεαᾶ Ἐογ 
5 Δανεὶδ ΤΤΤτΤΑ; Δανὶδ αν. 
ᾱ--- ἡμῶν (γεαᾶ οἳ [ουν] οιιθπαίθβ) [μ]τττα. 
{ --- δὲ οἱδὸ τττΑ. 

ΛΟΥΚΑΣ. 

τὸ.στόµα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ.γλῶσαα. αὐτοῦ, καὶ 
Ἠ]β πιο{Ἡ πΙπΙΘΔΙΑΌΕΙΥ  Ἀπᾶ Ἠ]5 όπραο Ποοβρᾶ], ππᾶ. 

« . : Ξ- ο η 
ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. 65 Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος. 
Ἡθ ΒΡΟΚΘ, Ὀ]εκδίπᾳ αοᾶ. Απᾶ οππι ὅπροι 1] αΐοωτ 

τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς' καὶ ἔν -ὅλῃ τῇ ῥὀρεινῇ τῆς 
«Ἴοβθ πιο ἆἀπιο]ὲ ατοαπᾶ ἴἨθπι; απᾶ Ίπ "γ/ποίς 11ο Π{]]-εομηταγ 

Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα, ταῦτα" 66 καὶ 
Οξ ζμᾶρθα “ποτο Σνεῖπῃ 5μη]]ερᾶ Ἴοξ. "141 ἴμθςο «ἠμπσς, Απᾶ 

ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ.αὐτῶ», λέ- 
“]α1ᾷ [5ιπεπα] αρ 1] ΆἌγγπο “Ποαυχᾶ ἀλεῖσ Ἠοαγῦ, β.γ- 

γοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον.τοῦτο Καὶσ χεὶρ 
Ίπρ, ιαῦ ἴπει δΠῖ8Η(έ]ο 5ομῖ]ᾶ Απά [πε] Ἰαιιά 

9 - 

κυρίου ᾖἢν μετ’ αὐτοῦ. 
οἳ [1Ώ6] Τιοτά τας νησι ἍὮἨϊπῃ, 

67 Καὶ Ζαχαρίας ὁ.πατὴρ.αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος . 
Απᾶ ᾖΖασματίωβ 118 ΣΑὔπου πγας Π]]εᾶ σα [τα8] Ξρρισίε 

ἁγίου, καὶ Ὑπροεφήτευσεν,! λέγων, 68 Εὐλογητὸς . κύριος ὁ 
α1Πο]γ/ οπά Ῥτομ]μεδίεᾶ, ΒΑΥΙΩΡ, Ῥ]εβςοᾷ Ῥο Γίπο] Τιοτᾶ Ίἴπο 

θεὸὺς τοῦ, Ισραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν 
αοά οἳ 19ΥΑΘ1, Ῥεοβαςο Ἡο ]ουκεᾶ προαπ απᾶ  ἍὙἩἨποιρπύ τεάεπιρύῖοπ 

τῷ«λαῷ-αὐτοῦ' 69 καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν Στῷ" 
20Υ Ἠ]5 ῬεοΡ]θ, Ἀπᾶ ταἰδεᾷ πρ { Ἠοτη οἳ βα]ταίίοα 40: 5 'Ίπ 9μθ. 

οἴκῳ "Δαβϊὶδ' "τοῦ! παιδὸς αὐτοῦ: Τ0 καθὼς ἐλάλησεν διὰ 
Ἡοιβο οἳ Ώανίιᾶ Ἠ18 5οτναπί; ποοοχάἶπρ 88 Τε 6ροκο ὮὉγ [πο] 

στόµατος τῶν ἁγίων ὑτῶν! ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ" 
πποαῦἩ. ποὶψ 59Ίπορ «παρ Ίρεραπ Ῥχορβοθίβ 10Ε 118 

71 σωτηρίαν ἐξ . ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων 
πα]ταύί]οαᾳ 1ποπι ΟΙΣΓ ΘΠΕΙΠΙΘΒ Ἀπά Ίποτα [119] Ἰαπά οἳ ϱ]] 

τῶν µισούντων ἡμᾶς 72 ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων 
ΊἨοβθ πο Ῥαΐο στη το Σα1β] Ἅπιεχογ πια 3ΕΑΊπςΤΒ 

ἡμῶν, καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 79 ὅρκον ὃν 
αοὰχ,  απᾶ ΊΤοΙΘΙΠΘΊΙΡες οοτεπαπὸ Ἀποις «18, [ύπθ] οαίᾶ π]]οἩ 

ὤμοσεν πρὸς Αβραάμ τὸν.-πατέρα.ἡμῶ», τοῦ δοῦναι ἡμῖν 
ὪὭθ πποτο ῥ{ο Αὕταβαπα ους Σαὔμος, Ἱοβῖτο τς [πας] 

74 ἀφόβως ἐκ χειρὸς «τῶν! ἐχθρῶν ἡμῶν! ῥυσθέντας, 
ππιυμοιΏ θμτ οαῦ οἳ [πο] Ἑασπᾶ οἳ οἳσ 6ΠΕΠΙ168 Ῥοΐπρ ςατνεᾶ, 

΄ -- ν) .. ” 

λατρεύειν αὐτῷ Τὸ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ 
πο ς]ιοα]ᾶ5οττο Ἠϊπα 1π ἩἨο]ίπθβΒ Απιᾶ τἱβΡΗίΘΟΙΘΠΘΟΒ Θ2οΟΙ6. μάπα, 

΄ ν ας ῷ ο, μα ο. τ ῃ πι ῃ 
πάσας τὰς ἡμέρας "τῆς ζωῆς! ἡμῶν. 6 Καὶ σύ παιδίον, 

β]] «πθ  ἆπγβ οἳ οασ 146, Απάᾶ ἔποι,' 0019 ομ]]ᾶ, 

προφήτής Ἅἡὑψίστου κληθήσῃ προπορεύσῃ.γὰρ πρὸ 
Ῥτορηθῦ οἱ [ίπε] Ηἱρ]οβύ Ελα]ἰ Ῥο ομ]]θά; ἍἆΈος ἔλοι μΠη]έρο Ἀθέοτο [ύπ6] 

προσώπου κυρίου ἐἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ 77 τοῦ δοῦναι 
14808 οΕ [{Πε] Τοτᾶ ἡὃο ρταρατθ Ἠϊ6 ασ»; 3ο βίτθ 

γνῶσιν σωτηρίας τῷ.λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶμ.αὐτῶν, 
Ἐποπν]εᾶρο οἳ βα]γαίοτ. Ἕο Ἠϊ5 ῬθοΡΙθ 1η ΤΘΠΙΙΒΒΙΟΠἨ. οἳ ἠΠοῖσ δἶπβ, 

768 .διὰ σπλάγχνα ἐλέούς θεοῦ.ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο 
ὀμτοιρῃ Γύλ6] -΄ Ῥουπο]β οἳ οοπαραβδῖοπ οξ ουν ἄοᾶ, π ν/π]οη 88 τιθιυθᾶ 

ᾱς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους, 79 ἐπιφᾶναι τοῖς ἓν ' σκότει 
π8 [π6] ἅπγ-αρτίπρ Έτοπα οἩ ἨἱΡΗ, 9ο ΒΊΙΠΘ ἩΡοπ Ἠοβο 3ἱπ 54ατ]ςΠΘΒΒ 

καὶ σκιᾷ θανάτου καθηµένοις' τοῦ κατευθῦναι τοὺς 
Ααπᾶ δ5Ίπ [5ἱπε] Ἰβπαᾶοσν 5οξ "ἀθαῦλ αρ θπρ; το ἀῑτοοῦ 

1η 

ἔσται; 
ΣΙ] 3ρο2 

αχ ἐπροφήτευσεν ΕΤΊΤΑ. Σ --- τῷ (γεαᾶ [1116]) ἩπττΑ. 
8--- τοῦ ΠΤΤΓΑ, υ -- τῶν ΤΤΙΑ. 9--- τῶν ΙΤΤΓΑ. 

9--. τῆς ζωῆς (/εαᾶ 8] οαι ἆαγ5) αμπτεα ή, 

8150) 1ΤτιΑ. 



εἩ, . πες, 151 
πύδας.ἡμῶν εἷς ὁδὸν εἰρήνης. 80 Τὸ δὲ παιδίον ηθξανεν τος αρα μ 

ουχ [οσο Ἰπίο [πο] πνασ οἳ Ρθασο, Απᾶ {πο πα ο]ᾶ .. Ητοῦ  µαπᾶ π/αχοᾶ ΒίτοΠά πα 
Ν . - ... ” 3 - αγ] 4 

καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύµατι' καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμσις ἕως Αι πες νε 
..ς τας ο. 1π ον ᾗ ωσο . πα 1η .μδ ἀθδοτῖς ιπῖ] 19] Ἠΐς ελλοπίηρ ππίο 18- 

ἡ[ιέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. Σ86Ι, 
αισ οἳ Πῖς «Πεν Ίηρ το 19γ.ιε], 

Γ , ῃ εν Ἡιά . κ ρ 3 ΄ 3” ΄ . 
9 ᾿ἘΕγενετο.δὲ ἐν ταῖςἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα - Ἡ. Απᾶ 1 οβπιο {ο 
Απ ἵτ ομ 1ο Το 855 ἵπ. τηο5θ ἆλγ” βπγοπύ “οπέ 19 3ἄ6οχοο ΦΑ551Π μοξο ἄασς, ἐμοῦ 
ι , Ἡ ωρα Ώ , β 4 ο Ίπετο πεπῖ οπί α ἀε- 

παρὰ Καίσαρὸς Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἴθο Έτοπα Όρρατ Απ- 
3ΥοΙα. 005. Άπρυνδτις, λατ που]ά Ὦθ τερ]κίεχθά αἱ] Ὅιο ΄ Εαδίπε, πως α]]. 'ἴπο 

5 ᾳ ᾧ ο ας ὣ μη, σε 3 υνοσ]ᾶ εἸοι]ά Ῥο {μχεᾶ, 
οἰκουμένην. 2 αὕτη-ξή .ἀπογραφὴ Ἀπρώτη ἐγενετοὶ Ίγε-, 2 (Αα εμάς ἑαχίηρ στα 

Πα λήταυ]ε πνοσ]ᾶ; ΄ 115 τερϊκιγατ]οιι Άτοῦ  ἴοο]ς ρ]ασο Τε 8150 πιαᾶρ ΤΠ 0ΎΤθ- 
ῃ - , ι , π ος Ὁ ῤ , ΤΙΊΠΒ ὙΓ88 ΡΟΤΟΓΠΟΥ οἳ 

μονεύοντος τῆς Συρίας 'Κυρηνίου.ἳ ὁ καὶ ἐπορεύοντο πάντες Βυσία.) 3 Αιὰ αἲἲ πνοπὲ 
Άννας ΡΟΥΕΓΠΟΣΓ 308 Ἰώστῖα αγστοπίὴς. Ανά Ἀπνοηί αρ]] ο ο 8 ἰαχεᾶ, τετ οπθ 

. , : π, κα πιο Ἠϊ οἵνΏω οἵίγ. 
: ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν Χἰδζίαν! πόλιν. 4 ᾿Ανέβη δὲ Καὶ 4 Απᾶ Ζοξορῃ α]κοινοπὲ 

το νε τοβ!ι»ιεχαᾶ, οποἩ το Ἠ19δ οσνη αἴιτ : απᾶ ὀγγεπῖ “πρ 5ο Ἡρ {τοιη ἄΛ]1εε, οιιζ 
Ὠ ν σα ταν , 3 , 1 ο ος «ο ἴπα οἵιγ οἳ ἵΝασιι- 
Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως ᾿Ναξαοέτὶ εἰς τὴν τεβῖι, Ίπεο Σαᾶρθα, ππτο 

α]οδορια Έτοια αα]ῖ]εε οιξ οξ/[{1Π6] οἵιγ ΝαζατοῖἩ μ 1ο 1ηπο οἵιγ.͵ ος ερ 
: 2 νο - Ἠ]οἩ 1 Ξ 

Ἰουδαίαν, εἰς πόλιν Ἀ'Δαβίδ' ἥτις καλεῖται Βηθλείμ, διὰ Ίων (Ῥοναιάς ο 
ζφμάςα, το κα οἴίγ οἳ Ώατ]ά πνμῖοη 5 σλ]]εᾶ ἘΒείμ]επετη, Ὦοσβίβθ τνας οἱ {Πο Ἠοιςσο απᾶᾷ 

τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ  οἴκου. καὶ πατριᾶς Δαβίδ, 6 πάπο- ες σα ον 
οἳ Ἠϊ5 Ὀοῖπσ . οἳ Γίπ6] Ποιο αιπά Ἅ«ΕαπΙΙΥ οἳ Ῥάνιᾶ, 1918- αχ Ἠϊ ε5ροιφεᾷ 

γθάψασθαι! σὺν Μαριὰμ τῇ "μεμνηστευμένῃ' αὐτῷ Ῥγυναικίν πητα οῖλε στεαῖ στι Ἠϊ]4,:6 Απά κοἶδ πας, 
Ειδίεγ Ἠϊπιοε]ξ πΠίπ Ματ ὙΠο  Ὑα8Ῥεἰχομθᾶ τοἩίπι ας πε, ενας, ες οι πα 

οὔσμ ἐγκύφ. ϐ ᾿Ἐγένετο.δὲ ἐἓν τῷ εἶναι.αὐτοὺς ἴπετο, ἴμο ἄλσο πνεσθ 
518 Ὀεῖπᾳ ρτεαῖ ντἩ οἩ]]ᾶ. Άπά 16 οπΏ1ε {ο ραβς ἵπ {πα [ιπιε] Ἅᾖ1πεγ ποτε ία, πει 

ἐκεῖ ἐπλήσθησαν αἳ ἡμέραι τοῦ.τεκεῖν αὐτήν' Ἰ καὶ ἔτε- 7 'Απᾶ ος ῬτουβΏέ 
Τπετο Ύννευε "Εα]ΒΙ]θᾷ 1ΐ1Πε "άαγς ἍΤοχ Πες Ῥγϊηρίπρ ΞοτίἩ, απᾶ 9Ἠο9 Ὀτοιρηί Ὃ ος πο ον 

κεν τὸν.υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν βπαᾶᾶ]ῖηρ οἸοίλος, απᾶ 
ξοσίλ ες 5ου. ἴπε Πτεί-ροτα, αλά πχαρρεά "μ νγκᾶ πρ /ο]οἴλθς πι ες πισσες 

αὐτόν, καὶ ἀνέκλινον αὐτὸν ἐν τῇ! φάτνη, διότι οὐκ.ῆν τοοπι Σο; ἴμοπι ἵτ ἔλθ 
αμίνη,  απᾶ 1μᾶ Ἠϊα ᾖπ ΤΠ ΊιαΏδασ, ὮΏθοβμ5θ ἴμοτο πτας ποῦ 191. 

αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 
10χ ἴπεπα α Ῥ]ασςα Ἱπ ἴῃο ΙΠΗ, 8 Απά ἴμετο πετε ἵπ 

ν ῃ τ 3 - - -- » - ο σ τς 
8 Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ, ἀγραυλοῦντες ΄ «ποσληις οομπίχς εΠορ 

Απά 5Πορλεγά Ίετο Ἱπ {πο ΞοομΏπΙτΥ 1δαπς, Ἰοᾶσίης ἵω ΤἩθ Βο]άς ή ας Ὃ ος 

καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸν ἐπὶ τὴν. ποίμνην.αὐτῶν. τει Ελπεῖτ Πσοῖς ὼπ 
: Ἔ 3 π]φηί. 9 Απᾶ, Ἰο, ἴπο 

απᾶ ἷ χοζρίαξ σ πναΐο : λὸ Ελν οτες . τλοῖτ ον ν βΏρο] οξέμε Τ,ογᾶ εηγ1ς 

9 καὶ τιδού,ὶ ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ οὗτα Ἠποπ κε ππα ασε 5 
απᾶ νελο]ᾶ, ἐὰ Άπρεὶ οἳ Πο] 1μοσᾶ δέοσὰ ν5 Ώλοσα, ππᾶ [πα] ΕΙουσ ος ἁρος λλες 

κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς' καὶ ἐφοβήθησαν φόβον απᾶ Τλογ γνογο 5ΟΓ6 Α- 
ο [1ο] Τιοτᾶ «Ώοπο αγοαπᾶ  «Ίθι, ππᾶ ΄ΤἨεγ 2οιτεὰ [πι] ους 3πΙά. 10 Απά {λε λη- 

, ντ εν - τς ὃς ν 56] βαὶᾷ ππίιο τησπα, 
µέγαν. 10 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μἠ.φοβεῖισθε' ἰδοὺ Έεατ ποῦ : 2ος, δο]ιο]ᾶ; 
α«τρηῇ. Απά ὅειλᾶ 3το πεπα 11ο "ιιηροα], Έεαν ποῖ; 3ροπο]ά Ὃ πε σι νι απο 

γάρ. εὐαγγελίζομαι ὑμῖν Χχαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται νηῖοι εμα]] ωο ἐο αἲ 
ᾖάτος, 1 αππουποο σ]αὰ Ιάϊπρς {ο γοι [ος] 1ο αρτεαί, πνΏ]ςὮ 5α]] Ὃο Ῥέορ]θ. "11 Ῥος αππίς 

". ον ο ῃ » οσον. , , αν ῃ σοι ἶ5 ῬοχἨ {πῖς ἅπγ 
παντὶ τῷ λαφ' 11 ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ. ὕς ἐστιν Ἱπ Ίο οἵίν οἳ Ῥανίά 
Το α]] 1πθ Ῥεορίε; 10: Ὑα5 υοτη ἴοτοι ᾖ1ο-άαγ Ἅα ΒανίΙοΣ, πο 5 π. Ῥηνίοισ, πΠίον 1 

. , β , ς ο | 3 -- εν  (Πχγ]δέίποΤιοτᾶ. 19 Απὰ 
οιστὸς κύριος, ἐν πύλει "Δαβίδ. 19 καὶ τοῦτο ὑμῖν ελὶς σ]ιαῖ! ὃσ α 5ἶαα ππ- 
απ  Ππο] Τοτᾶ, Ἱπ[ίπε] ον οἱ Ώανίιᾶ. Απά ᾖ{ἰπῖς Πβ]ίοτοι ἴοσοι; Ὑε 5Πα]] Μπα 
. ροές ορ / Β ͵ ττν.ς;.. Ὅπαε Ῥαρο ππαρμθά ἵπ 

τὸ σημεῖον εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον. Κεί- «ππᾶ πα οἰοίμες, 
{πε -αἶρῃ: γο βΏβ]] Βπᾶ τα Ὀμρθ Ὑταρρεά ἵη βυ/ἀά]Ιηπρ ο]οί]ςα, 1γ- Ἰψίης ἵπ ὁἃ ΠΏΔΏΡΟΤ. 

ιν --------- πο σσ ---------- 

Ε ---ἡ ΠΤτΑ. ἍἨ ἐγένετο πρώτη τ. ᾗἸ Ἐυρίου ΟΥΤΕΠΏΙΒ1Ι,. ἍΚ ἑαυτοῦ (γεαᾶ Ἠϊ8 οἶίν) 1.Τττι 
1 Ναζαρὰθα,; Ναζαρὲθ ΤΝ. πι Δανεὶδ 1 ΤΊΤΑ; Δανιὸ οπ.! η ἀπογράφεσθαι 1, 
ο ἐμνηστευμένῃη 1/ΤΤΣΑ. Ῥ ----γυναικί τη. ἍἊ--- τῇ (τεαςῖ ὃ ΠΙΒΙΡΕΥ) ΙΤΊτΑ. Ἅ--- ἰδοί 
πιτ.Α]. 5 Λανείὸδ ΕπττΑ.:' Δανίδ.ανο, 5.|- καὶ οπΏᾶ [τωττΑ: σ--- κείµενον τ., 

11 
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13 Απᾶ εαᾷᾶσπ]σ ἔ]ογο 
στα στη {1ο απσο] 
Ά πι] τ]ὑμᾶο οἳ ἔπο ΤΡ 
Ἠθαγοπ]γ Ἠοςσῦ Ῥταϊρ- 
1πσ αοά, απά εαγίηᾳ, 
14 άΙοσγ ἴο ἄοά 1π τηρ 
Ἱἱρ]θῦ, ππ ο ϱβτ/Ἡ. 
Ῥσασθ, Ροοιὶ π]] {ο- 
πναχᾷ 1ΠΘΗ, 15 Απᾶ 15 
ΟΛΙΩΘ {ο Ῥη55, πή ἴπο 
ΛΏΓΟΙΒΊΥΟΓΕ ΠΟΙΟ ΑΑΥ. 
Έτοτα ἴ]οπα 1Πἱο Ἠθα- 
νεη, {]α5ΠομΠογά 5αϊᾶ 
9Π6 {ο αποίηος, Τιοί α8 
ΏοΟΥἩ Ρο οπτοπ ΄απίο 
Ῥείμ]εμαπα, απᾶᾷ κεθθ 
1λὶς (λπῖπρ ν/Ώῖοῃ 18 
σοπ1ο ο Ῥα58, πνπῖοϊ 
11ο Τιοτά Ἠπίῃ τιπᾷο 
Έπονπη ππίοιις. 16 Απᾶ 
ΊἨ16Υ «ππαο πα Ἠπδίθ, 
Ἀπᾶ {οαπᾷ Ἠασγ, απά 
1Ο8ΕΡΗ, απά Ίο Ώαῦθ 
Ίγίηρ 1η α ΙΙΛΠΗΡΟΓ. 
17 Απάᾶ π]ηοπ {]ογ Ὠπά 
πθοη ᾖ{έ, {λαογ τηβᾶθ 
ΈςπονΏ ηὈχοπά {Πο βαΥ- 
ἀπρ υγηἰο]ι Ίνα Το]ᾶ 
Τλεηι οοποογηίπρ 1]]β 
οἰ]]ᾶ, 16 Απ α]] ἐπετ 
'λαί Περτᾶ ἐΐ π'οπογθᾶ 
αὖ ἴλἨορο ἰΠῖπρς σνλίσ]ι 
ππεχο {ο]ά που; Ὀγ 119 
βπορμεσᾶς. 19 Βιιῦ Ματγ 
Ἱορί π]] ἴποςο ἐλίπρα, 
Απ Ῥοπάεταᾶ ἴλσπι Ἰπ 
Ίοχ Πεατύ, 20 Απα {]ιθ 
βορπετᾶς µτεατπεᾶ, 
Ε]οτ]εγίηᾳ απᾶ Ῥταίβ- 
1πρ 4οᾶ 1ογ αἲ] {] 
1Πῖπρς ἴλαί ἔπογ Ἰιαᾶ 
Ἱεβτά απᾶ 56εΠ, ην 1δ 
8 ἴο]ᾷ απίο ἴποτα, 

2] Ἀπᾶ π]πεπ οἱρῃῖ 
ἄ4μγβα ποχθ ΑοοοπηΡρ]»Ἡ- 
εᾱ Ξος ὕ]ιε οἴχοιπησϊείτρ 
οἳ ἴπε ομ]]ᾶ, Ἠἱ5 παπιθ 
98 σα]]εᾶ οΕΡΠΡ, 
πηΊο]ι Ἴνας 80 Πβιπεά 
ΟΕ {19 απρο] Ῥεξοχο Ὦθ 
ὙγΑ5 οοποθϊτθᾶ 1π ἴηο 
ποπ, 

29 Απὰ ὙὍπεηπ Ίμο 
ἄατς οἳ Τετ ρυτῖβσα- 
Τ1οη Ἀοσοχἵμρ ἴο ἴπθ 
Ίων οἳ ἍἈΠοβΘΒ ΊΘΓΘ 
βοοοπιρ]]ο]ιοᾶ, .πεσ 
Ῥτοιρπύ Ἠῖπι {ο ᾳθτι- 
Ε3ΊΘΠ1, {ο Ῥτεσοπύ πι 
Ἡο ἴμο Τιοχᾶ ; 25 (898 1 
15 ντῖετεη ἵπ {Πο Ίαν 
ΟΕ {πο Τιοτᾶ, Ἐτοχγ 
χηη]ο γΠαῦ ορεπεἰἩ ἴπο 
ὕγοπαῦ οα]] Ῥο οα]]εᾶ 
Ἠο]σ {ο ἴΠο Τιοτᾶ ϱ) 
21 απᾶ ἴο οΏεσ α 5αοτ]- 
Ώσε αοοοτάϊηρ ἴο ἴλαῦ 

π---τῇ (Γεαᾷ ὃ ΠΙΒΏΡΕΣΥ) ατητα ἵ/. 
Ρ]θαδαγο Ἡτττα, 
5 αγεῦραν ΤΏτ. 
λονσα Ἡ. 

ἘΤΤιΑ, 

ἆ ἐγνώρισαν «μεγ πηδᾶε Ἱσπον/η ΙΤΊτΑ. 
Ε ὑπέστρεψαν ΙΤΊΤΑΝ. 

| αὐτῆς (γεαᾷ πει ρυτὶβοβῦΙοἩ) Ἡ. 

ΛΟΥΚΑΣ. Π. 

µενον" ἓν Ὑτῇι φάτνῃ. 19 Καὶ ἐξαίφνης Ἐγένετο σὶν τῷ 
1π Ἅᾖ1θ ἨηιβΏροχ. . Ἀπᾶ αιζᾶοπΙ Ἅποτο πας πα {πο 

ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς Σοὐρανίου,! αἰνούντων τὺν θεόν, 
βησοὶ  α πια] αᾷο οἳ [Πο] "Ποβῦ 3αΠθατεπ]γ, ρταϊσῖπς ο, 

καὶ λεγόντων, 14 Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 
απᾶ βηγῖπα, ον ἵπ [ίΠθ] Ἠϊσ]μοςδι {ο βοιί, αππᾶ οἳ θπτίἩ 

εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις Υεὐδοκία.ὶ 16 Κάὶ ἐγένετο, ὡς ἁπῆλ- 
Ῥοασο, Ἱτπ 161 Ροοᾶ Ῥ]οπδιιγθ, Ἅπα 1ὔ οβπιο {ο Ρ45Α, 48 “ἀορατί- 

θον ἀπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, "καὶ οἱ ἄνθθωπαι! 
ϱἆ “Έτοπι ΣίΠεΠΑ ΑΙπίο 1Ἡς Ἠεπγεπ 1ἱΗἩθ Ὀβπποι, Ίλια ἔ]ο πΏθΠ. 

οἱ ποιμένες εἶπονὶ πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμε» δὴ ἕως 
1ο βΠδρῃετᾶβ βπ]ᾶ το  οπθ αποίπεςσ, 1θὐ πβ ρο ἔπτοπρ] Ιπᾶρθᾶ αν ἔργα 

Βηθλεέμ, καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα.τοῦτο τὸ γεγονὸς ὃ ὁ ο 
Ῥείμ]ο]μσπα, απᾶ 1εῦ π8 ϱοθ τΗῖ» ἐλῖησ {λαί Ἠλ5 σοπαθ ἴο ΡΑΒΒ πλῖοἃ {μφ 

, ο. ’ ο» κ Ότ Ἱ , Δ 
κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 16 Καὶ Ὀηλθονὶ σπεύσαντες καὶ 
Τιοχᾶ  πιαᾶρ]κπονπ ᾖἴἵο 18, Απά 1]πογ 9ἈπΙθ ἨἹατίπρ Ἠαβίοᾶ απᾶ 

εἀνεῦρον! τήν.τε.Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ, καὶ τὸ βρεφός κεί- 
Σουιπᾶ ῬοίἩ ἉΤανγ βιά «οξεορᾶ, απά ἴπο  ἍὌπυο 1σ- 

µενον ἐν τῇ φάτνῃ. 17 ἰδόντες.δὲ ἀδιεγγώρισαν" 
1ἨπΡ 1Π {πθ Πιαηβος, Απά Παγτίπρ ΒοοΠ, {16γ παβᾶο ποινα πυχοπᾶ 

περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ 
οοποργπῖηπρ πο ᾽ ΒΑΥΙΠΡ π/Ώ]ςἃ ἸἨαᾶ Ῥεεπ γο]ᾶ ἴἨεπα οσοποεγαίησ 

παιδίου.τούτου. 18 καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν 
115 5019 ομ]]4, Απά α]] πο Πειτά πυμᾶεγοᾶ 

ερὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὺς 
οοποοσπίπρ ἴ]ο ἐΠῖπρς πἩ]οἩ Ἠας Ώθεπ βροκοπ ὮὉν ᾖἵμο µεἴιθρ]ογάς το 

αὐτούς. 19 ᾖ.δὲ.«Μαριὰμ! πάντα συνετήρει τὰ.ῥήματα.ταῦταν 
"μεπα. Ῥπό Μαιν 3ρ]]. ακορί 1λοξθ ΒΑΣΊΠ6, 

Ισυμβάλλουσαϊὶ ἐν τῇ.καρδίᾳ.αὑτῆς. 30 καὶ ξἐπέστρεψανι 
Ῥοπαετίηρ Γυπρπα] ἵπ πες Πεατῦ, Απᾶ Ξτοΐιιτηθᾶ 

ε , ν . ω 9 
οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνυῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν 

«πο 3Απεραετᾶβ, β]οταγσῖπς απᾶ οῬταϊεῖηρ 4οἆ ᾖ{οσ αἲὶ (πηρε 

οἷς Ίἤκουσαν καὶ Ρεῖδον,ὶ καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτοῦς. 
ὉημοἩ ου Ἠρά ἨἩθατᾶ απῶ ἍἨΕθεΠ, «8 1ΐ ντθβ ββιᾶ ᾖἵο Τλοχα, 

21 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν Ἱτὸ 
Απάᾶ ν/πονπ ν/ετο Εα]Η]]οᾶ 4μγβ Ἅᾖοἱρἣῦ ΈοΣ 1ο οἰτουπασϊβίπᾳ ἴἶθ 

΄ Π 8 3 ΄ αν :) .» Ἶ αι νὰ. λ 
ππιδίον,! καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα-αὐτοῦ ᾿Ἰησοῦέ, τὸ κλη- 
Ἠτ{]9 ολΏ]]ᾶ, Ἀνγας “οα]]εᾶ 1Ἠ1β πατπθ 19818, ΨλΙοἩ Πιο] της 

θὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ Σσύλληφθῆναιϊ αὐτὸν ἐν τῇ 
ο]]οᾶ Ὁνγ ᾖἱᾳπθ. Απβεὶι Οθίοτθ 3γγθβ “οοποθιτθᾶ 10 ᾗἹπ ἴπο 

κοιλίᾳ. 
ΤΟτΩὈ., 

90 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ.καθαρισμοῦ.Ιαὐτῶν! 
Απά πΊεη πετο {α]β]οᾶ ᾖἴπο Ἅἅἄατβ 3οχ ὑμοῖτ Ῥυτ]ΠοπίίοἩ. 
3 9 , τη , Η αυ ΄ ε) Ν ” ε ” 

κατὰ τὸν νόµον "Μωσεως, ἀνήηγαγον αυτον εἰς Ἱεροσὸ- 
3οοοχᾷ1πβ ο ἵμο ἍΊαπ οξ Μοβ6β,  ᾖπεγ Ὀτοιριύ Πίτα το Έγαρα» 

” - ’ ᾽ 

λυµα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ, 325 καθὼς γέγραπται ἐνλὰ 
1θπι Ὅο Ῥτοβεπῦ ο ἴμθ Τιοτᾶ, 95 1 πας Ῥθεα Ἠτίοα ἵπ [119] 

ύμῳ κυρίου, "Ότι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον µήτραν ἅγιον 0 

Ίαν οξ[ίπε] Τιοτᾶ, Τπαῦ 6γοι Ἅπια]θ ορεπῖπρ Α ποπ Πο] 

κατὰ τῷ κυρίῳ κληθήσεται 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν τὰ 
50ο “νλπο ἸΤιοχὰ 1βΠα]1 "Ρο 3οα]]εᾶ: Ἀπᾶ πο οὔος ϱ βμορὶβσο ποσοτᾶῖηρ ἵς 

Ψ εὐδοκίας οἱ ροοᾶ 
5 ἐλάλουν τ. Ρ Ἴλθαν τττΑ., 

9 Μαρία 1ΠΤΓΑ. Γσυνβάλ. 
Κσυλλημφθηνω 

9 -- τῷ (161. 

α οὐρανοῦ οἱ Ἠθαβγεῖ τι, 
α---. καὶ οἱ ἄνθρωπρι [1]τ[ττα]. 

ἶ αὐτόν Ὠῖπα αΙΤΊτΑΥΓ. 
πι Μωύσόως ΙΤΊΤΑΊΓ. 

 ἴδον Τ. 



Π. 10 ΚΕ. 
ΓΙ ΓΙ [4 ντι ποριά ΄ 7 ” , 

τὸ εἰρημενον εν νομῳ κυρίου, Ζεῦγος τρυγονων 
ἐλαῦ νπῖο] Ἆας Ῥ6ου ββἷᾶ ἵπ [πιο] Ίαπ οἳ [τπε] Γιο, Α ραῖς οἳ ὑατί]θ ἆ9Υ6Β 

ἢ δύο Ῥνεοσσοὺς' περιστερῶν. 
ΟΥ Όντο γοιπς οξ ΡίΡοουΒ. 

[ὰ Ν στ 

9 Καὶ ἰδού, Ἱἡν ἄνθρωπος! ἐν Ἱερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα 
Απά Ῥε]ιο]ᾶ, ἴποιο ἵνα κα ΏΙΔΠ 1η «1 ΘΓΙ5ΦΙΘ6Ώι. ὙΠΠοςῬ ἨβΙΠθΘ 

». σ ΄ ο / 

Συμεών, καὶ ὁ.ἄνθρωπος.οὔτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, 
πας] Βϊπσοα: απά τΏῖν πια [πας] 1δῦ απά Ῥίου», 

προσδεχόµενο  µπαράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πγνεῦμα 
ππαϊθ]ης ος {Πιπο] οομςο]α{]οῃ. οἳ Ίγαο],  απά [πε] Ξορὶγιῦ 

α - ΄ « ῃ 

σάγιον ἦν' ἐπ᾽ αὐτόν' 96 καὶ ἦν αὐτῷ κεχοηματισμένον ὑπὸ 
1ΗἨο]Ισ «ας προη Ἠϊπι, Άπια 16 γγΒ5 ο Ὠῖπι ἀἱπιπθ]γ οοπιπιιμ]οπίεᾶ Ὁσ 

τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου ἡ.ἰξεῖν θάνατον πρὶν "η! 
Τηπθ Βριτς πο Ἠοὶγ ἴπαί Ἡε 5ηομ]ά ποὺςεθ ἀεαίπ ἍῬοξοτε 

ἴδῃ τὸν χοιστὸν κυρίου. 327 καὶ ᾖλθεν ἐν τῷ πνεύµατι 
Ὦο «Ποι]ᾶ 5ο ἴπο ΟΠ] οἳ [με] Τιοτᾶ, Απάα Ὠε οαπιθ Ίπ ἴπο ορίτιε 

εἰς τὸ ἱερόν' καὶ ἐν τῷ.εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἱη- 
1πὲο ἴλθ{επιρίθ; απᾶ πῄῃεῃ “Ῥχουσηϊτ απ 31196 “ρατοπῖς {πε Πτί]ε εΏΙ]ᾶ Ἅαἆε- 

” -” ο μι . [ 

σοῦν, τοῦ.ποιῆσαι.αὐτοὺς κατὰ τὸ-εἴθισμενον 
ε.5, λαῦ ἴΠεγ παπι ο “αοοοταῖης "ο Σπ]αί "παά Ἴρθοσπης "ομδξοταβτΥ 

«ποῦ νόµου περὶ αὐτοῦ, 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκά- 
Ἑνν "ομο 1λ]απν λος "Ἠΐπα, Ὢθ η]  τεοεϊτεᾶ Ἠϊπι Ἱπίο Έλχπης, 

λαςἰαὐτοῦ,! καὶ εὐλόγησεν τὸν θεόν͵, καὶ εἶπεν, 29 Νῦν ἀπολύεις 
118, Ἀπᾶ ΤῬ]οββοά ἀοᾶ, απά εαῖᾶ, Νοπ {ποι]οί{εβῖσο 

τὸν.δοῦλόν.σου, δέσποτα, κατὰ τὺῤῆμά.σου, ἐν εἰρήνῃ' 
ΤΗ Ῥοπάπιαα, Ο Μαρίασ, αοοοτάΙηπρ ο ἍᾖΤΥ ποτᾶ, ἵπ ἍῬεηςθ; 

90 ὅτι εἶδον οἱ.ὀφθαλμοί-μου τὸ σωτήριόν.σου, 91 ὃ 
2ος "Ἠαγο “8εεη αχηΊπΠε Ξεγθ6Β ΤΗΣ 5α]ναίῖοἨ, πυἩΙοἩ 

ἠτοίμασας κατὰ  πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν' 99 φῶς 
ἴποα Ώρδύρτερατεᾶ Ὀεξοτο [πε] ά.σθ ΟΕ αἳ] ἍΤπε Ῥεορία; κα ]ϊσπῦ 

εἰς ἀποκάλυψιν  ἐθνῶν καὶ δόξαν Ἀλαοῦ-σου ᾿Ἰσραήλ. 
1ος τατε]αὐῖοη. οΕ [1πε] οπίϊ]ες Ἀαπᾶ ἍΕ]οτ οἳ ἴἩγ ΡεορΙθ Ίβταε]. 

89 Καὶ ἦν ἩΥ]ωσὴφί καὶ ἡ.μήτηρ- αὐτοῦ" θαυμάζοντες ἐπὶ 
Απα ὅππετθ Ἅ3ήοδορῃ αμπᾶ 3ΗΙ8 “πιοίἩεσ πιοπᾶοτῖπρ βἲ 

τοῖος λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 94 καὶ εὐλόγησεν 
ἔλο ἐμήπρε νΠΙσἩ πετε ϱροΚεπ «οοποεγπίπς Ἠϊπι, Απά  "Ρ]εξςεά 

αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν.µητέρα αὐτοῦ, 
Ἀνπετα 19ΙΠΙΘΟΠΏ, απᾶ Απᾶ ο 8χν Ἠῖ8 πιοίπετ, 

, / [νὰ ” Ὁ μα ΑΦ ΄ ” 

Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνᾶστασιν πολλῶν 
Ίο,  ἍΤἨίβ [οπῖ]ᾶ] 6 5εῦ {οτ[ίπε] ΕΙ] Ἀπᾶ Ἅᾖτἰδίηπρ πρ ΟΕ ΠΙΑΠΥ 

3 5 ΄ υ » .- 2 λ , σι - Λ -” Χ Γ Ἱ 

ἐν τῷ Ἱσραήλ, καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον' 9δ καὶ σοῦ Σδὲ 
1η 1βτβεΙ, απᾶ 1ος α 5ἴρῃ βΡοΚοη αρα]ηςύ; (Επᾶ οξ {Πορ αἱ5ο 

αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία"' ὕπως ἂν. ἀποκαλυ- 
«τι ἳ : Ὁ σ } 5ο]. 3ΡμαΙ1 "Ρο Σἱμτοιρα 1. "Βπγοτᾶ :) 5ο ἐπαῦ ΄τηβγ Ῥε το- 

φθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν  διαλογισμοί. 
ΨΕΑΙεΕᾶ  οἳ µ- ΙΙΑΠΥ Ἱεατίβ [πε] τοεββοπΙηρΒ, 

96 Καὶ ἦν "Αννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ 
Ἅπα Ίπειθπγββ Άππα αϱ Ῥτορπείεςα, ἀααβηΏίογ ο Ῥηλππε], οἳ [πε] 

των 2) ος ε/ ” ῃ ες ) - , 

φνλῆς ᾿Ασήρ” αὕτη προβεβηκυῖα ἓν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα 
ττ]ῃρρ οἳ Αδμετ, ΑΠΘ ἍΊας βγαποεᾶ Ἱῃπ -ἄαγε ΣΤΩΔΠΥ, Πατῖπρ Ἰγεᾶ 

ΣΕΤ μετὰ ἀνδρὺς! ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας! αὐτῆς, 97 καὶ 
3γεβτα τα Α. ΣΠαςραπᾶ Ίρογοτ ἔτοπα Ώες νιτρϊηϊζγ, βπᾶ 

158 
πἩῖοῖι ἵς παῖᾶ Ίπ 1ηθ 
Ία1γ ο8 τς Τιογὰ, Α. ραΐσ 
οἳ τιπΌ]αιῖογθς, ος πο 
φοάπρ Ρίσφοῦ5, 

25 Απᾶ, Ὀε]ιο]ᾶ, {ποτθ 
ΥΓΑ5 Αα ΏΙΑΠ 1π ΠεΓΙΙΑ- 
Ίσπα, πνΏους ΠπΠιο 10ᾳ5 
ΡΙΠΙΘΟΠ; απᾶ {Πο ΞΑΠΙΘ 
ΤΠΑΠ 1048 ]1δῦ απᾶ ἆ4ε- 
ποπῖ, πναϊτίηςσ Του 116 
σοπβο]α{ἴοη οἳ 1.Υᾳ6Ι: 
Αηπὰ ἰΠο Ἠο]γ ἄποςῦ 
Ἠ/85Ροπ Ἠΐπι, 20 Απᾶ 
16 ταν τενεα]οᾷ πηΡο 
Επι υγ ἴπε Ηο]σ ἄπορῦ, 
ἴπατ Ἡο 5Ποιῖά ηοι 5ε8 
4εαιΒ, Ῥοίοιγο Ἡς ιά 
β66Ἡ τε Γιογᾷ)ς Ο]ιγῖου, 
27 Απά ης σὖπ16 γ τ11θ 
Βριτῖέ ἱπτο ἴπε {επιρ]ε: 
Απ πΏοα {Πο ραχοΠί8 
Ῥνοιυφμυ ἵπ τΏς ομι]ά 
ᾖσδι», {ο 4ο {ος Ἠῖπι 
αἴτεττ]ε οιιδτοπι οξ 1]ια 
119, 38 ΤΊἼεπ ἴοοκ Ἰιθ 
Ἠίπι τρ Ίπ Ἡ]- ατπα», απά 
ν]ες.εά ἀοᾶ, απ »αἱᾶ, 
29 Τιοτᾶ, ποὶν Ἱθ'τεςί 
ἴποα τησ 5αγνυπἰ ἆε- 
ραγῖ ἵη ρεασο, αοοογᾶ- 
1πρ Το {ιν ποτά : 90 ἔος 
τηϊηρ 6763 Ἠπτθ 56εΠ 
1Πγ5α]να!1οπ, 31 τν ΏίοἩ. 
ἴλοι Ὠαςί Ῥγορητεὰ Ῥε- 
ῶοτο πε Έασε οἳ α] 
Ῥθορ]ε; 35 α ]ϊσητ {ο 
Ἱσμτεπ Τα ἄεπιῖ]ας, 
Απᾶ τηε ρ]οτγ οἳ ἰπγ 
Ῥεορ]ε Τ5γαε]. 35 Απά 
«1ο58ερΆ απά Π]5 Πιοῖπες 
πηφτγε]]εά αἲὖ 11ος 
{Πίπρ6, πνΏῖοῖ ἍἨΤτοχθ 
ΕΡΟΚΕἨ ΟΕ ΠΙπι, 94 Απά 
ΒίπωθοἨ Ὀ]εςςεᾶ ἴπεπι, 
απ δ8ἳά ἀπίο Μαχν 18 
1:ΟἴἨΕΣ, Βεπο]ᾶ, τΕῖ8 
ο]ι]ά 15 5εῦ ἔογ ἴπο Εα]]. 
θπὰ τἰδΙῃπσ αραῖη ο 
1ηαΠΥ ἵτπ Ί9Γ4ο|;᾽ απᾶ 
ΣΟΥ α ΔΊΡΏ ν/Ώῖση αἰια]]. 
Ὃθ βροκεπ αραϊηδί 
95 (ύεα, ο 5ποτὰ 5 
Ῥϊεγεε Ίἴπτοιβα την 
οἵνη Βου] αἱφοι) τπαῦ 
{πο ἰπουρῆίς οἳ ΏιηπΣ 
Πεατίς ΊηαΥ το- 
γεβ]εᾶ. 

36 Απᾶ {πΠεχθ πας οΠ8 
Ἄπτα, Αα Ῥτορβείθ»β, 
Τπε ἁραρῃίες οἳ Ῥμα- 
Ὥημε], οἳ τηε ἰτῖρε ος 
Άσθγ: 5Ἠο πες οἳἑ 8 
Ρτεβῦ ἆμθ, απᾶ ἸἨαᾶ 
Ἰϊνεά σνΙτῃ Αη Ὠαςρα νά 
ΦΕΥΕΠ ΤεαΓΒ ΤΤΟΠΙ Ἠεγ 
νιτριπ1ζγ ; 37 απἀ 5Ἠθ 

-ο- τῷ {Πο Πτης, 
Ρῇ ἂν τ; ἂν Ἱτ, 
Γαμετ αττιΑ, 
ότῃ τατς, 

Ρ νοσσοὺς ΤΑ. 4 ἄνθρωπος ἦν τ. 
ἓ--- αὐτοῦ (γεαᾶ [18] ΑΥΤΑ) [τ]τ[ττα]. .ὁτ, 
5 --- αυτοῦ (πεαᾷ [118] ταοίπεχ) ατιΑ. 

3 Ῥαρβενείας ΑΔ. 
α[δε] υτε, 

:ἠν ἅγιον αΙ/ΤΤΙΑΥΗ, 
} ὁ πατηρ αὐτοῦ Ἠ]8 

μετὰ ἀνδρὸς 
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ὣ1αβα ν]ᾶοιν οἳ αροπῦ 
Ξου15σῦΥθ ππᾶ 1οιτ 
σον, λμίσ]ι ἀερισίσᾶ 
ηοι {1οπι {πο ἔοπιρ]ο, 
Ὁμῖ εογγοᾶ «οά νι] 
1α5ϊηπρς απᾶ ῬΥΑΣΟΙ5 
πῖσηῖ απᾶ ἀ4πγ, 38 Απά 
8Πο οονιῖης πα Ενα 1π- 
βἰππίσπτο ίμαηΚΗ 11]6- 
πε Ἱπίο ἴπο Τογᾶ, 
Άπά Αρικο οἳ Ἠϊπι Το 
β]] ἐλοτα λιπῦ ]ουκοᾶ 
Σογ το!ομαρί]οι 1π ἆε- 
ΥΙΡΑΙΟΠ1, 

. 399 Απᾶ π]οἨῃ ἴΠεΥ 
ἙἨπᾶ ΤῬονξοτπιθϱᾶ αἱ 
1Πίπρς ἀεοοτάΙπς ἴο 
{πο Ἰ1γ/ οἳ πο Τιοτᾶ, 
τπογ τευαχησά Ιπίο 
π]]θο, ο [λμοίν οσπ 
οἵισ ΝαπατουἩ. 40 Απᾶ 
τλο οἨ]]ά ρτεπ, απᾶ 
π/αχε 5ίχοπρ 1π αρΙτ1ῦ, 
Β]]εάὰ σα πνάοια: 
Ξπιᾶ {Πο σταςο οἳ ἀοᾶ 
188 προῦ Ηῖπη, 

4] Νου Ἠϊ8 Ῥατεπίς 
πσοπύ {ο αογάρη]επι 
Θ76ΥΥ 7ο8Σ απ ἴπο Σομδῇ 
οξίἨο ΡΗδβοτοτ. 42 Απᾶ 
ΨΥἩΕΠ Ἰθ τ/ηδ Τπνε]νο 
648 ο]ά, Όλο ν/επί 
πρ ο {εγΙδη]θια αΕίος 
Τλο οπβίοπῃ οΕ {ῃο Εοβςῦ. 
48 Απᾶ π/ποη ἴπογ Ὠαᾶ 
Σα]β]]εά᾿ ἴμο ἄαγ5, α5 
ΤΠ6Υ τοὐαχπεᾶ, 1πθ 
ο]]ᾶ Ίθνας ἰαττ]οᾷ Ὦοθ- 
Ἠιπᾶ Ἱπ ὀεγαββ]θπι; 
ΑΠᾶ «οβερῃη απἁά Π18 
τηοίποχ ΚΠ6υΥ ποῦ Ο/ 1ὲ, 
44 Ἐπῦίπογ, εαρροδίπρ 
Ἠϊτα ἵο Ἠατο Ῥεοι 1π 
1ποθ οΟΠΙΡΑΠΥ, Ἱγεπῦ 
ἀαπγ5 1ΟΠΓΗΘΥ: απᾶ 
Πεγ βουιραύ Ἠϊπι α- 
ππουρ {λεῖ Ἰτπςξο]]ς 
βπᾷ ποητιλΙπίβΏςθ, 
40 Απᾶ Ὑτηεη ὮᾖΤΠεγ 
Ἐουπᾶ Ἠϊτα ποῦ, ἴπεγ 
{ατποᾶ Ῥασἷκ αραῖΏ {ο 
Πεχμδα]ετα, βοοκῖησ 
Ἠϊπι, 46 Απᾶ Ιοαπηείο 
Ῥα55, ἴπαῦ αξίογ {τοῦ 
ἆ4αγ5 ἴλογ Σοαπᾷ Ἠΐτα 
Ίπ το οθιαρ]ο, »1μρπςσ 
1π πο πα]ὰςσὺ οἳ {πο 
ἀοο{οτβ, Ῥοῦ] Ἡθαχίπρ 
116π}, απᾶ αςκῖπς (παπι 
ϱπ8δ/1οἨΠ», 47 Αιᾶ α]] 
τμαῦ Ὠοστᾶ ἨΙηι πγογο 
βοθοπ]ςμεᾶ οὐ Ἠϊ5 απ- 
ἀετοίαπάΙπσ απᾶ αἩ- 
ΒΝ/ΟΙΡ. 48 Απᾶ ππεη 
άλλου καν’ Ἠϊπα, ΤἨεγ 
ππθγο απιπζοᾶ: απᾶ Π18 
πποῦἩος 5αἱᾶ απ{ο Ἠϊπα, 
Ῥοῦ, ΠΏΥ Ἰαςδυ ἴποα 
τηπς ἀσοα]ς τη 92 

6 αὐτὴ Πει»θ]έ τΊτΑ. 
-τ αὕτη (ὔεάᾷ ανθωμολ. 5Ώε Ρανο γ.α158) 1/ΤΊΓΑ. 
[ΠΠ]) τττ| α]. 
ΤΤΠΤΙΛΙΥ., 
αρ τττιΑ. 

η Ναζαρέθ τΊτΑΥ/. 
Σ--- εἰς Ἱεροσόλυμα π[ τε]. 

Ριιτειιῦς Ἰςπευγ 16 ποῦ 1ΤΊτΑ. 

λος ο». Π. 

Ῥαὔτηϊ ἤρα «ὡςὶ. ἐτῶν ὀγδοηκοντατεσσάρων, Ἡ οαὖκ 
Απο [πης] α ΙΙάουΥ "αροιιῦ "ύθαΓ» αοὲ Δοἱρῃύγ-έοαχ, δνιπο "ποί 

ἀφίστατο ἁἀπὸ" τοῦ ἱεροῦ, νηστείαις καὶ δεῄσεσι» λατρεύφυσα 
σ(οραχέοᾶ  Ίχοπι ἴπε {ομπρ]ο, ΥΛΗ Ειιδίήπρς απᾶ ςαρρ]σαιῖοπ8 κογτΙπᾳ 

νύκτα καὶ ἡμέρα' 9δ καὶ Ξαὕτηὶ αὐτῃῇ.τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα 
πὶσις ο’ 4πγ: απά  εἶἨθ Βἳ Ἡθ 8ηΠ1θ Ἠουχ οοπΙπρ πρ 

ἀνθωμολογεῖτο τῷ Γκυρίφ," καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν 
Ρατε Ρταῖνο το πο Ἰιοτᾶ, απᾶ 8Ρροκθ οοποεγπίπρ πα το α]]. 

- ὃ ’ /΄ σἱ ! « αλ / 

τοῖς προσδεχοµένοις λύτρωσιν 5ενὶ Ἱερουσαλήμ. 
άλμο»θ πναἰτῖπρ ΤΟΥ. ποοιηριίοα 1η 1 οταςδα]επα, 

99 Καὶ ὡς ἐἔτέλεσαν Ἀἅπανταϊ τὰὶ κατὰ. τὸν νόµον 
Απά ππεπ ὑμογ Ἠαά οοπαρ]εῖεᾶ αἱ] ἴπίπρ παοσοχάἰπᾳ{οίπθ ἍΊβπ 

κυρίου, “Κὐπέστρεψαν'" εἰς τὴν Γαλιλαίαν, είς Ἰτὴνὶ πύλιν 
οἱ [1Πθ] Τιοτᾶ 1πεγ τοαιτπεά το Α11]εα, το 3οἷυν 

Ν κι ε 

παρὐτῶνὶ πκαζαρέτ.' 40 Τὸ .δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἔκρα- 
αὐλοῖς [οππ], ἈΚωσατοίἩ. Απᾶ ἴπθ Ἠσθ] οπΙ]ᾶ ταν, απᾶ Ῥεσπταθ 

. λ . η 
ταιοῦτο οπνεύματι πληρούμενον ἸῬσοφίας, καὶ χάρις 
ΒίΧΟΠΡ΄ απ ορἰτῖτ, Ῥεΐτπς ΒΙ1εᾶ πηΏ γηδάοτα, απὰ [πε] ρτὴσε 

θεοῦ ἦν ἐπ) αὗτό. 
οἳ ᾷοᾶ πνης Ἴροα Ἰῖπα, - 

4] Καὶ ἐποορςύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ ἔτος εἷς Ἱερουσαλὴμ 
Απᾶ Ἀγγοπῦ Ἠ]ϊς ΄Ρηχοπίς ὙθαχΙσ ᾖἰο ογα»π]θμα 

« -- -” ΄ α- 6. ” [4 α] - ρα 

ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 49 καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, 
βὖ ἴπο 2εαδῦ οἱ πο Ῥάνδοτοτ. Απᾶ πνπεη Ἠθ πωΒβ Ἄγοατα [5ο]ᾶ] 11πο]νο, 
αὖ , Ἱ να το) Ἱ λ Π ν μ η] - 
ἀναβάντων" αὐτῶν τες Ἱεροσόλυμαὶ κατὰ τὸ ἔθος τῆς 

Σπατίπρ “ροπο Ίπρ 31ο το ΘΣ1190ΙΘΏ.  καοσοτάἵἩρ το {πο οπβίοπι ο {16 

ἑορτῆς, 49 καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν .τῷ-ὑποστρέφειν 
49α.ῦ, .. Ἀπᾶ Ἠλανίηπρ σομωρ]εἰθᾶ ἴΠο ἄαγ5, .8 Ξτεῦυχηθᾶ 

αὐτοὺς ὑπέμεινεν "ἹΙησοῦς! ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ 
1ο «τεππβῖπεᾶ Τμεμ]πᾶ 3σορας πιο “οπ]ά Ἱπ 1ογαςα]θπα, απᾶ 

τούκ.ἔγνω ᾿Ἰωσὴφ καὶ ἡ.μήτηρ-αὐτοῦ'' 44 νοµίσαντες δὲ αὐτὸν 
βατ [3118] Ττιοῦ "Φοβερα”απᾶ “"Ἠ]8 ΤΟΜΟΣ; Ὅαέ Απρρορδίηρ Πϊπι 

σὲν τῇ συνοδίᾳ εἶναι ἦλθον :ἡμέρας ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν 
1Ώ ἵἨρ οοπιραπύ ᾖὗοῦμο ᾖἔπεν πεηπύ Ἀ ἄαθσπῃβ ΊΟΙΣΠΕΥ, απᾶ βοαρΏ{ 

αὐτὸν ἓν τοῖς συγγενέσιν καὶ ἐν τυῖς γνωστοῖς' 45 καὶ 
Ἠϊτα ΑΠΙΟΠΡ ἴμο τθ]ΑΡΙΟΠΒ ΑηΠᾶ ΑΠΙΟΠΡ πο ασαπαϊπίπμσθΒ: Απᾶ 

μὴ εὑρόντες Σαὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, Ἰζητοῦντες! 
ποῦ Πατίηρ {οαπᾶ Πτα ἴπογ τείαγπεὰ ἴο {/ετδα]οπι, εοεΚκῖπρ 

. 9 ο ν σ μήας Ες .” ε πμ... ᾽ 
αὐτόν. 46 Καὶ ἐγένετο Ἔμεθ” ημερας τρεῖς εὔρον αὐτὸν ἔν 
Ἠΐπα, Απᾶ 1ῦ οππιθτο)ραΒς αξἴο 4αψβ Ἅ1Πτεθ ὕΠογ Μοαπᾶ Ἠϊπι ᾖἹτπ 

τῷ ἱερῷ, καθεζόµενον ἐν ἔσῳ τῶν διδασκάλων», καὶ ἀκού- 
ἴπο Όεπιρίο, 5ἰήτπρ 1π Γυμ6] 1α1ά5ὲ οξ ἴπο ’ραςἨοθτς, Ῥοια Ίεαχ- 

οντα «αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς. 47 ἐξίσταντο.δὲ πάντες 
1π ποπ απᾶ «οποσοπῖηπς τποπα, Απιά στο «αιιησοᾶ αἱ 

οἱ ἀκούοντες αὐτυῦ ἐπὶ τῇ συλέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν 
Ξ1ηο5ο "ἨἩθατίπςί Πα αὖ Πας] απαοτεύππΘπῃ απᾶ 3ΑΊἨΞΝΥΘΥΒ 

αὐτοῦ. 48 Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν' καὶ "πρὺς αὐτὸν 
1µ19, Απᾶ µοεεῖπρ Ἠϊπι 1μθγ π/θτο αβιοπ]«Ἠθᾷ: απᾶ «ᾖο' Ἠάπι 

ἡ.μήτηρ.αὐτοῦ εἶπεν,ι Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως: 

τῇ 

Ἠ]8 ΠΙΟΓἨΘΥ ναῖᾶ, Ομ, ἩΝἩΠΨσ Ἠαεί ἴποι ἄοπα Το 5 ύπιις2 

ο ἕως τι {ο ΤΤΤΓΑ. ᾱ--. ἀπὸ (γεαᾷ 1εΓυ ποῦ) ττιΑ. εαὐτὴῇ ΜΥ 
{θεῷ (γεαᾶ {ο ο) Ἡππτα. ᾖΕ --- ἐν (ὓεαά 

} πάντα τπτ. Ἅᾖἢ--- τὰ Ἱ. κ ἐπέστρεψανα. ᾗἹ--την ΙΤΊΤΑ, τι ἑαυτῶν 
Ῥ σοφία ΤτΑ. 3 ἀναβαινόντων ΡΟΊἨΡ - : ο ενω 

ξ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ Ἠϊ8 ὦ αρ 
π---ἐν αΙΤΤΙΑΝ. ᾖ -- αὐτόν- 

9 --- πνεύµατι Ώτττα., 
. »[ΓἸησοῦς] Α. 

7 εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ΠΠΤΙΑ. 
(νεας Πήτη]) α[πῃττ Α. 3 εἶπεν πρὸς αὐτὸν (γέαι α]) α ὅ ἀναδητοῦντες 111{Α. 3 μετὰ τπτ. 
η µητηρ αυτου. ΤΊΓΑ, 



η, 1 σκΕ. 

ἰδού, ὁ-πατήρ.σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. 49 Καὶ 
υεπο]ᾶ, ο Σ4ΊἨΕΣ βπᾶ Τ ἀῑςίτεξδςεα πγοτο 5εεκίπς ἴμες. Απά 

εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί ὅτι ἐζητεῖτέ µε; οὐκ.ῃδειτε ὅτι 
Ἄᾳ πιά Το Ίπεπα, πας ια 1Μ] ἴλἉρύ το τγετο εεε]ζῖτπα --, Έπεπ γο.ποῦ ὑπαῦ 

ἐν τοῖς τοῦ. τατρός. µου δε εἶναί µε; 60 Καὶ αὐτοὶ 
πι Ὁος[ββαῖτ] ος πι Εαίΐμος 45 Ῥεποτος 3{ο 3.6. 1Π162 Απᾶ Ἅᾖ1ἴπε) 

οὐ.συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. δΙ Καὶ κατέβη 
ππάρτεἰοοᾶ ποῦ ἐπο ποτά πἨῖοἃ Ἡρ 8ροκθ ᾖἴο μετα. Απᾶ Ἡο νγεπύῦ ἄονπι 

μετ) αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς ὑΝαζαρέτ'Ἱ καὶ ἦν ὑποτασσόμεγος 
η πετ απᾶ ϱ0ΛΠΙἼΘ ᾖἵο ἸΝαπατείἩ, Απᾶ Ἡε πγα5 5αῬ]εοῦ 

αὐτοῖς. καὶ ἡ.μήτηρ-αὐτοῦ διετήρει “πάντα τὰ ῥήματα! ἀταῦτα! 
9ο ἑμσπι. Απᾶ Ἠ18 πιοῖἩες κερῦ 8 τποςε ἐλίπρς 

ο τῷ.καρδίᾳ.αὐτῆς. ὄ3 καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν Σἰσοφίᾳ καὶ 
Ἡεχ Ἠθατύ. Ἀπᾶ οὅθδιβδ Ἀάγαποθᾶ  Ἱπ πΠδάοπι απᾶ 

ἡλικίᾳν καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνβρώποις. 
βἰαΐιχο, απᾶ 1π {ατοισς πΙῖπ ἄἀοά  απᾶ ΤΩΕΠΗ. 

3 Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου 
τω ο ἀπιουν Γ61ο] “βΕ{εοπίΗ οξ {πο ροτετηπιεπύ οἳξ ο. 

Καίσαρος, ἡ ἡγεμονεύοντος Τοντίου ΞΠιλάτου!ϊ τῆς Ἰουδαίας, 
ο. βρεῖησ΄, Βοποος 1Ροπας 3ΡΗαἴθ οἳ ᾳαᾶσα, 

καὶ Ἀτετραρχοῦντοφ! τῆς Γαλιλαίας Ἡρώδου, Φιλίππο».δὲ τοῦ 
Ἀαπᾶ σας ΔτείτατοὮ 308 Έρμ]εε Ἠετοᾶ, απᾶ ΡΠΙΗΡρ 

ἀδελφοῦ.αὐτοῦ Ἀτετραρχοῦντος! τῆς Ἱτουραίας καὶ Τραχωνί- 
Ἠ18 Ὀχοίπετ ο» ΜεῦτατοὮ οἑ 1ίπτβ απᾶ 3οὲ "ΈταςΠο- 

τιδοὸὸ χώρας, καὶ Λυσανίουτῆς ᾿Αβιληνῆς" τετραρχοῦντος," 
πζοῖς Γ1πε] μας απᾶ Τή8απῖ8ς 30ΕΑΡΙ]εηο αροῖες ἈτεἰτατοἩ, 

2 Τέπ᾽ άρχιερ ρἐωνὶ "Αννα καὶ “Καϊάφα,' ἐγένετο  ἡµῥῆμα 
ταπ [ζμο] πῖρη-ρεϊεξιποοᾶ οἳ ΑπηΏας απᾶ Ο814ΡΗΒΒ, 69119 ᾖ[ίπε] ποτᾶ 

θεοῦ ἐπὶ "Ιωάννην! τὸν Ἀτοῦἳ Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῷ ἐρήμῳ 
οξἑᾳοᾶ προτπ ποππ 1πθ 308 «Ζαοματῖας 1δοῦ Ἱπ {πο πΠ]ᾷθγμες, 

Ὁ καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν Ἀτὴνὶ περίχωρον τοῦ ἾἼο ο 
Απάᾶ Ἶε πεπί Ιπίο 81 πο οοαηίσγ ατοαπᾶ {πε οτᾶαη 

κηρύσσων βάπτισμα µετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν' 
Ῥτου]αΙπαῖης [116] Ῥαρίϊΐραι οξ τεροπίαπςοθ 2ος: ᾖτεπαΙβδΙοη. οΕΒΙΠ5:; 

4 ὡς Ὑγέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ 
95 Ἱν Ἠ85 Ῥεεη πτ] ζει ἴἵπ ΓΠπε] Ῥουκ οἑ[ἴπε] ποτᾶς οἳ Εδαῖας 19 

προφήτου, Ἀλέγοντος," Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
Φτορβεῦ, 5ασίηβ, ΕΤπο] νοῖοθ οξοπθ οτγίηπς Ἱπ ἴηποθ Ἱπι]άρτηες, 

Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους 
Έτερητθ 'μθ παν ο [ίΠθ] Τιοτᾶ; 3πἰταϊσπξ Ίπαπκο “Ραΐη8 

αὐτοῦ. ὅ πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν Ὦὄρος καὶ 
3115, Ἔτοτν χατῖηπθ ΕΒΏη]] Ῥο Β]]εά πρ, απᾶ ετετγ πιουπίαϊτ απᾶ 

βουνὸς ταπεινωθήσεται' καὶ ἔσται , τὰ σκολιὰ εἰς 
πα ΕΗΒΙ1 Ῥε πιαάθ οι; απᾶ “5ΠΒΙ1 δρθοοτηθ 1119 3ετοοκθᾶ πρεη Πίο 

Ρεὐθεῖαν," καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας" 6 καὶ ὄψεται 
ο σἝτορης [ραϊἩ], απᾶ ἴμο τοιρῃ ἍΙπίῖο”πΑΥ5 ἸΑπιοοίῃῆ: απᾶ "Ώα]] 36εθ 

πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ. 7 "Ἔλεγεν οὖν τοῖς 
απ] 3Ώεξη 1ἱπθ κεα]ταίῖθη οξ αοᾶ. Ἠο 3 1ἨΕΤΕΕΟΣΘ {ο Ίηπθ 

ἐκπορεύομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ αὐτοῦ, Ρεννήµατα 
Σοοταίπρ Αοαῦ αοτοπάς5 ο ῦο Ῥβρίϊσοᾶ τν Πΐτα, νε 

ἐχιδνῶν, τίς ὑπέλειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς µελλούσης ὀργῆς; 
οἱ τρεις, ΠΊο ᾖΕοτθηαγπεᾶ γτοα Ἅἴοβερ 14τοπι ἴηθ οοπαῖηρ ται ὃ 

1556 
Ῥολο]ᾶ, {πγ Επέπεχ απᾶ 
Ί Ώατε ςοισΏί {μρθδοΓ- 
πογῖηρ, 49 ΑπᾶΊεςαϊᾶ 
ππίο ἴπεπα, Που 15 15 
ἐπαῦ το '5οιβΒῦ πιο 
πνδῦ Ὑο ποῦ "μας Τ 
πηαςί Ῥε αροιῦ ΤΙΥ Ἐλ- 
ἐλετ᾽5 Όαβίποςβς2 00 Απιᾶ 
6πεγ παπᾶειςείοοᾶ ποῦ 
1θ ΒΑΥΙΠΡ ἹγΏΙοἩ ΤΘ 
βρακαο  ιπίο ᾖἴπεπι, 
5] Απᾶ Ὦο πτεπὺ ἄοσντπ 
πι ΊἨεπι, Απᾶ Ο6ΑΠΠΘ 
Μο ΝαπατοίἩ, Ετιᾶ ναβ 
5αυ]εοῦ ππίο Ίἴποπα : 
Τις Ἠϊ5 παοῦµεχ Ἱερῦ 
α]] πας εαγίηρς ἵπ 
Ἠεχ Ἠεατί. 52 Απᾶ ὦ6- 
845 Ιποτεβςσεά Ἰπ τνης- 
ἆοπι απᾶ βὐπίττε, απᾶ 
1η Ίπτουις σπα αοά 
απᾶ τΙιβΗΏ. 

ΤΠ. Νους 1η {με {Π1- 
ΦεεπίἩη Τεαχ οἳ 1πθ 
χαῖσΏη ΟΕ Τ]ρετίας 059- 
864Υ, Ῥοπίϊαβ Ῥϊ]αΐθ 
Ῥεϊτπρ 6οτετπος ο 7τα- 
ἄφᾳα, απᾶά Ἠετοᾶ Ῥεῖπρ 
Μοίτατοη οἳ π]ΐ1εε, 
Δτιᾶ Ἠϊ5 Ὀτοί]ες ΡΕ 
τείτατοὮ οἱ ΤύάΤΕΕΑ 8Π 
οξ {πο τερῖοιπ οἱ ΤτΔ- 
ολοπ1{18, απᾶ Τιγ5απῖας 
1ηθ ἰθίτατοα οἳ «ΑΡῖ- 

|. 1εΠ8, 2 Αηπας πα 0ᾳ1- 
ΆρΊ85 Ῥεῖης ἴπο Ηϊςσα 
Ῥτϊθςϊϐ, πο πτοτᾶ 'οξ 
αοᾶ οππης Ἠηίο οοἨτ 
Τε 6οη οἱ Ζαολατίας Ίη. 
{πο πη]άοτηθςς. ὃ Απᾶά 
Ἠθ οβτηθ Ιπίο α]] {πο 
σουπύτγ αροαῖ {οἵᾶαμ, 
Ῥτεασλῖτρ ἴ]ιθ Ῥαριϊσταο 
οἳ τερεπίπποε Ξ0Υ ἴμθ 
ΤΕΠΙΙΞ5ΊΟΏ ΟΕ 5ΙΠ5; 4 45 
αν 15 στι τεη ἴπ ἴπο 
Ῥοοκ οἳ {πε ὧοτᾶς οἳ 
Ἐφδαῖας πο Ῥτορπεῦ, 
βαγίης, Τηο τοῖς οξ 
οπΠ6 ογγἰΏΡ Ἰπ πε γπῖ]- 
ἀ4εγποςἙς, Ἐτερατεγεί]πθ 
ππαγ οἳ ἴλε Τοτᾶ, πιακθ 
Ἠ]8 .ραίῃπς5 οἰταῖιρΏῦ. 
5 Ἐτετγ τα]]εγ ε]α]] ο 
]1εᾶ, απᾶ ετετγτηοιη- 
Ταϊη απᾶά ἨΠ]] επα]1 8 
ὍτοτρΗέ 1ου ; απᾶ΄ ἴπθ 
οτοο]κεᾶ 5Ώα]] ο ταβᾶρθ 
εἰταΙςηζ, απᾶ ἴπετοαβα 
πΕΥΒ. δ]ιαῖῖ ὂε παιπᾶθ 
ΕΠΙΟΟΙΗ ; 6 ατᾶ α]] ΠοςἩ 
ΕΠΙ] εοε ἴπε 5α]ταῦῖοη 
08 ἀοἀ. 7 ΤηΠεηπ 5814 πθ 
το {πο πια] 1 ὑαᾶο ἴπαῦ 
63Π19 ΞοτίἩ {ο Ὦθ Ὀβ)ρ- 
ἡ]πεᾶ οἳ Ὠϊπα, Ο Ρεπο- 
τβΏΊοη ΟΕ τὶρεσς, πΏο 
Ἠαίη πνατπεά οι 1ο 
Ώ9ε ἔτοπι ἴμε πταίἩ {ο 
οπιθῦ 8 Ἐτϊῖης {οτίἩη 
ἔποτοθέοτο Εταϊΐ(ς Ἱποί- 
1ΗΥ οἳ τερεπίατος, απᾶ 
Ῥερϊπ ποῦ ἕο ασ πα ταῖτι 
Ψοιχεε]τος, Ίδ Ἠατθ 
ΑὈτοβαπα {ο οι; ἴα- 

5 τὰ ῥήματα πάντα α.. 
νΙβάοπι) 15. {ἠλικίῷκαὶ ᾿σοφίᾳ’ τπτ. Εξ Πειλάτου τ. 
αρχιερέως αΗΤΤτΑΥΥ, κἘαΐφα τ, 1 Ἰωάνην τπτ. 
ενεσΥ ούαπίσγ ατουπᾶ) επτΑα. ο --- λέγοντος ΏΤΤΙΑ, 

Ὁ Ναζαρέθ ΤτνΑση. ἆ --- ταῦτα ἴηΏςςε [τ]τ[α]. 
Ἀ ους ον 

πα ---. τοῦ ΑΕΤΤΤΑΥΓ. . 
Ρ εὐθείας βἰταὶρΏῦ [ροές] ΙΤΤΓΑ. 

9 -|- ἐν τῇ, 1η 

1 ἐπὶ 

τὴν (γεαᾶ 
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έἴιοτ: {ος 1 5.7 ππῖο 
τοι, Τπαῦ θοά 18 αὖ]θ 
οξ ἔ]ιοςο ΒἴοΠΘ5 Το ταῖ5θ 
προλ]άτει ππῦο Αρτα- 
Ἠαπαι, 9 Απᾶ ποπ 45ο 
{Πο αχε 8 ]αῖᾶ ππῖο 
{πρ τοοῦ οἳ ἴμο ἴχγεθα: 
6ποςΥ ἰτθο {Πεχεξοσθ 
ππλῖοἃ ὈῬτϊπροίι ποῦ 
ΣοχίἩ Ροοᾷ ἀτιῖῦ 18 
Ἠθππ ἄοπα, απᾶ σαβῇ 
1πῦο ἴπο Βτθ. 10 Απά 
ΤἨοθ Ῥεορ]θ πθχκεᾶ Ἠϊπα, 
Ρβ7ΙΠΡ, ΠΓηαῦ ϱἩα]] ντο 
ἂο ἴποπῦ 11 Ἠο 8η- 
ΕπτοτοίΏ απά 5α1ζἩ ππῖο 
{λαπι, Ἡο {παῦ Πα 
ἔπτο οο815, 166 Ἠϊτα Ίπῃ- 
Ῥησῦ Το Ἠΐτα ὑπαῦ ΠαῦἩ 
ΠΟΠΘ; απᾶ Πε ἰπαί Πα ῦἩι 
πιθβῦ, 19ῦ Ἠΐπα ἄο Ἠκε- 
πήεθ, 12 ΤΠεπ ΟΑΙΠΘ 
85ο Ῥαῦ]ομης ἵο Τθ 
Ῥαρ{ϊσρᾶ, απᾶ εαἷᾶ ππ{ο 
Ἠϊΐπι, Μαρίας, σας 
εἴια]] πο 4ο 13 Απά 
1θ ββᾶ απῖο ΊἨεη], 
Ἐπηοῦ ηο πποτθ παν 
{λα ῦ Ισ] ἶς αρροϊηϊ- 
εᾱ τοα. 14 Απά ἴηο 
βο]άΐοις Ἰϊκονηςοθ ἄο- 
χαρπάθᾶ οἳ Ἠϊπι, 5α7- 
πρ, Απᾶ σ]Ἡαῦ ελα]] 
πε ἄοδ Απᾶ Ἡθ δαῖᾶ 
ππ{ο (μετα, Ώο γίο]οποθῬ 
{ο πο ΤΙΒΠ, ΠΘΙ{ἨεΓ 3ο- 
σπβο απγ Επ]ςε]γ ; απᾶ 
ῶο οοπίεπῦ ση τοις 
ἩΤΒΡΘΡΒ. 

15 Απᾶ ας ἴμε ῬθοΡ]θ 
ΦΠΘΓΘ 1π οχρεοῦκ[ῖοπ, 
ΒΠᾶ α]] παθη πηαςεᾷ 1π 
ἐπαῖτ Ἡρθατία οἱ 0οἩπ, 
ππθίπετ Ἡοθ πτετο ἴηΠθ 
Οπτ]ςῦ, ος ποῦ; 16 ζομπ 
απαποτοᾶ, βαγΙΠΡ ππίο 
επι ο], 1 Ιπάρεᾶ Ῥαρ- 
σο γοι πΙἩ σγαῖες; 
Ῥαξ οπο το]ρηδ]ες ἔπατι 
Ί οοπιθῖἩ, ἴπο Ἰπίομοῦ 
οξ Ὑοβθ βἸοθ Τ Απο 
πιοῦ νγοσ[]ιγ {ο ππ]οοΕθ: 
Ἡθ εΏα]] Ὀπρίπο τοι 
ση ἴΠοθ Ἠο]ν ἄποςί 
Ἀπς νι ἄτο: 17 πΥΠοβθ 
Έα ἵς 1π Ἠΐ5 Ἠαπᾶ, απᾷ 
Ἡο Ἅπυ] ἰπτοαρβ]ψ 
Ῥιτρο ἩἨ]β Έοος, απά 
ση] ραΐ]μοετ 4πθ ππεαῦ 
1Ππίο Ἠ] ΡΒΣΠεΣ; Ότί 
119 οπαΏ Ἠο τα]] Όπτηα 
ση] Άτο απααεπο]- 
8016. 18 Απά τιηΥ 
οἴμπες ἐμῖτιρς 1π Ἠ]5 ϱχ- 
Ποτία[ῖοη Ῥτοπσ]θᾶ Ὦθ 
ππῖο {Πε ῬθοΡ]ο. 19 Βα6 
Ἠετοᾶ ᾖἴ]μο τείτατοἩ, 
Ῥοΐϊηρ τερχοτεᾶ ὮΥ Ἠϊπα 
Σοτς Ἠετοβίας Ἠ]6 Ὄχο- 
ἔπος ῬΗΙΗΡ)5 πάς, απᾶ 
40Σ αἲ] ᾖἴπο οτί]β 
πυῬῖοὮ Ἠοτοᾶ Ἰιὰᾶ ἄοπε, 
20 αἀάεᾶ γεί υπ]βαΏονθ 
αἲ], ἴπαῦ πο εἰαῦ παρ 

ΛΟΥΚΑΣ, ΠΠ. 

ϐ ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς µετανοίας" καὶ μὴ 
᾿ Ῥχοᾶασθ Ἰπεχεέυτο «ἀταῖζβ ψγοΓΙΗΥ οξτεροπίβησο; απᾶ "ποῦ 

ἄρξησθε λέγειν ἔν «ἑαυτοῖς, -. Πατέρα ἔχομεν τὸν Αβραάμ" 
Ῥερίπ ᾖΊοβα ἵπ τνοπτεο]τας, [Εοτ] 5ξαΐλος Άπτε”Ώατο "3Αυσαμασα, 

λέγω.γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν.λίθων τούτων 
40 1 58 Ίογοι, ἴπαῦ 5 39Ρ1Θ αᾳοά Ίτοπι, .ποβο βὔοπες : 

Ε » , ο) , ” νε ὁ2ῳ/ ῃ ῃ 
ἐγεῖραι τέκνα τῷ Αβραάμ. 9 ἤδη-δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν 
το χ8ῖ5ο πρ ομ]]άτοπ: νο Αρταθωῃ,. Ῥαΐ αἰτοβᾶν Α1βο ἴ1Ἡθ αχο ο ᾖΤπθ 

ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δἐνδρον μὴ ποιοῦν 
ποοῦ οἑ{ῃπθ᾽ {θε Ἱ αρρ]θᾶ: 3ετεττ "ΌΠθχθξοτο ᾖἼποο Ἅ ποῦ Ῥτοᾶαοῖπα 

καρπὸν Σκαλὸν! ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 10 Καὶ 
Εταϊῦ αροοᾶ 18 οπῦ ἄοππι απᾶ 1πίο Γ1ΠἩθ] Άτο ᾖ8 ορεῦ, Απά 

Ελ , η: έν» , ; ὔ Π , Ἱ 
ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι, λεγοντες, Τι οὖν Ἀποιῆσομεν!; 

Ἀααβ]κεᾶ “πΐπι 311 Ἰοτογπᾶβ, «5ΕγίΠΡ, ὙἨπιαῦ ὕπεῃ ΕΏαΊ1 ντο ἄο 2 
11 3β θ Δ δὲ έλέε Ἱ » ὴ Ὃ Ν δύ αλ 

ποκριθεὶς- ἐγειὶ αὐτοῖς, ἔχων δύο χιτῶνας µετα-. 
Ἀπᾶ απαπεσῖπρ ἨθβΑΥ5 Το ύμεπι, Ἠθίμαῦ Ἀπβ Ὄνο Ὁππίο Ἅᾖ16ῦ Ἠἶτα 

δότω τῷ . μὴ.ἔχοντι καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως 
Ἱπαραχί ο Ἠϊπι ὑπαῦ  Ἠαςποί; Άπᾶ Ἠο ὑπαῦ Ἠλ5 πιούιβ]α  “Ικοπῖδθ 

ποιείτω. 19 ”Ηλθον-δὲ καὶ τελῶναι ᾖβαπτισθῆναι, καὶ 
α1οῦ "Πίτα -ἄο. Απιᾶ 3οπιθ 8]5δο Σέαχς-ραῦπετοτα ΄ Το Ῥο Ῥαρίιποᾶ, απᾶ 

τεῖπον! πρὸς αὐτόν, Λιδάσκαλε, τί "ποιήσομεν!; 19 Ὁ.δὲ εἶπεν 
ΤἨ6Υ βα]ᾶ ἴο πϊτα, Ἔθασποετ, π]Ἶπυ ΕΠα]] πο 4ο ΑπᾶἸοθ ααἷᾶ 

πρὸς αὐτούς, Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ  διατεταγμένον 
το ἄλετα, 3Νοῦμῖπρ πιοτο “Ῥεγοπᾶ 5µαΐ οπηΙσἃ Ἅ18 5αρροϊπ{θᾶ 

ὑμῖν πράσσετε. 14 Ἐπηρώτων. δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόµενοι, 
»ίο10γοα ΛΙεκκοῦ, Απά αξκεᾶ Ἠϊπα ἍΑ]40 ὑἨοξβθ Ίππο πετοβο]ᾶῖοτα, 

λέγοντες, “Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν!; Καὶ εἶπεν Ἐπρὸς αὐτούς," 
«ΒΑΨΙΩΡ, Απᾶ Ὑπο π]ηοῦ βΠα]]πτο ο ἍΑπᾶ 1ο βαᾶ ᾖἵο άλετα, 

Μηδένα διασείσητε Σμηδὲϊ 'συκοφαντήσητε, καὶ, ἀρκεῖσθε τοῖς 
3ΝΟ30Πθ 310ΡΡΙΘ5Β πΟΣ 860189 ΣΑ]56]Υ, Άπᾶ 9 βαϊςβθᾶ 

ὀψωνίοις ὑμῶν. ἳ 
στη γοὮτ ν/βΡΘΒ. 

16 Ἡροσδοκῶντος.δὲ «τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζοµένων πάν- 
Επί 5 "ποστς πι 5οχροούα6οπ 1{11θ “Ρρεορ]θ, Απᾶ 3ποτο "τοββοπίπα 111 

Των ἓν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ” ]ωάννου, µήποτε 
1π Ὅλοαῖσ Ἡορτῦβ ᾿οοποεγΏΊηρ {ο8Η, σ/πεῖποτ ος ποῦ 

μα) ». α , ῃ ῃ δ.» ε/ 
αυτος ειη ο χριστος» 16 απεκριγατο ο Ίωαννης απασι», 

Ἱθ παϊρηῖ Ῥθἴπο Οπτῖβς, Ζρηβυγετεᾶ 1ΤΟἨΠ. ο 81, 

λέγω»,' Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶςὃ' ἔρχεται-δὲ ὁ 
ΒΑγίΠ5, 1 Ἰπᾶθθά πιἩ παζοτ ΤῬαρίϊσο σοι, Ῥπῦ ηθ οοπαθς πο [1] 

ἰσχυρότερός µου, οὗ οὐκ.εμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν 
ποϊριθ]ες Ίμαη Ἰ, οἱ πΊοπα Τ απι ποῦ τη Ίο1οοβθ ἴπο ἍΆΊποιπρ 

ὑποδημάτων. αὐτοῦ αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύµατι 
Οἱ 18 βπᾶδ]8; Ὢθ Άγοα : ἀπ] 3ραρίϊσθ πΙῦἩ Γπθ]) 3βΒρισίε 

« ΄ Δ ’ ι ο] - 

ἁγίῳ καὶ πυρί. 17 οὗ τὸ Ἠπτύον ἐν τῇ.χειρὶ αὐτοῦ, 
1ἨοΙσ απᾶ πΠίἩ Ἀτθ;  οξ ποπι ἐπθ πηπποπίπρ ἔαπ [15] 1η. η] Ὠαπᾶ, 

εκαὶ διακαθαριει τὴν.ἅλωνα.αὐτοῦ, Καὶ ἀσυνάξειι τὸν 
Απάᾶ Ἠθ νη]] ἑποτοαρΒΏ]γ ρατρθ Ἠ18 8οος, Απᾶ τυι]] ραΐπες {πο ι 

σῖτον εἰς τὴν.ἀποθήκην.αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον ᾿κατακαύσει 
π]θαῦ 1πίο Βῖ5 ΡταΏΒΣΥ, Ῥαῦ πο . οπαξ Ίο υπ] Ῥασωα 

πυρὶ ἀσβέστῳ. 18 Πολλά μὲν.οὖν καὶ ἕτερα 'παρακαλῶν 
1ομπ ΤΠ ΡΥίςοΠ. στη το ππαπεπο]ιββ]θ. 3Μαυπν "Ἔμετοέοτο Ἰηπᾶ οἴπετ {Πίπρ εκποσθῖπρ 

Σ Γκαλὺν ] 1. . ποιήσωμεν 5Ῥου]ά πνο ἆο Ἠππτατγ. ἔἔλεγεν Ἡθ β8ἱά ΙΤΤτΑ:  Ἅᾖῄτεῖπαν 
1πτς, 5 τί ποιήσοµεν (ποιήσωµεν ΒΠοι]ά νο ἄο ΤΑΥ/) καὶ ἡμεῖς Ὡππτα. χ αὐτοῖς ἴο πει 
ΣτιΑ., 
᾿]ωάννης Τ. 

7 µηδένα ΠΟ ΟΠΕ, 
οὓς εἰς µετάνοιαν ἴο τθρεη{ίβΏοθ 1, 

ἆ σνναγαγεὶν ἴο ϱαἴΏθΥ Τ, 

σος θεα, 5 2 . 
Ξ"Ἰωάνου τΤγ. 8 ὁ ᾿]ωάνης ἅπασιν λέγων Ίτ; λέγων πᾶσιν ὁ 

ο διᾶκαθᾶραι ἴο ἑποτουρβ]γ Ρτρε τ. 
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ὼ ὁ α --- ροκ. « “εττ- ἃ-- ε ο»- Ί ο. -. 

εὐηγγελίζετο τὸν. λαόν. 19 Ὁ.δὲ.ἨἩρώδης ὁ "τε- πε 
Ἡθ πηπουποεά [ο ρ]αᾶ ὑϊάἵηρβ {ο πο Ῥεορίθ, Ῥαΐῦ Ἠετοᾶ «ἨἩθ ᾖ{θ- 1 σηπις {ο πιισν, Ὀιρέ 

Ἶ ς - « ο 2 ᾳ .- Θ τ ρε, 
τράρχης! ἐλεγχόμενος ὑπ αὐτοῦ περὶ Ἡρωδιάδος τῆς ο ας 
ἐτανο. Ῥεῖηπς χορτογεᾶ 3) Ἠϊπι «οοπορπίπς Ἠετοβίδβ πα ο ωνης οροῖιθᾶ, 

΄ - ο αν ο Ἡ , 9) νὰ 
γυναικὸς /Φιλίππου" τοῦ. ἀδελφοῦ-αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων 3ὲ διά Όλο ΠοΙΥ ἆλονε 

νο] οἳ ΡΗΙΗΡ Ἠϊ8 ὑχοῦλος, Απά οοποειπῖπς κα]. πα αρ αοτο δα 

ὦν ἐποίησεν  Ἱπονηρῶν ὁ Ἠοώδης, 26 προσέθηκεν Ξκαὶ! ποπ πιμα τα] 
απηῖοὰ "Ἀαᾶ 9ἶοπο [116] "ετί]ς "Ἠετοᾶ, -. Ἀᾶθᾶ 8189 ο χρα κο . να 
δώ - δ . . 3 αρ 2: . μ -- ο λος Ἔ 

τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν Ἀκαὶ! κατέκλεισε) τὸν Γ]ωάννην! ἓν᾽ Χτῇ! Ἰοτοᾶ Βον; ἵπ ἴπορ 1 
μις ο ἴο 811 τλαῦ Ἡο ρα ῦ 1 ο ΄ ἀπ. θα αν. ο ρρης ρ 

υλακῦ. 2 Βε]{ Ῥεβαπ {ο Ῥο Ροιιξ 
να Ὀ]άτίν γοητς οἳ4ρο, Ῥο-] 

[ δὴ ον --. Πρ (88 γ/βΒ ΒΙΡΡΟΝΕΙΙ) 
ΦΙ Ἐγενετοιδὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ πο εοαπ ο :ονορίιμ : γ' τ ρ η ϱ 7 : 

Ίδουν 1δ ομπιοθ ἴο ραβς "Πατίπρ δεει αρηρθϊσθᾶ αβΙ 39ῃθ “Ῥρεορίθ, απᾶ Ὃ ως ας 
α ' ΄ » Π 6ιι 1: ιν] 

Ἰησοῦ βαπτισθέντος:. καὶ προσευχοµένου, ἀνεφχθῆναι τὺν ὅοη οξ Μπβθμαε, πλΊσἩ 
θθας Ἠπτίπςσ Ῥουη Ῥαρθιπεᾶ απᾶ Ῥχαγῖης, .πγας "ορεπθᾶ 119 πας {λὲ 50η οἱ Ἰμενῖ, 

ῃ , ν » ν - Ὀ ρα ο" ΠΊοὮ γ/αβ {]ε Ἀοπ ος 
οὐρανόν, 399 καὶ καταβῆναι τὸ πγνεῦμα τὸ ἅγιον σωµατικῷ Μο]ολὶ, ν]ιῖον πας {16 
3Ἠθμτο, Άπᾶ  ἀθνοεπᾷθᾶ πο ἈΒριπσ ᾖἴπο Ἠοι ᾖπα)ροβῦ] 80η οἱ «ΛΠΠΑ, ἨΠίσα 
μς. Ἰ οΙ ανν -Ἡν Ἡ λ ο.) ω. ΑΒ 1]θ 80Ο «086ΡΙ], 

εἶδει ᾿ὠσεὶ περιστερὰν επ αὐὑτον, και Φφωνὴν ἐξ οὐρανοῦ 55 πα] ννας ἵλο το 
Σοσπι 98 Ά ἆοθ προα πι, απᾷ ὁτοῖο οπύοξ Ίθατει οἱ Μη ξαίμίπα, τν) οἷι 

ο: : αν ερή « οσο ν΄ ΤΥης ἴ]ιθ 80η οἳ Α1ΙΟΒ, 
γενέσθαι, πλέγουσαν,! Σὺ εἶ ὁ υἱόςμου ὁ ἀγαπητός, ἔν σοὶ ναι ἵνας ἐἶε 501 οξ 

6816, βαγίης, Πποιι τὸ ἍἨΏιγ οι ἍΤπθ' Ῥειονε, π {πο ααπι, π]όἩ Ὕγας ἴ]ιε 
πηῤδο Ι 80 οὗ Εδ]Ι, νυ]ίοὮ τγοβ 
ηυ οκησα. Γιο 8ο οἳ Ἀπαρο, 

11πτο Εουπᾶᾷ ἀα]ρ]ν, ο Αμ. ἴ]ιε 50η. 
Π ” ε Ἀ 9 , τή Ὠϊσὴ. 

29. Καὶ αὐτὸς ἦν οὐ" Ἰησοῦς Σὼσεὶ ἐτῶν. τριάκοντα ἓλο σοποἳ ΜΔαλθαίας, 
Απά "Ἠπαβε]ξ 3γ88 Άφθριβ ᾿Αροπῦ "σθβτα [1 οι] ΄ "τιν νλἉ]ο]Ἡ ττας ἐλο ΕΟΝ οἱ 

Ί ῃ «ε π) , ”. ϱ) , 5 1 ἷς ἓ 

ἀρχόμενο,., ών, ὡς ἐνομίζετο, υἱὸςὶ Ἰωσήφ, τοῦ" Ηλ, ὃν οἱ ὕοιορα πελίος 
αρθριππίπρ [5ΐο “Ῥε], Ῥεῖπαβ, 38 πθβ βιρρος5εᾶ, Βοπ Οἱ 7οδερῃ, ΟΕ Ε], παρ {ο 9οπ οἳ Γαᾶ8, 
94 τοῦ "Ματθάτ,! τοῦ [Λευϊρι τοῦ ΤΜελχί,! τοῦ "Ιαννά,! τοῦ ἓς ο α ο 

οἱ Μαϊίλαῦ, οἳ 1οτ!, οἳ Μο]οΒῖ, οἑ ζαππα, {λοςοπ οἳ οσα, ποῬῖοα 

, ζ {κ ς Πιτ ΄ η ΓΥ’ { ΙΙ τναβ ἴ]ιο 80π οἳ Ζοτο- Ἰωσήφ, 25 τοῦΣ Ματταθίου, τοῦ Αμώς, τοῦ Ναοὺμ, τοῦ” Ἔσλι, ο ας 
οἱ ΖοξερΗΏ, οε Εολο τη. ας ΑπΠΟΒ, : οε ασ ώς ο 50 οἱ Βα]δήλίο], τλίοἩ, 

τοῦ Ναγγαί, 36 τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ "Σεμεῖ,' τοῦ πας εις σοι οἳ Νοσὶ 
ἡ ος Ἀ αρραῖ, αν οἳ ΜαβίἩι, : . : οε πρ ησνς, ς .. πο ΛΤο]ολῖ, πηλίσ] ννας {λα 

Α']ωσήφ,! τοῦ Ὁ]ούδα," 97 τοῦ "Ο]ωαννᾶ,ὶ τοῦ Ῥησά, τοῦ Ἄορο- ος ππμιανπα: 
οί 7ο5εΡΗ, οξ ζαᾶα, οἳ ΖοπππςΒ, οἳ Έμεσα, οἳ Ζοτο- ο π ο πο 

βάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ ἀΝηρίμ 28 τοῦ ΤΜελχί.! τοῦ .5)Αδδί,ϊ ἆππι, πιο. ννλα. {λα 
Ῥαδε] οἑ ΒαΙαμῖοι, - ο Νοσί, ο Με]ολ!, ο Αάάῑ, ὅση οἱ Ἡτ, 39 υηιῖοὮ 

, - ρ τς πρ 2 ο 148 λε 50η οἳ 1986, 
τοῦ Κωσάμµ, τοῦ -"Ἑλμωσάμιὴ τοῦ Ἡρ, 29 τοῦ 53 ]ωσή,! τοῦ Ἐλι- πη]ον ννας {1ο 8η οἱ 

: Ἱ 1. Ἐλίεπες, πΥπῖοἩἃ πας ἴλε οἱ Όορατα, ϱξ Επιοᾶβηι, οἱ Ἐτ, ΟΕ 49565, οξ ΕΙ. οσο ορ σοἩΊοΙ 

ἔζερ, τοῦ Ιωρείμ, τοῦ Ν"Ματθάτ.! τοῦ 3 Λευϊ,! 90 τοῦ Συμεών, γγας(λεσοῃ οἳ Μλειλλὲ 
62ε5, οἳ Φοτοίτα, οἳ Μαξυμαξ, οἑ Τον], οξ ΒΙπαθοἨ, ΗΙΟἩ Ίνας {λε 80 οἳ 
τρ ω» , -. κα ο ο . -Ίατ ἀιθνῖ, 350 ππΏ]ο]ι π/ΘΒ 

τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ" ]ωνάν,' τοῦ Ἐλιακ:ίμ, 9] τοῦ 1"Με- ἰλο «οι οἳ ίππο 
οἑ σαᾶα, οἳ 4οβεΡΏ, Οἱ Φ9Π8, οἳ Βασ ίπι, οξ Μο- ΠΙΟΣ τος ἐλε 80η ο 
πι, πα σι , -. πα οι » 08 γαᾶα, Πίο πας 18 

λεᾶ,! π"τοῦ Μαϊνάν,ὶ τοῦ Ματταθά, τοῦ "«Ναθάν,ὶ τοῦ 3ἈΔα- «ον οἳ 7οβ6ΡΗ, τη]λ]οδ 
1685, οἳ Μεππα, οἱ Μαἰ{αἴμα, οἳ ΝαἴῬαπ, οξ Ώα- ος τος 507 - σι. ο σ 

, » » , - ΤΤΠΙΟὮ γνα8 ἴπΠε 80π ο 
βίδ,ὶ 92 τοῦ Ἱεσσαί, τοῦ Ρ3Ωβήδ.ὶ τοῦ 4Βοόζ,' τοῦ ""Σαλμών,! Ἑλωλίτα, 3 πἨῖοὰ πα 
γιὰ, οξ ἆ6556, οξ ΟΡεᾶ, ο6 Βοοᾷ,. οἳ ΒαΊπιοα, {λεφοπ οξ Μθ]θα, Ἱλιῖσλι 

| 
ὁ ζετραάρχης Τ. {---- Φιλίππου (/εαᾷ οἳ Ἠ18) αμτττατγ. Ε[καὶ]τ. Ἀ--- καὶ ΤΑ]. 

ΓΙ Ἰωάνην τπτ. ᾖἙ-- τῇ Ι1ΤίΑ. ὡς 1ΤτιΑ, νε λέγουσαν ΙΤΊΤΑ. Ἡ εὐδόκησα ΙΤΤΓΑ. 
9 ---ὃ ΤΤΓΑ, Ρ ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ΤΊτ. 4 ὢν υἱὸς ὡς ἐνομίζετο ΕΤΤΤΑ. 
Σ Ἠλεί ΤττΑ, 5 Μαθθάθτ.  Λευεί ΤΊτΑ. 7 Μελχεί ττιΑ. 5 Ἰανναί ΙΤτιΑ.' 
α Μαθθαθίου τε. Υ Ἔσλεί Τττβ. ὰ Σεµεείν ΤΤΙΑ. 3 ᾿Ἰωασήχ Φ08860Ἡ ΤΤτΑ ἡὉ "]ωδά ΤΤτΑ, 
ο Ἰωανάν ΙΤΊΤΑ. ἃ Νηρεί τα. «Ἠ ᾽ΑδδείτητΑ. Ἐλμοδάμ ΗΤΤΑ. 89 ]ησοῦ ὀθειμβ 
ΗΤΊΤΤΑ. Ἀπ Ἰαθθάθ τ; Μαθθάτ ΊτΑ., 1 Αευεύ ΤΤτΑ, ἍᾖἆἈπ᾽]ωνάμ τττΑ, . 19 Μελεά ττς, 
μα τοῦ Μεγνά [1]ΤττΑ. 3 Ναθάμ Τ. ας Δαυείὸ ΙΗΤΊΧΑ; Δανῖδ αὖγ. νο Ἰωβήδ ύυοῦοά, 
1 ΤΑ. 4 Βοός ΗΤΤΑ. Ἅᾖἵ9 Σαλά 2. . 
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Ὅ/αβ {]ό 8οη οἳ ΤοηΑΠ 
πυΏίοὮ σνς {ιο 80 οἱ 
Μαιιαῖλα, συπῖοἃ σναβ 
{πο 8οπ οἳ ἈΝπίμαὮ, 
σγΏῖοὮ Ία5 ἴ]ιε 80 οἳ 
Ῥιινιᾶα, 32 υΥηὶοὮ γγα5 
{]ιθδοπ οἳ 16550, πΠ]οἩ 
ὓνας τ]ε 8οπ οἳ Ουεᾶ, 
πνηῖο]ι Ὑνα8 {]ιθ 801 οἳ 
Ῥοο, ννπῖοἃ Ίνα» ἰᾖθ 
80η οἳ ΒΛΊΠΙΟΠ, ἨΠΙς 
πν» ἰ]θδοπ ΟΕ ΝΔΠΕΒΟΠΣ, 
36 ἩΙοἩ 1γὰς ἴ]ιε 803 
οἳ Αιπηζςῦ, οπλο] 
ν/ας {]ιε δοπ οἳ Αταπι, 
πυπῖοὮ Ίνας ἴ]ιε 801 οἳ 
Ένοπα, ν/π]οἩ γας {16 
80 οἳ ΤΗβ{θς, ΥΠΙοΙ 
πνας ἴ]α 8οπι οἳ ααᾶα, 
34 ν]ΙσὮ πγ88 {]ιθδοπ οἳ 
Φασοῦ, πνΠίοἩ 1να8 {λε 
δΟΝΟΕ Ίςαας, ΥΠΙΕὮ τναβ 
ιο: 5ονι οἳἑ Αχαμαπι, 
πυἩ]ςἩ ννα8 Τε 80 οἳ 
Τ]λγα, πυπίσὮ Ἴνας 16 
ΡΟ οἳ ΝαςΠος, 56 γΥΠΙΟἩ. 
Ν/88 ἐ]ιο 80η οἳ ΡΑΤΙΟΣ, 
ὉππῖοἩ πνας λε 5οπ οἳ 
Έαραα, σΥΏίσἩ ἵνα ἴμθ 
80η οἳ Ῥμλα]ας, πνΠΏΙςἩ 
πνΏς ἐ]ιθ 80 οἳ Ἠουετ. 
ΦΤΠΙΟἩ τνας 1ιθ 5οπ οἳ 
Βα]α, 36 γγη]σ]ι να {76 
5ο οἳ ΟπΗΠΑΗ, ΠΥΠΙΟΠ 
πας {ᾖθεοπ οἳ ΑγρΗας- 
θα, πΠΙσ]ι ὧν» ια 807. 
οἱ Ῥοπα, ν/ Ίο) Ίνας {]ιε 
60) οἱ Ἆοο, ΠΙΟ τνα5 
{Πε 5οπ οἳ ἸμπιπεςῇἨ, 
97 τυΏΊςὮ πας {με δολ ο 
Ματλαδα]α, ΙΕ τνας 
ἴλεξοι οξ Ἐποςῃ, πΥΠΙοῖν 
να... λε 6ο οἳ «Γαχθᾶ, 
π/π]οἩ Ίνας5 ἴ]ια 80η ος 
λϊα]ε]εα], πιο τας 
{6 5οπ οἳ . Ο4ΊπΑΠ, 
38 ὦνΠΙςΗ γνα5 {λα ξδοπ οἳ 
πο, ἹνΠΙοἃ τνας λε 
βοπ οἳ ΦΕῦΠ, ΥἩΙοὮ τας 
ἴλεδοπ οξ Αἆ.πλ, πἩ]σΗ. 
ππΏς λε 5οπ οἳ ἄοᾶ. 

ΙΥ. Απᾶ {ε5ιςῬεῖπρ 
Σα]] οἳ ἴ]ιο Ἠο]γ ἀποξῦ 
τείαγπεᾶ {τοπ1 οτᾶαπ, 
Ἀπί σας ]εᾷ Ὦγ τ1θ 
Βρ]τΙ{ 1πίο ἴπο γη]ᾶογ-᾽ 
Ἡθ»ς, 2 Ῥοϊπρ Τοτύγ ἆπγβ 
φεπηρίεᾶ οἳ ἴπο ἀθνί]. 
Αμά Ίπ Ίλοξε ἆαγς Ἡα 
ἀἱᾶ εαπὺ ποίπΙπρ: απά 
π/Ώθη Ἠαγ πγοτοςιιᾷσᾶ, 
Ἡο αξύετπ/ατᾶ Ἠπηςδί- 
ϱᾱ, 3 Απᾶ ἴπο ἀθνίῃ 
βα]ᾶ αη{ο Ἠ]πα, 1 ἴποα 
10818 ῬοἨ οἳ ἀοἄ, οοπι- 
τααπᾶ ἴΠῖβ 5ίοπο ἴπαῦ 
15 ο πιπᾶρ Ὀτεπᾶ, 
4 Απᾶ ᾖεδι» απβιγογθᾶ 
Ἠΐπα, βαγΙΏΡ, Τ{ 15 νυτ]ῦ- 
νεη, Τπαῦ πιπῃ εἨα] 
πο ]1νε υγ Ῥτοπᾶα]οπθ, 
Ὁμί Ὁψ ετετγ πνοτᾶ οἳ 

ΛΟΥΚΑΣ. ΤΙ ΤΥ. 
τοῦ Ναασσών, 88 τοῦ "Αμιναδάβ,' τοῦ "Αράμ,! τοῦ "Βσρώιιρ!. 

οἳ Ἀπβόδο, οἳ Απιηηαμο, οξ Αταπη, οἱ Ἰόρτοπι, 

τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα, 94 τοῦ Ιακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Αβραάμ, 
οξ ΡΗΦΤΕΡ, οἑ ζαᾶα, οἱ ζασοοῦ, οΓ Ίσαπς, οἳ ΑΡτιμαπα, 

τοῦ Θόρα,τοῦ Ναχώρ, 95 τοῦ Σαρούχ,Ἱταῦ Ῥαγαῦ, τοῦ Φαλεκ, 
οἳ ΤοσαἩ, οἳ ΧΙςΤΟΣ, οἳ ΒαχπςἩ, οἳ Παραα, οἱ Ῥηπ]εχ, 

τοῦ Σ Εβερ,! τοῦ Σαλά, 96 τοῦ ΣΚαϊνάν,ϊ τοῦ Αρφαξάδ, τοῦ 
οἱ Ἐνευ, οἑβα]α, ο 0αὔπαἩ, οἳ Αιγρβαχαᾶ, 

ε. πλ / Ἔ -” -- 

Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ, 57 τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἐνώχ, 
οξ Βεπι, οἱ Ἀοθ, οἳ Τηπαος1ι, οἳ Μαύμµξαία, ᾽ ο Εποςα, 

τοῦ Ἰαρέδ,ῖ τοῦ "Μαλελεήλ,! τοῦ ὑΚαϊνάν,ὶι 986 του Ἐνώς, 
οΕ ζατεᾶ, οξ Μα]ε]εε], οἱ 0αΊπαἨ, οἱ ΕποΒ, 

τοῦ Σή6Θ, τοῦ) Αδάμ, τοῦ θεοῦ. ε 
οἱ Φούµ, οἳ Αάππι, οἳ αοᾶ, 

” ” νέ ο . ς / ” ] ε , . αλ μ 

4 ᾿]ησοῦς δὲ «πνεύματος ἁγίου πλήρης "ὑπέστρεψεν ἀπὸ. 
Απια ἄοβα5, 3Σοὲ [3πε] ὁβρινΙ6 “Ἠο]γ αα11, τοϊιχπεᾷ χτοπα 

τοῦ Ἰορδάνου" καὶ Ίγετο ἐν τῷ πνεύματι Δείς τὴν ἔρημονὶ, 
1Πθ , σοτᾷαα, απᾶ πας 19 Ὁγ ἴπο Βριτίς {πτο ἴηθ τν]]άθγποςά 

2 ἡμέρας “τεσσαράκοντα,' πειραζόµενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου" 
-ἄασα α{οτίγ, Όεῖης Ὀοπιριοᾶ Ὁν ᾖἴπο ονΙ]; 

καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς-ἡμέραις.ἐκείναις, καὶ συντέλεσ- 
απάᾶά Ἠπεαπῖθ ποίπίης 1π Έλοδε ἆπτε, πιά Ἀνεῖπᾳ 

θεισῶν αὐτῶν /[ὔστερον! ἐπείνασεν. Ὁ Εκαὶ εἶπενι αὐτῷ ὁ 
“Ξρπᾶφθᾶ αμο  αΕἴΘΗΥάΒ Ἶς Ἠαπσοχεᾶ, Απά 3ππίᾶ “ἴο μία 1118 

διάβολος, Βἰ υἱὸὺς εἶ τοῦ θεοῦρ εἰπὲ τῷ λίθῳ.τούτῳ ἵνα 
β0ον]], 1 Βοι ἴποι ατὸ οἳ οᾶ, βρεακ ᾿ Το {μῖὸ 5ίοπα {πας 

, ” ο ὁ ο) µ; ” « ο ΕΠ νο”, Π 
γενηται ἄρτος. 4 Καὶ ἀπεκρίρη 'Ἱησοῦς πρὸς αὐτόν, ᾿λέγων, 
1 Ὀοσοπιο )γεαᾶ. Απιᾶ Ζαπςυγοτοᾶ 1165α8 {ο Ἠΐπα, καγίης, 

Γέγραπται, "Ότι οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μύνῳ' ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, 
Τύ Ώας νοεπ πντίττεπ, ΤΗα0. ποῦ οἩ Ὀτεβά α]οπθ ., 5πβ]] 3πο 1Τη4Π, 
Κάλλ᾽ ἐ ῃ κε, -- ο νο σς, μις ' 1. 

ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι θεοῦ.' ὅ Καὶ ἀναγαγων αὐτὸν |ὸ 
ταῦ ΄ οἩπ ετετγ ψγοτᾶ οἳ 464. Απᾶ ᾖ5Ἰεααϊπρ πρ “Πίτα 19 

διάβολος! πείς ὄρυς ὑψηλὸν! ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασι- 
3βεν1] Πίο απαουπΏαΙπ. 1Π1ρΗ ΒΠθυΥΥθΘᾶ ἍἨϊπι 81] νο - Ινρ. 

λείας τῆς οἰκουμένης ἔμ στιγμῇ χρόνου" 6 καὶ εἶπεν αὐτῷ 
ἄοπιβ οἳ ἴπο ΠαδΙ{αΡ]θ πγοσ]ᾶ ἵπ Ά πιουΙθπό οἳ ᾖἴπαο, Απᾶ ὁεαῖᾶά “ο δµῖπα 

ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν.ταύτην ἅπασαν καὶ 
1μο Λάετίι, Το ἴπερ νη]] 1 ρῖτο 30Π15 Ξαα{ποτ] τν λα11 Απᾶ 

η , - Π ; ν σσ Σλ 4 

τὴν. δόξαν αὐτῶν" ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ.πἑὰνὶ θέλω 
9Πεϊτ Ρ]οσΣ; ΣΟΥ Το πηο 1ὔ Ἠᾳ5 Ῥδεπ ἀθ]Ινεγεᾶ, απᾶ {ο ἩΥΠΟΠΙΡΟΕΤΕΣ 1 πνὶςα 

δίδωµι αὐτήν' 7 σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσµς ἐνώπιόν "μου,! 
1 ϱ]το 16, Ἔποι ἔπετεζοχε 1 Ίλοι γν]ό πνοσςμῖρ Ίεξοτο Ί1Θ, 

ἔσται σου Ρπάντα.! 8 Καὶ ἀποκριθεὶς λαὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς,! 
3βΗα]] “Ρε 51Ἠ]πο 1111” 11ης, Απά απαποτίης Ἠΐπι Ἀβαϊᾷ 16νας, 

1, ΄ .) ’ 

"Ὕπαγε ὀπίσω µου, σατανᾶ Ἱ γέγραπται.""γάρ.! "Προσκυνή- 
εἰ ἴπεο  Ῥομῖπᾶ τῃα, ΒαΐαἩ 29ς 19 Ώῃς νσεπ πντ]έτου, ΤΊοΙΙ «λα ννου- 

σεις κύριον τὸν-θεόν.σου,! Καὶ αὐτῷ µόνῳ λατρεύσειο. 
βΗἱρ Γ1π6] Τιοτᾶ Μµγ οἀ, απά Ἠϊπα οπ]σ ςΗα]5 τ1ο]Ι 591Υ6, 

9 ""Καὶ ἤγαγεν! αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν Σαὐτὸνϊ 
ἎΑπᾶ  Ἠα]θᾷ Ἠΐτ ᾖἵο «9 εταδα]ετη, απᾶ εεῦ υπ 

5᾽Αμειναδάβ Α. 
αι τττΑαΥ. α Ἔβερ ττβ. 

ἕ ᾽Αδμείν, τοῦ ̓ Αρνεί οἳ Ααπιίη, οἳ ΑγηΙ, τα. 7 ῬσρώνΕ. 3 Ἀερούχ 
} Καϊνάμ ΤΑ. 2 Ἴάρεθτ,; Ἱάρετι. 3 Μελελεήλπ. Ὁ Ιζαϊνάμ τ. 

Σ πλήρης πνεύμ. ἁγίου ΗππτΑ. «άν τῇ ἐρήμῳ ΙΗΤΊτΑ, «τεσσεράκοντα ΤΊτΑ. ἵ--- ὕστερον ΠΤΊτΑ. 
5 εἶπεν δὲ 1ΤΤιΔ. 
ῥήματι θεοῦ τ[ττ]α: 
Ὦ ἂν ΗΤΤΑ. 

εἶπεν αὐτῷ π. 

Ἀ πρὸς αὐτὸν ὁ ΙἸησοῦς ΤΤΤΓΑ. 

ο ἐμοῦ ΤΤΊτΑ3Υ. 
ἶ . Σ---Ὅπαγε οπίσω µου, σατανᾶ 6[1/]ιττΑ, 

τον θεόν σου προσκυνήσεις 115, 

: Ἱ --- λέγων ΤΊτΑ. κ--- ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ 
Ἰ ---ὁ διάβολος (γεαᾷ ε Β]ιὀνγθ]) ΤΊτΑ. Ἅ --- εἲς ὄρος ὑψηλὸν [τι]ττια. 

Ρ πᾶσα α]] ΟΙ/ΤΤΤΑΥΥ. 3 [ὁ] Α; εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς 1.; ὁ Ἰησοῦς 
-α--. γάρ ΤΟΥ ΟΙΤΊΓΑΣΥ. Ἅᾖἵ κύριον 

στὸ ηγαγεν δὲ, ΤΊτΑ. πα --- αυτον (γεαᾷ [ηιπα |) τίτι]Α. 



.. 
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ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ χὸἩ υἱὸς εἶ Ὃ κος» 
προπ ἴπθ εἆρο ο τἉο {εταρ]θ, αἡᾶ 5αϊᾶ νο Ἠϊπα, ΤΕ ἴμο Ἀοπ μοι ατί Ἠ]σ]ῃτηοιπ{βίη,ε]ιθυτθᾶ. 

τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω. 10 γέγραπται.γάρ, ππῖο Πίτα αἩἲ τς Ἐίπιρς 
Ἡ. Ἰα 

οἑ ἀοᾶ, οαεῦ 1Ἠγ 58] ΄μεπο Ἅᾖάονπ; 1ος 16 Ώᾳς Ῥεεῦ ντ]έίαπ, Ὃ ον : ο βτας. 

Ότι τοῖς. ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σου ποῦδια- ὃ πα ες απέα 
πηαῦ Μο Ἠῖ6 βπΏρο]ς5΄ Ἡθ πΠ]] ρ]το οματβο ο. 'μεθ, το τονες Ὃ τις τς νο 

φυλάξαι σε’ 11 καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, µήποτε Ἀπᾶ ἔπο ρΊοσγ οξ ἔλονα: 
χρθορ ἔμορ; Άπᾶ ἴπαῦ ἵπ [ἐΠεῖτ] Ἠαπᾶς 5ἩΏβ] ἔΠογ ῬεΑχ ἴἨθο, Ἅᾖ1εδῦ τονας, ος μα ον 

προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν-πόδα.σου. 12 Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν. ο τ... 
οα 6ΤΘΤΟΤΟ Πιτ, οι νο, ο ποσο : {1γ {οοῦ, δν Απᾶ απαπετίῃπς "εαϊά πνοσςΗὶρ πιο, αἩ) 6µΑ]] 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ότι τεἴρηται, Οὐκ.ἐκπειράσεις κύριον ο ήπο, 8 Απᾶ Πόσα 
1,0 «Πτα Ίδεσας, Τὲ Άλ5 Όεθι «ηάᾶ, Τποι εἩπ]{ ποῦ ἑοπιρὺ [1ηθ] Τιοτᾶ τοι ο. 

τὸν.θεόν.σου. 19 Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διά- Ἠϊπᾶτις, βαΐατ: 2ος 16 
1 ἰ 1 {1. ἆε- 5 Ὁτ]ζίου, Τποα εΏα]5 ΤΗΥ αοα. Απᾶ ανν Ἀπ]βηοᾶ  οτετΥ τεπιρίαθίοη 'Ἡοθ Ἅἆθ- παοτν μοι τον ην 

βολος ἀπέστη ἀπ᾿ αὐτοῦ ἄχρι.καιροῦ. ἀοᾶ, Απᾶ Ἠϊτα οπΙγ 
τα ἀερατιεᾶ Έτοπι Ἠΐτα 205 Αα ῶϊπης, βΏα]ξ ἔλοαεοστο. 9 Απᾶ 

Ἡ6 Ὀτοιρ η! Ἠϊπα {ο ἆ9- 
14 Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ ο --- ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος ταςα]θτα; απᾶ 5εὲ Ἠϊτα 

Απά  3τοίατηθᾶ Ἴθεαβ π ΤἩο Ῥοπες οξί]πθ Βρϊτιὃ ΟΠ Αα Ῥίηπηαοσ]θο οἳ ἴμοθ 
Μεταρ]θ, απιᾶ εαἷᾶ απο 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν' καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ ὅλης τῆς περὶ- Ἠΐπι Τέῦλοι Ῥοἴλο 8οπ. 
[ο αΗ]εος Ἀπάᾶ α ταπιοάς νγοπύ οαῦ Ίπίο "πυμο]θ . 1119 οοαπίτφ οἳ ἀοᾶ, ομδύ ᾖ]Ἠγςο]ξ 

ἄοππ Ίτοπι Ίεηςθ: χώρου περὶ αὐτοῦ. 15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἔν ταῖς' συν- 10 εο1 ]ς πτίέμου, Ἡς 
Ἀχουπᾶ οοποεετηϊΐπρ Ἠϊπῃ, απᾶ Ίο Τ8ΡΏ 1η λλες 5ΗΏ811 ρῖνε ϊς 2Πρβο]ς 

ορ ν ο κα οΏβτρο οσεσ ἴμεε, ἴο αγωγαϊῖς ἁὐτῶν, δοξαζόµενος ὑπὸ. πάντων. 16 καὶ ἦλθεν εἰς χθορ ἠ]λοος 1 απιά Ἡπ 
ἈΡΟΡΙΕΒ αμμεῖτ,  ΤῬεῖπρ ϱ]οτιπεά Ὁσ 811. Ἅπα Ἠθ ομπιθ {ο {6 Ἠατιᾶς μου 5Ἡα]] 

" ..! ζ κ σ]ϊ ο Ὦ Ὄεας τπἩεο αρ, Ιεςύ αὖ στὴν "Ναζαρέτιὶ οὗ ὦν "τεθραμμενος”' καὶ εἰσῆλθεν κάτα κι Απεικοιακαναν 
ΝΑ ΕΑΚΕΕΕ: π/πθσθ Ἀθνηξ Ῥτοπρηῦ πρ; Απᾶ Ἡε Ὃ ο ο εις 4οοῦ βραϊποῦ 3 εἔοπθ. 

τὺ εἰωθὸς. αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, 1ὁ Απᾶ Ἱερας απσννος- 
Ίῃπς πβ]ᾶ Πίο ΕἨΐτα, Τ6 

Ἠ18 οπδίοπα οηπ ἴπο ἄπ οξνπο εαὈραῖης ἍἈἀπίο το, βγΏββοραο, τς σον ημοα εἨα]ὲ ποῦ 

ἁὶ (οὐ ἔοπαρε᾽ ἴἩθ Τιοτᾶ ΤΗΥ καὶ. ἀνέστη ἀναγνῶναι. 17 κἀὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον κας 
απᾶ εἰοοᾶ πρ 6ο τθβᾶ. Απᾶ Ίματθ πας ϱΙτθἈ {ο Ἠῖωι [1Πθ] ἍὭΌοο]ς ἄστι] Ἠδᾶ οπᾶσᾶ αἩ ἴπο 

Ἡσαίου. τοῦ προφήτου,' καὶ "ἀναπτύξας' τὸ βιβλίον εὗρεν ἑοπιρζαίίου, μο ἀθρατίς 
οἳ Ἐρβίας ἴλο προς απᾶ λος Ππχο]]οᾷ πο ἍῬοος ἨοΞοσπᾶ ος ο τα 1ος ας 

ἁτὸνὶ τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον, 18 Πνεῦμα κυρίου ο ο ον 
19 ος Ἡπετθ 19 σνας πυτ]σέθπι, [ππο] Βρππῦ ο [ζμε] Τιοτᾶ [15] ο Ίπ ἴμο Ῥοπες οἳ ἐλθ 

” ΄ ΄ -- - - τν 

ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ. ἔνεκενι  ἔχρισέν µε. ᾿εὐαγγελίζεσθαιϊ Ὃ ας 
προἩ. 116, ΟΠ ποοοππύ οἱ πΠ]σἸ ἨἩθ Αποϊπεᾶ π1θ Το βππουπος ἴπθ ρ]αά Φ1άΐἵπρε Έπτης οἳ Ἠϊτα {Ἡτοπρῃ, 

πτωχοῖς, ἀπεσταλκέν .µε. Εἰάσασθαι τοὺς. συντετριµµένους 31 Όλο τεβῖοπ τουπᾶ 
Όοιυῦ. 15 Απᾶ Ἡ Μο [Έπε]ροος, Ἡθηας εοπὸ 1Πθ ἴο Ἠθα] 1μθ Ῥχο]εθη, ηρπι νο ο. 

τὴν καρδίαν; κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς -Εοξπος, Ῥοΐπς ᾳ]οτίῆοᾶ 
-Ἰπ Ἠθαχῦ, ἴο Ῥτοο]δίτα το οαρίῖτος - ἄεινεταπορ απᾶ {ο [ἔπο] ῬΗτιᾶ . ης 

ἀνά] θλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐ ἓν ἀφέσει' 19 κηρύ- Ἠαᾶ Όοεν Ῥχουρλή αρ: 
-. ΑΠπᾶ, 38 Ἠῖς ουβίοπα ΣΘοΟΤΕΤΥ οξ 3ΙΡΗ8, Μ6 5επᾶ ΣοτῦἩ [19] ρα ασ δετκπος, νο Ῥτο πνας, Ἡθ ποπ 1πέο ἔπο 

ξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν. 320 Καὶ πτύξας τὸ ᾿πυπάβοραο οπ ἔμο 5αῦ- 
οἰαῖτα [1Ἡε] Ἔθας 3οξ["ἴμε] "Τιοτᾶ “Αορομβαῖτο, Απιᾶ Ἠατῖπρ το]]εᾶ πρ ἔλο ο. σσ, ο τη 

βιβλίον, ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν, καὶ πάντων Ίἴμειο Ίνας ἄε]ϊγογοᾶ 
Ῥοοξς, ᾿Βανϊης ἀθμποτοᾶ πη ο το αἰϊεπάαρτῦ παῦ ἄοππι, απᾶ “ΟΕ” ἍἈπίο ἨϊπΑ ἴῃθ Ῥοοχ οξ 

η 'πθ Ῥχορπεί Ἐξαῖας. 
ἐν τῇ συναγωγᾷ οἳ ὀφθαλμοὶ ἧσανὶ' ἀτενίζοντες αὐτῷ. Απᾶ πΊοι Ἡο Ἠπά 

5η 90Ἠο ἍΊΒΥΠΑΡΟΕΙΘ, 1ἴἈθ Ἴοσος ππετο Ἠτεᾶ προπ. Ἠϊπη. ορεπεᾶ πο Ῥοοῖ, Ἡθ 
ᾶοιπᾶ {πο Ῥ]αςθ σνἍθτθ 

21 "Ἠρξατο.δὲ λέγειν πρὸς αὐτούς, Ὅτι σήμερον πεπλήρωται 16 πνας ντῖέέοτ, 18 Τμ9 
Απᾶ Ἡθ ος. το ΒΑΥ. το ἔῃοπα, Το-. τσ 5 {π]β]]εά Βρῖτ]ς οξ {πε ιοτᾶ {6 

ΆΡοῦ τηθΘ, Ώθοβ15ε Ἐρ 
ἡ- γραφὴ.- αὕτη ἓν τοῖς ὡσὶν ὑμῶν. 22 Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν πυρ ποπ ως το 

ᾱ ΜΠ]ς θοτιρίατο ᾖἵπ σου 6.58. Ἅπι 811 Ῥοτε πῦπεςς ΌῬτθβοϊι πε ΕοδρεΙ ἴο 

κ. ὁ ατΤΤτΑΥΓ. 5 -- την ΏτττΑ.  Ναζαρέθ ἩὙ ; Ναζαρά Να7ζαΤα Τ. 8 ἄνατεθραμ- 
µένος Τ. Ρ τοῦ προφήτου 'Ἡσαΐου ΙΤΤΤΑ. 5 ἀνοίξας Ῥανμις ΟΡεΠε Ττ. ἁ---τοντ. 
ε εἵνεκεν Ο1/ΤΊτΑΥΡ. ( εὐαγγελίσασθαι οττιΑνς. ξ--- ἰάσασθαι τοὺέ συντετριμμένουξ 
την καρδίαν 6[1,ΤΈτΑ, Ἀ ἐν τῇ συναγωγῇ Ίσαν οἱ ὀφθαλμοὶ 1,; οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συύαγωγήῃ 
ἧσαν ττιΑ, 
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1ο Ῥοος ; Ἡθ ΠαίἩ ϱοπ 
πηθ ἴο Ἰοα] ἔπο Όχοκεπ- 
Ἱοωτιεά, {ο Ῥεοβο]ι ἆθ- 
Ἰϊγοχαποθ ο ἴἩο ο.)ρ- 
τίτθε, απἆ τοσοτεινίασ 
οἱ εἰσαπί {ο τε πα, 
το βοῖ οὐ 1 ροςίγ ποια 
{πο οτε Ῥτυ]κες, 19 {ο 
Ῥχθβο]ι ἔπο αποοερίπρ]ο 
Ὑοας οἳ ἴθ Ιοχᾶ, 
20 Απᾶ Ἡς ο]ο5εὰ τ1θ 
Ῥοοξ, απᾶ Ἠο.Ρ.ινο τέ 
βραϊη ἵο ἴπε τα]πῖσύεσ, 
Απά βαῖ ἀοινηΏ. Απ τηε 
6765 οἳ αἲ] επι ἐπαῦ 
ν/θτς 1π 1πθ ΑΥπΔΣΦΟΡΙΘ 
ποτε {ρδίοποά οἳ. Ἠϊπα. 
21 Απάᾶ ο Ὀοραπ Το δαγ 
πηῖο ἴπενα, Γης ἆατ 15 
ΜΗ18 οσἰρίτιτο {π]1β]]ος. 
1η τουσ 6315. 32 Απᾶ 
β]] Ῥωτο Ὠϊωι σ]ῖηο»ς, 
απᾶ γοπᾷετεά αἲ ἴηθ 
ρτασίους πονάς γ/πίοἩ 
Ῥχοσεθάεᾶ οιῦ ΟΕ Ἠΐ5 
πηουίἩ. Απά ἴπευ ϱαἷᾶ, 
15 ποῦ {πῖ5 «οδερί5 
Ροη2 53 Απάᾶ Ἡθ βοῖά 
ππίο ἴπεπι, Ὑο τσ] 
ΒΗΤΟΡΙΥ 547 Ἀπίο η]θ 
τΕίΒ ΤῬχοτετς, ΤΗΥ- 
βἰοῖαη, σα] ἴἨγεειξ: 
ὙγΏβίσδοέτεχ Ὢθ Ἠατθ 
Ἠεατᾶ ἆἄοπο ἵπ ΟΒΡεί- 
ΤΒΊΠΗ, 40 3189 Ἠστε ἵπ 
1Η7 οοπ/χγ. 24 Απά πε 
βαἷᾶ, Υοτί]γ 1 βΑγ ππίο 
Ψύουι, Νο Ῥτορμθί 18 
βοοθριεᾶᾷ Ἱπ Ἠϊς οσα 
οοαἩϐχγ. 25 Βαΐ 1 {ο]] 
γοι οἱ α ὑχπίῃ, ΠΙΗΥ. 
νΙᾶουνΒ νγοτθ πι Τ9χηε] 
1π ἴηο ἆατς5 οἱ Ελα», 
πγποεπ {πο Ώββνεη 188 
Ελιΐ Ἡρ ἴἨμτερ 7ΘΗΤΒ 
Ώπᾶ εἰχ πιοπ/{Ἡς, πν Πε. 
Ετθοῦ «απιίπθ ἍΥ/85 
ἁΠτοπρποιῦ αἳ πο 
Ἰαπᾶ: 26 Ῥαί τπίο 
ΏΟΠΘΟΕ ἴπεπα τνης Ε]ίας 
βθηΏΐ, 3319 ππίο Ἐα- 
τερία, α οί οἳ Βιάοπ, 
ππΠίο/Α ΤΟΙΠΙΒΩ ἴ]ιαί. 
τσας 8 νγάονν. 27 Απᾶ 
ΙΩΦΠΥ Ίοροτς ππετο Ἰπ 
Ἱαταθ] ἵη ἴμθ ὑππρ οἳ 
Ἐλβεαβ {πο Ῥτορπεί; 
Ἀπᾶ ηΟΠΘ ΟΕ ἴπεηι τ/ο8 
οἱθαπ»θᾶ, Βατίπρ Ἀα8- 
ΑΙΗΑΏ {πο ὮΒγτίδΗ, 
28 Απᾶ α]] {πεγ ἵπ ἴμο 
ΒΥΏΒΡΟΡΊΘ, ΤΥἨεη ἴἨαγ 
Ἠδατά Ἴμεδο {λπίπσς, 
πγετο 8]16ᾷ νηϊῦ νταΏἩ, 
29 απὰ τοΟ5θ αρ, απᾶ 
τἨταβῦ Ἠ]πα οτί οἳ πο 
οἳ ο, απᾶ 16 Ἠῖτα πηζο 
{Ἠθ Ὅτον οἳ ἴχπο Ἠ11 
ΨΓΠΘΤΟΟΠ ἐΠοῖσ οἱ ϐγ σγειβ 
νπ]ς, ἐπαῦ 1πεγ ταὶρΏὺ 
σαοῦ Πῖτα 4ου Ἠοβά- 
Ίσηρ. 90 Βαῦὸ Ἡο ραῬς- 
{πρ {Ἡτοαρ] ἴπο τα]ᾶςε 
οἳ ἴπεπι τγεπῖῦ Ἠϊ5 ΑΣ, 

3] Απά ϱΆΛΠΙ6 ἄοππαι 

} οὐχὶ ΠΤΤΣΑ. 
5 ζαφαρναούμ ΙΤΊΤΑΥΓ. ) 

ἔ Σάρεφθα υγ. ᾿ 5 Ἠλείας τ. 
1) τοῦ προφήτου Μ1ΤιΑ. 

5 ὥστε ΒΟ 88 ΑΙ ΤΤΤΑ., αυτων ΤΤΓΑ. 

ΛΟΥΚΑΣ, 1Υ. 

αὐτῷ, καὶ ἐθιύμιιζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος Τόϊςζἔκπορευο- 
{ο ΠΊ1α, απᾶ ποιο μπῦ Τμ ποχδ οΕ βτασθ γ/Βίο Ῥχο- 

.ρ Γ - ΄ ο . ὶ ἐλ 1Ω2 2 Κατ. 5) 

ένοις ἐκ τοῦ-στύματος-αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον, 'Οὐχ" Ῥοῦτός ἐστιν 
σασᾷοᾶ οαί οξ 15 πποι{ ; Απᾶ 1Ἠοεγ ποιά, “Νου 316 118 

Ιῥ! υἱὸς Ἰωσήφ"; 328 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Πάντως ἐρεῖτέ 
ἴὰο 8οπ ο ζο5ερι2 Απάᾶ Ἠρ δαἱᾷ ἵο ἔλοπι, ΒΙΙΧΕΙΥ γθ τη] 5αγ 

µοι τὴν-παραβολὴφ.ταύτην, ᾽ Ἴατρέ, θεράπευσον σεαυτόν' 
το πο Μπῖ5 ραταλ]ο, Ἐηγε]οίαἨ, Ἡθα]ι ΤἨσβεΙΕ: 

ὅσα ἠκούσαμεν γενόµενα Ἀὲν τῇ! "Καπερναούμ,' ποίησον 
πν]ιαἔδορτον Ἰεπατο Περχᾶ Ῥείηρ ἄοπο Ἅᾖπ Οβρεσπατα, 4ο 

καὶ ὧδε ἐν τῇ-πατρίδισου. 94 Ἐϊπεν.δὲ,᾽Αμὴν λέγω ἡμῖν, ὅτι 
9]5ο Ἠσχα 1π {η]πο[ον/π] σοαπ/χγ. Ῥα0 ο ϱαῖᾶ,. Υεσῖ]γ 1 αγ 1ογος, μας 
δ 9 ΄ ὃ ΄ Ι] .) νά (δ ο ΄ - Ἱι 3 

οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἔστιν ἓν τῇ-πατρίδι-αὐτοῦ.! 2ὐ ἔπ' 
ο ο Ῥχορμεῦ Ἅµαοοερἰρθ 1 απ ἍἢΠΗΒ[ΟΠΠ] οοιπ/σγ. τη 

ἀληθειας.δὲ λέγω ὑμῖν, Ρ πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις 
αραῦ ὑχαῦΒ. 15Ηγ ἴοσοι, ΣΙΑΙΥ . ὙΙἄΟΠΑ πόθο ἹΙπ Ἅᾖ1μθ 4λγβ 

αἩλίουϊ ἔν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὺο τεπὶ ἔτη 
οἱ Ελα η Ίρχαθί, τήιεπ γης "πιιῦ πρ ιο Ἠοατεα «ος 3ΥΕΙΙΑΒ 

τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
αΤητερ απᾶ “πιοπίης }Σ6ἱσ, πηοπ μοχθ Ίνας ο Σ4Ί1Θ 'ρτεαῦ ΊΡοπ α1] 119 

. 96 μ πι 3 ὃ / ΕΕ] βρω) αϊ ΄ Ἱ Γ μ] ΄ 
γῆν, καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἔπεμφθη "Ἡλίας! εἰ μὴ εἰς 
Ἰππᾶ, απᾶ Το 11Ο1Θ οἱ ἵπθια Ὕνας 5επῦ Ε]λιββ οκοθυῦ Το 

ἱΣάρεπτα' τῆς τΣιδῶνος,' πρὸς γυναΐῖκα χήραν. 27 καὶ πολλοὶ 
Ῥλτερτα, οἱ ιάοπῖᾳ, το ἉἈ ποηιαα 1γΙάΟΥ, ᾽ Απᾶ ιδ 

λεπροὶ ἦσαν "ἐπὶ "ἙἙλισσαίου τοῦ προφήτου ἓν τῷ Ἰσραήλ,! 
Ίερεπ» ἍῄὝεχε Ἰπ ἴ]ηο τας οἳ Ε]ἶσἩα Ἅἴπθ ἍἨχορμεί 1ρταρ], 

καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ. μὴ ΣΝεεμὰν! ὁ Σύρος. 328 Καὶ 
Απᾶ ποπε οξ ἔλοπι Ύγας οἸθαποεᾶ ϱοχσερ ὙἈπαππ ἴμθ Βαν. το Λπιά 

ἐπλήσθησαν πάντε  θυμοῦ  ἐν' τῇ συναγωγῷ, ἀκούοντες 
Άππετε «Β]1εᾶ 11] πα πάϊρπβδίοσ Λι «Ἡο ΒΥΠΔΒΡΟΡΊΘ, Ἱεατῖηρ 

-” 9 ΄ γ.γ)  ν ” 

ταῦτα. 399 καὶ ἀναστάντες ἐξεβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς 
ἴλοςε ἐμ]πρς; απᾶ Ἱατίηρ τίδεπ πρ Ἅᾖλεγ οαδῦ. ἈἨῖπι οαῦ .: οἱ [1πε] 

όλ ΑΗ ΄ Ν ε/ , ” Π ] ΄ ιά ” 0 

πολεως, και Ίγαγον αὐτὸν εως ὕτης ὀφρυος του 0ρους εφ 
οἵ ο, βπᾶ 1εά Ἠΐτι απίο ᾖΤῃΠθ Ῥτου ο ἴπο πιοαπίαίη προς. 

΄ ” ” - ν, ο 

οὔ ἡ πόλις Ἰαὐτῶν φκοδόμητο,! Νείς τὸ" “κατακρηµνίσαι 
πιΏῖο]ι ἐΠεῖτ οἵςτ Ἠαᾶ Ῥεθυ Ῥυ116, : 1ος 1ο {Ἡτου; "4ου “Ἠθβᾶ]οπῃ. 

αὐτόν' 90 αὐτὸς.δὲ διελθὠν διὰ µέσου αὐτῶν ἐπορεύετο 
απΐτη: Ῥα8 Ὦθ ραβρδίηρ {ἨΠτοιρῃ [πε] ταϊᾶρὲ οξ ίπθπι πεηύ ΑΠΓΑΥ. 

91 Καὶ κατῆλθεν εἰς ὑΚαπερναοὺμ' πόλιν τῆς Γαλιλαίας" 
Απᾶ Ἡο πτεηῖ ἄοππι ἴο Οαρετπαπι ϱ οἳιγ οἳ 4.11169, 

καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν. 99 καὶ ἐξεπλήσ- 
απᾶ πο ᾖἸθαοπῖης ἴμεπι  οπ ἴἨθ 580 ΏαἱΗ9. Απᾶ ΤΠΘΥ πετθ ϱξ- 

Π.. ᾱί ο . ῃ ”. 3 3 ῃ Φε , λα 
σοντο ἐπὶ τῇ.διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἓν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ.λόγος.αὐτοῦ. 
Μοπ]φπμθά αὖ  Ἠ]β {θβσβίΠΕ, 40 η ΑαἴποσΙσ πα ἍἨὶΒ γιοτᾶ, 

8 Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιµονίου 
Απᾶ ἵπ ΤηἩθ Α7ηαΡοριθ πΠβΒβ8β ΒΤΙΒΩΏ Ἠωτίωης ϱ βρὶτι ϱΕ ἃ ἆθπιοῦ 

ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ µεγάλῃ, 94 λέγων," Ἔα, 
ΠΏςΙΘΑΏ Ἀπᾶ ο οτ]εᾷ ομ 6. πια τοῖίορ Λ]οιᾶ, ΡΑΣΊΠΡ, ΑΠΙ 

ρ αν πι κα ” , τ ῃ , ε κ ἆ 
τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέε; ἦλθες ἀπολέσαιημᾶς:; 

π]αῦ το π8 απᾶ {ο/16θΘ, ᾖθ91β, ἽἈασαχεπθ2 Ατίίποα σοπιθ {ο ἀρδίτογ ο αά 

οἶδά σε τίς΄ εἶ, ὁ ἅγιο τοῦ θεοῦ. 9δ Καὶ ἐπετίμησεν 
1 που ἴπερ πο ἴποα ατῖ, ἴπο Ἠο]γψ [πο] οξ ἀοᾶ, Απά  3Ἀτορακοᾶ 

Χνυἱός ἔστιν ᾿Ἰωσὴφ οὗτος ΤΑ. 1 Γὁ] τε, τα εἷς απΏς; εἰς την ή ης 
ο ἑαυτοῦ τ. Ρ --- ὅτι ἴλαῦ τ. 4 'Ἠλείου 2. τ--- ἐπὶ ΙΠ[Α 

7 Σιδωνίας ΙΤΤτΑ. ἍᾗἩ ἐν τῷ Ἰσραὴλ ἐπὶ Ἑλισαίου (Ἑλισαίον - 
Σ--- τῆς ιγεαᾶ 8, ὈχοΝὴ) ΑΤΊτΑΙΥ. 3 ᾠκοδόμητο τ Ναιμὰν ΙΤΤτΑ. 

9 --- λέγων π[τε]Α. Ὁ Καφαρναοὺμ ΙΤΊτΑΙΥ. 



ιν. ιυκ Ε. 
νι 

ας ὁ Ἰηαοῦς, λέγων, Φιμώθητι, ΄καὶ ἔξελθε 4έξ" αὐτοῦ. 
δηίπι 1186808, 2ασίηρ, Ἠο] Ταν Ῥεβοθ, απᾶ οοπιθ ΞοσίἉ οαῦ ος Ἰΐπι, 

Καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὺ δαιµόνιον εἰς «τὸῖ µέσον ἐξῆλθεν 
Απᾶ κ μμ ΕΣΡ σΏπι ᾖ311Ἓθ Ἅάθπιοιη ἍἈἸπῦο᾽ ἴπθ της «οΑΠΙΘ οπῦ 

ἀπ᾿ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν. 96 καὶ κ πάμετα θάμβος 
ἴτοπι Ἠϊπα, Ίπ πούμίηρ Πατίηρ πατὸ Ἠϊπα, οβΊης Ἰρβ[οπ]κηπιοηῦ 

ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς στα, λέγοντες, Τίς 
προι κα], πα θλου ροκ το 09Ἠ9 αποΐἩος, 2ασίβ, Ἠπιαῦ 

ῥλόγος οὗτος ὅτι ἔν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς 
πποτᾶ [18] 1, ᾖἴλπαῦ σης αισαρσίας: Απὰ Ῥοπες 9 οοπωπιβπᾶς {πο 

ἀκαθάρτοις πνεύµασι», καὶ ἐξέρχονται: 97 Καὶ ἐξεπορεύετο 
ἩπΟΙΘεΒΏ. Ερσέοι βηᾶ ρισι 6ΟΠ1Θ οσα Απᾶ 3υγοηῦ "οι 

ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου. 
ἃρ 3ταπαοῦΣ οοποθζπἶπᾳ Ἠϊπι Πίο ΘΤ6ΙΥ ἍΎῬ]βσθ οἳ υπο οοππύσγ ατοιιπᾶ, 

88 ᾿Αναστὰς δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν 
Απᾶ τιβίπρ πρ οτί οξ ἴλπο Εσαεοριο 19 οπἰετεᾷ Ιπῦο 11ο Ῥουςθ 

Σίμωνος ΕἠΝ πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχοµένη 
οἱ πιο. 3ΤΗ9 πιοῦμετ-ιπ-Ίαπγ 7πᾶ οἱ Βίπιοπ Ἅππαβ οΡΡρΙθΒΡεά νηζἩ 

πυρεέτῷ μεγακρ: καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. ὃ9 καὶ 
Ά 1676 δοεας 5 απᾶ μον βδκεά Πῖτα 1ο: ὮἨσθτ. Απάᾶ 

ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν' 
βἰαπάϊηπς οτος Μο ἩΠοτερια]κοᾶ ᾖἵλπο 4616, απᾶ 10 ]εῖυ ποτ; 

παραχρῆμα.δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει- αὐτοῖς. 
απά {ριπαθβ]α{ε]σ ΒΥΙΒΙΠΡ «΄ ΕΏθ βεγγοᾶ "Πε, 

40 Δύνοντος.δὲ τοῦ ἡλίου πάντες Όσαι. εἶχον 
Απᾶ αὖ ἴπο ροῖηρ ἄοππ οξἴ1ο επ 81] 858 κ λὰ 986 Ἐδά [ροσκοπα] ᾿ 

ἀσθενοῦντας , νόσοις ποικίλαις ἢ ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν' 
β]ο]ς πιθι 3άΐρβε8ς56ς Ἰτβτίοιβ ὩὨτουιρΏπύ Ίἴπεπι το ηΐπα, 

ὁ δὲ  ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας Ἀἐπιθεὶς' Ἱἐθεράπευ- 
Ἀπᾶ Ἡθ /οπ 5οπθ ΡΘΛ0Ο1 ἍΤοξ ἴΠεπα παπά» ἈΠπατίηρ Λ]αϊᾶ Ὠθα]εᾶ 

σεν' αὐτούς' 41 ΓΚἐξήρχετο! δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, 
μπα; Άπά "γεηῦ 5οαῦ “Απο ᾖ1άεπιοπς ἔτοπα ΙΩΒΗΥ, 

Ἱκράζοντα! καὶ λέγοντα, "Ότι σὺ εἶ Ξὸ χριστὸς! ὁ υἱὸς τοῦ 
ουψῖηρ οιῦ απᾶ ἍβΒαβγίΏΡ, Τποα τὸ ἴπο ὠπτὶϐ Ἅἴπο Βοῦ 

θεοῦ. Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκεῖα αὐτὰ λαλεῖν ὅτι ᾖδεισαν 
οξ ἄοᾶ, ᾿ Απά μας Ἡο βαΏρτθά ποῦ (ἴἨθπι {ο βρθαΙς Ώθοβιδο Όπεγ ΚΠΘΥ 

τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 
“(πο δητῖεί αμΐτα 350379, 

40 Τενομένης δὲ ἡμέρας ἐζελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον 
Απᾶ "νοϊπρ 'σοπιθ ᾿άαγ ἨανίΏηςξ Ροπθ Φαν Ἅο ποπύ Ἰπίο ϱ ἀερετῦ 

τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι Νἐζήτουνϊ αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ 
Ῥ]μοῬ, Ἀπᾶ ἴπο οτοπᾶ8β. βοπρηὺ Ἠΐτη, Άπᾶ ΟΛΠΙθΘ πρίο ἨΠϊπι 

καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ-μὴ.πορεύεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν. 45 ὁ.δὲ 
Φυᾶ πγετο ἀεηλιίπρ "Ἠίτα ζμαύ Ἡρ τηῖρῃΏτ ποῦρο τοπ ᾖ1ῆεπι, Ῥιαΐ Ἡοθ 

εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὅτι καὶ ταῖς ἑτέραις πύλεσιν εὐαγ- 
5αἱᾶ ᾗἵο τηθπι, ΑΊΒΟ {ο ἴπθ οἴπογ οἶθῖες “5ο 5ΗηποαπΠσθ 

ελίσασθαί ομε.δεῖι ιλεί θ ὕ γ Λισασσαι με- ει τὴν βασ είαν τοῦ εοῦ" οτι 

5µ19 Ἰρ]μὰ "ὐιάίπρε 18 ατα 9τηῬ, πο . Ἑἰπρᾶοπι οξ ἄοᾶ; Ίεοβπεθ 

Ῥείςὶ τοῦτο Ἀἀπέσταλμαι.! 44 Καὶ ἦν κηρύσσων τὲν ταῖς 

ἀ6Ι 
ἐο ΟλΡεσιαατὸ, α οἵψ 
οἳ ἄπ1εΘ, απᾶ ἱδαρις 
Ίλλεπὶ οἩ ἔἨο βΡῦΑΤΕ 
ἀμπβ. 3 Απᾶὰ ἴἨεγ 
ππεγθ αξἴοπ]-]ιαᾶ αἲ Ἠ]β 
ἀοοῦτῖηθ : Ξοχ Ἠϊ5 πγοτᾶ 
πι ἍὙπΙ ἍἨΡΟΠΕΓ. 
98 Απᾶ 1Π {πο ΘΥΠΑ- 
ΡοριοἴΠοτθ πΒΒΑΠΙΔΗ, 
πγΏΙοἩ Ἠπᾶ ϱ βρΙμ]ξ οἙ 
ΆΏ απο]θβη ἀοτί], απᾶ 
οτ]εᾷ ουῦ πι α Ἰοπά 
νοῖοε, 94 ,βαγίτρ, 1εῦ 
115 819οΠθ6; ν/παῦ Ὠατο 
ππο ο ἄο πηΙῖἩ {ποῬ, 
ἔλοιι ᾖ θεα οἳ Ναζε- 
τείἩ 2 ατύ ἴποι οοπαθ {ο 
«ἀθείτου π92 Ἰ Κπονυ 
άηεῬ ὪΠο ἴλοι ατές 
4Πθ Ἠο]Ιψ Όπε οἳ αοᾶ; 
35 Απά ἆᾖ6δις τερια]κθᾶ 
Ἠΐπῃ, ΒΑΥΙΏΡ, Ἠο]ά {πγ 
Ῥεαος, απᾶ οοπηθ ο οξ 
Ἠϊπι. Απᾶ᾽ ππεη ἴ]μθ 
ἀεν]] ηαᾶ ἐπτουντ Ἠϊτα 
1π ἴπο τα]ᾶκζ, Ὦθ 6ΛΏΙΘ 
οσύ οἱ Ἠϊπι, αηᾶ Ὠττὸ 
Ἠΐτω ποῦ, 36 Απιᾶ 1Ἠογ 
Ἠ/ΘΤΘ Β11 απαβζςᾶ, απᾶ 
ΕΡαΚθ ΑΠΙΟΠΡ ΌἼιοσα- 
5ε]νεΒ, βαγΊπᾳ, ἨΠαῖ α 
πγοτᾶ {5 {Πῖ5 Ι {ος νησι 
ΒΙΟΠΟΣΓΙΟΨ απᾶ Ῥοπος 
Ἡο οοπ]πηβπᾶείἩ {πθ 
ππο]εαη δβΡΙΤΙΦΒ, Επᾶ 
Ὅμεςσ οοπιθουΏ, 37 Απᾶ 
Τε {απιό οἱ Ἠϊπι πγεπῦ 
οαῦ 1Πῇο ΘΥΟ6ΣΥ Ρ]85σθ οξ 
1Πθ οοαηίσγ τοππᾶ 
βΡροηπῦ, 

98 Απᾶ Ἡθ Άτοβο οαξ 
ΟΕ {με ΞΥΠΔΡΟΡΊΘ, απᾶ 
επθετρᾶ Ιπίο ΒΙπΙοπ8 
ὭἨοιδθ, Απάᾶ ΒΙπιοη8 
ππ{θ)5 τιοῦμοσ σας ἴ8- 
χεη νΠ(Ἡ α ϱτοβί {θτοτ; 
8Ώά {πογ Ὀθεοιρλύῦ Ἠΐτα, 
ΣΟΥ: ὪἨθτγ, 39 Ἀπᾶ ᾿πθ 
βὔοοᾶ Ο7ΤΕΥ Ἡθς, απᾶ χθ- 
Ῥικοὰ ἴπο 2ρτος; Ἀπά 
15 19Η{ Ἠθγ: απᾶ 1ΠΠ1Ωθ- 
ἀϊαθεΙψ ΒΕΏθ ΒΤΟΡΟΘ απᾶ 
πηϊπῖβτρχθᾶ τιπόο Ίπεπα, 

40 Νοπ πΊεπ {Πθβιπι 
ππαβ Εεῦῖπρ, α]] Πεν 
λα Πβᾶ αΏΥ 5ἱο]ς νΏῦἩ 
ἀἴϊνοετβ ἀϊδεαςεξ ΡτουρΏῦ 
ἔπεπι πηίο Ἠϊτα; απᾶ 
Ἡθ Ἰαῖᾶ Ὠϊς Ὠατάς οἩἳ 
επετγ οπ9 οἳ ἴηΏεπι, απᾶ 
Ἠεα]θᾶ ἴἨποθτα, 41 Απᾶ 
ἀετί]β β15ο οΆπηε ου ῦ οί 
ΙΩΒΏΥ, οτγΙΏρ οἱιιῦ, Επᾶ 
ΒΑΥΙΩΡ, ΤΏου αγ Οητ]ςέ 
9Ἠθ Φοη οξ ἀοᾶ. Απᾶ 
Ώε τερυΚΊηρ {Πεηι ϱαξ- 
Σεχθᾶ Ίἴπεπι ποῦ ᾖἵο 
ΒρεαΚ: ΣΟΥ {Ἡ6γ Ίποετ 
νπαί Ὠρ πας ΟἨτ]βῦ,. | 

40 Απᾶ π/ηεη 15 σΒβ 
ἄπψ, Ὦθ ἀθρατίθᾶ απᾶ 

Σ0Γ Πίβ ἍἨατο Ι Ῥεθη βοπύ ΣοτίἩ; Απάᾶ Ἠθ θε Ῥτεβοπῖπρ {η ᾖΊλπε . πεηῦ Ἰπίο Αα ἀθβετὶ 
Μι ο» / Ῥ]αοθ: Απᾶὰ Τηθδ Ῥεορ]θ 

συναγωγαῖς' τῆς "Γαλιλαίας." βοπβΏξ Ἠϊπι, πιά 6ΒΙΠΘ 
ΡΥΏΒΡΟΡΊΕΒ οἱ ἄα11εθ. ππίο Ἠϊπι, ἀπᾶ βἰαγοά 

ἆ απ ΤΤΟΤΩ ἩπττΑ. ε--- 1ὸ 0. ἵ ἀπὸ {τοπα ππει. ε--ἢ (0εαᾷ [{Ππε]) αιττταν’. 
Ἡ ἐπιτιθεὶς ΙαγΊ1β ττΤττΑ. 1 ἐθεράπευεν ΤΊτΑ:, κ ἐξήρχοντοτ. 
π--- ὁ χριστὸς αΙΤΊΤΓΑ. Ἀ ἐπεζήτουν βουρΏῖ 8{ἴεγ αΠΤΤι Αν. 
4 ἀπεστάλην 1 ἵω5 5οῦ {οσίΏ ΗΤΤΑ, ἍἡΕ εἰς τὰς συναγωγὰς ΤΊτΑ, 

στ 

ο δεῖ µετ.. 
5 Ἰουδαίας οἳ ὔ ἀ4ε8 Α΄ 

1 κραυγάξοντα ΙΤ. 
ν επὶ ΗΤΤΤΑ. 
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Ενα, ελαῦ 6 αποι]ά 
ποῦ ἀεριτί ἔτοτα έπεια, 
49 Απά Ἡθ ραὶά ππ{ο 
ἆποτα, Τ πααβῦ Ῥγθβς]ᾗ 
ἴπο Ἱϊπρᾶοπι οἳ ἄοά 
Το οἴμογ οἱῦ]θΆ 15ο: 
30: ΤΠεχθεοτο απι «Τ 
Βοηζ, 44 Απιᾶ Ίο ρεθασ]ι- 
εὰ ἵπ ἴμο ΒΓΠΑΡΟΡΙΘΒ 
οἱ 4411196, 

Ύ. Απᾶ 16 οαπαθ ο 
Ρ458, ἴπαῦ, 98 ἴἨε Ῥεο- 
Ῥ]θ Ῥχδσνθα πιροπ Ὠῖτα 
το Ἠθας ἴλο ποτά οξ 
οᾶ, πο βθοοά Ὦγ ἴπο 
Ίωκο οἳ θεπηρσατοεῦ, 
2 ηλλᾷ ΒΠΤΥ Όπο ΕἩίρΒ 
βὐππά πρ Ὦγ {πο Ίακθ: 
Ῥαῦ 0ο ΠΕΠΘΕΓΠΙΕΗ ν/εΓθ 
Ροπο οαῦ οξ {πεπι, απᾶ 
Ἴπειο ὙαβΠίηΠρ Ἰλύγ 
ηεῖίβ. 3 Απά ηο θπ{ετ- 
εᾱ ἰπὲο οπο οΕ {Ώθ 5Π{Ρ8, 
ψμἰο] πββ8 ΒΙπΙοπ’5, 
Ἀπᾶ Ῥταγοά Ἠϊπα ἔπαῦ 
Ἡο γου]ά (πτιιδί ους 
1100]ο ἔτοπα πο Ἰαπᾶ. 
Απάᾶ Ἡο β8ὔ 4οἵύΏ, απᾶ 
ταιρλῦ ἴηο Ῥεορ]θ ους 
οἱ πο εΠῖρ. 4 οι 
Ὢππεη Ἡοθ Ἆρᾶ Ἰθευ 
ΒΡΘΔΚΙΠΡ, Ὦο 54ᾶ ππίο 
ΒΙΠΙΟΣ, Ώβαπο] ου ῦ ἵπ- 
το ἴμθ ἄθορ, απᾶ 1οῦ 
ἄονπ γουιτ Ὀ2ὸύ8 {ο0Γ 8 
ἀτααρΏῖ. ὅ Απᾶ βΙπιοη 
Απβνοτίπς Επ]ά ππῖο 
Ἠϊπα, Μαδίοτ, ν/ο Ἠανοθ 
θοῖ]οὰ αἲ] ἴπο πρηῖ, : 
Επᾶ Ἠβνο ἴαπκαη ηο- 
οΠῖτπρ: πογοτίἨε]οξβ οὐ 
ΥἩΥ υγοτά Ι πι] εί 
ἄούπ ἴπο ποῦ. 6 Απᾶ 
πιπθι που Ἡβπᾶ τΌὉπῖβ 
ἀοπο, ἴπογ Ἱπρ]οδθᾶ 
ρτοαῦ πιπ]](αάο οξ 
ΏβΠθΒ: απᾶ ἴΠποαίγ ποῦ 
Ῥγακθ, { Απά πετ 
Ῥεσ]κοπεᾶ ππύο {πει 
ῬΑΤΟΠΘΥΣ, ππΠΙοὮ ποτθ 
1π {πο οἴπες ϱΠΙΡ, {ππῦ 
3Π9Υ 5Ποι]ᾶ οοἱπθ απά 
Ἠθ]ρ {πεπι, Απά ἴἨογ 
6ΑΠΠΘ, απά Β]]θᾶ Ροῦ, 

«ΒΙς σγαβ 

4μοβο Ίπ Πο οἴ]μες 

ΛΟΥΚΑΣ, ντ 

Έ΄ Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι' αὐτῷ 
Απά 16 οαπαθ {ο τον  ἄασιπρ τπο Επι] το οτοπά οτε υπ΄ πι 

ττοῦϊ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θὲοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς" παρὰ 
να Ἠθας Ἅἴπο ποτᾶ οἳ ἄοᾶ, Όλοι Ἆ9 ο ος υν 

τὴν λί .μ Γεννησαρέτ' 3καὶ "εἶδειὶ δύο Ὑπλοῖϊαι ἑστῶτα 
Τποθ .οξ ἄθππεβατθί : Ἀπᾶ ἩἨθββΝ πο ο βέαπαϊπασ 

παρὰ τὴν λίμνην' οἱ-δὲ λἀλιεῖςὶ Σάποβάντες ἀπ᾿ αὐτῷν' 
ῶσ, Ίμοθ μεν Ῥαῦ ἐιο ΒβΠοτταθα Ἡατίπα Βοπο . Έτοτα ἔλθτα 

Ἰἀπέπλυναν! τὰ δίκτυα. Ὁ ἐμβὰς-δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων 
πυαθιεᾶ 'πθ ' πιρίβ. Απᾶ νωπά θπἰοτεᾶ Ἰπίο οπθ ΟΕ11ο Απρ 

ει ὃ ἦν τοῦ! Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἔπαμαγα-ι 
Βιπιοπ)ς, πο αρ] Ἡϊπα Ἅἆτοτα ἴπθ α ο Ῥας 

εἴν ὀλίγον' Ῥκαὶ καθίσας! ἡρίδασκεν ἐς τοῦ πλοίου! τοὺς 
ο κα τί; απᾶ Ἠατίηρ βαῦ ἄοππ. Ἡθ ἴαιρΏί ἆτοπι ἴλο -. τπο 

ὄχλους. 4 Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα, . 
οτουγᾷβ, Απᾶ ππθη 9 ορβςθᾶ ο. Ἡθ μβίὰ ᾖἵο σσοα 

Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε τὰ.δίκτυα-ὑμῶν εἰς 
Ῥυαϊ ος 1ΏῦΟ ἴπθ Ἅἄθερ Ἀπᾶ Ἰ1οῦ ἄονπι γοισ΄ πείβ ὰοχς 

ἄγραν. ὅ Καὶ ἀποκριθεὶς 3ὸἳ Σίµων εἶπεν "αὐτῷ, '᾿ Ἐπιστάτα, 
8 πβα]. Ἀπᾶάᾶ απαποτίπᾳ Ἐπποα ἍΒαὶᾶ Ἅᾖ{ολίτα, λ{αβίεσ, 

δὺ ὅλης τῆς! νὺκτὸς κοπιάσαντὲς οὐδὲν. ἐλάβομεν' 
οσα ο. 11μ9 παρΏῦ Ἠανῖπρ Ἰαρουτεᾶ, ποῦβΙπρ ἩβΥθ ὙἩθ Ίλ]κεπ, 

ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί.ισου χαλάσω τὸ δίκτυον.' 6 Καὶ τοῦτο 
ταῦ ὖ ΤἈΨ πγοτα 1 νΠἩ 1οῦ ἄοππι Ὅπθ ηοῦ, Απᾶ ᾖἰπῖς 

ποιῄσαντες συνέκλεισαν Ἀίχθύων πλῆθος! πολύ: Ιδιεῤῥήγνυτοϊ 
Ἠατίπρ ἄοπθ ἍΤἨεγ επο]οιθᾶ οἱ 8βἩθ α΄”βμοβὶ ρτοαῦ; πας ος 

δὲ ἑτὸ δίκτυονὶ αὐτῶν. Ἰ καὶ κατένευσαν τοῖς µετόχοις 
3απιᾶ Σποῦ αμμεῖτ, Απᾶ ᾖ1Ἠογ Ῥοσκοπθοᾶ {οίμο. νὰ α 

κτοῖς! ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς' ᾧ ἑτέρῳ ] 
βΗ{Ρ, ἀλαῖ οοπαῖπρ Ὅμεγ ΡΠποπ]ά Ἠε]ρ. ἴπεπις 

καὶ Ιᾖλθον,! καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε µβυθίζε- 
βπᾶ ερ σε Ἀπᾶά Ἀ]]θά Ροῦμ 119 απ/ ρα, Βο ἴπαῦ 3γ/ετο ὕβιπ]- 

σθαιαὐτά. 8 ἰδὼν.δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν 
πρ ΛΠογ. Απὰ»πατίης΄ρεθπ πποπ “Ἐοίος 1911 οὐ "πο πουν 

πτροῦ! Ἰησοῦ, λέγων, Ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός 
ο. ΒΑΨΙΗΡ, αν κό. ἆχοπι ἩἈθ, 105 Β ΠΙΔΠ Ἀ ΒΙΏΠΟΣ 

εἰμι, κύριε. 9 θάμβος.γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς 
ἴιε αβῖρς, πο ὑλαξ Ἀοτ ν. 1, οι : να «πορωκτον νν 1914 Ἠο]ά οᾳ ἍἨϊπα ο 81. 1λουθ 

Ῥοραπ ἰοαίπ, 8Ὕμοι σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῷ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων Ἀὶ συνέλαβον: 
ειο ος απ ο παςι ία ει σα ο Όλο, Άθ]ιο ΙΟ 1ο Ἠδᾶ ἵρκον 
Έπος, ΒαγίΠΕ, Ώορατί 10 ὁμοίως-δὲ καὶ ᾿Ἰάκωβον καὶ οἸωάνν ν! υἱοὺς πεβεδαίου - τν ς ην - ϱ) 
ΤΟΤΩ Τα”; ΣΟΥ Τ ΒΤΩ Α. ρπά Τὴ ΠΚΘΙΠΑΠΠΟΣ ΙΟ Ἅ«ππαθ απᾶ αομμ, 8098 Ἅοξ Ζεροᾶες, 

Εἰπέα] ταβΏ, Ο Τιοτᾶ. ν . Β ” ρ 
9 Έος Ἠ9 πας 49ο οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίµωνι. Καὶ εἶπεν τρις τὸν Σίµωνα 
πιο νι οσα πο Θτθ ΤῬΗΓΙΠΕΤΒ πητ ΡΊΠΟΠ,. Ἆπά "Βα]ά : "βίπιου 

Τ. Θ 

ἄταιρ]λὺ οἳ πε Άρμος Τὸ: Ἰησοῦς, Μἠ φοβοῦ' ἀπὸ τοῦ.νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ 
πΠΙςἩ "που Ἠβᾶ ὕπκοπ: 11ΒΙΑ, Έθαχ ποῖ; Έχοπαι ἨεπορξοτίἩ ΊηΘΠ. ἴλοι Εα]ὲ Ῥα 
10 απᾶ 8ο Όα8 αἶβο 
Ίατπος, απᾶ ολα, ἐνο ζωγρῶν. 11 Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες 
ΒοΠΡ οξ ΖοΏοᾶςο, ΠἨ]ο] οαρυιτίηρ.. Απά Ἠανίης Ῥποπαμ ἴἩθ Απρ {ο ᾱ, Ἰθανίπς 
ππθτθ ΡΏΓίΠΘΣΥΡΒ γη Ώ Βἱ- Ἱ 
ταση. «Απᾶ Πεκας απ]ᾶ Ἱἅπαντα! ἠκολούθησαν αὐτφ. 
απῖο ΒΙΤΠΟΠ, Ἐθαχ ποῦς 81] 1ου Ξο]]οπθᾶ πι, 

: ἕκαὶ αἶδο τητΑα. Ἅὗἴδεν Τ. 5 πλοιάρια 5ΠΙΘΙ] 8Π1ρ5 ΤΑ, α ἀλεεῖς τ.  ἀπ᾿ αὐτῶν 
᾽αποβάντες ΤΊΤΑ. Σέπλυνον ΊΕΤθΘ ΜΑΘΕΙΏΡ ΗΡΑ, ζ ἔπλυναν π, »-- τοῦ ΙΤΤΓΑ. ὃ κα- 
θίσας δὲ ΤΑ. 5 ἐν (ἴπ) τῷ πλοίῳ ἐδίδασκεν Τ., ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν Α. ἆ ---ὁ ΤΤΓΑ. 
5--. αὐτῷπ. Ἅἃ--- τῆς (:' εακῖ 9, ννΠο]θ ηἰρηΘ) 1 ΤΤτΑ. 6 τὰ δίκτυα ἴἨθ ὨΘίβ Τι. Ἁἃ πλῆθος 
ἐχθύων ατΊτα ή, 

Ῥγεα κΙΠΡ) ττνΑ. 
απ Ἰωάνην Τε. Ρ--- ὁ [τε]Α. 

1 διερήγνυτο Ἱ,} διερήσσετο Ίπτα. 
κ -- τοῖς [α]ττια. 1 ἦλθαν τ. 

4 πάντα 1119, 

ἡ τὰ δίκτυα Ἠθῦ5 (γεαᾷ διερ. ενθ 
5. --- τοῦ ΙΤΤΥΑΥΗ, ' 3 ὧν Ίσα 



10 ΚΕ, 

«19 Καὶ ἐγένετο ἐν.τῷ εἶναι αὐτὸν ἓν μιᾷ τῶν πόλεων, 
Απά 1ξ ϱΛΠ1Θ 10888 5 Ίγαβ 1µ9 1π οπθ οξίπα «οᾖδίθβ, 

καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας" "καὶ ἰδὼνὶ τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν 
Όιαῦ Ῥελπο]ᾶ, Απααπ ἍΕα] ἍοΕΊΙΕΡΥΟΣΥ, απᾶ κεεῖπς Φ6βυ8, . {α1Ιπρ 

ἐπὶ  πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, Κύριέ, ἐὰν θέλῃς: 
προπ ΠΡ] 4809 Ὦο Ῥονοισαί Πίτα, ΡΑΥΙΠΡ, ἸΤιτᾶ, 16 ἴποι σης 

δύνασαί µε καθαρίσαι. 19 Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα 
ἔποι οτί αΏ]θ πιθ {ο οἸθαπθο. Απιά Πανίηρ εἰτείομεᾶ οαξ Πἱ5] Παπᾶ 

ἥψατο αὐτοῦ, "εἰπών.! Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως ἡ 
Ἡο ἑοπσμεᾶ Ἠϊπι, παγίπρ, 1 πΊ]]; Ῥο ἴποι οἸεαηπεᾶ, Απά Ιπιπθᾶ]θίε]γ ἴμθ 

λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ. 14 καὶ αὐτὺς παρήγγειλεν αὐτῷ 
Ίερχοβ ἀθμασίθᾶ Ίτοπι ᾖἩΠϊπι, Απᾶ ᾽ Ἰθ οἈαχροᾶ πα 

μηδενὶ εἰπεῖν ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ καὶ 
190Ππο ᾖΌοίοῇ;: ὭΌῬαῦ Παπίας ροποθ ΒΊΘΤΓ 1Ἠγβε]Ε {ο {μθ Ῥχθβ, απᾶ 

προσένεγκε περὶ τοῦ.καθαρισμοῦ.σου, καθὼς προσέταξεν ἵΜω- 
οὔες 20ΟΥ 117 εἸεαπβῖπᾳ, 85 3ρχᾶετοᾶ 1Μο- 

σῆς,! εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 165 Διῆρχετοδὲ μᾶλλον ὁ 
865, 20; α "ΘΑΠΙΤΙΟΩΥ το νῃεπι, Ῥπαῖ πας ϱρτεαᾶ αὐτοβά 0111 πιοτο 1Ἠθ 

λόγος περὶ αὐτοῦ .καὶ ὄυνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, 
χοροχῦ οοποριπῖηπρ Ἠϊπα; Ἀπᾶ 3Ὑγοχο΄ οοπαῖπρ 3οχογᾶβ 1ρτοιῦ ο ᾳρατ, 

καὶ θεραπεύεσθαι ἹΤὑπ' αὐτοῦὶ ἀπὸ τῶν-ἀσθενειῶν αὐτῶν" 

τ 

Απᾶ  «ἵο Το Πθς]θᾶ τν Ἠΐπα Έτοτα ἐΠεῖτ {πβγπαϊ{]ςΒ, 

16 αὐτὸς.δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρῆμοις καὶ προσευχό- 
ῬπτἩηο ὙὝἵας Ἅτοήτίπς ἵπ ἍᾖΤἴῃπο ἀεβοτῦβ απᾶ ΤτΑΥ- 

µενος. 
1πρ. 

17 Καὶ ἐγένετο ἓν µιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσ- 
Α πά 16 ο8Ώ1θ ἴο 888 ΟΏ ΟΠ6 οἱ ἴΠοθ Ἅἄαγα Ὅπαῦ Ἡο ἍὙπαβ ᾖΊἴθαςῃ- 

κων, καὶ ἦσαν καθήµενοι  Φαρισαῖοι καὶ νομµοδιδάσκαλοι, 
πρ, απᾶ {ποτε νγετο εἰθθῖπᾳ Ὁν Ῥλαχίδεθϐϐ απᾶ ἍΤεπο]μοτβ οξ {Πο Ίαπη, 

.ν δν ή πο / 1 ] ΄ ΄ ” λ / ἃ 

οἳ ΄ἦσαν Σἐληλυθότες' ἐκ πάσης κώµης τῆς Γαλιλαίας καὶ 
ππο εχε σοηΏ]θ οι οἱ 6ΥοΙΥ τσ]]]ασο ο 6α]1199 βηᾶ 
” ο 1 ΄ τν » , τ η 
Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ' καὶ δύναμις κυρίου ἡἤν εἰσ 
οξσζαάθα απᾶ ο ζεγαδα]σπα : Ἀηπᾶ ἍἩΆῬοπες οΕ[ίΠ6] Τιοτᾶ ν;α Γποτο] ἔος 

νὰ 2 γ 2 ΄ ἤ 8 Λ ἶδ ” δι , α] ΔΝ λί 

τὺ ἰᾶσθαι Σαὐτοῦύς.! 18 καὶ ἰδού, ἄνδρες φεροντες ἐπὶ κλίνης 
το Ἠθα]. τοπ... Απά Ῥελμο]ά, πιει ΟΑΥΥΥΙΠΡ ἩἩ1βροπ ἃ ΟΟΙΟΒ. 

” εν Ὅχ ’ νο ΄ ” ῳ η ο 

ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγ- 
Ά 1Ω8Π ἍἩἨΤΊΟ 88 Ῥβχα]γροᾶ, . απᾶ ἴπεν ποαρΏί “Ἡϊτπα 3ο 3ρτῖηρ 

ο Δ ” ζ ηλ μι Ν ῃ απ Επ 8) ΝΙΙ 
κεῖν καὶ θεῖναι-  ἐνώπιον αὐτοῦ' 19 καὶ μὴ εὑρόντες "διὰ 
Ἰπ απᾶ Το )]ασο Πτα] . Ῥείοχο Ἠΐτα, Απά πού Ἠανίηρ {οαπᾶ 

ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες 
πΏπῦ πγαΥ που εποα]ᾶ Ὀτίπρ ἵπ ἨὨῖτα οἩ αοοοππύ Οἱ ἴἩο οτοπᾶ, Ροῖπς πρ 

ἐπὶ τὸ δῶμα, διὰ τῶν κεράµων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ 
ον Ίλιο .Ἡοπβείορ, ἕῃτοαρι ἴπο Ὅι]ος. ΊἨεγ 1εί ἄοππ ἍἨΐπαι τσ ἴμπο 

/ 2 αμ | 3 ”.» ρω ΔΝ ” ] ἁ 

κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. 390 καὶ ἰδὼν τὴν 
Ἠέ]ε οοσςἩ πο ἴ11θ ᾿το]ᾶςί Ῥεξοτθ 76518. Απά εεεῖπς 

Ιπίστιν.αὐτῶν εἶπεν Ῥαὐτῷ,' "Ἀνθρωπε, ἀφέωνταί σοι 
9Ἠαιγ Εα1{Ἡ Ἡο βαἷᾶ ἍᾖΤο Πΐπι, Μαπ, “Ἠατο ΄ρ6επ 5Εοχρῖνοη 5ἱμεε 

΄ { 
αἱ ἁμαρτίαι.-σου. 21 Καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς 

τηγ 25118, Ἅπᾶά  Όοραπ Το ΤΕΑΡΟΠ. τμο 5ΟΣΙ96Β 

καὶ Οἱ Φαρισαῖοι, λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασ- 
Απᾶ ἴπο ὮῬΠατίεεθξ ΒΑΥΊΠ5, Ἴπο 1 0μῖς Ὑ/ηο 5ΡοαΚκς τ]αςδ- 

φημίας: τίς δύναται Ξἀφιέναι ἁμαρτίας»! εἰ μὴ µόνος ὁ θεός: 
Ῥπεπαίεα Ἡπο ᾖ αΌ]θ 190 Έο:ρ1το ΒΙΗ5, εχοερῦ "4]οπο αᾳοᾶ 2 

τἰδὼν δὲ. 5 λέγων Ίπις ἢὉ Μωύσῆς ΙΤΤΤΑΥ. 
ᾱ συμεληλυθότες οὐπηθ {οψείΒθΓ τ., 
μία. ---- διὰ αμτΊτΑΊἩ. Ὁ --- αὐτῷ ΑΠΤΊΤΑΙ 

ν --- ὑπ αὐτοῦ ΙΤΊτΑ. 
} αὐτόν Ὠῖπῃ (πεαᾶ υνας {οτ Ὠϊς πθα]ΙΠρ) τΑ. 

ο ἁμαρτίας ἀφείναι ΗΤΤίΑ., 
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4ΤοΊα Ἠεποβξογί] ἐ]οια. 
Ελα] «οβῖεα ἍἨεῃ. 
11 Απᾶ γ/Ποη {Ἡεσ Ἰαᾶ 
Ότοιρη{ ἐλεῖχ εΠῖρ5 {ο 
19πᾶ, ἴλεσ Σοχβοο]ς 311, 
Ἀπᾶ Σο]]ουγεᾶ Ἠΐπα. 

12 Απάᾶ 10 οππιο Τ0 
Ῥ858, π/ηθπ Ἡο πας ἴπ 
3, οργύαῖη οἵίγ, Ῥε]πο]ά 
Ὦ ΥΩΑΏ Ε11] οξ Ι6ρΓΟΡΒΥ: 
πιο φεεῖπρ «έδαβ {611 
ος. ᾖΠΐδ 406, αηᾶ Τε- 
εοασπέ Ἠϊπι, βαγίπᾳ, 
1ιοτᾶ, Ἡ ἴπου νε, 
"ποια: οβηπςῦ τηπ]κο 18 
οθβΠ. 13 Απᾶ τε ριιῦ 
ΣοτίἩ :ῖδ Ἠαπᾶ, απᾶ 
{οπσ]θᾶ Ἠϊπα, βατΊηρ, 
1 πῇ]]: ῶο ἴποι οἸθαἨ. 
Απάᾶ Ππιπιθά]αίεΙγ ἴπθ 
18ΡΧΟΡΒΥ ἀεραχίθᾶ Έτοπα 
Ἠμη., 14 Απάᾶ πε σπατρ- 
εᾱ Ἠϊπῃ {ο {6]] πο πιαή: 
Ῥαῦ ρο, απά ϱποεπ {1γ- 
Ρ9Ι8 Ίο {μο Ῥτϊοςί, απᾶ 
ος οχ ΟΥ 0Ἠγ οἸοαπσίηρ, 
Βοοοτᾶϊῖπρ ϐ5 39588 
οοπαπαπηἀσᾶ, ΣΟΧ Α ἵ68- 
Τἴπιοπν Άαπίο 1ΤΠεπι, 
19 Βυΐό 5ο πωπον 1ηθ 
ΊΩΟΙΘ., ποπῦ Ίλποτο α 
ᾷηταθ αὈτοβᾶ οἳ Ἠϊπι: 
Άπά ρτεαῦ πα] ναᾷθΒ 
0Π19Θ θορεῦ]ετ [ο Ἠεας, 
Απ 1ο ο Πθβ]εά Ὁγ Ὠῖπα 
οἳ ΊΌλμεῖς Ππβγπαϊ]ς, 
16 Απά Ἡο νη(λάτον 
Ἠήταθε]{ Ἰπίο 11ο ν]- 
ἄετπεςς, απᾶ Ῥχαγοεᾶ, 

17 Απᾶ 16 οα/ίπθ 50 
Ῥ855 οη 5 οργίαϊπ ἄαγ, 
856 Ἡδ νγαβ ἴεαςΒίηρ, 
τπαῦ ΊἨετο πετο ΡΗά- 
119683 απᾶ ἀοοῖοτ5 ο 
{πο Ίαν αἰθιῖῃπρ Ὦγ, 
πυΏ]ο]Ὦ ΎΓΕΥΘ οοπ1θ οἱιῦ 
οἳ 6τετνγ ὕονη οἳ µ- 
11168, απᾶ πάσα, απᾶ 
1εχπβ8]επΙ: απᾶ Τῃθ 
Ῥούες οἳ {19 Τιοτᾶ ν/Β 
Ώγεδεπί ἴο θα] ἴπεπι. 
18 Απᾶ, Ὀομο]ά, ππεῃ. 
ὈτουρΏύ Ἱπ α Ῥεᾶ 
πΠΑὮ πνλῖοὮ τγας {ακοτ. 
ν/ϊτῃ α Ῥα]5Υ: απᾶ ΤΠεγ 
βοισ]Η{ πιεαής ἵο Ὀτῖης 
Ἠΐτα 1Π, απᾶ το Ίαν Λΐπε 
Ἄοΐξοτθ Ἠϊπα. 19 Απά 
πποη ἴπογ οοι]ά ποῦ 
πα Ὁγ τνππῦ αν ἴπεγ 
παϊσηῦ Ῥτίηπρ Ἠϊῖτπι 1π 
Ῥοσβας5θ οἱ πε πα]{]-- 
φιᾶς, ἴπεγ πτεηῦ προ. 
'ηΠο Ἠοαδεῖορ, απιᾶ ]ες 
Ἠ]πῃ ἄονγηα Έητοιρ] ἴπθ 
θ1]τηπς να ἡΠῖδ οοισοἩ 
1πύο ἴηΠο πα]ᾶρυ Ώεξοχθ 
φοςῄς, 20 Απᾶ πετ Ἡθ 
Βατ υΠεῖτ Εβ1{Π. Ἡς βαῖᾶ 
ππίο Ἠϊπι, Μαπ, Την 
βἶης οτο Εοτρίγεη (16, 
21 Απᾶ {πο 5ογίὈοςῬ απᾶ 
Ίπο Ῥπατίεες» Ῥορ8η {ο 
ΙΘΒΡΟΠΣ, 5αγίπρ. Ύ/πο ἵ8 
4Π18 ἹΠΙοἩ µρεβκετῃα 
Ὦ]αςρποπαῖεΒῇ ΊποςαηΏ 
«Έοτρίνο είπε, Ὁαπὲ ἄοά 
β]οποῦ 22 Βαπὶί πηευ 

π --- οἱ ἴπθ π, 
ᾱ -- αὐτὸν 
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ὤοβια Ῥοτοαίτοά {ῃαῖτ 
{λοιρ]Ἡίς, Ἡθ ΔΗΒΘΥΓΕΓ- 
1πρ βαὶᾷ απίο ἴπαπα, 
ἨΠαϊῦ ΊΘΛΡΟΩ 7ο ἵη 
ποιχ Πεαχίς 2 25 ἨΠο- 
{που 18 ϱηΦί6Χ, Το ΒΑΣ, 
πἩν Αβἶπς ο Σοτρίτεη 
Τπσο; οἵ Το 847, Ἠϊδο 
πρ Απᾶ πακ; 24 Ῥυΐέ 
άλαξ γοτααγ Κπου μας 
Πο Βοη οἱ Της Ἠαῦ 
Ῥούψγος Ἡροή θατύἩ ἴο 
Σοχρίνο 8ἱΠ8, (Ἠ9 βα]ᾶᾷ 
πο 419 Εἰοὶς οἳ ἴπο 
ΡΗ15γ/) 1 βαγ απῦο ἴμοο, 
Ατίκο, απᾶ ἴα]λκο πρ {Ἠγ 
οοἱιςσἩ, απᾶ Ρο ἸΙπῖο 
ἔλίπο Ἠομβο. 25 Απά 
ἀταπιοβ]αθε]γ Ἠετοβθ ΠΡ 
Ὄοθέοτο ἴἨαπα, απᾶ ἴοοῖς 
αρ ἴπαῦ ὙἩετεοη Ίθ 
1ΑΥ, απᾶ ἀερατίεᾶ {ο 
Ἠΐβ ου/ή Ῥουςο, ϱ]οτί1γ- 
Ίηρ οᾷ. 26 ἀπᾶ ἴπον 
πθτθ 811 απηαζεᾶ, απά 
1ΠεΥ ϱ]οτ]βοᾷ αοάἀ, απᾶ 
ππετο ΠΙ]εᾶ νηυα 18ΑΣ, 
ΒΑΥΙΩΡ, 9 Ἠβτθ 5εεη 
ΒίταηΡο {Π]πρβ 6ο ἄλγ. 

27 Απᾶ αξνογ Ίἴπεςο 
Εήπρβ5 Ίο πεπύ ΣοτίἩ, 
ΆΠπά δαν α Ῥαρ]σαη, 
ποτηεᾶ Τετ], 10 πρ ϱὖ 
Ὅλε τεσε]ρί οἳ οωδίοπι : 
Αιᾶ Ὦο βαἰά απῇο Ἠΐπι, 
Ἐοί]οπ1ηο, 28 Απάᾶ Ἡθ 
16Ε{ Αα], το5ο πρ, απᾶ 
1ο]]οπγθά Ἠῖτα, 29 Απᾶ 
Τιεγί ταδᾶε Πίτα α ρτεαΏ 
Σθαςῦ ΊΏ Ἠϊδοπη Ποπςθ : 
ΦΠᾷ Ίπετο Ί/88 Αα ρτοοῦ 
σοπιραἩΣ οἳ Ῥαβ]σβΠβΒ 
Ἀπᾶ οἳ οἴπετβ ἴπαῦ 
Βνῦ ἄονπ στη ἴΠοπα, 
30 Ἑπίυ ἰλπεῖς βΒοτῖρες 
Απᾶ ἘΗΠατίεεθϐ ΤΙΙΙ- 
πηατθᾷ αρα]ηςδί Ἠϊ9 αἷς- 
αρ]θς, βαγΙΩΡ, ΗΥ ἄο 
σε εαῦ απᾶ ἀτιη]ς τν] 
ῬαῬ]άσατβ απᾶ ΒΙΠΠοΤΒΖ 
Σ] Απᾶ ἤεοπβ ΑΠβΥεΓ- 
πρ ββῖᾶ ππίο {Ἠοπη, 
Τπου {ἴλβί ατο γ/πο]θ 
πθρᾷ ποῦ α ΡΗγβίοίαη; 
Ῥαῦ {πεσ ἐβΑβῦ ατε εἷο]ς, 
22 Ἰ οπηο ποῦ Το ος]] 
Τπε τ]ρηίροας, Ῥαῦ ϱ1η- 
ὪθΙβ Το τερεηίαηος, 
35 Απᾶ ΊἨεγ εαῖᾶ ππίο 
Ἠΐτα, Ίησ ἄο ἴπε ἀϊδ- 
οΡ]68᾽ οἳἑ ἆᾖομο {αβί 

ου” 

ᾱ--. ἀποκριθεὶς τ/ττ]. 
Ε παραλυτικώ ΡαΥα]γ{ίο 1.. 
Κ πάντα ΙΤΤτΑ. 

γ. 

άπο- 
ΔΠ- 

ΛΟΥΚΑΣ, 

90 ᾿Ἐπιγνοὺς.δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς.διαλογισμοὺο αὐτῶν 
Ῥυϊ "κπονΙπς΄ 116519 ἡλοῖσ τεββοΠΙης8 

ἃ 

κριθεὶςἳ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις 
Ευγοτῖηρ βοῖᾶ ο άμεπι, ΗΝ Ἅτεπβοπσο 1π Ἡρατίβ 

ὑμῶν; 98 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ᾿Αφέωνταί σοὶ 
1γουτ2 πυπίοἃ 18 6α5Ί6Σ, 108ΒΑΥ, Ἠδατο Ῥεοπ Ξοτβίτεηπ {περ 

{ { . Ἁ 3 ” ο” η] 9 Φ. . ε/ δὲ 

αἱ ἁμαρτίαι-σου, ἢ εἰπεῖν, Ξ Εγειραι’ καὶ περιπάτει; 24 ινα.δὲ 
117 δἰπα, ος Το βαγ, Αγίας απᾶ πα]κῇ Βιΐ εαὺ 

σα” ε/ {) ΄ ορ « εν -” θ ΄ ο ει ο 
εἰδῆτε ὅτι ᾿ἐξουσίαν έχει ὁ υιος του ἄνθρωπου επι της 

Ψθ1ΠΑΥ ΚΠΟΙΥ Πας Ἅαίμοσί ας {19 οι οἳ πΙΔἩΏ. οη ᾖἴπο 

γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἶπεν τῷ ἔπαραλελυμένφ,!ὶ Σοὶ λέγω 2 φ ρ μεν, ο κ Ἡ 
θατί1ι {ο Έοτρίτο βίπα, Ἡορα]ᾶ {ο ἴμθ Ῥαχα]γδοᾶ, Το ἴπερ 1 βαγ, 

Ῥξγειραι, καὶ ἄρας Ὦτὸ.κλινίδιόν-σου πορεύου εἰς τὸν οἶκόν 
"Ατίςο, απᾶ Πανῖησ {απκεπ αρ ἴΠγ Η0ζ]ο οοιςσ] Ρο το 3μουβθ 

σου. 25 Καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας 
11η. Απά Ἰπαπιράϊαίεῖσ Πατίαρ ποοᾶ πρ ΤῬεξοίθ ἍΠεπι, Πατὶηρίακει πρ 

» ἐφ᾽ 1ῴὶ  κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν. οἶκον. αὐτοῦ, δοξάζων 
[ἰπαΐῦ]οιᾳ π]ιῖοα Το σας Ιγίπᾳ, Ἡε ἀερατίεά ἴο Ἠ15 πουςε, ρ]οτ]εγίπρ 

τὸνθεόν. 96 καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον 
οά. Απᾶ απιαζεπιεπί  πεϊσεᾶ α11, απᾶ ἴλεν ρ]οτῖθεᾶ 

τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου, λέγοντες, Ὅτι εἴδομεν 
ἀοᾶ, απᾶ ποτε β]]εά πιῦἩ θα, δΗΥΙΠΗ, Ίο Ἠλτε 586εῦ 

παράδοξα σήμερον. 
Βίταπρο ὑπῖπρςβ {ο-ᾶαγ. 

2] Καὶ μετὰ ταῦτα 
Απᾶ αξίογ ἴπεςε[Ππίπβς Πο πγεπῖ {ος{Ἡ, απᾶ 

α ΄ ] κ. Π ΄ Δ . . λ ́  . Ί ο - 

ὀνόματι Ἰλευῖν,! καθήµενον ἐπὶ τὸ τὲλώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
Ὅγ πατπηθ 1τ!, 51 πρ Ἀἲ πο ἵᾳπχοβοθ  απᾶ ϱαὶά Το Πῖπι, 

᾿Ακολούθει µοι. 28 Καὶ καταλιπὼν ἅπαντα,ὶ ἀναστὰς Ἰἠκο- 
Ἐο]]οι Ὥλο, Απᾶά ἍἹΠανίπρ ]οξυ ᾽α1], Ἠατίηπρ ατί5οΠ Ὦς {ο]- 

ἐξῇλθεν,. καὶ ἐθεάσατο τελώνη», 
ΒΑ Α ἵβχκ-ραίΐ]ετες, 

λούθησεν! αὐτῷ. 99 Καὶ ἐποίησεν δοχὴν µεγάλην πὸλ 
Ἰουτεᾶ Ἠϊτπα, Απά Αχηβᾶρ δΣοπίετιαἰππιεηύ ϐς "ρτεθῦ 

Ἀλενϊςὶ αὐτῷ ἐν τῇ.οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἦν ὄχλος Ότελω- 
αΤιογὶ {1οτ Ὠἶπα ἵπ Ἠϊ6 Ἠόμςθ, ΄  απᾶ ἴμογθινας α πιι]Ω{μᾶο 5οξ"ζικ- 

νῶν πολύς! καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ αὐτῶν κατακείµενοι. 
ΡΑἴΠεχετβ Ἰρτοοῦ απᾶ οΟἴΠετβ ὙΠοΟ πετ πα ἍΊἴπεπι χοοληίης 

90 καὶ. ἐγόγγυζον οἱ γραμματεῖς. αὐτῶν καὶ οἱ Φαρι- 
[οὐ {αρ]ε]. Απά πιατηιαχεᾶ 9Πεῖχ 5οΓ1068. Απᾶ ἴπο Ῥλατί- 

σαῖοιὶ πρὸς Ττοὺς-μαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες, ἈΔιατί μετὰ 
Β6ΘΒ οὗ η]5 ἀῑδοῖρ]ες, βαγῖπς, ππσ πια 

Στελωνῶν "καὶ ἁμαρτωλῶν' ἐσθίετε καὶ πίνετε; 9] καὶ ἀπο- 
ὄῃακ-ραἴΠθτετβ απᾶ ΒΙΠΠΕΙΕ ἄογεεαί απά ἀτίπκῇ Απά ἍαἩη- 

κριθεὶς ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Θὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ 
Βποτίπς 7688 παῖᾶ ᾖἵο ἴἨστι, Νο πεθᾶ Ἠατο ᾿ ἴΠόγγπο 
« η ᾿ κ ε. 2ῃ ς τά . 3 ς 
ὑγιαίνοντες (ἰατροῦ. "αλλ οἳ κακῶς ἔχοντες. ὃν οὐκ 
Άτο 1Π Ἠθα]ζλ οἳ α ΡηγβΙοῖαη, Ὀτπί ΤΠεγπ]λο 1] 816, ακοῦ 

ἐλήλυθα καλεσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς µετά- 
11 Ἠανοοοσπας {Το ομ]] τ1ΏΡΕεοΣ5 [οπες], Ῥαΐς ΒΙΠΊΏΘΙΦ {ο τεροηπί- 

νοιαν. 99 Οἱ.δὲ Τεῖπον" πρὸς αὐτόν, Διατίὶ οἱ μαθηταὶ 
8108, Ἀπα ἴπΠογ βαὶᾶ {ο λΐτα, Ὑπν 3ο 3"ἀϊδεῖρ]θς 

' 
9 Ἔγειρε αΙΤΊΤτΑΥ’. { ὁ νὶὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ΤΤτΑ. 

Ἀ Εγειρε ΙΤΤΙΑΥΓ. 1 ὃ ΤΤτΑ.  Λενεῖν Α; Λευεύν Τ1τ, 
1 ἠκολούθει ΓΤΤΤΑ.. πα ὁ ΕΙΤΤΤΑΥΓ.. ἃ Λενεῖς Α; Λενεὶς ΤΤγ. 

9 πολὺς τελωνῶν ΙΊΤΤΑ.  Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν ([αὐτῶν] τι) 1 ΤτΑΥΤ. ἃ Διὰ 
τό τηε. ! τ.α- τῶν ἴπε αΤΤ:ΑΝΝ. 5---καὶ ἁμαρτωλῶν Α,,  ᾖὉ ἀλλὰ ΤΑ, ᾖἵεἶπαν 
ΜΤΙΧΑΙ 5 Διὰ τί τ[ττ]».--- Διατί τα. αἱ ἵ 



γ, ΤΙ. ΕΚΕ, 
χα’ ο Πῃ σε ΄ 9 ΄ ” ε 

]ωάννουϊ νήστεύουσιν πυκνα καὶ δεῆσεις ποιοῦνται, ὁ- 
408 57ο. αξςῦ οἵἔτεπ απᾶᾷ βαρρ]]σμ[]οαπ8  τιακε, {π Ίο 

µοίως καὶ οἳ τῶν Φαρισαίων, οἱ.δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ 
ΙΑ3ΠἨΠΘΣΓ ΑΊβο ἴ]Ἠοςθ οἑἵπο ἍῬ]ιμίσεες, Ῥαΐ τἨοςθ οξ ἰπ6Ῥ εαῦ Ἀπᾶ 

πίνουσιν; 94 Ὁ.δὲΣ εἶπεν πρὺς αὐτούς, Μὴ δύνασθε τοὺς 
ἀτίπ]ς 2 ΑπᾶΊἩο οαἰά το {πεπα, Άτα θ αΏἷθ 321Π9 

υἱοὺς τοῦ νυμφῶνου, ἔνᾧ ὁ νυµφίος μετ αὐτῶν ἐστιν 
4βΟ18 508 6419 Τυγᾶβομαπιθθς 1Ο γγ]ί] 111πο 1" Ώτίάεστοοπα "ανν 3δίπεπα 198 

ποιῆσαι Ἀγηστεύειν!: ὁδ ἐλεύσονται.δὲ ἡμέραι “καὶὶ ὅταν 
µίο "πια]ζθ 500 "{αβ0 9 Ῥαῦ νη]] οοπ1θ ἄατε  3β]5δο ΆλπΊον 

ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυµφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν 
ϱἩα]] Ὄρ ἔρ]εοη ΑΤγΑΥ Ίτοπι ἔἨοπι πο Ῥχιάβρτοσπα, ἴμἩοα {Πο τη 118 

ἐκείναις ταῖς ἡμέραιο. 96 "Έλεγεν-δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς 
1Ἠφ9υο ἆαγβ, Ἅπάα Ἰθ βροΚκθ αἱβο 8 ΡΑΤΒΡΙΘ το 

αὐτούς, Ότι οὐδεὶς ἐπίβλημα ὃ ἱματίου καινοῦ «ἐπιβάλλει ἐπὶ 
ἴπεπα, Νοοπθ αΑγϊοθ οξς2ραχπιεπύ 2Π6ύ Ῥα{β οη 

δι / ΄ Π ὂ ” μ / 9 . 3 πι / ἡ Ν 

ἁμάτιον παλαιόν' εἰ-δὲ.μήγε καὶ τὸ καινὸν Ἀσχίξει" καὶ 
Αρυχπιεπὸ  ᾖ1ππ"ο]ᾶ, ΟοἱΠθεΥΑθ Λούα ἴηἩθ πει Ἠθτεπᾶβ, απᾶ 

. λ - ϱ υ 2 ρ] ε Γ ΄ λ 4 ϱ ῃ ” 

τῷ παλαιφ “οὐ-συμφωνεῖ. ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ 
σα ἴἩο ο]ά ἄ96Β ποῦ 8ρτεορ [116] Ῥϊθ6σθ πυΏ]οἩὮ [18] ἔτοπα 11ο 

καινοῦ. ὁΤ καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς' 
Ὠθῦ”, Απᾶ ποΟΟΠΘ Ἅ2)Ρἱἱ8 Ἀγγιπθ 1ΠΘ6ύΥ Ἰπίο 35ΚΙΠΒ λο1ᾶ, 

2 ὃν , :«, « , Ἡ 4 2 , πο ΡΟ 
εἰδὲ.µήγε µῥήξει Εὸ νέος οἶνος' τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς 
οὐπεχπῖςσο “πν]] Σρυταῦ 11ο πθη Ἅ3γ/ίπθ 1πθ βκίης, απᾶ 1 
” ΄ μ ε ) Ν 2 ” 5 ε ) / 

ἐκχυθήσεται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται: 98 ἀλλὰ οἶνον νεον 
π]] Ῥο ρουτεᾷ οἱ, απᾶ ἴπο ακίπς πΙ]] ο ἀθβθίτογεᾶ; Ῥαπὸ Ἀπίπθ 1Πθύ 

εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον, Ἀκαὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.! 
{Πίο Ἀρ]ίπς 1πΘύΥ 11ο Ῥοραῖ, απᾶ Ῥοία Άτθ Ῥτεβογγεᾶ {οβείμος, 

99 καὶ οὐδες πιὼν µπαλαιὸν Ἰεὐθέως! θέλει νέον" 
Απᾶ πο οπθ Πατίηρ ἀτιπ]ὶ οἱᾶ [πήπο] ἠπαπιράἰβίθΙγ ἀεβίτεβ ἨθΠ; 

λέγει.γάρ, Ὁ παλαιὸς Χχρηστότερός! ἐστιν. 
20 Ἡθ ΒΑΥΒ, Τ19 οἷᾶ 3Ρρεϊῖεσ 115, 

ϐ ᾿Ἐγένετο-δὲ ἐν σαββάτ. Ἰδευτεροπρώτῳφ! διαπο- 
Άπια Τὸ σᾳπαθ {ο ρ8β5 οπ “βαρῦβίη [πε] Ἄφοςοπᾶ "Βτβῦ 5ρβ58εᾶ. 

΄ θ ει) Ν δ 3. πα .. η] / . 3 ”/ λλ ε 

Ῥενεα άι αυτον ια των σποριμµων και ετι ον οι 

7ῃ]οπρ πο ἸἩχοιβη ᾖτπθ ΟΟΣΏ Βθ6]ᾷ5; απᾶ 3πετο΄ρ]αοκίπς 

μαθηταὶ αὐτοῦ Ἀτοὺς στάχυας, καὶ ἤσθιονιὶ ψώχοντες 
1η] 2418οἴρ]σβ 1ηπθ 6815, ΑΠά Ἱπετθ εαἰΊπρ, ταροκιρ [ήπεπι] 

ταῖς χερσίν». 2 τινὲς.δὲ τῶν Φαρισαίων εἶπον Ῥαὐτοῖς,! Τί 
1Π {πθ Ἠπλάβ, Ῥιῦ 5οπιθ ΟΕ ἴΠθ Ἐματίδεεβ βα]ᾶ το ἴμετι, ΓΗΣ 

ποιῖτε Ὁὃ  οὐκ-ἔξεστιν Ἀποιεῖν ἔν' τοῖς σάββασιν; ὃ Καὶ 
4ογο Ίἴλπαί πἩῖΙοἩ Ἱ0]ςποϊ]απέα]  1οάο οἩη Ἅᾖ1πθ εαυυα{Ἡς 2 Απά 

ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺςεἶπεν ὁ Ἰησοῦς,! Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, 
Ῥπδπγετίπρ το ἴποπι 3ρα]ᾶ 1ᾗθθμ5, ἹΝούεγεη Πίβ αἁῑᾷ γετεβᾶ, 

αν 3 [ή Πη / ΙΙ ε« / Ἱι 3” ΄ 2 Ν Ν « 

Ὁ ἐποίησεν "Δαβίδ,! ἵὁπότε! ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ 
ἀπηῦ νηιίοα "ἀῑᾶ αΏανίᾶ, Ὢπεηυ Ἅθ Πιηρετεᾶ, ἨΙπιςθ]ξ απἆ ἴλοςθ πο 

μετ᾽ αὐτοῦ Τὄντες'; 4 σὼς! εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ες Ἠ ᾿ 
ψηϊα Πτα πετοῇ Ἡου; 9 επ[ετεᾶ Ἱπίο {ἴπθ Ίοιςσθ οἱ ἄοᾶ, 

μα 3 ” ρω ’ ἃ ” πἹ 

καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως Σ2έλαβεν, καὶὶ ἔφαγεν, καὶ 
Απᾶ πο ΊομνοΆβ οἳ ἴπο Ῥτερεηίβέῖοι {οοῖς, Απᾶ βἴο, βηᾶ 

ἆ᾿Ἰωάνου πτ. 7 Ἑ Ἰησοῦς(Απά) Σ6βΙβ ΤΊτΑ. 5 νηστεῦσαι ΤΊτΑ. 
ἔτοπα (α ρωγπαεη) [ε]τττκ. 
το] γεηὰ 1ΤΤτΑ. ε οὗ συμφωνήσει Ψ]] ποῦ 8ργεθ Ἠπτια. 
ὃ νέος ἨΤΊτΑ ν΄. Ἀ.- καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται Τ[Ίτ]Α. 
Ρυοᾷ ττιΑ. Ἅᾗ--- δευτεροπρώτῳ [π]πι[α]. τι --- τῶν ΙΠ1τΑ. 
9“ [αὐτῶν] οἱ ἴμθπα 1, Ρ --- αὐτοῖς [1,|ΤττΑ. 
"Ὁὃ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς ΕΣ; ὁ Ἰησοὺς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τ, 
οτε Τε. ν ---οντες τι, Ἡ πώς 1, [ὼς] Τε, 

5 [καὶ] Ε. 
5 -- σχίσας ανίτπρ τεηῦ (γεαᾶᾷ Ρµίς [15]) ττια. 

{ - τὸ ἴμε ΤΤτΑ, 
1 ---εὐθέως πΊτΑ. 

: ἩἈ καὶ ήσθιον τοὺς στάχυας ΤίΑ. 
α-- ἐν Ἡ, ---ποιεῖν ἐν ι)εαᾷ τοις ΟΠ ἴπε) 1ΤΓΑ. 

5 Δαυϊὸ ΑΝ’ ; Δαυείὸ ΙΠΊτΑ. 
ᾱ λαβὼν Ώβγλιρ Όλοι στα. 

165 
οΕπ, απᾶ πια] Ῥταγ- 
615, 8Πά Ἰκενδο έιθ 
αἱξοίμίεδ οἳ {πο Ῥλατί- 
Β8ο5; Ῥαῦ {π]πο ου απά 
ἀπίπίς 34 Απιά ις εαῖᾶ 
αππίο ποια, Οππ 7θ 
πιακο ἴμο οΠΙ]άτει οξ 
τε ὈγϊιάοςΠαπαῦεχ ξ858, 
πνηἰ]ο ἴπο Ῥτίάορτοοπα 
18 ση (Ἡ ποπι  ὅο Βαΐῦ 
ἴπθ ἅἆπγε σν]] οοπιθ, 
πΥἩεη ἴπο Ὀτιάερτοσπα 
βΠ8]] ο {ακοι Αα 
Έτοηι ἴἨεπα, απᾶ ἴποι 
βΏα1] {πετ Εαδί ἵπ {ποςα 
485. 36 ΑΙ ρε βραΚθ 
Ά]εο 8 Ῥµταρ]ε ππίο 
1μεπα; Νοπιαπ ρυίοῦἩ 
8, Ῥϊεσθ Οξ α πει Ρα- 
πηρπῦ προῦ Αη οἰὰ; 1Ε 
ΟἱΠ6χΝΗβΘ, ἴπεπ ΤῬοίἩ. 
Της ΏοΘΥΥ ταβ]κεί] ο τοηῦ, 
Απᾶ {1θ Ρίεςο ὑΠαῦ Ὑ/8. 
ἴακεπ ου οἳ ἴἨπθ Ώθπ 
ἈΑρτοείἩ ποῦ π]υα ἴ]πθ 
οἷᾶ. 97 Απᾶ πο ΤΙΑΠ. 
Ῥαε{θῦἩ πουν πίπθ ἵπτο 
οἷᾶ Ῥοΐξ]εΒ; εἶκδο ἴθ 
Ώθι πήπο γΙ] Ῥατες 
ἴπθ Ῥοϊῦξ]εςβ, απᾶἀ ο 
αρἰ]]θᾶ, ϱπᾶ {1ο Ὀού{]εβ 
βΏς]] Ῥοσῖρᾳα, 586 Βιΐ 
πιθῖ πάπθ τααεῖ ο Ῥραῦ 
1πῖο πού Ῥοῦῦ]θ8; απά 
ὮοίἩ Αθ Ῥτθβοχγεά, 
39 Νο ΤΙΑΏΠ 8ἱδο Ἠαν- 
1πρ ἄτυπκ οἷά ωῖπε 
βἰταΙρΏίναγ ἀθοΙτείἩ 
ὪθΘΥ : ΞΟΣ Ἡθ ββἲ{α, ΤΗ8 
οἱᾷ 15 Ῥεῦζες, 

ΥΠ. Απᾶ 15 σβπιθ {ο 
8856 ΟΠ ᾖΤἴμθ πεοοπᾶ 
ΒηβρθίΗ αΕίοτ Ίπο Ετοῦ, 
{λαῦ Ὦο πνεηῦ {μτουιρῃα 
ΤἨο σοἑΏ Πε]48 | απ Ἠ1Β 
ἀϊξοῖρ]θες Ῥ]ποκοά τηθ 
ΘΑΣ8 ΟΕ οοτΗ, απά ἀἱά 
οαῦ, ταὈρῖηρ επι Ίτι 
1]ιεῖ Ἠππᾶ». 9 Απά 
ορταΊπ οἳ ἴπο Ῥλπητί- 
5θθ» 5σαἱᾷ πῖο {παπι, 
ἨΗΨ 4ο 7ο (λα τυΠίο]ι 
19 πο Ἰανγ{ι] νο 4ο οἩἨ 
'πο δαὈθαίη ἆπτεὸ 
ὃ Απὰ ὧᾖεδις ΑΏβπεΓ- 
ἵηρ ἴπθία εαἷᾶ, Ἠδτθ 
ο ποῦ τεμᾶ 5ο ΠΙΙΙΟἨ 
5 0Πῖς5, πυηκῦ Ὠατίᾶ 
ἀἱά, π/Ώοη Π{,ηςε]Ε νὰβ 
ΑΠ Ἠαπρτεᾶ, οπᾶ ἴπεγ 
πυΏΙοὮ Ὕνετθ ντα Ἠϊπι 
4 Ἠοιν Ὦθ πεηί Ίπῖο 
νλο Ἠόμςο οξἑ οᾶ, απἀ 
ἀἷά ἴπκοε απ οαύ (πθ 
βπενρτεβαᾶ, Απᾶ Ρανθ 

ϱ.-τ- ἀπὸ 
4 σχίσει Ώθ 

Ε ὁ οἶνος 

Κχρηστος 
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πσο ἵο Έιοπα Ἰμοῦ 
νους πε Ἠΐπι; πιο 
1ΐ ἵ6 πο Ίαν αἱ το θαῦ 
Ῥυΐς 3ο ἴπο Ῥγίθβίβ 
8]οπθ2 ὅ Απᾶ Ἡο δαῖᾶ 
ππίο ἴλεπα, Τπαῦ πο 
Βοπ οἳ παω 195 Ἰωοχᾶ 
8]9ο οξ ἴπθ αυ να{Ἡ, 

6 Απᾶ 165 ομπιθ Το 
ης 45ο οἩἆ αποΐπθς 
εαῦθαΆἩ, ἴμαῦ Ἡο ϱεἩπ- 
ἔεχαά Ἰπίο Πο ΒΥΏΑ- 
Ροραθ αλιᾷ ραρΏῦ: απά 
Ό]ιετο να» Α ΠΙΒΩ ΤΥΊΟ5Θ 
τισλό Ἠιιπᾶ πνας πΙζ]ι- 
Φγθᾶ, 7 Απᾶ {πθ βοτῖρθβ 
Άπά Ῥμαχί5εες γγαίσ]οᾶ 
Ἠΐπι, νυοίΏοεχ Ἡθ πποι]ᾶ 
Ἠοπ] οἳ ἴπο εαρραῦἩ 
ασ; ἴπαῦ ἴμεγ παῖρηυ 
Άπᾶ ΑΠ αζοιββΏΊοῦ Α- 
ππςδῦ Ἠϊτα. 8 Βυαΐ Ἡοθ 
θσν {πείς {ποαρ]ηίς, 

Ώπᾶ θαἷᾷ {ο ἴμθ τα 
πυἩΏ]οὮ Ὠαᾶά ἴπο πΙ(Ἡ- 
οχεᾶ Ἠμπά, Ἐϊξο αρ, 
Ἀπᾶ οἰαπᾶ «ἀογία 1π 
ἴπο πα]ᾶε. Απά θ 

ο5θ απᾶ αἴοοά ΣΞοσίἩ. 
Τπεπ 5α1ᾶ Ζ65α8 πηπ{ο 

1Ἠεπα, Ι πη]] ας. τοα 
Όπε {πῖπσ; 15 15 Ίαν- 
Σα] οἩ Το βαὈραί]ι 
ἄπγε ἴο ἄο ροοᾶ, ος ἴο 
4ο ετΙ]ῇ {ο 5.γθ 136, 
ος το ἀεείτογ {3 10 Απά 
Ἱοοκίωρ τουπᾶ αροαῦ 
προπ ἔμοτα α1], Ἡε ββ]ά 
πηίῖο ἴπθ παβΏ, ΦτείοἩ 
ΈοτῖΏ ἴἩγ Ἠαπᾶ. Απά 
Ὦο ἀῑά 5ο: βΏά Ἠϊ5 Ώαπιά. 
τνας τοςίοσθά υηποῖο 88 
1πε οἴπετ. 11 Ἁπᾶ ἴπεγ 
ππεχε Β]]εᾶ ση τΏ τηπᾶ- 
Ώθ5β; θπᾶ οοπιπηππθᾶ 
οπθ τή ζΠ Αποῖίπου σπα ῦ 
Ίπου ταὶρπύ 4ο [ο ᾖσραβ. 

12 Απᾶ 15 9Ἀπιθ ἴο 
δν 1π1]οξο ἄλγ», ὑλιας 

ε πεπύ οαῦυ Ιπίο 
αιουη{θ]η Το ΡΓΑΥ, απᾶ 
σοηπ/]πιεᾶ α1] π]ρΏῦ Ίπ 
ΌΓΩΥΟΥ 1οοᾶ. 18 Απά 
που 16 Ὑγοβ ἄαγ, Ἡθ 
2Α]16ᾷ πίο Λέπι Ἠϊ5 ἀἵβ- 
9ἱρ]68: απᾶ οἳ ἴπεπα Ἡθ 
3Ἠο56 Όπείτε,' ποσα 
38ο Ἡθ πΠατιθάᾶ αδρο- 
3ΐ]ος;: 14 ΒΙΠΑΟΣ, (ποπ 
πρ α]δο παπιθά Ῥεΐες,) 
απᾶ Απάτειν Ἠϊβ Ῥτο- 
6, «81165 οπᾶ ᾖοἩπ, 
ΡΠΙΠΡ απᾶ ἙΒπτίλβο]ο- 
πιουν, 19 Μαϊτμευ απ 
ΓΠοπΙΘΑΒ, 7 απ165 ἴμθ 5οπ 

ΛΟΥΚΑΣ. γι. 
ἔδωκεν Σκαὶ" τοῖς μετ αὐτοῦ, οὓς οὐκ.-ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ 
βατο 9150 ο ἴποεο πὶπ ἸἨπι, πΠηῖσοα Ἱδ 15 ποῦ ]ασνέα] Ἅᾖ1οθθῦ εχοερῦ 

µόνους τοὺς ἱερεῖς; ὅ Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, "Οτι! κύριός ἐστιν 
3οΠΏ]Ίγ  «μο Ἀρτίεςίςῇ Απᾶ ο βαἷᾷ Ὅο ἵπεσα, οἹοχᾶ «-δί8 

«ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου: 
«3ο "8οπ. ο 308 πάλι Απο οξίμο καρυαῦμ, 

ϐ Ἐγένετο.δὲ 3καὶὶ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν 
Απάᾶ 16 ϱβΊΩΘ Το ῬββΒ 31ο οἩἳ αποίύπες εαὈραῦα Ἀρηιστεᾶ ὰμο 

εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν' καὶ ἦν λῬέκεί ἄνθρωπος," 
1Π{Ο Ίπθ ἍΑΒΥΏΠΒΡΟΡΙΘ απᾶ ᾖααςσηῦ; Ἀπᾶ ἴπετο πας ἴ]λετο 8 Άννα, 

καὶ ἡ χεὶρ' αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν ξηρά. Ἱ “παρετήρουν! δὲ Δαὐτὸνϊ 
ἈΑπά Ἠὰς Παπᾶ 1Ἠ9 τὶσηπῦ σας σηοτθᾶ. Απ ὄνιετο ἸπαϊοπΙπρ Ἅ"Ππῖπι 

οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, εἰ ἔν τῷ σαββάτῳ ἔθερα- 
119 ᾖ3ποτίλθἙ 3ᾳπᾶ “Ίο "Εληλείΐσεςς, πιποίπετοιπ ἴπο βαὈραῖϊα Ώε η] 

πεύσει,ὶ ἵνα εὕρωσιν κατηγορίανὶ αὐτοῦ. 8 αὐτὸς.δὲ᾽ 
Ίεα], {λαί -ἴἨογ παὶσπῦ Επᾶ Αη βοοΙβα{ΊοἨ αραἰπδῦ Ἠϊτα, Ῥαῦ Ὦθ 
δ ῃ ἃ τῶν, Ἔκαι Ἡ ἤ 7 Ἀάνθρώ Ι ο 
Ώδει τοὺς.διαλογισμοὺς.αὐτῶν, Εκαὶ Εἶπενὶ τῷ Ἀἀμθρώπφὶ τῷ 
ποτ ΤΠαῖσ τοββοΠΙπρβ, Απᾶ βαῖᾶ Το ἴπο ΙΑΑΗ. Νο. 

ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, ὶ Ἔγειραι,' καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον. 
Ἀνγιθποχθᾶ 1παᾶ 31πθ6 ἨΗμπᾶ, Ατίςε, Απᾶ Αππᾶ Ἱἵπ {ηΠοθ τπα]ᾷσί, 

ΚὉ. δὲ! ἀναστὰς ἔστη. 9 Εἶπεν Ἰοῦν' ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς, 
Απά Ἡθ Ἠαν]ίπρ τΊδεηπ πρ β[οοᾶ, Ἀβπϊᾶ -1ποἨ α)εςας {ο Ίλοπι, 

πα ̓Ἐπερωτήσωϊ ὑμᾶς, «Ἀτί' ἔξεστιν οτοῖς σάββασιν! ἀγαθο- 
1 πι ας δοα, ὙΠποίΐμες, Τδ 15 Ίαγγέα] οπ πο βαροαίμς το 4ο 
ρω Ἆ ο η ρ. Ἀ ρ7 ολκέ 1. Δ 

ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἢ Ράπολεσαᾶς; 10 Καὶ 
Ροοᾶ ος νο ο ου1] 2 3149 Ἅᾖ31007ββγθος ἍᾖΤο ἀθεῖτον 2 Απά 

περιβλεψάµενος πάντας αὐτοὺς εἶπεν «τῷ ἀνθρώπφ.' 
Ἠατίηρ ]οο]κθᾶ ατοαπᾶ οἩ. 811 ΊἨθια ἩἨθβαῖᾶ {ο πο 1ωΒΏ, 
” 3 -” ΄ , « δὲ . ΄ τ ε/ ΙΙ 3 5 νλ 

Ἐκτεινον τὴν. χεῖρά.σου. Ὁ.-δὲ ἐποίησεν Τοὔτως"' καὶ "ἀπο- 
ΒἰτείοἩ ουῦ ΜΗΥ Παπᾶ. Απάὰ Ἡθ ἀιά 5ο, Ἁπά Ἀνναβ 

κατεστάθη! ἡ χεὶρ.αὐτοῦ "ὑγιὴςὶ Τὼς ἡ ἄλλη. 11 αὐτοὶ δὲ 
“τοβιοτοᾶ ηϊ5 "μαπά πουπά 88 ἴμο οἴμοεγ. πι ΙἨοΥγ 

ἐπλήσθησα» ἀνοίας, Καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλήλους τί 
ππετο Π1]1εά ση ζΏ χαβᾶπόςς, απᾶ - οοπςα]ρᾶά πἩ οποαποίποχ{αβ{ο]πααίς 

ἂν Ἱποιήσειαν! τῷ Ἰησοῦ. 
1Π6Σ εΠομ]ᾷ ἄσο ᾽ ᾖἴο σ6βπ8. 

12 ᾿Εγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις Σἐξηλθεν! εἰς τὸ 
Απά 16 οςΠ1θ Όο ΡΑ588 1π. ολΠουε ἆασθ Ὦο νιοπῖ οπῦ 1πίο ἴπθ᾽ 

ὕρος προσεύξασθαι’ καὶ ἦν διανυκτερεύων ἔν τῇ προσευχῷ 
πποπηίαῖτπ Το ΡΑΣ, Ἀπᾶ Ὦο Υγ88 5ρεπᾶίπρ ἴπο πὶραί ἵπ ΡΙΑΣΕΣ 

τοῦ θεοῦ. 18 καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν τοὺς 
οἱ ἄοᾶ, Απά ΨΊθη 16 Ῥεοβπθ Ἅἆαγ Ἡθ οβ]εᾶίο ᾖ[Ππῖπα] 

μαθητὰς.αὐτοῦ' καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, .οὓς καὶ 
Ἠ]8 ἀῑδοῖρ]ες, Ἀπᾶ  οἨποςφο ος ΐτοτι ΊἨετι ᾖποε]τεα, Ὑ/Ώοπι βἶπο 

ἀποστόλους .ὠνόμασεν, 14 Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον 
Φ4ΡΟΡΊ168 1π9 Ἅπαπηεᾶ : ΒΙΤΩΟΠ ὙΠΟΠΑ 815ο Ὦθ παπαθᾶ Τεϊΐετ 

καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν. αὐτοῦ, 7" ]άκωβον καὶ ”"]ωάννην:! 
Απά Απάτθι Ἠϊ8 Ὀτούπευς, ΑΠ1Θ8 ἈΑπᾶ φομπ, 

Σ'Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον, 15 53 ""Ματθαϊον! καὶ θωμᾶν, 
ΕΡΗΙΡρ Απά ἨΒατπο]οίπους, Μαιίπου Απά ΤήοπΛ8, 

 --- καὶ ΙΤτΑ. 
ΤΤΤΑΥ. 

Ε εἶπεν δὲ ΤττΑ. 

κτεῖναι {ο ΚΙ] ατγ. 
υ1 ΤΤΤΑ. 

Σ[ὅτι] τε. 
ἃ-- αὐτὸν ΙΤΊΤΑΥΓ. 

Ἀ ἀγδρὶ ΤΙΘΏ ΤΤτΑ.. 
πα ᾿Ἐπερωτῶ 1 οβ]ς τττα. 

ΤΠ ἕ --- ὑγιῃς ΟΙ ΤΤΤΑΣΥ. 
αὐτὸν Ὦθ πποπῦ ού στα. 

»--- καὶ ΙΤΤΙ[Α]. ἄνθρωπος ἐκεῖ ΤΊτΑ, 
6 θεραπεύει Ὦθε Ὠεβ]ς Ἱπττα. { κατηγορεῖν {ο 86οιβθ ΤττΑ. 

Π 1 Ἔγειρε ΑΡΤΤΙΑΥΓ. κ καὶ ΙΤΤΤΑ. ᾖ δὲ αι 11. 
-Ἡ εἴ 1ξ ΤΤΤΤΑ. ο τῷ σαββάτῳ ΟἨ [με βαδῦβί] τΤΊτΑ. Ρ ἄπο- 

α αὐτῷ {ο Ἠϊτα αΙτΤτΑΥ’. Σ--- οὕτως ΟΤΊΓΑΝ. ᾽ 5 ἀπεκατεστάθη 
σ--- ὡς ἡ ἄλλη [τ]τ[τε]α. π ποιήσαιεν ΠΤΤτΑ. -αἐξελθεῖν 

δ» -ἵ- καὶ δηὰ ΙΤΊτΔ, .. Ἰωάνην Ἱτ,. 35 Μαθθπῖον ωττιΑι 

ο παρετηροῦντα 



79 βπβ]] ο Π]]εᾶ. 

τι ια Ὁ ΚΕ, 

Φ’Ιάκωβον Ὁτὸὺν τοῦ! Αλϕαιου καὶ Σίμωνα τὺν  καλού- 
7ΑΤΠΘΣ 1Η9 Γβοπ] οἳ Α]ρῆπεαβ απᾶ Ἀϊπποη ὙἨπΠο [πα5] οι]]- 

μενου Ζηλωτήν, 16 5 ᾿Ιούδαν Ἰακώβου, καὶ Ἰούδαν 
Ζοα]οῦ, φαάη5 [οχοῦμεχ] οἳ ζ41π165, απᾶ  οσαᾶφς 

Ὁ Ισκαριώτη»," ὃς «καὶὶ ἐγένετο  προδότης' 17 καὶ καταβὰς 
νεος ὪπΠΟ 35ο ὮὈθσσπιθ [πε] ᾿Ἰοίταγεσ, Απάᾶ ἀοεβδεεπάῖπρ 

μετ’ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος ἔ μαθητῶν 
πι ΊΠετι ἍἩἨεθβῖοοᾶ οἳ αρα Ἅᾖ]θτεῖ, Ἀπᾶ 3 οτοπᾶ οἳ Ξ4ἱδοῖρ]ες 

αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς παλος 
αἨί απᾶ α Απιπ]Ε]μιᾶθ "Ετοαί οἳ ἴπθ Ῥθορίθ τοπ αἱ] σπάει 

καὶ “Ἱερυσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ 
βηᾶ {εγαβλ]οπα Απᾶ πο βθθ σού οἳ ατα απᾶ Φ]ᾶοιπ,  ἩὙἨΠΠοΟ΄ 

ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν.νόσων αὐτῶν, 

«πΠ1Θ Το Ἠεβς Ἠΐπα, Ἀπᾶ ἴο Ῥε Πεβ]εᾶ οξ ΜλΠεῖγ ἀἱξοαςθς, 

18 καὶ οἱ Σὀχλούμενοι Ἀὑπὸϊ πνευμάτων ἀκαθάρτω», ἱκαὶϊ 
Άπᾶ Ἰόςθ Ῥεςεῦ τσ Ξαρ]τιζς. ΣΠΠΟΙΕΔΗ, Ἀπᾶ 

ἐθεραπεύοντο. 19 καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ΚΣἐζήτει' ἅπτεσθαι αὐτοῦ" 
πα ππετθ Ἠεα]θᾶ. Απᾶ Ἅαἲ] ἴπο οτοπᾶ κνοαςμό ῦο ἑοποἩ Ἠΐπα; 

ότι δύναµις παρ᾽ αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. 
1ο: ΆῬοπες Ίτοπι Ἠϊπα πεπί οιῦ απᾶ Ἠεα]εά 91. 

90 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς.ὀφθαλμοὺς.αὐτοῦ εἰς τοὺςμαθη- 
Απᾶ ἩἹο ἍἨβίπρ πρ Ἠ18 67ε5 προς 3415εῖ- 

τὰς αὐτοῦ ἔλεγεν, Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν 
μες 118 5β1ᾶ, Ἔ]οβςοᾶ - [το] "μα ου 30: ΥΟΠΤΒ 18 

ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 9] µακάριι οἳ πεινῶντες νῦν, ὅτι 
ἴπο Ἐϊπράοτα οξ ἄοά. Ἔ]οβεεᾶ [1ο] πο ΊπαπρεΓ πού, 30Γ 

ορτασθήσεσθε. µακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, ὅτι Ψελάσετε. γ 
Ῥ]εβεεά» [σε] πππο νο ἨΟΥ, 20 γε εΏα]] μεις 

22 µακάριοί ἐἔστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἑάνθρωποι, καὶ ὅταν 
Ῥ]θεςεά Ἅατθ σθ πει "Ἠβ]]'Πμίο γοι. 1ΤΠΕΠ, ΑΠᾶ ν/]ηοη. 

ἀφορίσωσιν ὑμᾶς, καὶ ὀνειδίσωσιν, καὶ ἐκβάλωσιν τὸ 
ἴποσ ΒΠαΙ] ους 5οβ Ἴσου, ἈΑπᾶ εἨΠα]] τορτοβοὮ [σοι], απά σαεῦ οπῦ 

Ἰενεκαὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου" 
ΟΠ βοοοαπό οἳ ἴπο Ἐοπ ΟΕΤΙΠ: 

29 ""χαίρετε' ἐν ος τῷ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε᾽ ἰδοὺ.γάρ, ὁ 
τε]οῖσς 1π ..τ. ΑΠπᾶ ἍὮΊθαρ 2οσ 1071: 1οχ Ἰο, 

μισθὸς ὑμῶν τος. ἐν τῷ οὐρανῷ' κατὰ ταῦτα! γὰρ 
γουσ τοπατᾶ Ἅᾖ{[18] ρτεαύ ᾖΠ Τπθ Ίθβτεν, (πκταε εοεροκιπαά 1ΐοΥ 

ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ.πατέρες.αὐτῶν. 324 Πλὴν οὐαὶ 
ἀϊά 300 “ἴλμο τον αΓηοῖτ 3ΑἴΠΘΙΑ. Ῥαΐέ πγοῬ 

ἡμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν.ὑμῶν. 
το σα πθ τ]ςἩ, 4ος 9 8Τθ ο ἰσια "θυσι οοπβο]αβ{ῖοη. 

96 οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένου, ἱ ὅτι πεινάσετε. οὐαὶ Ῥὺμϊν" 
Πορ ο γοα πο Ώατε Ῥεεπ Π]]ρᾶ, Σοχ γο εΏα]1 Ώπηρετ. Ύγου Τογοῦ 

οἱ γελῶντες νῦν. ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 30 οὐαὶ ὑμῖν! 

ὄνομα.ὑμῶν ὡς πονηρόν, 
ΨΟΙΣ ΏαΤΩΘ 38 ππ]οκρᾶ, 

πο ἍΊΙΑΙΡΙΏ ποπ, {ος 79 βΠα]Ι τιουατΏω απᾶ’ Ἠπεερ. Ὢοε Ίοτοα 

ὅταν καλῶς τὺμᾶς εἴπωσιν' "πάντές' οἱ ἄνθρωποι κατὰ 
σῆποει πο]. οξ σοι : Βρθαῖς 8) πο ων ε 51ο 

πταῦταϊ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ.πατέρες.αὐτῶν. 
«,Ἀθες 5μΠίπρβ έος ἀἄῑᾶ 319”0Ἠθ6  5Εα]ςο “Ῥτορμεῦς αμμεῖτ 3444Ἠ6ΤΒ, 

27 “Αλλ”' ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, -- τοὺς ἐχθροὺς 
Ῥαή6 ἴοτοα 18 ὙπἩο Ἠρας, 36ΏΕΙηΙΘ8 

. -- καὶ αηᾶ τ, ῥὉ --- τὸν τοῦ ΤΤΙΑ, 
ατ[τε]Α. { -Ε πολὺς ρτεοῦ τ. 
θπα ἴπετ) ΙΤΤτΑ. 
ΒΑΤΩΘ (Ώ1Πρβ τΤττΑ. 
Σαίπωσιν ὑμᾶς τ. 

ο -Ἑ καὶ Απᾶ ΤΤΊτΑ. 
ε ἐνοχλούμενοι ΤΤτΑ. 

κ ἐδήτουν τττα. Ἰ ἕνεκεν 1. 
ο .Ε νῦν ΠΟΝ π[ττ]α. Ρ ---- ὑμιν ΤΊΓΑ. 

. --- πάντες 6. {᾽Αλλὰ ΙΤΤΤΑΥΓ. 

ἆ Ἰσκαριώθ 1ΤΤτΑ. 
Ἀ ἀπὸ ΑΙΤΤΕΑΥΓ. 

πα χάρητε αΙΤΊΓΑΥ. 

167 
οἳ ΑΊρῃσπς, απά Εαίοα 
σρ]]θά 7ο]οῦο», 16 ἀπᾶ 
φαᾶας {λε Ὀγοί]με" οἳ 
78ΤπΕΒ, ππᾶ Γαᾶεβ 16- 
ομχ1οἳ, ΥΠΙςὮ 815ο πας 
ἔμο ἐταῖδοτ. 17 Αιιᾶ Β 
οαπας ἄοπτ γη] έπενα, 
Απᾶ β{οοᾶ 1π πο Ρ]αΐη, 
ΑΠᾶ 1Πθ ΟΟΠΙΡΑΏΥ οἳ 
«18 ἀῑδοίριεν, απά 
ρτεβυτοα] ΩΙ {αᾶ όξρεο- 
Ῥ]ο ου οἱ α]] σαἀάρα 
Άπᾶά «εταδβ]ετα, απά 
ΣΤοΤΑ ἴηθ 5θα σοαςῦ οἵ 
στο απᾶ ΒΙ4ο3, ν/π]οἩ. 
63π1θ Το Ἠεατ Ἠΐπα, απᾶ 
νο Ῥο ἨἩθα]εᾶ οἳ ἰπεῖτ 
ἄἴδεαςδες; 18 απἀ 1Ἠεγ 
1Ἠβῦ Ὕγετο πεχοᾶ στα 
Ἅππο]εβη βρἰτ]έ5: απά 
ΊἨΠΘΥ  Ἴποτχο  ἨΠερ]εᾶ. 
19 Απᾶ {πο ν/πο]ο πι]- 
φναᾶο εοαρΏῦ {9 ἴοιοἩ 
Ἠϊπα: 1ος ἴπετο ονεπῖ 
π]τύπο οιῦ οἳ Πϊπα, Θ1ιά 
Ἠθα]θᾶ {λεπι α]]. 

20 Απᾶ Το ΠΗξιοᾶ πρ 
Ἠ1Β 6γε5 οἡἳ Πϊς6 ἀῑκει- 
η Άπᾶ παἰᾶ, Β]εβςοᾶ 
6 /6 Ῥοοτ: Τοντ γοιτΒ 

48 {πο ἸΙπρᾶοπα οἳ ἀοᾶ. 
21 Ῥ]εεκεᾶ αγε ψεῖμαῦ 
Ἡππροιγ ΠΟΥ: 1ου το 
βΏα1] Ὀο Β]1εᾶ. Ἐ]εξεεᾶ 
αγε Φε τΠαῦ πγεερ ποὺ: 
Χοἵ: ο εἶα]] παρ. 
22 Ἑ]ε5βεᾶ τε γε, τ/Πεη 
1πεη ΒΕΠαΠ Παΐε τοι, 
Άπᾶ πηΏαιν Τἴπεγ 5ηΏα]] 
5εραταίετοι/οπι εί 
οοπιραπΥ, απά 5Ώβ]] τε- 
ῬΤΟΒΟΒ 3ο, απᾶ εαβῦ 
οαῦ γοασ πᾶπιε α5 ογ!], 
2ος ἴἩο 5οΏ οἱ ΠΙΠ/3 
βαΚκε, 25 Ἐε]οίσεσεο ἵπ 
{ηαΐ ἄαγ, απᾶ Ίεαρ 1ος 
197 : 2ος, Ῥεβο]ᾶ, τοιτ 
χονγατᾶ {ς ρτοβῖῦ 1π ΠεΒ- 
πεη: {οτ 1π ἴμο 119 
1ΠΒΊΠΕΤ ἆῑά ἠπεῖς {- 
'πετς απίο πο Ότο 
ΦΠοίΒ,. 24 ῬἙπό σπορ ππίο 
τοι {Παίῦ ατε τίοἩ | 1ος 
Ψθ Ἠατο τεοεῖγεᾶ τουσ 
οοπδο]αθῖοηπ. 2 Ίοθ 
ππίο τοι ἴΒαῦ ατο 
4η]1] 1 31ος γε επα]] 
ἨἩπηρετ. Ἰοεαπίοτοα 
Μπαῦ Ἱπάρῃ ποτ! Τοχ σθ 
ξΠα]] πιοἙτΏ απᾶ πγεερ. 
26 Ίου ππίοτοα, πΏεπι 
81] νηεη Ία]] 5ρεα]ἷκ 
πγε]] οἳ τοι1 1ος 5ο 
αῑαᾶ ὑπεῖτ Σ41ΠεΤβ {ο ἴῃΠθ 
Σαΐ5 Ῥτορπεί». 27 Βαΐ 
1 5αγ ἀπῦο τοι πΠΙο] 
ῶθαχ, οτε γοιτ εΠε- 
πηῖθ, 4ο Ροοᾷά ο 
"παπι πΠΙεὮ Ὠβίο τοι, 
28 Ἠ]εβ ἴπετα', Ὅπαῦ 

6--- καὶ 
Ἱ -- καὶ (οιοᾶᾶ 
. τὰ αὐτὰ ἴηθ 

4 --- ὑμῖν ΕΗΤΊΚΑΥΓ, 



168 ΛΟΥΚΑ Σ ΤΙ. 

σΏχεο οι, απᾶ Ῥτασ ἡμιῶ ο Α . ο κ - ε--ω -- ὃ ο 

τπκο σον μας ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς  µμισοῦσιν ὑμᾶς; 28 εὐλογεῖτε 
αρίµοΓαΙ]γ κο σοι, 5011, 3γγθ]] 34ο ἍᾖΤοίλμοθα ππο Ἠπῖθ οι, Τ]εἙῬς 

β η 4 , τε Πν Ρῃ κα . 1 ΓΡ. 

3 Απθνπίο Ἠπ τον ,Ῥοὺς καταρωµένους "ὑμῖν, “καὶ προσεύχεσθεΣὑπὲρὶ τῶν 
οπε ]ιοσῖς οξεσ α]ςο (ο «ποῦθ Υ1ο οσον σοι, βηΏᾶ ΡΣΑΥ Ξος 1Ἠοβο πΊιο 

ουμος” απᾶ Ἠϊτα ἔλαῦ επηρεαζόντων ὑμᾶς. 29 τῷ τύπτοντί σε Σἐπὶ!ϊ τὴν σιαγόνα, 
πα Ὃ ος ἀθθριέοξα]]γ ιο ἍὙγοι. Το ΠἶΠΙ πἩο Αχ Ἠθο οπ πο «ομεοῖ, | 

οοδέ ο]εο, 30 ἄἶγο ἵο πάρεχε καὶ Τὴν ἄλλην' κάὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ 
6Τ6ΥΣ πιαΏ ὑμαῖ αςκοία  οβος 85ο «πα οὔμθγ; αηᾶ ἍΊτοπι Ἠϊπι γ/πο ὕῃμκος απ αν 
οξ ἴποο; οπᾶ οἳ Ἠπι : 
Όλαέ ἑακοίν απναγ ἓνν ἱμάτιον, καὶ τὺν χιτῶνα μὴ.-κωλύσῃς. 90 παντὶ 3δὲ τῷ! 
Βοοᾶβ «ες {λεπὶ ποῦ .ο]οαῖ, ΄ 4ο ἴμο ΄ ἡππὶό  ἄο ποῦ ξοτΏ]ᾶ, 3π.038γοΥΥ 0Π9 1Ωπᾶ πνἩο 
Αραϊη. 651] Απάα5ΐο , », , ν) ρ εν ” ” σας Ἅν, 
πνου]ά (Πα[χποπαμοπ]ά αἰτοῦντί σε, δίδου καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ:σά, 
4ο 5ο γοι,ᾶογθΑ]δοίο  Ἅµεκς μεθ, ῥρῖπο; απᾶ Έτοπι Ἠϊπι ιο ἴπχθι απαγ αυ [15] ἐμΐπα, 
{παπι Πκεπγῖςθ. 35 Έοτ ορ ῃ ὃ ον η ῃ τε. - : ε 
1ξ γο]οτο ἴμοπι νο μή-ἀπαίτει. Ὁ] Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἳ 
Ίογο τοι, π]ιαῦ οπαπ]ς ρε]ς[15]ποῦ ῬαςΚ; απᾶ βοοοχᾶῖηπς 35 7ο ἀθδίτο ὑπαῦ 3ποι]ᾶ 34ο “ΐο3γσοα 
Ὢαγο γεῦ 4ος ΒΙΠΏΘΙΑ » ΒΑΣ γα Αλιο ας. «./ νο5 
Ά]ρο Ιόγθ Όιοο ὑμαε ἄνθρωποι, "καὶ ὑμεῖςὶ ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 99 καὶ εἰ 
Ίοτε ἴἸιεπι. 35 Απά {Εξ 1ης8Η, 81ο ο 14ο Μο ἴποθπι 1π Ίο ππαΏπος. Απά ἵξ 
πο 4ο ροοᾶ ἴο ἴπθπα α 4 . . εν , σ.ν , αν ς 
πηίοἩ ἄο βοοᾶ ἐο 7οι, ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία υμῖν χαρις Εστίν; 
πνηαῦ λαπ]ς Ἠωπο ποῦ Ἅ7θ]οτθ 1μοβθ πο 1οτε σοι, ππ]αῦ “0ο δγοι. λγμαμ]ς φας 2 

εν απρα ας καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. 
πο Ἰθηπᾶι {ο ἴλεπι οἳ 3ο 6Υεη βΊἩηοχε Πορ 3γ/Πο “Ίοτθ 5πετα 11οτθο. 

π]νοπα πό πορο οτο 98 καὶ ὃ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς . ἀγαθοποιοῦντας :ὑμᾶς, 
ο ἐοτ 5Ιπποτβ 16ο Απά {ἵξ Ὑθᾶομοοᾶ  ἴο Ἰ1οςθ πἩο ἀοβοοᾶΐίο σοι, 

πα το πο] ακαα ποία ὑμῖν "χάρις ἐστίν': καὶ ἡγὰρὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ 
δ Βαέ Ίοτο Σο Τους Ὑπαῦ "5ο ΐγου "απ 1819 Έεγεη "Εος ΒΙΠΏΕΓΒ 3119 «βαηπιθ 

οπει]ος απᾶ ἄο Εορᾶ, ποιοῦσιν. 94 καὶ ἐὰν «δανείζητεῖ παρ ὦν ἐλπίζετε 
πιοἑμῖηρ. ρα αν αιιᾶ αᾷο, Απά "Ψψο]επᾶ µΓῖο Ἡοσε] ἔχοπι πποπι ἍΥγθ Ἠορο 

Ψουςσ τοπητὰ πα] Ῥο ἔᾳπολαβεῖν,' ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν» καὶ Σγὰρ" Ἀρὶ! ἁμαρτωλοὶ 
ἵη ον ην ος ος το τοσεῖτο, πημαεἜοῦγοι ὀθπαπ]ς 18192 Ύθτοι 05 ΒΙΠΠΏΘΣΒ - 

Ἠ]ρ]εςί : οσ Ἡοϊα ΚΙπᾶ ἁμαρτωλοῖς ϊδανειζουσιν.! ἀ ΄ χ κ]σα." λήὺν πο Μο ειπα Ἱαμαρ ς'δανείζουσιν,! ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ "ἶσα.ὶ 96 πλἠ ρε { : Ξ 
απ (ο Όλο ονί]. 36 Βθ ο πο ες σπα ι . σα ο... νι αν, 

Σο ἔμοτοξοτο πποχοχα], ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ 'δανείδετε 
σα Ἱραροτος 1οπθ γοιχ εποπι]θς, Λπᾶ ᾶο ροοᾶ, Απᾶ Ἰρπᾶ, 

. η Ἀ ζ / ν η 
απὰ γο αμα] ποὺ Ῥοἱ Ἀμῃδὲν", πἀπελπίζοντες"Ἱ καὶ ἔσται ὁ-μισθὸς ὑμῶν πολύς», 
Ὃ Ὃ πο μον Σποϊπίπσ πορίηρ Ξΐογ βραϊπ; απᾶ 3βΠβ]1 99. Ύγοιτ τοηαχά ρτορ!, 

οοπᾶσπηπεᾶ Ξοτᾳῖνο, Καὶ ἔσεσθε υἱοὶ Ῥτοῦ! ὑψίστου" ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν) ἐπὶ 
Απὰ γα 5ΗΑΙ] ο ΞΟς- ρηᾶ γθβΙαΙ1 1ο 5οη9 οξίμο Ἡϊριεςῦ, «ος 9 Αροᾶ ᾽ 3 ἵο 
Ρίνεπ : 38 ρε, απά ο Ρ , : ὦ. πο ο, ἳ 
Ἱν «λα Ῥο ία Γοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηροῦς. 96 γίνεσθε αοὖνὶ οἰκτίρμονες, 
ππίο γοι; Ροοᾶ παθα- “πο απίπαπ]ξα], .απᾶ πῃο]εεᾶ, Ὢρθτο {πεγθξοχθ οοπιρβββίοπαἰθ, 
Β1ΥΘ, Ῥτοςδεά ἀονη 
απᾷ εμαΚον ἰοβοίλος, καθὼς "καὶ! ὁ.πατὴρ.ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν. 97 καὶ μὴ.ερίνετέι 
Απά ' ταηπηῖπςσ οΟΤΟΣ, 98 8159 γοιχ Σΐπες οοπιρββδείοπαίοθ 19. Απᾶ ᾖἸιάρο ποῦ, 
8ο] πιεπ Ρίο ΙΠίο ον ος ον οι , κυλά ημας σε. 
γοισ Ῥοροτη, Έος πο “καὶ οὐ! μὴ κριθῆτε' ἵ μὴ.καταδικάζετε, καὶ οὐ-μὴ κατας 
ἴλθ 4ΛΏιθ πιθαβιχομαῦ Ἰπαῦ Ίππο 5ο 7ο ο ]αάρεᾶ ; οοπάεπαα ρα τπβῦ 1π 1ο γῖθ τε Βδ 

όθε' 
(9 πυ]λ] 1 εἰλα]] 3 ; : 

ᾗο τιολομχοᾶ {ο 7οα δικασθῆτε. ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθή 98 δίδοτε, καὶ 
- οὐπαεπιηρᾶ, Ἐρ]ςαςε, ΑΏᾶ το ϱπα]] Ὦο σο]θαβεᾶ. :4ϊπ6, απά 

ο , δη - )ὓὸ , 
δοθήσεται ὑμῖν. µέτρον καλόν πεπιξσμἔγον "Ακαὶ! σεσαλευ-, 

δὲ βπα]] Όε Ρίτεπ ἴογοι, πιθΏςιτο 1ροοᾶ, Ῥτθββθαᾶ ἄοπη Ἀπᾶ ΒΏδβκθη. νο 

µένον "καὶἳ Νὑπερεκχυνόμενον! δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον 
Ροϊπες απά παππ]πβ οτοσ ϱηΏα]] ἴπογ ϱἶνο Ἰπίο Σροβοπα 
ε »ν 3 - » , τ ως 5) / 
ὑμῶν Σ'τῷ γὰρ αὐτῷ µέτῳ «φὶ  µμετρεῖτε,' αντιμε- 
1γουτ: “σημ 51μο “Έος ΒΑΠ1ΙΘ ΙΠΕΑΡΙΓΘ ηλ] πο Ὑ7οπιθίθ, 1ῦ 5Ἱιβ]] ὃθ 

συμᾶς αΙΤΤΙΑ. ἍᾖἩ-- καὶ ΟΙΠΊτΑΝΥ. αχ περὶ ΤΑ. Ψ εἰς Τ. :[δὲ τῷ] 1; -- δἑτῷ τ; 
[δὲ] τῷ Ἡτ. 3 [καὶ ὑμεῖς]τ. ὮὉ -Ἔ γὰρ (γεαά ΕΣ 1Ύε αἱ5ο)π. ἡ ἐστὶν χάρις. ᾖ--- Ύὰρτ. 
ε δανείσητε 1; δανίσητε Ἑ; δανείζετε ΊτΑα.  λαβειν ΤπτΑ. Ε--- γὰρ π[ττ]α. ϐ ---οἱ ΠΤΤΙΑ. 
. δανίζουσιν τ. κ ἴσα ΙΤΑΥΝ. ἍΙδανίζετεπ. Ἡ µηδένα Ἡ. Ἡ ἀφελπίδοντεετ. 5 -ἵ- [ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς] 1π ἴπο Ἠθανεης 1. Ρ --- τοῦ (γεαά ος [υπε]) αιττςΑΥΝ. ᾱ--- οὖν ΣΤΤΙΑ. 
ε-- καὶ [1]τ[ τε]. «ἵνα (γεαὰ ἴλπαῦ γο Ῥ6 πιοῦ ἠαάρος) 1, :-Ε καὶ απά τα ο -- καὶ 
ἩττητΑ.. 33 ὑπερεκχυννόμενον 111τΑ. 35 ᾧ γὰρ µέτρῳ ΠΠΊτι" 



γι. ΤΌΚΕ) 
τρηθήσεται ὑμῖν. 59 Εἶπεν δὲ παραβολὴν "αὐτοῖς; Μήτί 
τηθαδυηγοᾷ αραῖπ Το τοι. Απά Ἡρ 5ροΚο κα ΡΙΤΑΡΙθ το ἔποπα, 

δύναται τυφλὸς τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς 
15”αρ]ο τα “ρΗπᾶ [παατ] 9, ὈΗπᾶ [πια] ἴο]εαᾶ 2 που 3ΡοίἩα Α1πῦο 

βόθυνον “πεσοῦνται!; 40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὺν διδάσκα- 
δᾳ δΡΙ6 απν]] {α11 2 "ποῦ ψ α "ἀἱδοῖρ]θ 3Ώογο ἴπο νοβολες 

λον “αὐτοῦ. Ἱ κατηρτισμένος.δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος 
οξ Ἠἶπα; τας ὀροχξεομθᾶ. 1ϱΥεΧΥ Ἔοπο βἴιδ]] Ὦο 45 Ἔνθβοβες 

αὐτοῦ. 41 τίδὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
αλ]ο, Ῥαϐ ΥΥΗΥ Ιοοκεδί ποια ΟΠ ἴἩθ πποῖθ ἍΊλαί [15] ἵαπ {πο 67ο 
ος ορ σ . ” ., 

τοῦ. ἀδελφοῦ.σου, . τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τφῷ.ἰδίῳ ὀφθαλμῷ 
οἳ ἴἩγ Ὀχοίπος, Ῥαῦ πο Ἅθαπι Ἅἰπαῦ [15] ἵπ Ίππο οὐπ ” ο6γε 

οὐ. κατανοεῖς; 49 Ὁῆὶ πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ-σου, 
Ῥοτορίνεςὲ ποῦ 2 ος ἨἹοηυ ατίίποι αρ] {ύοβαγ το ἵμγ Ὀτοίπες, 

᾿Αδελφέ, ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἓν τῷ ὀφθαλμῷ 
Ῥτοίμες, ,π8Ώες ΓΠαῦ] ΤπααΥ οαςῦοαῦ ἴηθ πιοίο Ἅἵπαῦ [15] ἵα 3679 

ον κ μχὶ ΄ ο] -” π ρ , ς 
σου, αὐτὸς τὴν ἔν τῷ.ὀφθαλμῷ-σου δοκὸν οὐ βλέπων; ὑπο- 
ανμίπα, ὑῃγςο]ξ 1ο «Σπ "πλίπε[οπη]56γθ ἍΊρεαπι ποῖ κβεεῖηρ2 Ἠσρο- 

κριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν «δοκὸὺν ἐκ 'τοῦ.ὀφθαλμοῦ.-σου, καὶ 
οτίζο, οαδῦ ουξ Ἀχεῦ πο ἍΌῬεαπι οπῦ οξ Τπ]πο Γογ/π] εγο, Δπᾶ 

τότε διαβλέψεις «ἐκβαλεῖνὶ τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
1ποη. ἔποι γή]{5εθ οΙεατΙγ ἴο σαδῦ οαῦ , πο πιοίθ {παί[ῖ5]ΐπ {πο εγε 

4 49 οὐ.γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν ην τοῦ.ἀδελφοῦ.σουἍ. 
οΕ {Ἡγ Ὀχοῦβεγ, Ῥος “πού 11πετο 15 "., δίτεε δροοᾶ Ῥχοᾶααῖπρ 

καρπὸν σαπρόν’ οὐδὲξ δένδρον σαπρὸν ποιοῦν καρπὸν καλόν’ 
Ἀαταιῦδ  ἈἸοογγαρε; Ἠπογ Ά ὐχθθι μοοτταρύ Ῥτοάμοῖηρ 3Ετιϊς αροοᾶ; 

ε/ Γ , }-ος ” ὸν/ ” ’ ῃ 4 

44 ἕκαστον.γὰρ δεψδρον ἐκ τοῦ .ἰδίου καρποῦ γινώσκεται" οὐ.γὰρ 
40Υ Θ6Ἡ. 1χοθ ὦὋσ Ἱβδοπῃ ατι]ῦ 16 ΚΠΟΙΥΗ, Σοχ ποῦ 

α] ε) .. ’ αυ. ο) μ η] ΄ 8, -ν 

ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσιν σῦκα, οὐδὲ ἐκ ᾖβάτὸυ Ιτρυγῶσιν 
Στοπι ᾖἴποτπβ 4ο ἴΠαεγ Ραΐπεε ΆΡΒ, Ἡπους 1ΤοπΙ α Ὀχαπαῦ]θ Ραΐ]μοτ ἴπεγ 

λή [ 46 ὁ.ἀ θὸό ἄνθ η ΕΕ] θοῦθ ” 
σταφυλήην». ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 

Α Όαπο] οἳ ΡΑΡΘΕΡ. ᾿ΤΠθ Ροοᾶ .... οαῦ οἱ {πο '' ϱροοᾶ ΤΥΘΑΒΙΤΘ 

τῆς.καρδίας.ζαὐτοῦϊ προφέρει τὸ ἀγαθόν' καὶ ὁ πονη- 
οἳ Ἠ18 Ἠεατύ αρεῖπρς οτί ἐπαῖ πἩΙοἩ [1] Ροοᾶ; : απά ἴἨἩο π]οκ- 

ρὸς. άνθρωπος! ἐκ τοῦ πονηροῦ Ιθησαυροῦ τῆς καρδίας 
εἆά ΙΩΑΠ. ουαῦ οἱξ πο: πγϊο]κθᾶ ἵτεαδιτθ οἳ ΖΠερτῦ 

αὐτοῦ! προφέρει τὸ πονηρόν’ ἐκ.γὰρ Κτοῦ" περισσεύ- 
1118 Ὀτίπρς {οσίἩ ἐπαῦ πΥἩΙοἩ 15] π]οκθά; {ο οιῦοξ ᾖΤπθ ἈΌιπ- 

µατος Ἰτῆς' καρδίας Ἅλαλεῖ τὸ.στόμα αὐτοῦ.ὶ 46 Τίδὲ µε 
ΎἼπσθ οξῖπθ ἍἸἨθατύ 3«ΡΘΑΚΒ 1119. "ππουίἩ. Απᾶ πἩσ ταθ 

» ῳ ΄ Δ » - ε [ή πω 9) 

καλεῖτε Κύριε, κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; 47 πᾶς «ὁ ἐρ- 
4979 οα]] Τιοτᾶ, Τιοχᾶ, απᾶ ἀοποῦ τ]λαῦ Τ6αγ2 Έιτοιγ οπθ ΥΠΟ 

χόµενος πρός µε καὶ ἀκούων µου τῶν.λόγων καὶ ποιῶν αὐτούς, 
18 οοπήηπρ ο ΊΠθ θπᾶ Πεατῖπς 1ΩΥ ποτᾶς απᾶ ἁἀοΐπρ "μετα, 
ς ’ ς - / ) ΔΝ ε/ ε/ / 3 2 ’ 

ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστῖν ὅμοιος. 48 Ὁμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 
1 π]]] πεὺ σοι ἴο πφΏοπι Ἡε 15 Ἠκο, 1Ίκο ἍἩἨθίβδ. 1ο 8 ΏιςηΠ 

” ” ») εν ” Λ . ΄ ἡν ” 

οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν, καὶ ἔθηκεν 
ται] ιπρ 8 Ἠοιδθ, ὙΠΏο ᾱας᾽ Απᾶ ἀοερεπεᾶ, βπά 1α1ᾶ 

θεµέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν’ Ἀπλημμύρας! δὲ γενομένης οπροσέρ-' μ ς' δὲ γεν. ῤ 
Ά ΕοαπάαθΙοη οη. ἴπθ Ἅτουῖς; Ἀηπᾷ 8 Ώοοά Ἠαν]ΙΏπρΡ οοπ1θ δρυτεί 

ῥηξεν! ὁ ποταμὺς τῇ.οἰκίᾳ.ἐκείνῃ, καὶ οὐκ.ἴσχυσεν σαλεῦσαι 
«Ἡροα 1119 Ἀβίχθαπα Φμαῦ πουςε, Απᾶ οοπ]ᾶ ποῦ ΒΗΑΚΟΘ - 

-εν]] 

169 
Ἄραϊη, 39 ΑπάΠεἈρη]θ 
ΒΑ Ρα Ό]θ ΄απῦο {Ἠθιμ, 
Όαη {πε Ῥ] πᾶ ]εβᾶ {πθ 
Ῥ]πά 2 5Πα]] Πεγ ποῦ 
Ῥούπ {απ Ἱπίο τπθ 
ἀῑῑοῃ 2 40 Τπο ἀϊξδοῖρ]θ 
18 ποῦ 4νογο 5 ταας- 
τογ: Ὀαῦ ετοτ οπθ 
ἴλαῦ ἶ5 ρογξοοῦ βΗΑ1] Ῥα 
Ώ5 Ἠ]5 Πιηδίογ, 41 Απάᾶ 
ΦΙἩΥ Ῥυπο]ᾶαεβῦ ἴποα 
τπθ ποῦε ἐλαῖ ἶ5 1Π ΤΗΥ. 
Ὀτοίπογ”5 εγο, Ῥαΐῦ Ῥυσ-| 
οεἱτεδύ ποῦ ἴπο Όυαπα 
οπαῦ 16 ἵω ἴμῖπα οπᾳι᾽ 
επαῦ 42 Ἐλ]ίῃογ Το 
οαπςύ Όποια β8γ.0ο 
Ὀτοίπεςσ, ἙΒτοίπες, 168 
πηρ ρα]] οαῦ πα πιοῖθὶ 
ἴΠαῦ 16 Ίπ {πῖπο εΥο, 
πγΏση ἴποι ἴἨγβο]ξ Ὦε- 
Ἠο]ᾶςεςύ ποῦ Πε Ῥεαπα 
ἔμαξ 6 ἵπ ἐπίπο ουνπὶ 
εγεῦὂ Τποι Ἠγροοσίθε, 
οαςύ οιιῦ Βχςῦ ἔπε Ῥεαπα) 
ουῦ οἳ {μϊπο οἵππ ε7ε, 
Απᾶ ἴΠεη 5πα]ῦ που 
56ε 6Ἰ6ατ]γ {ο ρα]1] ους 
ἴπα πποίο {Παῦ 15 ἵπ ἴπγ 
Ὀτοίχθχ΄Α ασε. 48 Έος 
8 ϱοοᾷ ἴτθο Ὀτιηρείηα 
ηόί ξοτίῃ οοτταρί {ταῖῦ; 
πιθϊίποχ ἀοίἩ α οοτταρῦ 
ἴτεο Ῥτίηςδ {οτίη ροοᾶ 
Σταϊῦ, 44 Ἐοτ 6πετγ 
Ὅχας 15 Κποντι Ὦν Ἠῖ8 
οὗηω Στα Έοτ οἳ 
ΤΠοτηβ Ίπεη ἄο ποῦ 
Ραΐπες Βρ8, ποτ οξἔ 8 
Ὦταπιρ]ο ήδη ραίπες 
ἴἨΠαγ ΡταΡΘΡΒ. 45 Α ροοᾶ 
ΤΙΦΏ ουῦ οξ ἴπο ροοᾶ 
Ττεαβαχο οΕ Ἠϊ5 Περτυ 
Ῥτιηρεῦη {οτί πει 
πγη]οβ)ὶ5 ϱοοᾶ; απᾶ αἩΠ. 

η οιῦ οἳ ἴπο 
ετ]] ἵτεβειτο οἳ Ἠϊβ 
Ἠοθατί Ὀτίηρεία «οτί 
τπαῦ ν/μΙοὮ 18 ετ1] : έοσ 
οξ ἴπο αραπάαποο οξ 
'μο Ἠεατῦ Ἠϊμ πιουί{Η 
βρεαΚκοῦἩ. 46 Απά νυν 
σ8]] γθ πας, Τιοτᾶ, Τιοτά, 
ΑηΠᾶ 4ο ποῦ πο {πῖπρ8 
πγΏῖςὮ Τ βαν 47 Ἠπο- 
ΒΟΘΤΟΣ σοπησίΏ {ο ππο, 
Απᾶ Ἠεβτείη ΤΙΥ Β47- 
1ΠΡΒ, αηᾶ ἄοοΐΏ μετα, 
1 πν]] «Ώου του {ο 
πγΏοπα Ὦς 15 Ίΐχε: 48 Πο 
16 Ίϊκο α΄ Ταβη ν/ἨΙςἩ 
Ῥαϊ]6 απ Ἠομςθ, απᾶ 
ἀϊρρεᾶ ἄςεερ, απᾶ ]β1ᾶ 
πο {οππάβίίοι ΟἨ αἱ 
χοςξ: απᾶ σπεη {Ἠθι 
Ώοοᾶ 8Το56, ἴἨε εἴτεβτα 
Ῥεαῦ νεπεπιεη{]γ προη. 
θπαῦ Ἠουςε, απᾶ οοα]ᾶ 
ποῦ βἨαΚο ἵν: 2ου 1 

Σ -- καὶ αἱδο ΠΤΊτΑ. 5 ἐμπεσοῦνται ΤΤΤτΑ. 
ο. ἐκβαλεῖν ΤΑ. Ἅκἆ -- ἐκβαλεῖν ὂω ομδῦ ουῦ τα. 
τρυγῶσιν τΊτΑ. Ε --- αὐτοῦ (γεαά [15] πεαχῦ) τ, 
τῆς καρδίας αὐτοῦ [Ἁι]γττα. κ-- τοῦ ΗΤΊτΑ. 
στόμα αὐτοῦ λαλεῖ 1,. π πλημμύρης ΤΊτΑ.; Ὢ προσέρηξεν Ττιρ 

5--- αὐτοῦ ΙΤΣΑ. 
9 -ἵ- πάλιν Ἀβθ]πι [τι]τ[ττ]Α. {σταφυλὴν 
--- ἄνθρωπος [1]ττιΑ. 1 ) 
Ἱ--- τῆς (πεαᾷ οἱ [ίἩ6]) ἹΊτΑ.. 

υ---Ἡ π[ττ]Α. 

ο. θησαυρου 
πι τὸ 
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πας Ξοαπᾶοᾶ αροαπ 
τοοζ, 49 Ῥυΐ ε Ὅπαῦ 
Ἠρατυίῃ, απ ἀουεῖμ ποῦ, 
1 Ἠκο Αα πιδα ἴπαῦ 
νηζποαῦ α ΣοαπᾶάβίΙοη. 
Ῥα]]6 Αη Ἠοιβο Ἄπροη 
ἴπο οι; αραϊπεῦ 
πυΏϊοὮ πο Βἴτομτπι ἀἷᾶ 
Όθαῦ τοπεπαθπ{Ιγ, απᾶ 
Ἱπατας κ Μο] {05 496115 
Απᾶ {πθ ταῖπ ο ἐποῦ 
Ἡοπβο πα8 ρεεβῦ. 

ΥΠΙ. Νοπ πΊθπ Ἡθ 
Ἠφβᾶ επᾶυᾶ αἲ] Ἠϊ5 βαγ- 
πρβ Ίπ {πρ απάϊεποθ 
οἳ ἴπο ῬεοΡρ]θ, Ἡθ επ- 
τετεᾶ ἰπίο ΟβΡεσπΒΤΗ. 
9 Απᾶ Ὦ οετύαϊη. οεἩπ- 
{ατίοπ)β βογναηῦ, ὪἩΟ 
ππαβ ἆἄοαγ απίο Ἠϊτα, 
πτθβ 8ἷοξ, απᾶ τοβᾶγ ἴο 
ἀἱθ6. 3 Απᾶ ππεπ Ἠθ 
Ἠεαβτᾶ οἳ 76β1Β, πε 5εηῦ 
πη{ο Ἠϊπη {μο ε]άθτβ οξ 
1ποθ 26Υ8, Ὀεβεοομῖπα 
Ἠϊπι ἴΠαῦ Ἡο ποπ]ά 
60Π1θ απᾶ Ἠεβ] Ἠϊβ 5ετ- 
παπί, 4 ΑπᾶτνἍεπ {πο 
6ΑΠ1Θ Το «εβπβ, ἴἨΠεγ 
Ῥεκοαρηί Ἠῖτα Ἰηπςίαηαῦ- 
15, ΒγΙΠΡ, Τηαῦ ο 
ππας πγοτίαγ {ος πΏοπι 
Ἡο ϱποπ]ᾶ ἆο ὑμ]8: ὅ {ος 
Ἡε Ἰοτείῃ ος Ἠβ{1οΠ, 
ΆΑπᾶ Πο Ἠαίῃ Ῥα]6 ας 
8 4ΥΏβΡοΡµο, ϐ6 Τπεπ 
σε8ας ποπὺ τη τα Όμεπα, 
Αγά ππεη Ἠο τας ΠΟΥ 
ποῦ {8 ἔτοτα {πο Ἠομςε, 
1Ἡ9 οοπίατίοη επ 
ΣΓ]οπᾶς Το Ἠϊτη, 5αγῖης 
τητο Ἠ{πι,Γιοτᾶ, τουρ]θ 
ποῦ {Ἡγδε]ε: {ος 1 απι 
ποῦ ποτέΏγ ἐπαῦ ἴποι 
βΠοπ]ᾶοςί επίογ απάετ 
ταγ ΤοΟξ: 7 ΥΠΕΤΕΕΟΣΘ 
ηοθϊ(πος {λοαρηί 1 ιγ- 
ΒΕΙΕ πποτίΏγψ ἴο οοπιθ 
ππ{ο ἴπορ: Ῥυΐῦ εαγ ἵπ 
Ά νγοτᾶ, ΑΠᾶ ΤΙ 8εΓ- 
τπαπῦ 5Ώα]] Ῥο Ἠθα]οᾶ, 
Β Έος Τ 4180 απ. ϱ πιαη 
Βεὺ απᾶςς ααβηοτΙόγ, 
Ἠατνίης απᾶεχ Τωρ Βο[- 
ἀἱστς, απᾶ 1 βαγ υπίο 
9Ἠς, 6ο, απᾶ Ἡε ϱοοῦἩ; 
ΒπΠάᾷ {ο ἀποίμεσ, 09π19, 
Βηάᾶ Ὦο εοπιείἩ; απᾶ Το 
ΤΙΥ 5ογγαμί, Ὦο ἡμῖς, 
Απά ηε ἀοοῦῃ η, 9 πετ. 
76818 ἨΠοαθτᾶά Ίποςθ 
1ΠίΠπρ5, Ὦθ πιαττε]]οᾶ 
5ῦ Ἠ]πι, απά ὑαχποᾶ 
Ππϊπι αὈομί, θπᾶ αβ]ᾶ 
ἩΠῆο ἴἨθ Ῥοορίε ἐπαί Μ 
Σο]]οπεᾶ Ἠπη, 1 Βαγ 

ΛΟΥΚΑΣ. τι, τε. 

αὐτήν' Ὀτεθεμελίωτογάρ ἐπὶ τὴν πέτραν.! 49 ὁ δὲ ἀκούσαι 
αν, 2ος 19 Ὠδά Ἠθεπ ζοαπᾶθά προηπ ἴηἩθ Ἁτοσ], ἸῬαί]ε πο ἸἨοαχά 

καὶ μὴ.ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ Ἱοἰκοδομήσαντι! οἰκία 
απᾶ 4ἱᾶ ποῦ 3Ἠκο 118 90 8 ΤΙΒΗ. Ἠατίηρ 116 3 Ἠοσει 

9 - μ σ΄ 2 ε 
ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίο' ἡ}ᾗ "προσέῤῥηξενϊ ὁ ποτα- 
ον Ίο θατίἩ ναποαῦ Αα ξοαπάρ[Ίοα; οἩ Ίο δυνατού 1µο "Βίχθητα, 

΄ - “ π ο » , µός, καὶ "εὐθέως ἔπεσέν,ὶ καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας 
Άπᾶ πηπιθᾶ]αίθ]γ 1ΐ 2911, Ξπᾶά Όπβα Ἅᾖ1ἩἨ86 3τυῖηπ 508 3ποπβθ 

ἐκείνης μέγα. 
«(παῦ µρτοβῦ, 

7 "Ἐπεὶ δὲ ἐπλήρωσεν πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς 
Απᾶ ποπ Ἠθ Ἠπᾶ σοιηρ]θϊθᾶ αἲ] Μ8 τγοχᾶς 1π ιβ] 

ἀκοὰς τοῦ λαοῦ εἰσῆλθεν εἰς "Καπερναούμ.! 2 Ἑκατοντάρχου 
6858 ΟΕ {Ἠθ Ῥεορ]θ Ίθ επἰετρᾶ Ιπίο Οβρογπαιπη, 305 5. Ἰοεπ{αχΊο. 

δὲ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾷν, ὃς ἦν, 
"Απᾶ δρρτίαϊη ἼαῬοπᾶπιαν Ὁ] Σρεϊπσ πας αροιέ {ο ο, πο 88 

αὐτῷ ἔντιμος. ὃ ἀκούσας.δὲ περὶ τοῦ Γησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς 
Ὅσ Ἠἶπι Ἠοποισθεᾶ, Απᾶ Ἠατίηρ Ἠοατᾶ αΌοαῦ 1οξας Ἡο εεπ{ Μο 

αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ἰουδαίων, ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως 
Ἠῖπα 6Ιάετβ π οἳ ἴπθ 16γβ, Ῥερρῖπρ Ἠΐτα 1η 

Π ῃ Ρ ς αν ὃν 
ἐλθὼν διασώσῃ τὸν.δοῦλον αὐτοῦ. 4 οἱ δὲ παραγενόµενοι 

Ἠατῖτπρ οοπ1θ Ἡθ ταϊρΏῦ οπχθ Ἠ18 Ῥοπάπααη, Απάίπε Ἠανίηπρ ο0οἱΠΘ 

πρὸς τὸν Ἰησοῦν Ἱπαρεκάλενν! αὐτὸν σπουδαίως, λέγοντες, 
νο ζθδαβ Ὅθαοαρό Ἠλτα ἀπιρεπί]ψ, ΒΑΥΙΠΡ, 

ή »” ο] στ , Ἱ -” . 3 .- 4 Ν 

Οτι ἄξιός ἐστιν παρεξει! τοῦτο ὅ ἀγαπᾷ γὰρ τὸ 
νμαῦ Ἀγγοτί]γ 1Ἠ9 16 {ο πΠοτπα Ἠθ 5]ια]] ρταπἰ {Πῖς, ΣΟΥ Ὦε 1οτθς 

ἔθνος ἡμῶν καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ἡμῖν. 
οὗσ ηβ{1οη. Απᾶ ᾖἴμο ΒΥΠΑΡΟΡΙΙΘ ο 10: τς. 

6 Ὁ. δὲ Ἰησοῦς ἔπορεύετο σὺν αὐτοῖς' ἤδη δὲ αὐτοῦ ὀὐ μακρὰν 
Απᾶ ζᾖοδας πυθηῦ πἩἩ ἴῃοτα; Ὀπαῦ α]τειᾶάψσ Ἡο Ἅποῦ στ 

ἀπέχοντος Σάπὸϊ τῆς οἰκίας, ἔπεμψεν Σπρὸς αὐτὸν! Ξὁ ἑκατόν- 
αρεῖηρ ἀἰβίαπῦ Ἅἆτοπι. ἴπε ΊἨοιςο, 3ρεπῦ 1το 5ηῖπι 11ο Ἔρρῃ- 

Ταρχος φίλους," λέγων Δαὐτῷ, Κύριε, μὴ.σκύλλου' οὐ 
νατ]οπ. Στιεπᾶςδ,  ΒΑΨΙΗΡ ἍΤοἨῖπα, ἸΤιοτᾶ, ’τοιΌ]ο πού «[ΓἩγδο]ξ], “ποῦ 

γάρ δείμι ἱκανὸςὶ ἵνα «ὑπὸ τὴν.στέγην.-μουὶ  εἰσέλθῃς: 
ατος "1 τα νγοτίαγ 1λμαῦ ππᾶςες Σ4Υ ΧΟΟΕ ἴποα βΠοι]άεδί ο0π18; 

7 διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν' ἀλλὰ 
ππΏετεξοτθ πθϊίπεε τιγβε]ξ οουπθεᾶ 1 ποχίἩμγ 35ἱο Ἅἴλποο 11ο ”σοιπεθ; τῬαῦ 

εἰπὲ λόγῳ, καὶ Ἰἰαθήσεται! ὁ.-παῖςμου. 8 καὶ γὰρ ἐγὼ ἄν- 
ΒΑΥ Ὦγ α Ἡοτᾶ, απᾶ ΕΒΠςΙΙ Ὀο Πεα]εᾶ ταν 5ετναπό, ἘΟΣ 3]5ο 1 8 

θρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόµενος, ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν 
ιαπ Άη ππᾶρς ααϊποστίέγ ᾿αρροϊπίθᾶ, Ἠανίπρ Ἱηᾶςς τΏιγδο]ξ 

στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι, καὶ πορεύεται’ 
5ο]ά1εΓς, Απά Τα ᾖἴο Πῖ8 Γοπε] ᾱο, βπά µε Ρροε5; 
Ν » 3 . 4 .. 28. / 

και ἄλλῳ, Έρχου. και ερχεται’ και τῷ δούλῳ.µου, Ποίησον 

Επᾶ Το απΠοΐΏσχ, «90116, αηᾶ Ἡςθ 6ΟΠΙ65; απᾶ Το ταΥ Ῥοπάπιαπ, Ὄο 

τοῦτο, καὶ ποιε. Ὁ ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦο ἐθαύ- 
118, Απᾶά Τρ ἆοεβ 5]. Απᾶ Πανίτπρ Πεατᾶ ἴῃοςε (Πῖπρς 1ενας π/ΟΠ- 

ασεν αὐτόν καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ 
πΐτας Ἀπᾶ ατηῖηρ ᾖἵο ίπθ Ἀεο]]οπίπρ Ξπῖτα ᾖλογονγᾶ 

ᾠκοδόμησεν 
ταις 

ἀετθᾶ οὐ 

Ρ. διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομεῖσθαι (οἰκοδομῆσθαι τ) αὐτήν Ὀεοβιιθθ 6 τναβ ντε]! πε τττα. 
α οἰκοδομοῦντι Ὀιι]αίΐτιρ 1.. 

5 Ἐπειδη αξἴεχ ἴπαῦ ΓΤττΑ. ὑορείΏειτ τττλ. 
Ἡ παρέξῃ Ὦθ βΒου]ά ργαυῦ ΗΤΤιΑ. 
Σ φίλους ὁ ἑκατόνταρχος (ἑκατοντάρχης τ) τΊτα., 
ὑπὸ τὴν στέγην Ἡ. 

αχ προσέρήξεν Τή5. 5 εὐθὺς συνέπεσεν Ἱπ]τηδα]αίο]γ 1 568 
απ Καφαρναούμ ΙΤΤΤΑΝ, ὗ ἠρώτων αβίκοᾶ π.. 

κ. ἀπὸ (γεαᾶ τῆς ἴτοπι πς) τ. Ψ, -- πρὸς αὐτὸν τ. 
---- αὐτῷ Ἡ. Ὁ ἱκανός εἰμι ΤΑ, 3 μου 

ἆ ἰαθήτω Ιθύ Ὀθ Ὠεαίθά τττΑ. 



τι. 1 ο ΚΕ. 
ο Ἡ ὦ 3 9 αγ οσν , ἁ }τ-. ση - 

εἶπεν, Λέγω ὁμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πὶστιν εὗρον. 
βάΐ4, . 1β8Υ {σσοι, ποῦθτευ ἶπ Ίδταο] πορτοί «αμ ἀἷᾷ 1 Απᾶ, 

10 Καὶ ὑποστρέψαντες' «οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον' εὕρον 
Απᾶ Πατίηρ “τουχπεᾶ 111959 3αθπῦ ο ᾖ31θ Ἠοιςθ Ἅ«Σουπᾶ 

τὸν ἀσθενοῦντα" δοῦλον. ὑγιαίνοντα. 
11ο' βὶο]ς Ῥοπάπιατ {η ροοᾶ Ἠθαβ]{Η, 

σε Ἔαη - ο ῃ ρ 
11 Καὶ ἐγένετο ἐν ἔτῇ' ἑξῆς , Ἀπορεύετο' εἰς πόλιν 

Απα 16 οπΏθ {0 Ώβββοπ πο τποσί [άμγ] Ἡρ πιοπῦ πο α οἱὐγ 
; ϱ - ο η 

καλουμένην ᾿Ναϊν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ 
σβ]]οά. Ναϊπ, απᾶ ππεπῦ σπα Ἠῖπα πῖ5 3415οἱΡΙ6Β. 

3 ὰ πλ ΄ ”. τ, 

Ἠκανοὶὶ καὶ ὄχλος πολύς. 19 ὡοὶδὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς 
απηβΙΥ  Ἀπᾶ α Λοτοπᾶ 1ρτθαῦ, Απᾶ ια Ίο ἄτθιυ ΠΘΑΣ ἴο ἴμθ ραΐθ οἳ ἴπθ 
΄' μ ἰδ , αγ ΄ κ θ' ΄ Π 1 πλ το 

µτόλεως καὶ ἰδοῦ, ἐξεκομίζετο τεθνηκώς, "υιὸς µονο 
ού 7α]5ο 1Ώομο]ᾶ, πας εῖπρ οβιτῖοᾶ οτ{ Γοπθ] πο Ἠαά ἀἱεᾶ, ΑΏ390π ᾖ10ΠΙΥ 

πα] ώς -. ν η, τα ῷ . . » λ ο 
γενἠὴς! τῇ.μητρὶ.αὐτοῦ, καὶ -"αὕτη Ίν' χηρα" και Οχλος τής 

το Π]8 πασίπος, Απᾶ ἍΒ1θ οι οσγᾶ 3οξ” 119 Ἀπαβ α πΙᾶοἵ, απᾶ α΄” ΟΓι 

πόλεως ἱκανὸς 3 σὺν αὐτῇ. 18 καὶ ἰδὼν. αὐτὴν ὁ κύριος 
οἱϊγ Ἰοοπδίᾶργαδ]θ[ πα] πα ος. 'Απᾶ βοεῖπᾳ Ίος πο Τιοτᾶ 

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ οἀὐτῷ' καὶ εἶπεν αὐτῇ, Μἠ.κλαῖε, 
Ὑ/88 πιογθᾷ ἹπΙζΗ οΟΠΙΡΒΒΒΙΟΠ ΟΠ Ίος Ἀπᾶ Ββαῖά το Ἠες, ΊΠοερ ποῦ. 

14 Καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ' οἱ-δὲ βαστάζοντες 
Ἅπά  Ἅοοπαῖπᾳ πρ ἩἨροιο]θᾶ «Ἀο Ἅήΐθς, Απᾶ ὕποβθ Ῥοασῖπρ Πτ] 

ἔστησαν' καὶ εἶπεν, Νεανίσκε, σοὶ λέγω,. ἐγέρθητι. 15 Καὶ 
πορρεᾶ. Απᾶ ο βαῖᾶ, Ὑοιπᾳ πιβἩ, Το Ἠορ 1 ΒΑ, Ατ]ςθ, ... Ἅπᾶ 
Π , « ῃ πο” -. ο) 2 /ε ρα 
ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν' καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ 

ὁβαῦ “πρ Πο "4θμᾶ απᾶ Ύεραιῃ ἍΆΤΟοβΡΘΑΙ, Απᾶ Ἡρρατθ ἍἨίπι 

μητρὶ αὐτοῦ. 16 ἔλαβεν δὲ φόβος Ρἅπαντας,! καὶ ἐδόξαζον᾽ 
το Ἠ1Β πποίλιος., Απ 3εοϊσθά ρας 811, απᾶ ΊΤπογ ρ]οτίβθᾶ 

.] / 4 / ΄ ’ κ α / ᾳ α ἐ τὸν θεόν, λέγοντες, Ὅτι προφήτης μέγας Ἱἐγήγερται, ἐν 
οᾶ, ΒΑΥΊηρ, Α.“Ρτορμεί - Ἰρτοῦ ἍΊββτίδθη Ἡρ Απηοηρςῦ 

« -” 4 υ κ τ 

ἡμῖν, καὶ "Ότι ἐπεσκέψατο ὁ θεὺς τὸν.λαὸν αὐτοῦ. 17 Καὶ 
ο πβς ;απᾶ 3Η ὀν]βιιθᾶ 1ᾳοᾶ Ὠ]8 ῬοοΡίθ. Απά 

ἐξῆλθεν ὁ λόγος.οὗτος ἐν ὅλφ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ αὐτοῦ, καὶ 
πιοπῦ οαῦ ὑῖᾳ τοροσέ {π αἩἨἳ Φαᾶθα οοποθτηίης Ἠΐπι, απᾶ 

/ - 

τἐνὶ πάσφ τῷ περιχώρφ. 
19 81]  ἴμοθ οοπηύσγ ατοιπᾶ, 

18 Καὶ ἀπήγγειλαν "]ωάννη! οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. περὶ 
Απά δρτουρ]ῦ “ποτᾶ Ἅᾖλίο32οἩπ Δπ18 “αἱδοίρ]θβ οοποεγπῖπρ' 

΄ 

πάντων τούτων. 19 καὶ προσκαλεσάµενος δύο τινὰς τῶν 
ΒΙΙ  ἍΤπορο ἰΠίηπρς. Απάᾶ Πατῖπρ οβ]]θᾷ ο [Πῖπα] 2ΐγγο 1ορτίβ]η. 

μαθητῶν αὐτοῦ ὁ “Ιωάννης! ἔπεμψεν πρὸς Ἱτὸν Ἰησοῦν,! 
οἳ ΕΠ» ἀῑδοίρ]θς Ποηπ ποπ ᾖ[ὔποπι] το ὤ6βιβ, 
’ ΄ ” αλ 

λέγων, Σὺ.ε ὁ ἐρχόμενος ἢ Ὑἀλλονὶ προσδοκῶμεν: 
βαγίπβ, ἍΑτίίποα ἴπθ οοπιίηπᾳ ἍᾖΓοπο] οτ Ἀποίπος -8Γ9θ Υπο ο ]οο]ς ἔοσ ὃ 

320 Ἡαραγενόμενοι.δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες Σεῖπον,' Υ]ωάν- 
Απά Ἠατίηρ 60Π1Θ νο νἨϊπι ἱΠθ Ίπιθη -«Β814, 1οΏη 

νης! ὁ βαπτιστὴς ἀπέσταλκὲν ἡμᾶς πρός σε, λέγων, Σὺ εἶ 
: Τμο Ῥαρίθῖςῦ Ὦβ5 5επῦ π8 το ᾖΤπεῬ, ΒΑΤΙΠΡ, Ατό ίποα 

” Ἀ ο ος ” .- ὁ ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν; 91 Ἐν Ξαὐτῇὶ "δεῖ. 
ιο οοταῖπςρ [οπο] οὗ αποίἩθγ 8Τ9 ττο {ο ]οο]ς Σοτὂ Σπ 9ΐΠο ΄ΒΩπΠ1θ 1βπᾷ 

ν» 3 ΄ νι Γ ΄ 

τή ὥρᾳ ἐθεράπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ µαστίγων καὶ 
{. Ἱοις Ἡθ Ἠεβ]εᾶ ΤΙΑΤΠΥ οἳ ἀἴδθμβθβ απάᾶ  ἍΒΟΟΙΤΡΕΒ' απᾶ 
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ππίό γόα, Τ Ίβτο ποῦ 
Ξουπᾶ 5ο βτεαῖ Σα1{Π, 
ο, ποῦ η Ἰβτηε]. 
10 Απάᾶ {μεν {παῦ πεχθ 
βοπῦ, τεὐαχηῖπρ Το ἴπθ 
Ἠουςο, Εοαπᾶ 1ο Βετ- 
γαπῦ ]ο]ό ὑπαῦ 1οδᾶά 
Ὅοθεπ βἱοῖς, 

11 Απᾶ 16 οἈπαῬ Το 
ον ἴπο ἄπγ Αξίες, ἴπαῦ 
ϐ πποηῦ ΙΠίο α οἱῦΥ 

οβ]]οᾶ Ναϊπ; ΕπᾶτΙβΒΏΥ 
οἳ Ἠϊ5 ἀἱβοῖρ]οβ πεπὸ 
σι Ἠῖτα, απᾶ πηπο] 
Ρεορὶο. 12 Νου πιο 

ϐ 6ΑΠ1θ πῖρ]η ο πο 
ΡΑῦθ οξ ἴἨε οἱἵῦγ, Ὄε- 
Ἠο]ᾶ, ἴποτο πας 5 ἄεαᾶ 
ΙΩΑΏ οαχτῖοᾶ ουῦ, 11θ 
οπ]γ Βοη οξ Πϊ5πιοῦἨες, 
Απᾶ ΕΠ παβ ο πΙάου: 
Αηπᾷ τηποΏ Ῥεορ]οθ οξ 
τπθ οἳ σγ πββ γη ῦΏ Ἠες. 
13 Απιᾶ πυΏεπ ἴμο Τιοτά 
βανύ Ἠθχ, Ἡθ Ἠβᾶ οοπι- 
ΤΗΡΒΙΟΏ οἩ Ἠ6σ, Απά 
Βαῖᾷ ππίο Ἰοτ, ΊΠθερ 
πιοῦ, 14 Απᾶ Το οβπιθ 
ΑηΏᾶ {οιςσῃθᾶ {πο Ῥϊες: 
Άπᾶ Τἴπεγ {ἴπαῦ ΌΏατο 
Ἰὴπά 5ὔοοᾶ εὐ]]. Απᾶ 
Ἡο βαῖᾶ, Υοιηρς ΤΑΔ, 
Τ βαν ππίο ἴπεε, Αθ, 
15 Απᾶ Ἡο {παῦ τ/οβ8 
ἀεπᾶ βαὖ 4}, απᾶ Ῥεραπ 
{ο βρθβζ. Απάᾶ Το 4ε- 
Ἠγετεᾶ Ἠ]τα {ο Ἠϊ5 τπο- 
ῶπετ. 16 Απά 1πετο 
Ο8Π1Θ ϱΕ8ΔΥ ΟΠ 81]: ατιᾶ 
'μεγ µρ]οτίπεᾶ Αοᾶ, 
ΒΑΥΙΠΡ, ΤΠαῦ α ρτεεῦ 
Ῥτορπεί 18 τῖβεαπ πρ 
ΔΏΙΟΠΡ α8; απᾶ, ΤΗαῦ 
6οᾶ Παῖα νιβι(οᾶ Ἠ]α 
Ῥοορίθ. 17 Απά με 
ππππουτ οἳ Ἠϊπι πγοηῦ 
4οτίι {ῃτοαρλποιυῦ αἲ] 
Φ145θ8, απᾶ ἱπτουρῃ- 
ουῦ αἲ] ο τορίοΏ 
τουπά αροπῦ, 

18 Απᾶ {πο ἄϊβοῖρ]εβ 
οἳ ζομπη εἨθπεά ὨἨῖπι 
οἳ αἲ] ἴπεβο 1Πϊαρς. 
19 Απά ὅομπ οπ]]πς 
τἠλίο ΤΠ νο οἳ Ἠ]8 
ἀβοῖρ]εβ δπέ {επι το 
9518,ΒΗΥΙΏΡ, Ατόζηοια 
Ὦθ Ὠιλαῦ 5ποα]ᾶ οοπιθ 
ΟΥ; ἸοοΚ πο Έοςγ 8η- 
οὔπογ2 20 ΊΓπεπ ἴπο 
ἨΙΕΩΏ ΠΘΓΘ οΟ0Π1Ιε ππ{ο 
Ἠΐπα, ἴηογ εαῖᾶ, ᾖοππ 
Ῥαρίϊικῦ Πα βεπί ταβ8 
ππίο ἴἨθο, βαγΙΩΡ, Ατό 
Ίποι Ἡο ἴλαῦ εποπ]ᾶ 
6οπιθῦ οί ἸΙοοκ πθ 
Σο Ἀποίηοςὂ 21 Απάᾶ 
1π Ίπαῦ Β8π19θ Ίοιτ 
Ὢο οπτεᾷ ΠΙΑΏΗΨ οἳξ 
ἐμαῦ Ἱπβτπαϊήεβ απᾶ 
Ῥ]βΡΊΘΒ, απά οἳ ετὶ] 

πρ ϱ”-'-ᾱ--ιτκτηη----- ος αμ ως μαι ως 

«5 εἰς τὸν οἶκον οἱ πεµφθέντες 1Πττ. 
---ἱκανοὶ μα κ [τεθνηκὼς]1,. 

Ψ4Β ΕΟΤ[ΤτΑ]. ο αὐτὴν τ. 
” Ἰωάννει τ; Ἰωάνει Ττ. 
5 εἶπαν Πτα. » Ἰωάνης Ττ. 

{--- ἀσθενοῦντα ΙΠΤΙ[Α]. 
! μονογενῆς υἱὸς ΤττΑ. τι αὐτὴ 

Ρ πάντας ΟΤίΑ. α ἠγέρθη 18 τίβοΏ ΤΤΤΤΑ. 
{ Ἰωάνης ΤΓ.. 

:ἐκείνῃ ἴΠαῦ πτιλ., ΄ 3--- δὲ ΙπττΑ, 

Ε τῷ τς. 

7 τὸν κύριον ἴλἩε Πιογα τητΑ. 

Ἀ ἐπορεύθη τ.- 
--ἣν Βαν. α --ἦν 

τ--- ἐν [τ]τ[ττ]Α. 
π ἅτερον Ττι 



172. 
ο ολη απᾶ Ἠιιύο ΠΙΩΠΥ. 
Μια ιυε}ευπᾶ ο σανο 
εἰραῖ, 22 Τποα 06818 
πηδνοτῖπρ βαῖά απῖο' 
Όποπα, ἄο τοις 4, 
Ἀπᾶ Ίο] οομα πλαῦ 
εμίπρς γο Ίππο 8οεπ 
Άπᾶ Ἠοβτᾶ; που ἴμαῦ 
Ίλο Ὀ]ίπᾷ Αοο, πα 19119 
πγα]]ς, ἴἩο 16ρβ6Γ5 4109 
οἸθυπδεᾶ, ἴμο ἀἆθαξΊθατ, 
{Μο ἀοθά ατο τα]βοᾶ, ἴο 
11ο Ῥοος ἴπθ ΡοβΡοΙ 
35 Ῥχοπολμοᾶ. 23 Απά 
Ῥ]οββοᾶ 5 ᾖ6, ὙΥΠΟΒΟ- 
9νες ϱπα]] ποῦ ο οἳ- 
Σεπᾶθᾶ Ἰπ παρ, 

294 Απᾶ πποηἨ πο 
ΥΩΘΒΒΘΏΡΕΙΑ οἳ σοι. 
πνθτθ «ἀορατῦθᾶ, θ 
Ῥοραπ ἴο βρέα ππῦο 
3πθ Ῥοορίθ οοποθτπίπς 
4οἩΏ, που πεπῦ γθ 
ου 1Π{ο ἴῃο πΙ]άΘεγποββ 
Σ0ς ἴο Βοθ2 Α. τοθᾶ 
ΕἨα]κοη υΙζἩ πο πηπάὃ 
25 ῬἙαΐ νλαῦ υγεπῦ γο 
οιῦ ΞΟΣ ῦο 6ρε2 «Α. παν. 
οἸοῦμεᾶ π εοξυ τα]- 
πιθηῦ Ῥοελο]ᾶ, ἴμεγ 
πυηΏ]οΏ το ΡοΙΡΕΟΙΒΙΥ 
ΒΡΡΑΤΕΙΙεᾶ, απᾶ 1ϊτο 
ἀε]ϊοαί6ΙΣ,αχε 1η Κπιρβ᾽ 
οουχί5. 26 Βιαΐ πυλαῦ 
σγθηῦ γο οαῦ {0χ ἴοβεθ 
Α. Ῥτορπεῦῦ σεα, 1 
ΒΑ Ἀαπίο Υοι, απᾶ 
ΤΙΙΟὮ ΠΟΥ ἴἨαη 
Ῥτορπεῦ, 27 Τη19 15 ᾖε, 
οξ πποπι 1 16 ν]θίας, 
Ἄσομλο]ᾶα, Ί βεπᾶ τισ 
ΧΠΘΕΒΒΘΏΡΟΥ Ῥεᾷοτο ἵπσ 
ἆαο8, πγΏίοἩ Εα11 ο 
ΡΙχθΘ Ἡγ ν/αγ Ὀθ[οτθ 
ἴπεθ. 28 Ἐοτ 1 8αγ 
πηίοτοι, ΑΠΙΟΏΡἴΠΟΒΘ 
ἔΠαῦ 8τθῬΟΓΏ ΟΕ ΊΤΟΠΙΕΠ. 
'ηΠετο 15 ποῦ α Ρτεαῖας 
Ῥχορλοῦ {παω ζοἩπ πο 
Βαρίϊαῦ: Ῥαῦ πο ὑμαῦ 18 
1θηδὲ Ίπ πο Κἰπράοινα 
οἳ ἀοᾶ 15 ρτεαΏεΓ ἴπαη 
Ἡθ. 29 Απᾶ αἱ] ἴπο 
ῬεοΡρ]ε ἴπαῦ Πεατᾶ Λζπα, 
Άπᾶ ἴπο ραβ]σαπα, 118- 
1πεὰ οἀ, Ῥεῖπρ Ῥαρ- 
Ἕ]πε ν1ῦἩ ἴπο Ῥαρίϊδπα 

:οἳ ζομηπ. 350 Βαν ἴμο 
Ἔλατίβεες ϱΏᾶ Ίαηγγοτς 
τα]θοῦθᾶ με οοιπςθ] οἳ 
αοᾶ αραϊηξτι ἴπεπι- 
Ευ]τος, Ῥεῖπρ ποῦ Ῥαρ- 
εἰσεᾶ οἳ Ἠϊπι, 351 Απά 
Έλο Τιοτᾶ βαἷᾶ, ΊΓποχοε- 
πο ἴπεπ επθ]] Τ Ἠ]κοπ 
1Ἠ9 ταθη οξ ὑΒ]5 Ρ6πΠε- 
ΣΑΌΊΟΠΡ απᾶ ἵο Ὁπαῦ " 
9τ9 Τπεγ 17 35 Τπογ 
Άτο Ίο ππ{ο οἩΙ]άτοι 
Βἰὐθῖπρ ἵπ πε πιρχκεί- 
Ῥ]ασε, απᾶ σβ]]1ϊ1πρ οπθ 
ἵο αΠοῦΠμες, θπᾶ Ραγ- 
γ 

- , -α ῃ - ὃν - 3 , πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο 

ΥΠ. 
ν.δ 

ΛΟΥΚΑΣ. 
λ! 

το 

Σρρίτιζς αρν!!], ππᾶ ᾖἵο”ρηΗπὰ ΣΤΗΑΏΥ. Ίο σταπὐςᾶ. 

βλεπειν. 25 καὶ ἀποκριθεὶς ὺ ᾿Γησοῦς!. εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέν- 
το 96, "Ἀπά Ιπςπετίης 116515 παῖᾶ ᾖὕο ὑποιη, Ἠατ]ῖτπς 

2 /' Γι 2 Ἱ] ἃ 1δ. κ ΄ 5 ΄ ο ο ΙΙ 

τες ἀπαγγείλατε “Ιωάννῃ εἴδετε καὶ 1]κούσατε' «τι 
Ροπθ χο]αΐῦθ Μο ζομπ Ἅἡγυ]αῖ γοΏατθεοθρπ απά Ἠθατά; ΄ τλαί, 

τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζον-- 
Ῥ]απᾶ χοσθῖτο βἷραίῦ, Ίαπιθ σνο]]ς, Ίορετ5 4το ο]θαπςοᾶ, 

ται͵ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται" 
ἄεαξ ῶρας, ἄεαά Άτθ τα]ςοᾶ, Ῥοος -3χθ ογαηρε]Ιπεᾶ ; 

95 καὶ µακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ-σκανδαλιαθῇ ἐν ἐμοί. 
απᾶ Τ]εβεθᾶ. 18 ὝὙΓΠΟΘΥΕΣ ΒΏ8Ι] ποῖῦ Ῥο οξοπάθά Ἰπ Ἅτηρ, 

94 ᾽Απελθόντων.δὲ τῶν ἀγγέλων Ιωάννου" ἤρξατο λέγειν 
Απάᾶ "Πατῖπρ Δἀερατίθᾶ 10ο 3πωθββεπρος 2οΕ”4οµἈπ ο Ῥεραπα ᾖο βρεα]ς 

πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ "ἸΠωάννου, Τί Σἐξεληλύθατεῖ εἰς 
νο πθ οτογ/ᾷ5 οοποεΓγΙπρ ΠομἩ : Ὑγπαῦ Ἠαγο γθ Ροπο οαῦ 1πίο 
µ ” ΄ /᾿ « 4 ε ’ ΄ 

τὴν ἔρημον θεᾶσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευό- 
"μα ῄὙνΙ]άογΏθ»β Ἅᾖᾖο]οοἷαῦρ Ατοθᾶ Ὦν {ίπο] ΄"νηπᾶ 5Ώακοη 2 

µενον; 325 ἀλλὰ τί 5ἐξεληλύθατεϊ ἰδεῖν: ἄνθρωπον ἐν µαλα- 
Ῥαΐῦ ν]αῦ Ἠατο Τε Ροπθ οιιῦ ο 588 8 ΤΙΘΗ. 1π “ΒΟΣ5 

κοῖς ἱματίοις ἠμφιεάμένον» ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ 
ο]οῦμίπς ΑΙΤΩΥΘᾷ Ῥομο]ᾶ, (Πογ πἩο ἵπ Ἅοἰοίμίῃπς 3Ἰερ]οπᾶ]ᾶ 

καὶ τρυφῇ ὑπάρχόντες ἔν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 36 ἀλλὰ τί 
ΑπΠᾶ Ίπ Ίαπατγ ατθοΙνίπρ 3π 3ἴπο Ἅ"ρα[ασςος 1319, Ῥαΐ πιπαί 

εἐξεληλύθατεὶ ἰδεῖν; προφήτην" ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ 
Ἡαπε το Ροπο οιῦ ᾖ7οβερζ Ά Ῥτορποῦ 2 πεα, 1ραγ ἴοσοα, απᾶ Γοπε] 

περισσότερον προφήτου. 327 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέ- 
ΙΩΟΥΘ εχοε]]εηῦ ματ α Ῥτορλεῦ, ΤΠϊ8 Ἅᾖ161θ οοποεγπίπρ πηοπα 1ΐ ΏβΒ 

γραπται, Ιδού, Βἐγὼϊ ἀποστέλλω τὺν-ἄγγελόν-μου πρὸ 
Ὄθες π]ζζεπ, Ῥεπο]ᾶ, 1 βεπᾶ ΤΩΥ ΤΩΘΟΒΕΏΡΟΣ Ῥεέοτθ 

προσώπου.σου, ὃς κατασκευάσει τὴν.ὁδόν-σου ἔμπροσθέν σου. 
ΤἩσ ἆαο8, πο βΠα]] Ῥτερβχθ ΤΗΣ αγ Ῥεξοσθ ΥἨορ, 

98 Λέγω Ἰγὰρὶ ὑμῖν, μείζων ἐν εννητοῖς γυναικῶν 
313964 13ος ἴρτσοι, ς Ἰρτοβύες Ίπ1οἨΡ [2ποβθ] Ῥοτα 308 3ποπιΘΠ 

προφήτης! ΟἹωάννουϊ Ἰτοῦ βαπτιστοῦ! οὐδείς ἐστι) ὁ.δὲ 
Ῥτορ]ηεί, ἴπαη ομαπ Ἅπθ ῬΒαρίϊςῦ Ὥοοπθ ᾖ/  ῬαῦΠοἰλμαῖ[1ε] 

μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστιν. ὁ9 Καὶ 
1858 Ίπ ἴπο Κἰηρᾶοπα οξ ἄοά Ρτοαίετ ἴπαπ]πο 8, Ἅπά 

πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ. τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεόν., 
81 πο Ῥεορ]θ Ἠανίηρ Ἡθατᾶ θπά ἴῑιο ἔακ-ραίμεχετς Ἱπδυβθά ἀοάᾶ, 

βαπτισθέντες τὸ βάπτισμα "Ιωάννου"! 90 οἱ δὲ Φα- 
Ἠανίηρ Ῥορῦ Ῥαρίθϊσεᾶ [πι] πο ἠῬαρίϊαπα ΟΕ 1ο”; Ῥαῦ πο Ῥ]α- 

ρισαῖοι καὶ οἱ  Ἅνομικὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθέτησαν 
τ158ΘΒ Ἀπᾶ πο ἄοοῖοτβ ΟΕ ἴ]ο Ίαν ἴπθ Ἅοοππςε] οἱ ἄοᾶ κεεῦ αδἰἀάο 

» ε ΄ υ ΄ « ε) 3 -” τη μυ « 

εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὑπ' αὐτοῦ. 91 πεῖπεν δὲ ὁ 
88 ἴο ΤἨΘΠΙΕε]τας, ποῦ ἨΠανίπρ Ῥεεπ Ὀαρίιπθᾶα ὃν ἍἨΠίπι, Απᾶ -πα]ᾶ 1119 

κύριος! Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς 
ΞἹιοχᾶ, Το πΏαῦ Ίπετεξοτθ 5811 1 1κοπ Ί]πο ΤαΘΏ ο “σοΏοΓα ΟΠ 

ταύτης; καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; 99 Ὁμοιοί εἰσιν µπαιδίοις 
αγ] ΑΠά ἴο π]αῦ Άτο ἔπεγ κος Ίο ατα {πογ Μο]1δδ]ο ομ/]άτετ 

τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθηµένοις, καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις 
1π α πιρτκοῦ-ρ]βοθ βἰύμπρ, Απᾶ οαΠἵπρ οπο ἴο αποῦΠμες 

0 ---τὸ ΙΤΤτΑΥΓ. 
9--- ὅτι Ἠττ]. 
1 εεπα) ττΊτΑ. 

{ Ἰωάνου τς. 
ο ---γὰρ τττΑ. 

ο--- ὁ Ἰησοῦς (γεαᾶ Ὦθ 5818) [τ,]τττΑ., 
5 ἐξήλθατε πυθηῦ γε ουῦ ωτς, 

ἆ --- προφήτης 1[1τΑ]. 

4 Ἰωάννει τ; Ἰωάνει τε, 
Ἡ --- ἐγὼ (}εαώ ἀποσι. 

1 --- τοῦ βαπτιστοῦ ΤΊτΑ, 
5. --- εἶπεν δὲ ὃ-κύριος ΟΙ/ΤΤΙΑΥΓ. 



ΤΠ. ὌΚΕ. 
ροσς ο ν , .. π ε 

πκαὶ λέγουσι»,ὶ Ἠὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ.ὠρχήσασθε' ἔθρη- 
Απᾶ  οααγίΏης, Ίο Ῥὶρεά νο γοι. απᾶ Ἅτγο αἱᾷ ποῦ ἄππος; πο 

ῃ ” 9 αχ 
νήσαμεν οὑμῖν,! καὶ οὐκ.ἐκλαύσατε. 99 ἐλήλυθεν.γὰρ Σ Ἰωάννης! 
πηοιχπθᾶ Ίοσοι, απᾷ γε ἀἰᾶ ποῦ Ἱθορ. Έογ 'Ἠπ5 "οοπιθ α1οππ 

ὁ βαπτιστὴς "μήτε Τᾶρτον ἐσθίων! "μῆτε' 'οἶνον πίνων,] 
Σίμο ὁΒαριϊδὺ ποϊῦμες ἌὈχοβᾶα ᾖεαίάπρ ΤΟΣ Ἀπίηο ἍἈΙπΙπΚΙΠΡ, 

. -” ΄ 

καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει. 94 ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
Ξηᾶ ΤοΡαΣ, Α. 4επιοῃ ε Ὠβ8. ΡΗη5 5οοπιθ 1119 8ο 30Ε ΤΩΑΠ. 
” ΄ Δ / μα , ” / ” ΄ α 

ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε, Ιδού, ἄνθρωπος Φάγος καὶ 
επξῖιπς απᾶ ἀτίπκίηςρ, απᾶ }γ9βΑΥ, ὮἈἘεμο]ᾶ, - 4 118Π Αα ρ]απθίοη απᾶ 

ο. 1" ελ 9 . 

οἰνοπότης, Ἱτελωνῶν φίλος! καὶ ἁμαρτωλῶν. 96 καὶ ἐδι- 
3 πγὶης-Ῥί0Ῥος, οἳ ὕπχ-ΡαἴΠΘΓΕΤΕ ϱ Ετεπᾶ απά Οἱ ΦΙΠΠΘΥΒ; Απᾶ πβΒ 

καιώθη ἡ σοφία ἀπὸ Ὑτῶν.τέκνων.αὐτῆς πάντων." 
Ἀ]υεμιβεᾶ  Ἀπβᾶοπι Ὦν 3μογ ΞοἩῖ]άτοπ. 1]. 

’ . » 

86 ᾿Ἠρώτα.δὲ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φά ετ 
Αιιᾶ δᾳε]κθᾶ 10π9. οἨΐτπι 3037ἨἛ96 “Ῥμηχίπθθι Ἅἴ]αί ηο Ποπ]ά οαῦ νηῦἩ 

ο) ας . α .) 2 κ κ. η Α Ἡ] ” ᾷΦ γ » 

αὐτοῦ καὶ εἰσελθων εἰς τὴν οἰκίαν' τοῦ Φαρισαίου Σάνε- 
Ἠϊπα Απάᾶ Ἠμτίης επἰθτθᾶ πο ᾖπΠθ οι οξίῃο Ἐπασῖεερ Ἡθ τε- 

κλίβη.Ἱ 87 Καὶ ἰδού, γυνὴ "ἐν τῇ πόλει ἥτις ἦν" 
οἰποᾶ ᾖ[αῦ ἴαρ]ο]; Απᾶ ὮὈθ]ο]ᾶ, Α ποπ Ἱπ ἴπο οἱῦσ πο 88 

{ -” . δω» 

ἁμαρτωλός, 3ἐπιγνοῦσα ὅτι Ῥάνάκειται! ἐν τῇ οἰκίᾳ 
Ά 5ΙΠΠΟΣΥ, Ἱατίπρ ον ὑπαῦ 16 Ἠβᾶ τεο]]ποᾶ [αἳ ὑαρ]θ] ἵπ ἴἹο Ίοιρο 

τοῦ Φαρισαίου, κοµίσασα ἀλάβαστρον μύρον, 98 καὶ στᾶσα 
οξύῃπθ Ῥμηαχτίεεο, Πατίπρ ἴβΚθι ΑΠ β]αβαξίετ ΏαβΙ ο οἰπίπαειῦ, απᾶ 5ἱᾳπάίπρ 

επαρὰ τοὺς.πόδας αὐτοῦ ὀπίσωὶ κλαίουσα, ήρξατο βρέχειν 
αὖ Ἠϊν 49θῦ «Ῥοπῖπά ππεερίΏβ, Ὄοραπ ᾖο Ώθάθή 
3 δι ) -” ” δ ἴρ Π 9 .. θ ΔΝ - λ 1 

τους-ποθας.αὐτου τοῖς .ὁάκρυσι», και Ταις ριξὶν τῆς κεφαλῆς 
η15 {εοῦ ππλῦΏ ἴθατβ, Άπᾶ πλ [πο Παϊτβ οξ 3πεαᾶ 

αὐτῆς «ἐξέμασσεν.' καὶ κατεφίλει τοὺς.πόδας.αὐτοῦ, 
1μο ἍεΏθ της παρίωρ ΓιΠοπχ], απᾶ ττας ατᾶεπτ]γ Κἱβεῖπαᾳ η]5 29ο, 

9 εά - ΄ 2 . ᾿ « .-” 

καὶ ἤλειφεν τῷ ύρῳ. 99 ἰδὼν-δὲ  ὁ Φαρισᾶῖος 
αΠᾶ πας αποϊπ πρ [ἐποπα] γη ἔμο οἰπίππεηί, Βπί Ἠαγίηρ βθεΏ, πο Ἐλαχίσερ 

ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, λέγων, Οὗτος εἰ 
πο Ἰπνῖνεᾶ Ἠϊπι , Αροκο πιπίπ Ἠϊπιβο]ξ, ΒΑΥΙΩΠΡ, Τηϊς [Ῥροχβοῦ] 1 

ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν.ᾶν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνὴ 
Ἡθ πετθ αἃ Ῥχορμεῦ, ποι]ᾶ Ἠβτθ Ἐποππ ΠΠο απᾶ Ὑνλαῦ πο ποπιβη [5] 

ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 40 Καὶ ἀποκριθεὶς 
πο Ίοιµσμες ἍἸϊπι, «140Γ Β ΒΙΠΠΘΓ β19 18. Απά ναπωποτίηρ 

ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν. 
α1]εξας ββ]α το παπα, ΒΙπποῦ, Τηατο ἴο περ βοπιοϊΠΊπρ ἴο ΒΛΥ. 

Ὁ.δε (φησιν, Διδάσκαλε, εἰπέ.ὶ 41 Δύο ξχρεωφειλέται' ἦσαν 
Απά Ὠθ ΕΑΠΡ, ΤρηςἨος, βαν Π9]. νο ἀθΏ{οτΒ., 4Ώθτθ ΊΥΟΥΘ 
Ἀδ ο] . « ή ”. ὃ / ΄ ε δὲ 

ανειστῃ τινι ο εις ώφειλεν ηναρια πεγτακῦοσια, ο.0ε 

το α “οτεᾶϊίοχ Ἰοετίβίπ; ἴἩθοπο οπεᾶ βᾷεπατἩ 18γο “Παπᾶτεᾶ, απᾶ Πο 

ἕτερος πεντήκοντα. 42 μὴ.ἐχόντων. δὲ αὐτῶν ἀάπο- 
οῦπος 840Υ. Ῥνὴ “που Ἠατιπρ 1/ῃπογ [πνπετοπ{α] νο 

δοῦναι ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο" τίς οὖν αὐτῶν, Κεἰπέιὶ πλεῖον 
Ῥαγ, ῬοῦἩ. Ὦθ ΕΟΓΡΑΤΟ: ΠΠΙΟΠΊΠΘΤΘΕΟΥΘ οξίἨθπι, ΒΑ”, 3ΤΙΟΡΕ 

λαὐτὸν ἀγαπήσει!; 48 ᾿Αποκριθεὶς δὲῖ πιὸ! Σίμων εἶπεν, Ὕπο- 
ση Άν] 3Ἴογοῦ Απάα “θησποτίης α5Ίπποη κθἰᾶ, 1 

Ἀ λέγοντες ΤΤΤΑ., 9-- ὑμῖν ΤΊτ. 
ἐσθίων ἄρτον Ὁ. 5μηδὲτ. Ἅᾖἵ πίνων οἶνον ΓΗΤΊΣΑ. 
τῶν τέκνων αὐτῆς Ώττα. α τὸν οἶκον ΗΤΤΓΑ.. Σ κατεκλίθη ΙΤΊτΑ. 
ΙπττΑ.  -ἷ- καὶ απά Ττττατν. Ὁ κατάκειται ΤττΑ. 
αΙΤΤΤΑ. ἃ τοῖς δάκρυσιν ἠρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ 1ΠΊΓΑ. 
δάσκαλε, ειπέ, φησίν ΤττΑ. Ε χρεοφειλέται ΕΤΊΤΑ. Ἀ δαγιστῇ Ἱ. 
κ--. εἶπέιττ[Α]. ή} ἀγαπήσει αὐτόν πια. ἍἩ --- ὁ [τε], 

Ῥ Ἰωάνης τς. 4 μή ποί τα. 
7 φίλος τελωνῶν ΕΙΤΤΤΑΥΓ. 
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Ίπμ, Ὦο Ἠωτο Ῥὶροᾶ 
ππίο τοι, απᾶ χο Ώατθ 
πιοῦ ἀαποσα; νο Ἠπτα 
πηουιχπεᾷ {ο γΤοιι, απᾶ 
πο Ἰαπτο ποῦ Ἱερῦ. 
35 ἘΈοχ 7ομπ ο Ῥαρ- 
ΜἱΒὲ οππ1ο ποθϊίποχ οηί- 
πρ Ῥχεβᾶ ποτ ἀπ] κίηρ, 
π/ίπθ; πηᾶ γο βαγ, Ἡε 
Ἠαί]α Αα ἀθν]]. 54 Τ]μο 
90η ΟΕ ΤΙΑΏ 18 60Ώ]θ 
εαΏΊηπρ απᾶά ἁτιη]ίης: 
Απᾶ το 5αγ, Βολμο]ᾷ α 
ρ]αζέοποιξ ΤΙΑΠ, πιά 1ν 
πνπιορίνρες, ο Ετὶθιι 
οἳ ρυιΏ]σαηβ απᾶ 5ἱι- 
Ὥς5Ι 3δ Ῥπή τη]έᾶοτα 
16 Ἰαξυϊβοᾶ οἱ αἲ] οκ 
ολ1]άτεῃ, 

36 Απᾶ οπ9 ΟΕ {πο 
Ῥ]αχίφεοβ ἀοβῖτοᾶ Ἠϊῃα 
1ηαῦ Ἠο που] ορ ση ἰ]ι 
ἨὭϊπα. Απάᾶ ο ποιιῦ 
1ΠἱοΟ ᾖἴπο ὮῬπατϊςεε)» 
Ὥοιεθ, απᾶ επὺ ἄονα 
3ο πωθαῦ, 97 Απᾶ, Ῥο- 
Ὠο]ᾶ, α ποπ 
"με οἱ ὔψ, ν/π]οὮ Ίνας αν 
ΒΙΗΠΟΣ, νΠΘη 5Ἠθ Ἐποτν 
νλαῦ οεδιι 5αῦ αἲ ταοπῦ 
1Ππ Της Ῥματ]βεε)ς ποιςθ, 
Ῥτουρηυ Αη α]αθπβῦοχ 
Ῥοκ οἳ οἰπίποπί, 
38 απᾶ εοοᾶ αὖ 8 
4θεῖ Ῥεηῖπά ἠῖπι γγεερ- 
ΠΡ, 8Πᾶ Ῥεραπ Το παδΙ 
Ὠ]5 {θεῦ νΙ{Π ἴΘΥ5, απᾶ 
αῑᾶ προ έλειη νηϊῦἩ ἴπθ 
Ἠαϊτβ οἳ Ἠογ Ἠοαᾶ, οπᾶά 
Ἰϊββοᾶ Ἡῖ5 1οεῦ, Επᾶ 
Αποϊηίεᾶ επι σα 
Ὅμο οἰπίππεμῦ, 39 Νοπ 
Ὑ/ 1η ᾖἴπο ὮἘῬμΠαχίβεθ 
πγΏ]ο] Ἠπά Ῥ]ᾶᾶετ Ἠΐπα 
5Α1Υ 16, Ὦο 5ραΚο πμ ία 
Ώ]πηδβο]Ε, βαγίηρ, Της 
1ΩΘΗ, 1 Ἡθ 7ΥΕΓΘ Α Ῥτο- 
Ῥπεῦ; ποι]ᾶ Ίντο 
πογι πΏο Απᾶ πηαῦ 
ΧΏ8ΏΤΘΓ ΟΕ ΥΤΟΠΩΘ {)ιῖΒ 
78 Ὅηαῦ ἰοποβείῃ Ἠΐνη: 
10ΟΥ 5Ώθ 18 8 ΒΙΠΏΕΓ. 
40 Απᾶ ᾖο5ιβ ΑΠΡΤΥΘΙΓ- 
4πΡ βηᾶ απόο Ἠίτα, 
ΒΙΠΙΟἨὮ, Τ Ὠβτε ΒΟΠ1ε- 
πγπαῦ Όο ΒΑ πηῦο περ, 
Άπια Ὦρ 8.1, Μαείος, 
Β4ΥΟΠ, 4] Τηετο τας 8, 
οεχύηΊπ ογεᾶ]ίος πγΏ]σοἩ. 
Ὥαᾶ Όττο ἀερίοτς: ἴπε 
οµπο οπεᾶ Ώτε ἨἈυπάτεά 
Ῥεπσθ, απᾶ ἴλο οίπες 
Ἠ{0γ. 40 Απᾶ πει 
ΊΠεγ Ἠαᾶ ποίύμῖηρ ἴο 
Ῥαγ, Ὦοθ ΙΓΑΠΚΕΙΥ 1οΓ- 
Ρ3Το ἴπεπι ῬοῦἩ. Τε]] 
Τω9 ἳΠετοξοτθ, ΒΙ6Ἠ οξ 
Ἔπεπα πτν]]] Ἴογο Ἠϊπι 
πηοβῦ2 48 ΒΙπΙΟηΠ ΑΠ- 
ΒΙΥΕΥΘᾶᾷ απᾶ 581, Τ8υρ- 

χ ἔσθων ἄρτον Τ.ΤτΑ 
Ν πάντων 

: ἥτις ἣν ἐν τῇ πόλεὺ 
ὁ ὀπίσω «αρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ 

ε εξέμαξεν Τ. {δι- 
1-- δὲ [π]ΤηιΑ. 
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ο8ε (λαέ λα, ἴο π]οπι 
ο Έοχρανο ταοβῦ, Απᾶ 

Ἰοββ/α υπηῇο Ἠΐπα, Τποα 
Ἠαδὺ τὶσηίΙγ Ἱαάρεᾶ, 
44 Απᾶ ο ἱπχποά Το 
{πο ποπιβΏ, απᾶ βαἷᾷ 
απ{ο ΡΙΠΟΠ, Ξ6εδί ύλοι. 
τς πνοπαπΏῦ 1 οπθετθᾶ 
1πέο ἔπ]πο Ἠοαςε, ποια 
ΡΗΠ6Βἱ πηθ πο πγηῖες ΣΟΥ 
παγ Ξ9οῦ: Ῥα6 «πο λα] 
ππαβμεᾶ ταν {9εῦ ντα 
{θασςβ, θά πᾶρεά ἔλεπι 
ππΙτΏ. Όλο Ὠπίτς οξ Ἠ6υ 
Ἠθβ8ᾶ. 45 Τηοι Ρατεβύ ᾿ 
Ὦλθ “πο δα: Ῥαῦ ΠΒ 
πΥΟΤΙΒΏ 8ἶπορ ἴπο {ἶπιθ 
1 οἈπιθ 1π Ἠπία ποῦ 
οθαςθᾷ {ο ΚῑδΒ ταΥ 1εεῦ, 
46 Μγ ἸἨθαά σσ οἳ) 
ἔλοα ἀῑᾶξί ποῦ αποϊΏῦ:. 
υπί θΠίβ πποπιαῦ αμ. 
Αποϊηζθᾷ ταγ {θεῦ νίἩ 
οἰπίπωθηῦ, 47 ΊΓΗΘΙθ- 
Έοτο Ἰ 5.5 πηζο ἴπθο, 
Ἠοτ Εεἰπβ, πΠΙοὮ 3τθ 
ΏΙΘΏΥ, 816 Το0χ6ίΤΘη; 
{ου 519 Ἰοτοᾶ τωασ] : 
Ῥαῦ {ο πνποπα Πε 1β 
40Υ51ΝΘΒ, {Πα δαπιε 1ου- 
οἴ]ι 0016, 48 Απᾶ Ἰο 
βα]ᾷ αμίο πες, 17 οἶτπς 
Άτα Σοτρῖτεη. 49 Απά 
ἴπογ ἐπαῦ δαῦ οὐ πιεβῦ 
σνλθμ Ἠῖπα Ῥεραη {ο 5Η 
σημ].  ὀποεπιφεῖνες, 
πο 18 ἴπ] ὑμαῦ ἔοτ- 
Εἰτοίμ  εἶπβ Ἅαἰἱδοῦ 
50 Απᾶ Το ϱβὶᾶ ἴο {πο 
πποππηἩ, ΤΗΣ «Εαϊι 
Ἠα{Ἡ βαγεᾶ 1πεθ; ρο ἵπ 
Ῥε86θ., 

ΤΠ. ΄ Απᾶ 16 οβπαθ 
{ο ρ855 αξ{οχπατᾶ, ὑπαῦ 
ο αοπύ {Πτοιρποαῦ 
6Τ6ΣΥ οἱ ῦγ απᾶ ν]]]αρο, 
Ῥτοβοπίπς απᾶ 5πενΓ- 
1πρ ἴπο ρ]αά ὑ]άϊπρς οξ 
{πο ἘἙἰπρᾶοπι οἳ οᾶ: 
Ἀπᾶ ἴπο Ίποι]νο Ίσετε 
πα Ἠϊτα, 2΄απᾶ οετ- 
τβΐΏ ἍὙΟΠΘῃΠ, Ὑν/ΠΙςοἩ 
Ἠπᾶ Ῥεεπ Ἠθα]οεᾶ οξ ετ!] 
βΡἰτΙζβ απᾶ Ιπβγπαῖθῖθς, 
Ματγ οα]]εᾶ Μαρᾶς- 
Ίεπο, οαῦοξπΠοπα πεπῦ 
ΒΘΤεΠ ἀἄετῖ], ἃὃ απᾶ 
ΟΒΏΠΒ, ἴπο νο οἳ 
Όπασθ Ἠετοθ9 βἴθυ- 
Ἀτᾶ, απᾶ ΘΠΞΑΏΠΑ, απᾶ 
ΤΙΑΠΥ Ο{ἨΠθΓΒ, πΠΙοἩ 
παἰπ]βθετεᾶ απο Ἠῖτα 
οἳ ὑλεῖτ βαΏαύαβπςο. 

4 .Απᾶ ὙΨΊεη ταποἩ 
Ῥεορ]θ Ἴετο ραἴπετεᾶ 
ΦοραῦἨοσ, απᾶ ἍἨτνοτθ 
60Π1Θ ο Ἠῖτα ουῦ ος 
ΘΤΕΙΥ οἵ ϐψ, Ώο βρ8Κο Ὦγ 
3 Ῥαταβ]θ: ὅ Α. 5οπγετ 
πγοπὺ οαῦ ο βοπ Ἠΐ8 
Βεοᾶ: απᾶ 88 ο εοπγεᾶ, 
Εοπιθ {ε]] Ὁγ ἴπε πναγ 
Βἰ46; ατιᾶ 10 νγας ἰτοά- 
4εηπ ᾿ ἀοσπ, απᾶ {πο 

ΛΟΥΚΑΣ, 1], ΥΙΠΙ. 
λαμβάνω ὅτι , τὸ πλεῖον ἐχαρίσατο. Ὁ.δὲ εἶπεν αὐτῷ, 
Ίακο Ἱζ απαῦ Π16] υ γποια πο ̓  πποχθ Ἡο 1οἵβαΥθ, Απᾶ Ἡο βαὶᾶ {ο Πάπα, 

᾿Ορθῶς ἵἔκρινας. «44 Καὶ, στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα, τῷ 
Τρ ΕΙ ἴλοι Ἠηςύ {αᾶρεῦ, Απά Πατνίηρ ἑατποᾷ {ο 1πθ ἍἩὙΤΟΙΔΗ, 

Σίµωνι ἔφη. ἉἙλόπεις ταύτην τὴν γυναΐῖκα; εἰσῆλθόν σου εἰς 
10 3ΙΠ1Οπ. Ἡο εαἱᾶ, Βθθςῦ Ώποα 1, 118 πποπιρα -. 1 εποτεᾶ 5.Ἡγ "Ιπίο 

µ δι ὦδ πιο αν . όδ. Ί . ἔδ . ε/ 
τὴν οἰκίαν, ὕδωρ :Σεπὶ .τοὺς.πόδας-μου!ὶ οὐκ.ἔδωκας' αὕτη- δὲ 

ἆ Ἠομβεθ, . 41ος 10 την Εοθῦ Ίλοα ρατεξῖ ποῦ, πό 5Ώθ 
ο) ὃ ́ . ” - α , δ ν . . θ ο,” τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξεν µου τοὺς πόδας, καὶ ταῖς θριξὶν τῆς 

. ππλ(Ἡ ἴεατβ ᾖἈὈθάθιθᾶ ΤΙ ς 3960, απᾶ πΙζἩ Ίο Ἰαῖτς 

κεφαλῆς! αὐτῆς ἐξέμαξεν. 45 φίλημά ΄µοι οὖὐκ.ἔδωκας") 
"μοαᾶ 1ρΕ 3Ἠος πηρεᾶ {[ύποπτ], Α.Α {ἴοπιθ ἴλοα ρατοςῖ ποῦ, 

ς ι) .. --- - 

αὕτη.δὲ ἀφ᾿ ἧς εἰσῆλθον οὐ Εριέλιπεν! καταφιλοῦσά 
'Ὅπ6βδμθ Ίοπι πν]ηῖσἃ [πας] Τοαπαθ ἴτ. οθαβρᾶ ποῦ ΑβτάθπΒ]σ Κδεία, 

μου τοὺς πόδας.ὶ 46 ἐλαίῳ τὴν.κεφαλήν.μµου οὐκ.ῆλειψας". 
ΙΤ 36οῦ, ΗΛ οἳ πηΥ Πθρά ἴλου ἀῑᾶβῦ ποῦ αποϊπ{,] 

αὕτη.δὲ µμύρῳ Ἅᾖἠλειψέν Ίµου τοὺς πόδας. 47 οὔὗ.χάριν 
Ὅαῦ ϱθ τη οἰπύπιεπῦ αποἰπιθᾶ  τΏγ 29εῖ, Έοτ ν/αῖσἩ ο. π96. 

λέγω σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι.αὐτῆςὶ αἱ πολλαί, ὅτ 
1 5αγ ο {πᾳο, Εὐχρ]τοτ Ἠατο Όθοπ Ἡος 3βἶπῃ ̓  ἀΤΑΛΏΥ:; 40ΟΥ’ 
ῃ ΄ 5 τσ 9 ὁλί ” »./ Ε ο] 

ἠγάπησεν πολύ ᾧ δὲ ἴγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾳ. 
ΒΠο Ἰοτοᾶ  ταπςἩ; Ῥας πο πποτα Ἠ[θ 18 ξοταῖνεπ 11υ]ο Ἠ9 1ονοβ.. 

48 Εἶπεν δὲ αὐτῇῆ, ᾿Αϕέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 49 Καὶ 
Α πᾶ Το βαᾷ Το Ἠθς, Ἐοχρίτοη Ἠατο Ῥεθτ ἴπγ ΒίΏ5, Απᾶ) 

ἤρξαντο οἱ συνανακείµενοι λέγειν ἓν ἑαυτοῖς, Τίς οὗτός, 
Ὄθραιτ πο τοο]πίπς ση Πτα] 19.57 πι ηΙπ ἐπεπαςεῖτος, Πο "ΗίΒ 

ἐστιν! ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν: δ0 Ἐἶπεν.δὲ πρὺς τὴν γυ- 
18 Ὑπποσγει 6ἶπθ αογρίγοβῦ - Ῥαΐῦ Ἡεραᾶ ἵο . ἴπθ ᾖπο- 

γαῖκα, Ἡ.πίσχις.σου σέσωκέν σε’ πορεύου εἰς εἰρήνην. 
ΤΗ; ΤΗΥ {418 Ὠα5 βατθᾶ ἴπερ; Ρο 1π ἍὭΌῬεβοθ, 

8 Καὶ (μ«γένετο ἐν.τῷ καθεξῆᾳ καὶ αὐτὸς διώδευεν 
-. Απᾶ 1δ οβταθ ῦο Ῥ88Β βΕἰετπθτᾶς Ὅπαῦ  ἩΘ .Ποπγπεγεᾶ ΜΠτοιρΗ ος : . .ἰ 

κατὰ πόλιν καὶ κώμην,  κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζό- 
οἱῦγ Ὦγ οἵιὗ απᾶ τνί]]αρο Ὦγ τῖ]]αρο, ΌῬτοποβίησ απᾶά απποιποῖπρ ἴμο ρ]θᾶ 

µενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ" καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 
νάϊπρε, πο  ἸἘἰπρᾶοτα οἳ ἄοᾶι Ἀπᾶ ἴμο νίο]το [πετα] τὰ ἍἨΠῖπι, 

2 καὶ γυναϊκές τινες αἳ ἦσαν, τεθεραπευµέναι ἀπὸ πνευμάτων 
Απᾶ "νοπευ "ορτίαϊπ Πο Ἠαᾶ Ὀθεπ ουτοι ἔτοτι Ἀεριϊις 

.ω . ῃ « Λ / 
πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, 
αγγὶο]κεᾶ Ἀπᾶ ΙπΗΤΙΙΡΙΘΒ, Ματγ ἩὙπἩπο ᾖ15 οα]]εᾶ 1. Μαράα]επθ, ἡ 

ἀφ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, ὃ καὶ Ρ]ωάνναἳ γυνὴ 
Έτοπι Ὑποπι 34Θ6πΙοΏ8Β Ίβρτοη Ἠβᾶ ροπθ οί; απά ποπππς νο] 

Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρώδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι πολλαί, 
οἱ ΟπἼσα αβἰθπατᾶ οξ Ηετοᾶ; απᾶ  ΒΠΒΑΠΠ8, απᾶ "οὔπθτβ ἸπΙβΗΣ, 

αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ" Σἀπὸϊ τῶν .ὑπαρχόντων.αὐταῖς. 
Πο ποτε ταϊπ]ςυετῖηρ {ο Ἠΐτῃ οξ Ὀπεϊχ Ῥτοροσύγ. 

4 Συνιόντος.δὲ ὄχλου πολλοῦ, καὶ τῶν «κατὰ πόλιν ἔπι- 
Απᾶ "ΑΞεεπαρ] πρ 1 “οτοπᾶ ρτοιῦ,  απᾶ ἴποςο ππο έτοπι εαοἩ οἵ υγ ποχθ 

πορευομένων πρὸς αὐτόν, εἶπεν διὰ παραβολῆς. ὅ Ἐξῆλθεν 
οοπι]πρ το Ἠΐτα, Ἰθ βροκο ὮὉγ 8 Ῥαχοῦ]ο, Ἀγγεηῦ "οι 

« - ω ῃ »” ” λ 
ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον.αὐτοῦ; καὶ ἐν.τῷ-σπείρειν 

1119 Ύβοπεσ 40 86ΟΥ; 118 νεθᾶ; απά ϱ8 "Βοιγεᾶ 

αὐτὸν ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ  κατεπατήθη, καὶ τὰ 
μθ 5οπ1θ 4611 Ὢσ Πο ασ, απᾶ, ἵδ τας ἐταπιρ]θᾶ αροπ, απᾶ {Ἠθ 

π µου ἐπὶ τοὺς πόδας Τ; µοι ἐπὶ πόδας ΤτΑ. 
Ρ διέλειπεν Τ. ΟΙΑΤτΑΥΓ. 

αἱ ἁμαρτίαι ΙΤ. {ἐστιν οὗτος 1. 

: 9--- τῆς κεφαλῆς (γεαὰ νν(Ὦ Ῥοχ Ἠαίτβ) 
Ὦ τοὺς πόδας µου 1. /Σ τοὺς πόδας µου ΑΙΠΓΑ. 3 αὐτῇ (αὐτῆς τὰ 

π᾿Ἰωάνα Ἱς,΄ Ἱ αὐτοῖς ο ἴΠεπα ΤΊτΑ. ἐκ ους οἳ τν 



ΥΙΠΙ. υσςΕετ. 
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό. 6 καὶ ἕτερον Σεπεσεν! 

υϊτάδ οξ ιο Ἡσπτοπ ἀετοιγοά 18, ΑἈπᾶ οὐπεγ 911 
ον . ; Δ ῃ η. , "ν η ιν» 
ἐπι τὴν πετρα», και Φυεὲν ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ ἔχειν. 
Ἄροπ ο Ἅτοςς, Αλ ΠατΙηρ Ρτυπς αρ Τέ τν] πονσᾷ, Ῥοσααςθ Ἱσ Πα ποῦ 

ἱεμάδα. Ἱ καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν  µέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ 
πηοἰδίιτο; απᾶ οἶπετ 191]. 1π [πο] παῖᾶ»υ οΕί]ο ἍΊποτης, απά 

τ ” Ι] ” 2 / φ) 2 κ 6η. 

συμφνεῖσαι αἳ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8 καὶ ἕτερον 
Ἠανίπα 5ρτιιης πρ ἰοσοῦποςτ ιο Ίἵπογπς ολοκεά αὖς Απᾶ οὔπετ 

ἔπεσεν 3ἐπὶῖ τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν 
Σε]] προηπ Τπο οᾳτοιπᾶᾷ ἴηπἩθ ῥροοᾶ, Απᾶ Ἠατίπρ 5Ργαηρ πρ Ῥτοᾶιαςσᾶ 

καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. Ταῦτα λέγων ἐφώνει, Ὁ ἔχων 
Στυϊὸ 8 Ὠιιπάτος ξο]ᾶ, Τῃοςς {Πῖπρς φασίπᾳ ἸἈεοσῖεᾶ, Ἠο ἰμαῦ Ώαβ 

. / β τ - 
ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 9 Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ, 
9118 ᾖἩο Ἠθατ 1θὐ Πα Ἡοντ. Απά ὀαὐκεά αηΐπα 119 “αϊ οἴρ]ε», 

Ῥλέγοντες,! Τίς εεῖη ἡ-παραβολὴ.αὕτη!; 10 Ὁ.δὲ εἶπεν, 
Βαγίπς, Ἠγπαῦ πιαγ ο 915 Ῥαταδ]ο Απά ο κεαἰᾷ, 

ε - µ ε) : ΄ - ΄ - 

Ὑμῖν  δέδοται Ὑγνῶναι τὰ µυστήρια, τῆς βασιλείας τοῦ 
Τοτοι {ῦ Ἠὴς Ῥεοι ᾳίτοη Το ποπ 1ο Ἡπιγοίοτίε οἳ ἴμο ἸΚἰδᾶοπι 

θεοῦ" τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παρπβολαϊς, ἵνα βλέποντες: μὴ 
οἳ αοά, Ῥιαῦ {ο ἴπο τοδίι 1π Ῥαγαλ]ος, τποῦ βευῖπρ δποῦ 

βλεπωσιν, καὶ ἀκούοντες μὴ. συνιῶσιν. 11 "στιν δὲ 
αΓΠοΥ 3πιαΥ 596, ιά Ἠοατίησ Ἅ ἴπογ πιαγ ποῖ ποτ» ἑαπᾶ. Νου 5 

«/ « / σ ε / } ΔΝ « / -” σα, ε . 

αὕτη ἡ παραβολή: ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ" 19 οἱ δὲ 
αρμῖς, 11ο ραταυ]θ: ΤΠθ οδεοᾷ 18 ᾖΤἴπο ποτά οἳ ἄοᾶ: απᾶ ἴπονθ 

παρὰ τὴν ὁδὸν εἰσὶν οἱ ἀάκούοντες,! εἶτα ἔρχεται ὁ διά- 
ελα πο τσανγ Άχε Ἴποςο ΥΠο Ώσητ ; τηςση 609186 1πθ κἆἄε- 

βολος καὶ αἴρει τὺν λόγον ἀπὺ τῆς καρδίας.αὐτῶν, ἵνα-μὴ 
τι παπά ἴα]ος απαγ ἴιθ τνονά Ίτγοπι 4Ποίσ Ἠοιιχῦ, 1650, 

πιστεύσαντες σωθῶσιν. 198 οἱ δὲ ἐπὶ «τῆς πέτρας," οἳ 
Ῥπτίαρ νοιονοᾶ {πον 5μοιι]ᾷ με 5ιτοᾷ. Απά ὕποδο 1ροη. ἴλμο τος], ΤἨοςδο Πο 

ὕταν ἀκούσωσιν, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι 
πνησα ἍΤ]ογ Ποαχ,. τσ] 197 ;; ποσοϊνθ 1Ἡθ ποτά, -απᾶ Ίποξο 
εν ” υ κκ Ισ. ΄ α -” 

ῥιζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν, καὶ ἔν καιρῷ 
Αα τουῦ Ὥητε ποῦ, Πο 107 8, Ό1πλΘ Ώθ]οτο, απά Ἡι ὅπως 

πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, 
οἳ ἐτία] 41] ΑπγΩΥ. Αα ὑμαίῦ νμΊο] Ιπίο πο Ἅ«Τἴποιηβ 1εΙ1, 

οὗτοί εἶσιν οἱ  ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου 
ΤΏοδθ αἴο Πατ πνἩο Ἠατίπρ Ἠοπχᾶ, απᾶ απίος 6ΥΕΒ απά τῖσλες 

καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόµενοι ᾿συμπνίγονται,!' καὶ οὐ 
Απᾷ ἍὮΛΡΙοβΒΙΙΤΘΞ οἳ 16 Ὥµπιονίης 4α1οης Άχο «πο]εᾶ, βηᾶᾷ Ἀποῦ 

τελεσφοροῦσι». 16 τὺ.δὲ ἐν τῇ καλῇ Υγῇ, οὗτοί εἰσιν 
.4ο Ὀτίης {ο Ῥετβοσ[ίοἩ, Απά {μα 1π {]θ Ροοᾷ ρτοαπᾶ, {ποςθ πτο 
“ η .” ) η 

οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον 
(Που πἨο ἵπ α Ἠομχῦ τατὶρη απἆ ῥροοᾷ Πανίηρ Ἠειτᾶ Ἅἴπο ποτά 

κατέχουσιν, καὶ καρποφοοοῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 10 Οὐδεὶς δὲ 
Ἑθορ Πῇ, απᾶ Ὀτίης Μοττη Εχα Ἅνηῖταπ εμάπταπσο, ΑΠ πο 9ΠΘ 

λύχνον ἄψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑποκάτω κλίνης 
3 ἸωΠ1Ρ ἨὨπτίης Πρπίθᾶ οοτετ5 αύ πυϊίη α γοξςε], ος απί(]εγ 8 ϱΟΙςἩ 

τίθησιν'  Εάλλ) ἐπὶ λυχνίας Ἀἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ 
φαῖς ἍᾖΠτ], ΌῬαῦ οἳ α 1πιΏρ-β{ηπᾶ Ῥραΐζβ [15], ὑπαῦ ἴΠογ πο 

ια ΄ ΄ .” ΄ 

εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 17 οὐ.γάρ ἐστιν 
οπίου 1π {πο ἨΠρηι, πηιΙΥ 506 Έου ποῖ [απγμίπσ] 16 

κρυπτὺν Ὁ οὐ Φφανερὸν, γενήσεται' . οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ 
Ἠιάᾷει ἍτσΒΙοὮ "ποῦ πιππ] δεξί 1βμα]] «Ώθοοπαθ».' που εροτοῦ ππΏΙοἩ 
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Σον]! οἳ ἴπο αἴτ ἆε- 
ποιχυᾷ 1, 6 Απᾶςοπιθ 
16]] Ἄροηπ α τος]; απᾶ 
885οοΠ 45 1 παςΣρτιπς 
πρ, Ἱν ν/ιποτοᾶ ΑγΥΑΥ, 
Ῥεοσιι5ο 1{ ]πο]κοᾷ παοῖςδ- 
Ίντο, 7 Απᾶ 5οηιο {911 
ΒΊΠΟΗΡ {Τοχπς5; απ 19 
ΊΠοχΏ5 ΒΡΤΑΠς πρ πῇί]ι 
αἱ, παπά οπο]κοά ἵτ. 8 Απά 
οὔπεγ {4ε]1᾽ οη ροοᾶ 
Ρτοιπᾶ, απᾶ 8βΡρταΠΡ 
ἹῬ, απᾶ Ῥητο ἀτας 
ΑΠ Ἠαπάγοᾶ[ο]ᾶ. Απᾶ 
πνΏοη Ὦθ Πα 5α1ᾶ {πεςθ 
1Π]ηρ», Ἡο ογιεᾷ, Ἡοθ 
τλπαῦ ΠαἴἩ οἳΣ8 {ο Ἠσατ, 
166 Ὠΐπι Ἰθαγ. 9 Απά 
Ὠϊ8. ἀῑδείριας αδ]κοᾷ 
Ἠϊπα, ΒΗΥΙΠΕΡ, Ἠπαῦ 
πηϊρΏῖ {Π15 Ῥαταῦ]ε ΌοῬ 
10 Απά ο εαἷᾶ, Ὁπίο 
οι 1015 σίτοπ {ο Ίκπουν 
1Ἡθ τηγβύετῖος οἳ ἱπθ 
ΚΙηπσάοπα οἳ ἄοᾶ: οι 
1ο οίλοις 1π ρατηβ]ες; 
{Παί βοείηρ’ ύΠογ τα] η 
χιοῦ 566, απά Ἠοαχίηρ 
{Ποσ πα]σΕηί ποῦ ππάεΓ- 
βίαπᾶ,. 11 Μον {πε ρα- 
ταΏ]ε 15 ἐΠίς: ΤΠε 5εεᾶ 
18 Πο πγογᾷ οἳ οά, 
12 Ἔποεο Ὦγ {πο παν 
Β{ᾷ9 ατθ ἴΠογ ἐπαῖῦ Ώσας; 
ΊΠεη οοπιοίΏ {πο ἀετί], 
Απᾶ ἰπκείἩ απναγ ἴἨθ 
πποτᾶ οαυ οἳ ἰπεῖτ 
Ἠθητίς, 1650 {ποτ »Που]ά 
ὌΌομετο απά ο εατεᾶ. 
15 ΤἩεγ οἹη ἴπο τοςυ]ς 
αγὀ ἴλογ, πΏΙςἩ, γή λεη 
ΤΠεγ Ἠθαχ, τεοσίτθ 119 
Ψποτᾶ ψηἰ 1ο; απᾶά 
.Ἠεςβθ Ίανθ πο τοοῦ, 
ΝυΠΙςὮ ἔοτ α ὙΠί]ε ο- 
Ἴσθτε, απᾶ Ίπ τΊπιο οἳ 
Μεπορία{ίοἩ Γ411 ανναγ. 
14 Απά ἱλαίῦ π]ῖο]ι Γε]]. 
ΆΤΙΟΏΦ {ΠΟΓΗΒ4ΤΟ ΔΊΕΥ, 
πνΏΙςΒ, πἩση ἴ]ιογ Πανθ 
Ἡοατᾶ, Ρο ΤοτίἩ, απά 
3γ9 οπο]κθοᾶ γη] 91108 
παπά τῖοῃος απᾶ Ῥ]οι- 
Ξ1Γο8 οἳ {]ῖ Ἰ1ΐο, απᾶ 
Ῥτίηρ πο Ίταϊῦ Το Ῥογ- 
4εοίῖοπ. 15 Ῥαύ Ὅπαῦ 
ΟΠ {19 σοοᾷ Ρτοιιπά ατθ 
ΊΠΟΥ, πνπῖοὮ Ίπ 4η :Ἠο- 
ποβῦ απᾶ ροοᾷ πΠεατῦ, 
Ἠπνίηρ Ἠεαγά 11ο νγογᾶ, 
Κοερῖϊ,  απᾶ Ὀνίης ΓοτΏἩ 
ἀταῖς τν] Ῥπίίοηςο, 
16 Νο πιλΏ, πῃθιι Ἡθ 
ἨαῦἩ ΠρΏιεά α οιπᾷ]α, 
σογοτείΏ 1ὲ πἰ] α τες- 
5ε], ος Ῥα{τοίῃ 1ΐ μπᾶοτ 
8 Ῥεᾶ; Ὁτί 5εττείἩ Ποπ 
β οαπα]εβίῖο]ς, τΏπ: ΠεΥ 
π/Ώ]ο] οΠ{ΘΥ 1Ώ ταςΥ 5668 
τμο Ἡρηῦ, 17 Έοτ πο- 
ἡπίπρ 15 βεοτεῖ, παν 
ΒΗΑΙΙ ποῦ 6 τρᾶθ 

7 κατέπεσεν {ε]] ἄονιω Τττα., Σ συνφνεῖσαι Τ. 
ττι[α]. 9 αὕτη εἴη ἢ παραβολή τ. . ἴ 4 ἀκούσαντες Ώεαχα ττς, 

Ε συνπνίγονται πΑ.. Εξ ἀλλὰ τει - Ἀ τίθησιν 1ΤΤτΑ. 

3 εἰς 1ΏΈο ΕΙ ΤΓΑΥΓ. 5 --. λέγοντες 
ετῆν πέτραν τ. 



176 
τμ τρ, πε]ίμοαν απ 
τλήπο μλά, απαῦ λα]. 
τοῦ ῬοἸκποῦππ απᾶ σοπις 
αὈχγοπᾶ. 18 Τα] Ἰιαθᾶ 
ΤΠΘΥΘΕΟΣΥΟ ἨοΥγ γο Ἠθῃ: 
ΣΟΥ ΝΏΟΡΟΟΥΟΣ ἨαἰἩ, {ο 
Ἠϊπα αἩι]] Ῥο ρίτον; 
Απᾶ ὙπλοδοθῬτες Ἠαί]π 
πιοῦ, ἔτοπα Ἠϊπα ϱἨα]] Ὀο 
ΤθΚοη ΘΥΟΠ {λαῦ πηῖοη 
Ὦο βθεπαθείἩ {ο Ώαγο. 

19 Τηοηπ σαπηθ {ο Ἠΐπι 
μίας παοίµεε απᾶ 5 
Ῥτοίμχεη, Ααπᾶ οου]ᾶ 
πιοῦ 60ΠΙθ αἲ Ἠϊπη Τος 
Τη9 ῬχοῬῬ. 20 Απά 15 
πτας Ἰο]ᾶ Ἠϊπι δή σετ- 
ἑαΐι νΥη]οὮ καἷᾶ, Τσ 
πηοίἩοτ απᾶ {ΠΥ Ῥτεί- 
1ΘΏ 5{απᾶ σ]έπομί, ἄε- 
ΒΙΤΙΠΡ Ίο 5ο ἸΤμορ, 
21 Απᾶ Ἰο απηδνγεγεᾶ 
βπᾶ βαῖᾶ ππίο Ίλοη], 
Ἰψ πιοίπεςε απᾶ τΥ 
ΌχοίἨτεη το ᾖ{ἴλοςθ 
Ὁνπ]σ] ἨθΥ μα ποτᾶ οξ 
οᾶ, απᾶ ἄο 18, 

20 Νου 1 οἈΊηθ ἴο 
Ῥ458 ΟΠ 8 οεγἰα]π ἄαγ, 
τλμαῦ Ἡεᾳ πεηπἰ Ιπίο ἃ 
5ΗῖΡρ π/Ὦ Ἠῖς ἀῑξοῖρ]ες: 
βΏᾷ Τε βα1ᾷ ππ{ο {πεπι, 
1ιοῦ Ἡ5 Ρο οπεγ υπίο 
118 οἰμοχ β1ᾷθ οἳ {πθ 
Ίακθ, Απᾶ {πεγ Ἱααποῇ- 
εᾱ ΤοτίἩα, 25 Ῥαΐ αξ 
νλαγ εαἳ]αᾶ Ἠε {6]1 α- 
51εερ: απᾶ {ηετα οαπαθ 
4ο/Ἠ α 8ἴΟΓΠΑ ΟΕ πη]πᾶ 
ΟἨ Πε Ία]ο; απᾶ 1ΠεΥ 
πνετο Π]]εᾶ ιοζ]ι1ιυαίεγ, 
ΑΠά Ἱνεγο {η Ἱδοορατᾶγ. 
24 Απᾶ 1Πεγ ο8Ίηε Το 
Ἠΐπα, απᾶ απγοκε πα, 
βαγίΏς, Μαδίασ, τηης- 
νετ, νε Ῥοτί»ῃ. Ίπεῃ 
Ὦθ αΓΟΡ6, απᾶ τερακοᾶ 
1ηθ νν]ηπᾷ απᾶ Ίο ταρ- 
Ίπα οἱ {πο σναἰεγ: απᾶ 
1πα6Υ οεαςεᾶ, Αη ἔ]ετα 
Ὁνθ8 α α]πι.. 25 Απᾶ 
ὮὪο ϱαῖᾶ απίο Ίπαπι, 
Ὕἡποτο ἵ5 γοιχ Εα1ίΠ 2 
Απά {πογ Ῥοΐτηρ αΕταῖα 
πποηᾶργθᾶ, ΒΑΥΙΠΡ οπΘ 
10 ΑπΟοίΠεΣ, Ἠ Παί π1β- 
ἩΕΥ ΟΓ ΤΩΒΏ 15 {Π]5! {οτ 
Ὦθ οοπιπιαπᾶθίἩ Θποη 
"Πρ νηπᾶβ απᾶ πγγαῖοχ, 
ΛΏᾷ ἴπεγ ορεσ Πῖπι, 

286 Ἀπᾶ ἰπεγαγτ]νοᾶ αἲ 
ἴπο σοαπίτγ οἳ ἴπ6 64- 
48Τ6ἨΘ5, γ/ΏΙοὮ 15 οτογ 
ΑΡΕΊΠ-{6 111166. 27 Απᾶ 
ππἩςΏ Ἡς πνεπ{ {οτίἩ το 
Ἰαπᾶ, ἴπετο παεῦ Ἠϊπα 
ους οἳ {πε οἳ {γα ο6Ι- 
Τβ4π ΤΙΒΗΏ, σγηΙςα Ὠρᾶ 

«ΠΙΟΣ 1 

ΛΟΥΚΑΣ. ΨΙΠΠ 

Ἰοῦ.γνωσθήσεταιὶ καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 168 βλέπετε΄ οὖν 
5Εα]ί πού ο ΚποπΠ. πε 1ο μΕπό σοπη8, Ταχ πεβᾶ ἴἨθτοξοιθ 

πῶς ἀκούετε' ὃς "γὰρ-ἂνι ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ' καὶ 
Ἠου 7ο Ἠθασ 1 ἔοχ Ῥ]οστος πΠΑΥ. πει 3β]α]] “ρο 5ρίτεῃ. ο .. απᾶ 

ὃς ]ᾶνὶ μὴ.ἔχῃ, καὶ Ὁ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
ΠΥἨΟΘΤΕΣ ΤΑΑΥ ποῦ να 6γεη πα ῦ Ἡθ ΒΕΘΙΩΒ 6ο Πβτθ ϱΗα]] ο ακεπ Έτοαπι Ἠϊπι, ́  

19 3 Παρεγένοντο'.δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ µήτηρ" καὶ οἱ ἆδελ- 
Απᾶ ϱβΠ1Θ το Ἠϊπα [Πἱβ] Ππιοίπας απᾶ Ἀντοί]- 

φοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ.ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν 
ΤΟΠ αη19, απᾶ πήθχθ ηοῦ α9]θ το ρεῦ νο Ἠϊπα Ῥθοβιςε οἳ ἴπο 

ὄχλον. 320 οκαὶ ἀπηγγέλη" αὐτῷ, Ῥλεγόντων;! 1 Ἡ.µήτηρ.σου. 
οτον/ᾶ. Απά πας {οιᾶά ἨΠπα,, ΒΑΥΊΠΡ, Ἐν ταοίπετ 

καὶ οἱ ἀδελφοί-σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν Τσε θέλοντες.! 
Ἀπᾶ τἩψ Ὀτοίητεη. χο οἱππᾶϊπρ πσμουὔ, 3µο 3966 “έπθρ σάσήης, 

21 Ὁ.δὲ ἀποκριθεὶο εἶπεν Ἀπρὸς αὐτούς,ὶ Μήτηρ.µου΄ καὶ ρ ΙΤ]ρ-μ 
Απᾶ ο απηαπετίηρ βα1ᾶ το ἴμεπι, Μγ ΣΩΟΙ ἨΘΥ πηΏᾶ 

ἀδελφοί-μου οὗτοί εἶσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ 
παγ Ὀχθίπτθη ἰλοῦθ 3116 ὙΝΠο ἴπθ ποτά οξ ἄοᾶ ατο Ποιτῖπς απᾶ 

ποιοῦντες ἰαὐτόν.! 
ἀοίηρ αῦ, 

23 καὶ ἐγένετοῖ ᾿ ἐν κα τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη 
Απά 15 οβπ1ε {ο ρᾶ55 οηπ οηῦ οΕ ἴπθ ἀμσε Ὅμαῦ ΄Ἠε Ἅειὔετεά 

εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, 
ἀπίο α θΗίρ, απᾶ Ἠ]98 ἀῑδοῖρ]θβ, Φπᾶ Ἡρριά ο Ίλεπα, , 

Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης καὶ ἀνήχθησαν. 
Τιοῦ 15 Ῥ385 ο16γ ἰο {πο οἴπογ 5ἱᾶθ οξίποθ ἍΊακε; απᾶ ἴπεγ ρυΐ ο, 

989 πλεόντων-δὲ. αὐτῶν ἀφύπνωσεν' καὶ κατέβη λαϊλαψ 
Απᾶ 5 νυν βπ]εᾶ Ὦο {ε]] α5]6ερ; Απᾶ «ϱΗπΙΘάοπ α βἴοσπα 

ἀνέμου εἰς τὴν λίµνην, καὶ συνεπληροῦντο, καὶ ἐκινδύνευον. 
οἱ πΙηᾶ ον 1ἴπο ͵ 18, Ἀπᾶ {παεγ πετε Ῥεῖηπς Π]]6ᾶ, απᾶ Ύ/οτο 1π ἆβπρετ, 

24 προσελθόντες. δὲ  διήγειραν αὐτόν, λέγοντες, Ἐπιστάτα, 
Απᾶ Πατῖπρ οοπΏ8 {ο [ηΙπα]{μεγ ατοιβθᾶ Ἠῖτα, λασίπς, Ἰαξίετ, 

ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. Ὁ.δὲ Νἐγερθεὶς! ἐπετίμησεν τῷ 
πασίοη Ῥ/θ 4186 Ῥετίςμῖηπρ. Απᾶ Βθ ποπ Αΐοπ τεὺμ]κοᾶ τ1ρ 

ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος' καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο 
π]πᾶ απᾶ ἴ1θ ταρἰησ᾽ οξ {πο Ὑαίε; απᾶ ᾖΠεγ οθαδεᾶ, απᾶ 1Π6τθ τνης 

γαλήνη. 396 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ Σὲστινὶ ἡ.πίστις ὑμῶν ; 
ϐ Ο8ΙΏ1, Απά Ἠθ βαῖᾶ {ο ἴμοαπι, ἼΨπετθ 18 γουςσ Εα19ῃ 2 

Φοβηθέντες. δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα 
Απᾶ ρεῖπρ αἰταῖᾶ Ίπεγ ποπᾶςετεᾶ, -'54ΥΙΠΡ το 09Π8 λαο, Ὑ/ηο {μοι 

οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, 
3119 118, ΜΠεῦ ετεη {πο ππΙηᾶ5 9 οοπιπιβπάβ απᾶ ἴπθ παῖϊος, 

καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ 
βπᾶ {Ἡ6γ οῬεγ Ἠΐπι 0 

96 Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν ΣΓαδαρηνῶν,! 
Απάᾶ {πογ ςαἰ]εᾶ ἀογπ Τἵο ᾖἰο οοΠίτγ οἳ {με πάστεπες, 

ἥτις ἐστὶν Ζἀντιπέραν! τῆς Γαλιλαίας. 27 ἐξελθόντι.δὲ.αὐτῷ 
ΟΥΕΣ αρι]ηδῦ 6α1ί1ερ. Απᾶ ον Πῖ5 ΠατίπσΡοπθ Σογ]ι 

ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν Ξαὐτφὶ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, 
Ἡροηῦ πε Ἰαπᾶ πιεί δµίω Ἶ 3πΙΑΗ οετίαίη οι!ῦ οξ ἴμθ οἵίψ, 

1 οὗ μη γνωσθῇ η ΑΏΥ πίδε 5που]ά ποῦ Ὦο ΊοσΏ τΤΊτΑ. 
πι Τ]αρεγένετο τν. 
4 - ὃτι Ί. 

(γεας [ηιτα]) π[τν Α], 

χ θέλοντές σε Τγ. 
π διεγερθεις Ἠανίπρ Ῥεεηπ αγοιςθᾶ τ]γ. 
ΘΓΗΡΕΠΕΡ ΠΊτΑ; Τεργεσηνῶὼν ἄΕΙΡΘΡΕΠΕΒ Τ. 

Κ ἂν γὰρ ΤΊτΑ. 1ἐὰντ,. 
ν.-- σον ΙΤΤΙ[Α], 

7 ἐγένετο δὲ ΤΊτΑ. 
} Γερασηνᾶν 

.-- αὐτῷ 

ἃ --- αὐτοῦ 15 Τ. ο ἀπηγγέλη δὲ ΣΗΤΓΑ. 
5 αὐτοῖς 1.. τις αὐτόν 6ΙΤΤΤΑ. 

κ--- ἐστιν (}εαςά [15]) ωτττΑνν. 
5 ἀγτιπέρα ΗΠΙΑ; ἀντίπερα Ἱ. 



ΤΙΠ. Ἱ σξκτΈξ, 
. σος το ρ- σι --- . π ο 

Ρὸς εἶχενὶ δαιμόνια "ἔκ χρύνων.ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὖκ 
πο Ἰαά 4οπποπ8 20Υ 8 10ἨΡ {1π]θ, απᾶ α βαχπιεηί "Ποῦ 
7 ρ Π αν δι 3 ” εν) λλι - ΄ 

ἐνεδιδύσκετο,! καὶ ἔν οἰκίᾳ οὐκ.ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς µνήµασιν. 
α1ΥΑΒ ἹνοαλΊτπςρ, αμᾶ 1π α Ἠοαρε ἀἷᾷ ποῦ αὐῖᾶθ, αυ Ἱπ {πο ΤΟΙΩΡ5, 

28 ἰδὼν.δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀκαὶὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ, 
Ῥυιϊ ΠανΊπρ 5ουπ. ᾖομαβ ΆΑπά Πατῖπρ οτἷθᾶ οαῦ Ἠε{ε]] {ουν Ῥοέοχο Ἠῖπι, 

καὶ φωνῇ µεγάλῃ εἶπεν, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ 
Ἀλᾶ ΓΕ α "γοῖσθ λ]οιᾶ 5αᾶ, Ίγπαῦ ἴο πιθ π]ᾶ ἴοπθοΘ, ἄοδα5, Ἀοπ 

θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέοµαί σου µή με βασανίσῃς. 
οξ6ᾷοᾶ ἴἶπο Μου Πϊαμ 2 1 Ῥεβοθο]ι οἳ ορ "ποῦ "ταῬ "ἔποι "ππηπορδύ “ἰουταθηῦ, 

29 «Παρήγγελλεν! γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν 
Ἐος Ὦο πας οπαχβίἩς Ἅᾖἴμθ αρῖπῦ πθ ἍΛἍπο]ελη ἍᾖΤο 60Π1θ6 ους 

ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου' πολλοῖς.γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, 
ΣΥύηχ Ίἴπθ ΙΩΔΗ. ἘΟοχ ΤΙΑΠΥ Ἴῆπαςς 6 ηαάἆ 5οϊποᾶ Πῖπα; 

. ε) -” Π « /΄ . [ ΄ ΔΝ ᾿ 

καὶ Ιἐδεσμεῖτο,! ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσύμεγος, καὶ Εδιαῤ- 
απᾶ Τε Ίνα» νοαπᾶ, γη οἨπΙπβ απᾶ «οεῦίετς Ῥεῖης Κερί, Απᾶ ὈῬτοῦκ- 

ῥήσσων! τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ Ἀδαίμονος! εἰς τὰς 
πρ 1ο ἍὈοπάβ ο πας ἄτίτεα ὗΤΥ πα ἀςΠΙΟΠ. ἀπίο {θ 
αρ πρ) ΄ ν μαι απ] - 1λ. Π τρ’ 
ἐρήμους. 90 ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς, Ἰλέγων,' Τί σοι 
ἀοθετῖ», Απᾶ Ζαρκοᾶ 3Πἵπχ 1ῇοςµ5, ΦΛΥΙΩΡ, ὙὙπαι 3ΤἩν 

κεστὶν ὄνομαὶ; Ὁ. δὲνεῖπεν, ἸΛεγεώνἹ ὅτι "δαιμόνια πολλὰ 
119 πΈηο 2 Απά πο βαῖᾶ, Τρίο, Ῥεσοιαςθ «ἄθπιοης ΣΗΠΗΥ 

εἰσῆλθεν! εἰς αὐτόν. 91 καὶ Ἀπαρεκάλει! αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπι- 
Ῥαά οπὐεταᾶ ἀπίο ἍἨΗῖπι, Αγιᾶ 9 ΏθδοιρΏέ Ἠῖτα Ίπαίδμοί Πε” ποι]ᾶ 

/΄ ε) -” η σι ” -” τ ευ 8 -- 

τάξῃ Ἁαὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. Ὁβ ἠἦν-δὲ κἐκεῖ 
σοπιπηαηᾶ ποπα Ἱπίο Ίπε 80γ58 {ορο 8. ουν ἱΠεγε πας {πογθ 

ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν ὑβοσκομένων' ἓν τῷ Όρει' καὶ Τπαρε- 
Α ετᾶ ο απήπθ πια Σορᾶἴπρ. Ίτπ Ίπε τιοαηῖαΊη, απᾶ 1Παγ Ῥε- 

κάλουν! αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ ' αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. 
ρουρΏῦ Ὠϊππ ἍᾖΊἴπβῦ Ἰθ- που]ά α1]ου ἴπεπι ᾖἹἸπίο Τηοςθ 109 οηΏ{ΘΥ ; 

καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 95 ἐξελθόντα.δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ 
ΑΠά Ἅθ Α]]οινεᾶ Ἅπεπι, Άπῃ Ἠατίηρ Ροπο οπῦ {πθ ἆἄθπιοπβ Ἅ1Γοπι ἴμθ 

ιἀνθρώπου ἀεἰσῆλθεν! εἰς τοὺς χοίρους καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη 
ΠΊΛΏ. 1Ἠογ οπΊεγθᾶ Ιπίο ἴπθ Απο, ἈΑπᾶ τα»πεᾶ ᾖ1ἱΠθ "Ἠοτᾷ 

κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνη», καὶ ἀπεπνίγη 94 ἰδόντες δὲ 
Ἰάοππι ο ῥριθερ ἍἹπίο ἴἩθ ἍΊβκθ,  Ἅαπᾶ πετ σπο]κεᾶ. Απά “Ἀανίπρ “ρεεη 

οἱ βόσκοντες "τὸ Σγεγενημένον! ἔφυγον, καὶ "ἀπελ- 
μ]μοφρ”π]ιο  5οᾶ Γπεπι] π]Παῦ Ὠαιὶ ἴικεπ ρ]8οθ Ἀαᾶ, Αη ἨΠανῖησ 

θόντεο! ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 
Ροπο απ Υ τε]αῖεά Π10] 1ο. ἴπο οἵιυ απᾶ Ίο 1μθ σοιιη{γ. 

9δ ἐξῆλθον.δὲ ἰδεῖν τὸ γέγονός καὶ 'λθον' πρὸς τὺν 
|. Απά ἴπεγ πεηῖ οαῦ Το 5εθ π]ιθῦ Ἠρπά ἴακεπ Ῥ]ασε, απᾶ σαΏ1θ το" 

᾿Ιησοῦν, καὶ Ἱεῦρονὶ καθήµενον τὺν ἄνθρωπον ἀφ' οὗ τὰ 
16518, Ἀπᾶ  {οϊιπᾶ Βεαίοᾶ. 1ηθ ΤΠςΗ. ΣΤΟΠΑ ΠΟΠ) {]ιθ 

. 2 πο / ΙΙ « μ Δ -” Δ 

δαιμόνια ἐξεληλύθει,! ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ 
ἀεΠΙΟΠΙ8 ἸἨαᾶ ροπο ουῦ, ο]οίπεά Απᾶ οἱ 5ουπᾷ πηῖπᾶ, Ὀλἡ 

γοὺς πόδας τοῦ Ιησοῦ. καὶ ἐφοβήθησαν. 96 ἀπήγγειλαν.δὲ 
Τηο χεεῦ οξ ἆθβαᾳς. Απᾶ {πεγ πετο αξτα]ᾶ. Απι Ἰτε]αἰεὰ 

αὐτοῖς Χκαὶ  οἳ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαι- 
5ο »ίηεπα 38159 11Β950 3γ/Πο “Ἠαά ὄσεεπ [5165] που; πας Ἠοβ]εί Ἡθ Πο Ἠαᾶ Ώθθη Ροδ- 

Ὁ έχων Ὠαν]ηρ τ. 
[ραῦ οη α ϱἀγηιεηῦ τττ. κ --- καὶ ΗΤΤΤΑ. 

Ἴση 
ἄενῖ]ς 1οπβ παρ, απᾶ 
ἨΝ8Ίθ6 1Ἡο οἱοίμθς, πεῖ- 
1μες π,οάς 1π απ 
Ἠομςσε, Ῥαῦ Ἱπ 1πθ 
101198, 28 που Ὦθ 
Β41Υ 069115, Ώς ογ]σᾷ ου, 
Απᾶ 1ε]] ἄογιη Ῥθδέοτο 
Ἠΐπα, απά νηή{Ὦ α ]ουμᾶ 

᾿ποῖσα 5αῖᾶ, ἎΠαῖ Ἰατο 
Τ1ο ἄο γη {ηοε, 96518, 
ἴ]ιοι Ῥοη οξ ἄοἂ αποδῦ 
ἨΙρΏ) Ἰ ῬεδεεσςὮ {μεο, 
ΤοτπιεηΏ! πιο ποῦ. 29(οΓ 
Ἡθ ἸἨαᾶ οοὐπασπιαπι]οᾷ 
119 ππο]εαη βρὶγ]ἰ το 
σοπ1θ ού οἳ 1Ώ9 χηαῃ. 
Ῥοτ οξιοπΊῖπαες 19 Ἠπά 
σααρΠῦ Ἠἶπα: απᾶ 9 
ν/α5 Κερί Ῥουπά πΊτα 
οΏαῖηΏς ππᾶ 1π {εἴ{εγν: 
Απά Ἡε Ῥτα]εο με Ὀαπιᾶν, 
Αλ ν/ας ἀτίτοη οἳ ἰπθ 
ἀαγν1] Ἰπίο ἴηπο ν]]ᾶοτ- 
Ὥηθς».) 90 Απᾶ ὅσομαν 
Ἀνκθοά ἈἨΐπι, οαγίης, 
αγπαί 15 ΤΗΥ ηαΏ]θ2 
Απάᾶ Το βαῖά, Τ,οσίοη : 
Ὥθυααξε ὨΙΑΠΥ ἁἀστῖ]ς 
ΥΟΥΘ οπ{οτυᾷ Ιπίο Ἠπα, 
9] Απάᾶ 11εγ Ῥεςοισηῦ 
Ἠΐπι 1]ιαῦ Πετνου]ά ποῦ 
ΟΠΑΠ {Ἠ6Πι {ο Ρο 
ομί Ίπίο Τηπο ἆἀοερ. 
92 Απά {πετο γ/α5ἴπεχθ 
4η Ὠρτᾷ ΟΕ ΤΙΠΏΥ 5Ν11Θ 
16841ΠΡ ΟΏ ἴΠο ππυάΠ- 
ἀπΙΠπ: αηᾶ εν ᾖΌε- 
5ουρΏῖ Ἠϊπι ΊΠαῖῦ Το 
πιυα]ᾶ 5αΏογ 1πεπι {ο 
εΠῖΘΥ 1Πῖο ΙΠΕΠ, Απά 
Ὢς οαΏετεᾶᾷ «ἰποπι. 
98 Τηοη ποπ! πο ἄθ- 
νι] ουῦ οἱ {με ΠΠ, 
αηπά οπἰεχθοά Ιπίο Τμο 
ΒΦΊΠΘ: αηᾶ {Ἡε Ἠετᾶ 
ταη νἰο]επί]γ ἄονπ ἃ 
Βίθερ Ῥ]αορ Ιπίο Ίμα 
1α]εε, απᾶ πποχο «Πο]κεά. 
94 Ποπ {Πογ {]ιαί Εοᾶ 
ἴ]ειη βατ γηαῦ Ίνη5 
ἄοπθ, 1ἨΠεγ Πεᾶ, απᾶ 
πγοπΏ βΠᾶ ἴο]ά τέ Ιπ ἴπο 
οἵτγ απᾶ 1π {πε οοΙἩ- 
Ίτγ. 55 ΤΠεΠ {Πεν τνοπῦ 
οί {ο 568 Ἱυπαῦ Ίνας 
ἄοπε; απάᾶ 6.Π1ο {0 ἆε- 
845, ΔηΏᾷ {οαμᾶ ἴπο 
ΑΗ, ουαῦ Οἱ π/ΠΟΠΙ 1ηθ8 
ἀονῖ]ς πετο ἀεριχιεᾶ, 
αιτῖηρ αἲ 1μθ 1{θεῦ οἱ 
16815, ο]οῦϊηεᾶ, απᾶ 1π 
Ἠϊς μβΏῦ πα]πᾶ: απᾶὰ 
1Ἠ67 366 Ἅαἲγολᾶ, 
36 ΤΗΕΥ 9150 ΥἨΙοἩ 5.τν 
ἴ Μο]ιᾶ ἴπεπι Ὦγ πΠαϊ 
ΧΠΕΑἨΠΒ Ἡο τπαῦ ν/αρ 
Ῥο5-εβἑϱᾷ οἳ ἴηε ἀεντβ 

ε καὶ χρόνῳ ἱκανφ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον 3Πᾶ {97 8 Ίοηρ ὕπιθ ἀῑά πο 
ο Παρήγγειλε Ώε «Ἡαχρεα κα. { ἐδεσμεύετο ΤΊς. 

Ε διαρήσσων ΙΤΤτΑ. ἍἉ δαιµονίου ΠΤΊτΑ. ᾖ --- λέγων 1. Κ Όνομα ἐστίν Ἐπητ. ᾖ Λεγιώ» 
πΏτ, ο εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ ΙΤ. η παρεκάλουν «πευ ὈεβοιρΏί ΙΤΤΙΑ., 9 βοσ- 
κοµένηἹ. Ὦ) παρεκάλεσαν ΙΤΊΝΑ. 3 εἰσῆλθον ΙΤΤΙΑΙΥ. ἡτγεγονὸς ΟΤΑΝ. 8-- ἀπελ 
Φόντες ΑΙΤΊΤΑΝ. ᾖἵ ἦλθαν Ίτ. Ὁ εὗραν Ἱτ. 3 ἐξηλθεν πα οαῦ 1. κ--- καὶ ωπτι[α] 

Ν 
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πππς Ἰθβ]θᾶ, 37 ΤπεΠ 
419 ν/λο]θ πιω] 1 αᾶθ ος 
119 σοαπίχγ οἱ ἴπο ἅη- 
ἄαχοπθιβ τουπά αροπί 
Ῥεβοιρῖ Πίτα {ο ἀερατῦ 
ἔτοτα ἴμεπα; 1ος ἴ1ογ 
γ/οχο ἵακοη νηῖ]ῃ ρτερί 
19681: απᾶ Τε πεπῖ Ἡρ 
ἀπῖο {πο εΠίΡ, απᾶ τε- 
ἰαχποᾶ Όποκ αββῖη. 
398 Νοπ {πο πιαη οί ος 
πν]ιοπα ἴμο ἀοτι]ς ππεγο 
ἀερατίςα Ρεβουρ! Ἠΐπι 
ἁλιαῦ ο πιὶσ]Ώῦ ο η 
Ἠΐτα: Ὀαέ Φθθις επί 
Ἠΐπι ΑΑΥ, ΒΑΤΙΩΡ, 
99 Βείιιτη {οίΠίπΘο Υπ 
Ἠομςς, απᾶ ΡΏΕΙΥ ἨοΥή 
ρτεαί ἴπίπρό ἀοᾶ ἨαίἩ 
ἆοπο ππίο ᾖποε, Απᾶ 
Ίο νιοπύ Ἠϊ5 παγ, απᾶά 
Ῥαρ]ϊεηαᾶ {Πτοιρποιῦ 
1Ἠθ ππο]ο οἳίγ Ποπ 
τοαί ἐπίπρν 16518 Παᾶ 
οπθ απίο Ἠΐπι, 

40 Απᾶ 16 ΟΛΠ1ἸΘ ἴο 
Ῥη55, ἐπαῦ, πηοη 76818 
πγας τοϊατηεᾶ, 11θ Ῥθο- 
Ἱο σἰααῖμ τεοεϊγοᾶ 
ναι ΣΟΥ ἵΠογ οσο α1] 
πναϊιίπρ 3ο ἍµἨῖπι, 
4] Απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, Ίπενο 
ΟΑΠ106 8 ΤΙΠΏ παπηθᾶ 
ΦΑΤ8, ανᾶ Ἡο Ί/48 Ά 
χα]θγ οἳ {1οθ87ΏΑΡΟΡΙΕ: 
Ώπά Ἡε {εἱ] ἀονα αἲ 
σΠεειβ) 2εοῦ, απᾶ ὮΌε- 
πουρλύ Ἠϊπι ἴπαβῦ ο 
πγοα]ᾶ οοπ1ιθ Ιπίο Ἠ]β 
Ἠοιβε: 42 Τος Ὦο Ὠπά 
οπ6 οὐ] «βάβΗίεΣ, 
ἈΡροπύ ὑποθ]το τοις οἳ 
Άβο, απᾶ 5Ώ9 Ίαγ Αα ἄτ- 
Ίηρ. Ὠπί αβ Ἱο πεηῦ 
{ηθ Ῥρορ]ο {Πτοηρεᾶ 
Ἠϊπι, 45 Απάᾶ α ν/ο- 
ΤΩΔΒΏ Ἠανίηρ Αη 18316 
οἳ Ῥ]οοὰ ἔνιο]το 7ΑΙ5, 
πγΏἰοὮ Ὠπᾶ ερεπὺ α]] 
Ίιες ἸνΙηρ προῦ ΡΗΤ- 
ΒΙΟΙΒΏ5, ποίπες σου]ᾷ 
ο ἨΠοβ]οᾶ οἳ αππ, 
44 ϱΑΠ1Ο Ῥομίπᾶ Λίπι, 
πΏᾶ {ουςμαά Πο ὮὈοΓ- 
4εχ οἳ Ὠίΐ5 ρατπιεηί: 
απᾶ Ιπιταρᾶ]αίαε]γ Ίου 
ἵρδας οἳ Ῥ]οοά βἰαπο]- 
εᾱ. 45 Απά 0εδας»α1ᾷ, 
πο Ἰοισηοᾶ 1182 
ποπ Α]] ἀομ]θᾶ, Ροΐογ 
Άπά ἴμαγ λα Ίνεγθ 
πι λίὮ Ἠ]τη βαίά, Μαδίοτ, 
ἔπα πα] Η{αᾷο 1πτοπρ 
ἴπεο απᾶἀ Ῥχεςς ἴλέθ, 
Ἀπά 5αγο»δί ποια, Ὢ πο 
1οασΏοᾶ πιο 46 Απά 
«θθας βαἱᾶ, ῬοπιθῬοᾶγ 
Ἱαία {οιισ]θᾷ 1ης: 1ος 1 
Ῥεχσείτο ιηπή ν]τίπε 15 
Ροπεοπί οἳ παθ, 47 Απᾶ 

Υ ἠρώτησεν 1ΤΓΑ. 
γεαά ἃ ερ) 1 ΤτιΑ. 

ἆ σοι ἐποίησεν ΤΤΤΣΑ. 
ἆ καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν α1ᾷ 16 αἈτηε Το Ρ888 85 θ Ργουθεᾶθά 1. 

1, - αυτῆς Π6ί 1,, 
Τίΐς ὁ ἀψάμενός µου; 
αι ΤΤΊΓΑΝ. 

ΛΟΥΚΑΣ. τι, 

µονισθείο. 97 καὶ Τἠρώτησαν! αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς 
βοβεθᾶ Ὦγ ἄεπιοπβ, Απά 2οκοά ” λΐπα Αα] Ίο ποπ] ηαᾶε οξ {18 

περιχώρου τῶν "Γαδαρηνῶν! ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ 
οοαπύχγ ατοιπᾶ οξίλθ (βάατοπθΒ το ἀερατί άτοπι παπι, Σοχπα”έθας 

΄ ’ ο ” μ ) 4 2 8 μμ] - 

µεγάλῳ συνείχοντο' αὐτὸς.δὲ ἐμβὰς εἰς "τὸ! πλοῖον 
αρτεΏοῦ  ΤἨ6Υ ποχθ ΡοββεβΒΒ, Απᾶ Ἡο Ἠβτίηπρ οπ{ετθᾶ Ἰπίο {11ο 5ΗΙΡ 

ὑπέστρεψεν. 98 Ῥἐδέετο"δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾿ οὗ ἔξελη- 
τεϊατπεᾶ, Απᾶ Ὅπας 19ρερρῖηρ 1 Ἠΐπι 1Πο Ἀπιαπ “Ίτοτα "πΊοια δλπβᾶ 

σα υ 
λύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. ἀπέλυσεν.δὲ αὐτὸν 
8ροπο 708 Ῥᾷσπιοπβ Ἅᾖ1ο 79 [γκο] πα Ἠϊπα, Ἠπί 3ροπί παν Πίτα 

εὺ Ἰησοῦς,! λέγων, 99 Ὑπόστρεφε εἰς τὸν.οἶκόν.σου καὶ διηγοῦ 
1]ο518, βαγίπΡ, Ἑούμτα το {ιν Ἡοιβο απᾶ τε]κίο 

ὅσα Ἰἐποίησεν σοι ὁθεός. Καὶ ἀπῆλθεν, καθ ὕὅλην τὴν 
811 ὑπαῦ “πας “ἆοπθ “Έοσ “ἐπθθ -"4οά. Απάᾶ Ἡε ἀερατίεᾶ, {μτουρ] "πλο]ο "4μθ 

πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς. ζ 
οἱ -Ῥτοο]αϊπαίπρ αἲὶ ὅλιας Ἅμαᾶ 34οπο “5ος "πῖπα Σ16ΡΙΒ, 

40 “Ἐγένετο δὲ ἐνὶ τῷ ὑποστρέψαι! τὸν Ἰησοῦν ἆἁπ- 
ο 18 ὅσβπας Το "ΡΗ8Β Ἰρπά 5οπ Στοὐιιχπῖπρ Ἴ26ρμδ, ρ]αᾶ]ν 

εδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος' ἦσαν.γὰρ πάντες προσδοκῶντες 
χεσεϊὶγεᾶ Ἠϊπα ᾖΤπθ οτοπᾶ, 1ος ἴἩογ Ἡετθ 811 1οοΚκίτπρ {ος 

αὐτόν. 41 Καὶ ἰδού, ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάειρος, καὶ 
Ἠΐτα, Απάᾶ Ῥομο]ᾶ, ΄σππιο 1 "ΠΙΑ γγηοςθ ὨβΙΠθ [πας] οαἶτας απᾶ 

ξαὐτὸς! ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πισὼν παρὰ 
Ἡθ Α 1υ]ες οξἑ {η ΑΥΠΛΗΡΟΣΙΘ πας, Άπᾶ Ἠπτίτηρ {αΐῑεπ οαἲ 
3 ΄ Ἱ -{ ι) -” ΄ 2 8, » ” ο) Ν 

τοὺς πόδας "τοῦ! Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὺν 
τηθ ᾶεοῦ οἳ ζο5ι8 Τρ Ῥοσομβμί ἨΠϊπι Ίο σο0πἹο Το 

οἶκον.αὐτοῦ' 43 ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν 
Ἠ1β Ἠομςο, Ῥέσααςο ζάαᾳαρΏίετ ᾖ1ποπ]γ τα το Πϊπι, .αροιῦ Ύγομτς 

δώδεκα, «καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. ἵ Ἐν. δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν! 
[2ο]ά] 1νε]νο, απᾶ 5Ώθ π/α5 ἀγΙηΡ. Απά αἱ Ζεπῦ 1µ9 

: » , ο ῃ {ο αόμ ῃ ς, 
οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 45 Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει 
τπο οετονγᾷς {πτοπροᾶ Ἠΐπα, Απᾶ α οπιαπ ΤῬοΐηπρ νήίἩ α Παπ 

αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις Κεἰς ἰατροὺς! προσαναλώσασα 
οἳ ]οοά Αἶπορ “γεπχβ 1ο]το, ὙΝπο οην ΡΗΨΡΙΟΙΛΠΒ ἨανίΏρ βρολΏ 

ὅλον τὸν βίον ὶ οὐκ ἴσχυσεν Ἀὑπ᾽ὶ οὐδενὸς θεραπευθῆναι, 
3γγηο]θ δΗτίηρ [1ηῬοτ] σοι]ά υγ Ὥο 0Π9 ῶο οιχσά, 

44 πο ὄπισθεν πματο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου 
ΑΥΙΏΡ 6ΟΊ1Θ Ῥελπᾶ  ἰόισποᾶ {ῑο Ῥοχᾷες οἱ "ρατπιεπῦ 

αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἕστη ἡ ῥύσις τοῦ-αἵματος-αὐτῆς. 
απῖς, Απᾶ Ἱπιπιοβ]αίεΙγ Αβἰορρεᾶ ἴἩο Έως 98 Ἠοεσ Ῥ]οοᾶ, 

45 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Τίς ὁ ἀψάμενός µου; ᾿Άρνου- 
Απά παιά 1651, Ὕπο[ς 10] πα σας {οισμ]ηπᾳ πιθῦ "Ῥουγ- 

’ . / { ες / Ν « π υ ΄ ” "] ” 

µένων δὲ πάντων, εἶπεν ὁ Ἠέτρος καὶ οἱ "μετ αὐτοῦ, Ἐπι- 
Μις ααπᾶ α]], 59αἱᾶ “Ῥοΐες. απᾶ 31ος Ἰπιία ἈἨῖπι, Μας- 

΄ ε »” λ ’ ’ νο) θ ΄ ο Ν λέ . 

στατα, οἱ ὄχλοι συνεχουσιν σε και απο λίβουσιν, και Άλεγεις, 
165, 11ιθ ογουγ]5 ἴπτοιςσ περ απά 26-58, Αλλά βασο»ί τοι, 

Τίς ὁ ἀψάμενός µου;" 46 Ὁ.δὲἸησοῦς εἶπεν, "Ἠψατό 
Ἴγπο [18 19] ἐπαί νας ἰοιομίηπρ πιθῦ Απ ζο51β κπῖᾶ,  ὉΤοισ]ιοᾶ 

ο. ” )] Ν » ΄ Ρο θ ” Ί ” . 

μου τις ἔγω-γαρ ἐΕγν)ων δύναμιν ἐξελ ουσαν) απ 

“Ώαο 150Π16701Π6, «14051 που [πας] ῬΡοπος πνοπῖ ουΏ ΣχοτΏ 

5 Τερασηνῶν Ο6Γ8ΡΕΠΕΒ ΜΤΤΑ; Γεργεσηνῶν ΞΕΙΡΕΡΕΠΕΡ ΤΠ. δ.-- τὰ 
υ ἐδεεῖτο 1,; εδεῖτο ΤΑ. ο-. ἃ Ἰησοῦς (γεαᾶ Ἰιθ 5ου ἳ) [1/]τττΑ. 

ε Ἐν δὲ Τγ. Γὑποστρέφειν π. Ε οὗτος ΓὨί5 Ἱπτ. Ἁ --- τοῦ τ[ττ]. 
κ ἑατροις 

πι ἀπ᾿ ΗΊΤΙΑ.  «Ἡ σὺν αὐτῷ ΟΙΠΊΤΑ, 9 --- καὶ λεγεις, 
τ[ τα], Ρ ἐξεληλυθυῖαν Ὠὰᾶ Ρϱο1θ οί ΤΤτΑ, 



πι τΣ. 
-μοῦ. 47 Ἰδοῦσα.δὲ η 

ΣὉΌὉΚΕ. 

γυνὴ ὅτι οὐκ-ἔλαθεν, τρέµουσα ἡλἜ 
ϐ τΏρ, Αιᾶ 3βθοῖπῃ 1019 ΄Ὕγοπααπ ἐλαῦ εἶιθ πας ποῦ 14, ᾖ(ἵτεπιρ]ήπα 

θεν, καὶ  προσπεσοῦσα αὐτῷ, δὺ ἣν αἰταν ἥψατο 
ΌΑ1ΏΘ, απᾶ Πατίπρ 12]19π ἄοππτι Ῥθξοσθ ἈἨϊπι, 

αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ϊαὐτῷ! ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς 
Είπα ΒΙιθ ἀοο]ητοᾶ {ολμῖπι  ἍΆῬεξοτο α1] 119 ῬοορΙθ, απᾶ Ἠοπ 

ἰάθη  παραχρῆμα. 48 ὁδὲ εἶπεν αὐτῷ, "Θάρσει, 
5Ἡθ πας Ἠθα]εά Ἰπαπιβά]βίθ]σ. Απάᾶ Ἰθ βα]ᾶ Ἅο16ς, Ῥθ οἳ ϱοοᾷ οοπτᾳρθ, 

"θύγατερ,' ἡ-πίστιςσου σἐσωκέν σε πορεύου εἰς εἰρήνην- 
ἀδαρλίες, αν {α1ῦ Ίᾳς οατοᾶ προ: Ρο 1τ Ῥεβοθ. 

49 "Ἔτι αὐτοῦ.λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ! τοῦ ἀρχισυναγώ- 
Απ τοῦ Ἡθ ας βρελ]ώπρ 60Ώ1Θ8 Ο0πΠθ6 Ίτοτι Ἅᾖἴ]Ἠθ τα]ετ οξ {μθ βγπΒ- 

γου, λέγων Ἰαὐτῷ;! "Ὅτι τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ.σου’ “μὴ" σκύλλε 
Ροριθ, 5ηγίπς Το Εΐπα, «Ἠῃπε “4ἱθᾶ 314 3ρβαβΏίοσ; οὗ δίτοιρ]θ 

τὸν διδάσκαλον. 60. 0.δὲ.Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ, 

ΐος λαῦ οβἈ5θ 5Ἡο ἑοπολθᾶ- 

πο "θαολετ. Ῥυῦ Γεβας : Ἠβτίπρ Ἠερχᾶ καπαπετθά Ἠΐπι, 

αλέγων,' Μἠ .Φοβοῦ' µόνον Ὑπίστευε.! καὶ σὠθήσεται. 
βαυίηρ, Έθαι ποῖῦ; οπ]γ Ῥεμςτε, Άπᾶ εἩθ 5]ια]] Ὦο τοςῦοτθᾶ. 

δΙ.:Εἰσελθὼν' δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ.ἀφῆκεν εἰσελθεῖν "οὐδέναλ 
Απᾶ Ἠατίπρ οπ{ετεᾶ 1πῦο λαο Ίοπςθ Ἠθ ἄἱᾶ ποῦ αΏοτ 3"ο”βο η 1ΑπΠΥ ”οπθ 

(Δἱ. πο οπ6) 

εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ὁ]άκωβον καὶ Ἰωάννην,! καὶ τὸν πατέρα 
οχοθορ; Ῥοθΐο απᾶᾷ 8ΠΙΟΒ Ἀπά {ομαπ, απᾶ πο Ἅ«ἀβίμος 

ο) μ Δ μ / Δ / - ᾿ 

τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 63 ἔκλαιον-δὲ πάντες καὶ 
οΕ ἴπθ οἙπ]]ᾶ απᾶ ᾖἶπθ µππούµας., Απάὰ ἴΠογ πετο” πεορίηρ 11]! Ἀπᾶ 

ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπεν, Μἠ κλαίετε’ "οὐκὶ ἀπέθανεν, 
νεπαϊ]Ιπε Ἠοτ. Ῥπαϊ πθ κφα]ᾶ, ὙΓεερ ποῖ; ΞἨ9 18 ποῦ ἀθαᾶ, 

ἀλλὰ καθεύδει. 689 Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέ- 
ναῦ β]εερ», Απτιᾶ ἴλΠογ Ἰαβπρ]μεᾶ αὖ Ἠϊτι, ἈἘποπίηπρ Ὅπαῦ εἩο Υ/Β 

θανεν. δ4 αὐτὸς δὲ Ιἐκβαλὼν ἔξω πάντας, καὶ κρατήσας 
ἀθκᾶ. Ῥαΐ Ίιο Ἠατίπρ ρα οπῦ 81], Απά Ἠανίηρ ἔα]κεη Πο]ᾶ 

τῆς χειρὸς.αὐτῆς, ἐφώνησεν, λέγων», Ἡ παῖς, “ἐγείρου.ἲ ὅδ Καὶ 
οἳ πετ Ὠαπᾶ, οτ]θᾶ, Βαγίπρ, οπα]ᾱ, 91159. Απᾶ 

ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα.αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα' καὶ 
Ξτοῦπτπεᾶ 1ηοχ “ερ]σιν, ΒΏᾶ ΕΒΠθ ΑΓΟ26 Ἱπιπιθά]ηίθισ; απά 

, Ξ ΣΣ. Ἅν ο. ν .. ὰ 
διέταξεν αὐτ' δοθῆναι Φαγεῖν. ὅθ καὶ 
Ἡθ ἄἰγοοῦρᾶ Γἐπαῦ] 5ο “πετ [1βοππείμΙπρ] Ἅρποπ]ᾶ 208 /Ρΐτεπ Ίο εαῦ. Απά 

ἐξεστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς' ὁ.δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ 
Άπποτε “Απηβπθᾶ  Ἠοςχ "ραχεηίς; : πιά Ἡς οπατρθά Ἕποθπι Ίο πο 0ΟΠΘ 

εἰπεῖν τὸ γεγονός. 
το Το]] πΏαῖ Ἠαά Παργρεπεᾶ. 

ϱ ΙΣυγκαλεσάμενος! δὲ τοὺς δώδεκα ἔμαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν 
Απιᾶ Ἠατίπρ οα]]εᾶ ἑορεῦμεσ : ἴπθ ἍΊπειτο Ἅ«ἀῑβοῖριθ ΟΕ Ἠϊπ Ἠθρατο 

αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ 
το πετ Ῥοπες απἆ αιὐποτψ οτσες. αἱ 1ηΠ9 4επποἨς, Ἀπᾶ 

ψώσους θεραπεύειν' 3 καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσει» τὴν 
ἀἰδεαδος νο Ἠεβ], Απᾶ 5θηΏ Ὅπεπι το Ῥτοσ]αίπι 11θ 

βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι Ἀτοὺς ἀσθενοῦντας.' Ὁ καὶ 
Ἐάωρᾶοχα. οἱ ἄοᾶ, απᾶ ἍᾖΤοᾖΏςα] ΤἨο5θ Ρεΐτρ βἷο]. Ἀπιᾶ 

τ Ν τν ΄ Δ ” Ἡ) π ε μεν / για , Ι 
εἶπεν πρὸς αὐτούς. Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν' μήτε Ἰῥάβδους, 
Ὦε ναιᾶ το Τπεπι,." Νοϊπῖπρ μκο 1ος ἴπο παν; πἨεΙπε ἴβτεβ, 

119 
ΨἩθἨ 1Ἠθ ἹΟΠΙΑΠ βΑΥΓ. 
{λαῦ βΏοθ πας ποῦ Ἠ]ά, 
ΒΏθ οβπιο {τοπιο]πρ,, 
απᾶ «απ ἆἄονπ 
Ῥοΐέοχθ Ἠϊπα, Εἶιθ ἆἀο- 
οἸθχεᾶ ππίο Ἠϊπα Τε- 
409 α]] {πο ῬοοΡρ]θ {95 
ὍυπβΡ Ο8Π80 8Πο Ἠβά 
φοισμοθᾶ Ἠΐτα, απιᾶ Ἠουγ 
889 γγς Ἠθα]θά Ίπαταε- 
ἀἴπίθ]σ. 48 Απά 9 
βα]ᾶ πηπῖο Ἰες, Ώααρ]- 
τετ,ρθοξ ροοᾶ οοπι{οτί: 
{ην {ΑΠ Ἠαία ταπᾷθ 
1ηθο τΥ]ο]θ;ςο1π ρεας8. 
49 ὙΓΠΙ]ο Ἡο σεί ΑΡ2Κ6, 
ΤΠ9Γ6 οοπιθίΏ οπο ἔτοπι 
3Π9 τα]εχ οἳ ἴἨθ εσπα- 
Ροριθ’β ᾖοιβε, βαγῖησ 
Μο Ἠϊτα, ΤΗΥ ἄαιρηυετ 
18 ἄθαα : Ἔτοιρ]ο ποῦ 
Ίπε Μαβίετ. ο Ῥπὴὸ 
ψηοη ὦἆθδις ἨἩθατά 1, 
Ὦθ απιδιγοχεᾶ Ἠϊπι, 5α- 
ππρ, Ἐθαχ ποῦ: Ῥε]]ετο 
ΟΠΙΥ, απά Επο εΠα]] Ὃο 
πηβᾶθ ΠοΙθ,. δΙ Απᾶ 
ΊΤΏεΏ Ἡθ οατ49 Ἰπῖο ἴπθ 
Ὢοιβθ, Ἡθ επΏετθοᾶ το 
ΊΙΘΏ ἵο Ρο 1Ππ, βΡ9τθ 
Ἐοΐσς, απ ὀήτηθς, αηᾶ 
οἨἨΠ, θπᾶ πο ΣΑΐχιεσ 
Απᾶ ἴπο πιοῦμοτ οἳ ὕμθ 
πηβ]ᾶεπ. 52 Απά αἲΙ 
ππθρύ,αηπᾶ Ὀετγα1]οᾷ Ἠετ: 
Ὅταῦ Το βα1ᾶ, Ἡ/εαρ τοῦ; 
ΕΏθ 18 ποὺ ἀεπά, Όαῦ 
β]εεροίῃ. δ5 Απά Ίπεγ 
ἹβαρΏθά Ἠϊτη {ο βοοτη, 
Ἱπιοπήηπρ ἐπαῦ βΗοθ πας 
ἀθθᾶ. ὅ4 Απᾶ πο ρα 
ΊΏοπα α]] ου 6, αΏᾶ {οο]ς 
Ἡετ Ὦγ {πο Ἠαπᾶ, ϱπᾶ 
οφ]]θᾶ, ββγΙΠΡ, Μα]ᾶ, 
3189. οὔ Άπια Ἠεγ ορι- 
116 08Ώ26 βΡΑΊΠ, απά «Ἠθ 
ΑγοβθβταΙρηπταγ: θά 
Ίο οοπιτηβπἀθᾶ ἴο ρ]το 
Ὦθχ πιθιῦ. 56 Απᾶ πετ 
ΤΔΓΘΏΌΡΒ πτοχθ αβὔοηπῖδ]- 
εᾱ: Ῥαῦ Ἡθ οπαγροά 
«ποθτα ἐλαῦ ἴπαγ 5«Ποπ]ά 
9θ]] το πιαη πΏαῦ τ/Β 
ἄοπο, 

ΙΧ. πει Ἡρ οκ]]εᾶ 
Ἠ1β Ἴπει]το ἀἰκορ]εν 
ΦορβείἩθτ, Αβηᾶὰ ῥΡατθ 
ΤἨθπῃα Ῥοππος βχιᾷ ααίηο- 
πο οτος αἱ] ἀετῖ]β, 
ἈΑηπᾶ το οτε ἀἱδεαςθβ. 
2 Απᾶ Ἡν εεπῖ ἔἨετη {ο 
Ὅτοαδσἃ «πε Ἐἰπρᾶοιη οξ 
ἄοᾶ, απᾶ 'ο Ὠεα] πο 
Βἰοκ. ὃ Απᾶ Ὦο 5α]ά 
Ὥπίο ΊἨθτα, ΤαΚθ πο- 
1ΠΙΏΠΡΤοΓΦοιΣ1οἩΤΠΕΣ, 
πιθῖυηθτ Βἴβγτθ5, τος 

3 --- αὐτῷ ΗΤΊΤΑ. τ--- Θάρσει ἨπττΑ. 
Ὁ µηκέτι Πο ]όηρευ Ἱτττ. 
ροπθ αΠΤΤΕΥΖ. 

5 θυγάτηρ τς. ξἀπὺ-1.. 
κ- λέγων Ἠστι[Α]. Υ πίστευσον ΤΊτΑ. 

3 τινὰ σὺν αὐτῷ 3ΏΥ οπθ νπΙθὮ Ἠϊπα ΤΤΊτΑ. 
Ἰάκωβον αΙΤΊΣΑΥΓ. ο οὗ γὰρ (γεαᾷ Τοχ 9Ώ9 15 πού 4εθθ) 1ΤτΑ. 
καὶ ΗΠΊτΑ. «9 ἔγειρε ΙΤΤΑ. Ἅᾖ Ἀυνκαλεσάμενος π. 
ἀσθενεῖς ιΏε β81οἷς 1/ Τε]; --- τοὺς ἀσθενοῦντας ΤΑ. 

ἀ. 

Έτ μαθητὰς αὐτοῦ ΘΤΊτΑΥΓ. 
1 ῥάβδον εἴαᾶ αι τΊτΑ.΄ 

σ--- αὐτῷ π[ττ]. 
«ἐλθὼν Πανίαᾳ 

5 Ἰωάννην (Ἰωάνην πτ) καὶ 
ἐκβαλὼν ἔξω πάντας 

ἃ τοὺς 



1860 
κοτῖρ, πεϊίμον ΤῬτορᾶ, 
πιο ἴΠυν ΠΙΟΙΙΘΥ; πθϊΌΠεσ 
Ώαγο νο οοι{Β πρῖςσθ, 
4 Απᾶ ἨὙἹἨπίΡΟενος 
Ἠλαβο 7ο οπὔεσ Ιπίο, 
Ίεχε αδίᾷ6, απά ἔπειισθ 
ἀεμαχσῦ, ὅ Απά Ἠοςδο- 
οτογ πηϊ]] ποῦ τεσείτθ 
Ὑοι, ΝἨρὰ Υθ ρυ ουῦ 
οἳ ἴπαῦ οἱ σσ, 5πακο οῦ 
ἔπο γοτγ ἀπβῦ Έτοπα 
γοιιγ Ξεοῦ ΐυχ α ἰοβίῖ- 
1ΠΟΠΥ αρηαϊηδε παπι, 
6 Απά ἴπαγ ἀερατίθᾶ, 
Απᾶ νεπῖ {πτοαρῃ ἴπθ 
6ου», Ῥτοβοπίπα ἴ]πθ 
Ροβμε], απᾶ Ἰθβ]πρ 
6ΥΟΙΥ ἨἨεσθ, 

7. Νοπ Ἡοτοᾶ 1πο 
τεϊίτατοὮ ἸἨεατᾶ οἳ α]] 
Ἰλαῦ τνα8 ἆοπο ὃς Πῖπα: 
Ἀπᾶ Ἰθ πγα8 Ῥετρ]οχεᾶ, 
Ὁροβμβο ἴπαῦ ἱὁ πας 
βθϊᾷ οΕ5οπ1ο, ὑπαῦ 1 οι 
πνας τἶβοη Ίτοτα 1Ἠθ 
ἀσαᾶ; 8 απᾶ οἳ 5οπΠ8, 
υπαῦ Βίας Ῥνᾶ Άμρθατ- 
ο; απᾶ οξ οἴμοτβ, υπαῦ 
οηπθ οἳξ ἴμο οἷᾶ Ῥτο- 
Ῥποῦς πνΒς τἴβεη αραῖη. 
9 Απ Ποτοᾶ βαἱᾳ,ζομτπ 
Ίπνο 1 Ῥεπθαᾶθᾶ: Ὀιῦ 
π/πο 15 ἐς, οἳ πλλοτα 
1 Που δαος ἐππρςὂ 
Απά Ὦθ ἀρβτεᾶ {ο 5εο 
Πτα, 

10 Απᾶ {πο αροβί]ος, 
πει Όπεγ ἼΠεχοθ χθ- 
ἀατηθᾶ, οιᾶ Ἠϊπι α1] 
η η ὔλον Ἠιά 49ομο, 
Απά πο ἴοοκ ύπαεπι, απᾶ 
πποηῦ αβῖᾶο Ῥτϊναίε]γ 
ἀπίο α ἀεβοτῦ Ῥ]ασς 
Ῥε]οπρίηπ ἵο «πο 
οἵςψ οα]]εᾶ Ῥοί]μξα]άα, 
11 Απᾶ ᾖΊἴπο ΌῬεορ]ο, 
πυηθη ἴπογ Ἓποι ᾖξ, 
Φο]]οπγοᾷ Ἰήπα : απᾶ Ίο 
τεοε]γτθᾶ ἴἨεπι, ατπᾶ 
ΒΡΑΚΟΘ ᾿ππίο ἴπετι οἳ 
1πο Ἱάπράοπα οξ .οᾶ, 
Άπά Ἠθρ]εᾶ ΊἨθπα ἔπαῦ 
Ἰπᾷ ποθρᾷ οἳ Πεβ]ηρ. 
15 Απά πλΊεη {ηο ἄν 
Ῥεραη ἴο δις ΑΥ/ΑΥ, 
ΊἨοη οΆπηθ ἴμο Όννθ]τε, 
ππᾶ οαῖᾷ τπῖο Ἠϊπα, 
Ῥεπᾶ {πο πππ]]ιιᾶς α- 
ππαγ, Ὅλαῦ μεν πιαγ 
6ο ΊΙπίο ᾖΤπο Τονπβ 
Β1ᾷ οοαπΆσγ τοιπά η- 
Ῥουξ, απᾶ Ιοᾶρο, απᾶ 
ευ τἰοίπα]8: {ος πσθ 
Άτ6 Ἠθτθ 1π 8 ἀεπετῦ 
Ῥϊασθ, 13 Βιιὸ Ἠθ 5αῖά 
ππζο Ίλετα, το το 
Ίπετη Το θϱῦ. Απά Πογ 
βαἰᾶ, Ίο Ἠατο πο ΏΊοζθ 
Ῥαΐς 8γθ Ίοβπεῦ απᾶ 

ΛΟΥΚΑΣ. ΙΧ. 
” ΄ ΄ » - . ευ ΄ ΄ κ 3 ΔΙ ν 

µητε πήραν, μήτε ἄρτον, µήτε ἀργύριον, μήτε “"ἀνὰὶ δύο 
ἨΟΣ ἍὮΛΡΤΟΥΙΒΙΟΗ Ὦβ, ος Ῥχοβᾶ, ᾽ 11ος ὨλΟΠΕΥ} ος θβοα πο 

χιτῶνας ἔχειν. 4 καὶ εἰς ἣν-ἂν οἰκίαν. εἰσέλθητε, ἐκεῖ µένετε, 
ὑαπῖσς ᾖἵο ᾖὨπτο, Απᾶ {Πίο Ὑηβίεγος Ἰοιδθ γε πιαΥ Οπίοχ, ἔΠοτο χοπαἩ, 

καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. ὅ καὶ Όὅσοι ἂν μὴ.δέξωνται! ὑμᾶς, 
απά ’ Όλεπσθ Ρο ΕοζῦἩ, -Απα΄ 45 ΙΙΑΠΣ 38 πηαΣ ποῖχεσοεῖτο τοι, 

ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς-πόλεως ἐκείνης "καὶ! τὸν κονιορτὸν ἀπὸ 
Ροῖπρ Εοτίῃ ἆτοπι τπαῦ οἳίγ θτποπ ᾖ{ἰπθ. αιδί Έχοτα 

τῶν .ποδῶὼν.ὑμῶν "ἀποτινάξατε,! εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούο. 
ουχ 4εοῦ, βΏαΚο ο, Ἔος  ἰ6ΒΗΙΤΠΟΠΥ αραϊπβῦ ᾖΊλοπι, 

ει) μα . ΄ Α μ] ” .) ΄ 6 .Ἐξερχόμενοι.δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας, εὐαγγελιζό- 
Απά ροῖτρ ΞογίἩ  ἍΊλεγ Ῥαβθεὰ (ἵμτοιρηα ἴπο τἰωρθβ, ἀππουποῖηρ ἴ]φ 

µενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ. 
Ε]αᾶ (ᾷἴπρς απᾶ ἨποαΙπε ετετγπνΏστο, 

7 "Ἠκουσεν-δὲ 'Ἡρώδης ὁ Ὀτεγράρχηρὶ τὰ 
Απά "ἨΠεατᾷ 3ο Ἠοχοᾶ 31ο «πείτανοα 

ρὺπ᾽ αὐτοῦ" πάντα" καὶ διηπόρει, 

γινόμενα 
Ἰ.επε 3Επῖπρβ 3Ρεῖηρ 194οπθ 

διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό 
αρ Ἅαβηίπι παν ΆΑπᾶ πας Ῥογρ]οχεᾶ, Ῥεσβαβθ ἀ0 γιος αῖᾶ  Ὦσ 

τινων, Ότι Φ]ωάννηςὶ Τἐγήγερταιϊ ἐκ νεκρῶν" 
ΒΟΠ18, ζομπ - Ία8 Ῥεεη ταϊςοᾶ ΕΓΟΠΙ ΑΠΙΟΠΡ [πε] «ἀθαᾶ; 

8 ὑπό τινων δὲ, . Ὅτι "Ἡλίαοι ἐφάνη' ἄλλων :δὲ, Ὅτι 
Ὁψ  ΑΟΠΙΘ . 85ο, ἰπαῦ Ἠ]ιπ5 ἍἨπᾷ αρροαχθᾶ; Ὦγ οίπεχς 4]δο, [λπαῦ 

προφήτης Ιεῖςὶ τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. Ὁ καὶ εἶπεν τὸν 
α Ῥτορμοῦ 9Π86 οξ{ἴΠθ αποϊθηί Ἠπα 41ἵ59Π, Ἁπᾶ ππ]ᾶ 

οσα Ἠ]ωάννην!ϊ ἐγὼ ἀπεκεφάλισα" . τίς δὲ ἔστιν οὗτος 
1Ἠεγοᾶ, Το]ιη. 1 Ῥελοαᾶεᾶ, Ῥυς νο ϱ1Β' τηἱ5 

περὶ οὗ 7ἐγὼϊ ἀκούω τοιαῦτα; Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 
οοπσογἠΊπρ πλοα 1 Ἠθας 11ο ΓΠΙΠρβ2 Απᾶ Ἡθ δυμθΏ[{οβοθ Ἠϊπῃ, 

10 Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ 
Απα ὃπατίηρ" τούαχπθοᾶᾷ 1196 3βροδύ]θ8 χοϊαἑθᾶ ο 5ο Εἶπι 

ὅσα ἐποίησαν' καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ὑπεχώρῆσεν 
πυπβίδοετεχ ἴΠεγ ἨὨιά ἄοπθ. Απά ἍἈΠατίηρ ἵακεπ ἴμεπι Ίο τει]χεᾶ 

) ἰδί Ε μ. ” ᾿ / π. θ δά 

κατ ἰδίαν εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης ' Βηθσαϊδά. 
ἈΑρατῦ 1Πίο Αα ́ρ]αος ἀεδετῦ οἱ 9 οἳιγ οα]]εά , Ῥείηραϊᾷᾳ, 

11 οἱ δὲ ὄχλοι Ὑγνόντες  ἠκολούθησαν αὐτῷ' καὶ "δεξά- 
Ῥιῦ ἴπο ογοπᾶς Ἠπγίπρ Κπουγη [180] Σο]]οποθά Ἠῖτα ; απᾶ ᾖΠατίπρ 

µενός! αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 
χαρθιγθᾶ  Ίπεπι 9 5ΡΟΚΘ {ο {Ποπι οοποργηῖηρ ἰπο ἍἈἸἰπρᾶοπα οἱ ἀοᾶ, 

καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 19 Ἡ-δὲ ἡμέρα 
Άπᾶ μας πεόᾶ ἁμανίπς οἱ ἨΠεαΙπρ ἍΊε ομγθᾶ. Βατ ο Ἅἄνγ 

ἤρξατο κλίνειν' προσελθόντες.δὲ οἱ δώδεκα εἶπον αὐτῷ, Από- 
Ὄθραι ᾖΤο ἀεο[ῖπο, ΒΠ:ἱ Ἠατίης οοπιθ 11θ. Ἴποιἷτο βαῖᾶ ᾖἴο Ἠίπι, Τ]8. 

λυσον τὸν ὄχλον, ἵνα δἀπελθόντεςϊ εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ 
τηῖδβ ο οχοπᾶ, ἰλαῦ ἍἨατίπββοπθ Πίο ἴμο “ατοαπά Ἰν1]]ββες απᾶ 

ετοὺς! ἀγροὺς καταλύσωσιν, καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν' ὅτι ὧδε 
'πθ «οοιπῦτγ ̓  {πεγ 1ΏΛΥ Ἰοίπθ, απᾶ 17 πᾶ }ΡτογΙδΙΟΏ5/; Έο: Ἠοτο 

ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμεν. 19 Ἐἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς 
Ίπ “ἀεβετῦ Α Ῥίαορ Ὑθ αἴθ. Ῥαῇ Ἡε βαῖά ᾖἵο ἴῃοπα, ἶτο "Πο 3ἴποπα 

ἁὑμεῖς φαγεῖν.ὶ Οἱ δὲ εεἶπονρι Οὐκεἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ 
1Υ9 σο θαῦ. Ῥαΐέ ἴπογ κβαἱᾶ, Τπθτο ατο ποῖ ᾖο 118 πποτο ἵππα 

κΓἀνὰ] ττιων 

ἡμεῖς 11Α. 

1 δέχωνται 1ΠΤνΑ. 
»-- ὑπ αὐτοῦ [τ]πττΑ. 
ἔτις 8ΟΠΠΘ 01Ἠ6 ΤΑ; τὶς Ὅτ. 
7 -- ἐγὼ (τεαᾶ ἀκούω 1 θα) τ[πτ]. 
µεγος Ὠανίηρ ϱ]αᾶ]γ τεσεὶνθᾶ ττπιΑ. 

ε εἶπαν ΙΤΊΤτΑ., 

αν. καὶ [1].  Ἡ ἀποτινάσσετε ΤΑ. 
α Ἰωάνης ττ. Σ ἠγέρθη Ίγαβ8 ταϊδεᾶ τπτ. 

Υ εἶπεν δὲ ΕΤΊτΑ: π---ὃ αμ ΤΊτΑνν. 
2 πόλιν καλουμµένην 8 οἳιγ όα]]εᾶ τητΑ. 
ἃ πορευθέντες ΑΙΤΙΑ. ἡϐ --- τοὺς π[ τε]. 

ο τετραάρχης τ. 
το. Ἠλείας Τ. 

ὰ ᾿Ἰωάνην Το. 
3 ἀποδεξά- 

ἆ φαγειν 



1Σ, 1 ὁκα. 
; , ” Π ο] / Ευ ’ 1 η. Ι θε .. » 
πέντε ἄρτοι! καὶ Ξδύο ἰχθύες,' εἰ Ἀμήτιὶ πορευθέντες ἡμεῖς 
Άγο 108168 απᾶ πο Ά5δῃςσς, Ἅπ]εςς Ιπάοεᾶ Ἠατὶπρ Ροπο πθ 

2 , η ” /: ΔΝ ή - , τ ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν.λαὀν.τοῦτον βρώμµατα. 14 Ἠσαν 
Βποπα]ά Όαγ ᾶοτ αἲἱ 1Π15 ῬεοΡρ]ε τ]οίαα]5; 3µΠεγ “ἽὝνετο 

ο στ ἡ ε 3’ Τ Δ μ ! πα θ λ γὰρ" ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. Ἐϊπεν-δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
ος αὐοπὸ ππρθη. 1βνο 3{Ποµβαπᾶ, ἨἘπῖ η βηᾶ ἵο 341ςοἴρ]θβ 

αὐτοῦ, Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας Κ ἀνὰ πεντήκοντα. 16 Καὶ 
115, Μακο Στεο]πο Ἅᾖ}ἴΠεπι ᾖπ σΟΠΙΡΑΠΙΘ3 ὮΥ Ἐθιιςς, Απᾶ 

ἐποίησαν οὕτως, καὶ Ιἀνέκλινανὶ ἅπαντας. 16 Λαβὼν.δὲ 
Τλεγ ἀἱᾷ Βο, Απᾶ πιπᾶρ ΄του]ίπθ 1811. Απᾶ Ἠανίηρ {ρκοη 

τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν 
ΊἩθ ΆἈτο 104Υ6 απᾶ 1πθ ᾖἵπο ἍἈ9ῃε6, ἨΠατίπρ ]οοκεᾶ πρ {ο ἴπο 

᾽οὐρανὸν εὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ κατέκλασεν, καὶ ἐδίδου τοῖς 
ΊεαγοἸπ Ίο Ῥ]εβεεά ἴπεπα Απᾶ ρτοκεα, Ἀπᾶ Ραγ9 ᾖΤοίπθ 

μαθηταῖς Ἀπαρατιθέναι! τῷ ὄχλῳ. 17 καὶ ἔφαγον καὶ ἔχορ- 
ἀῑςεῖρ]εβ Μο 5εῦ Ῥεέοτθ 116 οτοπά. Απά ΤΠεγ αἴθ απᾶ  ἨΎ/εΓθ 

τάσθησαν πάντες' καὶ Ίρθη τὸ  περισσεῦσαν αὐτοῖς 
Ξαμ]ςβοαᾶ 11]: απᾶ γηδιι]κοη πρ ἴπαῦ ΥγλίοἩ γγας ΟΥος βπᾶ 8,οτο {ο {λθπα 

κλασμάτων κόφινοι δώδεκα. 
οἳ Σταρπαεπίβ "Ἠαπά “Ῥαρκείς 1:πιο]το, 

18 Καὶ ἐγένετο ἐν.τῷ-εῖναι αὐτὸν προσευχόµενον "κατα- 
Ἅπα 16 οππις {ο ραβ ας Ἴπαβ 1ηθ ῬταγΙαρ ᾱ- 

µόνας,' συνῆσαν αὐτῷ οἱ µαθηταί’ καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, 
Ίθ9πε, Ἄνγετο “νὰ δΠῖπι 11Π9 2ᾷςοῖριθ, απᾶ 9 απεςθ]οπεᾶ τλεπι, 

λέγων, Τίνα µε 3λέγουσιν οἱ ὄχλοιϊ εἶναι; 19 Οἱ.δὲ ἄπο- 
ΒΑΥΙΏΡ, Ἴποπι 7ππθ 14ο΄Ῥτοποιπος 3μπε Ξοτονγᾶβ Ίο Ῥε2 Απᾶ ἰπο Ἅα- 

κριθέντες Ῥεῖπον, α]ωάννηνὶ τὸν βαπτιστήην' ἄλλοι.δὲ 
Ἀποτίηρ βαΐα, 7ομα τπθ Ῥαρίϊςί; Αηᾶ οὔμαις, 

αἩλίαν") ἄλλοι.δε, ὅτι ποοφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 
Έ]λ; Άπᾶ οἴἨετβ, ἴπαῦ “ρτορλείς Ίβοπιο ΟΕἱηο αποϊοηίβ ἍἨ88 ΑΓΙΡΕΠ. 

90 Εἶπεν.δὲ αὐτοῖς, Ὑμεῖς δὲ τίνα µε λέγετε εἶναι; 
Απά Ἡο βαἱᾷ {ο ἵἨεπα, Ῥαίτο ὙἈποιη πε 140 73γο ρτοποιποο {ο 0ο 

»'Αποκριθεὶς.δὲ ὁ Πέτρος" εἶπεν, Τὸν χριστὸὺν τοῦ θεοῦ. 21 Ὁ. δὲ 
Απά αὐδιγετίπρ είος πια, Ἔμο Ομ Οἱ ἄοᾶ. Ἅπα Ἠθ 

ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ ᾿εἰπεῖν' τοῦτο, 
εἰτ]οξ]τ επ]οἰπίηπρ Ίπεπι ολαχρεᾶ ᾖ{[Τπεπα] ἴο πο ὀπθ ἍᾖΤο {611 ταῖς, 

29 εἰπών, Ότι 
ΒΑΥΙΗΡ, 

. δι ῳ ” » Ν ” / Ν ” 

παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχ- 
{ο βαΆθχ,, απᾶ Το Ῥε τε]εοίθά Ὦψ Ἅἴπο ε]άστς ἈΑπᾶ «οἨπ]οξ 

ιερέων καὶ γραμµατέω», καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ 
Ῥτϊεαίι απᾶά 5οσἱ068Β, Βπᾶ νο Ῥο Κ]εᾶ, Ἀπᾶ ἵἴμο πίτά 

ἡμέρᾳ Τἐγερθῆναι.ὶ 95 Ελεγεν δὲ πρὸς πάντας, Ἐϊ τις θέλει 
ᾱπγ το ὃε ταὶςοᾶ. Απά Πο παῖᾶ ᾖἵο 81], ΤΕ απγ οπθ ἀεδίγες 

ὀπίσω µου "ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθωὶ ἑαυτόν, καὶ ἁἀράτω 

δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ 
14 18 πθοθ:ΞΩΥΥ 40ΟΥ ἴηἩθ ΒΘοπ ΟΕπιοη ἍΤΙΒΏΥ {Πίπρς 

βΕἴεΓ 1ηθ το σοπηθ, 1εῦ Ὠἶπα ἄεαγ Ἠάπαβο]ε, απᾶ 1εῦ Ἠϊτη ἔα]κο αρ 

τὸν .σταυρὸν.αὐτοῦ 31καθ.ἡμέραν,ὶ καὶ ἀκολουθείω µοι. 
Ἠ{β ογοΒ5 ἁλί]ν, απᾶ 1οὐ Ἠΐτη {ο]]οπ ΊΠθ; 

24 ὃς γὰρσᾶνὶ θέλῃ τὴν.ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐ- 
ΣΟΥ πΊοθγες ΤιαΥ ἀθθίτο ης {9 Το Ε.πθ, δ5Πα]] 1ο5θ 15 

ος ο Ἆ ε) µ Αν ι ” ” ε, η - τ 

τήν' ὃς ὃ ἂν ἀπολέσῃ τὴν -ψυχὴν.αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος 
Όαῦ πΊἈοετες πιβΥ 1059 η]5 19 ΟἨ βεσοοαπ{οξ η], Ίο 

ἃ μή τι ΊπτΑ. Γἄρτοι πέντετ. Εἰχθύες δύο ΟΙ/ΤΤΙΑΥ. 
πι παραθειναι ΤΊΓΑ. αρουῦ ΑΕ. εαοἩ) [τητ]α. 1 κατέκλιναν Ττγ. 

ο οἱ ὄχλοι λέγουσιν ΤττΑ. Ρ εἶπαν Ι1ΤιΑ. α᾿]ωάνην ΤΓ. 
ἀποκριθεὶς ἘπτΑ. (λέγειν αΓΤΤΤΑ. 7 ἀναστῆναι [0 81ἱβ9 1Α. 
αιαττα. κ-. καθ ἡμέραν 1. } ἐὰν τ. 

1 δὲ αηά τ. 

ς Ἠλείαν π. 
π ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω 

181 
Ἔπσο Ώςμες; οχοερύ πα 
ΕΠοι]ά ρο απᾶ ΤῬάγ 
τιθαῖΏ Έος α]] ἴήβ Ῥεο- 
Ῥ]θ. 14 Ἐοςσ ἴπεγ Ἱνοτο 
ΑηῬοαὸ Έγο {ἴποιδαπᾶ 
ΠΕΠ, Απάᾶ ο εαἰᾶ το 
Ἠ18 - ἀδοίριθ6β, Ίακα 
Ὄμετα αἳς ον ὃν 8ΐ- 
168 1πΠ᾽ Β, σΟΠΙΡΑΠΥ. 
15 Απιᾶ ἐπεγ ἄϊα «ο, απᾶ 
πηβᾶρ Ίπεπι αἱ οἱ 
ἀ4οφἩ. 16 ΤπεπΊε {οοξς 
119 Άτο Ίοατθς Λπά {μθ 
ὀννο Π5Η65, απᾶ Ιοο]ήης 
τρ ἴο Ἠθατοπ, Ἠο Ῥί6ςῬ»- 
θὰ ἴπεπα, απᾶ Ότα]εο, 
Απᾶ ρατθο Το ἴπε ἀϊδοῖ- 
Ῥἱ65 Το 5εῦ Ῥο[οτε {19 
παλ ἠαᾶο, 17 Απά 
Ίλπο6γ ἀῑᾶ οαἳ, Απά ν/Γεχθ 
31] Π]]οᾶ: απά ἴπετο 
ας ἴοκεη αρ οί ἔταρ- 
ππεη{ς (Πλας τοπιαϊπεᾶ {ο 
Ίπεπα Όπο]το ῬββΚεἴ8. 

18 Απᾶ 16 οΆπηο ἴο 
0885, 38 Ὦθ τας ϱἷο3θ 
ῬταγίΏρ, Ἠϊ5 ἀῑδεῖριεβ 
ππεχθ νη{Ἡ Ὠῖτα: απᾶ ηθ 
Αδκοὰ Ίλεπι, καγίης;, 
Ὕποπα β4Υ 1Πθ Ῥεορίθ 
τηαῦ ΙΤ απ. 19 ΤΠεσ 
Απονπεσῖηρ ςβ]ᾶ, {οἨΏτ 
Τε Βαρέιςί; Ῥαῦ «οπιθ 
8αψ, ἘλΙας; απᾶ οἵλενβ 
δαψ, ἴλαῦ οπθ οξ {]θ 
οἱά Ῥτορβοίϐ 15 τίδεη. 
Ἀραίη. 20 Ἡο ϱραἰᾶ 
Ἅπ{ο λεπτα, Βπὸ ποσα 
88Υ 7ο ἴπαῦ 1 απ 2 
Ἐείθς απουνεσῖηρ 5αἰᾶ, 
πο ΟἨητῖεῦ οἳ αοᾶ. 
21 Απά Ἰο αἰταίεν 
οΏατρεᾶ Ίπαπι, απά 
οοπιταµηᾶρα {ᾖθπι ἴο 
πε πο ηαπ {πα ῦ ΗΕ; 
22 ΝΑΥΙΏΕΡ, ΤΊο Ῥοπ οξ 
ΤΏΑ1 ΩΙΙΒὗ 5Ι06Υ 1ΠΑΠΥ 
Τλ]ησ», αηΏᾶ Ῥετε]εοῖεά 
οἳ 'λθ οἱάοχβ απά οπῖεξ 
Ῥτϊεςῦ απά αοτίνεΒ, 
8η Ῥο Β]άΐΠ, απᾶ Ὀθ 
ταῖςεᾶ 116 ἡπ]τᾶ ᾷαγ. 
25 Απάᾶ Ὦο βα1ᾷ {ο {επι 
α11, Τὰ απγ Ίπαπι τν] 
60Π1Θ αξΐ6σ 1ηθ, Ιεῦ Ὠῖτα 
46ΠΥ Ἠ11ΩδοΙΕ, απᾶ ἴτι]κθ 
πΙρ Πἱ8 οτο88 ἀθ]]σ; αι 
10]1]1ού τρ, 24 Ἐογ' 
ἩΨΏΟΦΟΕΥΕΓ ππι]] 59νθ 
Ἠϊς 18ο ϱΏα]]. Ίο5ο 16: 
Ῥαῦ νγΠο-ΟΘΥΕΣ πΙ]] ]1ο-8 
Ἠ]β Ἠΐε Έος τΙγ 82ο, 
ΤἩο Β4ΙΩΘ 5Πα]1] βατε 15, 

κ -|- ὡσεὶ (χγεαᾶ 
3 κατὰ µόνας ΊΤτγ. 

5 Πέτρος δὲ 



189. 
25 Ἐογ π]αὺ ἵνα ΤΠΑΠ 
Ααἀγαηύηροά, 1 Ίο ρω] 
119 υγποίθ πγοχ]ᾶ, απᾶ 
1986 Ἠϊπιβε]ξ, ος Όθ σαςῦ 
ΑΦΑΥ2 26 Ἐογ ἩΊ10βο- 
6πο6χ εἸα]] ο α»Ώαπιθά 
οἔπιε απᾶ οξταγ πγοχᾶς, 
οἳ μπα θπα]] {πο Βοπ ος 
παβΏ ο ππλοχαθᾶ, πΊεπ 
Ἡο Αα] οοπιθ 1η Ἠ]8 
ΟΠΏ ΡΊΟΣΣ, ππᾶ {πι 6 
Ἐαϊμογ”, απᾶ οἳ ἴπα 
Ἠο]γ βπρο]5. 27 Βαϊ Τ 
191] σοι οἳ α Ίταίμ, 
{ποσο Ῥο βοπιθ θὐμπάίπρ; 
Ἡρτο, ΠΠΙοἩὮ ϱθ]] πο 
{βίο οἱ ἀθαίῃ, ΕΠ] 
1Ἠ6Υ 59ο ὧιο Ἱἰπρᾶοπι 
οἳ ἀοά, 

28 Απᾶ ἵῦ οΆπιο ἴο 
ο σον Αροαῦ απ οἶρηΏί 
ΑΒ ΑΕἴθτ ἴ]θβο 847- 

1ηρ8, Ἠθ{οοκ Ῥοΐογ απά 
ο8ηΏ απά «α11θ8, απᾶ 
ππεπῦ ἹἹρ 1Π5ο  ππουΠ- 
{απ Όο Ῥτασ. 29 Απά 
389 Ἡθ Ῥχαγοᾶ, ἴπο 18- 
εἨῖοη οἳ Ἠ]8. οοαπ{θ- 
ΊιΆπςς πας α]{ογεᾶ, απᾶ 
Ὦ15 ταπαθηῦ Ί2α8 πυπΙίθ 
απᾶρ]κίρτῖηρ. 30 Απιᾶ 
Ῥοπο]ᾶ, ἴπετο Εα]κοᾶ 
πε Ἠϊπι πο ταθΠ, 
συμίοὮ νγογθ Ἴοβες Απᾶ 
ἘΙπβ: 5] πο αρρθαχθᾶ 
1Ώ ΡΙΟΥ, αηΏᾶ 8ρ4κο ος 
Ί1β ἄθσθββο πΠἩΙοἩ Ἠό 
Βπου]ά βοοοπιρ]κα αὖ 
ᾖἸθγπβα]θα. 3σδ Βυΐ 
Ῥεϊΐογ απᾶ ἴπον ἰἴπαῦ 
πνθτθ ση] Ἠἶτα τπθγθ 
Ἡθανσ νητἩ β1θερ: απᾶ 
ππηθη {Που σγετθ ΒΥΓΑΚΘ, 
λεν βαπυ Ἠϊα Ρ{ΟΣΥ, απᾶ 
1Ἠο Όποπαθη ἐλαῦ μεοοᾶ 
ση Ἠϊτα, 39 Απᾶ 19 
Ο8ΙΠΘ Το ῬβΕΒ, 88 ΊΠοΥ 
ἀερατιεᾶ άτοπι Ἠϊπι, 
Ῥοΐοτ φαἷᾶ ππίο 06818, 
Πα» ΐετ, 18 19 ροοᾶᾷ ἔοτ 
τπβ {ο Ὦ6 Ἠετο: απᾶ Ἰθῦ 
18 Ώ]ΑΚκο Ίητερ ἔβρογ- 
Ώβο]ρθ8; Ο0πΠ9 {οτ ἴπορ, 
Άπια ΟπΠ6ΈΟΧ Μο»θβ, αηπά 
036 1ος ἨἘ]ίαβδ: ποῦ 
Ἐπονῖηρ νγηκῦ ηε βα1ᾶ. 
94 ἨΓΠπΙ]9 Ἡθ {ΠΒ ΒΡΩΚΟ, 
άποτθ ϱΑπιο α ο]οπᾶ, 
ρπᾶ οτεγβμαἄοστθᾶ 
τἨρπα: απᾶ Τῃοαγ {θατεᾶ 
38 ΤἨθγ οπηὔοτθοᾶ Ιπῖο 
'πο οἸοπᾶ. 85 Απᾶ 

ΛΟΥΚΑΣ. 1Χ. 

σώσει. αὐτήν. 395 τί.γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, κερδήσας 
ΒἨΒΙ] 69ο ᾖδ, Έοχ νπαῦ ᾖἵς “Ῥτοβυεᾶ 1» πααα, Ἠατίπρ ραϊπεᾶ 

τὸν κόσμον ὕλον, ἑαυτὸν-δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς; 
1ηἩθ Ἅψοτ]ᾶ 3π]οῖθ, Ῥαέ ἨΙπαβεΙξ ἨἈαγίπρ ἀθετογεᾶ στ βαΏετθᾶ ἴμο Ίοςς ος 2 

26 ὃς.γὰρ.ἂν ἐπαισχυνθῇ Ἅ᾽ µε καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, 
Έοχ Ὑ/Ἀοθτος Ὠιβ7 Ἠατο Ό6θῃ, βλ Πιθᾶ σε πιο απά ΤΟΥ. πγοχᾶς, 

τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται ὅταν ἔλθῃ 
Ἠϊπα ἴπο 5ος οἳ τις. γγΏ]] Ῥο Α5Παχαθᾶ οἳ ποτ Ἠθ βΗ]] 6οπ1θ 

ἓν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὺς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 
1π πο Ρ]οςγ οἳ 1ππβθΙξ απᾶ οἱ {ο Ἐαίμοτ απᾶ οΕἴμο Ἰοισ ΒΠΡοΙς, 

27 Λέγω.δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν "ώδεῖ "ἑστηκό- 
Ῥαϊς 1587 ἴοσοα ο η ἰζαίχ, ἔπέτο ατο Βοπήθ οἱ ἔποβο Ίθτο βἴαπά- 

των! οἳ οὐ-μὴ Ὀγεύσονται! θαγάτου ἕως.ἂν ἴδωσιν 
1πρ ἩὙΠΠοΟΙΠ Ποπ δΗΝΙ1 {8ίθ οἳ ἀεαία απ] ἴπογ ολα]] Ἠβτο 8θεπ 

τὴν βασιλεία» τοῦ θεοῦ. 
η] Ἱἰπρᾶοπα οξ ο. 

28 Ἐγένετο.δὲ μετὰ τοὺς.λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ 
Απά 1ῇ οβΠΙΘ Το ραβ88 ἈΕίος 1μ6βο γγογᾶς αροιό "ἄμγαε ᾖοἱραί 

εκαὶ! παραλαβὼὠν ἀτὸνι Πέτρον καὶ “Ἰωάννην! καὶ Ἰάκωβον 
ἐπί ἥΠατίπρ ἴβκει Ῥεϊο απᾶ Τοῦπ Απᾶ  Ἅ«βΠ]ε8 

ε με ) Ν 3 ΄ 3 . ’ 

ἀνέβη εἰς «τὸ Όὄρος προσεύξασθαι.. 29 καὶ ἐγένετο 
Ἡρ επί πρ Ιπῖο πο πιομηίαίτ το ρταγ. Απάᾶ 16 ομΠ1θ ῦο Ρ488 

ἔν.τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ εἶδος τοῦ-προσώπου.αὐτοῦ 
Ἀ8 “ρταγοᾶ 1μο ΊἨ6 ΑΡΡΘΒΓΑΙΙΟΘ ο Πῖ8 ἔαοο 

ἕτερον, καὶ ὁ.ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 
Πυβσαπαθ] α]τοτεᾶ, . απά 148 οἸουμίτρ εί] οβα]ροπύ, 

90 Καὶ ἰδού,  ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν 
Απάᾶ ἸὈοπο]ᾶ, αόπ Ἅᾖπο ΄ ἰπ]κθοᾶ ση Ἠΐτα, πο Ψ/ΘΥΘ 

ἠΜωσῆς!ὶ καὶ ΕἩλίας ἳ 91 οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγονὸ τὴν 
ἌΤοςθ8 απᾶ Έλλα, πο αΡρρθατῖπρ Ίπ Ρ]οτ εΡροκθ οξ 

ἔξοδον-.αὐτοῦ ἣν Ἀἐμελλενὶ πληροῦν ἓἔν Ἱερουσαλήμ. 
Ἠϊς ἀερατίαχθ ἹπΠΙοἩἃ ο πας αροαῦ 1ο ΑοοοπαρΗα Ἅπ 1ογββ]θτα. 

90 ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημµένοι ὕπνφ. 
Ῥαή Ῥοΐος Απᾶ ἴποβο νὰ Ἠϊπι ἍἩπθγθ ορρεοβερὰ Ψτλ ϱ]θορ. 

διαγρηγορήσαντες δὲ Γεῖδονι τὴν.δόξαν.αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο 
ΑΠᾶ Ἠατίηρ αποκο Σα] Ἅᾖ1πογ βαν; Ἠϊν Ρ]οσγ, απᾶ τἵπο Ἅᾖτψο 

ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 99 καὶ ἔγενετο ἔν.τῷ-δια- 
ΤΩΘΗ. πΙἩο ΑΒὔοοᾶ να Ἠΐτα, Απά 16 βΤΠΘ {ο Ῥρ888 38 "4θ- 

, ρ 4 ο Ὁ ϱ ” ε ῃ Π ῃ 
χωρίζεσθαι αὐτοὺς ἄπ᾿ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ Πέτρος πρὺς τὸν 
Ῥαχίθα 11πἈθθ ἍΊτοα ἍἡΠΐπι, Ἅρα]ᾶ α1ΡῬοΐεσ το. 

Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλάν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι" καὶ ποιήσωμεν 
7988115, Μλαρίος, Βοοᾶ 1518 3οςτ8 Ἠετθ ἴοὈθ; απᾶ Ἰθῦ π8 ταακθ 

σκηνὰς τρεῖς, µίαν σοί, καὶ ἸΜωσεϊ μίαν, καὶ µίαν 
3{βΏοεγπας]εβ 1:ητοςἙ, 0Πθ6 ἍοςΓ 1Ἠθθ, Επᾶ 2ο0Υ Ἄίοβεβ οΠ6, Ἐπᾶ ΟΠ 

αι Ἡλίᾳ,ὶ μὴ εἰδὼς Ὁ λέγει. 94 ταῦτα δὲ αὐτοῦ.λέγοντος 
1ος ΕΙβ8, ποῦ Κποπήπρ πλαῖ ἹιθἱςδβαγΊπρ.. Βπῦ ἴπθςο ἐΠῖπρε 8 Ἠθ ας αγίπρ, 

ἐγένετο νεφέλη καὶ Ἀἐπεσκίασενὶ αὐτούς' ἐφοβήθησαν-δε ἔν-τῷ 
οἈπ1Άθ 38 3ο]οπᾶ απᾶ οτοτ»δηβάοπθᾶ  Ίλεπι, Άπά ἴπεγ {θητοᾶ 88 

Ὀέκείνους εἰσελθεῖν' εἰς τὴν νεφέλην. 95 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ 
{ποτθ οΆπαθ Α Ὑοῖοθ οπ6 3988 οπἰθτθάἁ Ἀπίο ἴλο ο]οιά : Ἀπά Αα τοῖς ἍΟΑΠΙ6 οπῖ ο 
οἳ 1ο οἰοπᾶ, βατίηπρ, ͵ ," κ» ε κε, ' ρ α] 
Τηῖς ἵς τιν Ῥε]ογοά Τῆς νεφέλης, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ-νϊός-μου ὁ Ῥἀαγαπητός 
Βοπ; ἨθβΥ Ἠϊπα, 46 Απᾶ (ἴπθ οἰοπᾶ, ΒΑΥΙΠΡ, Της 18 των Βοπ ἍΤλο Ὀθ]οτεᾶ ; 

:3 αὐτοῦ τΌτΑ ” ἑστώτων Ο1ΤΊτΑΥΥ. ὃ γεύσωνται ΕΏομ]ά {9506 αΓττχΑν’. ο [καὶ] 1. 
--- τὸν ΟΙΤΤΤΑΥ. ε᾿]ωάνην πς. {Γ Μωῦὺσῆς ΙΤτιΑνγ. Ε Ἠλείας Τ. Ἀ --- [δὲ] απᾶ 1. 
αμελλεν τ. κ εἶδαν π. Ι µίαν Μωσεῖ 4; µίαν Μωύὺσεῖ ΙΤΊΓΑΝΓ. μα 'Ἠλείᾳτ. 
3 επεσκίαζεν ΤττΑ.. 9 εἰσελθεῖν αὐτοὺς ΙΏ6Υύ διίεγεὰ τα. Ρ ἐκλελεγμένος 6ΏΟΒΘΙ 1ΤτΑ., 



1χ. αὔ κει 
” πλ - ” ο να 

αὐτοῦ ἀκούετε.΄ 96 Καὶ ἐν.τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν εὑρέθη 
σηΐπι ἍΆλμεαχσ”γο, Απά α5 οσσιττεὰ ({ἴ]ε ποῖσο 3ψ/ηΒ "Εοιπᾶ 

πό! Ἰησοῦς µόνος. Καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν, καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν 
α]θρις Αοπθ: απᾶ {1Π6ύ 3ἩΝΕΙΘ5ἱ]οπῇ, ιπᾶά ἴοποοποθ ἍΠ6Υ ἴο]ά 

ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν Τἑωράκασιν.ὶ 
ἵη «ποσο ἀπ απγίπῖπα οἳ πας Ίπεγ Παᾶ 566Η. 

97 ᾿ἘΕγένετο.δὲ "ἐν! τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων-αὐτῶν 
Απά 1ῦ «βΏΙθ {0 458 ΟΠ {ἵῃΠθ ποχε ἄαγ, οἩ πεὶς παν1Πβ σοπαθ ἄογπι 

- ν ΄ -” η 

ἀπὸ τοῦ ὅρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 98 Καὶ 
Ίτοπι πο πιουπ{βίη, Απιοῦ σηῖπαι 1 "οχονᾶ Ρτεαί. 

Β - : , 
ἰδού, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἀνεβόησεν,! λέγων, Διδάσκαλει 
Ῥεπο]ᾶ, 8 Πιηπ ἔτοπι {πο οτοπά οχσ]εᾶ οαῦ, 5ασίης, εασλετ. 

δέοµαί σου "ἐπίβλεψονὶ ἐπὶ τὸν.-υἱόν-μου, ὅτι µονογενῆς 
1 Όοδοες] {μεθ 1οο]ς προηπ ΤΩΥ 80Η, 40; 3Άπ οπ]γ ο]λ]]ά 

πἐστίν µοιἹ 99 καὶ ἰδού, πνεῦμα λαμβάνει αὐτὸν καὶ ἐξ- 
Ἡθ 18 {Το π1θ: αμᾶ Ῥεπο]ᾶ, ο 5ρἰσῖξ ΤθΚεβ Ἠϊα απᾶ βμά- 

αίφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, 
ἀπ] θ οτίθβ οιαῦ, απάἁ 16 έπτονς Ιπίο "οοπνα]σίοπς Πτα Ἅµπηήίαι ΣοβπΙΠΕ, 

καὶ µόγις ἀποχωρεῖ ἀπ᾿ αὐτοῦ, συντρίβον αὐτόν: 40 καὶ 
απά ση ἀλποι]ν ἁἀερατῖβ ἔτοπι ἨΠῖτῃ, Ότυ]δίηπᾳ Ἠΐπα. ΑἉπά 

ἐδεήθην τῶν -μαθητῶν-σου ἵνα "ἐκβάλλωσινὶ αὐτό, καὶ οὐκ 
1 Ῥεδοιραί την ἀβοῖρ]θβ τπαῦ που παὶρΒῖ οββῦ οαῦ . 1δ,. απᾶ "ποῦ 

ἠδυνήθησαν. 41 ᾿Αποκριθεὶς-δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Ὦ γενεὰ 
α:ΠοΥ Ἴνγετο αΏ]9. Απάα 3απαπεσίπᾳ 1196819 ββἰᾶ, Ο ρεποτα!]οπ. 

ἄπιστος καὶ διεστραµµένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ 
ππρθἩετίπρ απά Ῥεχτοσίθᾶ, ππ] πο βπα]1ηο πΙίπ γοι Απά 

ε ’ « - . ΄ γ ὦδὶ .. 1 49 Ἔ δὲ 

ἀνεξομαι υμωνι προσαγαγε ωοε τογ.υιον.σου. Ὕτι οε 

Ὄθαχ πΙἩ γτουῦ Ῥτῖης .. Ἠτλος ΤΗΥ 5οἩη. Βιαΐ “γεῦ 

προσερχομένου.αὐτοῦ ἔῤῥηξεν αὐτὸν τὺ δαιµόνιον καὶ συν- 
Σ8 Πε 3γ/αβ σοπαῖπῃᾳ πθας “ἀβθ]μθα "ἄοηπι “Ἠϊπι 31:πθ "ἀεπιοι ΆΑπᾶά ἴλτου 

εσπάραξεν' ἐπετίμησεν.δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύµατι τῷ 
Παῖπα] 1πίο οοπγ]βίοπ8, Απά “τουικεά -11θ9ι8 Ἅᾖτἴπο αρίσ6 1ποθ 

ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὺν παῖδα, καὶ ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ 
ππο]θαη, Απᾶ ἍἨΠεβ]εᾶ ᾖἴπο οπί]ᾶ, απᾶ ῥΡατθ Ῥαοϊκ Ὠῖπι το 

3 ε] αὐ 14 λή δὲ ΄ α) 9 . λ. ΄ 

πατρὶ.αὐτοῦ. 45 ἐξεπλήσσοντο-δὲ πάντες ἐπὶ τῇ µεγαλειότητι 
Π]5 {αΐπετ. Ἅπα "ποσο “Αβἰοπίσμθᾶ . αἰ] Ααὖ ἴμο τλα]θβῖτ 

τοῦ θεοῦ. 
οξ ἄοά, 

Πάντων. δὲ θαυµαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς Ξἐποίησεν! ὁ Ἰη- 
Απᾶ [5] αἰ]  ποτο ποπάἀρτϊῖηςσ ' αἲ αἱ ᾿νλῖοα μ4ἱά 119- 

σοῦς,! εἶπεν πρὸς τοὺς.μαθητὰς αὐτοῦ, 44 θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ 
Εις, Ἡθ εαιᾶ ᾖΤο Ἠ]8 ἀϊδοῖρ]ες, Ίαν υγ 'Υο ᾿Ίπίο 

ὦτα.ὑμῶν τοὺς.λόγους.τούτους' ὁ.γὰρ.υὶὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλ- 
ουσ Θ64Σ8 ἆῃἨθαρ ποσᾶς: Έοτ 09 8οη. οἑ ποπ 18 Α- 

λει παραδἰδοσθαιεἰς ὮΧχεῖβθας ἀνθρώπων. 45 Οἱ.δὲ ἠγνόουν 
Τομ! {ο Ῥε ἀε]ϊνοτοᾶ αρ Ιπ{ο[1Ἡθ] Παβπας ΟΕ 1ΩΘΏ. Ἑιιῦ μεν απᾷρθτγςίοοᾶ ποῦ 

τὸ-ῥῆμα.τοῦτο, καὶ ἦν ᾿παρακεκαλυμμένον ἀπ᾿ αὐτῶν ἵνα 
τΏ]β δατίης, Ἀπᾶ {δις 3 πεὶ]θοὰ 1ΤτοΟῦΏι.. Ίἴπεπτ Τἴπαυ 

. ”’ » .. Ν ) - Γμ) - Ι ο 
μὴ.αἴσθωνται αὐτό' καὶ ἐφοβοῦντο Ῥἐρωτῆσαι! αὐτὸν 

ἔπογ 5λοι]ᾶ ποῦ Ῥετοεῖτο ᾖ{ὔ. Απά Όπεν {οατεᾶ το 4βἰς Ἠΐπα 

περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 46 Εἰσῆλθεν.δὲ διαλογισμὸς ἐν 
οοποετηίπρ 3βαΥΊπΡ 18118, Ῥαἡ «οαππθ “πρ 35 3χρββδοπίηρ ΑΠΙΟΠΑ 

΄ - , ΄ Ἀ ” ΄ 4 ε δὲ ’ - ο/δὼ Ί 

αὐτοῖς, τό, τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. 47 ὁ δὲ ]ησοῦς «ἰδὼν 
ἔἨθπι, Ἅᾖ{ΠπΙβ, πἩο µταὶρηί το ρτεαῖεςί οἱ ἔλἨοση. Απιᾶ ᾖο5αβ Ἠατίηρ 56εηΠ 

α --- ὃ ΗΤΊτΑΥΥ. ςἑώρακαν τττΑ. Ἅ--- ἐν τ[ατ]λ. 
ΑΤΊτΑΝ. ἍἨὉ µοι ἐστιν τΤΊτΑΝΓ. :αἐκβάλωσιν αΙΤΊΑΥΓ. 
ΟΙΕΊΤΑ.. «3 --- ᾱ Ιησοῦς (}εαᾷ ἐποίει Ὦε 988 4οἱΠβ) ΤΊτΑ. 

19 

Απάᾶι, Ἠ]]], 

ἓ ἐβόησεν ΤΤΤτΑ.. 
7 τὸν υἱόν σου ὧδε ΑΝ. 
3 ἑπερωτήσαι 1. 

188 
«ἩΠθη {πο τοῖσο πας 
Ῥασι, {68159 σα» Σοαπά 
8οΠο. Απάὰ ἴπεγ κερῦ 
ἐὲ οἸο»θ, απἀ ἴοἱὰ ηο 
ΣΩΦΠ 1η ἴΠοςο ἆπγδ αΡΥ 
οἳ ἴλοσθ ἰπίπρς Νίο 
1εγ Μαά 8εοΝ. 

37 Απά 1δ οβπιθ Το 
Φ8ΑΒ, {λβῦ ΟΠ ἴῃΠε πεσῇ 
4ᾳγ, Ἠπυω ἴὨεγ Ἴετθ 

.σοΙπθ ἄοππ του ἴλθ 
ΙΩΙΟἨ Ῥεορ]ο πτηεῦ 

ία, 38 Απᾶ, Ῥε]ιο]ᾶ, 
8, ΤΙΒΠΏ Οὲ ἴηθ ΟΟΠΙΡΑἨΥ 
οτὶεᾶ ουῖ, ΦΗΥ1ΗΡ, ΜΑαδ- 
Ί6χ, 1 Ῥοβυες} ἔποε,]οο]ς 
ΊΡΟΩ πισ 50Η: 20ΟΥ Ἰ6 
6 πιίπο ΟΜΙ7 ολ], 
89 Αμά, ]ο, α βΡὶΓΙ6 
ἑακοίπ Ἠΐπα, ππᾶ» Ἠθ 
βιάᾶοη]σ οτε οιιί : 
8ηΏά 10 {ειτοῖ] Πίτα τλοϊ 
η {ξοαμπιθίΏ πραΐπ, λλά 
Ὀχικίηπρ Ἠίια Ἠβτά]ν 
ἀαερατιοῖἩ Έτοπι Ἠ]τη. 
40 Απᾶ Ι ὈθδοιρΗῆί {ην 
ἀϊδοῖρ]ος 1ο οβδὺ ἸἨΐπι 
οαῦ; απᾶ Ίπεγ σοι]ἀ 
ποῦ, 41 Απά «988ιβΒ 
ΑΠΑΥΥΘΤΙΩΠΡ υπ, Ο 
Σβ11{Ώ]ο5ς απάᾶ Ῥειγετςθ 
ΡεπεταίίοἩπ, Ἠουν ]οης 
ΡΒΠΔ]] 1 Ὃο π]ίῃ γοα, 
βπᾶ ΒΙΠεΓ τοι Βτίης 
1ἨΥ 8οη Ἠἰ{Πεσ. 42 Απά 
Α8 Ἡθ ννας γεῦ 8 6Ο0ΠΙ- 
1Ἠ9Ρ, ἴλο ἄθνι] {μτενν 
Ὠϊπα ἄονπ, αηπᾶ ἵἴ8βτθ 
λΐπι, Απᾶ ζεδιβ τε- 
Ῥακοά ᾖἵἴπθ απο]εαπ 
βΡΙτΙ{6, απὰ Ἠθπ]εά 1]ε 
οΏ]]ᾶ, αηπᾶὰ ἀο]ϊνετεά 
Ὠϊπι αραίὮ ἴο Ἠῖς {1- 
ῶπε6ς. 438 Απ Τἴπεγ 
Ἴνθτθ π]] απιαζεά 8 
ἴπθ παὶρηίσ Ῥοπες οξ 
(οι]. 

Επι ν'Ἡ]]ο ἴἩογ πΤοπ- 
ἄθτεᾶ 6Υοτγ οπο αἲ α]] 
{Πίηρς πΠΙεῃ ζεδαςαἰά, 
Ὦο 5αἷᾶ υπο Ἠϊ5 ἀῑδοῖ- 
ΡὶεΒ, 44 Τιεῦ ἴπεςε 58τ- 
1πβς Βἶπ]ς ἄοπιπ Ἱπῖο 
ΥΟΝΤ ΘΗΤΒ: ΣΟΥ ἴλιε Θοπ 
οἳἑ πιοπ θἩα]] ο ἀθ- 
Ἰγετοᾶ Ιπίο ἴπθ Ἠαπᾶβ 
ΟΕ ΤΙΘΠ, 49 Βαῇ ἴπεγ 
ππαοτεῦοοᾶ ποῦ ΄ ΤΠῖ8 
ΒΑΥΙΩΡ, βηΏᾶ 10 πας Ἠ]ά 
Στοπ ἴλοτα, {λαῦ ἴπεγ 
Ῥετοεϊτεᾶ 19 ποῦ: απᾶά 
ΤΠογ Εθρτοᾶ {ο βθ]ς Πίτα 
οΕ{Ωπί βαγΊτιρ. 46 ΤΠεπΙ 
ἔχετο ΒΤΟ5Θ Α τεααοπίης 
ΑΠΙΟἨΡ {Ἠετα, νἩ]οἩ οξ 
Ίπετα Ἕπου]ᾶ Ἠθ ρτεεῖ- 
ο5ῦ, 47 Απᾶ 76β18, ρεΓ- 
οοἰτίηρ ἴπο {ποιρλαί ο 

Ξ σας οἳ 
7 επιβλέψαι 

Σ ἐποίει 
ς εἰδὼς Τ./ 



1864 
ἀλοῖς Ἡοβτί, ἴοοκ ϱ 
οἰι]]ά, απἁ οῦ Ἠϊτπι Ὁγ 
Ἠΐπι, 48 απᾶ βπῖᾶ απῖο 
{πεπι, Ί/Ποβοθτος θ]λα]] 
χοοθἰνο ΙΠῖς οἰμ]ὰ Ἱπ. 
η ἩἹππιθ τοσθϊνθιἃ 

Ἀπᾶ ἩἨΟΡΟΘΤεΣ Τηθ: 
5Ἡα]] τουεῖνθ τιθ χ0- 
οοϊγοίἩ Ἠδα ἐλαῦ 5δεωῦ 
Ὥλο: ΕΟΣ Ἡο (παῖ 15 ευ» 
Άπιοπρ Του αἱ], ἴπο 
ΑπΠΙθΘ ϱἩπ]] ο ρτεαῦ. 
49 Απᾶ Φοῦη απαπτογεᾶ 
Απᾶ ββῖᾶ, Μαφίθγ, νθ 
εαν οἵο οπδπρ ους 
ἁονῖ]ς ἵπ ΤΠ ἨβΠ]Ιθ; 
απᾶ πο ἘἙοτραᾶ Ἠῖτα, 
Ῥοσααςθ Το {ο]]οσνεί 
ποῦ νι(Ώ Ἡδ, 50 Απά 
Ίοθδας εαἷᾶ Ἠπίο Ἠϊπι, 
Ἑοτρίᾶ Ἰιῖπι ποῦ: 1ος 
Ἠο ἴπαῦ ἶ9 ποῦ αραϊησῳ 
μ8 18 ΕΣ πθ, 

δΙ Απᾶ 6 οππποθ Το 
Ῥα58, Ποια Ίο 1πιθ 
πγπ5 οοπἱο ἴπαῦ Τθ 
βποιι]ά Ὃο τοσεῖτοες αΡ, 
Σο βἰοᾷξαςίΙγ εοῦ Ἠῖς 
{πςθ ο Ρο ἴο ζεγάδβ- 
Ίετα, 55 ΑπΠᾶ βοπῦ πιες- 
β6εΏροσς Ῥοέογε Πΐς {8οθ: 
ΒΛ} ΤἨθγ πεηῦ, απᾶ 
επ{ετεᾶ Ἰπίο α τί]]ασο 
οἳ ἴπο Βαιηβτ]ίαπης, ἵο 
ΊηςΚκο τεπάγ ος Ἠΐπι, 
55ὃ Απάᾶ ἴπεγ ἀἱᾶ ποῦ 
χοοθῖγο Ἰῖπα, Όθοβιας5θ 
Πῖ5 ἔαορ πας α5 ΓΠοῦρῃΏ 
Ίο πνοα]ᾶ ρο {ο σετι- 
ΒΛΊΘΏι. 54 Απᾶ νπεη 
Ἠϊς ἀῑεοῖρίες ὦᾖαπιθς 
Απᾶ ὅΌομπ βαν {Πί, 
1πεγ ϱα]ᾶ, Τιοτᾶ, ππὶ]ό 
ἔποι ἔπαῦ πο οοπιπαβπᾶ 
Ώτο ἵο «ϱΟΠΙθ6 ἀ4οπηΏ 
Έτοτα Ἠεπτεη, αηᾶ σ0π- 
8ΕΠπαιο Ίηεπι, ετοτπ 38 
Έ]λας ἀἱὰ 2 55 Ῥαΐ Ἡο 
ταχγπεᾶ, απᾶ τεραχκεᾶ 
τπεπα, απᾶᾷ κα], Ὑθ 
Έπου ποῦ ππαῦ ιθΠ- 
Ώοχ οἳ εΡρὶτΙῦ Το ατε οΕ. 
96 Ἐοςχ Όπο ΒΟΠ οἳ ΠιβῃΠ. 
18 πιοῦ ο0π18 Το ἀοξίτογ 
τωθη΄”Β Ἰἶνες, Ὀιιΐ {ο βατο 
ἔλεπι. Απά ἴπεσ πεηῖ 
Το βποῦΠοσ τ]]]αρο. 

57 Απά ξ οµπιε ἐο 
Ῥη55, ἴπαῦ, ο5 ἴΠαγ πτεηῖῦ 
Ίπ ἴπο αγ, α ορτῦαϊτι 
πιαπ πηὶᾶ ππίο Πΐπι, 
1ιοχτᾶ, 1 τσ] Εο]]ουν 
ἴπεο πυΏ]{ίΠθτκοετοτ. 
οποια ροε»δῦ, ὅ8 Απᾶ ζε- 

ΛΟΥΚΑΣ ΙΧ. 
κ ών εδ μα ' | 

τὸν διἀλογιόμὸν τῆς.καρδίας.αὐτῶν, ἐπιλαβδμενος  Ἀπαιδίουϊ 
νο χθαρβφοπηρ οἳ {Ποαῖτ Πθητῦ, Ἱαπίπρ ἴβ]ζε Ἰο]ά οξ α 1ε{]ε σΏϊ]ᾶ 
”’ ῃ »ε - σκι 1 αμ κα Ὁ) ο μ] 
ἔστησεν αυτὸ παρ ἑαυτῷ, 48 καὶ. εἶπεν αὐτοῖς, Ὃς ἐὰν 
ο 5εῦ 16 ων Πΐπα, Ἀπά απᾶ ᾖἰοΐπεα, Ίμοουτες 

δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί-μου, ἐμὲ δέχεται" 
ΕΏΑΙ] τεοθῖτο {8 1181 ο]]ά πι ΤΗΥ ΏπΤαθ, παηθ ᾖτκεοείνος; 

Α΄ ος [Φ) 3 1 α . ’ , ῳ » ΄' ΄ 

καὶ ὃς ἑάνὶ ἐμὲ  δέξηται δξχεται τὸν ἀποστείλαντά µε. 
Άπᾶ 3Ὑ/ποθύθς απο ΕΠΑ]. χροθῖνθ, ᾖτοσοῖσος Ἠϊπι ψἩο βοηῦ ηδ, 

ὁ γὰρ µικρύτερος ἔν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτος ξέσταιϊ 
Ῥοχ Ἡθ πο ἍΙοῬΒ. 3Ἁωιοπρ δα] .γοι: 15 Ἡθ πα] το 

µέγας. 49 ᾿Αποκριθεὶς.δὲ Ἀό! "]ωάννης! εἶπεν, ᾿Ἐπιστάτα, 
Ρτεοῦ. Απά απβιτετίπς 1οἩπ. βα]ᾶ, Ἰάασίες, 
” [4 .] 3 ” , ΄ ” ΄ κ | ΄ . 

εἴδομέν τινα ἐπὶ τῷ.ὀνόματί.σο» ἐκβάλλοντα Ντὰ! δαιμόνια 
π/θ βΑΥΠ; ΒΟΙΠΘ 0Π0Θ η ἲΠΥ παπᾶθ ομδίϊπσ ομῦ ὐπο ἀ6πΠΙ0318, 

καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτόν, ὅτι οὐκ.ἀκολουθεῖ μεθ’ ἡμῶν 50 καὶ 
Ἀπᾶ τν/θ Ξοτῦβάθ Ἠΐπα, Ῥθσαιςξθ : 19 Εο]]οσγς ποῦ "ΙΙ Ἅᾖ5. Απᾶ 

εἶπενὶ πρὸς αὐτὸν πὸἩ ᾿Τησοῦς, Μἡ.κωλύετε Ὁςγὰρ οὐκ 
3αρ]ᾶ 31ο πι Ἄθρεμα, Ῥοχρ]ᾶ ποῦ; 1οΣ ἩἩοσορτες "ποῦ 

ἔστιν καθ υἡμῶν,' ὑπὲρ "ἡμῶν! ἐστιν. 
19 αρηϊηςε 38, Σος π8 18. 

6] ᾿Ἐγένετοδὲ ἐν τῷ.συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς 
Απά 165 ΟΠΠΙΘ 60 458 ΠΏΘΙΠ ετε Ῥεῖηπς Ει[β]]εά 1π9 ἆπγθ οἳ ἴπθ 

οἀναλήψεως! αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ.πρόσωπον Ραὐτοῦ! Δἐστή- 
τεοςῖν]ηρ Ἠἶχα πρ, 4παῦί το 118 ἔαςθ εἰεά- 

ιξενὶ τοῦ πορεύεσθαὰι εἰς Ἱερουσαλήμ. ὅβ καὶ ἀπέστειλεν 
2850517 ςεὺ νο σο το Πεγββ]θπα. Απάᾶ Ὡς εοπ! 

ἀγγέλους πρὸ’ προσώπου αὐτοῦ. καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον 
ΤΙΘΘΘΘΠΡΟΙ5 ἸῬοΐοτο ' Ἄξασθ α1μ]ς,. Απά Πανίπᾳβμοπο ᾖ{ἴλαγ επ[εγεᾶ 

εἰς τκώµην Σαμαρειτῶν,ὶ ὥστε ἐτοιμάσαι αὐτῷ. ὅδ καὶ οὐκ 
Ιπίο α τΙ]]αφδθ οἳ ΒΙπιΓΙΤΑΠ8, 8ο 45 ἴο πιο τεαᾶάσ Σοζ Ἠϊτα,- Απᾶ "ποῦ 

ἐδέζαντο αὐτόν, ὅτί τὸ-πρόσωπον-αὐτοῦ ἦν µπορευό- 
ἀ1{ῃογ "άἱὰ τεορῖτο ἍἨϊπι, Όθοπιαξθ Ἠ18 ξᾳ69 σ/ι8 Γα5] δο- 

µενον εἰς Ἱερουσαλήμ. ὅὄ4 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦὶ 
1πρ το ΕΓΙΦΑΙΕΙΑ, Απᾶ φεοίπρ Π{] Ἀ18 ἀἱβοῖρ]θἝ 

Ἰάκωβος καὶ "Ἱωάννης! πεῖπον,ὶ Κύριε, θέλεις εἴπω- 
7 1Π168 απᾶ σομη ββ]ᾶ, 1ιοτᾶ, υη]ί ἔπρι [1188] στο εἰιοι]ά 

μεν πῦρ καταβῆναι Σἀπὸϊ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς, 
ος] Άτθ Όο οσπιθ ἄοππ Έτοπι πο ἍΊΘΑΠΕΠ, απᾶ οοπβιπιθ 'πεπι, 

Σὼς καὶ Ἡλίας ἐποίησεν"; 5δ Στραφεὶς-δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, 
5 Ἅαἱδο. Ἐ]αΒ ἀϊα 2 Ῥπῦ ὑατπίηρ ἨἩθτευμ]κθοὰ  ᾖ{μοσα, 

Σκαὶ εἶπεν, Οὐκ.οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς' 56 Ξὁ γὰρ 
απᾶ ρα, -πεκποπ ποῦ οἱ γηαῦ ϱριτϊς 3ρτθ «γε. Έου {µθ 
εν -”- ., ϱ τ ευ] ε , ΄; 

υἱὸς τοῦ ἀνθρῶπου οὐκ ήλθε» ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, 
5ος οἳ πΙΏ άἷᾶ ποῦ οοπιθ [116] Ἰΐτες ο πιεη. το εδίχογ, 

ἀλλὰ σῶσαι.' Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς ἑτέραν κώµην. 
Ῥαῦ. Το βλγθ. Απᾶ 'μεγ ποηῦ ἵο αποϊΐπεγ ν]]]αρο. 

57 "Ἐγένετο.δὲὶ πορευομένων.ἀὐτῶν ἐν σῇ ὑδῷ εἶπέν τις 
Απᾶ 1 οαπΙθ{ΟΡΗ55 ΑΦ ἴπΠ6γ ποτε Ροῖπρ ἵπ {πρ παγ βαἱᾶ 15όπιθ”0Π8 

πρὸς αὐτόν, ᾿Ακολουθήσω σοι ὅπου ὑᾶνι ἀπέρχῃ, “κύριε." 
το Πΐπι, 1 τῖ]] Εο]]οι  Ἅ{πθο Ὑποχοτες άπομ πιαγεδίρο, Ἰοχά, 

ν 

ἃ παιδίον ΊτΑ. 
Κ-- τὰ ΕΤΤΓΑΥ. 
1ΤΤΤΑ, 

ε ἂν 1. 
1 εἶπεν δὲ 1ΤΊτΑ. 

Ρ [αὐτοῦ] 1ΤτΑ. 
»---- αὐτοῦ (γεαᾶᾷ ἴπε ἀἱεοιρ]ες) τ[τια] 
7 --- ὡς καὶ Ἡλίας ἐποίησεν ττι[Α]. 
--ὁ γὰρ.... σῶσαι ᾱ. 

-Ε ἐστιν 16 ΗΤΤΑ. Ἆ --- ὃ τπτΑ, 1 Ἰωάνης ττ. 
πο ὁ τα]. π ὑμῶν γΟΙἰ ΠΠΊΤΑ. Ὁ ἀναλήμψεως 

3 ἐστήρισεν ΤΊτΑ. Σε πόλιν Σαμαριτῶν 8 οἵυν οἳ Βαπαασίζαης 1. 
{ Ἰωάνης Ττ. π εἶπαν 1ΤτΑ. κεκουῖῦ 081, 

Σ.. καὶ εἶπεν (υεγςε 55) .... σῶσαι (υ6Υ5ὲ ὀθ) ΙΤΤΤΑ 
υ ἐὰν ΙΠτΑ. ο--- Κύριε ΠΤΤΙ{ΓΑ). 

{ᾶν τ. 

4 Καὶ Ἁιιά ΤΊτΑ. 



ΙΧ. Χ, 1ῦσκε. 
7 ῃ . - ες κ] ε οὖν πως 
58 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν, 

Απᾶ Σραϊᾶ δΐο “Ἠΐπι 1ᾷθδαβ, Αθ 10χ88 Ἠο]θε Ἀᾳατο, 

καὶ τὰ πετεινἀ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ.δὲ υἱὸς τοῦ 
απᾶ ἴπο Ὀπᾶβ οἑ ἴπθ Ἠθητευ ποθυίβ; Ῥαί ἴπο οπ 

ἀνθρώπου οὐκ.ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνμ. 69 Εἶπεν.δὲ 
οξ πια. Ἡββ ποῦ Ὑῃ]ιετθ {πο Ἰοιᾶ ο πια αγ. Απᾶ Ἡθραίά 

πρὸς ἕτερον, ᾿Ακολούθει µοι. Ὁ-δὲ εἶπεν, Κύριε," ἐπίτρεψόν 
ο αποί]µας, Ἐο]]οτν. πο, ΒῬπῇὸ Ὦο απ]ᾷ, Τιοτᾶ, β]]ου; 

μοι «ἀπελθόντι πρῶτον! θάψαι τὺν-πατέρα.µου. 60 Εἶπεν δὲ 
Ώιθ σοῖπς η πναγ ατςί Μο Ῥατγ ΠΙΥ {2116Γ. Ῥαΐ Ξπαιά 

ο) - {ες ” αν µ 3” 4 1 / ” 3 « ” 

αὐτῷ ᾿ὁ Ιησοὺς, ΆΑφες τοὺς νεκρούς θάψαι τους εαυτῶν 
519 "Ἠίπι 119ς.8, Ίματπο ᾖἴῃο ἀειά Μο Ῥάχγ. ἡΠοῖσ ο 

νεκρούς σὺ. δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 
ἀολμᾶ; Ῥαΐ ἴποι ροΐπς {οτίχι ἀ4θο]ατο ἴῃηθ ἹΚπρίοπι οἳ ο, 

61 Εἶπεν δὲ καὶ ἕτεροο, ᾿Ακολουθήσω σοι, κύριε πρῶτον.-δὲ 
Α πᾶ Ἔ-αἰᾶ 3415ο Ταιιοίμον, 1 ννῖ]] Εο]]οὶ Ἅἴπορ, Τιτᾶ, ταῦ τε 

ἐπίτρεψόν µοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν-οἶκόν-μου. 63 Εἶπεν δὲ 
β1101Υ τις Το ἴλκε Ίεανο ο ἴποςο αὖ ΏΙγ Ἠοιβο, Ῥαῦ Ξρα]ά 

Επρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς,ὶ Οὐδεὶς Ἀἐπιβαλών! τὴν.χεῖρα Ἰαὐτοῦϊ 
5ο “Ππίπι αἹερας, Νο οπθ Ἠατνίηρ Ιαἱᾶ Ἠϊ5 Παπᾶ 

ἐπ  ἄροτρον, καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν 
Ἄγροπ [ίΠε] Ρ]οαβΗ, απᾶ , Ἰοοκίπς ἵοᾳ {πο (Πίπρβ Ῥεβίπᾶ, 240 18 

Κείος τὴν βασιλείαν!-τοῦ θεοῦ. 
Ἔοτ ᾖἴπο Ἐϊπράοπα οἱ αοά. 

10 Μετὰ δὲ «ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος Ἱκαὶ! ἑτέρους ἐβδο- 
ουν αξίοσ {ποςο {]πσς “αρροϊπίθα 11ἨἩθ Ἅ]ιωχᾶ δαΐ6ο 3ΣοΐἩμεις 9θ8τει- 

µήκοντα"., καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ.δύο πρὸ προσώπου 
ΣΥ, αηΏᾶ 5επῦ ἼἜπειωι ἍᾖΊπο απᾶ ἴπο Ῥείοτθ 3ΐποθ 

αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ Ἀξμελλενὶ αὐτὸς 
118, 1Πί{Ο ΘΤΕΙ7 οἵισ Ὠπᾶ ἍΌῬ]βσθ ΤΏΟΤΕ Ἡε γα5 αροαῦ ἸΤπανδΙΕ 

ἔρχεσθαι. 3 Ἔλεγεν οῦνὶ πρὸς αὐτούς, Ὁ μὲν θερισμὸς 
{ο 60116. Ἠθ εαίᾶ ᾿μοτεβοχὸ ᾖτἵο ΊἨθιὴα,  Τῃο ”Ιπᾷσεᾶ Πατνεςί [1] 

πολύς, οἱ δὲ ἐργάται  ὀλίγοι' δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου 
στοαῦ, Ῥαῦ {πο πο ΚπΙεη Γαχο] {46ευ. Βυρρ]]σαἴθ {ποτοξοτθ ἴμθ ἍἹυτᾶ 

τοῦ θερισμοῦ, ὅπως µλῬἐκβάλλῃ ἐργάτας! εἰς τὸν θερισμὸν 
ΟΕ1π9 ἨΠατγνεςσῦ, ἴλπαῦ Το ΠιΑΥ 5επᾶ οαῦ ππογκτηεπ ἍᾖΙπῖο “Ώαχτοςύ 

ε) ” ς / 5 29 / « 7 λ Π α ΄ ς ” ο ” α 

αὐτοῦ. ὃ Ὑπάγετε' ἰδού, Ίἐγω" ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν 
1ῃ15, ο; 1ο, 1 5επᾷ ΣοτίἩ. σοι 45 ἍΊΙΠΠΙΡΑ Ἱπ 

µέσῳ λύκων. 4 μὴ βαστάζετε Ἰβαλάντιονὶ μὴ πήραν 
Γ1Ἡ6] πα]ᾷθῦ οξ πνο]τε5, ἨΝοϊίμπες ἍΘΑΙΤΥ Ῥαχβο ΤΟΥΣ ΡΓΟΥΙΡΙΟἨΠ Ῥαρ 

μηδὲ" ὑποδήματα' καὶ! µηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε, 
Τος βαηα]ς, Αηᾶ Το 0πΠ8Θ όπ 1πθ παν 5α]αῖο, 

ὅ Εἰςἣν ὃ ἂν Ἰοϊκαν εἰσέρχησθε,' πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ 
Α πάὰ Ιπῖο γΥΏαίετες Ἠοιξδο 7ο ΏΙαΥ εΠίεΣ, Άτςυ ποτ, Ἕπσθ 

οἴκῳ.τούτῳ. ϐ καὶ ἐὰν Ὑμὲν' ἐκεῖ αυὶὸς εἰρήνης, Σἐπανα- 
Το ὑλ]5 Ἠοιςθ. Απά 1 ἀπᾷσθᾶ Ὦθ ἴποτθ α5οἩπ οἱ Ρεπσθ, βεῃα]1 

. τν Φμρ - 3 ΄ - 

παύσεται' ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ-εἰρήνη.ὑμῶν' τεἰδὲ µήγε, ἐφ ὑμᾶς 
ατεκε δαπροαι «Ον 1γουχ ΄ρεποε; Ῥαῦ 1 ποῦβο, ἵο Ὑτοα 

ἀνακάμψει. 7 ἐν αὐτῷ δὲ τῇ οἰκίᾳ µένετε, Σἐσθίοντες! καὶ 
15 5Ώα11 τευυτῃ. 3ΊηΏ 31Π9 "Βμπιθ απᾶ Ὥοιςδθ αδΡίά8, επυῖπρ Απᾶ 

185 
“παπα ερίἁ ππίο πα 
Έοχθς Ἠαππο:Ἠο]θυ. ππ 
Ὀϊχᾶς οἳ {πο αν ανυέ 
ηθαί5; Ῥαῦ ἴλο Θοη ος 
ΙΩΒΏ ἨβίἩ ποῦ νησχθ {ο 
19 Πϊβ Ἠεπᾶ. 59 Απά 
Ἡθ βπ]ᾶ απίο βποϊΐπες, 
Ἐο]]οι ππθ, Βιῦ Ἡθ 
ραῖᾶ, Τοτᾶ, 5αΤθς Τθ 
Ἐτβῦ ο Ρο απᾶ Όατγ 
τὰΥ αΐμοτ,. ϐ60 ζεβ1βΒ 
βα]ᾶ απίο Ἠϊπι, 1μοῦ θ΄ 
ἆθαᾶ Όασσ ἰπθίτ ἀεαὰ: 
Ῥαέρο ἴποα ο Ῥτοεας] 
τπθ Κἰπράυάι οἳ οἀ. 
61 Απᾶ αποϊΠεγ αἶβο 
πβ1ᾶ, Τ,οτᾶ, Ι τη]] {ρ]- 
1οπ ἴμερ; Ῥτυ Ἰ9έ παθ 
Ἠταῦ Ρο Ὀ]ά (ποπι Γ8το- 
σγθΙ], ονΏ]οἷι ατο πῖ Ώοπιθ 
88 ΤΙΥ Ἠομςδθ. 62 Απά 
Φεβα» ββὶά ππίο Ἠϊπι, 
Νο ΤΩΛΗ, Ἠατίωσ Ῥιιῦ 
Ἠίβ Ώαπά {οίΐμποριοαρῃι, 
Απᾶ Ἰοοκίπρ Όας]ς, ἶ5 Πἱ 
4οχ- ἴποθ Ἱαπράοπι ος 
οᾶ. 

Χ, Α{{οτ ἴπεςεε πίπρε 
ἴποθ Τοτᾶ αρροϊπἰοᾶ 
οἵποες 5οτοπίγ 4ἱξο, ππᾶ 
5εηΐ ἵπεπι {πο ασπᾶ ἴπο 
Ῥοΐοτο Ὠϊς Τ86σ Ιπῖο 
επετγ οἶίσ απἀ Ῥ]αςθ, 
πυΏΊτμετ Ἡθ ἨΠπηςε]Ε 
πγου]ᾶ οοΏ1θ. 2 ΤΗεΙΘ- 
4ογ0 »βἱᾶ Ὦθ πΏῖο {Παπα, 
Τμ Ἠαττεξυ ἴτα]γ {δ 
στεαῦ, Ὀμν ἴδο Ι]αῦοας- 
6Γ3 ατα ΤΕΝ: ῬΙΑΥ νο 
1ποτεξοτο πο Ποτά οἳ 
με Ἠαχτοςδί, ἴπαπυ ηθ 
Ψοια]ᾶ 5εμᾶ ΣοτίὮ Ἱ]α- 
Όουιτοτς 1πίο Ἠϊ5 Πατ- 
ποςῦ. 3 4ο Τοιιγ παγὸ: 
Ῥεποῖἷά, Ι εεπᾶά του 
Σοτ{Η:88 Ίαπαῦ5 Απιοης 
πγοἱΥθ. 4 ΟΛΓΥΥ ποὶ- 
ἔπογ Ῥαχ5θ, ΠΟΣ βοτὶρ, 
ΏΟσ 5Ώο85: απά βα]ιαία 
Ώο ΤΙΑΏ ὮΥ Το ναγ. 
5 Απά Ιπῦο π]αϊδοετος 
Ὥοιςξθ το επί{ες, Πτοῦ 
ΡΑΥ, Ἐθμσθ ὃε ἰο 18 
Ἠουδο. 6 Απᾶ 1 ἴπθ 
ΒΟ0Ώ ΟΕ Ῥοαᾶσε Ὀο ἴμοτε, 
γοιχ Ῥεβος 5Ηα]] τεςῦ 
ἌροἨ 16: 18 ποῦ, 15 ϱαπ]1] 
νυτπ ἵο τοι δβ8ῖΠ, 
7 Απᾶ Ιηπ 1ἵἨΠθ 8ΒΑΠΙΘ 
Ἡοιμβθ τεπιβίτπ, ϱβΌῖπρ 
Ἀπᾶ ἀτιι]κῖῃςσ ϱαςἩ 
{ΠΊΠΡΑ 35 {ΠεΥ βίτο: {ος 
τ9 Ίαμουτεςσ 1 ποτίἩν 

ἃ---ύριετ. 
᾿]ησοῦς (γεαᾷ Ἠθ εα1ά) [ε]ττ Α. 
1 [αὐτοῦ] ητ. ἕ τῇ βασιλεία ΤΤΊΤΑ. 
ο δὲ απά (Ἠ6 βᾳ14) ΤΤΤΑ. 
ἀποσ. 1 5επᾶ {ογῦ) ττττΑ. χ βαλλάντιον ΠπττΑΥ”. 
οἰκίαν ΤΤιΑ΄; οἰκίαν εἰσέλθητε 1. 
παήσεταιτ. Σ ἔσθοντες ΗΤΤΑ. 

| [καὶ] ἹτΑ. τι --- [δύο] (νο 1. 

ι 5 μη πττα 
π --μεν ΑΠΤΤΙΑΤΓ. 

ε πρῶτον ἀποαλθεῖν Βτδί ο Ρο ΑπΙΑΥ 1; πρῶτον ἀπελθόντι πτς. 
ξ ο ]ησοῦς πρὸς αὐτόν Ἠττ; --- πρὸς αὐτὸν Α. 

Ρ ἐκβάλῃ ἐργάτας ΑΠΊΥ ; ἐργάτας ἐκβάλῃ ΤΤΤΑ. 
τ--- καὶ Τ. 

α-- ὁ 19 (5ο) Σ. 

{--ὁό 
Ἀ ἐπιβάλλων]1. 

8 μελλεν ΕΤΈΓΑΥΓ. 
4 ---- ἐγὼ (γεαᾶ 

5 εισέλθητε 
7 έπανα. 



196. 
ο Ἠϊβ ἸἨϊτο, ἄο ποξ 
Ίτοπι Ἠομβθ ἴο Ἠομςο, 
8 Απά ἴπίο πἩβίβοθτοες 
οἵ υγ Υ9 οπἴοχ, απᾶ ἴμογ 
χροθὶνθ 7ο, θµῦ ΒΙΟ 
Ομῖπρβ 98 ατο βεί ὃε- 
4οτθ οι: 9 απ{ θα] 
Ίμοκίο]ς ἐμοῦ ατο ἔ]ετοε- 
1π, απᾶ ΒΑΣ απῇο ἔποπα, 
Πο Χἰπβάοπι οἳ 4οά 
18 οοπαθ ΠΊΡΗ ἀπίο τοι. 
10 Βαί 1πίο ν/αίβορτος 
οἱ 7θ οπίος, βΠᾶ ἴΠεγ 
χοσθῖγθ τοι πο, Ρο 
ους γαγβ ουΏ Ιπῖο ἴπθ 
Βἰχοθίβ οξ ἴ]πο 88Π19, 
Απὰά Β8ΑΥ, 1] Έτεπ ἴθ 
τεσγ ἀπβῖ οἱ Τουσ οἱ ῦψ, 
πο οἸθωνοί] οἳ 8, 
3νθ ἀο πῖρο οῦ αραϊπεί 
στα που] (μαίαπαϊῖπρ 
 Ὑο 51Γθ ο ἐπῖς, ἐπαῦ 

1μθ Κἰπρᾶάοπα οΕ αοά 1 18 
σοπιθ Ἠ]ρ]ι ἁπίο οι, 
12 Βιαΐ Τ 8αγ ππίοτοι, 
τλαῦ 16 «ΠαΙ] Ὄο πἹοτθ 
{ο]εταῦ]ο ἵπ ἐπαὶ ἆκτ 
2ος Βοάοπι, ἴπαπ 2ος 
{παῦ οἶίγ. 13 ορ πίο. 
Ἴπεα, Οποταζῖπ | νου 
Ὁππίο {μαρ, ΒοΠδα]άς 
2οτ 1 {Πο παὶρΏίγ πογχκα 
Ἰαά Όθεη ἆοπο ἵπ Έστο 
ΑΠά Φἰάοπ, π/η]οὮ Ὠατο 
Ῥεορῃ ἆοπε 1π γοιι, ἴἨεγ 
Ἠ8ά 8 Ρτολί πΝΠΙ]θ 4ρο 
χοροπίθᾶα, αἰὐήπρ Ἱπ 
ββο]κο]οῖἩ απά 8βΠ65, 
14 Βα8 16 9Πα]] Ὦο τοχθ 
{ο]εταῦὈ]θ Εοχ Έγτο απά 
Βἰάοα αἲ ἴπο Ἰιὰρ- 
χηθΩΐ, ἴῆαπ 2ος οι, 
15 Απά ἰΠοι, Ο8ΡεΓΏΑ- 
Όπα, νηῖσἩ ατὸ οχβ]ἰοᾶ 
{ο Ἠθανοαπ, ελα] ὮῬθ 
εἨτιςυ ἄογπ ο Πα]]. 
16 Ἡο {παί ἈἨθατοίι 
σοι ἩθβτθίὮ πῃθ; απᾶ 
ο ἔλπαί ἀθαρὶδείῃ τοι 

ἀεαρὶ-θίΏ ππθ; απᾶ Ἰθ 
τλαῖ ἀθβρ]εθίῃ πο ἀθ- ΄ 
βριΦοίΏ. υπβῖ βοηθ 
196. 

17 Απᾶ ἴμο κοτοπ!γ. 
τεϊαχπεᾶ αραῖπ πῃ 
195, 3α7ἱΤΡ, Τιοχᾶ, οτεπ. 
.π9θ ἁἀθτι]ς Άτθ ΜαὈ/εοῦ ο 
ππίο ας πτοαρῃ ἵἨγ 
ΏαΙΠθ, 18 Απάᾶ ηο εαἷά 
μηπίο Ίμθπι, Ι Ῥε]ο]ᾶ 
Βαΐαπ 88 ΠἩρηιπίπρ 
ΣΑΙ] τοπ; ἍἨθΘΑτεΠ, 
19 Βεπο]ᾶ, Ι ρῖνο απίο 
Ομ Ῥούπεχ Το ἰχθπᾶ οἩ 
ΒθΓΡΕΠ{Β αλά ΞοοΓΡΙΟΠ5, 
ΑΏά Ο0Τ6Σ α]] ἰπο Ῥοπ/ος 
οξ ἴἩΠθ Θ6ΠΕΠΙΥ;: απά 
ποϊμίηρ οπα]] Ὁγ ΑΠΥ 
ΊΠΕΑΠΑ Πιτ τοι. 

ϱ.. -- ἐστιν (γεαᾷ [1β]) ΙπΤτΑ. 
πόδας ἴο πε {εεῦ (-Ε[Γημῶν] ο{ 18 τν ΗΤΤΑ. 
Ε Χοραςίν ΕΝ; Ἀοραδείν ΤτΑ.. 

τη μὴ ΙΤΤΤΑ. γαούμ. ΕΤΤΤΑΥ. 

φ - τοῦ ἴμο ΤτΑ, 

ΛΟΥΚΑΣ. Χ 

πίνοντες τὰ παρ αὐτῶν' ἄξιος γὰρ ὁ ᾿ἐργάτης 
ἀτίπ]είπς {πο {πῖπσα Γδιρρ]]θᾶ] ον 1Ἠθτας 1ος ο. 31μο ο. 

τοῦ.μισθοῦ. αὐτοῦ Ξἐστιν.' μἠ- το τα ἐξ οἰκίας εἰς οἰκίαν. 
οξ "Βΐ8 91ο 115 6ΠΠΟΤΘ ποῦ Έτοπα Ἠοιβο ᾖἵο ο. 

8 καὶ εἰς ἣν ὐδ”' ἂν ολα εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 
Απάα πο νήιαίθγεσ "α]εσ ᾽οἶῦγ 59 ΙΙΒΥ θΩΐ6Σ, απᾶ ἴλογ τεςοῖτο ρα, 

ἐσθίεε τὰ µπαρατιθέµενα ὑμῖν, 9 καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν 
ες ᾖ{ἴπο (Ππίπρε βθῦ ΌθΕοσθ τοι, ρπᾶ Ἠεα] ἴπο η 

αὐτῷ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, "Ηγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασι- 
"1 ααίοῖς, Απά ΒβΥ ᾖἵο ο Ἠας ἀγαπΏπθΑΓ {ο τοι ᾖἴπο ΚΙπρ- 

λεία τοῦ θεοῦ. 10 εἰςὴν-δ ἂν πόλιν Σεἰσέρχησθει καὶ μὴ 
ο οξ αοᾶ. Ῥαΐς ος ππΏβίενος οἱῦγ 7ε πΙΑΥ οηΐ6ε, Απᾶ δποῖ 

δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς.πλατείας.αὐτῆς, εἴπατε, 
141οΥ "4ο τεορἰγθ γοι, Ἠανῖπρ Ροποουμί 1πίο 168 αἰτοοίβ, 5αγ, 

11 Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως 
ες 19 ἀπδυ ΨΗΝΙΟΕ οἶαπρ {ο π5 ουῦ οξ 211 

ὑμῶν ἆ ἀπομασσόμεθα ἡμῖν' πλὴν τοῦτο «γινώσκετε, ὅτι 
εαν πθ τς ος Αραϊπδσγοα; γες 18 ποπ, ΠεπΤ] 

ἤγγικεν "ἐφ᾽ ὑμᾶςὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 13 λέγω. ἰδὲῖ ὑμῖν, 
ποα αν κ λι οἑ ἀοᾶ. Απά 1 βα7 ἴογοι, 

τῇ ἡμέρᾳ.ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται ἢ τῇ 
τηβί αγ ΣΊΟΣΘ {ο]οταβ]ο 16 δΏα]] Ῥο ἔπαπ. 

Οὖὐαί σοι, ΕΧωραζίν.! οὐαί σοι, Ῥηθσαϊδά" 
ορ ἴο {πεθ, Οποταζίτ | πποθ Το ἴπεο, Ῥοίηςαῖάα | 

καὶ Σιδῶνι Ὀἐγενοντο' αἱ δυνάµεις αἱ 
απᾶ Βἰάουα Ἠπὰ ἴβκεη Ῥ]ασθ {Ἠθ π'οσΚΒ οἳ Ροῖνθσ πγἩῖσ]. 

ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ 
γοά, Ίοπρ πβο Ἰπ βποκο]οῦἩ- Απᾶά Ππ8ΠΘΒ 

14 πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκ- 
ΒἙυυν ἍΤοτ Ἔγτο απἁἀ ῥΡδἰάρπ πΙΟΤ6 

ἢ ὑμῖν. 16 καὶ σύ, ἕΚκαπερ- 

Ἐβ9 ἀΤΑΦΏ πθας Το 

ὅτι Σοδόµοις ἓν 
Τπαῦ Το Βοάοπι Ἰπ 

πόλει.ἐκείνῃ. 198 
1ος ἴλαῦ οἶίν. 

/ » ” / 

Ότι εἰ ἐν Τύρῳ 
{ος Ἱ η Ίγστθ 

γενόµεναι 
Ἠατο ΌδεἨ ἐπκίπρ Ῥ]Ἀσο ἵπ 

Ἰκαθήμεναι!ὶ µετενόησαν. 
βἰυήπρ {πεγ Πιιᾶ τορεπ/εᾶ, 

τότερον ἔσται ἐν τῇ Ερίσει 
νο]εταῬίο πι] ἵέ ο 1π ἴπε ὀπαΕπιρλέ ἴλαπ Έος γοι. Α πα ἴποι, Οαρει- 

Πα. 1 ΡΙ π, θ τη Πι ο ἆδ. ναούμ,' 'ηὶ ἕως Αιτοῦὶ οὐρανοῦ "ὑψωθεῖσα, ἕως 9 ᾷδου 
ΤΒΗΤΗ, Φίλο ἵο Μπο Ἡθατευ ἍἡΠεδῖ Όεοι Π{{εᾶ πρ, ᾖἵο λα άθΒ 

΄ α ε) ΄ 9 9 

καταβιβασθήσμ. 16 Ὁ ἀκούων ὑμῶν αν ἀκοῦει καὶ 
ἴποι ϱΏα]0 Ῥο ο ἀ4οπἩΠ. ἩἨε ἴπβί ἨθαΓ8 σον 1ἨΘΑΙΑ, απά 

ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ" ὑ.δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν 
Ἡο ἐλαῦ το]θοίβ 7οι πιο Ἰχθ]θοΐβ, απᾶ Ἡο {λαί Ἴπιο ᾿χθ]θοίβ τθ]θοίΒβ Πτι 

Ἀποστείλαντά µε. 
Πο βεηΏ 1ηΘ, 

17 Ὑπεστρεψαν-δὲ οἱ ἑβδομήκονταῦ μετὰ χαρᾶς, λέγοντες, 
Απᾶ Ζτοϊαγτηθᾶ ᾖ1ἱΠ9 ο. τή. 1ο, Φ4ΥΙΗΡ, 

Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί 
Ἰιοχᾶ,  ΘΥΕΏΠ ἵἩθ Ἅ«ἀΘΠΙΟΠ8 ΆΓε 5αρ]6οῦ Μο 8 πες 3π2ΠΙΘ 

σου. 18 Εἶπεν δὲ αὐταῖς, ᾿Εθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν 
στι Δηά ο βδ1ἀ 1ο Ίηθπι, 1 Ῥεηο]ᾶ ΒΑΐαῃΠ. 35 ἨΠἩρλινίπρ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 19 ἰδού, ἀδίδωμι' ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν 
οαῦ οξ πο Ἠθατεη ΣΑ11Πρ. 1ο, ο σοι ή ο] επ σεη 

τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν 

{ο ἰχθιᾶ  Ἡροῦ ἍΑΒΕΓΡΘΠΙΒ απᾶά ἉΒΟΟΓΡΙΟΠΒ8, Απᾶ προα κα] 1πθ 

δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ' καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ-μὴ Τἀδικήσφ.! 
Ῥοπεετ οἱ ἴπθ ΘΠΕΠΙΥ, Ἀπᾶ ποιπῖίπρ γοι Ἱπαηπγπῖς βΏα]] 1Π/11χ9, 

(1. Ππποπής) 

ο εἰσέλθητε ΓΤΤεΑ. ἆ «ΓΕ εἷς τοὺς 
ε-- ἐφ ὑμᾶς αΙΤΤΙΑ --- δὲ Ἅπά α[τ]τιακγν. 

Ἡ ἐγενήθησαν ΙΤΤΤΑ. Ἱ Ὃ ο, ΠΤΤτΑ. ἡἆἕ Ἰαφαρ- 
5 ὑψωθήσῃ ; Ὁη]ί ὕβοι Ῥε Ηῆιθά αρ} πτττα. 

σ.ἀδικήσει ΕΙΤΊτΑν , 

--- δ' 8159 ἹιτττΑ. 

Ὦ --- Του ΕΤΊΣ. 
Ρ -- [δύο] Όποια, « δέδωκα 1 Ώμγε ΡΙΥθΏ ΤΊΤΑ, 



Χ. 1 τκ Εξ. 
ο. - , 90 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ.χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσ- 

Χεῦυ Ἱπ ἍᾖὉί8 χε]οῖσοε ποῦ, Ίἴπαῦ Όλο αρῖτῖτς τογοαι ατοκαῦ- 
, μ 5 ο. Π «/ 3 ΄ ες - ι η) ΄ 1 

σεται' Χαίρετε.δὲ ἁμᾶλλονὶ ὅτι τὰ.ὀνόματα.υμῶν "ἐγράφη 
1εσιεᾶ, Ὀι{ το]οἰσοθ ταίπες τπαῦ σουσ ΏβπιεΒ Άχθ υπ] εη. 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 91 Ἐν αὐτῇ.τῷ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο" τῷ 
ἵη Ἅᾖἴπο ἩθατεΠΒ, Ίπ ᾖ1ἴῃοθββπιθ ΊἨοιτ 3το]ο]οεᾶ 31η “1ηποθ 

- » , 
πνεύματιῖ Σὺ Ἰησοῦς,' καὶ εἶπεν, λεμο πγρεμ σοι, πάτερ, 

5ορ]τιυ 1168ᾳ5, ΆΑπά εαἱᾶ, ΡτΑ156 ἴποε, Ο Εαΐπες, 

κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ 
Τιοτᾶ οἳ ἴἩθ ἍΊθατεηπ απᾶ ο ἴμο θασίἩι, "]ιαῦ ποια ἀῑᾶςί Ἠ]άϱ ἐπεςθ (πῖπρς ἔτοπα 

σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις' ναί, ὁ πα- 
πήὶθ οπᾶ Ῥτιαάθηί, απᾶ «ἀῑᾶβίτετεα] ποπ ᾖὕο"αρεβ: 768, Έα- 

.- η Ν 

τήρ, ὅτι οὕτως Σἐγένετο εὐδοκία' ἔμπροσθεέν σου. 23 “Καὶ 
.λεχ, ος Ἅᾖπα5 ππης 19 νγο]] Ῥ]οακῖτπρ Ῥεξοτθ 1πεθ. 

στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπεν,ὶ Πάντα "παρεδόθη µοι 
Πανίπρ ἵαγποᾶ ἴο Ίπθ ἀῑκοῖριες Ἡθ βαἰᾶ, «ΑΙ {πίπρς Ίπετο ἀθ]ίτετεᾶ {ο ταθ 

ὑπὸ τοῦ.πατρός µου’ καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς εἰ μὴ 

Ἱ 

τσ τΏΥ ΕΑ{ΠΕΣ, Απὰ ΠΟΟΠΘ ἍἘΧΠποης ὙἩΠπο Ἱ ᾖἴπΠθ Βοηπ εχοερῦ 
Ν / , τ Ν 

ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, εἰ-μὴ ὁ υἱός, καὶ ᾧ ὑἐάνι 
ἴΠο Ἐπίμεσ, απἁ π]ο 1 ᾖ1πθ Ἐβίπος, ετοερῦ{πθΏοπ, απᾶ Ἠθίο πΠΟΠΙΡΟΕΥΕΓ 

βυύληται ὁ υἱὸς ᾽ἀποκαλύψαι. 29 Καὶ στραφεὶς πρὺς 
δηιαΥ Ἐν] 1119 "Βοη. ποτετοιὶ Πτα]. Απά Πανίηρ ἑαγπεᾶ ἵο 

3 3 1) ΄ 4 ε . ἃ 

τοὺς μαθητὰς κατ'ἰδίαν εἶπεν, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 
ἼἉθ ἀἱβοῖρΙθβ Αρατῦ Ί9 βαῖᾶ, Ῥ]θβςεά [ατα] ἴμο 6εγεΒ 

οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 94 λέγω-γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ 
ΤνΠΙοἩ. 8εθ πΏηαῦν 7ο βεθ. Έος1 5 ἴοσοι, ἴλαῦ ΤΙΒΠΥ 

προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, 
Φτορᾖείβ αππά Ἐϊπσς ἀθβῖτοᾶ 1ο5906 π]λαῦ Ὑτο 969, 

καὶ οὐκ "εῖδον" καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 
Άμά  5πὖ ποῦ; Απᾶ ἍἵομἨεας π]ιβῦ Υοῄεατ, απά πεατᾷ τοῦ, 

ὢδ Καὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη, ἐκπειράζων 
Απᾶ Ῥολο]ᾶ, α Ζἄοο[οτ “οξ"3Ἠ9 Ίαν 1οθζἑωῖα 5ἴοοᾶ πΡ, τθπαρθῖπρ 

” ΄ πι] αμ [4 / [ὰ ΄ . ., 

αὐτόν, καὶ! λέγων, Διδάσκαλε, τί ποιῆσας ζωὴν αἰώνιον 
η, Ἀπᾶ ΕΙΠΕ, Έεαομει, Ὑπ]αῦ 1Πατίηπρ ἀοπο 1ο θἴετπα]. 

΄ « 9 Δ ” η » ”- ” ΄ 

κληοονοµήσω; 26 Ο.δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἑν τῷ νόμῳ τί 
5μα]] 1 ἱπποτίς Απάᾶ Πο βαϊᾶ ἴο Ἠϊπη, Ίπ ἴπο Ίππ πυπΠλοῦ 

γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27 Ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, 
Τὰ5 Ῥθεπ συτ]έρπ 2 Ἠου; τεπάςςύ ἴποι Απάᾶ Ἡθ ΑΠΒΊΟΘΓΙΩΡ. βαίᾶ, 
» ΄ ΄ ΔΝ ΄ . ε/ ϱ ρω Ἡ / 

Αγαπήῆσεις κύριον τὸν-θεόν.σου ἐξ ὅλης Στῆς' καρδίας 
Τπου 5Ηα]{ 1οτε [1Ἡθ] Τιοτᾶ Φπγ ἄοά στἩ αἱ Ἀπεατῆ 

ν Ε «/ - » 9 ο ε, ” Π π 
σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψΨυχῆς.σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς.ἰσχύος'-σου 
ΣΜΏΠΥ απᾶ νηϊπ αἱ] 1ηψ 5ο]. Άπά σα αἱ] ΤΗΥ 5τθυςία 

καὶ Ξὲξ ὅλης τῆς. διανοίας!].σου’ καὶ τὸν .πλησίον.σου ὡς σεαυ- 
Απᾶ πας αἲ] ΜΗ παῖπά: βηά 4Η ποίᾳπροιατ 88 ΜΗΥ- 

τόν. 38 Ἐἶπεν.δὲ αὐτῷ, Ορθῶς ἀπεκρίθης' τοῦτο ποίει, 
Ξε]ξ. Απά Πο 5αϊᾷ {ο Ἡΐπι, ΕΒΙαπι]ψ ἴποι Ἠαδῦ απαωνγετθᾷ: 1{Πῖς 4ο, 

καὶ ζήσῃ. 399 Ὁ.δὲ θέλων Ἀδικαιοῦν! ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς 
απᾶ ἴποι 5μα]{ το. Ῥαΐ Ἡθ Μο Ἰαβδυίσ ἍἨΠϊπιδεϊξ βαὶά το 

τὸν Ἰησοῦ», Καὶ τίς ἐστίν µου πλησίον; 30 Ὑπολαβὼν ἰδὲῖ 
16518, Απά τν/ηο 18 ΠΙΥ ποθϊσρροισρ Απά ἰακίπσ [1] αρ 

ε. .ω 3 , / 2 Μ Ἐ μ 

ὁ Ἰησοῦὺς εἶπεν, Ανθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ 
16ςτ158 βείᾶ, Α Ππππ ΛΙοεγίαίη Υ’Αςροῖπρ ἄοπηω Έτοπα 16γ15.]ετ 

ἀεβῖτῖηρ, 

.--- μᾶλλον αΤΤΊΣΑΥΥ. ᾖἵ ἐνγέγραπται Ἀαπε Ῥεοη {μεοίρεᾶ τ; ἐ 
5 - τῷ ἁγίῳ ἴπο Ἠο]γ τηττΑ. 
ἐγένετο ΠπτΑ.  --- καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπεν Ἑατι[α]. 
Ρ ἂν ΓΠτΑ. οἴδαν Τ; εἶδαν ΤιΑ. ᾱ--- καὶ [τι]Α. ε[τῆς] τς. 
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύν Ἱπητ. ᾖΕ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ 115. ῶ Π 

Απά: 
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20 Νοϊτημαἑαπᾶίτιρ ἵπ 
{λμ]ς τε]οῖσθ ποι, ἴπας 
ἴπε βρὶτΙζ5 ατο βαὈ]εσε 
ππίο τοι; Ῥαῦ ταῖῃες 
το]οῖσθ, ΏεσβΙα5θ γοασ 
ΏΒΙΩΘ5 Α1θ Ὑπ{τίθηυ Ίπ 
Ἡθαβτεηῦ. 21 Ίπ πας 
Ἡοιχ ζεσας το] οἶσρᾶ ἴπ 
πρὶτ{ζ, απᾶ ββ{ᾶ, Τ υπατι]ς 
1πεε, Ο Ἐαίπες, Τιοτᾶ 
οἳ Ώθατεπ απᾶ εβτίῃ, 
Ίπαῦ ἴποα Ἠαβῦ Πιά 
Τπεςθ {Πῖτιρε ἔτοπι 119 
ππῖςο απᾶ Ῥγιάεηί, απά 
Ἱρβετετεα]εᾶ (πθπα ππ- 
το Ῥαρο-: 6Τ6π ϱο, Ἡλ- 
νπετ; ἔοσ 5ο 15 βεεπιεά 
Εοοᾶ Ἱπ ΤΠ εἱραι. 
22 ΑΙ] {Πρ ατο 4θ- 
Ίπεχγεᾶ {ο πιθ οἳ ΤιΥ 
Ἐβίπεγ: απᾶᾷ Πο ΤΙΑΠ 
Ἐςποπγεί] Υπο ἴπο Βου 
18, Όαῦ {ο Εαίπες; απά 
ππἩο 1119 Ἐαίμες 18, υα 
ἼΊΠθ οπ, απόὀ 6 Το 
πγΏοτη ἴ]ο Βοι σπῖ]] το- 
γεα] Λῖπι. 23 Απᾶ ηο 
ἀπτηθᾶ Ἠϊπι απίο ᾖτ8 
ἀῑβοίρ]6ς, πιά ϱαἷά ρτῖ- 
ναίε]γ, Β]ε»5θᾶ αγε ἴπθ 
6568 Ίο 9606 1Πο 
τημ]ηρς ἴΠαῦ Ὑγο 868: 
24 Τοτ 1 {βδι] του, μα 
ΙΩΑΏΥ Ῥτορμοί5 απά 
Κῑπρ» Ἠθνο ἀεεῖτεᾶ {ο 
566 {ποβο {ΠίΏρς τΥΏ]ο 
Ψθ 8εθ6, ΑΠᾶ Ἠατο ποῦ 
5εεπ {λδπ; απᾶ {ο 
Ἠεατ Ἅ1ποδθ πηρα 
πἩίοἩ γε Ἠεβχ, απά 
Ἡανο ποῦ Ἠεατά (λεπι. 

25 Απᾶ, Τεβο]ᾶ, Α 
οσγίβϊπ Ίβνγος 5οοᾶ 
πρ, απά {επιριθεᾶ Ἠ]πι, 
5ησίης, Μαφίες, συηαέ 
βπα]] 1 4ο ἴο Ἰπ]οτῖό 
θίετηα] 14ο 2 26 Ηθ 
Ξπθὶά ππίο Ἠϊπι, που 
18 πτ]θίθη Ἰπ {πο Ίατν2 
Ἡοι τοπἀοεῦ ἐποι 2 
27 Απᾶ Ἡθ απβποτίπᾳ 
ΒΑ, Τποι »Πα]6 1ουθ 
1Πε Τιοτᾶ {μγ ἄοάᾶ στα 
811 {γ Πεβεῖ, πιά ντα 
ΑΙ] Μπ 5ου], απὰ σπα 
811 τ πἰτοηρίῃ, απ 
νΒ α11 πγ ταϊπά, απά 
ΤΗΥ πεΐρηροιχ 5 {Ἠγ- 
εε]Εε, 28 Απιά Ἡο 5α]ᾶ 
ηπίο Ἠ1Πλ, ΤΏουι Ἠαςς 
ΑπΑπγετοᾶ τὶσμε: {Πία 
ἆο, απᾶ που 5Πα]{]το. 
329 Βαΐό Ίο, υ]] πρ {ο 
Πας ἨΗϊπιξοιξ, ϱηῖά 
ππίο 2θβ18, Απά νπο 
19 Τι πθϊρῃῦροαισ 2 
90 Απάᾶ «6ε8ευβ ΛΏΘΙΥΕΓ- 
1ἨΡ οαἱᾶ, Α οθτυβῖη πιαηΏ 
πγεπὺ ἄοση Ετοπι εγα- 
Βαΐθπα {ο ήοτίσμο, βτιᾶ 

έ. στα. 7 -- ἐν ἵη (1η) τ. 
α---ὁ Ἰησοῦς (γεαᾷ ἠγαλ. Ὦε τε]οῖοεα) ἨπττΑ. ὺ 

Ά µοι παρεδόθη ΙΤΊΤΑΥΥ. 

Γ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου 
Ἀ δικαιῶσαι ἩτττΑ. | 

Υ ευδοκία 

ἵ --- δὲ 81ιὰ τ. 



188 
Ε6ἳ] αταοπᾳ 1λίετες, 
πυλίο αἰτῖρρθᾶ Ἠΐπα 
οἳ Ἠϊα ταϊπιεπᾶ, ΑΠ 
πποαπᾶεᾶ ἠΐπι, απιᾶ ἀἄθ- 
᾽βχεθᾶ, Ἰθανίπρ ᾖίπι 
ἔν]ε ἄειᾶ. 8Ι Απά Ὦγ 
οἨβποθ ἍἼλοτθ Ο63π19Θ 
ἄοστι ϱ. οογζαῖπ Ῥτϊθςῦ 
ἐπαξππαγ: απᾶ ππεπ Ἠθ 
Βατ; Ἠ]πα, Ίθ Ῥββδεᾷ Ὦγ 
οπ {πθ οἴὔπες βΒἰά8. 
82 Απάᾶ Ἡκοπιςὸ η Τ:6- 
νίέο; ὪθἨ Ἡθ σας αὖ 
419 Ῥ]ασθ, ΟΛΊΠἸΘ βπᾶ 
Ίοο]κεά «οπ ᾖῖπι, Απᾶ 
Ὅπααθᾶ ΌΥ οἩ ἴμο οὔπες 
βἰᾶο. 35 Ῥαΐ α ϱ6ἵ{- 
ἐαίπ Βαταρτ]ζβτ, 88 Ἠθ 
]οπγπογθᾶ, οβπΠθ Ί/ἨΘΤΘ 
ϱ πταβ’: απᾶ -σΠιεπ 1θ 

ΒΑΥΓ Ἠΐπα, Ἡθ Ἠβά οοπι- 
Ῥλβείοπι Οι ]πι, 34 απιᾶ. 
Ἠπεπῖ {ο Πἴπι,απιᾶ Ῥοαπά 
αρ Ἠίβ πποαπᾶς, Ῥους- 
πρ ἵπ οἱ] απᾶά πῖπθ, 
απά οὐ Ἠ]α οἩἳ Ἠίβ 
οσπ Ὀθρββῦ,απᾶ Ὀτοπρ]ῦ 
ο ο Αη Ίππ, οπᾶ 
οοΧ- ομτοθ ' οἱ Ἠ]πι, 

36 Απάᾶ ϱἩ 'ἵἨθ ἨΙΟΓ- 
ποὺ; πΊοη Ἡθ ἀερατίεᾶ, . 
Ἡρ ἰοοχ οαῦ ὕπτο Ρεπος, 
Ἠπᾶ ρᾳατο {Ίεπι ἴο πθ 
Ἠοβί, απᾶ βαᾶ υπῖο 
Ἠϊπα, ΤαΚθ 0ΛΥΘ οἳ Ἠΐπα; 
Άπᾶ ὙΠαίβοετετ ποια 
βρεπᾶρςῦ πιοχθ, πλεπ 1 
οοπιθ.ΑΡαῖτ, 1 νη]] το- 
Ῥ4γ ἴμεθ, 36 ΒΙΟ 
Ἠοῦυυ οξ’ ἴμοςθ Ίμταο, 
(πΙπ]κοαῦ ποια, πας 
πεῖρηροας απίο Ἠΐπα 
ἐπαῖ 491] ΑπαιοπΡ ἴμο 
(μονος 97 Απᾶ Ίο 
Βη1ᾶ, Ἠο {λαῖ βµοντοά 
ΊηΘΤΟΥ ΟΠ Ἠϊπι,- Τηεπ 
Βαϊᾶ ζεεαπβ ππίο Ἠϊπα, 
6ο, απᾶ ἆο ἴποι Ἰ]ςο- 
προ, α 

38 ἍΝουν 1ν 6Αππο ἴο 
µε, 98 1πεγ πεπῦ, υμαῦ 
ο επ{θτεᾶ 1πῖο αν οθς- 

791Ώ νί]]αρο: απᾶ 
μογΏβΊΏη ὙγΟΙΠΒΏ ηαΊηεᾶ 
Ἠατίμα, «τεσθ]γθᾶ Ἠϊπα 
Ἠῦο Ἠεσ Ἀοιβο, 99 Απᾶ 
το Ἠαᾶ ϱ β]δίοι ορ]]οᾶ. 
ΜΑΣΣ, ὉΠΙοἩὮ 85ο εαῦ 
αἳ «οβαβ 4606ῦ, θπᾶ 
πεατᾶ Ὠ]ᾳ γγοτᾶ. 40 Ῥπήε 
Ματίπη ναβ οπτωρογθᾶ 
αροπῦ ταποὮἈ βετνίηρ, 
ΑΠᾶ ϱΡΊΠΘ Το Ἠ]τα, απά 
5α]ᾶ, Τμοτᾶ, ἄοβῦ ποια. 
ποὺ σβτο ἴπαῦ πιγ βἷς- 
νετ Ἠπίαπ 1εξί ταθ {ο 
38ΥΥΘ 81οπθ Τά Ίου 

ΛΟΥΚΑΣ. χν 
3 ον . μι ον --- 

πείς ΚἹεριχώ,' καὶ λῃσταῖς “περιέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες 
το Πθτίοηο, αππᾶ 3Τοῦβοιβ"- "6Ί] “Ὢπιοπβ, ὙΠο ῬοίἩ Ἠαγ]ης 5υτ]ρροᾶ 

” νι λα ) ΄ 2 θε 2 Πλθ 4 ) [ Πα θ, - 

αὐτὸν καὶ πληγὰς᾽ ἔπιθεντες ἀπἢλθον, ἄφεντες ἡμιθανῆ 

; Ἠϊπι απᾶ ποιπᾶβ Ἠανίπρ Ιπβἰοῦρᾶ πεπή ΑΤΙΑ, 1ΙεατίπΕ Πα πα], Ἠα]ξ ἀεπᾶ. 

Ἰτυγχάνοντα.ὶ 91 κατὰ συγκυρίαν δὲ Ἱἱερύς τις κατ- 
δε νῬοῖπα. τς 3. σοϊποίᾶρπορ 1πουγ -α Ἰρχϊερῦ “οθτίαῖα τγοπῦ 

’ 3 . « 1 ΄ 4 3 Λ ) μα 2 - 

έβαινεν ἐν τῇ-ὑδῷ-εκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλ- 
ἄοπα 18. τλαῦ τοβᾶ, Απιᾶ ἨΑπίμρ βεεπ Ἠΐπα Ἠθ ΡΛββεᾶ Ὦσ οπ ὕμο ορ- 

θε 39 ὁμοίως.δὲ καὶ "Λλευίτης,ὶ "γενόμενος! κατὰ τὸν 
Ῥο515ο βἰᾶ6; απᾶ Ίπ κοτααΏπετΑΊεο  -α Τον1ῦο, νείηρ Αν πο 

τόπον, ΄ ἐλθὼ» καὶ ' ἰδὼν 5 ἁππιταρηλθεν., 98 ῬΣα- 
ς αροῦ,  Ἠατίτπρ 6ΟΠΙΘ βπᾶ Ἠατίπρ 5ΘθΠ Ῥαβεεᾶ Ὦν οἩ ὕ 6 ορροβἑθβῖᾶο. ”Α.35Α- 

μαρείτηςὶ δὲ τις. «ὀδεύων ἦλθεν κατ’ αὐτόν, καὶ ἰδὼν 
ταβτΊ δε αραῦ “ορτῦαίη Ἰουσπεγ]ῖπρ, οβπιο ᾖἵἴο Ἠῖτα, απᾶ λατίπρ 5εοπ 

ααὐτὸνι ἐσπλαγχνίσθη' 94 καὶ τος ον κατέδησεν τὰ 
Ἠΐπαι πας πιοτθᾶ πΙῦἩ σοηραβδίοΠ, Απᾶ Ἠαγίπρ αρρτοβομεᾶ Ῥοππᾶ πρ. 

9 ΄ ) - ος] μ ἔλ δν Ί » τὸ ΄ δεῖ 
τραύματα-αὐτοῦ, Ἔἐπιχεων ἔλαιον καὶ οἶνον τἐπιβιβάσας. δὲ 

Πῖ5 πουπᾶς, Ῥουήπροαι οἵἳ ἈΑπᾶ ὙΊπθ: Άπᾶ Πατίηρ ραῦ 

αὐτὸν ἐπὶ τὸ.ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς 'πανδοχεῖον, ' .καὶ 
Ἠΐτα οπ Ἠϊΐσοππ μμ ἍἹχουβαῦ ΄ Ἠϊπα Ἅᾖἵο ΑΠ ΠΠ, βπᾶ 

ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 96 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον 'ἐξελθών,ὶ ἐκβαλὼν 
1οο]κσητθ οἳ Βΐπα, Απᾶ οἩπ ᾖΊἩΠθ ἨΙΟΙΤΟΥ µροΐπρ {οτίΏ, ᾖἰακίπρ ους 

δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ "πανδοχεῖ,' καὶ εἶπεν "αὐτρ.' 
Έπιο  «ἀοπατϊ  Ἆθ Ρατο [{Ποπι]1ο πο Ἅππ]θερες, Ἀπᾶ αβἰά Το Πῖπι, 

Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ: καὶ ὅ-τιᾶν πβοσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν 
Τε]κο ς1τθ ο Ἠΐτα, απᾶ π]αύβοετοτ ἴποιι τπαγεςῦ οχρεπᾶ ποτ, Ι Ἅοπ 

η ῃ : , ῃ κ ῃ κ Ι , 
τῷ ἐπανέρχεσθαί-µμε ἀποδώσω σοι. ὁθ Τίς λΣοῦν' τούτων 

ταγ οοπαῖπρ Ῥαο]ς νΏ]] τοραΥ ᾖΊπθο, ὙΠΠπϊσᾶἃ {ποχθξοχο οξ {Ἠθβθ 

τῶν τριῶν Σδοκεῖ σοι πλησίον! γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος 
ἼἨτοῬ βΒεθπι8 ὐο 4πθῬ “ποϊρΏροασς 110 3Πᾳπ9 ΄Ῥεθη οξἑ Πτα  ἍἩἨΠο Σε] 

εἰς τοὺς Ἀῃστάς; 97 Ὁ.δὲ εἶπεν, Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος 
Απαοπς πο ποῦΏοτΒῇ Απᾶ Ἡθ βαὶᾶ, Ἡθ πἩο ΑἨΠθπεᾶ «οοπιρββΒδίοἩ 

. ε) ας Ί οφ] ε) - ες - σ Ὃ ο) ο 
μετ᾽ αὐτοῦ. Ἐϊπεν ᾿οῦνὶ αὐτῷ ὁ Ἰησους, Ἠορεύου, καὶ 

ὕονγατᾶς Ἠϊπα, ΞΒαίᾶ  """πτθξοσθ “ο "Ἠϊπα 176815, 6ο 3απᾶ 

σὺ ποίει΄ ὁμόίως.' 
1ἴποι ο ᾖἸκοπίςο 

98 "Ἐγένετο δὲ.ἐνὶ τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς Ὀκαὶ! αὐτὸς εἰσῆλ- 
Απά 1ὗ οβτης ἴο Ρ885 55 "ρτοσθεάεά Πιο .ἴπαῦ ἍἎθ επίο- 

΄ .) κ. 

θεν εἰς κώµην τινά'' Ὑγυνὴ-δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπ- 
θᾷ ἸΙπίο α”νι]]αρο "οετβαῖπ; απᾶ Ἄτνοτιβη οετίβΙηῃ ὮΥ ΠΑΠΘ ᾗΜατίμα τ6- 

εδέξατο αὐτὸν εἰς «τὸν οἶκον!.ἁαὐτῆς.! 99 καὶ τῇδε-ἠν ἀδελφὴ, 
ορῖτθά. Ἠΐπα ἍἈπῖο Ἡος Ἠοιςθ, Απά Απο Ἱπᾶ κα βἰδίς 

καλουµένη «Μαρία! Ἡ καὶ ἱπαρακαθίσασα! Επαρὰϊ τοὺς πόδας 
σβ]]εᾶ. ΜΑΣ, ὙἨΏΟΒΙ6δο ἨΠαγνίπρ 5. ἄοππι οὐ νμο 196Ε 

τοῦ Ἰησοῦ  ἍΊἤκουεν τὸν.λόγον.αὐτοῦ. 40 ᾖ.δὲ Μάρθα 
οξ ἆ6βΙβΒ παβ Πβίοπῖπρ Μο Ἠ1β πγοτᾶ, Ῥυΐῦ Μαχίπα 

περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν' ἐπιστᾶσα. δὲ εἶπεν, Κύριε. 
πγηΒ ἀἰβιχαοἰθᾶ αροαῦό ταποἩ ΒΟΥΤΙΟ0θ; Ἀπᾶ οοπαῖηπρ πρ Ε19 θαἷᾶ, ἸΤιοτᾶ, 

: έλ ο 5’ ε »» ὃ λ / , Ἡ ῃ Ἱ 
:. οὖ-μελει σοι ὅτι ἡ-ἀδελφή-μου µόνην µε Ἱκατέλιπεν' δια- 
18 16 Ίο 6ΟΏΟΘΣΠ {ο {περ ἴπαε τΩΥ βἶδῦεν 3α]οπθ 3μπθ” 1]οε{, το 

. ΄ . ΄ : ΄ ος : . 

κ Ἱερειχώ τ.΄ Ἱ--- τυγχάνοντα Ἠππ[Α]. τι Λενείτης ΤτιΑ.  ---- γενάµενος Ἱτ. 9 -- αὐτὸν 
Ἠ1πη 1, 
ἔ--- ἐξελθών ππι[Α] 
δοκεῖ σοι ΟΤΤΥΑΥΓ. 
ς τὴν οἰκίαν Τ. 
ΠΤΙΑ, Επρὺς αρα 

Ῥ Ἀαμαρίτης Ἱ. 4 --- αὐτὸν [Π]π[πε]Α. . σκαὶ ἐπιβιβάσας 1. ΄ 3 πανδοκίον Ἱ. 
ο μσ. πανδοκεῖ τ. Ἡ --- αὐτῷ [Π]Ττι[Α]. αΧτ- οὖν [π]τ[πτ]Α. Ὁ πλησίον 

Σ δὲ ̓απά (1658) ατπτιΑ. 3 Ἐν δὲ Απά ϱ8 1. Ὁ [και] υπο. 
ᾱ--- αὐτῆς (γεαᾶ ἴλε ποιςε) π[ τν]. ε Μαριάμ τ. Γ παρακαθεσθεῖσα 
Ἠβὺ ΤΊτΑ,υ κ τοῦ κυρίου οἱ ἴμο ]ιονὰ ΙΤΤΙΑΥ, κα κατέλειπεν ΊτΑ. 



πΤαΙ, ΓΚ. 
κονεῖν; Νεἰπὲὶ οὖν αὐτῷ ἵνα µοι συναντιλάβηται. 4] Απο- 
8ογγο2 ΒρεαΚ {πετεξοτθ Ἠετ ἴμαῦ πιε 589 πΙαΥ Πε]ρ. 3ΑΠ- 

κριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ Ιῥ Ἰησοῦς,! Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς : 
ΕΜετίπρ "Ὀυέ “βαὶᾶ δίο 3ποσ 31οβις, Ματιπα, ΜατίΏα, ἴλοι ατὺ οβτθΈα] 

καὶ τυρβάζῃ! περὶ πολλά’ 49 ἑνὸς-δέ ἐστιν χρεία' Μαρία 
βηᾶ ας αροαῦ τΙΙΥ ἐΠμίπρ8;: ραῦ οἳ - ἴποτο 1 πορᾶ; ᾽"Ματν 

Ἠδὲῖ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ. ο τα 
αμπᾶ Ἅ{ἐπθ ΡΕοοᾶ ρατῦ 6Ἠ958, μία, 5Ώ8]Η ποῦ Τε ἴρκετ. 

οἆπ)ὶ αὐτῆς. 
Ίτοπα μας. 

11 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ-εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσ- 
Α πά 16 σβιᾳθ ἴο η Ἀ5 Ὕγνωβ πο Ἱπ α΄Ρἰαορ  οθγυηῖπ ῬΓΑΥ- 

ευχόµενυν, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν.μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς 
της, πηθη τε οεαξεᾶ, Βαὶά οπθ ο Πῖ8 ἀϊξοῖρ]εβ 

αὐτόν, Κύοιε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ κβρόν 
Πΐπι, Τιοτᾶ, τθαο π8 ο ρταγ, 88 95ο 1οΏπ. 

νης! ἐδίδαξεν τοὺς.μαθητὰς αὐτοῦ. 3 Εϊπεν δὲ αὐτοῖς, Ὅταν 
{απρΏῦ Ἠ1β ἀῑδοῖρ]ες. Απάᾶ Ἡο να]ᾷ {ο έπεται, ΊΓπεΠπ 

προσεύχησθε λέγετε, Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς," 
79 ΡΓΑΥ 547, 3Εαΐϊπεγ -Άουχ, Ὑππο [ατῦ]ἵπ ᾖἴλο Ἡθατεη», 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά.σου" Τἐλθέτω" »ἡ.βασιλεία.σου"' 'γενηθήτω 
ΒαποιἰΠεᾷ Ὃθ ΤΗΨ ΠαΙΠΘ; 1εί οοπιθ την Κἰπράοτα; 1εῦ ρο ἆοπε 

Τὺ.θἐληµά.σου,! Τὼς ἔν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. ὃ τὸν 
τασ. νι], 5 Ίπ ἍἨἸθ8τοῦ, [βο] 8169 ππου 'ἨΠθ «ϱατΌῃ., 

ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδοι ἡμῖν τὸ.καθ ἡμέραν' 4 καὶ 
Οταν ργοαά 1π9 πεθεᾶθᾶ βῖτο 8 ἀβΙ1σ; Άπά 

ἄφες ἡμῖν τὰς.ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ.γὰρ αὐτοὶ ἸἹΤάφίεμενὶ 
{οτρῖτο τς οἩσ ΒΊΏ8, Φος “3150 390πΥβεΙΤθ6β πο {οτρίνο 

παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν' καὶ μὴ-εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασµόν, 
ΕΥΕΓΥ οπο Ἰπάεριεά Ίἴοπβ; απᾶ 1εβᾶ ποῦ πα Ιπίο επιρίαδίου, 

χἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.' ὅ Καὶ εἶπεν πρὸς 
Ῥυΐ  ἆἀο]ίτες α8 Έτοπα οτ]]. Απά ο βαῖᾶ το 

ϱ) ΄ 9 ε] « ρω / /΄ 9 ΄ Δ 

αὐτούς, Τις ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλο», καὶ πορεύσεται πρὸς 
ΊἈθπι, ΊἨΠο Απιοοπᾳ σοι εἨα]] Ἠπτο α Ετίοπά, αιιᾶ ΕΏα]1 ϱο {ο 

αὐτὸν µεσονυκτίου, καὶ εῖπῃ! αὐτῷ, Φιλε, χρῆσόν µοι τρεῖς 
Ἠῖπι Βὐ πι]άπ]ρΗί, Απᾶ 5αγ ο παν Ἕταρο, 1επά πηθ ᾖΤἨχοῬ 

ἄρτους, 6 ἐπειδὴ φίλος µου. παρεγένετο ἐξ ὡδοῦ πρός µε, 
Ίοβτες, Βἶποθ κα Στὶεπά οἳ παῖπθ 15 ΟΟΠΙθΘ ο8 Α ΊΟΙΓΠΕΣ {ἴο πο, 

καὶ οὐκἔχω Ὁ  3παραθήσω αὐτῷ' 7 κακεῖνος ἔσωθεν 
Ἀπᾶ 1 Ὠαβτο ποῦ πας Τ ὃς 5οῦ Ῥεξοτο Ἠίΐτα: Ἀπά Ἡθ 

ἀποκριθεὶς εἴπῃ, μα ος πάρεχε' ἤδη ἡ θύρα 
Αν υγετίὴσ που] δασ, ς : “τουρ]θ ος ο ποκη ἴηορ ἄοος 

κέκλεισται, καὶ τὰ.παιδία.µου µετν ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν" 
Ία8 νεεη. Ἀαῦ, απᾶ παν οἩ]άτοι πηΙἩ πι ἵπ Ῥεά 86: 

οὐ.δύναµαι ἀναστὰς δόῦναί σοι. 8 Λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ 
1: ομηποῦ τῖσθ 39 ἴο Ρῖτο {ο ἰπερ. 1 αν οσοι, ᾖξ ετεη» ποῦ 

δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι ᾽αὐτοῦ φίλον,Ἡ 
1µ9 Ἅνγ]]] ρῖτε {ο πίτα, Παν]πρτῖξον πρ, Ώεσβαβο οξ[/Πής] Ῥείΐτρ Ἠ]5 Στ]επᾶ, 

διάγε τὴν. "ἀναίδειανὶ αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ 
ου Ώθοπιβθ οξ Ἠ]8 ἹπιροτύιπΙῦγ Ἠατίηρ τῖδθη Ἶς 1] το ἍἨΠῖπι 

ε/ ΄ 2 ΐ « -” , » -” 9 / 

ὕσων ἈΧρῄήζει. 9 Κάγὼ ὑμῖν λέγω, Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται 
Α5 ΠΙΙΠΥ 88 9 ποθεᾶς, ΑπάΙ ἴογοι Αα, Άσξ, ΒΠά 10 επβ]1 Ὀδρίνεπ 

Κ εἰπὸν τ. 1 ὁ κύριος ἴηε Τιοτᾶ π. 
9-- απ’ [1]τ[ττα]. Ρ ᾿]ωάνης τε. 
.σου ἢ βασιλεία α. ἕ--. γενηθήτω τὸ ου... σου 6Ττ:Α. 
γῆς οἱ ε]τττα. 5 ἀφίομεν 1.ΤΤτΑ. 
Σ ἐρεῖ 1, Σ φίλον αὐτοῦ ΤΤΤΑ, 

πα θορυβάζῃ ! πβ]βαῦθᾶ ΗΤΤΑ. 

. λίαν τ. 

α--- ἡμῶν ὁ ἐν τοις οὐρανοῖς αΤΤΓΑ. 

189᾿ 
{ποχοξοσο {παῦ «Ἠ9 Πεῖρ 
1ηθ, 4] Απά ᾖοδας α]ι- 
Ευυθχοᾶ απά ραἱᾶ ππῖο 
Ἠοσ, Μητίμα, Ματίλα, 
ποια ατῦ οαγεΓα] απᾶ 
{τοπῬ]θᾶ αΌοπί ΠΙΠΗΥ 
ἸἨ1πρΒ: 42 ὑπ ομε 
με 18 ηεεᾶξα]: ἁπά 

Ἠβ{Η οἩοσεπ {μης 
δα αχό, τΏΙεὮ «πα]] 
ποῦ ὈὋο ἵακεα απιΣ 
Στοῖη Ἠετ. 

«ΧΙ. Απᾶ 15 οβπαθ ἴο 
να55, ἴπαί, 45 Ἡρ παβ 
ρταγίπρ Ἱπ α οθγῦβῖη 
Ῥ]ασς, πΊεη Ὦο οθαςεᾶ, 
οπο οἳ Πῖς ἀςοῖρ]ορ οι]ά 
πωο Πλ, Τιογἱ, 16Ο. 
Ἡ5 ὕο ΡΑΣ, 8» ΠοΏπ 8]εΟ 
ἐπαρπί Ὠϊς ἀῑνοῖριος. 
2 Απᾶ Ὠο εβα]ά υπίο 
τετ, πει γε ΡΓΑΥ, 
ΒΑΥ, Οαχ Ἐαί]λογ νγΏΙο 
ατύ ἵτι Ἰεβτοῃ. Ἡλβ]]οπ- 
εᾱ Ὄε 1 παπα, ΤΗΥ 
Ἐἰπρᾶοπα οοπι8. ΤΗΥ 
πι] Ῥο ἆοπα, 5 1π 
Ἠθαγοτι, 8ο ἴπ εατίῃ, 
3 πο τε ἆπγ Ὁγ ἄατ 
οασ ἁλῖ]γ Ὀτεπᾶ. 4 Απά 
Σοτβίἰγο Ἡ» οἱ 8Π8; {05 
ππθ αἷνο [οτβίνο οτοτγ 
οπς ἴπαέ ἵς Ιπάουὑεᾶ ο 
ἩΒ, Απᾶ Ἰοπᾶ πα τος 
1πίο «οπιρίαύῖου; Όα8 
ἀε]ῖτοτ τὰ ἔτοπι επί]. 
ὁ Απάᾶ Ὦθ βαῖᾶ ππίο 
Ίπεπι, ΓΙΟ οἳ τοι 
5Πα]] Ἀατο ϱ Ετ]οιᾶ, Απᾶ 
ΒΏηΙ] δο απίο Ἠ]τα αἳ 
πηἰαπ]ρη!, απᾶ βαν απῖο 
Ἠΐτα, Ἐτ]θηᾶ, ]επᾶ πιθ 
ἔητος Ίρασος”; 6 1ος α 
ΣΤιεπᾶ οἳ παῖπθ Ίτπ Ἰ]β 

ο ση πιπ ᾖουτπογ 18 οΟΙΠθ Το 116, 
Άπᾶ Ί Ὠρτο ποἰβῖηπρ {ο 
5εῦ Ῥεξοχο Ἠΐτη 5 7 Απᾶ 
Ἡο Έτοπα ση ηίη επα]] 
ΘΏΒΊΥΕΣ αηᾶ ΒΑΥ, Ττοι- 
ῶ]9 τπθ πίοῦ: {9 ἄοοτ 1β 
πουν βπτῦ, απᾶ ΤΩΥ ο]ί]- 
ἄτειπ Άτο νητῃ τηε Ἰπ 
Ῥεά; 1 οβηποῦ Τ180 Απᾶ 
Είνε ἰπεε. 81 58Υ ππίο 
σοα, ΤποιβΏ Ἡο ν]] 
ποῦ τῖδρ ϱπά ρῖτε Πτα... 
Ῥοσβι1βο Ἠο 1Ν 18 Ετιεηπᾶ, 
ψεῦ ΏθοβΆβθ οξ Ἠ]ᾳ Ίτη- 
Ῥοτίαπϊνγ Ἡο πι] τίβθ 
Άπᾶ ρ]το Ἠϊπι 38 ΠΙΑΠΥ 
88 Ὢθ ποεᾶθίµ. 9 Απᾶ Τ 
ΒΑΥ απίο γου, Αα] απᾶ 
1ὺ 5Ἡβ]] ὂε ρίνεν σου. 

η γὰρ Ίογτ; [δὲ] Α. 
τ ἐλθάτω. 1Ἡς. 

--- ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς 
-- ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ἄΤΤτΑ, 



190 
αοοῖς, απὰ 79 επα]] Ηπᾶ; 
ποσο], απᾶ ἹΙν αμα]ί 
Ὃο οροπεᾶ ππίο τοι, 
10 Ἐοχ 6Υο6χΥ οπο ἴλαῦ 
Ἀθκοί] τοσεϊνείἩ; απᾶ 
Ἠθ ἐπαῦ βεεκείχι Απά- 
οἱα; απᾶ ο Ἠΐτι Ίπαῦ 
Κποςκεῦν ἵὁ α]ια]] ρα 
ορεπφςᾶ. 1] 1 ο 6ο 
βΕα]1 ας Ῥτοβά οἳ ΑΥ 
οἔτοι ὑλαί ἶ5δα {η0ιος, 
πγὶ]] Κο ρῖτο Ἠϊπ α 
βἰοποΏ ος 1ξ Πε αξξ 8 
Β5η, νη]]] Ἡθ {ος ο 5Η 
Εϊνο Ἠϊπι α β5οτρεηύ 2 
15 Ος 1 Ἠο Ελα] βεζ οπ. 
ΕΡΡ, πΙ]1] Ἡο ο εσ Π1π1 
βοεοτγρῖοἩ 2 131ΕγΘίΠαΙ, 
Όεῖηρ ον1], Έπου Ἠοπ 
{ο ΡΊτο ροοᾶ Ρ14ἱ8 απῖο 
τουσ οπ]]άτεα : Που 
ὮλΠοὮ πἹοτθ ϱπα]1 γοιγ 
Ίιθαγεπ]ν Ἐαίπετ ρ]νο 
{1ο Ἠο]γ ΒΡὶτὶ{ ὑο ἔπεπα 
τπαῦ αβ]ς Ἠΐτα 

14 Απάᾶ Ὦο γη οδεί- 
1ηπρ ουῦ α ἀθγ1], απᾶ 16 
πα» ἀπιπο. Απά Ιξ 
οΒΊΏς Το ρα8», Ποπ Ἠθ 
ἀθν]] γ/α5 Ροπο ους, 
ἴλμο ἄαπαρ βραΚο; ατιά 
1πθ Ῥεορ]θ Ἱνομάεγεᾶ. 
15 Βαῦ 5οπιθ οξ ἔποπι 
ΒΝίᾶ, Ἡο οβρίοῖη οιῦ 
ἀεν]ῖ]5 ἑμτοιρῃ Ἐθε]πε- 
ὍΌαῬ {Ἠθ οἩίεί οἳ ἴμθ 
ἀενῖ]. 16 Απᾶ οίματ, 
τεπιρίῖηρ γη, 5οαβΏῦ 
ΟΕ ἨΊη α 6ἶρη ΕΓΟΤΩ Ἠσα- 
ψεΣ, 17 Βπΐ ηε, Κποπ- 
Ίπρ πεῖσ ἐΠοιαρῃΏ{β, καϊᾶ 
πητοίμετα,Ετεσγ Κἰπρ- 
ἆοπι ἁἀῑνιάεὰ ἁραῖϊηπςῦ 
1986]ξ Ἱς Ὀτουρῃό ἴο 
ἀοπο]αίοη; απᾶ α πομςθ 
αἰυϊαεα αρα ἰπδῦ α Ἀοπςο 
Σα]]είηπ. 18 Τ ΒαίΛηΏ 
Ἀἱδο Ὀθ ἀαῑτ]άεᾶ αραϊπρῖῦ 
Ἠάπιδο]ξ, Ώου 5ΗΑ]] Ἠΐ5 
Ἐἱἰπράοτα εἰαπᾶῦ Ὦε- 
«ΑΊΒΘΥ6ΘΡΑΥ μαῦ 1 ορδῦ 
οαῦυ ἀετὶ] {ητοιβῇῃ 
Ῥεε]πευαὈ. 19 ΑπΠάΙΤ. 
Ὁσ Βεε]σεραῦ «βςὶ ουῦ 
ἀθν]]β, Ὦν ὉἩοπι ἄο 
ΨΟΙΣ ΒΟΠΒ οαςδῦ ἴλεπι 
ους Τπεχείξογε βΏα]] 
ΤΠογ Ὃορ γοιν Ίπᾷσε». 
20 Βυαΐ 14 ΤΙ πΠἩ ἴ]ο 
ΆΏηρεχ οἳ ἄοᾷ ολ» οιιῦ 
ἀσνῖ]ς, ηο ἀοινί ἴμα 
ΚΙηπᾶοπι οἳ ἄοά Ἱπ 
ουπ1θ προαπ το. 
21 ΊῬεπ α Σίτοπς Παπ. 
Ἀτπιεὰ ἹἈΚεορείῃ µἨΠίς 
Ῥα]αςα, Ἠῖς ποωᾶ» ατα ἵπ 
Ῥομπςθ: 25 Ὀιιί ννησηπ α 
ΒΙΤΟΏΡΕΣ τά Ἡρ -ο1] 

ὑμῖν: ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε' κρούετε, κπὶ Ῥάἀνοιγήσεται! ὑμῖν. 
ἔοσοα; ἍΒθεῖ, απᾶ το βΗβ]] Απᾶ οοἷ, απᾶ ἱ ϱπβ]] Ὀο ορεπεᾷ ἵρ γυα. 

10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει' και 
Έοχ 6ΥΕΣΥΨ οπθ ἴ]αῦ ασκ8 χοσεῖγεδ: Ἀπᾶ Τε {πα εεε]ςς Ἀπάςδ; απᾶ 

τῷ µκρούοντι “ἀνοιγήσεται.ὶ 11 τίνα.δὲ ἃ ὑμῶν τὸν 
το Πτα ἐλπβῦ ΚηΟΕΚΕ αξ πΙ]] Ὀο ορεπεᾶ. Απά πο οἳ τοι τ/πο [15] 

πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 
8 Εαΐῑιθς 5λα]] 39θ]κς “Εοχ 1119 Ἴδοι Ὀυτερᾶ, Ά 5ἴοπο π]]] Ἰε μῖτο {Το Επι 

εεἰ! καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν Ιἐπιδώσει αὐτφὶ; 19ἣ 
18 85ο 4 δη, ἀμβίθβᾶ οἱ α ΒΡΒΗ α 5εογρεπί ΥπΙ]] 1ο ρίτο Το Ἠϊπα 2 ος 

Ν 34 Ιῃ | Φ ες ἡμι Π αρ 3 2” ι οὰ ΄ . » 

καὶ ψἐὰνὶ Ἀαϊτήσῃι ὦὠόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; 19 εἰ 
8ο Τε εμοι]ᾶ αξκ απ 66, πν]]] Ἡθ βῖτε {ο Ἠϊπα 3 ΒΟΟΥΡΙΟἨ 2 τε 

οὖν ἡὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε Ἰἀγαθὰ δόματαὶ 
ΊἩεχθξοχο 7ο, Σεν] αρείπς, Κποπ [ον] Βου Εί5 

διδόναι τοῖς τέκνοις.ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρς ὁ ἐξ 
Ίο ρ]το Το γοασ ομΙ]άτεῃ, Ἡούη πΠΠΟἩ ἍἩΙΟΙΘ ᾖ1ἴμοθ Ἐπίμος γΠο[Ι5]οξ 

-” ’ -. 4, -” - ΄ 

οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν; 
Ἠεινου τσ] ρῖτε [πε] 3ρρῖτιν Ἅ3Ηοῖσ Το ποβε παν Ἅκαδὶς Ἠ]πι 

14 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιµόνιον, Ἰκαὶ αὐτὸ ἦν' κωφόν' 
Απα Το Ίγα5 οα5δῖῖηρ ου 3 46ΙΠΟΣ, Απά ᾖἹδ θε ἀυπιο; 

ἐγένετο-δὲ τοῦ-δαιμονίου "ἐξελθόντος,"' ἐλάλησεν ὁ κωφός' 
Αᾶ 1ῦ οΏππε Το ρᾷ5β ΟΠ ᾖλμο ἆθηιοη ἨΠανΙης Ροπθ οαῦ, 39Ρροκο ᾖ14Η9 Σάππιρ, 

καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι. 16 τινὲς.δὲ ἐξ αὐτῶν "εἶπον,' Ἐν 
Απά ποπᾶετεὰ ο “ογογγᾶς, Ῥπή βοπιθ οἳἑ ἴπετπι Βα]ᾶ, Ῥν 

Ῥεελζεβοὺλ 9 ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 
Ῥεε]σερια] Ῥτίπσθ οξίπθ , ἀθπποηβ Ἡθ ομβῦς οαῦ ἴἩθ Ἅἄεπιοπς. 

16 "Έτεροι-δὲ πειράζοντες σημεῖον Ῥπαρ᾽ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ 
Α πᾶ οὔμοσς, ἐεπιρήηρ, ᾽ απρῃη Ἴτοηι Ἠίτι πνεσο βεθξίηρ ἔτοπα 

οὐρανοῦ.! 17 Αὐτὸς δὲ εἰδὼς Ἱαὐτῶν τὰ διανοήµατα! εἶπεν 
ἩσβγΥθἨ, Ῥιΐῦπο Ἐποπίπρ ἍἈἴλεῖτ άΠουρίΒ εαῖᾶ 

αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία τἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσαὶ ἐέρη-΄ 
Ἰοίμθιπ, Έπτετγ ἸΚἰλράοπι Ααραϊπεῦ "ήδε]ε αα]ν]ᾶρᾶ. 18 Ῥχουρηί {ο 

μοῦται" καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. 18 εἰ δὲ καὶ ὁ σατανᾶς 
ἀεεο]α[ίοη; απᾶ α Ώοιδο αρα]ηβῦ π Ἠομςθ 148118. Απά 18 8ἶς5ο Βἴβπ 

ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεµερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ.-βασιλεία.αὐτοῦ | 
Ββαἱαςῦ Ὠϊπηδο]Ιέ 9 ἀῑνιάεᾶ, Ἄυστ εΠα]] βὐαππᾶ ης ΚΙπρᾶοτα 2 

ὅτι λέγετε, ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν.-με τὰ δαιμόνια. 19 εἰ δὲ 
Ὅοσαιςο 7θ6ΑΑΥ, Ὁτ Ῥοο]τερα] 1 οαςδί οαῦ 4ΦΠθ 4ΘΠΙΟΠΒ. Ἅπα 1 

ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, "οἱ! υἱοὶ ὑμῶν ἐν 
Ἱ Ὁστ Ῥοε]σερι1 οαςδῦ οιῦ ᾖ1ἴπθ ἆἀςπιοπε, Ψουσ 505 [ολο 

τοῦτο ἱκριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ἔσον- τίνι ἐκβάλλουσιν;: διὰ 
1ἀάρες οἴἑτοι ὭΤἨεγ 5ην]] πγ]οπι ἆο ἴΠεγ οα5ῦ οι οἨ αοοοαπῦοξ τΌἨῖς 

0 εἰ δὲ ἐν ται." δακτύλῳ θεοῦ ᾿Ὑἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, 
ῶε, Ῥαῦ 1 Ὦγ [ίπε] ἄπροτ οἑ ἄοά 1 οαιδίοαῦ πο ἀ4επιοπς, 

ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 2] ὅταν ὁ 
ἔλσπ. ἵ6οοπιο ἍΆροη τοι ἴπο Κἰπρᾶοπι οξ οᾶ. Ὕπεηπ 1ο 

ἰσχυρὸς καθωπλισμένος Φφυλάσσῃ τὴν-ἑαυτοῦ-αὐλήν, ἐν 
εἴχοηπς ΓΠπαΏ] Ῥεῖπς 81Πιθὰ ΙΩΝΥ Κθερ 15 οὗ ἀπνε]]]πρ, Πε] 

εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα.αὐτοῦ' 3935 ἐπὰν δὲ ἨΧὺϊ ἰσχυρό- 
ρθαςσαο 86 Ἠ]ς ϱοοᾷ5; Ῥαί 38 58001 48 ἴπο Ἅβ1υὴΡΘΓ 

υ ἀνοιχθήσεται ΤΑ. ας 
Γ αὐτώ ἐπιδώσει ΤτνΑ. 
ἀγαθα αΙΤΤΙΑΥΝ. 
βληθέντος Ἰανίηρ Ῥεει οαδῦ οὐ 1, 
οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ 1: ΑΥΓ. 

5--- οὗ 1. 
αυτοί κριταὶ ὑμῶν ἔσονται Ττ. 
ἑαυτ]ν Τ. 

ο ἀνοιχθήσεται ΙΤΑΥΓ. ἆ -- ἐξ ΤΙΤΑΝ. ε ᾗ ΟΥ αΙ/ΤΤΙΑΙΝ. π 
Ε--- ἐὰν ΤΤΙ[Α]. Ἀ αἰτήσει Ὦε ΒΗΦ]Ι αδὶς ΕΤτιΑ. 1 δόµατα 

ΚΕ ὑμῶν (γεαᾷ γοιχ ΓαἴΠεχ) 1. Ι Γκαὶ αὐτὸ ἦν] τιΑ. α οκ- 
Ἀ εἶπαν ΤιΑ. ο -{- τῷ υπ ΗΤΤΤΑΥ. ν εξ 
4 τὰ διανοήµατα αὐτῶν 1. χ διαμερισθεῖσα «ϕ 

ξ αυτοι ὑμῶν κριταὶ ἔσονται ΤΑ; αὐτοὶ κριταὶ ἑσονται ὑμῶν τη 
ν -- [εγὼ] τς, π--- ὁ (ῦεωά ἃ ΞΙΥΟΗΡΕΣ) 1Η1ΓΑ. 



10ο ΚΕ. 

τερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσφ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν 
{Απ ες σοπιῖηρ προπ Παπ] 6ΏΑ]] οπεχοοπις Ἠΐπῃ, 2ΡαποΡ]γ 

αὐτοῦ αἴρει ἐ ἐπεποίθει, καὶ τὰ. σκύλα.αὐτοῦ δια- 
αἩΙβ .Ἠθ ἔβ]εος ΑΠΤΑΥ ἵπ ἹπΠἰοὮ ο Ἠπά ὑχαρίοᾶ, απᾶ Ἠϊ5 βροῖ]8 πο 

δίδωσιν. 98 ὁ μὴ ὢν µετ ἐμοῦ κατ ἐμοῦ ἐστιν' καὶ ὁ 

ΧΙ. 

ἀϊνιᾶςβ. ο ἐ]λαῦ 5 ποῦ πΙἩ Ἡπθ αραϊπδῦ τΤπθ 18, απᾶ Ὦε ἐλαῦ 
᾿ ΄ 3 » / ο“ . / 

μὴ συνάγων μετ ἐμοῦ σκορπίζει. 34 "Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον 
Ραί]ετβ ποῦ σπα πιο βομ{6ὔοτβ, Ύγπεπ τε πο]εηἩ 

πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι ἀνύδρων 
αρϊτΙι6 δροπε οι ἔτοπι 118 ΤΗ, ηρ ροθ {Πτουιρη παίετ]οβς 

τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν' καὶ μὴ εὑρίσκον Ἀλέγει, Ὕπο- 
Ῥ]ασθβ, µΒθοκίπρ τεβῦ; Απᾶ ποῦ Επάίπρ [απγσ] Ἠθβ6α7β, Ινπ] 

στρέψω εἰς τὸν-οἶκόν.μου ὅθεν ἐξῆλθον' 325 καὶ ἐλθὸν 
τοίιτη το 1ΑΥ Ποιςδθ ππεΏοσθ 1 σβχαθ οἱῦ. Απᾶ Ἠανάπρ οΟΠΙΘ 

ς ῃ 
εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμηµένον. 36 τότε πορεύεται 
Ίο βιᾶς [115] βπερύῦ απᾶ πάογπεᾶ, Τπεπ. Ὢθ ροθ8 

καὶ παραλαμβάνειΣἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦνὶ 
Απᾶ Τ8ΙΚ6Β βθτεπ οὐμεγ βρὶτ{ 5 1ΩΟΣΘ Ὑ]ο]καᾷ ἴΏαβη ἨΙπαβο]Η, 

καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ 
απᾶ Ἱατίπρ οπὐεγθᾶ μον ἀγγο]] ἴ]θτο; απά ΆΊεσοοπαθΆ {ἴ]πθ Ἰᾳ9ύ 

ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 327 ᾿Εγένετο.δὲ 
5η. 108 3λας ΠΟΙΑ {Παπ ἴΠο ἍἈΕταῦ, Απά 15 6ΛΠΙΘ ἔο ΡΒ88 

ἔν τῷ.λέγειν αὐτὸν ταῦγα, ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴνι 
858 "ΒΡΟΚΘ 1Ἡµρ 116βθ {ΠΙΠΡΒ, “ΗΕίηρ 5πρ οετίθήτη 1Α ὀπγοπιβη [πεσ] τοίοθ 

ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά 
Στοπ 1ηΠθ οτοπᾶ Βεϊά ᾖἵο Πΐπι, Ἐ]θβςβθά {πο ποπιῦὈ ἐπαῦ Ὅοτθ 

σε, καὶ  µμαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 328 Αὐτὸς.δὲ εἶπεν, "Μεν- 
1μεθΘ, απᾶ [πο] Ὀτθαβί γΠίο]ι ἴ]οια ἀϊάςί βιιο]ς. Ῥνιῦ πο βαλᾶ, χε 

οὔνγε! µακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεζῦ καὶ 
ταΤἨΘΓ Ῥ]εβδεᾶ  Ἅ«ΤΠεγ ππο Ἠθα8ς {πο ποτά οἳ αφᾷ απὰ 

φυλάσσοντες δαὐτόν.! ἳ 
Ἱσορ 18, 

99 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἠρξατολέγειν, Ἡ γενεὰ 
Ῥιΐ ἰπθ οτοπᾶβ Ῥοΐπρ {Ἡτοπροά οβεΐίποι Ἡθ Ῥθραῦ 1ο βαγ, "ΡοπεγαίΙοἩ 

αἵτη πονηρά ἐστιν σημεῖον Ἀἐπιζητεῖ,! καὶ σημεῖον οὔ 
αρῃῖς “ππ]σ]κθᾶά 318: 8 ΒΙΡΗ. 10 5εεκβ αξύετ, ΄απά Ἀβδίρη "ποῦ 

δοθήσεται αὐτῇ, εἰ.μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ἰωνᾶ «τοῦ προφήτου.! 
1ρμα]] ο ϱῖνοη ᾖο1ῦ οχκοορύ ἴπο εἴρη οἱ ᾖοηπ8β” πο Ῥχορῃλοῦ, 

θ Ν αυ . ΄ » ” Ε, -” -- κ. Π] / 

90 καθως.γαρ ἐγένετο Ἰωνᾶς ᾿σημεῖον τοῖς Νινευΐταις οὕτως 
Έος 48 σος 1οπ08 Ά βἶσπ Ίοίπο ἨἈΝ]Ιποτίέο», τις 

ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ-γενεᾷ-ταύτῃ. 91 Βασίλισσα 
εΏα]] Ῥο π]5ο ἴμο Θοτα ΟΕ ΠΠ. Μο ΤΠ15 Ρεπετη{1οη. Α. απθοη. 

νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς 
οξ [ίΠπο] ϱουίἩ 5Ηα]1 τῖσε πρ Ἱπ ἴμο Ἱαάσπισαῦ τί Ἅᾖτἴλμο ΏλΘΗΏ. 

γενεᾶς.ταύτης, καὲ κατακριγεῖ αὐτούς' ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν 
οἳ ΤΠ]5 ΡοΠοταΘΙΟΏ, αμᾶ εΏβ]] οομάεπη ἍᾖΊπεπα; 4ΟΥ 5Ώθ οατηθ Έτοπι Ίἴπο 

ἱπεράτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν ΞΣολομῶντος;' καὶ ἰδού, 
οπᾶς οἱ ἴπο εΏτίὮ 3ο Ἠοβχ πο αὶςάοιπα οἳ ΡΟΙΟΠΙΟΗ, απά Ὀυπο]ᾶ, 

πλεῖον ΕΣολομῶντος! ὧδε. 99 ἄνδρες ἈΝινευϊῖὶ ἀναστήσονται 
1ηΟΤΘ {ΠβηΏ ΦΟΊΟπΙοηΠ οτε, Μεπ ο Ἀϊποτεα «5Ώα]] βίαπᾶ πρ 

-- ῃ : - ω π . - μμ 
ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς.γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν' 
1π Έπο Ιπᾷσιαοπί π]α τΠ]5 ΡοπεΓα Ίο, Αμᾶ βΠα]] οοπάεπιΏ 16, 

α --[. τότε] ἴπεη 1, 
3 μενοῦν της; μὲν οὖν Α. 
Ἡ ζητεῖ 10 5θεἰες τττΑ. 
σημεῖον ΤΤτΑ. 
Νινευσῖται. τ./ 

 ἕτερα πνεύματα πονηρβότερα ἑαυτοῦ ἑπτά τττΑ. 
υ--- αὐτόν (πεαᾶ [1τ]) οτστΑ. 

ε--- τοῦ προφήτου ΕΗΤΊτΑ. 
Ε Ἀολομῶνος ΑΙΗΊΤΙΑΥΓ, 
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6ΟΠ16 προη ἩἨΐτα, απᾶ 
ΟΤετοοπ1θ Ἠϊπα, ηθ {ξ- 
εἴἩ ἔτοπι Ἠΐτα 11 Ἠϊβ 
ΑΥΠΙΟΙΣ ἨἈῬ/Πετοῖη Ἆθ 
{ταφίεᾶ, αμᾶ ἁῑν]άεία 
Ἠ1β 5Ρο!18. 323 Ἠο τπαῦ 
156 ποῦ πι πιο ἶβ 
Αραϊπςδῦ 1Ίπθ: απᾶ Ἰθ 
1ηΑί βΡαἰλμετοῖῃ τοῦ 
ππΙη "πιο βοπτίοτοία, 
24 ΎΓπεη ἴ]ο Ἱπο]θαπ. 
αρὶχϊ6 15 Ροπο οιί οξ 
8 ΤΙΑΠ, Ὦθ Ὑα]κεία 
'πχοαρα ἄτγ Ῥ]πσθβ, 
εροκῖτηρ τοδί; θπά βπᾶ- 
ΙπΡ Ἠοπο, Ὦθ βαἲ{μ, Ι 
σνλ]] τετ ὉἨῖο ΠΙΥ 
Ώοιιβο πΏθπσθ Ἰ ΟΛΠΙ6 
οαῦ, 25 Απᾶ που Ἡθ 
οοπιθίἩΏ, ὮἩο ΕΒπάοία ἓέ 
Επγερύ απά ραγπ]θηεᾶ, 
296 Ἔπεπ ροοίῃ Ἡο, απᾶ 
{αΚκείη {ο ᾖἨῖπι 85οτεἩπ 
οἵπετ µερἰτιι ΠΠοτθ 
πηὶοκθᾶ ἵπατ Ἠϊταξειξ; 
αηᾶ ἴπεγ οηίοτ ἶπ, ΠΏ 
ἀπγα]] ἴμοτο: απά ἴπο 
1α5ῦ σἰαίε οἳ ἐαῦ πια. 
18 ΊΓΟΥΕΘ ἴΠαη ἴπο βταῦ, 
27 Απά 1ὔ οβπιθ 1ο ρ8βΒ, 
88. Ἠθ 6ρα]κθ Ἅ1ΤΠοβθθ 
{ΠἱΠΡ5, ϐ οεγ (απ ο- 
ΙΠΑΑ ΟἘ 1Ώθ οΟΠΙΡΑΠΥ 
ἨΜίαᾷ αρ Ἠεχ τοῖσθ, απά 
Ββά απίο Ἠΐπα, Β]θεβςεά. 
6 ἴπθ ποπαῦ ἐλαῦ Όπτα, 
ΤἨεθ, απᾶ ἴπα Ῥαρα. 
πγΏ]οἩ ἴποι Παςύ βπο]ς- 
ο. 286 Βαΐῦ ο βα]ᾶ, 
Ὑθ6ε τΑἴΠοΣ, Ὀ]οβ5θᾷ αγ6 
«Πεγ ἴπβί Ἠθας Τπθ 
αν οξ ἀοᾷ, απᾶ χθερ 
16, 

29 Απᾶ νπεη ἴπθ 
Ῥθορίθ Ίνετο Ραΐπρτ- 
εᾱ ΌΠπ]ο]ς ἱορείΠαχ, 116 
Ὅθραη ο 5αγ, ΤΠῖα 
15 Αη οτῖ] ϱεηθτατῖοη: 
1167 Βθε]ς α εἴρη; αμᾶ 
{πετο 5Πβ]] πο βἵρη Ὦθ 
βῖνει 16, Ῥαῦ {πο βαἶσπ 
οἳ 6οπα5 ἴπο ΡτορΠεῦ, 
30 Ἐοτ π5 ᾖοπ85 γης 
«ρω απίο ἴπο ἼἈίϊπρ- 
ν1Ξ{Β, 5ο 5Πα]]1 85ο ἔπθ 
ΦΟΠ ΟΕ πι Ῥθ {ο {μῖ8 
ΡΕΠΟΓΑΠΙΟ3Π, δ5Ι Τηο 
αποεη οἳ ἴπο σου{Ἡ. 
5ηα]] τῖκο τρ Ιπ Τμῃθ 
Ππάρπιοπί νι ἴμθ 
πηοη ΟΕΠῖ5σεηθταΘΙΟΗ, 
απᾶ οοπάσπιΏ ὕΠεη] : 
ΣΟΥ 59 οβΊΏο Έτοπα ΤΘ 
αίπαοδς Ῥητίς5 οἳ {μα 
εΆτίῃ {ο Ίειχ ἴπο τνῖς- 
ἄοπα οἳ βο]οπιοΏη; απᾶ, 
Ῥολο]ᾶ, α ρτενιίος {Παπ 
ΜΟΙΟΠΙΟΠ ἴ5 Ποχθ. 90 19 
ΠιΟη ΟΕ ἸἈάποτο 5Πα]1. 
τ]δειρ]1η {πο ]αάρπιεπῦ 
πνιὮ ΤΠῖς ροπεγα[ΊοἩ, 
απά 5Πβ]] οοπάεπιη ή: 
Ἔοχ ΤἨθγ τερεπίοᾷ αἲ 

Σ φωνῆν γυνη ΙΠΤΑ. 
5 -- γεγεὰ ἃ ΡΟΏΩΘΤΟΙΙΟΗ ΠΤΤΤΑ. 

Ετοῖς Νινευείταις (Νινευῖταις ΤτΑ) 
Ἀ Νινευη Α; Νινευῖται ΝΙπενίθεβθ Τεντ; 
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Ἴλο Ῥτθβομίπρ οἳ ᾖο- 
188; ππᾶ, Ὀομο]ᾶ, Α 
Ρτθβῖθγ ὑπαη ᾖοπ88 ἴ5 
Ἠογὸ, 38 Μο παππ, ποπ 
Ίο Πατ Πσ]ηῦεᾶ α οἩ- 
ἄἶο, Ῥαῦίει ϐἵ ἵωπ α 
βοοτοῦ Ῥ]ασθ, ποϊποτ 
πιπᾶθς 5, Ῥαβῃο], Ῥα8 οἩ. 
Ὦ οαπᾶ]ορμ]ος, Όπαῦ 
Ίμαγ πτη]οἩ σοοπ1θ 1Π 
πΏςΥ 56 ἴπο Ἡρηαῦ. 
34 Ἴπια Ἱρηυ οἳ ἴπο 
Ῥοᾶγ 18 Τε 67ο: ἴπετε- 
Ἔοχθ ππθη υἨίπο ε7θ 15 
βἴπρ]ο, Ταγ 'νιο]θ Ώοᾶγ. 
9Ί5ο 19 Ε]1 οἳ Ἡσηῦ; 
Ῥαὲ π]πρη ἐλῦπε ΕΊ6 18 
ον, ἵηγ Ὁοᾶσ Α15ο 15 
Σι] οἳ ἀατκηθββ. 
35 Ταϊιθ Ἰθεᾶ Ίμετο- 
Ἔοτο ἴλπαῦ πο ΠἨρπυ 
πηι]οὮ 15 ἵπ Έπθρ Ῥοποί 
ἄππ]κηθς. 96 ΤΠ ην 
πυποῖθ Ῥοᾶγ Όπετεξοτθ 
δε Εα11 οἳ ΠΡΗ0, πατίπρ 
ΏΟΡΑΣΕ ἄλτχ, ἴπο πὙπο]θ 
5Ώα]] Ὃο {α]] οἳ Ἠρδμί, 
8 ὭλθἨ ἴπο Ῥτρηῦ 
Εμϊπίησ οἳ α σαπᾶ]θ 
ἀοτμ.Ρῖτο ἴπεε Ἠσ]λῦ, 

37 Απᾶ Ας Ίο 5ραχο, 
8 ορτζαῖν Ῥλασίσερ Ῥε- 
Βοιιρῃῦ Ἠϊπι ἴο ἀῑπο 
στι Πΐτα : απᾶ Ἡε τγεωῦ 
Ίω, απᾶ ποὺ ἄοπη ο 
πιθαῦ. 38 Απᾶ τΏοπ 
{169 ῬΠατϊσέο 5.νγ 26, Ἡθ 
τωβχτε]]εά ἐλαῦ Ὦο Ὠπᾶ 
ποῦ χεῦ πγαβΏοᾶ Ὀθίοτθ 
ἀϊπποι. 39 Απά ἴμθ 
Τιοτᾶ Βηὶᾶ Ἡππύο Ἠϊπα, 
Μοπ ἆο ο ἘΠαχίςεοβ 
πιακο οἶθατ ἴ]μο οαὐρῖᾶθ 
οἳ 1πθ οαπρ απᾶά ἴπθ 
Ῥ]ατύεξ; Ὁτπί τοις 1π- 
πιρτᾶ ρατύ ᾗς {111 οξτα- 
ποπίηπρ απᾶ πτοκοᾶ- 
πιθ8β, 40 Υ6ε 1οο]β, ἀἷᾶ 
πιοῖ Ίθ ὑποῦ τααᾶο Ὀπαῦ 
πγΏΙοἩ 15 πού πΊηκθ 
ἴπαυ πΠπῖοα 18 σα υπῖι 
81δο2. 41 Βαὸ ταῖπες 
ρὶνο ἍΆ]τιβ οἳ 8ποὮ 
ΣΗΙΠΡΒ 457 Ίατε; απᾶ, 
Ῥεμο]ᾶ, α1] (Π]πρς ατθ 
οἶθαπ ππῖογοι, 42 Βπέ 
πγοῬ ππῖο 7ος, Επατί- 
ΕεθΒ] Έοχ Το ]ἴῃπο ταῖπί, 
Απᾶ τΏο ϱπᾶ αἲ] τατ- 
ιθς ΟΕ ἨθΓ]β, απᾶ ΡΗ88 
οτοτᾖπᾶρπιεηῦ 5ηᾶ {πθ 
Ίοτο οἳ ἄοᾶ: -ᾖπερθ 
οπρΏῖ 7ο1ο Ἠπτο ἆοπο, 
Άπᾶ ηποῦ ο Ίθατο ἴ]μθ 
οἴμετ ππᾷοπο. 48 Ίορ 
ππῖο τοι, ἘΠατίβῬρς 1 
Ξ0Σ ο Ίοτε ἴπθ πῬρετ- 
παοβῦ 5βοαῦβ Ίπ ἴηθ βγΏΑ- 
ΡσοραθΒ, απᾶ ρτεεῦῖπρβ 
ἄτ {Πο τηατ]κοῦβ. 44 ΎΓοο 
πηΏῖο τοπ, ΒΟΣ1068 απᾶ 
ΈΠαγίβθῬ», Ἠγροοσίῇθεβ 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΙ. 

ὅτι µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ. καὶ ἰδού, πλεῖον 
Ὅσορταεο ἴΒογ τερεπισοᾶ αὖ ἴ]πα Ῥσου]ιυπβὔ]οσα οἳ 0οπᾳ8: απᾶ” Ῥε]ιο]ᾶ, ταοχθ 

» . ὦ δ. ὐδεὶο.ἱδὲῖ λύ 3 «/ ” χς | 
Ἰω»ᾶ ὧδε. ὁδ Οὐδειο δε" λύυχνον ἄψας εἰς κρυπτὺν 

ὕπαη ζοπα8 Ἠθχθ, Ῥπῦ πο 0Π6 ΒΙΑ Ἡατίπα 109 πι "Βοοχοῦ 

τίθησι», οὐδὲ ὑπὸ τὸν µόδιον, Ἰἀλλ”' ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
ααοῦς "1, Ίο. ᾖπᾶάος ᾖο οοτη-πίθακσατθ, αρ Ἅτπροπ πο ἹΙππιρβίαπᾶ, 

ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ Ἀϕέγγος! βλέπωσιν. 94 ὁ λύχνος 
Τημί ἴΠογ πο " επὔεχ ῖα τπθ ἨἩρ]Πίν πβΥπεο. ΤΠΘ 1111 

τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμόςὴ: ὅταν δοῦνὶ ὁ ὀφθαλμός-σου 
ὉΣ πο ἍὓῬοῦγσ 19  ᾖἴῃθ 67ε: «πθη Πετθέοτο τλῖπε ογο 

ς Ἡ » τ Ῥ Ρῃ ολ Ν »ω». ο . , η ο ο] ϱ Ν 
ἁπλοῦς ᾖ, Ῥκαὶὶ ὅλον τὸ σῶμά.σου φωτεινόν ἐστιν' ἐπὰν. δὲ 
οἈβ]πρ]ο ρε, - 81ο "μοι ἍΤἩν Ῥοάσ Σο ἀσιυ 18: Ῥα πνΊιεπ. 

πονηρὸς «ᾖ,"'.Καὶ τὸ σῶμά.σου σκοτεινόν, Ὁδ σκόπει οὖν 
οτί] 165 Ῥθ, 4ἱ.ο ἍᾖἨγτροᾶγ Πε] - ἄατ]ς, ες 1ΤἨθτοξοσδ. 

ἡ τὸ φῶς τὺ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 96 εἰ οὖν τὸ σῶμά 
1εδ πο Ισπε ἴπαῦ [15] περ "ἄαικηπεςς 318, 14 «πετεξοτο 5ροᾶγ 

σου ὅλον Φωτεινόν, μὴ ἔχον Ἱτὶ μέρος! σκοτεινόν, ἔσται 
11ΗγΥ Ἄππο]ε [15] αρῃι, ποῦ Ἠαπτίπρ απγ Ῥριητῦ ἀαχ]ς, αὐὖ αἶια]] 8 

φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ-ἀστραπῇ Φωτίζῃ σε. 
2ΗρΏῦ 141, δ΄ π]εη ἴμθ Ίαιαρ τση [115]οτίσμίποβς πιατ ]ρηι τἨθο, 

97 Ἐν δὲ τῷ-λαλῆσαιΣ ρώτα! αὐτὸν Φαρισαῖός ἴτιςὶ 
Νου α» ὀνας Ξερεακίπρ [116] αςκοᾶ Ἠπαιο ᾖἈ13Ρπατίσοο 3οοτίαῄπι 

ὅπως ἀριστήσῃ παρ αὐτῷ: εἰσελθὼν «δὲ ἀνέπεσ:ν. 
της Ἶς ποπ]ά ἀῑπο πα Ἠϊπαι: απηᾶ Ἠανίπσ επῖοτεᾶ ο χεο]]πεᾷ Ἠ{ιμηςε]ξ. 

98 ὁ δὲ Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη 
Ῥαθ {πο Ῥ]ατίσεο μβεεῖηρ [15] πιοπᾶετεᾶ Ἰπαῦ πο ἍΕτεαῦ Ἡθ πνοβπθᾶ 

πρὸ τοῦ ἀρίστου. 99 εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν, Νῦν ὑμεῖς 
Ὅεξοτε πο ἍἀπΠεγ, Ῥπί εα]ά ἴλπε Τοτά Ἅἴο Ἠάτα, ΄ Νου 7ο 

οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, 
ῬηαχίςοῬϐ ἴἨο οπΐδιᾶᾳ οἙῖΠθ Ἅοιρ Ἀπᾶοξίμο Ἅἀῑςα Ψ9 ο]6βηςο, 

τὸ.δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 40 ἄφρονες, 
Όαῦ ὑμο Ιπρίᾶρ οἴσοι 15 Μα] οξ Ῥ]απάος απᾶ Ὑσ]κθάπες. οοἽς, 

οὐχ ὁ ποίσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν; 
[ἀἱ4] ποῦ Ἡθ ππΠο Ἅ1παᾶε ἴπθ οιῦθΙᾶς Ἅ8ἱ5ο ᾖἴπο ἍἉπδίᾷς πηα]κο 2 

4] πλὴν τὰ. ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδού, 
Ῥαῦ ΓοἙ] ἐπθ ἐπῖπας π/μῖοἩ ατο η ὐΒῖπ ρ]το 9115, Ἀαπᾶ Ίο, 

/ ΔΝ εν, » . τ ἀλλ » Ἄτ { - ” ιά 

πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. 45 τά οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 
β11 ἐΠ]πρς οἶθαῃ ἴοσοα αἴθ, Ῥπίὸ ''ποῬθ ἴογοα Ἐλατίςεςς, 

ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν 
4ο: ὙΤθΡαγ ὑῦμεβοξ πο πηϊηῦ απᾶ Ί1πθ ταθ Ώπᾶ επτετγ 

λάχανον, καὶ παρἐρχεσθετὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ" 
πετο, πᾶ Ῥ8β5 Ὦν τπα Πιᾶρπιοπί απᾶ 11ο 1οτο οξ Ξοᾶ 

ταῦταπ. ἴἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖϊνα μὴ 3Σάφιέναι.! 
Τηοθςβο ἴπ]πρς 1ῦ Ῥεμοτοᾶ [ποια] ο ἆο, αηΏᾶ ΙΠοβθ ποῦ Το Ῥο Ἰθατίπρ αθ]άθ, 

495 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν, 
Που ἵσοτοα Ῥ]αχϊβοθϐ, 3ος 3Ὑθ61οΟύτοθ Ἅ«πθ Ἀταῦ Ρεαί 

ἔν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 
1η πο ΒΥΏΔΡΟΡΊΙΘ»5 απᾶ Ἅἴ]ο βθ]α ἑαῦ]οπς ἀπ. 1μοθ πιβγκεῖ-ρ]αςθβ. 

44 οὐαὶ ὑμῖν, "γραμματεῖς καὶ Φαοισαῖόι, ὑποκριταί,! ὅτι ἐστὲ 
' Που {οτόα, ΒοσίρθΒ Άπᾶ Ῥπατίςθςς, ἨγροοσίήεΒ, ΤΟΥ ΥΘ4ΤΘ 

α- δὲ Ὁσυ τττΑ, 
Ἀ --- σον (γεαᾶ 'π]ηοθ εγθ) ΗΤΊτΑ. 

χ - αὐτὸν Ἠθ1,. 1ΙΤΓΑ. 

σ΄ -- δὲ ποτ [1]ττ. 
δείπνοις] βπᾶ επ Βχδὶ Ρ]ασε» αὐ ἴΏθ ΒΙΡΡΕΙΒ1.. 
κριταί α[1]ΤΤΙΑ.. - 

Ζ 

κ κρυπτὴν 5εοτεῦ ρ]αςθ ἘαΙΤΤΓΑΥΓ. 1 ἀλλὰ ΕΥ. 
ο--- οὖν ΗΤΤΑ. Ρ ---- καὶ 1. 

5 ἐρωτᾷ 85.8 ΤΤΑ; ἐρώτα Ἱτ. 
α παρεῖναι ἴο ρ888 Ὀγ ΤΗΤΤΙΑ.’ 

τα φῶς ΤΑ. 
α µέρος τι ([Γτι] Α) 

ὅτι τις ΤΤΝΑ., 7 ἀλλὰ π. ος ολ αν ελα 
ὅ -- [καὶ τὰς πρωτοκλισίας εν τοῖς 

----γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑπο- 



πΙύΧΤ, πὉκΕ., 
ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἳ ἄνθρωποι "οἱ! περιπατοῦντες : 
38 ἴμο 36οτιββ 1ΏΠΣ6ΕΗ, απᾶ ἴπθ πΘΏ. πο πας 

ἐπάνω «οὐκ.οῖδασιν. 45 ᾿Αποκριθεὶς-δέτις τῶν γομι- 
οτετ Γἔποπχ] ἄο ποῦ πουν [15]. Απᾶ απαυγθτῖπς ΟΠ6 ΟΕ {1ο ἄοοῦοσβ οξ ἴπθ 

- . ΄ -” ς ” ς Γ 

κῶνλέγει αὐτῷ, Δἰδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις. 
Ίαπ 8478 {ολἩῖπι, θλομος, πθβο πίπσς ΒΑΥΙΗΡ "915ο 145 ἴποι Ιπρα]{εδύ, 

. 4 » - ” ΄ α / 
40 Ὁ δὲ εἶπεν, Καὶ ὑμῖν τοῖς νυμικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε 

Απά Ἡο βλίᾶ, Απο ἴογοι {Ἠθ ἄοοίοσβ οἳ {πο Ίαπγ ποῦθ, Τοπ 7ο Ῥυτᾶςπ 

"τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ῥἑνὶ 
ΤἼΘΗ. [πι] Ῥατᾶεπς  ΊΘΑΥΥ Το "θα, απᾶ γοπΕΘΙΥ6Ρ πΙθ]ῃ οπθ 

ο. ῃ απο . , ” , .ν 47 ον τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ.προσψαύετε τοῖς φορτίοις» 47 οὐαὶ 
οξγοισ βπροτς ἄο ποῦ ἔομοα ο  Ἱατάρας,{ ΤΠοῬ 

ἡμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖἀ τῶν προφητῶν, Ροὶ δὲ" πα- 
Ίογοα, {ος το Ῥπ1]ά Τηθ  ἍΟΠΙΡΒ οΕἴπθ ἍῬτορβεῖς, Απᾶ α- 

- ν ῃ 
τέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν" αὐτούς. 48 ἄρα “μαρτυρεῖτε καὶ 
Έπετ  Ίγοιγ η τε {παπα. Ἠθπςορ 7ο Ὀ88Σ πΙίπθΒββ απᾶ 

συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν.πατέρων.ὑμῶν' ὅτι αὐτοὶ μὲν 
οοπςθηῦ 3ο πο ΤἹοσΚκς οξ τουσ ΕΩἴΠΘΤΒ; 40ΟΥ Τ]εγ Ιπᾶεεᾶ 

ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε Δαὐτῶν τὰ μνημεῖα.! 
ΚΙΙεά ἴμεπα, Ἀπᾶ γο Ῥατ]ᾶ ἡλεῖτ 1οπιΏβ, 

4) διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, ᾿Αποστελῶ εἰς 
ῬεοβΊςθ Οἱ {Πῖ 86ο ἴπε υηκᾶοτα οἳ ἄοᾶά βαἷᾶ, 1 γι] βεπᾶ ᾖο 

αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν άποκτε- 
τπεπη. Ῥχορπθί απά ΒΡΟΒΊ16Β, Ἀπᾶ Γβοπαθ]οξ Ίπεπι Ὅμαν πΙ] 

- Ν 6) δ ΄ πι 5 “ 3 ϱῇ 3 απ / 

νοῦσιν καὶ Ξἐκδιώξουσιν Ἱ 60 ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων 
κι Απᾶ ἄτῖτο ους, {Παῦ ΤΙΑΥ Ῥοτεαμ]τεᾶ {πθ Ῥ]οοᾶ οξα]] 

τῶν προφητῶν ἵτὸ ἐκχυνόμενονὶ ἀπὸ  µκαταβολῆς κόσμου 
1πθ « Ῥτορπεί6 Ῥομτοθά οι ἔτοπα [16] «οαπᾶα[ίοα οΕ [Γύπα] ποτ]ᾶ, 
2 4 ” ” / Ευ . ρ. ΙΙ «/ ” / Ρ. ΙΙ 

ἀπὸ τῆς.γενεᾶς ταύτης, 5] ἀπὸ ἔτοῦ! αἵματος”Αβελ ἕως ξτοῦ 
οξ ΜΠίς ϱεπετα Ίο, Ίτοπι ᾖ1ἴῃθ Ὀ]οοᾶ οἱ ΑΡειΙ ἵο πο 

αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου 
Ῥ]ουά οἳ Ζπολματίας, πο ῬετϊθηΏεᾶ Ῥεύποςα πο α]ίατ 

καὶ τοῦ οἴκου' ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς 
Ἀπᾶ ἴπο Ἠοῦςο; θα, 1547 ἴοτοα, 16 5πα]11 ο τεαμ]τοᾶ οξ Ἄροπετβ!1οη. 

ταύτης. ὄδ Οὖὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν 
α0Π19, Ὢου ογοα πο ἀοοίοιβ ο ἴῃΠθ Ίαν, ος 7ο ἴοοκ απαΥ (πο 

κλεῖδα τῆς γνώσεως' αὐτοὶ οὐκ. εἰσήλθετε,' καὶ τοὺς εἰσερ- 
κεγ οἳ Κποπ]εᾶρο! Ψοπχςβε]τθΆ ἀῑᾶ ποῦ επίας, Β1ιά 1Ἠ9οβθ Πο Ὑπογα 

χοµένους ἐκωλύσατε. δὺ ᾿Λέγοντος.δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς 
επίθγίτπρ σο Ἠϊηάστεᾶ, Απᾶ ϱ8 2γγας 3βαγίπρ ἨΠθ Ἅᾖ1Π9βθ {ΠΙπρβ Το 

αὐτοὺς! ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἔν- 
έπεται Ὄεραιπ Ἅἴμο ΒΟΓΙΏ68 Απᾶ ἴπθ ὮἘῬλατίςσεθ πχροπί]γΤορτεδβ 

έχει, καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, δ4 ἔνε- 
ἩροἨ [Πήπα], απᾶ {0 πιαχκο “βρθακ αηίπ αροιῦ ΤΙΒΩΥ {μῖπρε; παῖςἩ- 

δρεύοντες Ναὐτὸν! καὶὶ πζητοῦντες! θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ 
1πρ Ἠΐτα βεοκίπρ Μο οπἳοἈ βοπαθίπίηρ οτί οἳ 

στόµατος.αὐτοῦ ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ." 
Ἠή8 ταοιι{Ἡ. "λαῦ Ίπεγ παὶρΏῦ αοοαβθ Ἅ"Ἠΐπι, { 

12 Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων «τοῦ 
Ῥυτίις πηῖοα ΓΠ1Ππρβ] Ῥείηρ ϱαἴπετθᾶ ἑορείπετ Ίπε πηγτὶθᾶθ οἱ ἴλα 

ὄχλου, ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς 
οτοπᾶ, ΡΟ 88 ο Ὀήαπιρίθ προηπ ΟΠ6 ΑΠΟύἨΘΥ, Ὦθ Ώθραπ Ἅᾖ7ο 57 το 

Ἀπά 
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105 Ὑοθ 30 85 ῥτατεβ 
π;Πῖο] αρραας ποῦ, απᾶ 
{πο πιεη ὑπαῦ πγα]]ςοτες 
ἔ]ισπι 41ο ποῦ απ/ατο ο” 
ἴλοπι. 45 ΤΏς ΑΠΒΥΥΕΓ- 
ϱᾱ οπθ ΟΕ {19 Ίῶτ/γετ, 
Ἀπᾶ ραᾶ ππίο Ἠϊπα, 
Μαβίες, Ίπας εαγίπβ 
Ίποα τορτοβοΠμο5δῦ 8 
3ο. 46 Απᾶ ο εαϊὰ, 
ΎΠορῬ ππίο Τοπ 85ο, 46 
Ί8ΥΥγετβ ! 1ος Σο Ἰαᾶθ 

.ππεπ να ρατάεηβ ρτῖε- 
τοπβ {ο Τε Ῥοσπς, απᾶ 
ψεγοτπταε]γεβ{οιομποῦ 
ΊΠ9 Ῥατᾶρης πη]θἩ 9Π6’ 
οΕγοιχ Ώηπρετς. 47 Ίου 
τιπΌο γοα! {οχ γε Ῥαϊ]ά 
'μο εερα]σοητες οἳ ἴ]ισ 
Ῥτορλείύβ, απᾶ ποισ 
Σ9ίΠατβ Ἰ]εά ἴλεπι. 
48 Ττα]ν ο Ῥεας ν]ί- 
1658 ἴλπαῦ -7ο α1]ού 
{πο ἀθεάβ᾽ οἱ τοασ Τ4- 
άμοτς: {ος {16 Ιπᾶάεθᾶ 
ΚΠεᾷ Ίπεπι, απᾶ 79 
Ῥαἳ]ᾶ υπείτ βερι]οΏτο», 
49 ΤΠεγεξοτε β]6ο ρηϊᾶ 
1η9 πηβᾶοπι ος οᾶ, 1 
ππΙ]] 5επᾶ ἴ]πεια Ῥχο- 
Ῥ]οίς απά αροβί]ος, παπά 
80ΠΠ6 ΟΕ ἔἨετη ἴπεγ 5Πα]1 
ΒΙΥ απᾶ ΛΌῬεχβεοπίο: 
50 Τηαῦ ἴἩο Ῥ]οοᾶ οξ 
811 ἴπε Ῥτορ]μείβ, νο] 
πνο8 εποᾶ ποτ 1Ἠ9 
Σοππᾶαίοπ οἳ πο 
πγοτ]ᾶ, πιαΥ Ὁο τοαι]τεᾶ 
οἳ ἴΠίβ ρεπεταῦίοπ « 
δ] Ίτοτα ἴπο Ὀ]οοᾶ οἑ 
Αγθ] ππίο 1πθ ΤῬ]οοά 
οἳ Ζαοπλτίαβ, πΠῖςα 
Ῥετ]ςμθά Ῥαύγψεεπ {πθ 
Β]ίατ απᾶ ἴπο Μεπιρ]θ: 
τετῖ]γ 1 Ε6αγ ππίο τοι, 
10 6ηΏα1] ο τοαι]τεά οξ 
ΤΠΙβΡΕΠΟΓΑΊΊΟΠΗ, 52 ΊΓοο 
ππίο γος, 1Α7Υγοτβ! {οΓ 
ος ἨαγοἴβΚόπ ΑΤΓΑΥ ἴηπθ 
ἑγ οἳ Κποπ]εᾶρε: το 

επίετεᾶ ποῦ {π τοιτ- 
βε]τᾶς, απᾶ ἴπεπι ἴπαῦ 
ππετθ οη{ετῖηςρ 1π το 
Ἠϊπάοτεᾷ. 55 Απᾶ ας Ἠθ 
Βθὶά Έποςο {Ππ]ηπρβ ππίο 
νποπι, πο βογ]ρεΒ απᾶ 
ἴπο Ῥπατίςεςε ῬεραἨ {ο 
Ἄχρο ἠῖπι γεΠεταθΏηΓ]γ, 
βπΠᾷ ο Ῥτοτοκο Ἠϊπα {ο 
βροακ οἳ ΠΙΑΠΥ {Π]ηρε: 
54 Ἰαγίπρ υναῖυ 1ος 
Ἠΐπα, απᾶ καεεκίηρ {Το 
σα{οἩ βοπιεύμῖπρ ου οξ 
Ἠ15 πιοαῖἩ, ἴΠαῦ ΤἨεγ 
τηὶβΏν 8οομ8θ Ἠΐπι. 

ΧΤΙ. Ίπ {ο Τιθηπ 
(παρ, ΠΥΏΘΗ ΤἨΘΥΘ Ίγετθ 
Επαϊπετεᾶ ἱορείπογ 8Ἡη. 
ΙΠΏιΤΠΙεΤΑΡΙΘ Ὥτου]{- 
ναᾶε οἳ Ῥεορ]θ, 1Π8ο- 
τηπςοὮ ἴπαῦ ἴπεγ ἐτοᾶςρ 
ΟΠΟ ἨἩΡΟΝ αποίΒθς, Ἡθ 
Ῥερβθβη ἵο ΒΑΥ ππύο Ἠ]ς 

5 ---οἱ (/εαᾶ περιπ. ππα]κϊπρ) 1[Α]υ. ϱ καὶ οἱ Τ. 5 µάρτυρές ἐσ 
ΤΤΤΑ. ᾱ--. αὐτῶν τὰ μνημεῖα [Τ]ΤττΑ. ϱ [ἐκ]διώξουσιν Ἐτα. 
τὸ ἐκκεχυμένον νγΏ]ο] Ὠα8 Ῥεεπ ρουτεᾶ οιιῦ τς. ξ ---- τοῦ (εαᾶ [1πε]) 1 
αΙΤττΑ. 1 Κάἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ απᾶ 38 Ὦθ πτεπῖ οιιῦ {πεησθ τττ 
}--- καὶ αΙΤΤΤΑΥΝ, π-- ζητοῦντες π[τε]Α. 

{ 

τε Π1ΤΠΕΡΒΘΒ Τε αΓθ 
Γτὸ ἐκχυννόμενον ΤΑ; 

ΤΤΙΑ. 

Α. 

Ἡ εἰσήλθατε 
Κ--- αὐτόν Τ. 

8.--- ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ Τ[ττ]Α.΄ 
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ἁἰποίρ]ος Ετδῦ οἳ α], 
ἩΒθπλμτο ο οξ πο Ίοα- 
ου οἳ ἴπο Ῥματίσοες, 
Ὁιη]οἃ 8 Ἠγροοσίαγ, 
3 Ἐοχ ἴπετο 18 πομῖημ 
οοτογρᾶ, ὑπαῦ β]λ]1] ποῦ 
Ὢθ τοπομ]θᾶ; πεϊί]ετ 
μἱ4, ἐπαῦ Πα]] ποῦ Ὃθ 
ΧΠοΨΠ, 3 ΤΠΘΙΘΕΟΤΟ 
ὙΥἨΠπ ΒοΘΥΤΟς 7ο Ἠπτθ 
Βρυκοηῦ Ίπ ἄβμτΙΚΠθΡ8 
βΏπ]] ο Ἡθατά {π πο 
11ρΏῦ ; απᾶ ἔλαῦ πΠ]ο 
γθ Ἠππο βροΚκεπ Ἰπ {μθ 
64Υ ἵπ οἸοθοίβ βΏα]] ὃο 
τοσ]αϊπιθᾶ προηπ Ίπο 
προς, 4 ΑπᾶΤ Αγ 
ππίο γοα τα {τίθπᾶς, 
Έε ποῦ αξταῖά οἳ ἔπεπα 
τηαῦ ΙΙΙ ἴπο Ῥοάγ, απᾶ 
αξΐοτ ἴπαῦ Ἰατθ πο 
ΧΩΟΤΘ ἴπαῦ Πο6Υ 6βΠ ἄο, 
ὃ Ῥαΐ0 Τ τι]] ΕοχούταχΏ. 
σοι νποτα 7θ επα]] 
ᾷρατ : Έθαχ Ἠΐτα, νη]ο]ι 
ΒΕἴετ Ἡθ Ἰαῦπ Ι]]οᾶ 
Ἠα{Ὦ Ῥοποχ 6ο οαςῦ 1πίο 
Πο]]; Ύθα, Τ 5Αγ απίο 
σοι, Ἐοσαχ Ἠϊπι, 6 Ατο 
ποῦ Πγθ ΒΡΑΥΤΟΝΘ βο]ᾶ 
ΣΟΥ Όντο Εατίηίπρβ, απᾶ 
ποῦ οπ9 οἳ {Ἠοπῃ 19 ΣΟΓ- 
Ροΐΐθι Ῥεέοτο οά 
7 Βιῦ 6τεη πο τοι 
Ἠαϊτβ οἳ τοιγ Ἠθαᾶ 31Θ 
Β]1 παπιροτεᾶ, Έσαχ ποῦ 
ΊἨθτεξοτθ: 79 ατθ ο 
ΊΠΟΤΟ τα]αθ ΌΠβη ΠΙΘΠΥ 
ΒΡΑΣΤΟΙΥΒ, 8 ΑΙΒΟΤΡΩΥ 
ππίο τοι, ΓΠοβοετος 
ΕΠα]] οοΏ2Σ658 τῃθ ΏΘΕΟΤΘ 
ΧΩΘΗ, Ὠ]πῃ 8Πα11 ἴπθ 5Ο. 
ΟΕ ΠΙΑΠ 8180 σοη{ρβς Ῥε- 
Σ0Τ9 {ῃο βηΠΏρο]» οἱ ἀοᾶ: 
9 Ῥαΐ Ἡο τπαῦ ἀεπ]εῦα 
19 ΏΘΓΟΣΘ ΊΠΕΠ 5Ώα]] ο 
ἀεπ]εᾶ Ῥεξοτθ, ἴπθ απ- 
Ρος οἳ ἄοᾶ. 10 Απᾶ 
ΨἩοβοεσοι ΕΠα]] 5ροα]ς 
Β ποτά αραἰπβῦ ἴἨθ βοπ. 
ΟΕΤΩΛΗ, 10 Ώα]] Ὦο ἔοτ- 
Ρίτου Ἠϊπ : ιδ ππί{ο 
Ἠΐπα ὑπαῦ Ῥ]η5ρΒοπαθίἩ 
βραἰπβῦ ἴμο Ηοίψ αλοςδὲ 
1ῦ ΑΠβΙ] ποῦ θ: ἔοτ- 
Ρῖνοαι,. 1 Απᾶ ππεπ 
ομοσ Ὀτίπρ γοιι απῖο 
Πθ ΒΥΏΑΡΟΡΙΙΘΒ, απᾶ 
αἰπίο πιαβ]ςταἴθβ, Απᾶ 
Ῥοπθία, ἴπκο 7θ πο 
Ὁποαραί Ώου ος π]παῦ 
υπίηρ γθ επα]] ΑΏβἹΥεΣ, 
ος υπο ο θΏλ]] 8ΑΥ: 
12 Σοχ 1Πθ9 Ἡο]σ ποςὲ 
ΒΊΒΙ] ἴθαςἈ γοι ἵπ ἐῃθ 
88119 Ίος π]αῦ γο 
οαρΏῦ ὑο βα7. 

15 Απᾶ οπθ ΟΕ ἰπο 
6ΟΠΙΡΗΝΣ απ] απίο 
Ἠΐτα, Μηως:ετ, 8ρθα]ς {ο 

Ρ αποκτενόντων α; 
5 πωλοῦνται ΤΊτΑ, 

µεριµνήσητε Υο 5που]ά ποῦ Ὀθ οατθ[α] ττς, 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΙ. 

μαθητὰς. αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης 
118 ἀϊδοῖρ]θβ Ἀταῦ, αλ Ποθᾶ {Το 7οισβο]τος ο ππο Ίοπτοι 

τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις. 32 οὐδὲν δὲ συγκεκαλυµ- 
οἳ ἴπθ ῬΠατίβοο, ὙΠῖοι 18 Ἠγροοστίβγ; Ῥαῦ ποϊμῖπρ 3ρογοτσᾶ 

ἔνον ἐστὶν Ὁ οὐκ.ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ 
11 ἍὙσ]Ἠλῖοι ΒΗΠΙΙ ποῦ Ῥο αποοτοτθᾶ, ἩΟς ἨΠἱᾷᾶοη 'νημῖοα Αποῦ πρ 

γνωσθήσεται. Ὁ ἀνθ ὧν ὅσα ἐν σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ 
βΏα]1 Ῥο Κποπα; π/ἹθΙΘΕοτθ ὙΠβίθτος 1π {ἴλμο ἆπ]ποβα το ααῖᾶ, Ἱπ 1πθ 

ωτὶ ἀκουσθήσεται' καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἓἔν τοῖς 
Ἡριαυ ἍΕἩα]] ο Ἡθατᾶ; Ἅαπᾶ ππαῦ Ἱπ ᾖπο θατ Ψθ βΡο(κ9 1η 

΄ / ἓ] Ν νο ΄ , . : ν 

ταµείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωµάτων. 4 Λέγω.δὲ ὑμῖν 
οἸαπαροτβ, ΒΏβ]1 Ῥο Ῥτου]α]πιθᾶ Ἄροιπ ἴἩοθ ἍἩοπβθίοβΒ, Ῥαΐ ΤβΑΥ ἴο ου, 

τοῖς.φίλοις-µου, Μὴ .φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν Σἀποκτεινόντων! 
τογ Ετὶθπᾶς, Ὑ9 βποι]ᾷ πού ἔθαχ Ώεσβαςο ο ἴλοβθ Ίο κ] ὦ 

τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα µμὴ.-ἐχόντων Ἀπερισσότερόν!.τι 
ΊἨθ Ῥοάγσ, απά αἀῦοτ ἴμεςε ἐπῖπρα -ατθ ποῦ 8Ρ16 απγιμίπρ Ώ]οχο 

ποιῆσαι. ὅ ὑποδείξω-δὲ ἡμῖν τίνα φοβηθῆτε φοβήθητε 
το ἆο, Ῥπὶ 1 ππΙ]] πού τοι "πλοπι το ϱποπ]ά Ε6ΗΣ: Έθαχ 

τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι Σἐξουσίαν ἔχοντα! ἐμβαλεῖν εἰς τὴν 
Ἠϊπι πο αξΐθΓ Ρανίπρ Κεᾶ, βιζποτ]ῦγ Ίας πο ὁπθῦ ᾖΊπῖο ἴπο 

[. ιά , « . ” ΄ 2 Ν / 

γέενναν' -ναΐ, λέγω ἡμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 6 Οὐχὶ πέντε 
Ρεηεππα;: 7εβ, 158Υ ἴοσοα, πίτα 1194. Ἀποῦ «το 

θ ́ 9 λ . ἹἩ ΄ ὃ / . α εν υ) [) - 7 

στρου ια Ἱπωλειταί ασσαριων νο: και εν ἐξ αυτων ουκ 

ΑΦΡΑΥΤΟΥΓΒ 1Αχ9 βο]ά 2ο "Οβδατῖα 30ο απᾶ οπθ οἱ ποπ ἍἈποῦ 
” Β ῃ να » ὧ , ν Δ ε / 
ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ' Ἰ ἀλλὰ.καὶ αἱ τρίχες 
118 Σογροΐΐοεη Ὦοθέοχθ οᾶ, Ῥπαῦθγεη ᾖἴπθ ἍἨβῖτβ 

τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθµηνται. ἴοῦνὶ φοβεῖσθε' 
οξ γουχ Ἠεβᾶ 381] 1ἨατοΡρεεπ παπιροτεᾶ. 3Νοῦ 5Ὄμοχθίοτθ Ί2εαΣ, 

πολλῶν στρουθίων διαφἑρετε. 8 Λέγω.δὲ ἡμῖν, Πᾶς ὃς ἂν 
ΠΒ ΠΙΑΏΥ ΒΡΑΙΤΟΥ8 79 3ἵ0 Ῥθίίος, Βαῦ 1 8Ηγ Ίἴογοι, Ὦγοτγ οπο Ἡλοετες 

ὁμολογήσῃ ἔν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 
Ὥλαγ οοΠ{658 πηθ Ῥοξοτθ τηεΏ, 8159 ἴπο Ῥοῦ 

΄ ε / ) . » ” / ” 

ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ 
ΟΕ ΠΙΑΏ. ππΙ]] οοΏ2658 Είπα Ὦθξοσθ 1πο Β1βο]8 

θεοῦ". 9 ὁδὲ  ἀρνησάμενός µε Τἐνώπιονὶ τῶν ἀνθρώπων 
οἳ ἄοᾶ; ΤῬαῦ πο ἐπαῦ Ίλς ἀθπὶθᾶ 1ηΘ Ὅοθξοτθ Ὥ]θη. 

ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ. 10 καὶ πᾶς 
σι]] Ῥο ἀεπ]οᾶ Ῥθίοτθ Ἡθ ἍΑΒΠΡοΙ8 οἳ ἄοᾶ; Απᾶ ΘΥΕΙΣ οπθ 

ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται 
πΤἨοΟ βΗΏπ]1 ΒΑΥ 3 ποτᾶ Αρηϊπθῦ ἴΠθ ἍΆοἩ οἑ πιαἩ, 15 ση] Ῥο Εοχρίτετ 

αὐτῷ  τῷ.δὲ εἰ τὸ ἅγιον πνεῦμα βλασφημήσαντι 
Ἠίπα; Τα {ο Ἠϊπι πΠο αραϊπςί ἴ1θ Ἠοιτ Βρὶτιῦ Ἠας Ῥ]α»ρποπιθᾶ 

οὐκ.ἀφεθήσεται. 11 ὅταν.δὲ Ὑπροσφέρωσιν' ὑμᾶς ἐπὶ τὰς 
16 ντ] ποῦ Ῥο ξοτρίτοαη., Βαΐὅ νο {Πογ Ὀτίπρ, σοι ὮῬεβοτο {πο 

συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, Ἁμὴ.μεριμνᾶτεϊ 
ΒΥΠΒΡΟΡΙΘΒ Απᾶ ἴἩρθ Ἅτι]θβ απᾶ ᾖἴπο απὐποτίδ]θα, Ὄθ ποῦ οατοξΕι]. 

πῶς 5ῆ τί ἀπολογήσησθε ἢ τί εἴπητε 192 τὺ.γὰρ 
ποπ ος τνμαῦ Υ9 εΠα]] τορἰσιΊπ ἄθίεπορ, ος πλαῦ 7ο 5Ἱοα]ᾶ βα; Έοχ ἴπθ 

ἅγιον πνεῦμα διδάξει ὑμᾶς ἔν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἃ δεῖ 
Ἠο]γ Βοϊπς ἍὙυἩ ἴθαοα ος π ἰλπβί βαπιθ Ἠοιν πλαῦ 16.Ῥεμοτοβ [σοα] 

εἰπεῖν. 
το ΒβΥ. 

19 Ἐϊἶπεν δε τις Ααὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου,ὶ Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ 
Απᾶ “βα]ά 1ο9πθ ἴο Ἠϊπα Έτοπι ἴἨθ οτοινᾶ, Ἔδαομοτ, βρεπκ 

ἀποκτεννόντων ΙΤΊτΑ. ν) Σ ἔχοντα ἐξουσίαν ΗΤΤΑ. 
ἵ--- οὖν [1]ΤττΑ. π εἰσφέρωσιν ΤΊτΑ. Σμὴ σα σοι 

Σεκ τοῦ οχλου αυτῷ π. 

α περισσόν 1, 
7 ἔµπροσθεν 1. 

 [ἢ τί] ττΑ., 



ΧΙ. .λὐκΕ, 

ἀδελφφ.μου µερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονοµίαν. 14 Ὁ «δὲ 
{ο πι Ὀτοίπος Το άϊτιᾶο ΠΤΙ πι ᾖΤἴπθ ἀπΠοετίζαπορ, Ῥήτ πο 

εἶπεν αὐτῷ, οσο τίς µε κατέστησεν "δικαστὴν! ἢ µερισ- 
Βαἱᾶ {ο ἹἹ πλο΄πηθ λαρροϊηιεᾶ 8 ]αᾶρε ος 8 ᾱαἷ- 

τὴν ἐφ᾽ ἡμᾶς; 16 Εἶπεν.δὲ πρὸς αὐτούς, Ορᾶτε καὶ φυλάσ- 
νὶᾶδς οτες σος Απά Πε ββῖᾶ Ἅἵο Ίπεπι, 996 βπά ου. 

σεσθε ἀπὸ τῆς! πλεονεξίας' ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν 
9θ]γοβ Ίτοτα οΟΥΘΙΟΠΘΠΘΒΒ ; 30: µποῦ Ἰπ ᾖ1ῃθ αραπάβπορ 

τινὶ ἡ.ζωὴ.αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων. εαὐτοῦ.Ἡ 
[ο Ἅπσοπο Ἅ"Ἠής 1Ἠ49 ος ος Ἠλαί Ξππ]ςἩ Πο μαρτονταε, 

μ6 Ἐἶπεν δὲ παραβολὴν ο αὐτούς, λέγων, ᾿Ανθρώπου 
Απᾶ Ίο 6ΡΟΚΟ6 κα ΡΑΓΑΡΙΘ ο ο 30 “α ΊΤΙΡΠ. 

“τινὸς πλουσίου ἀ ὐφόρ ησεν" Ἱ χώρα" 17 καὶ 
δορτίαϊῖτπ 5γ]οὮ .. Σεοσί]ι Ἰοαρυπᾶαητ]τ νο νὰ. Απά 

διελογίζεο ᾖἔν, ἑαυτῷ, λέγων, Τί ποιῄσω, ὅτι οὐκ ἔχω 
Ἡο πθ8 χθαβοπῖπρ τη τἨϊπ Ἠήταβθ]ξ, ἍΒΑΤΙΠΡ, Ἠπιαῦ ϱΠβΙ11 4ο, {ος 1 ηανο ποῦ 

ποῦ συνάξω τοὺς.καρπούς-µου; 18 καὶ εἶπεν, Τοῦσο ποιῄσω' 
Ἅνλοτο 1 εα]1]αγ πρ τΩΥ Στυϊς ο ΑπΠὰ ο βαἷᾶ, ΤΗϊς γ]]1 ἄο: 

(καθελῶ µου τὰς ἀποθήκας, καὶ µείζονας οἰκοδομήσω, καὶ 
1 πι ἴβ]κο οτι σα ΕΤΑΠΡΣΙ6, Απᾶ µρτοβίθς σ]] Ὀα]]ά, θπᾶ 

συνάξω ἐκεῖ πάντα «τὰ γενήµατά' ἵμουὶ καὶ τὰ.ἀγαθά.μου, 
νη]]]αν πρ ποτ αἱ] πΙΥγ Ῥτοᾶισθ Ἀπᾶά  τῃγ ροοᾶ ἴμϊπρα, 

19 καὶ ἐρῶ τῇ-ψυχῦ-μου, Ῥυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ 
απᾶ Ι ν]] βαγ τν 1ΑΥ βοπ1, .. Ίποι Πα ΤΠΙΒΠΥ Ροοά (ππρε 

κείµενα εἰς ἔτη πολλά’ 
Ἰα]ᾶ ὃν Ἅᾖ31ος πες μυ. ὕλ]κκο {Ἠγ τοβί, ἁτίηχ, 

20 εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ θεός, ϱ"Αφρων,!' πα τῇ -- τὴν ψυχήν 
Βαΐ 3αμ]ᾶ "το "Ἠϊπα Ἰβοᾶ, Ἐοο], παρΏυ 3βοι] 

πἀπαιτοῦσιν! ἀπὸ σοῦ' ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι 
ΤΠεγ τεαῖτθ οἳ μεθ; απᾶ Σπηπαῦ "μοι 74ἱ45ύ "ργερατο 1{ο Ἅγγποπη 

ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων Ἱἑαυτῳφιὶ καὶ μὴ εἰς 
3811 Ρο Της Πε] Πο πο {πεββατεΒ πρ {2οΥ Ἠϊπιδε]ξ, απᾶ πού ἡἑοπατᾶ 

θεὸν πλουτῶν. 99 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς.μαθητὰς. αὐτοῦ," Διὰ 

εαῖ, νο ΣΙΕΣΣΥ. 

σου 

την 

4οᾶ τν τ1οἩ. Απά ηε βαἱᾶ ἵο Ἠ]5 ἀϊδοῖρ]ες, Ῥεσβαβο οΕ 

τοῦτα Ἰὑμῖν λέγω," μὴ μεριμνᾶτετῇ ψυχῇ- ὑμῶν! τί φάγητε, 
Ὁπῖβ ἴοτοα 1 ..5, Ἠθ τιοῦ οὐτεξα] 858 ἵο ρα {6 τλαῦγεκποα]ά ϱαῖ, 

μηδὲ τῷ σώματα τί ἐνδύσησθε. 3259 ή» ψυχἠ πλεῖόν ἐ ον. 
ΠΟΣ 48 10Πθ Ὥὓλοᾶγ πο Ἠΐο 

τῆς τροφῆς. καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 24 ια μλιῤδαή 
ἔλαπ πο Ζοοᾷ, Απᾶ ἴΠο Ῥοάγ ἴλαη ἰΠο ταἰπιρηῦ. ζοπδ]άες 

τοὺς κόρακας, ὅτι Ροῦϊ σπείρουσιν αοὐδὲῖ θερίζουσιν, οἷς 
Τπο ΤΑΤΕΠΣ, 3ος 3ποῦ 11Ἠο6Υ Ἴ5οπ ος χθαΡ, 

οὔὐκ.ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς' 
Ίπετε ἶ5 ποῦ 5ἴοτεποιδθ ἩοΟς ΡΤΑΠΑΙΥΣ, απᾶ 6οᾶ ᾖ2εεᾶς τῃεπα, 

: ο - ὃν ὦ οὰ σης 
πύσῳ μᾶλλον ὃ ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν ; 3256 τίς .δὲ ἐξ 

Ἠοῦν πιο ΤΟΤΕ γε 19χ9 Ὀθεέϊεγ ἴπαη ἴπε ὭὮὈῬϊτάς 2 Απά Υπο οξ 

ππαῦ γερποα]ᾶ ραί οἩ. ΙΠΟΣΘ 

ὑμῶν 'μεριμνῶν" δύναται "προσθεῖναι ἐπὶ τὴν-ἡλικίαν. αὐτοῦ! 
τοι (Ἠγ1} Ὀεῖηρ οατεξα] ᾖ5 αΌ]θ Μο αβά το Ἠϊς 5ίανατα 

πῆχυν "ἕνα: 96 εἰ οὖν ῄΤοῦτεὶ ἐλάχιστον δύνασθε, 
βομὈϊο 1οπεβ 14 {ποτοξοτθ ποῦ οτοπ [πε] 1εαςύ 

τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; 97 Κατανοήσατε τὰ κρίνα, 
σαν αΡοιέ ἴπθ πεβῦ αἴθ7θ σατεξυ]2 Οοπςϊᾶοτ ἴπθ Ἠ]ες, 

γε 4τθ αΌ]ε [{ο ἄο], 

ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 17 

το υ/Ἠῖολ ᾿ 
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ΤΗΥ Ὠχοίμαςχ, {παῦ Ἡφθ 
ἁῑνῖᾶςε {πο ΙπἩθΓΙτηηςσθ 
πλ Ἡ πας. 14 Απᾶ ὮοΦ 
βΒαἱᾶ απίο Ἠΐπα, Μιπ, 
π/Ἡο Πιαᾷθ Ίηθ Α αᾶρὸ 
ΟΚ Αα ἀῑν]ᾶοχ οτος γοα 2 
15 Απᾶ Ἡθ βαῖᾶ ππίο 
{ποπι, ΤαΚθ Ἠθεᾶ, απἆ 
Ὅοπγατο ος οονεῦοιβ- 
1θ68: ΣΟΥ  ΤΩΛΠ)8 149 
οοπβ]θίθίἩ πού 1π ἴ]Ἠθ 
αὈαπάβποο . οἳ ᾖΤἴπθ 
ἡλῖπρε τν/λ]οἃ Ἡθ Ῥο»- 
ΒεβεοίἩ, 16 Απά Ἡθ 
ΒΕΡ8ΚΘ Α ῬαχαΏ]θ υπίο 
ἴἨθτα, ΒΗΥΙΠΡ, Τ19 
Ετουπᾶ οἳ α οετίἰαῖπ 
πἰοΏ Ώιαπ Ῥτουρ]{ Εοτί 
Ῥ]οπ{αΕα]11γ : 17 ατιὰ Ἰθ 
Όπουρπύ πηνία Ἠϊπη- 
5ε1{, βαγΙΏρ, πα ῦ «πα]1 
. ᾶο, Ῥεοδ δε 1 Ἠπνθ πο 
τΟΟΠΙ Ὑ/ΠΕχθ {ο Ῥοξίοπ 
ταγ {τυῖζ»ρ 18 Απάὰ Ἱθ 
ρα1ᾶ, ΤΗἶς τ]]] 1 4ο: 1 
πι] Ῥρα]] ἄοπηπ τιν 
ῬασΠΑ, απά Ὀυ]ϊ]ᾶ ρτεητ- 
65; αηΏᾶ {Ἠοσο νν1]1 ΙΤ Ῥο- 
Βίου; α1] ταγ Εγιίβ απᾶ 
ΤΩΥ ροοᾷ5. 19 Απά Ι 
πι] 6αΥ ἴο τιν 5ου], 
Ρο], ἴποι Ἠαςῦ πιο 
Ροοᾶςβ ]βὶᾷ πρ ΕΟΓ ΠΙΑΠΥ 
ΣΕΒΣΥ5/; {κο {Ππίποθθηςθ, 
εβῦ, ἀτῖπ]ς, απ Ὀθίπο- 

20 Βπαὶι ἄοά βαϊά 
ππζο Ἠϊπα, Τ]ιου 2οο], 
118 πὶρηί ἵπψ 5ο] 
ϱΏ]] Ὢε τεαιϊὶτεᾶ ο 
1Ἠ66: ἴπεη τηοῬε εΏβ]1 
Ίμοςο {πῖπρς 6, ν;π]οἩ 
ἴῆλοα Ἠαξί Ῥτονίἀαᾶ 2 
21 8ο ἴβ Τε {μαί ἸαγοίἩ. 
τρ ἵτεαβσατο 1ος Πϊτῃ- 
561ξ, απ 15 πο τῖοἩ 
τουνατά ἀοἀ. 22 Απᾶ Ἡθ 
εαῖᾶ αηῖο Πΐ5 ἀϊςοῖρ]ας, 
ΤΠοχθβοτο 1 »αγ ππίο 
οι, ΤΑΚΕ πο {ΠποισΏε 
Ίοχ τουσ 146, ππαίῦ τθ 
βΏα]] οαί; ποϊίπες {ος 
Τε νοάγ, πΠπίέγε 5Ίια]1 
ΡιῦοἩ, 25 Τη9 149 18 
ΊΩΟΤΘ {Ώαπηπ Ἱπηθα6, ππά 
1µε Ῥοᾶγ ἵξ ηιογε ἔπηπ 
ταἰπχεηί, 24 Οοηεῖᾶες 
ΤἨο ΣΑΥΕΗΩΣ: ΣΟΥ ΤἨςΥ 
πιεΙ{]οχ 5ΟΥΥ ΠΟΣ ΤΟΑΡ; 
π/ΏΙοὮ ποϊίπετ Ἠατο 
Β{οτεἈοι5ο Πος ΌΛτη: 
Απᾶ ἀοά {εοᾷείἩ ἔπεπα: 
Ώου ΠαΟὮ ΤΠΟΓΘ 4ΓΘ 
Ψο ὈῬεϊθες {ἰπαπ 1πΠο 
4ου] 325 Απ τυλῖο]. 
οἳ γτοιι νη(Ὦ ἰπκίηπς 
{ποαρβπῦ ονπ πἀᾶ {ο 
Ἠ1» φἴαίατο οπο οαδῖτ 2 
26 Τξ το ἴπεηπ Ῥο ποῦ 
30]ο 1ο ἆο ἴπαι τπῖπς 
πΏ]οἩ 5 Ἰθμςθί, ΥΏΥ 
Ίβο γε ἴποαρηΏί ος 1ηθ 
χοςςῦ 27 Οοηφ]ᾶοτ ἴμθ 
1111ε5 Ἡοπ ἴπεν Ρτοη : 

. κριτην ΗΤΤΑ. Ὁ πάσης 11 ττΊτΑνγ. 9 αὐτῷ ΗΤΊΙΑ. ἃ ηὐφόρησεν 1. 
τον σῖτον ἴπε νηιεαῦ τε. --- τον τι[Α]. Β ἄφρον ΟΥ. ἍἡἉ αἰτοῦσιν ΤτΑ. 
ον 1. Ἰλέγω ὑμῖν ΤΑ. --- ὑμῶν (γεαᾶᾷ 35 το 116 16) ΠΤ1νΑ. 
Ῥο ν)τ. 5 Έ [γαρ] (εαά (ος πε) .. Ρ οὔτε ΠεΙ[Ώεν ΤΑ. 
. επὶ την ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι Α. --- ἕνα (έάά κα οι δι0) πττ]Α. 

ε τὰ ποσα. Ἐν 

1 αὐτῷ τ. παν. 
. {- [ὑμῶν] (τεαᾶ γουτ 

4 οὔτε ΤΑ. τ Γμεριμνῶν] Α. 
5 οὐδὲ ΗΤΤΑ. 



196 
απον Μοῖ] ποῦ, ἴποσ βία. 
ποῦ; ππᾶ γοῦ 1 8γ ππῖο 
σοι, ἴμαῦ Βο]οπιοῦ 1π 
Φ]Ι Ἠϊς Ίου πης ποῦ 
ατγαγοᾶ” Ικθ οπθ οἳ 
άἸορθ. 28 ΤΕ τηεπ ἄσᾶ 
5ο οἸοῦμθ' ἴμθ Ρτ858, 
τη]λϊσὮ 15 νο Άαγ 1π Πο 
βο]ᾶ, απᾶ {ο ΠΙΟΣΥΤΟΤΓ 18 
απβὲ 1πῇο ἵμθοσεπι Ἠοσν 
παμοἩ πιοΓθ ωδ]ϊ 16 
οἴοί]ε τοι, Ο γο ο Η1ὔ-ι 
119 ἑαβι2 29 Απά ρεε]ς 
Ἰποῦ το ας σθ βλ] 
'θαξ, ος Ὑηαῦ Υθ επα]] 
ἀτίτιῖς, πεϊίποσ Ῥο ο οἳ 
ἄοαδε{α] πι]πᾶ. 90 Ἐου 
αἲ] ἴἨεςο {πίπρς ἆο ἴπθ 
Ώβ{ίοπς οἳ ἴπο πγοχ]ᾶ 
ποθ]κ αξύεγ: απᾶ τους 
Έρίπετ Κποποῦ΄ Όλα 
σθ Ἀαπθ ποεᾶ οἳ Ὄμοςθ 
άπίπρα, 5ἱ Βυΐταῖπες 
Βοθις το ἴΠε Ιϊπράοπα οἳ 
ἀοᾶ :, απᾶ αἩ Όπεβθ 
θλήπρς «Ἡσ]] Ῥο πἀάοᾶ 
ππέο τοι. 32 ἘθΗΣ ποῦ,. 
Ἰϊμε]ο Ἠοσο]ς; Τον 10 18 
ποις ἘἙπίπετϐ Ροοᾶ 
Ῥ]οβθυτθ Το Ρτοθ τοι 
11ο Ἰήπρᾶοπι, 90 ΒεΙ] 

.Ἠλαῦ γε Ώβνε, ππᾶ ρὶγθ 
α]πιβ, Ῥτον]ιᾶρ γοιτ- 
Ἐε]τοΒ Ῥαρς πἩ]οΕ αχ 
τοῦ ο]ά, α Ίτοπβατε 1η 
ἔπο πρατεπΕ {λαῦ ἑαϊ]- 
εἶ] ποῦ, 3ὙΠΘΙΘ πο 
{πεί αΏρτοβο]ιεί]ι, πεῖ- 
Ἔλου ταοῦἩ σοχταρ{είη. 
94 Ἐοτ πΠΕΓΘΤΟΠΣ ἴτθι- 
Εατο 19, ἴποτο νπὶ]] γουσς 
Ἠεατί Ῥο 41δο, ͵3δ Τεῦ 
ποιχ Ἰοῖΐπα Ῥο ρἰτᾶρά 
Ἀροπαῦ, απᾶ οι: Ηβ08᾽ 
Ῥατηίηπρ; 36 απᾶ 7ο 
Ψουσβε]τοἈ Ίϊκο ππίο 
τηθη ἐπαῖ νυαϊὸ 2ος ἐΠαῖσ 
Ίοχᾶ, ποτ Ἠθ υγΙ]] Το- 
ὕπτΏ τοπ ἴλο πεᾶ- 
ἄΐπρ; πας πο Τε 
οοπιθῦΏ απᾶ ἈΈποο]κ- 
εἵΏ, ἴπαγ τι οΡρεπ 
πΏβο Ἠϊπα ΙπαταθάΙβ{ε]γ. 
37 ἨΒ]εβδοᾷ ατε 'ποςο 
Βεεταπίβ, πηοπι Ίπο 
Ἱοτᾶ 'γΊιθΠ Ἡθ σοπιεῦἩ 
Ε]ια]] Άπά παϊομίπρ: 
ποπ] 1 ΒΑΥ απίο τοι, 
ἵἩπῃ Ἠο βΏα]1 ρἰτᾶ Ἠίτη- 
Βε]ξ, απᾶ τηα]κθ Ίπεπα ἴο 
Βἰν ἄοπη Το πιεαῖ, απᾶ 
νι] οοπιθ, ΞοχίἩ απᾶ 
βογτο Ίπ6πι, 38 Απᾶ 1 
Ίο 5Ώα]] οοπιθ]Ίτ 1ο Εθ- 
οοπᾶ ν/αΏςἩ, ΟΥ σοπΏθ Ίπ 
Ψπο π]τα νταῖοἩ, απᾶ 
Ἀπᾶ 1]επι κο, Ὀ]εββθᾶ 
ΑΥ6 ᾖποςθ βογταπ{ς, 
39 Απᾶ {Π]8 Κπονγ, ἴπαῦ 
16 το ϱοοάΊπαπ οἳ πο 
Ἡοιςδο Ἠπᾶ Έπονπ νΏπ 
Ἄοιχ ἴπο ἠηΠῖθξ πτοπ]ᾶ 

ΧΙΙ. 

ὑμιν,Σ. 

ΛΟΥΚΑΣ. 
οὐ.κοπίᾷ, οὐδὲ -«νήθειἹ λέγω.δὲ 

λοπ ΊΊο7 µτοη: 3Ίλπογ Ίαροις πού, πος ἆο ἴπεγ αρα; ῬαπύΤεαγ ἵἴοπσοα, 

«οὐδὲ Σολομὼν ἔν πάσῃ τῇ-δόξφ.αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν 
Μοῦ οτοαπ ἈΒο]οπου Ἰπ 11 Π18 ρ]ουγ. πγας ο]οίποᾶ 386 ϱ0Π6 

, » δὲ πο ῥ , 3 - -.) ” Π π 
τούτων. 328 εἰ.δὲ Στὸν χόρτον εν τῷ ἀἄγρφ σῆμερον ὄντα, καὶ 

πῶς "αὐξάνὲι' 

οἳ ἴμοςθ. Ῥυίέ1ξ Όπθ . ΕΓΑΞΒ 3ππ “λθ 5Αε]ᾶ Ἅ«ο-άαγ ανημὶσομ "18, απᾶ 

αὐρίον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁθεὸς οὕτως” ἀμφιέννυσιν,' 
Ἰο-πιοχΥόγ/ Ἱπίο Απ ΟΥΘΠ 18 ομςῦ, αοᾶ ᾽ πας ΒΙΥΑΥΒ, 

"ν - ε ” 9 ΕΦ Σε...» μ΄ -” 

πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 29 καὶ ὑμεῖς μἠ.ζητεῖτε 
Ίοπ πιποα τηῦπες σοι,-Ο [σε] οἳ 110018 ἑαα2 Απάᾶ 7ο ΒθθΚ το ποῦ 

ῃ , ΒΛ ΄ η ος ο] ; ῤ μ 
τἰ φάγητε"ἠϊ τί Ἠπίητε, καὶ μὴ.-µετεωρίζεσθε. 90 ταῦτα 

π'Ώαῖ γε ταβγ 6α! ος γηαῦ ΥθτάΑΥ Ατίπ]ς, απᾶ Το ποῦ Ίπ απχὶεισ; "μεςρλἐπίπρη 

γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου Ὀἐπιζητεῖϊ"' ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ 
2ος ϱἹ Ίο ΠηβΙοηΒ ο πο ποτ]ᾶ βεε]ς αξίετ; απᾶσοιτ Ἐαΐλμος 

οἶδεν ὅτι χοῄζετε τούτων. 51 πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν 
ΙΚΠΟΥ/Β ΌΠβὲ γθ Ὠβτο πθεᾶ οΕ Έπος ὑῆημβ,΄  ἍἩΒιαδ 9θεκ7ο ᾖἴλπο Κἰπράσπι 
σ ῦθ - 1 ῃ κ. Π] / Ιι θήσ ε ον ο Ν 
τοῦ θεοῦ,! καὶ τὰῦταἙ πάντα! προστεθήσεται ὑμῖν.. 9 μὴ 

οξ οᾶ, απᾶ “εβρ «ἠμίπρα 11 ΒΗΑ]] Όρ αἆᾶοᾶ Ίογοι.΄ 3Νοῦ 

φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον' ὅτι εὐδόκησεν ὁ-πατὴρ.ὑμῶν 
148ΑΣ, 1819 -"Άοοχ, ᾶοχ "Ὅοο]ς “ἀε]]ρ η αγοιχ "Επλλος 

δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.. 99 πωλήσατετὰ.ὑπάρχοντα.ὑμῶν, 
ἵπ ᾳ]γῖης τοα ᾖἵἴπθ ἍἈΧΚἰπρᾶοπι, 5611. ουσ Ροββθββίοπς, 

α, δό ἐλ 8 2, ο) « ” 8 [μον 
καὶ δότε ἐλεημοσύνην"- ποιῄσατε ἑαυτοῖς «"βαλάντια! μὴ 
απᾶ Ρἶπο βἶταβ; την] πο ΨοµχβθΙπθΒ  Ῥίχς  ποῦ 

δν όη - υ) - 

παλαιούµενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἓν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου 
ρτοπίηῃ οἱ, ' α χθακασθ. ταπβαλής Ἄ ἀπ Ἅᾖ3ἩΠθ ἍΊΘΑΥΕΠΑΒ, πγπετθ 

κλέπτης οὐκ.ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει' 94 ὕπου.γάρ ἐστιν 
3Πἱ6ξ ἆἄοθεβ ποί ἄταιν πθάτ, Ἠος τποίἩ '-΄ ἀθδίτογ. - ..«Ἐοσ ππετθ 18 

ε Ν ε αν μες τε / ε ρ. ”  αις ” 
ὁ.θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ.καρδία-ὑμῶν ἔσται. . ὃ5 Ἔστωσαν 

Τους ἴτθαβιτθ, ΊἨθτο πο  Ἅγοιτηερτί ΜΗ τε. 1ιεῦ Ῥοθ 
ειν «2 νο ης : ααά τε ας .. « ἃ ὑμῶν αἱ ὀσφύες! περιεζωσμέναι καὶ οἱ λύχνοι καιόµενοι' 96 καὶ 

σοαισ , 1οἵπβ «ρἰτᾶςᾶ αροιαῦ Απᾶ πρ ἍᾖῬυτπηίπρ; ᾽απᾶ 

ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις ' προσδεχοµένοις τὸν.κύριον.ἑαυτῶν, 
γο 11ο Το ΤΠΘΩ τε Ὕγβ πρ ΕΟΤ ἡποῖτ ]οτᾶ, 

πότε ΄ Εἀναλύσει!. ἐκ τῶν 5 γάμων, : ἵνα ἐλθόντος καὶ κρού- 
ὍυΏθηογου Ὦο επα]] τοίατη ἔτοπα ἴῑπο πθᾶᾶίπρ Ε8βΞΙΒ, ἵπαῦ Ἠανίηρ οόπαθ ππᾶ Ἠαγίπρ 

σαντος, εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 9 µακάριοι οἱ δοῦλοι 
Ἐποσκεᾶ, ἹπαπαθᾶΙαῖεΙσ 1πεγ πιαγ ορεπ Το Ἠΐπι, Ῥ]θρπθά “Ἀροπᾶπιαι 

ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος εὑρήσει΄ γρηγοροῦντας. ᾽ἁμὴν 
αγµο5θ Ὑποτα σοπήπᾳ ἴπθ . Τιοχά ἍΑΠΑΙΙ Ώπά ππαοπίπα. ᾽ Τοσ]ν 

λέγω ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινε αὐτούς, καὶ 
1η ᾖογοι, {ἐλαῦ Ίο τῖ]] ρὶτᾶ Ἠϊταβθ]ξ απᾶ φ]] τπακο “τοο]ῖπθ 1ἴἨθπι, απᾶ 

παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 98 Ὠκαὶ ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ 
σοπιΙηρ Ἡρ νι] λα -νμρπα, τε Απά 1ξ Ἡθ οοπΏιθ 1π 1πθ ΄ βεσοπᾶ 

φυλακῇ, καὶὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ εὕρῃ οὕτως, 
ψγθῖσοἩ, . Απᾶ ὁ ἵπ ἴμθ ἰΠπίτά ,.. παῖοαι Ἡςρ σοπιθ, Απᾶ Άπα [ιποπα] ἴλπα, 

μακάριοί εἶσιν ἰοὶ δοῦλοι ἐκεῖνοι.'. 99 τοῦτο-δὲ γινώσκετε, ὅτι 
Ῥ]θξαεᾶ 8ΤΘ 3ροπάπαεπ 141956, Ῥαῦ ὑπ] - που, τμαυ 

ῃ ” ῃ ορ , ο ο « , ” 
εἰ Όδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλεπτης ἔρχεται, 
18 Ἠαὰ Ἰκπουνι αγμλρ "παααίοτ 5οξ” 11ο "ποπβρ Ίπ πα ῦ Ἀοιχ 18 ἍήΠπίθε Ἰβοοπίπς, 

Ἡ οὔτε νήθει οὔτε ὑφαίνει ἴπεγ ποϊζΏετ βΡίΏ ΠΟΥ Πθαγο ΤΑ. 
ρτον ὄντα σήµερρν ΤΑ; τὸν χόρτον σήμερον ἐν ἀγρῷ ὃ 

(5 ος 
ἀγρῷ τὸν χόι 
αμϕιέόει ΤΤιΑ. 
ΗΤΤΑ. 4--- πάντι 
Ὦε πῃαΥ Τ6ίΊΥΩ ΠΠΊτΑ. 

α -- [ότι] ὑπαι 1. Σ ἐν 
ντα ΠΗΠτ. Σἀμϕιάζει 1; 

Ρ ἐπιζητοῦσιν ΤΊτΑ, ο αὐτοῦ (γεαᾶ Ἠ18 Ι«1Ώρᾶοτη) 
ε βαλλάντια 1 ΤΊΤΑΥΓ. { αἱ ὀσφύες ὑμῶν 1. Εξ ἀναλύσῃ 

κἂν ἐν τῇ δευτέρα, κἂν αηὰ 11η Ίηε Βοοοπᾶ απᾶά 1{ πττα, 

3 καὶ αηᾶ την, 
α [1]τ'τα. 

} 

[οἱ δοῦλοι] ἐκεῖνοι Ίτα; ---- οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι (/εαά 916 19γ) τ.΄ 



6ι ον 

ΧΙ]. 1 0 κ ΕΒΕ. ο 19] 
Σἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ)]ᾶν' ἀφῆκεν  Ἀδιορυγῆναι" ΄οπιο Ἡρ ποπ]ᾶ πανο 

κ. ππομ]ὰ Ἠρτθ γρίσλἈθᾶ, απᾶ σος ποῦ Ἠανο βαΏετεά {ο πο Όντο παμε παρα σος τος 
- ᾿ ο] Ε ΄ « 

τὸν.οἶκον. αὐτοῦ. 40Ό καὶ ὑμεῖς "οὖν' Ὑγίνεσθε ἔτοιμοι ο ας . 

μασ, κ. . ακὰ 9 : αΒετεξασα ορ 5ο αεταγ; ος ΒΟ : 2οΣ ἴ]μθ Βοη οἳ Τ1ΑΠ. 
ὥρᾳ οὐ. δοκεῖτε, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 41 Εἶπεν- δὲ οοπιοῦα αἳ απ Ἀους 

1η τῃο Ἠοιχ το ἐλ]π]ς ποῖ, πο Έοπ οξτηαπ 60ΣΠ68, Απά Ξεα]ᾶ π ο ο ρὸ νς 

οαὐτῷὶ ὁ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν-παραβολὴν ταύτην ἴο Εἶτα, Τοχᾶ, αρθβ]κοςξ 
δµ0 "μΐπι αῬείος, Τ,οτᾶ, το τπΒ Ες ΡαχαὈ]θ ἴποα {Πῖβ ρηταῦ]ο απῖο 

ρ ἴ ,.  ἹΒ, ΟΓ ΕΤΕΠ {ο αἱ 2 
λέγξις, ἢ καὶ πρὸς πάντας! 49 ΡΕἶπεν.δὲι ὁ κύριος, Τίς 45 Απᾶ Ώνο Τιοτᾶ θαῖᾶ, 

προλκοςί ἔμοι, ος 85ο το 2 Απα παῖᾶ {μο Τιοᾶ, Ίπο Ἠποίμον 15 υμαῦ {α1έι- 
ν σον ες ν , , 1] , ο ῃ {α] Απἁ πνίςο οἰενγατᾶ, 
αρᾶ εστιν ο πιστὺς οικονομος Ίκαι' ὀρονιμος, ον καταστῆσει πλοτα λές Ἰοτᾶ ελα] 
ἴπεαπ ᾖ ἍᾖΊλπο Σα μάπα] κἰθπατά ἈΑπᾶ ΤῬτιάςηϊς, Ὕλοτι ὁνη]] εεῦ Ὃ πο ντα 

Ν .” ΄ - ” - οπξεΠποια, τοΡβινο [/ιε) 

Ιὁ κύριος ἐπὶ τῆς.θεραπείας αὐτοῦ, Ττοῦ! διδόγαι ἔν καιρῷ στὸ! ελεί ροτῦῖοπ οἳ τιθιὲ 
αμπο "Ἠοχᾶ οτε Ἠ18 Ἱουβεμο]ᾶ, το Ρο Ἱπ 8θ88οπ {πο {παᾷπθβεαβοπῇ 48 Β]εςα- 

ο 2 , « » .” εν ῃ ι ε ὅ ἴπαι εετναπῖ, 
σιτοµέτριον; 49 µακάριος ὁ δοῦλος.ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν πνμοπι Ἠῖς ]οά πνησα Πό 
1µοβΈµτο Οἱ οοτι 2 Ῥ]εβςεᾶ ἐλαῦ Ῥοπάπιβη πγΏοτα Πατ]ηρ "οοπ1θ οοππεῖἈ 5Ώα]Ι Βπᾶ 5ο 
: ον πο .ω ο ρ ο , «.- ἀοΐπρ. 44 ΟΕ ἰταίαμτ 
ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν, καν ππέο οι, ἐλαῖ Ἠθ 

1118 “]ιοτᾶ ππ]] Επᾶ ἁἀοῖπς Ἅᾖπιαβ. ΟΕ ἰταίῃπ 1 ΡαΥγ ογοα, τν] πιβκο Ἠΐτα τα]ος 

ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. α5 ουσ. 
ολαῦ οτες 9 Ἠ1β ῬΟΕΕΘΡΘΙΟΠΒ 'θ πή]] ϱεῦ Πτα,  γναπό Εαγ ἵπ Ἠϊβ Ἠθατέ, 

45 Ἐάν δὲ εἴπῳ ῥὁ.δοῦλος-ἐκεῖνος ἐν τῇ.καρδίᾳ-αὐτοῦ, Χρο- οωωῖαςν αμα ἀνιὶ Ἐν 
Βατ Ἡ ἈαΠοπ]ᾶ 8ΑΥ 1ἱΠαῖ Ῥοπάπικας  {π Ἠῖς Ἠθατέ, “Ὢθ- ρῖπ {ο Ῥθβέ 1Ἡθ ππεηεοτ- 

ρ ες ον »” 5 μ τς » /͵ δρ Τ8Πί{Ε πιά ΠπιαΙᾶθΏς, θπᾶ γίζει ὁ.κύριός-µου ἔρχεσθαι' καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς το ΡΕ αλα απα 
1179 ατηγ "Τιοχὰ Το οοπαθ, απᾶ αποα]ά Ῥεβίῃ ἍᾖΤο ΤῬεβῦ Τπς {079 ἄτιηκεπ; 46 τηθ 

παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν-τε καὶ πίνείν καὶ µε- 19ὶ ο λας εεσναπέ 
ΣΊΕΠ-ΣΕΕΥΑΠΙ8 Απᾶ πο πιβ]ά-βεγναπίς, Απά ἴοεαῦ απᾶ το ἀγίπ]κ απᾶ Το Ώθ τῃρη Ἡς Ἰοο]κοίῃ ος 

βύσκεσθαι' 46 ἥξει ὁ κύριος τοῦ-δούλου.ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ 105 λΐπι, απᾶ οἳ µἩ Ῥουσ 
ἄταπκοῃ, δνη]]Ίοοπης 1119 "Τιοτᾶ 30Ε "ἴπαῦ Ῥοπάπαβη. 1π Ά4αγ Ὃν ος 

“ὁ οὐ.προσδοκῷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾖἨἢ οὐ-γινώσκει, καὶ ἄ9τ, απᾶ σΏὶ αρροϊπό 
ος Ξ . νι Ἠϊνη Ὠϊ5 Ῥοτίίοιπ ππΙτη 

4Ώ πνΠ]ο] Το ἆοθβ ποῦ εχρεοῦ, Ἀπᾶ ᾖπ ΑΧ λοιχς πΠίοα Ἡς Κποπηςποῦ, απᾶ Ἑηδππεμπετοςς Ίτκπα 

διχοτοµήσει αὐτόν, καὶ τὸ.μέρος.αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων Ἀιαῦ εοτγαπῶ, ΠΙΟΣ 
ππ]] οαῦ “19 πο Πΐτα, απᾶ 5 Ῥοχ{ίοπ. πι {πο απνοιίετογς Ποπ Πίς ]οσᾷ”ς νρῇ]], 

- τς η ον τ ἒ ά : ὰ απά Ῥπερατθᾶ ποῦ λπι- 
θήῆσει. 47 ἐκεῖνος.δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ 5εἴς πεῖτμος ἀῑᾶ βοοοχ- 

τη] ορροϊπῦ, Ῥαί ελα Ῥοπάπιμἁ πο Ίπποι {ἴ]λθ σι] Ίις {ο Β15 π], 5ΠΑΙ 
Ἱ Ἓθατεπ ἍΠτνιῖἩ ΤΙΩΑΗΥ 
κυρίου. ἑαυτοῦ,ὶ καὶ μἠ.ἑτοιμάσας "μηδὲ ποι]σαξ πρὸς οἱγῖρεν, 48 Βαῖ Ώο ἔλαῦ 

οἙ Ἠΐ5 Τιοχᾶ, απᾶ Ῥτερατοᾶ ποῦ πΟΣ αῑᾶ ποεοτᾶῖπρ {ο ΧπενΓποῦ, βπᾶ ἀῑά οοπι- 
εδ. ο. οδε , ον : ταῖς {πηρε πνοτίἩγ οξ 
τὺ.θέληµα.αὐτοῦ, δαρήσεται «πολλάς' 48 ὁ δὲ μὴ «αῖρες, εμα]] Ῥο Ῥοπό- 

118 ση], ΕΊια]] Ῥο Ῥοαίοι πᾶἩ τπαπγ [5τῖρες]; Ὀαίμο πΊο τοῦ επ ὙΠίἩ {εν δίγ{ροβ. 
- ος , η ο, ας ͵ η: .., Έοχς ππῖο ΊΥΠΟΠΙΚΟΘΕΤΟΣΓ 
γνούς, ποιῆσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παπποἩ ἴς βἴτο, οἳ Ἠϊτα 
ἆπους, Ἀπᾶ ἀἷά [ΠΠϊπας] ποτίπσ οἳ 5ἰτῖρες, ε]ια]] ορ Ὀεαίει πι {46Υ. 5Πα]1 Ῥρ παιαςὮ τοαιῖτ- 

α ἂν τ σα; : , ᾳ / ο, 84: ΑΠᾷ Όο Ἠμοπι Τηθεῃ 
παντὶδὲ « ἐδύθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾽ αὐτοῦ" Ίινε οοπατα(μέρᾷ ταπ«Ἡ, 

Ἅπά ΘΤΕΥΤΟΠΘ ἴο τΥποπι γγωβ ϱἶτεη ΠΙΙΟΗ, ταποὮ τη]] Ῥο τεααῖτεά Ίτοπι Ἠϊτα; οἳ Ἠῖπι {μεγ υπ] αε]ς 
: , ) , ὕμοπιοτε, 49 

καὶ ᾧ  παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν. ἴο τοπ Βχὸ οα λε 
Αιιά {ο γ/Ώοπα γης οοπιτη]ε{θᾶ ταποἩ, {Πθ πιοτα π]] {πεγ ας οἳ Ἠϊτα, εαχίΗ; απά τνπα υγ] 

49 Πῦρ. ἦλθον βαλεῖν πεἰςϊ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἆμας ο Ῥμι τμ 
Ἔπθ Ἰόμπαθ ᾖὕοσαρῦ πο ἴμε εατίἩ, απᾶ ππαῦ τη] 1 1ξ ΑἸτεμας ΤῬαρβίστα {ο Ρο Ῥαριίσεᾶ 

ἀνήφθη» ὄ0 βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συν- «ωμό ππά Ῥαγ. ος 
1ΐ Ῥο ΚΙπά]εά 2 Ῥαΐ Αα Ῥαρίίδτα 1 Ἠμγθ ἵο Ῥο Ραρίίσεᾶ [υπ]θ], απᾶ Ποῦ ατα βοσοιαπρ]Πςμεᾶ! 51 5αρ- 

έχομαι ἕως-οῦ" τελεσθῃ.  δ1 δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρε- Ἐν σο μονο ολη 
Βἰχαιίεπεά απο] Ἅᾖἱ Το οσοπιρ]]5ῃεᾶ 1 ΠΠ γο ἰπαῦ ἍΎ)ρεαοθ Τ{οΙ]7οι, Νας; Όαι γα- 

γενόµην δοῦναι ἐν τῇ γΏ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ ἡ Όλοι ἀῑν]είου: δὲ {ος 
οππης φορῖτο ᾖἹωπ 1πΠο ϱυγιῃὸ Νο, 15αγ ἴοτοι, ὭὨῬὈαί ταίπος 
/ 

κ--- ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ (τεαὰ Ὦε σοι]ὰ ποῦ Ώατο 5αΠοτεᾶ) τ. Ἱ --- ἂν ΤτΑ. αι διορυ- 
χθηναι ΤΑ. ἃ --, οὖν ΙΤΊτΑ. 9--- αὐτῷ 1ΠΙ[Α]. Ρ και εἶπεν πτγα. 4 ὅ {ης ΤΊΤτΑ 
καὶ ὁ αμ ἴηθ σγ. ε--- τοῦ Ι[Ττα]. 5 --- τὸ (/εαᾶ ἃ πΙεΙΡΗΤθ ΟΕ ϱΟΥΗ) Τε. ξ αὐτοῦ 
ΙΠΤτΑ. ὉὙΠοςἹ. ἍἩ ἐπὶ ΠΡΟ] ΙΤΊΤΑΥ,. Ἅᾖὅτου ΙΤΊΤΑΥΓ. 



198 
ἔτοπι Ἠοποθίοτίῃ ἴπετο 
Β]ια]] ο ΆΏγο ἵπ οπο 
Ἡοιβθ ἀἱγιαεᾶ, {τος 
βραϊηδί Όντο, απ Ένγο 
Αρηλαδύ {ηἨτθο, 55 ΤΠο 
{π1]ιοσ ϱΏμ]] Ὄο ἀϊγ]αεά 
Ἀραϊπβδύ ἴμπο εοἩπ, απάἀ 
{πο βοη οβαϊπδί (πο 
Σαΐμεχ ; πο πιοῖπεσ α- 
Εαϊπεῦ ᾿ Ειο ἀκαρλίες, 
απᾶ πο ἀπαρ]λίεγ α- 
βαϊπςῦ {πο τποίβοτ ; τμο 
πηοίΏετ Ίτ Ίαν Ἀραϊποῦ 
Ἡεγ ἀααρμίος 11 ΊΑνή, 
Αιιᾶ ἴπο ἀπαρ]ιίογ ἵπ 
Ίβνν αρα ἲπδί Πεσ πιοῖ]ος 
{η Ἰατγ. 

54 Απᾶ Ἡο παῖᾶᾷ Ά]5ο 
Ίο πε ῬεοΡ[θ, ΠΕΠ ο 
κεθ ἃ οἸοιά τῖδο οαῦ ΟΕ 
1πο σνεςί, ἰταϊρ]σνηγ 
Ύθ5αγ, Τιοτθ οοταοίπα 
ΒΠΟΥΓΕΣ; απᾶ 5ο 10 18, 
96 Απᾶ᾽ πππεπι 36 5εθ 
1πθ ποαίΏ πυπά Ῥ]ουγ, 
Ὁ 547, Τηεχο νΠ]] ο 
θεα; απᾶ 16 οοπαείἩ {ο 

Ρα55. 56 ΥεἩγροοτίϊες, 
Ἡθ ο8π ἀἱδοθτα τπο Έαοθ 
οΕ ἴποθ Ε]ς απᾶ οἳ ἴ]ο 
εατύα; Ῥαὺ Ἠοι 15 1 
που 7ο ἄο ποί ἄῑδοετπ 
μ0ῖ5 ᾖταρῦ ο7 Υ6Η, απᾶ 
ν/Ώγ εΤοπ οΕγοιτεθ]τοβ 
1αάρθ γο πού πνλαῦ 18 
τιβπυ 58 Ίπεπ ἴποα 
Ροο»ί ση ὑΠῖτπε αἄτετ- 
Β.ΤΥ ὕο πε πιαρ]δἰταἴα, 
ας ίλοι ατἱ ἵπ ἵἩθτναγ, 
Εῖγο ἀἴ]ρεπσο Ίἴπαῦ 
ἵποα ΤηΑγεβί Ῥο ἀε]- 
νογεᾶ ἔτονι ηῖπα; ]ο5ΐ Ἡς 
Ἠρα]ο ἴλερ {ο {πο ]αάᾶμο, 
Άπά ΤἴἨθ Ἰπάρο ἀθ]ϊνεν 
ἔ]ιου νο ἴπο οβϊσεςσ, ϱηᾶ 
{λε οὔποοτ οπβῦ ἴηοε Ἱπ- 
Ρο ΡΕΙΡΟΠ, 591 {6]] ἴπεο, 
ἴποα εΏα]ό ποῦ ἀορατῖ 
{πειισθ, Ό]1 ἴποα Παςῦ 
ραῖᾷ {πο τεστ 1890 ταζο. 

ΧΙΤΙ. Ἔπετο πετθ 
Ῥγοξεπί αἲ {λαῖ 86β5οπ. 
Βοπιο ἔλαῦ ὑο]ά Ἠϊτα ος 
πε ΑΙ1199ΑΏ5, ὙΓΠοξςΘ 
Ρ]ουᾶ Ῥ]]αΐο Ἠαᾶ ταίπ- 
Ρ]εᾶ ντ πεῖτ 5βοσ]- 
Ώοε. 2 Απᾶ οΌεκας 
Βηςπνετῖηπρ παῖᾶ απῖο 
ἴπεπαι, Ῥαρροςο Τθ 1ηαῦ. 
ὕποςθ ρ111βαης γγετθ 
ΒΊΊπετα 4Ώοτο α]] {ο 
6α]εητς, Ὅθοαβτιςθ 
Ίπογ εαΏετεᾶ ΑποἨ 
'μπρβ2 ὃ Τ 1ε]] τοα, 
Ναγ: ὍΌαϊ, εκσορί το 
τερεηῖ, 7ο 5Πα]] αἰὶ 
Ηκοτνῖεο Ῥετῖδα, 4 Οτ 

ΑΟΥΚΑΣ ΣΠ, ΧΙ, 

διαµερισµόν. ᾽ 59 εσονται.γὰρ ἀπὸ ι,τού.νῦν πέντε ἓν Σοϊκῳ ᾽ 
ἀἰν]δίοὮ ; Ζοχ ἴλθχο 1] Ὦο Έτοπα ᾿ Ἡοπνεξοτίι Ἀγτο. ϊπ. αρ 

ἑνὶὶ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ ατρισίν. 
10Π9 ἀῑν]ὰεᾶ, ΊἨτερ 'αραϊπαῦ ἵπο Απᾶ Όνο πες τηχορ, 

69 διαµερισθήσεταιὶ πατὴρ "ἐφ' υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί' 
3ΥΥ1] 50ο "ἀϊν]άεά - 1αίμες αραϊπεί ου Ἀπά Εεοπ αραϊἰπεῖ {πίμες 

µήτηρ ἐπὶ Ῥθυγατρίμ καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρί" πενθερὰ! 
ποίπεσ αραϊπεῖ ο. Άπά ἀαιρπίες αβαϊἰπδῦ τωοῦἩεΣ; πιοῖμεγ-ίη-]ανι 

ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν 
Αραϊπςῦ αωιολιο λαο μες, ἈΑπᾶ ἀθιιρΏίογ-ἰπ-]ασγ βραϊπβί, 

πενθερὰν "αὐτῆς." 
Ἀπποίπογ-Ίπ-]αι Ἅᾖπετ. 

64 Ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ΄ὄχλοις, Ὅταν ἴδητε ἱτὴν" νεφέλην 
Απά τς καλά 45ο {ο {πθ οτοπᾶβ, ποπ Ύθ6β6θ ᾖ1πθ οἷοιά 

ἀνατέλλουσαν Σἀπὸὶ  δυσμῶν, εὐθέως λέγετε, ὶ Ὄμβρος 
π]δίπρ αρ άτοτα Γ1η9] αν ἀπαπιεᾶϊα(θ]γ 76 ΒΑΣ, Ά βποπας, 

ἔρχεται' καὶ γίνεται οὕτως. ὅδ καὶ ὅταν νότο  πνέοντα, 
5 οοπαῖπρ; απᾶ Ἱῦ Ἠαρρεηπβ κο. Ἀπά Ἡπεπ 8 Βου] πια [15] Ῥ]οπήπα, ! 

λέγετε, Ὅτι καύσων .ἔσται' καὶ γίνεται. 66 ὑποκριταί, τὸ 
Ψθ Αγ, ̓  Ἠεαῦ ἍΊλοτο πΙ]]1.θ; απᾶ 18 ἨΛΡΡΟΠΑΒ, Ἡγροοχ[ΐθΒβ, πε 

πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιµάζειν) 
ΆΏΡθΘΑΙΑηΠςθ6 ΟΣΕ 319 εαχίἩ απᾶ οΕἴπθ Ἴθεατοι 7τοκπον Βνσπηι το αν 

τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς Ἰοῦ.δοκιµάζετεὶ; 57 τί.δὲ καὶ ἆ 
ς Ὅαῦ Γ18 {πιθ ἨοἩη ἄο πο ποῦ πο. ἆπαᾶ πο 9ος ο] 

ἑαυτῶν οὐ.κρίνετε τὸ . δίκαιον» 8 ὡς.γὰρ ὑπάγεις μετὰ 
Ψοισρε]τες ]αᾶρο το ποὺ ο Πα] τὶρηῦ ο Έογτας ἴποι εν εν Ἡ 

τοῦ. ἀντιδίκου-σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἔν τᾷ' ὁδῷ δὸς ἐργασίαν 
{Πῖπο πἄτετςε Ῥτίν Ῥεΐέοτθ πόνο 1π 1ποθ που Εἶνο, ορια 

ἀπηλλάχθαι ἀπ᾿ αὐτοῦ. µήποτε κατασύ σε πρὺς 
Το Ῥο 5εῦ 1τοο Ίτοπ ΠΠ, 1θεῦ 19 εποι]ᾶ ἄταρ ο. ἼμοῬ πο / 

τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτής σε᾽ Κπαραδφὶ τῷ πράκτορι, καὶ 
τἨο 1πάμο, Απᾶ ἰπθ πᾶρο -{πθο βποα]ά ἀε]ῖπετ{οίπο ο{ᾷσες, βπᾶ 

ὁ πράκτωρ σε 1βάλλῃ' εἰς φυλακήν. 69 λέγω σοι, οὐ. μὴ᾽ 
Ἠθ οεῇουος ᾖἴπεῬ εποπ]ᾶ ον ανα Ττῖβος., ΕΣ) 9ο ἴπες, ΤΏ πο πῖβε 

«ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν. ἕως οὐ! καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν 
Ελα]ῦ μοι σοπαθ οαῦ . ἴπρποῬ υπ] 6Υες Τ]πθ 1μ5ὺ «Ἱθρίοι , 

ἀποδφῷο. 
ἴλοα εἨα]{ Ἠατε ραῖᾶ. 

19 Ἠαρῆσαν. δὲ τινες ἐν αὐτφῷ.τῷ Γκαιρῷ -ἀπαγγέλλονφες 
Απά Ἄπγετο “ρτεςεηῖ 18οπ1ϱ αἲὐ: Ί]θ Ρ8ΊΠΘ ἼἼχαθ τε]ηπρ 

αὐτῳ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα "Πιλάτος! ἔμιξεν 
Ἠϊπη αροιῦς 1ηπθ Ἅ{β]]θΑΏ5, οἳ πλοπι ἴἩθ Ῥ]ουά Ῥ]]αΐθ πηὶηρφ]θᾶ 

μετὰ τῶν. θυσιῶν.αὐτῶν. 9 καὶ ἀποκριθεὶς Ὁὁὸ Ἰησοῦς" εἶπεν 
στη ἡΠεῖτ βαοτ1ῇοθς8, Απιᾶ οσα 768θα8 ββϊῖᾶ 

αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι.οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάν- 
το ἴἨεπι, ΤΠίΠΙςΥο ἰπαῦ ἴπθεο ἄλΙ]ομπς ΒΙΏπΘΣΒ «Ῥεγοπά α]] 

τας τοὺς Ταλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι Γπγοιαῦταϊ πεπόνθασιν; ! 
3θ ο... ο. ὮΏΘοβΙ159 βποἸ {πϊπρς ἴιον Ἠατο εαΏοχοᾶ 2 

8 οὐχί, λέγω ὑμῖν' ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ Ἀμετανοῆτε,' πάντες τὼσαύ- 
Νο, 144 ἴοτοαι; ὈῬαυ 1 Ψο τεροπῦ ποῦ, 811 Σ1π "χο 

στ )- 

π ἑνὶ οἴκῳ Ι/ΤΊΤΑ. 
4 

Σ τρισὶν διαμερισθήσονται΄ μη τος συ] Ῥο αἰπασα 5) ΙττίΑ. 
5 ἐπὶ ΤττΑ. Ὁ θυγατέρα ΣΤΑ. «μητέρα Ἐ; την μητέρα ΤΑ. ᾱ-- αὐτῆςπ. ἡϐ--- αὐτῆς 
Τττα, Γ-- την (γεαά 8 ο]οιά) Ππ[Α]. κε ἐπὶ αἲ τ. Ἡ -- ὅτι ἴηαι [τι]τττα. Ἂᾖ οὐκ οἴδατε 
δοκιµάζειν Ίεπον γε ποῦ ἴο ἀΐδοεΓΏ ὃ τν. Χ παραδώσει 5Ώ]] ἀεΙίτος 1 ΤΤΤΑ. 1βάλη ον’ :- 
βαλεῖ 5Ώο]] οαβῦ ΌτττΑ. πι --- οὗ Της. Ὦ Πειλᾶτος π. ο--- ὅ Ἰησοῦς (γεαά μό βαἱᾶ) 
[κ ]τττΑ. Ρ ταῦτα ἴπθβο {π]ηρς ττγ, 4 µετανοήσητεϊ,΄ Σόὁμοίως ΜΤΤτΑ., 



1υ ΚΕ. 

τωσὶ ἀπολεῖσθε. 4 ἣ ἐκεῖνοι οἱ "δέκα.καὶ.ὀκτὼϊ ἐφ᾽ οὓς 
«ΠΙΑΏΠΟΣ 179 ΕἨΑ]1 ροχῖα,  Όσς ᾖ{ἴποβθ οἰσΏίθεπ. οἩ ΠΠοπα 

ἔπεσεν ὁ πύργος ἓν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε. 
2611 -ᾱ- ἴπθ ἴοπετ Ἱπ Βϊ]οιβα απᾶ ΚΙΙ]εᾶ ΊπἨεπα, , ὑΠπΙπκτο 

ὅτι Ι᾿οὗτοιϊ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας " ἀνθρώπους 

ΧΙΠ. 

αλαῦ  ἴ]παρθ ᾽4ΘΡὕΟΣΒ ΥΤΘΣΘ Ῥογοπά 9) παρ 
ῃ ” σοι « λή μα φον λέ ον ζλ η 

τοὺς κατοικοῦντας εν" Ἱερουσαλημ; ὃ οὔὗχι, λεγω υμιν' α λ 
ππο ἀπγγοιῦ ᾽ 1π {ογαβα]οπα 2 Νο, 14αΥ ἴίοτου; δῬαῦ 

ἐὰν μὴ Σμετανοῆτειὶ! πάντες }Σὁμοίωσὶ ἀπολεῖσθε. κ: ητε ες «ομ : 
1 7ο τορεπῖ ποῦ, αἲ] ΄ 3ΊπἨ]ςθ ππβππος 179 εΠα]] ρετ]δἩ. 

6 Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν ᾿Συκῆν εἶχέν τις 
Ἅπά ἩθΘΡΒΡΟΚΟ ἈΠίβ Ῥαχββ]θ: 5Α «βρ-ίτορ 'Ἠαᾶ 1Α”οετίαῖη 

Σὲν τῷ ἀμπελῶνι. αὐτοῦ πεφυτευμένην'! καὶ ἦλθεν "καρπὸν 
[ὕπιαπ] ἵπ Πϊ5 τἰπεγατᾶ ρ]απίθά; Απᾶ Ἠροβπο ταῖς 

ζητῶν! ἐν αὐτῇ καὶ οὐχεὗρεν.  Ἰ εἶπεν.δὲ πρὸς τὸν ἀμ- 
βοοΊηπςρ ου ᾖδ Ἀπᾶ ἀῑᾶ ποῦ Άπᾶ [αηγ]. -. Απά Ἡρθ ϱαἱᾶ ᾖἵο 11ο τὶηθ- 

πελουργόν, ἸἼδού, τρία ἔτηὃ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ 
ἄχθρσες, Ῥεπο]ᾶ, {ἴπτοῬ γεατς σοπ1θ βεε]κῖτςρ Σταϊῦ οἳ 

συκῇ.ταύτῃ καὶ οὐχ-εὑρίσκω' ἔκκοψον : αὐτήν' ἀϊνατί! καὶ 
{λῖ» Ἀρ-χθθ απᾶ ἄο ποῦ Επᾶ [απσ]: οαῦ “ἄοπτ 15, πιἩπσ οτεη 

τὴν γῆν καταργεῖ ; 8 ὁ-δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, 
ἴπθ ρτοιπᾶ ἆοθβ 16 τοπάοε πβο]θβ ἘΒπύτο απππετίηπς 5α75 Ἅᾖἵο Ἠϊπι, 

Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὕτου σκάψω περὶ 
ΒΙτ, ού Ἴ]οπθ ᾖ3Ἠδ 818 ἴπί8 ψεαΣ, ππιι 1 5β8]] ἀῑςσ αΌοαῦ 

αὐτὴν καὶ βάλω «κοπρίανἹ 9 κἂν μὲν ποιήσῃ Γκαρπόν' 
16 Ἀπᾶ τραῦ ΤΩΑΠΊΤΘ, βπᾶ 1ξ Ιπᾶςεθᾶ 105 εποπ]ᾶ θεος ἀταϊῦ---; 

εἰ δὲ µήγε, εἰς τὸ μὲλλονϊ. ἐκκόψεις  αὐτήν. 
τας 1ξ ποῦ, Ἠετοβξίος έλοα εΏα]{ζ ους "ἄονπ ᾖ310. 

10 Ἡν δὲ διδάσκων ἔν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάβ- 
Απᾶ Ἠθ ἹΓΩΒ ἰθηοἩΙπρ π Ο0Πθ6 ΟΕἴΠθ 3ΑΥΠΗΡΟΡΙΘΑ οἩπ ᾖἴῃθ βαῦ- 

βασιν 11 καὶ ἰδού, γυνὴ Εὖνὶ πτεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας 
Ῥαΐμς, Απᾶ Ῥεπο]ᾶ, α γγοπααπ ἔἨοθτο ας -ᾱ εριτιν λΠηνίπρ οἳ πβγπαὶζτ 

ἔτη "δέκα.καὶ ὀκτώ,! καὶ ἦν Ἀσυγκύπτουσα! καὶ μὴ-δυναµένη 
Ἀτεαις αροϊσἩ θε, απᾶ ϱΗ9 188 ΌῬεπίύ ἰορείμετ απᾶ Ξππα0]ε 

»- ΄ η) 3 ’ α 3 μ 2 μα ε 2 - 

ἀνακύψαι εἰς τὸ-παντελες. 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς 
300 “ΗΕί 5αρ “Πεσβο]Ε 1ν/ΠΟΙΥ. Απάα 5οεἵπΡ ες Πε8υβ 

προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι } 
οπ]]εᾶίο Ἅµ{[πεσς] απᾶ βαᾶ ᾖΤοᾗετ, ἸΓοπιαἩ, ποια Ἠβδῦ Ῥεεη 1οοβεᾶ ἔτοπι 

τῆς.ἀσθενείας σοῦ. 19 Καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας; 

199 
{ποςθ οἱρ]ῃίεοπ, προπ 
πνἍοπα 1πο ἴούψετ τι 
Βί]οςπι 1911, απᾶ 51ου 
ἴποπι, Πω] Το ἴλμαῦ 
ΊἨ6Υ Ἱνετθ ΒΙΠΠΟΙΒ α- 
Ὄοτο α]] πε ἴλαῦ 
ἀγνε]ί :ἵπ σεγαδα]επι 
51 τε τοι, πο σε, 
οχοερῦ Υοθ τερεηῦ, Υθ 
Πα αἱ ἍὮἸΠκεπικο 
ΡετῖδΗ. 

6 Ἡο ος β1ς5ο ἐπ]9 
ἈταὈ]ε; Α σετιαῖτ πιαι 
πᾶ α Βρ ἴτορ Ῥ]απίεά 

1π 18 τιπεγατᾶ; απά ηθ 
ΟϱΛΏ1Θ Απᾶ 5ος Εις 
ΤἨσΥΘΟΏ, απᾶ ᾖΣοαπᾷ 
Ἠοπθ. 7 ΤΠεΠ 5αἷᾷ Τε 
ππῖο πο ἄτοβδσετ οξ 
Ἠϊς5 τιπεγατᾶ, Βελο]ά, 
άΠεςθ ἴητορ 7θ6µτβ 1 
σοπιθ εοθΚίπρ Σταϊῦ οἩ 
1Π18 Ες ἴτερ, απά Ἠπᾶ 
ποπθ: οαῦ 16 ἄονς 
ὍΏγ ουταρεγείὮ 15 119 
Ρβτουιπᾶᾖ 8 Απά Ἡθ απ- 
ΒγετῖΏρ 5αἷᾷ απ{ο Πίτα, 
Τιοτᾶ, 1εῦ 16 αἷοπο ἴΠί5 
σοβσ Ἀ]ςο, 11 1 επα]] 
ᾱϊρ αρουῦ 16, απᾶ ἄαπρ 
ἐς 9 απᾶ 1 10 Ῥεας 
Στο ξ, τυεῖ]: απᾶ 18 ποῦ, 
ἔλεπ αξζετ ἴπαῦ ἴποα 
ΒΠα]ῦ οαί 15 ἄοπγῃ, 

10 Απᾶ Ἱθτναβ Τεβο]- 
1ηρ 1π ΟΠΘΟΣΕ {Ἠθεσπι- 
Ροριέ5 οἩ ἴπε δαὈρα/{Ἡ. 
11 Απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, ἴπετθ 
85 8 ΠΟΠΙΛΏ π/λΙοὮ 
Ἠπᾶ α 5ρ]σῖ{ οἳ Ιπβστηῖ- 
1γ εἴρπίεεπ γεασ», διά 
185 Ῥοπψθᾶ {ἰορεῦ]μος, 
Αηᾶ οοα]ᾶ ἵπ πο π/]δθ 
Ἠ8ὲ αρ Λεγδε[{; 19 ΑΠηᾶ 
πππεη ᾖοδας5 8Η Ἠες, 
Ἡθ οα]]θᾷ ᾖεγ ἴο Πίπι, 
Άπᾶ βα]ά απίο Ἠεσ, Γο- 
πηΦΏ, ἴποι ατό ]οο5δεᾶ 
ΐτοπα {Π]πο Ιπβτπιϊϊτ. 
13 Απᾶ Ἡο 1πίᾶ 

μίπο ἱπβσπαίτγ. Απᾶ  ἸἨθ]βίᾶ προπ που [Ηἷς] Ἠαπας, ο ον μα τας 
καὶ παραχρῆ]μα Ἰάνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν. πιαᾶς -εἰχαίρην, απᾶ 
Ἀπᾶ  ἹπιτηθαΙβίεΙγ ΑΏθ πας πιπᾶθ βἰταῖρηξ, απᾶ  βΕ]οτϊβεᾶ ᾷοᾶ. ΕἰΙοτίβεᾶ ἀοἄ. 14 Απᾶ 

ΕΡΕ : πες 5 τ 5 3 ο. πο τα]εσ οἳ ἴπε ϱγπα- 
14 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακζῶν ὅτι Εοειο απεποχοὶ Ίνίί 

Ῥαὴ ᾽απαπετίπςσ "πο ΄τα]εχ 308 ἴΠοθ ὄρσπαροραθ, Ἱπάϊρπαπυ Ῥεσβαβο Ιπάἰβπαβίοπ, Ῥεοααςθ 
σι . . β στο ος ο 1 1παῦ ᾖο51β Ὠαά Ἠθα]οᾶ 

τῷ σαββάτῳ ἐθεράπεισεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ,ὶ οπ ἔμο ΒαῬοκι ᾱαγ, 
οπ πο βαρραίν “πθα]εᾶ γεια, Βαῖά Το ΐῃθ οτγοπἀ, μπα πο Ἀπίέο {μα φκο- 
Ἀ ε µ . » ΄ Θ εΓθ αΤΓθ 851Χ ἆβΥ58 

Εξ ἡμέραι εἰσίν, ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι' ἐν πταύ- ἔι πν]]σα τιου ομαλὲ το 
Βδὶκ ἆἀἄαγβ Ἅᾖἴπετ βτθ, Ίπ ἹπἩΙοἩ 16 Ώθμοτος [ππεπ] Το ποτ: 1π μες πο: ἵηπ ἔπεπα ος 

1 τ. Β , , ω. ε ) » Ἔ9οτθ ϱ0ΠΙ86 απᾶ Θ 
ταις! οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ μερα τοῦ Ἰοα]οᾶ, απᾶ πο ο ἔλο 

{Πρτθξοσθ σοπαῖπρ ῶο Ἠθα]εᾶ, Ἀπᾶ ποῦ ΟΠ ἴΠθ ΄ἆαγ βαὈραῦἩ ἄλγ. 15 Τπθ 

” δέκα [καὶ] ὀκτὼ 1ΤτΑ.; δεκαοκτὼ τ. ᾖἕ αὐτοὶ ἴΠεγ ΊππτΑ. ᾖἵὉ -Γ τοὺς ἴπε ΙπττΑ. ἩἹ-- ἐν 
(γεαᾶ [1Ώ]) πτΑ. ἆ µετανθήσητε ἹπττΑ. Υ ὡσαύτως ΤΊτΑ. 
ἀμπελῶιι αὐτοῦ. τΤΊτΑ. 1 ζητῶν καρπὸν αΠΤΤΤΑΊΥ. 
5 -ε οὖν ἴπετε[οιε (οΜ0)Σ. ἵνα τί 1ητΑ. ὁ κόπρια ΕΟΙΤΤΤΑΥΓ. 
εἰ δὲ µήγε.(γεαᾶ Όεας {ταῖς Ἠετοαίυες; Όαΐ 1{ ποῦ) τττΑ, Ἔ -- ἦν τΤΤιΑ. 
ἆ -- ἄπο {ΤΟΙΩ Ἠ, Κἀνορθώθη ΗππτΑ.  -- ὅτι ἴπαῦ ΤΑ. 
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ᾱ πεφυτευµένην ἐν τῷ 
5.-- ἀφ᾽ οὗ βἴποε (ἴΏτες ΥΕΔΙΘ) ΤΤτΑ. 

{ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον” 
Ἀ συνκύπτουσα Τε 

τι αὐταῖς ἴΏθτη ΙΤΊτΑ. 



900 ΛΟΥΚΑΣ, 3 ς χι. 

Ἱοχὰ ἴλοι Απαπετοᾶ σῳββάτου. 16 ᾽Απεκρίθη οοῦνὶ αὐτῷ ὃ κύριος, και εἶπεν, 
Ἐν ος ο. μου αββΏΏα{Η, 4Απανιοτοᾶ μοτεξοτο "Ἠῖπα 31ο "]οτᾶ, απᾶ µμαἷᾶ, 

Ἶ 
9αοἩ οπο οξσοπ οπ ὑλο Ῥ'Ὑ'ποκριτά,! ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτ. οὐ λύει τὸ 
βλὈΡα{Ἡ 1οο5ο ἷ6 οχ ος ἡπν 5 -μ. ρ ββ ῤ ΤΟΝ 
λϊς κας ἔγοπι Όλο αὐα]], Ἡσπορσίνοι σαν πα οσο οἳ σοι οἩ σερ ο. τε. μα ποῦ πρρες 

Φπᾶ Ἱεπὰ Ἠΐπι ανα” Όο βοῦν. αὐτοῦ Ώ τὸν υνον ἀπὸ τῆς Φφατνης, και ἁπαγαγων 
ο πα μρν ος ο πα Ἠϊβοχ «ος «πβ Έπγοτα {Ἠθ ΊΏΒΏΡρες, Απᾶ Ἠατίπρ 16ᾷ [15] απ” 

Ῥεῖπᾳ ο ἀπαρλίος οἳ ποτίζε, 16 ταύτην.δὲ θυγατέρα ᾿Αβοαὰμ οὖσαν,, 
ΑΡτΑλαπι, Ψποπι Βαίαπ ρ]πρ [18] ἀτίω]ς 2 Απᾶ Ομῖς [ποπιαπ], 3η "ἀμιραίος “οἳ Αυχα παπι 1Ραΐπρ, 
Ἠα{Ἡ Ῥουπᾶ, Ίο, ἴπες » . τν νο 3 αι νὰ πώ 
θἰᾳηίοοι 765, Ῥο Ἡν ἔδησεν ὁ σατανᾶς, ἰδού, δέκα.καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ.έδει 
Ἰοοσοᾶ Έτοπι ὑχίς Ῥοπᾶ γ]λοπα μλς “Ῥουπᾶ 18ΑἴΛΗ, 19; οἱρπίεεπ. Ψ6ΦΥ5, οαβΏί [»πε]ποῦ 
οἩἳ ἴμα βϱαβρβὮ ἆαγὂ τὰ ρα .- - , μάς αν ” 
17 Απά π]οι Ἠο αᾶ λυθῆναι ἀπὸ τοῦ.δεσμοῦ.τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 
βαίά ο ΤΗΊΠβς, α]] {ο Ῥθ ]οορᾶ Έτοπα 4Π18 Ῥοπά ΟἨ ἴπο "αγ αραρραίη 2 | 

ἵρ Ἡ Ψ/ΕΥΘ ἓς .ω - / 
Βατ αμα αἩ ἐμο 17 Καὶ) ταῦτα λέγοντᾶς αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ 
Ῥεορ]θ το]ο]οεᾶ Τοτ α]] ᾿Απᾶ “μοςο 3ὐμῖπρε 1οπ Ἅλής αγῖπς  Ἴψγετρ Α5ΠΩΊΩΕᾶ 6Α]ΙΙ  ἍὙπο 

πο άσποην ήν, ἀντικείμενοι αὐτῷ' καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν 
πνθχθ ὀρροσεᾶ Το Ἡίπι; απᾶ αἲ] 1πθ οτοπά πετετε]οίοίπρ αὖ α]] 

τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινοµένοις ὑπ αὐτοῦ. 
1ηθ ρ]οτίοις {πΙπρς σ/Ππἰο]ι Ὕνοτο Ῥεῖης ἄοπο Ὦγ ἍἈἨΠϊπα, 

πο παν σα 18 ΄Έλεγεν "δέ Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ; 
οἳ οᾶ Ἠκελ απᾶ 3Ἠ69 ὁραῖᾶ 1απᾶ, Το πνμαῦ “κο 118 {πο ἹΚἰπρᾶοπα οἱ ἄοά } 
πππετευπίο 5Ἰα]1 Τ τε- ο. . ’ Ὃ ρε  ς προς , 
τοαμΙο 19 Ἠ]α κο Καὶ Τίνι ὁμοιώσω αυτην; 19 ὁμοία ἐστὶν' κόκκῳ σινάπεως, 
8 ΡτβΊΏ οξ τωαβατᾶ μια ἴο ππαῦ πο ος τος α 11κο ο. ο με. οξ ππρατα,, 

εοοῖ, ΟΙ παπι σὺν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ. καὶ 
. ος πα η, πνη]οα «Παπτίηρ ὔλχει ἆληπιβπ ομβῦ πίο 3ρατάρα αϊς; Απᾶ. 

: , ν -” 
Απᾶ παχιά αετοαξίτιο; γὔξησεν. καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον "μέγα," καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 
μες ο ος 16ρτεη απᾶ «ϱοἈπΙιθ Πίο αἴπεῬ Εχεαοῦ, απᾶ ἴπο ϊτά ο {μὸ 

οΕ 18. 20 Απά αραίππο οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς.κλάδοις αὐτοῦ. 90 ἵΚκαὶν πάλιν 
ή νο ὅλε πκάσιιοἳ Αν στον τοπικ ων 15 Ῥχωπολλος, -Απά αραΐπ 
αοᾶἳ 21 Τεῖς ἥκο]ελ- εἶπεν, Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ: 31 ὁμοία 
ες, ὉΙΟἨ Α ΥΟΠΙΑΏ Ίο οα]ᾶ, Το πυμαῦ εἈαΙ] 1 και ἴἩθ  Ἰπρᾶοτα ο ᾷοᾶ 2 14ο 
Ίοοξκ απᾶ Ἠ]ά ἵπ ἴμχερ ο σ : Ῥῃ 
πποβσυτος οἳ πιεα], Ε ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ "ἐνέκρυψεν! εἰς ἀλεύρου 
Ίο ν/λοΙθ ΑΒ 1εβ- 1818 {ᾖο]θαβτεπ, σηῖομ Ἡατίπρ“ἔἍ]κοη 1 "γπΟΙΑΤ. Ἠϊᾶ η 309 πηθα]. 
τεπεᾶ, , η εἰ» πε ’ Πι ΄ 

σάτα τρία, ἕως-οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 
3βρηῃμςβ 1:Ἠτ68θ, απ] Ἅνγβι 3]1θαγεποᾶ 19]. 

90 Απᾶ Μο πεπὲ ο λ , ο πεσῃ ορ , . 
ἠἰχουαᾶ Ὡιοσλοκωιά 323 Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώµας διδάσκων, καὶ 
νῖῃαρες, ὕεροβίπρ, οπᾶ Απᾶ ο πεηῦ ὕπτοιξβα ὃσ, οἶεν απᾶ νι]]αρε Ἅᾖ1θποβίπξδ, αιιᾶ 

ἠοπελοσίας ον τάσο πορείαν ποιούµενος εἰς "Ἱερουσαλήμ.' 25 εἶπεν.δέ τις αὐτῷ, 
οπθ πιπίο Ἠΐπα, Τιογᾶ,- ΄ΡΙΟΒΓΕΒΒ απηακῖῃπρ Ἰοπατᾶς «Γεγαδβ]ετη, Απά βαῖᾶ οπε {6ο Ηἶὰ, 

ΑΣθ Ίλοσο Τον Ίμαί Ὁο ἸΚήύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωξόµενοι / Ὁ .δὲ εἶπεν πρὺς αὐτούς, 
το μιπιοἳ μας ο Τιοτᾶ, [αχο] “ΐ6υ; 111959 3Ρεϊπρ Ὀβαηγοᾶ Ῥυπῖ ο βαὶᾷ το 1πἨθπι, 

οπίετ ἵπ αὖ ἴλο εἰτωί 94 ᾿Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης" ὅτι 
τα τα οτε Βύτῖτο πηΙθ]ι οαγπεεύπιθββ ὕο πετ ἵπ πχοιρα ἴπθ  ἩβΙΤΟΠ Ρηΐθ; 2οχ 

οπίου Ίη, Απᾶ αμα] πού πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, καὶ οὐκ.ἰσχύσουσιν. 
κο μες ΙΠΑΠΥ, 1Ι864Υ ἴογοι, Ὑυ]]ρθεῖς Ἅ«{οοπίογϊπ, απᾶ τν] ποῦ Ὀο β516, 
ῃ . ” ” π ἩἈ ε) ο. « » ” ΑΒ 

18 τίεπ πρ, απᾶ Ἠία 9ο ἀφ «οὗ-ἂν ἐγερθῇ ο οἰκοδεσπότης, και ἆπο- 
Ὃ άρα μα ος Έτοτι πο 1ἶταρ «ΕἨΦΙΙ ΄μαπο "τίεοπ "αρ 1119 "πιβείες 3οξ “1λθ 'Ἠομβθ, απᾶ «ια 

ουῖ, απᾶ {ο Χποικ αἳ Κλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν 
ἔμε ἀοοΣ, ΒΑΥΊΠΕ, Ποχᾶ,, ἨἩαγο μαῖ Μο Ἅἄοοτ, ,ππᾶ το Ῥθβίπ πποαῦ Το βαιᾶ απᾶ ἴοκποεκαἳ ἴπο 
Τιοτᾶ, ορετ ππίο πΒ: α, Ῥ , ᾗ ο ασ. ο Ὦ ῃ 
απᾶ Ἡο απα]] Απεφο θύραν, λέγοντες, Κύριε, Σκύριε,! ἄνοιξον ἡμῖν καὶ ἀποκριθεὶς 
Απᾶ ΒΑ ππίο γοι, Ι Ἅἆἄροος, ΒΑΣΙΩΡ, 1ιοτᾶ, Τοτᾶ, Ορος 9ο 38; απᾶ Ἡθ ΑΠΟΝΘΤΙΠ6 
Έπον τοι ποῦ πΠεπς » ., ε-. ᾽ : ον , ο ῃ , » ον 
Υο χο: 26 ἴμον αλ] ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστε. 26 τότε ἄρξεσθε 
Ρο Ῥεμία ο ΒΑΣ, Ίθ τη] Μαγ ἴογοι, 1 ἄο ποῦ Κποη σοι . ὙΠΙΘΠΟΘ 79 410, Τπεπ νη!]] γο Ῥορῖα 
Απο οπὔεῦη απᾶ ἄτατ]ς ὰ. Ὦ , .... , κ ο τῃ αι. 

Ίπ 1Ἡγ Ότεεοποο, απᾶ λέγειν, Ἐφάγομεν ἔνώπιόν-σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἕν ταῖς 
ἴμοα Ἠβεί ἱβαριῦ ἵπ {ο βΑΥ, Ίο βἴθ 1Π ΤἩγ Ῥχθβεπσθ απᾶ ἀταηϊ, απἀἆ Ἱπ 

ο δὲ Ὀα0 ττήτα, Ρ Ὑποκριταί Ἡγροοι10θ8 ΜΤΤΓΑΥΥ. α οὖν ΓΠΘΤΘΓΟΣΘ τττΑ. τὸ, 
6--- µέγα [τητ[πτα]. Ἂᾖἕ-- καὶ Υ, σ ἔκρυψεν τπτΑ. α΄ Ἱεροσόλυμα τ. 3 θύρας ἀους 
ΟΙΤΤΙΑ. δ --- κύριε [υ]ττια., 



ΧΙΙ, ΧΙΥ; 1ὁσκα. 
, ση ῃ Ἡ μες . πετ ν -ππ -- πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας. 393 καὶ ἐρε, Λέγω ἡμῖν, οὐκ 

ος αἰχοοίς ἴποι ἀῑᾷδύ ἐθασἩ, Απά ο π]] ασ, 1 ἰε]] ΄ σοι, 3ΜΝοῦ 

οἶδα ἡμᾶς! πόθεν ἐστέ' ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες 
113490 ΠΟΥ γου ἍἨὙἨΠΕΠΟΘ 7θ ΤΘ; ἀερατί ἄχοπι Ίθ, β1 ᾖ{[ψε] 

εοἳ! ἐργάται ὑτῆς! ἀδικίαο. 398 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ 
Ίο ἍἨΥΙΟΣΊΚΘΟΥ6 οἳ απγϊρΒίΘοΙΡΠΘΕΒ, ποχο ϱΠα]] Ῥο ἴΠθ ἍἨπεερίηβ Απά 

ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν «ὀψησθεὶ ᾿Αβραὰμ καὶ Ισαὰκ 
ολο Ρππ»μίπς οξ πο Ἅᾖ{θείΝ, Ὕλθῃ. Ψ9 568 Ἀρταμαπι απᾶ ἍΊββλο 

ΔΝ ” 4 Γι / 3 / 3 ” ο) -” 

καὶ Ιακώβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ 
ιπᾶ οἆασουρ απᾶ 91] Γη ετο) Ῥτορ[εῦβ ἀπ 1ποθ Ἱπρᾶοτα 

θεοῦ, ὑμᾶς.δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. 39 καὶ ἤξουσιν ἀπὸ 
οἳ ἀοᾶ, Ῥαΐ γοιχβε]τεΒ Ῥεΐπς οαςδῦ οιῦ, Απᾶ ἴπογ ΕΠΑ] οοπιθ ἔτοπα 

ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν, καὶ Δάπὸ! βοῤῥᾶ καὶ νότου, καὶ ἀνα- 
εβςῦ βπᾶά γηθρί, Απᾶ τοπ. Πο Ἀπᾶ κοπίἩ, απᾶ Βπα]1 

κλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 90 καὶ ἰδοί, εἰσὶν 
τοο]ῖπθ Ἱπ ἴμο ἸΚἰπρᾶοπ οἳ ἄοά, Ἀπᾶ Ἱο, Ίπετο 4Τ8 

ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, Κα εἶσιν πρῶτοι οἳ ἔσονται 
Ἰῦ πο βμα]] ο τοῦ, ΑπΠᾶ ΌΠετθΑίθ Βτβῦ , Ππο 5] ωθ 

ἔσχατοι, 
1βῦ, 

91 Ἐν. ἀὐτῇ τῇ "ἡμέρᾳὶ Γπροσῆλθόν! 
Οπ {1ο 64Ώ1Θ αγ οβθίο [Παπ] ορταῖτι 

Άέγοντες αὐτῷ, Έξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρώδης 
ββΤΙΠς Όο Ἠϊπα, ἄοοιῦ απᾶ Ῥτοσθεᾶ ΊεποῬ, 1οΥ Ἠετοᾶ 

θέλει σε ἀποκτεῖναι. ϐ2 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἱορευθέντες 
ἀθξῖτες περ 1ο κα], Απά ο ϱαῖᾶ {ο ἴπεπι, ἩανίΏηρ Ροπθ 

” λα) ” / ι / .) ΄ / τι 40 

εἴπατε τῇ-ἀλώπεκι.ταύτῃ, 1δού, ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις 
Ἀπᾶ 

τινες Φαρισᾶαῖοι, 
Ἐ ΠΑΤΙΒΕΘΒ, 

847 {ο ὑ]μαῦ Σο, Το, 1 οαςύ ουῦ ἀθπΙοΠΒ οΙτΘΒ 

Εἐπιτελῶ! σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃἩ τελειοῦμαι. 
Ί οοπιριἰοίθ {ο-άα Ἅαπᾶ ΤΟ-ΏΙΟΙΤΟΥΥ, Απᾶ πο {Πίτά Γᾶαγ] 1 απι ρετξεοίθᾶ; 

Δθ πλήν δεῖ µε σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομέν 
Άπᾶ ΤΟ-ΏΙΟΥΤΟΊΥ απᾶ 1πθ [άδγ] Ξο]οπήηρ 

ς ’ α / 2» προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω 
τοειία οαῦ οἳ 

Ῥαῦ 16 Ώομοτες παρ ΄ἴο-δγ 
ή ε/ 2 ] / 

ιπορεύεσθαι' ὅτι οὐκ.ἔνδέχεται 
το ρτοσεθᾶ ; ᾶοτ ἍἹὲ 15 ποῦ ΡοββἱὈ]θ [{οχ] α Ῥτορπεί 

Ἱερουσαλήμ. 94 Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα 
«1ΕΓΦ8]6ΙΑ. «16Γή541Θ11, «φθχυβα]ετα, ὙπἩο χλ]]εξῦ 

) , ῳ ον φ’ αλ ’ μ 

τοὺς προφήτας, καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς 
1πθ Φχορβείβ, απᾶ βἰοπεςὺ ΊἨ9080 ἩΠπο ἍΆΏπτο Ῥθεπ βεπῦ το 

αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ.τέκνα-σου, ὃν-τρόπον 
Ὢσς, Ἠοῦπ οἑίεπ πουμ]ά]Ι ἍΊαβτο ϱαἰπετεά 1 οπι]άτεπ, 1π Τη παγ. 

1θρνιςὶ κτὴνὶ ἑαυτῆς Ἰνοσσιὰνὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας, 
8 Ἠοη [ΓραίΠο5] ν Ἡος ὍὌτοοᾶα ππάςχ [πετ] ΤΥΙΩΡΒ, 

καὶ οὐκ-ἠθελήσατε. 96 ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ.οἶκος ὑμῶν Πέρη- 

20]. 

σοτσ αἰτοεῖα, 27 Βαῖ Ἡ6 
ΒΗΑ1] Ευγ, { εω τοι, 1! 
Ἐπογ; γος ποῦ γ/πεχσθ 
Ψο ατα; ἀερατυ ἔτοπα 
ηΘ, 1] 16 ΥΓΟΙΚΟΙΒ ΟΕ 
ἀπῖα Ισ. 28 ΤΠετε βπθ]]. 
Το γγεορίηΏρ απᾶ ϱ1ιαδἩ” 
1πρ οἱ ἱθοῖἩμ, γπεπ Υθ 
βπ8]1158εο ΑΡταπαπα, απά 
Ίββας, απᾶ ἆασοοῦ, απᾶ 
Β11 Όπε ΡχορΠείβ, ἵπ ἴπο 
Κἰπρᾶοπι οἳ ἀοᾶ, απά 
τοι {οιιγδείυθ υμγιςῦ 
ου 6, 29 Απᾶ {πο ϱμα]1 
ζ60Π16 ΖΥΟΠι πο εβθῖ, 
ἈΆπᾶά ΄ποπι πο τσεβῖ, 
Άπᾶ Ίτοιη πο ποχίἩ, 
Απά Ἰγοπι πο εουίἩ, 
Απᾶ 5Πα]] αἰῦ ἄον η ἵπ 
πο Ἰάπρᾶοπι οἳ αοᾶ. 
90 Απά, Ῥεπο]ᾶ, ἴπετο 
8τε ]α5ῦ πΥΏ]σ]Ὦ 5Ώα]1 Ὀο 
Ἠταί, απά ἴΠετο το Ητδί 
πγλίςΕ βΏα]1 Ῥο 1450, 

81 ΤΗο ΒΑπ1ιθ ἆαγ 
ἴἨοχο ϱβπαθ οοτίαίπ οἳ 
"πο Ἐλατίεοςς, βαγίης 
ππΏῇο Ἠ]πα, αθἴ ἴποο οιι6, 
Απ ἀἄορατῦ Ἠεπορ : 1ος 
Ἠοτοᾶ νη]] ΚΙ ἴπεο, 
4 Απᾶ Ἡρθ βαἰά απῖο 
Ίπεπι, ἄο σα, βιιᾷ 0ε]] 
τΏαῖ Μος, Βεβο]ά, 1 ομ5ῦ 
οαῦ ἀετῖ], απᾶ Ἰ ἄο 
ΟΗΥ6Β {ο ζω, Ἀπᾶ ἵο 
ΙΠΟΥΓΟΥΥ, αι ἴλιε {πΙτάᾶ 
ἄαηι 1 βΠαΙ] Ῥε Ῥετ- 
ῶοοΐῦσᾶ. 95 Νεγοτίπε]οβΒ 
1 τοαδῦ νιβ]]ς ο ἄαγ, 
Ἀπά ο ΤΠΟΤΤΟΣΤ, αηπᾶά 
Τηοε ἄαν ξο]Ι]οπ1πβ: Τος 
10 ομηποῦ Ὄο ἴλαῦ Α 
Ῥτορπεῦ ρετῖση ού οἳ 
ο ετυδα]ε1, 34 Ο ἆε- 
ΣΊΡΒ]ΕΠΙ, «εγήββ]ετα, 
πγΏ]οὮ ΙΙ]]εεῦ {1ο Ῥτο- 
ῬΠεί5, απᾶ 5ὐοποςί ἑποτα. 
ΊΠαὔαχο 5οπ{ απ{ο {ηθε; 
Ίουν οΕὔοη γΨου]ά1Ώατο 
Ραἰπετεᾶ ἴπγ οπΙ]άτεπ 
Φοβείβεχ, 5  Ἠου οί] 
σαιᾖεγ Ἡετ Ὀτουά τππ- 
4οχ Λ6γ νΠΏΡΒ, Απᾶ το 
π/ου]ᾶ ποῖῦ! 35 Βεπο]ᾶ, 
Ψοιχσ Ώοιβε 18 1εξύ ππτο 
γοιι ἀεεο]βζε: αλιά τετ]- 
1 1 βαγ ππίο τοι, Ἰθ 
ΕΠαΙΊ] πού 59ο τηο, απ{11 
ἴλ6 ἐἴπιε οοπιο πΊεη γθ 
βΠα]] αγ, Β]ερδοᾶ ος 
"Ἠαῦ οοπιεῦἈ Ίπ ΤἨΠθ 
ὭβπηῬ οἳ ἴμθ Ἰιοτᾶ, 

Ώπᾶ Ὑε ποπ]ᾶ ποῦ,. Ῥεπο]ᾶ, 5]εῖῦ ἴογοι τοις Ποιςθ ᾱε- 

μοςἹ πἀμὴν δὲ λεγωϊ ὑμῖν, οὔτι' οὐ-µή ὃμε ἴδητεὶ ἕως.ιᾶν" 
βο]αΐθ; 3Ἀγνετῖ]γ )Απᾶ Τα Ίἴοσου, Όπαῦ ποῦ αὖ ϱ11 πιο ϱἩα]]1σθβεο απο] 
το ΓΙ θ οἰ ο 2 Εμάμ σε 3 ῃ 3 ο τα 
Ἡξῃ,' ὔτεὶ εἴπητε, Βὐλογήμένος ο ἐρχομενος εν ὀνο- 

48 6οπιθ ὉΊεΕηΠ ΥΘ ΒΑΣ, ' «Ὥ]θβεᾶ Π5]ἨΈπἩο . οοπιθΒ 1η [πο] παπιθ 

µατι κυρίου. 
οἳ [119] Τιοτᾶ. 

14. Καὶ ἐγένετο ἓν τῷ ἐλθεῖν.αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν 
Απᾶ 1ἱ ορταε ο Ρ3Β5 ο ἍὮἈἨΠίδ ΠβτΙηΡΡοπθ Πίο Α Ώομςδθ οξοπο οἱ {πε 

δ-- τῆς ΤΤΊτΑ. 
Ε προσῆλθάν τττΑ. 

α--- οἱ ΤΤτΑ, 
τ 

Σ--ὑμᾶς [τ]ττα. ν 
5 ὥρα ἨοιΙ ΤΑ. ἆ. . ἀπὸ [τ]τ[ττα]. 

ἀμγτ. "Ἱδρνιξτ.  Κτὰτ. Ἰνοσσία 1, τι ---ἔρημος αΠΤΊΤΑΥΓ. 
λέγωτ. 9 --- ὅτι [π]τι[α]. Ρ ἱδητέ µε ΙΤΊΤΑ, α--- ἂν ΤΊτΑ, 
6016 ΙΠ[ ΤΑ], 5 [ὅτε] τιΑ. 

ΣΤΥ. Απᾶ 16 οβπηο {ο 
Τ855, 88 Ὦε πγεπύ ἰπῖο 
Ίπε Ἡοιβε οξ οπε οἳ ἴποθ 

π 

ο ὄψεσθε γο 5Πο]] 56ο τησ) 
Ε ἀποτελῶ ΤΤΣιΑ. τα ας [ἡμέρᾳ] 

π λέγω δὲ ΑΙΤΙΑΝΣ 
τῆξει 1ὲ πα]. 
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ομίεξ Ῥ]μηασίδοος ὕο ερῦ 
Ῥχεβά ο, ἴλε βαθυαία 
ἅαγ, ἐπαῖ ἴπεγ πΥαίσομεᾶ 
Ἠμη. 2 Απά, Ῥοπο]ᾶ, 
{ποτ ΠΒ Ώ οβΓπΙη 
ΠΑΩ Ῥοξοσθ Ἠΐπα Ισ 
Ἠαᾶ ἴ]ο ἀχορΞγ. 3 Απά 
16β1Β ΑΠΗΟΣΙΠΡ βΡΗ]ΚΘ 
απίο 6πθ 1αύΟς5 απά 
Ῥ]Παχϊδ6ςΒ, ΒΑΥΙΗΡ, 18 
ἀθ]αν/ Επ] ἴο περ] οἩ πο 
βαὈΡραϊ 4αγ 4 Απάᾶ 
1ἨΠοθγ Ἠο]ά υοῖχ Ῥθμ6θ, 
Απά Ἡρ ὕοο]ς Λῖπι, απιᾶ 
Ἠνα]οᾶ Ἠϊπι, οπά 1εῖ 
Ἠϊπι Ρο; 5 απᾶ βπ- 
ΒΎοτεά παπι, ΒΑΥΙΠΡ, 
ἨΠμίοἩ οἳ σοι θα] 
Ίαγνε ϱΏ 888 ΟΥ 8Ώ ΟΧ 
Έλ]]επ Ἱπίο Αα ΡΗ, απᾶ 
πν]] ποῦ βἰταϊρπύπαγ 
Ῥα]] Ἠϊτα ους οἩ Τμθ 
βαρραϊίμ ἀβγ2 6 Απᾶ 
ΤἨεγ οου]ά ποῦ ΒΠΒΥΓΕΣ 
Ἠΐπι αραἰπ. ο 116βθ 
{ΠΙΠΡΒ. 

7 Απᾶ Ἡο ραῦ {οτίμ α 
Ῥαταβ]ο {ο 01οβο ν/π]οἩ. 
πνεχο Ῥ]άάεπ, πετ Ὦθ 
ππαγ]κοᾷ ουν ἴπευ οἩιο5θ 
οιιῦ ἴπο ολῖοξ τοοπ1Β/ 
Βαγῖηπρ Ἀπίο Ίἴπεπι, 
8 ιο ἴποι ατὺ Ῥ1ᾶ- 
ἄθη οξ ΑΠΥ Ίιαπ ο 
πγοᾶᾶῖηρ, βἰῦ ποῦ ἄογιτι 
1π ἴπο Πρῃοςδί τοοπα 
1οςῦ Αα πιογς ΠοποιιγαὈἱθ 
ΤΩΒΏ ΤΠαπ ἴποι ο Ρὶᾶ- 
ἄοπ οἳ Ἠϊπι; 9 απᾶ Ἰθ 
Όλαῦ Ὁαᾶς πες απά Ἠῖτα 
σ0Π1θ6 απᾶ ΒΑΥ ἵο ἴπορ, 
ἶπο {Πί8 τρ Ῥ]πσο; 
βπὰ ἴποι Ῥορίη σηια 
ΒΏαπιο ὕο ἴβ]εο ὑπο 1ουγ- 
εβύχοοπι. 10 Ῥαῦ πνπεη. 
ἴποι ατῦ Ρ]ᾶάεη, Ρο απά 
βἰό ἄοσνη 1π πο Ἰουνεδῦ 
χοοπι; [παῦ πλεπ Ἡθ 
1λαῦ Ὀ8ᾶςο ἴπος σοπιείἩ, 
Ἡο πιβΥ ΡΒΑΥ ππ{ο ἴμερῬ, 
Ἐτ]οηᾶ, Ρο πρ Ἠϊρηςτ: 
ΊἨΠοεπ αλα]ὺ ποια Ἠατο 
ν ος5Η1Ρ ἵπ ὕ]μο ΡΓΘΒΟΠςΘ 
οξπεπα {πα ὐβ]πυπιεαῦ 
πγΙξη (ηθε. 11 Ἐος π]ιο- 
Βοθγεσς οχα]θεί Ἠ]πι- 
Βε]ξ 5Ώα]] Ὦο ΑῬαςοᾶ; 
βΠά Πο Όπαῦ Ἠαπιρ]είῦα 
Ἠϊπιβθ]ξ ΕΠΙ Ῥο εκ- 
β]{εᾶ, 

12 Τπεη βα]ᾶ Ἡο α15ο 
{ο Ἠῖτα (λα ῦ Ῥαάς Ἠΐπα, 
Ὕποῦ ἴποι πακοεί Α 
4ἱΠΠΘΣΓ ΟΓ Α ΒΙΡΡΕΣ, 
οβ]] ποῦ ἴπγ ἐτὶοπάς, 
ἩΟΣ ΤἩΨ ὈτοίΏχοἨ, ποί- 
.ποτ ΤΗΥ ΙπβΠΙεΠ, ΠΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ. [ ΧΙΝ, 

ἀρχόντων τῶν! Φαρισαίων -σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ 
ΧΧΙΘΥΒ οΕ{Ἡο ἍἈῬλμχίοες οπ ΑΡΙΡΟΑΙΑ Λοθιῦ ἍᾖὈχθιᾶ, ἴλαί ἐμογ΄ 

ἦσαν παρατηρούµενοι αὐτόν. 3 καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις 
π/θτθ πα ζοηίηπρ Ἠΐπα, Απαᾶ Ὀοπο]ᾶ, Α ην Ἀορτίαίπ 

ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Ὁ καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς 
νποθχο νγαβ ορβίοα]. Ῥοξοτε Ἠΐτη, Ἆπά απβηεσῖπς 1ενις 

εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους, λέγων! "ΕΙ! 
ΒΡΟΚθ6 ῥἵα 1πθ ἀοοίοσβ οἱ ἴπθ 191 απᾶ {ο[ἴ]μο]Ῥματίεεεβ, ΒΑΥΙΠΕ, 

ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ Σθεραπεύεινὶ 7; 4 Οἱ δὲ ἠσύχασαν, 
15 1ζ Ἱανγέα] οα ἴπο βαρραῦα το Ἠεβ] 2 ν Ῥυῦ ἴπογ πντοτο σἱ]ρπί, 

τ ΄ »”, υ) Ν] 2 ν 

καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτόν, καὶ ἀπελυσεν. ὃ καὶ 
Απά ᾖἸπχκίπρ Ποιᾶ [ο Πίτα]ηἨο 1εα]ρά ἍἈἨϊπα,  Ἅαπᾶ Ἰοῦ Πήπα]ρο, Απάι 

2ἀποκριθεὶς' "προς αὐτοὺς εἶπεν,ὶ Τίνος ὑμῶν Ὀόνοςϊ ἢ βοῦς| 
ΑΠΑΠΥΘΕΙΠΡ το Ἴμοπι 9 β8ἱά, ΟΕ π/Πῖοὰ οΈγοι Ἅρπ 388 “ος ΄βπ "ος 

εἰς ὀρέαρ “ἐμπεσεῖται,' καὶ οὐκ εὐθέως «ἀνασπάσει αὐτὸν 
διπέο "δρυ ΒΙΑ ἼΕα1, ΄ απᾶ Οποῦ “Ιπιπιεβιαίο]ψ 'Ἠο ΠΠ ρ]] αρ Ἠΐπα 

ἀενὶ ετῇ! ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; ϐ Καὶ οὐκ.ἴσχυσαν ἄνταπο-, 
οη ᾖἴπΠο "ἆδγ 1ββΡΡΑΤΗ Απάᾶ ἨθΥ πετο ποῦ αΏ]6΄ 10 10: 

κριθῆναι (αὐτῷ! πρὸς ταῦτά. 
ΡΙΨ το Ἠΐπι 5 το ἴμρ5ο (Ἠήπρβ. Ἄ 

7 Ἔλεγεν.δὲ πρὸς τοὺς ἹΚεκλημένους παραβολήν, ἔπέχων 
Απάᾶ Ἠο ΒΡΟΚθΘ Ἅἵο ἍΊποβθ Ἡπο ἨὙπετο Ιπτὶτθᾶ ϱ Ῥαχαβρ]θ, τοπιοτ]ημ. 

πῶς τὰς πρωτοκλισίας  ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς, 
Ἡοιπ {πο Ἀτβῦ Ῥ]αοε  "Πογ πποτθ οἩοοβίπΡ οαῦ, Β»γΊηπσ ἴο Ίμοπι, 

ὑπό τινος εἰς γάμους, μἠὴ.κατακλιθᾷς 
ΊΠοη ἔποι οτί Ἰπγ]τθᾶ Ὦγ ΑΠΨΟΠΘ ὕο πεἀᾶἰπρ {οβ8ύ8, ἀο ποῦ χοσ]Ίπο 

εἰς τὴν πρωτοκλισίαν, µήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ.κεκλη- 
ἵπ Ἅᾖ1πθ Ἠτβῦ Ῥ]αοςε, 16936 κα πιοτθ ποπουταβρ]θ ἔπαμ μοι τπβγ Ἠατθ 

ένο  Ὁὑπ᾽ αὐτοῦ, Θκαὶ ἐλθὼν ὁ 
επ ΙπνΊιθᾶ ὮῬν ἉἨϊπ, Απᾶ Παπίπῃ σοπ1θ Ἡθ ο μεθ απά Ἠϊπι Ἅἡπνῖοά 

ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον καὶ τότε Ἅ«ἄρξῃ Εμετ' 
εΏα]] Βη7 ἴο μαε, το "νο 30Πὶ5 ΄'οπθ 1Ρ]469, Ἐπᾶ πει ἴποι Ῥορία σι 

αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 10 ἀλλ᾽ ὕταν κλη- 
βωπθ ἴπθ: 1 Ῥ]ποῬ Ίο κο, Ῥαὺὸ πλοπ, ἴλοα οτε 
. / 

θῇς, πορευθεὶς Βάνάπεσονὶ εἰς τὸν ἔσχατον τύπον' ἵνα 
ἀπγ]ὑθᾶ, ΠανΙπρ Ροπθ τεσ]]πθ 1π ἍᾖΤ1πθ 1αβῦ Ῥ]ασ,  Ίλποῦ 

ὕταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε, Ἰεϊπῃι σοι, Φίλε, προσ- 
ΊΥἨΘΠ Ἡθ πιβΥ 60ΟΠ1Θ ΊΠο Ἠ8β Ἰπν]θᾶ παρ, Ἡθ παβγ ΒΑΥ ο 1οῬ, Ἐχίοπά, οοπιᾷ 

ανάβηθι ἀνώτερον᾽ τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον Χ τῶν 

8 Ὅταν κληθῇς 

κ 3 ” Ὁ] ’ 

σὲ καὶ αὐτὸν καλεσας 

πρ Ἠλρμος, που ΠΕΙ] Ῥθ ἴο περ ρ]ου ἈῬθέοτο ά1οβο πα’ 

συνανακειµένων σοί. 11 ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινω- 
χθο]Ίπο [αἳ {αρ]α] π]ίἉ ἴπεο; 40Σ ΘΥοΟΤ7ΟΠΘ ἴλαῦ εχα]ίς πηρε] ΒΠΑΗ ϱο 

θήσεται" καὶ ὃ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
Ἠπαπιρ]εᾶ, απᾶ Ἡο ἐΠαῦ Ἠαπαρ]ε Ἠϊπιβο]ξ Ελα] Όο εχα]{εᾶ, 

19 Ἔλεγεν.δὲ καὶ τῷ µκεκληκότι-αὐτόν, Όταν ποιῇς 
Απάᾶ ο β8ἱᾶ α]5ο ὕο Ἠἶπα πἩο Ἠαά Ἱπν]ίεά Ἠῖπα, Ἠ]ιοπ ἴποι πιακοβί 

” Λ » ῃ ΄ ο ΄ 8 4 ) υ 

ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ.φώνει τοὺς.Φίλους-σου μηδὲ τοὺς ἀδελ- 
8 ἀἴπηΏΕΣ ΟΥ ΑΒΙΡΡΕΙ, οπ]] ποῦ 3Η {τ]επάς Ώος Ἀρτοί]-' 

φούς σου μηδὲ τοὺς.συγγενεῖς-σου μηδὲ γείτονας πλουσίους" 
μψ τῖοὮ πεϊρπροιχβ; τοη ἍᾖΗΥ : πος Τσ Κἰπβξο]]ς πος "ποϊρΏροιτβ αχὶοἩ, 
1ο6βί ἴἩαγ α1βο Ῥἱά ἴλορ , ο ω ρ ῃ , , Ἱ ῃ , χα “ 
Ἀραίπ, οπᾶ α τεσο- µήποτε καὶ αὐτοί Ίσε ἀντικαλέσωσιν, καὶ γενηται σοι 
ῬεποῬ ορ τηβᾶο (ἴμορῬ, 1ο5ῦ ΒΙΟ Πού Ἅᾖἴ]μερ ΕΠου]ά ἱπνίέο ἵπ τοίυτῃ, απᾶ "ῃθ”πιαᾶθ 5198 

ἓ [τῶν] Αα. σ [λέγων] 1. π-- Εἰ τττΑ. ἆ θεραπεῦσαι ΗΤΊΤΑ.  -Ε ἢ οὔ ος ποῦ - 
[τ]ττνλ., Σ--- αποκριθεὶς ΤΤΙΓΑ]. 3 εἶπεν πρὸς αὐτούςτ.. υ νὶὺς 8 ΒΟΗΏ ΙΤΊΓΑΥΓ.' 
ο πεσεῖται ΙΤΤτΑ. 
ΣΤΤΤΑΥ. 

ΣΤΊτΑ. 

ᾱ--- ἐν ()εαᾶ τῇ οἩ ἴ]) [1]ττ. 
Ἀ αγάπεσαι α; ἀνάπεσε ΙΤΊΤΑΥ. 

1 ἀντικαλέσωσίν σε ΙΠΤΙΑ. 

ο οσο τῇτ. Ἅἵ-- αὐτῷ ΤΑ. ΄ Ε μετὰ 
ΐ | ἐρεῖ Ἡθ ν]] βαΥ τττ, κ -- πάντων 8ἱὶ 

πι ἀγταπόδομά σοι Ί1ιΑ. 



ΧΙΝν. 10 ΚΕ. 
--ὲ ο] , 

ἀνταπόδομα.!" 19 ἀλλ᾽ ὅταν ΄ ποιῇς δοχήν, κάλει πτωχούς, 
ας 3ΤΟΕΟΠΙΡΘΗΡΕ:; Ῥαῦ Ὑπλεπ ἴποι πιικεβίύ Αα Σεη5ί, . ο8]1 Ῥοος, 

Πἡ ν ΄ η /΄ ΄ ο 3 ΄ ” 

ἀναπήρους,' χωλούς, τυφλούς' 14 καὶ µακάριος εσ 
οτῖρρ]θᾶ, Ίαππο, τ]πᾶ: βπᾶ Ὀ]εβιεά Όποια βΏα]{ το; 

ὅτι οὐκ.ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται 
Ἔοτ παν Ἠπτο ποῦ [πηιογθυϊϐἩ] ἓο τθοοπαρθπ5θ ἴλθο; 1ὲ 3581109 Στεσοπυροπβθᾶ 

ογάρ! σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. 
15ος; ᾖἴπορ ἵπ πε τοδυχτεοβίοπ οΣἴπο ᾖ1πβῦ, 

16 ᾿Ακούσας.δε τις τῶν συνανακειµένων ταῦ- 
Απ "πανίπρ 19μεητᾶ 1οπο 3οξ 3Ἔποςθ “τθοΗπίπρ [5αῦ 5416] Τν σα [Ἠϊπα] ΈἼϊεμθ 

τα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος ἡΛΡὺὸς! φάγεται ἄρτον ἐν τῇ 
{παρ Ββαὶά ᾖἵο Πἶπι, Ῥ]οβεθᾶ Ππ6] ππο Ἅεπα]]επῦ ἸὈὨτοβᾶ ᾖἵπ ἴπε 

βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 16 Ὁ.δὲ εἶπεν αὐτῷ. ᾿Ανθρωπός τις 
Κἰπρᾶοπα οξ ἀοᾶ. Ῥιΐῦ Ἡθ αεπ]ά ᾖἴο ΠίΠι, Α. Ἴπιαη αροτίαἰπ. 

αἐποίησενὶδεῖπνον 'μέγαι! καὶ ἐκάλεσεν πολλούς' 17 καὶ ἀπέ- 
Ἰηβᾶθ Ά ἌθαρΡρες ᾿Ρτθαί, απᾶ ἢἹπν]τεᾶ ΤΩΔΗΥ. Απά Ἡοθ 

στειλεν τὸν.δοῦλον. αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς 
ωτη Ἠϊ8 Ῥοπάπααη. Αὖ ἴπο Ἠοιχ οἳ ἴπθ Α6ωρρεςΓ Ἅᾖὗο βαγἰοἰποροπνπο 

κεκληµένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἔτοιμά Σἐστιν! ἵπάντα.ἳ 18 Καὶ 
ηαά Όοεἤ Ιπγ10θᾶ, 0οπ1θ, 4ος ποπ Ὑοβᾶν 319 αρ]]. Απᾶά 

ἠρξαντο ἀπὸ μιᾶς Ἱπαραιτεῖσθαι πάντες.  ὁ πρῶ- 
Ἕρεραν 3 Ἡ “οπο [5οοπβρπΏ] 50ο76χοιςο ΞὔΠαπαβο]τπεβ ᾖ}α]]. πο τας 

τος εἶπεν αὐτῷ, ᾿Αγρὸν ἠγόρασα, καὶ Τἔχω ἀνάγκηνὶ 
παᾶ ο Ἠϊπα, “Α. "ΠΒοιᾶ 1Ε΄Ἠπνο “Ῥουρῃῦ, απᾶ 1 ηΏανο ηθθά 

δἐξελθεῖν καὶ! ἰδεῖν αὐτόν' ἐρωτῶ σε ἔχε µε παρῃτημµένον. 
ἴορο οιῦ απᾶ Το 58θ 15 1 Ῥταγ ἴπθρῬ Ποιά πιο οχοπβοᾶ, 

19 καὶ ἕτερος εἶπεν, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ 
Απά ΑπΠοϊΠος βἰᾶ, ΣΡαϊτβ 5ο: ΄οχεη 11 7Ἠαγτο ΞΡῬοαρπύ "το, Αηᾶ 

πορεύοµαι δοκιµάσαι αὐτά' ἐρωτῶ σε ἔχε µε’ παρῃτημένον. 
1ρο ο Ῥτοτθ ἴπεπι; 1 ρταγ ἴλεο Ποιά 11θ οκζτπςοᾶ, 

20 καὶ ἕτερος εἶπεν, Τυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο 
Απάᾶ αποίπετ Ἁεε]ᾶ, Α. πο 1Ι Ώατο ταβχτῖθᾶ, απᾶ Ῥθσβαβοθ οἱ ΤΕ 

οὐ.δύναµαι ἐλβεῖν. 32] καὶ παραγενόμενὸς ὁ.δοῦλος.ἐκεῖνος! 
1 απ Ὁπαββ]θ 3ο ςσοΠΠθ, Απά Ἠαγ]πρβ 60ΟΠ1Θ τλπαῦ Ῥοπάπιπη 

ἀπήγγειλεν πῷ-κυρίῳ.αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἶκο- 
τεροσἰθᾶ {ο Ἠϊ8 ]οτά φῃθςο ὑΠϊπρβ, ΤΠεηΠ ῬείΏης ΒΠΡΥΥ ἴπθ πιρβίος 

δεσπότης εἶπεν τῷ.δούλῳ.αὐτοῦ, "Ἠξελθε ταχέως εἰς τὰς 
ο ἔἼεποιξθ βαῖᾶ νο Ἠϊ18 Ῥοπάπια, 6ο οαῦ απἰοξκ]γ ἍἈΙπίο Ἅᾖἴλπο 

πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ 3ἀνα- 
Εὐτθείβ Απά Ίππο οξίπο «οἵῦγ, Απᾶ 3Ίμο Ῥοος βπᾶ οτῖρ- 

πήρους! καὶ Ὀχωλοὺς καὶ τυφλοὺς! εἰσάγαγε ὧδε. 99 Καὶ εἶπεν 
ρ]οά απᾶ Ἴπτπιθ απᾶ ἸῬμπᾶ Ὀτίπρ ἵπ ἍἸετθ, Απά βαϊᾷ 

« ὃ Όλ Κύ -- ΄ ο ς Ἡ ΄ ’ 9 3 

ὁ ὀουλος, Ἐυριε, Ύέγονεν ως ἐπεταξας, και ετι 
ἴπο Ῥοπάπιαπ, Βἱτ, ᾖδΤββ Ώθεη ἄοπθ 8 ἴποι ἀῑάβί οοπιπιαπᾶ, απᾶ 5] 

τόπος ἐστίν. 359 Καὶ εἶπεν ὁ κύριος; πρὸς τὸν δοῦλον, 
χοοπι ᾖΊ]οτο 18. Απιά βαᾶ Τπθ ἍἹοτᾶ το ἴπθ Ῥοπάπιμη, 

Ἔξελθε εἰς τὰς ὑδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, 
6ο οαῦ Ιπίο ἵηρ ΤΙΑΥ8Β απᾶ . Πεάρε, Ἀπᾶ οοπιρε] το οοπ1θ ἶπ, 

ἵνα γεμισθῇ 3ὁ οἶκός.μου.ὶ 394 λέγω.γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς τῶν 
υμαῦ τανγ ο β]εᾶ τσ Ἠοπβθ; 40Γ 15ΑΥ ὮᾖὉἵο τοι, ἴμβῦ πού οπθ 

ἀνδρῶν. ἐκείνων τῶν κεκληµένων «γεύσεταί µου τοῦ δείπνου. 
ΟΕ ἴἨοςβθ ΤΙΘΠ. Ὢππο Ἠβτο ῬθεἨ Ἱπτὶυθᾶ 5Βα]1 ἑβίθ οἔτπιν ΒαῬΡογ. 

ο δέ Ὀμϊ τ, Ρ ὅστις π'Ποβσθνος τττΑ. 
Σ µέγαν }. 5 εἰσιν 316 Ττ. ἕ--- πάντα (γεαᾶ [α]1]) [π,]τ[ττα]. 
ἁπττΑ. ὙᾗὉ [και]απαι. α ἀνάγκην ἔχω 1.. 
Σ--- ἐκεῖνος (γεαᾷ ἴποθ Ὀομάπιαπ) ΙΤΊτΑ. 5 ἀναπείρους ὈΤτΑ., 
ἀ.ΣΤτΑ. ο 0 ΥΥΠΙΟὮ ΤττΑ. ἆ µου ὁ οἶκος ΤΤτΑ. 

η ἀναπείρους ΗΠΑ, 
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13 Βαἱ πΊεπ ἴποατιοκ- 
εδ α 1εηβί, οα]] {πθ 
Ῥοος, ἴμθ πιαϊπαεᾶ, ἴλθ 
Ίππιε, πε Ῥ]]πάᾶ: 14 απᾶ 
ἴποι ϱπα]ῦ ο Ῥ]εββοᾶ ; 
ᾷοτ ἴἩογ οππποῦ τεσοπι- 
Ῥεπβοθ Ίπεε: {οτ ἴποα 
ΒΗΑ]{Μ Ὦο τεσοπιρεηβθᾶ 
βὖ ἴπθ τεβυττεοθίοῦ οξ 
1π9 1πβῦ, | 

16 Απᾶ ύΊεη οπθ ΟΡ 
{πεπι ἴ]αί β.ἲ οὐ τπεαΏ 
ππΙτἩ Ἠίτα Ἠεατα ἴπεβο 
1Π11ρ8, Ὡς Βαῖά απίο 
Πτα, Β]εςβεᾶ {ξ Ίο (αυ 
5Ώβ]] οαῦ Ῥχοιεᾶ Ίπ ἴπθ 
Ἱἰπρᾶοπι οἳ Αοᾶ, 
16 Τηοπ βαἷᾶ Ἡο απίο 
Ἰϊτα, Α. οογίαΙη ΤΙΒΗ. 
πηβάθ Αα Ρτεπῦ ΒΠΡΡοΟΣ, 
Αη Ῥαᾷε ΠΙΑΏΥ: 17απᾶ 
5οπύ Ἠϊ5 εεγγαπί αὖ 
ΒΊΡΡΟΣ Τπῃθ ο βαγ ἴο 
ἔβοτα ὑλαίύτγετε Ρϊάάεπ, 
Όοπιθ,; Σος αἲ] {πῖπρε 
ΑΥΘΠΟΥΥ τεβᾶγ. 18 Απᾶ 
ἴπογ 1] τη Ἡ 9ης σοΊι- 
8επί Ὄεραητ ἴο πιαΚκθ 
εχοᾳΒθ. ΤΠο Εγεῦ εαῖᾶ 
ππίο Ἠϊπα, 1 Ἠβνθ 
πῬοαβιΏύ 3 Ῥίεσ οξ 
Ρτουπᾶ, ππᾶ Ι πιαβῦ 
ηὨθθᾶβ Ρο απᾶ βεο 1ΐ: 
1 ΡΤΑΥ περ Ἠατο πιθ 
θχουβεᾶ, 19 Απᾶ βπο- 
«πεχ βαᾶ, Ἰ ἍἨατο 
Ῥοιβπῦό Ώτο 7οκο οἳἑ 
ΟΧΘΩ, βΠᾶ 1 Ρο ἴο ρτοτθ 
ἔλοπι: 1 ρχαγ ἴπεο Πβτο 
πιθ οχουβεᾶ. 20 Απᾶ 
ΑποῦἩΏεσς βαῖᾶ, Τ Ἠαπτο 
πηβχτιεᾶ 8 πΠάο, απάᾶ 
ΊἨοθτείοτο 1 οαηποῦ 
οοπ1θ, 2] ο {πβῦ βετ- 
γαηΏῦ οΒΙΩΘ, απᾶ 5Ώθγγοά 
Ἠ]5 ]ογᾶ {ποβο {Π1πρβ. 
Τπεη {πο ταφβίοχ οξ ἴπθ 
Ώοιξο Ῥεῖπρ ΒΏΡΙΥ βαιά 
{ο Ἠ]8 βοτταπί, ἄοοας 
απΊοΚ]γ 1Π{ο ἔμο βἰτθείβ 
Αιὶἱ Ίαπποβ οἳ 19 οἵ σσ, 
Απά Ὀτίηρ {π ἨΤίπετ {9 
Ῥοος, απᾶ ἴπο πια]παθᾶ, 
Απᾶ 1πο Ὠα]ί, αηᾶ ἴπθ 
Ῥ]πά. 22 Απᾶ ἴ]ο ΒεΓ- 
γταπὺ ϱβἰᾶ, Τιοτᾶ, 10 8 
ἄοπθ 5 ποια Πββίσοπι- 
πιαηᾶρᾶ, απᾶ γοῦ ἴΠετθ 
15 τοοπι. 25 Απᾶ 1ἴπθ 
1ογᾶ βα]ᾶ ππ{ο ἴλθ 5οτ- 
ταπῦ, ἄο οπῦ Ιπίο {19 
Π{βΗπναγ5 απᾶ Ἠθάᾶρες, 
Άπᾶ οοταρε] {λεπι ἴο 
σοπιο ἵπ, ἑλαῦπαγ Ώοπβθ 
1ΩΩΥ ὃε Ἠ]]θᾶ, 24 Ἐοσ 
Ἰ ΒΑΥ υπίο τοι, Τα 
πιοΏοθ ΟΕ Τοπ Τοπ 
π/ἩΙοὮ πποτθ Ὠϊάάᾶειι 
ΕΠΙ] βίο οἱ ΤΥ 
ΒΙΡΡΕΣ. 

4 ἐποίει ΤΤτΑ. 
7 πάντες παραιτεῖσθαι 

Υ ἐξελθὼν Ἠθν]ημ ροπε ομὺ ΤΊτα. 
Ὁ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς 
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25 ΆΑπᾶ ἔποτο ποπῦ 

ρτεαῖ τα] ιιᾶθς σσ] 
Ἠΐπα: Απᾶ Ἡο ὑπτπεᾶ, - 
Ώπᾶ απὶᾶ ππίο ἴλεπι, 
26 ΤΕ ΑΠΥ πιαπ 6ΟΠ1Θ 
{ο πιθ, αηΏᾶ Ἠβίο ποῖ Ἠϊ5 
ΞΑΐἨ6χ, Ἀαπᾶ πιοῖἩες, 
απ π]ᾷο, απᾶ οἩ]]άτομ, 
Ἀπᾶ Ὀτοείμτεη, θπᾶ ϱἵβδ- 
4678, Ύ68, απά Ἠϊ5 οπ 
11896 α]ςο, 9 ορηποῦ 0ο 
παν ἀἰεείριο, 27 Απά 
πσἩοβοθτος ἀοῦα «ποῦ 
Ὄοαχς ἩἨϊΒ 9ἵ038, απᾶ 
60Π19 αΕἴ6Γ παθ, οβηποῦ 
ῶο πιΥ ἀἱδοῖρ]ο, 28 Ἐοσ 
πυη]οἩ οἳ γοι, 1πθεπᾶ- 
1πΡ ἴο Ῥυ]ά α ἴοπεσ, 
μι σθοίἩ πσε ἄονιω Πταῦ, 
Απᾶ σοαπ{θείη {πο σοβῦ, 
πυποίμοτ Ἡε Ἠατο δμ{ῇ- 
οἷρῃπί Ίο Ἀπίβα 1Φβ 
99 Τιοεῦ ἨαΡΙγ, αξίες Ἡθ 
Ἠαῦπ Ιαἱᾶ {πο Σοαππᾶα- 
919Ἠ, απᾶ 18 ποῦ αἲ]9 το 
ΒπϊςὮ {ΐ, α]] Ὅπαῦ Ῥε- 
1ιο]ᾶ {ὲ Ῥορίπ ἴο τος] 
Ἠϊπι, 30 ΒβαγΙΠΡ, ΤΗΙ6 
τηςπ Ῥεραπ {ο Ῥπαῖ]ᾶ, 
Απᾶ πας ποῦ αὓ1θ {ο 
ἈπῖςἩ, 91 Ογλ πρ, 
ΡοΙἵπΡ ἴο πιβΚο γ/ΕΙ 8- 
Ραϊποῦ Αποϊμες ἘΚίπΕ, 
ΒΙ{ΌείΗ ποῦ ἄοππι Πτεῦ, 
Ἀπᾶ οοπθια]θείἩ Ὑηε- 
Ὑπος Ἡθ Ὄο αρ]ο νι η. 
Ἔθπ ἐποιςαπά ἴο παθοῦ 
Ἠϊπα ἴιαῦ οοπιείῃ α- 
ραἱηςῦ Ἠϊπα ση] τἩ Ὄνγεπι- 
τσ ποπραπᾶ 55 Ος 
οἶδε, πγηῖ]ο πο οἴ]μος 
16 τεῖ α ρτεθῦ ΤΤΑΨ ο, 
Ἡθ βοπάοίΏ απ απιρας- 
β8Ρ6, απᾶ ἀοβιτοίη οοπ- 
ἀπαάοπ5 οξρεασθ. 95 Ξο 
Ἰϊκεσνίβο, πΠοβοθσετ Ἱθ 
ῶο οἳ τοι λα Εοιδακ- 
οὐ] ποῦ α]] ἐλιαῦ πο παἩ, 
Τε ομπποῦ ο ταγ ἀῑδοί- 

Ἰθ. 94 ΒαΑ]6  ροοᾶ: 
αἱ 1ξ ἴπε βα]ὸ Ἠπτο 

Ί1ο6ὺ Ἠΐβ 5βτοπς, ππετο- 
νησι 5Ἡ8]11 165 Ὃρ 56εβ- 
βΒοπιεᾷ 2 35 Τύ 18 πεϊίμες 
Βῦ Έοτ ἴπο Ἰαμᾶ, τος 
. 1οχ Τηπο ἀαιπρ]]; 
Ἡέ ταεη οαςὺ 15 οαῦ, 

Ἠο ἰπαῦ Ἠαῦῃ θατς Το 
Ἰεας, 16ἱ Ἠΐτη Ἠεςς. 

Χν. Τιθή ἄτονφ πεατ 
πηπίο Ἠῖτα αἱ] ἴπθ ραῦ- 
Ἡσατις απᾶ ΕΙΏΠΕΤΕ ΣΟΣΓ 
{0 Ἠθαςσ Ἠϊπῃπ, 2 Απᾶ ἴπο 
Ἐπατίθεθα απᾶ βοτίῬεΒβ 
σαπσταπτεᾶ, ΒΑΥΙΠΡ, 

ΛΟΥΚΑ Σ. ΧΙΥ. ΣΤ, 

9 Συνεπορεύοντο-δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί’ καὶ στραφεὶς 
Απά 3ψοχο “ροῖηρ Σπ δλι Πίτα "οχονᾶς Λρτοπί; απᾶ Πατίπρ ἐπτποᾶ 

εἶπεν πρὸς αὐτούς, 26 Εϊ τις ἔρχεται πρός µε, καὶ οὐ.μισεῖ 
Ἡοθ βπᾶ ᾖἵο Ίπεπι, 14 ΕΠΥ 0Π6 ϱΘΟ0Ι1ΘΒ το Ὦ1θ, αηπᾶ Ἠβύθς ποῦ 

τὸν-πατέρα. ἑαυτοῦὶ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ 
Σἱ8 {αἴποτ βπᾶ παοίµες οπᾶ παξθ Ἀπᾶ 

τέκνα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ τὴν 
ἀλ]άχεπ απιᾶ Ῥτοῦπετβ απᾶ ΒΙΦίΘ8, απᾶ Ῥεβ]άθβ Α]5ο 

-” / ΄ . 

ἑαυτοῦ.ψυχήν, οὐ.δύναταί Άμου.μαβητὴς εἶναι"' 97 Ἱκαὶὶ ὅστις 
Ἠ1β ο/η Ἠΐε, Ὦθ οαπποῦ ΤΑΥ ἀϊδοῖρ]ο ρε: Ἀπᾶ ΨἩοβοετες : πας ἡ 

οὐ.βαστάζει τὸν .σταυρὸν.Καὐτοῦ,! καὶ ἔρχεται ὀπίσω µου, 
οβχτῖθ5 ποῦ Ἠ18 οχ058, Άπᾶ ΄ 60ΠΙ68 βΕύετ πηθ, 

οὐ.δύναταί μου μαι. μαθητής. 328 τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων 
παγ., οβπποῦ ἀῑςοῖρ]ο, Έου π᾿Ππ]έα οἳ τοι «ἀθετίπς 

/΄ ” νά ε) Ν ” . 

πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον  καθίσας ψηφίζεὶ τὴν 
8 Τοππες νο Ῥπ1]ᾶ, ὅπου ἍΠτεῦ ἍἈαΠατίηρ Λεαῦ Αἄουνη "οοππύρ Ἅᾖ1Ἠθ 

δαπάνη», εἰ ἔχει πτὰϊ ἡ πρὸς! ἀπαρτισμόν; 99 ἵνα µήποτε 
οοβῦ, Ἡξ Ἄθ Ἠδβ Όλα [παθμπς] Έος [Π5π] οοπαρ]θβῖοἩ 4ου ᾖἸθρῦ 

θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες 
Ἠατίπρ ]βίᾶ ον ϱ Ξοππᾶα{Ιοη απᾶ ποῦ Ὦὓθ8ῖηρ αΡ]9 ο βπΠΙ5Η, α]] 

οἱ θεωρούντες ἄρξωνται θἐμπαίζειν αὐτῷ,! 90 λέγοντες, Ὅτι 
πἹἩο 8εθΘ Πἱ0] εποια]ᾶ Ῥορίη ὕοπιοσκαῦ ἍἈἨϊπι, ΒΑΥΙΩΡ, ' 
ος ο 

οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ.ἴσχυσεν ἔκτελέσαι. 
Τηϊς ΙΙΒΏ. Ῥερανῦ το Ῥα1]ᾶ, Ἀπᾶ ἍΎ/5 ποῦ πὈ]θ Το ΕπίρΗ, 

Λ' .. 

91 Ἡ τίς βασιλεὺς πορευόµενος Ῥσυμβαλεῖν ἑτέρῳ βασι- 
Οι ππῦ Χιπρ Ῥτοσθεαίπρ 'ο ΘΏΡΑΡοΟ ἍἨτἩ αποίπεςτ ὭΚπρ 

. Ἡ Φ σ ΄ - - 

λεῖ! εἰς πόλεμο» οὐχὶ  καθίσας πρῶτον Δβουλεύεταιὶ 
π νιοτ αποῦ αΠατίπρ "εμῦ "ἄοππι 'Βταῦ Σέρ]κος Ἰοοιηρε]΄ 

εἰ δυνατός ἔστιν ἐν. δέκα χιλιάσιν Ἱἀπαμτῆσαι! τῷ μετὰ 
πἨοίμος αδΙθ Ἠθῖῃ πΙἩ {ἴθπ ΄΄ἔμομβαπᾶ ἔο τηθεῦ ήτα υἩ. 

” / Ἐν Φ ῃ ΕΙ ϱ «ὁ δὶ , »Ὁ 
εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; 9 εἰδὲ µήγε, ἔτι 
Όπιθηίώ  Ἰποιβαπᾶ  ἍἨὙΠΟ ΟΟΠΙΘΒ αραϊπαῦ Πίτα 2: Βατ 1 ποῦ, 38011 

δαὐτοῦ πόῤῥω" ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ 
119 «ξρτ "οβ 3Ῥεϊπρ, ΑΠ ΘΠΙΏΒΑΥ ἹΠατίπρρεπὺ Ἡθαρκα Τμ [ετπιβ] 

πρὸς εἰρήνην. 99 οὕτως, οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ Ἅἀπο- 
40Υ Ῥ68ςθ. ΤπαβΒ ἴΠοχΘΕΟΧΘ ΘΤΕΙΨΟΠΘΟΕ οι ἍἨτν]ο3ποῦ 19868 Τ8]θ 

τάσσεται {ᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ.δύναταί ἴμου 
16ρπο οἳ 811 νπαῦ 9 Ἠϊπαβθ]ξ  ΤοβΒΕΒΕΕΒ, οβπποῦ Τα. 

εἶναι. μαθητής, 94 καλὸνἹ µτὸὺ Σἅλας" ἐὰν.δὲΣ τὸ πἅλαςὶ 
119 ἀἱβοῖρ]ο, οοᾶ [5] ἴπο κοα]ξ, Ῥαῦ ξ Ἅᾖἴλπο Γη 

3 ” ο ΄ 2” ” ” ” μωρανθῇ ἐν τίνι ἀρτυθήσεται; 9δ οὔτε εἰς γῆν οὔτε 
Ὅθοοπ1ο {α5ίε]θβΒΒ νη(Ἡ τσυ]λαῦ ϱΏα]1 16 Ῥο εεββοπθᾶ 2 Νε]ῃοτ {ος Ἰαπᾶ ἍἩἨος 

» / ” , 2 ο ον , .. 
εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν' ἔξω βάλλουσιν αὐτό. 
ῶος τιβηΏυτθ 0 110: ου 3116 2οββῦ 510, 

ὦτα Σάκούειν! ἀκουέτω. 
ΘΑΤΒ νο Ώεατ 1οῦ Ἠῖτη Ἠεαγ. 

15 ΄Ησαν δὲ Ζἐγγίζοντες αὐτῷ! πάντες οἱ τελῶναι . καὶ 
ας Ατιᾶ πγετθ ἄταπήπρ πεησ ο Ἠἶπι 811 πρ {πχκ-ραίπετοτβ θπᾶ 
ε « 9 ) {ὁ ο) ο Γ , ε - 

οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ 3 καὶ διεγόγγυζον «οἱ " Φαρισαῖοι 
Τπθ ΕΒΙΠΠΘΙΒ νοΏθης ἍἉἨϊπ; απᾶ  πιηγπαατεᾶ πο ἍΟΡΗΑΤΙΡΘΘΒ 

« ” 

ὉΟ εχων 
Ἠο ἐποῦ ἩἨβΒ 

{αὐτοῦ ΙΠΤτΑ. 
ΕΤΑ. 

οοΙΠΡδ6] τ, 
{Πετείοτο Τ[Ττ]Α. 
ΣττιΑσγ.΄ 

1 εἶναί µου ΤΤτΑ. 
ο αὐτῷ ἐμπαίδειν ΙΠΤΤΑ. 

τ ὑπαντῆσαι ΤΤΊτΑΝΓ. 

5 --- τε οί (11168) ωτττΑ. 

Ε τε ΙΤΤΑ. Ἀ εἶναί µου µαθητής ΤΊτΑ., ἁ-- και τὸ  Κἑαντοῦ 
13 --- τὰ (γεαὰ [1 τηθαΠς |) οτττὰ. Ἡ εἰς ἴο αΤ/ΤΤΓΑΥΓ. 

Ρ ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν ΙΤΊΣΑ, 4 βουλεύσεται Ψ]] ιακθ 
5 πόῤῥω αὐτοῦ. ' «ᾖἴεἶναίμου ΗΤΤΓ. Υ -- οὖν 

Ν ἅλατ. -Έ καὶ 8Ι6Ο1ΤΤΤΑ, -- ἀκούεντ. 5 αὐτῷ ἐγγίόοντεθ 



ΧΥ. 1ὐΚΕΒ 

καὶ οἱ γραμματεῖς, λέγοντε, Ότι οὗτος ἁμαρτωλοὺς 
απᾶ ἴῃθ ΒΟΣΙ06ΑΒ, βαγΙπρ, ᾿ΠϊΡ Γπααπ] ΒΙΠΤΠΘΓΒ. 

προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς. ὃ ἘΕἶπεν.δὲ πρὸς αὐτοὺς 
ΤΟΟΟΙΥΘΒ Άπά , εβῖς πα ἔποπι. Απάᾶ ο βΡοΚκο ᾖἵο ἴπθπι 

τὴν-παραβολἠν.ταύτην, λέγων, 4 Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν 
τη]8 ραταβ]ο, βαση, μαῦ ΙΠΑΠ. οξ ψου 

ἔχων ἑκατὸν πρόβατα. καὶ Ὀάπολέσας! «ἓν ἐξ αὐτῶν! οὐ 
Πανίπρ Α Ὡαπᾶτεᾶ  ΑΠεεΡρ, Αηπᾶ Πατίπρ οί 9η6 οἳ ᾖἴπεπι, Ξποῦ 

Γ -- / 

καταλείπει τὰ ἀἐννενηκονταενγνέα! ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται 
1θαγος 119 η]ποίγ ΠΊηπθ 1Ώ ἴηο πΙ]άθεΠθΘδΒ απά Ρο6Β 

ε |) 

ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ αὐτό: ὅ καὶ εὑρων 
βΕῦος πα ῦ νγΏ]οἩ Ίας Ῥεεν Ιο5δῦ, απ] πο απᾶ 2 Απά Ἠανίηρ Σουιπᾶ [11] 
ο Μ ον 4 ” δε -] , 6 μ ἱλθ ῃ 
ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς.ὤμους.- ἑαυτοῦ! χαίρων, 6 καὶ ἐλθων 

Ἡθ Ίαγβ [15] οἳ Ἠ]8 ελοι]4θίβ τε]οἰοίης, Ἀπᾶ Ἠαβνίπρ 6οΠΏ1θ 
- / Ν ΄ / 

εἰς τὸν οἶκον Ι᾿συγκαλεῖ! τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέ- 
Ίο πο Ίομςδο θ σα]]5 {ορθίμος Στιεηᾶς απᾶ πβίβΏῬοιτβ, 5αγ- 

3 " , γων αὐτοῖς, ΣΣυγχάρητέϊ µοι, ὅτι εὗρον τὸ.πρόβατόν.µου 
1πρ ᾖἴο ίμεπι, Ἐε]οῖοο πα ῄἆἹπθ, {ος Ι ηατο {οαπᾶά 1ΩΥ εΏθερ 

τὸ ἀπολωλός. Ἰ λέγω ὑμῖν, ὅτι οὕτως «χαρὰ Ἀέσται ἐν τῷ 
ἐπαῦ πας ]οβδῦ. 15αγ Ίἴογοα, ὑμαῦ ἴπαβ Ίο Ἅεπα]]ῶο ἵπ ᾖἴ]ο 

οὐρανφὶ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι, ἢ ἐπὶ Ίἔννενη- 
Ἡθαγοη ΟΤΕ; 9Π9 ΒΙΠΏΘΣΓ χΘΡΘΕΠΙΕΙΠΡ, ᾖ[πιοτς] {Ώπηπ οΥεσ π]ποίγ 

κονταεννέα! δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν µετανοίας. 
πὶηθ τΙρΏῦεοΙβ ΟΠΘΒ, Ὑ]ιο πο «πεεά "Ἠατο οξτερεηίβησε, 

8 "Ἡ τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ ὁραχμὴν 
Οςσ π]πό Ἱοπιας Ξάχαεππωθς "Πανίηρ επ, 1 ΕἨεςποι]ᾷ]ο5ο "ἀγαομπι, 

ίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπι- 
οπο, 11ΡΏ{Β ποῦ 8 ΙΑΠΙΡ απᾶ 8ΠΕεΕΡ ἵἴπθ Ποπ απᾶ εεεκ ϱΛΤε- 

μελῶς ἕως Ιὑτουϊ εὕρῃ; 9 καὶ εὑροῦσα Ισυγκαλεῖται! 
χυ]]ν παπι] βπο Επά Π119]2 Απᾶ Ἠατίηρ {οαπά Π15] 59 οβ]1]15 {ορθίπος 

κ) 1. Δ κ μα / ΄ σ / μῃ ε/ 

τὰς φίλας καὶ "τὰς" γείτονας, λέγουσα. "Συγχάρητέεϊ µοι, ὅτι 
Στιεηᾶς ππᾶ ποίβΏροιτβ, ἍΒΑΓΙΗΡ, Ἠε]οῖορ πλ  ή3πθ, 3ος 

ςά µ μ {αλ ΄ ε/ , « . 

εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 10 οὕτως, λέγω ὑμῖν, 
1 Ἰατο Εοαπᾶ 1ἴπθ ἄπβοηπι πο 1 1ουῦ, ' πας, 1 αγ ἴογοιι, 

Ἰχαρὰ γίνεται! ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρ- 
Ίο Ίμετο 18 Ῥοξοσθ, ἵπο  ΑΠΡΘΙΒ οἳ ἄοᾶ οτε» οηπς8 βίη- 

Γωλῷ μετανοοῦντι. ΄ 
Ὠοτ περεη/ίηρ. ας. : , 

11 Εἶπεν.δε, ᾿Ανθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς' 19 καὶ εἶπεν 
Απᾶ ο εαἱᾶ, Α παν Ἅᾖῄορτίαϊη Ἠπᾶ πο 5οΟΠ5; απᾶ ββἱᾶ 

ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ-πατρί, Πάτερ, δός µοι τὸ ἐπιβάλ- 
ῶμο. 7οιἩρες ο ἴλεπι Όο [Π15] {ΐΠοσ, Ἐβίπετ, ρίτο ἴοπιο ἴμαῦ ἈΕα]]- 

λον µέρος τῆς οὐσίας. "καὶ! διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 
ἵῃπρ [ὁἱο “πιε] Ροσύ]οη οξ {πο Ῥχορθτίσ. Ἀπᾶ ο ἀἰγίᾶεᾶ {ο τπθιπ ἴπο Ἠτίηρ, 

19 καὶ μετ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν  "ἅπανταϊ 
. Απά αξῦε; ποῦ ΤΙΑΠΥ 4πγς ἩΠατῖηρ ραϊπετεᾶ ἑοροίπογ 811 

ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν µακράν, καὶ ἐκεῖ 
πο ΨΟΙΠΡΕΓ Ρος πεηῦ ΕΠΑ ἍἈἸπίο α οοιπίτγ Ιἀἱδίαπί, απᾶ ἴποτθ 

διεσκόρπισεν τὴν.οὐσίαν αὐτοῦ, ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανή- 
ν/ββΏθᾶ ἷ Ἠ{8 Ῥτορεχίγ, Ἡπγίηρ ἀἄἰςδο]αθεΙγ. οἨατίπρ 

σαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο λιμὸς 9ἰσχυρὸς! κατὰ 
“εροπῦ. ρας πο "9Η  ἴῃοτο τος α"Εηπήπο ποιοπί ἑβτοιρβοτέ 

τὴν-χώραν.ἐκείνην, Καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι. 16 καὶ 
υλαῦ οοαΏ/σγ, απᾶ ηο ΏΌρραἨ. νο Ῥο 1η πναπῇ. Απάᾶά 

Ἂδ ἀπολέσῃ απΏοπ]ά Ἡο 1056 τς. 
τα. ἔσυνκαλεῖ Τ. 
Ὑίνεται χαρὰ ΤΤσΑ, 

ο ἐξ αὐτῶν ἕν ΤΊτΑ. 
Ε συνχάρητέτ. ή ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ΤΑ. 
πα ὁ δε ΗΤΤΑ. Ὦ πάντα ΙΤΙΑ, 

1 οὗ 
4 ἐνενήκοντα ἐννέα ΙΠΊΓ. 

20δ 
ΤΠ ΤΑ χεσρἰτεία 
ΒΙΠΠΘΣΒ, Εχᾶ εβῖοι] 
ση {Ἠθιωα, ϐ Απᾶ Ὦθ 
ΒΡΩΚΟ ᾖτπίβ γραταῦ]θ 
Ἀπίο Ίμθιη, ΒΑΥΙΩΡ, 
4 Ὑπαῦ πιβπ οξ γοα, 
Ἠανίηπρ απ Ἠμπάτεά 
ΕἨ6ΘΡ, 18 Ἡε 1989 οπο οξ 
ἴλμθπι, ἀὁίῃ ποῦ 1εβνθ 
9μθ π]πθίγ απἀ ηΊηο ἵπ 
ἴπθ πιΙ]ἀθΓπεςΕ, απᾶ ϱο 
βίο τ]αῦ συἩ]σ] 19 1οβί, 
αποϊ] πο Ώπᾷ 1655 6 Απᾶ 
ΊΝΏΕΠ Ἡθ ἨαϊἩ Εουπά εξ, 
Ἡο Ἰαγείι {ὲ ον Ἠ]8 
Εποι]άοτε, τθ]οῖοῖπρ. 
6 Απά πιθη Ὦθ οοπιοίἩ 
Ώοπῃθ, Ὡς ολ]]θίἩ ἴορε- 
τπετ ᾖε ἀτίεπᾶς απ(ὶ 
ΤΘΙΡΊΡΟΙΣΒ, ΒΑΥΙΠΡ Π1Ι- 
{ο Ίτηεπι, Ἐε]οίοο πι 
Ώλθ; {ΟΥ 1 Ὠατο {ουπᾶ 
ΙΩΥ 8Ώθορ πΠΙΟΕ παν 
1ο80,. Τ15ΑΥ ππίογτοι, 
ἴλαῦ Ἰ]οτν]βο 107 5811. 
ῶο 1π Ἠέβγεπ 9ΥΕΓ 9ἨΠ8 
ΒΙΠΠΟΣ ἴλαί τερεητείῃη, 
ΣΠΟΤΘ {Παπ ΟΥΕΥ π]πείγ 
ΑΠά πῖποθ 1186 ΡεΓΒΟΠΒ, 
π/Ώ]οὮ προ πο τοροπῖ- 
Ἀπσα. 6 ΕΙἴπε; Ὑυπαῦ 
πουιαπ ἨΠατίπρ ᾖἵἴεη 
Ίωσος οἳ βἴ]τοτ, 14 51ἱ9 
956 οπθ Ρϊεσρ, ἀοῖἩ 1οῦ. 
ἨἩρἣί 8 ομηᾶ]ο, απᾶ 
ΒἩθΘεΡρ ΤΠθ Ἠοιβθ, απᾶά 
Βθε]ὶς ἀρεπι]ν οἱ]1 
Βπο Επᾶ Μὲ 9 Απά πΊθιι 
839 Ἠβίῃ Εουπά ἐς, «Ὠθ 
οβ]]είἩ ΛεΥ Εγιεηᾷς απᾶ 
167 πθἰβΏΡοιΣΒ ἴομε- 
ΤΠεΣ, ΒΑΥίΠΡ, Ἐε]οῖσοθ 
πνΙ(Ώ παρ; 4ος] Ώατο 
Σοαπᾶ ἴ]ο Ῥ]εσθ π/ΠΊοΙ 
1 ηαά ]ο50. 10 11κεσ1ο, 
1 84Υ αηπῖο Τομ, ἴπετθ 
18 107 Ἱπι ἴλθ ΡΓθβθπςθ οξ 
'πθ βπΏρε]8 οἳ ἀοᾶ, οἵες 
ΟΠΘΒΙΠΠΟΘΣ Τα ῦ τθρεπέ- 
οἱ α, 

11 Απᾶ Ἡθ ερ]ᾶ, Α. 
ορτίαῖπ ΠΙΑΠ Ἠπᾶ ἵννο 
8οᾳ5: 12 απᾶ πο 
γοἁπρει οἳ πθπι ϱρ]ά 
το ἠἱδ ΞΑΐπετ, Ἐαίπες, 
Ρΐτο ΊΏθῬ {ο Ροτύῖρη οἳ 
ροοᾶς Τπαὺ Σα]]86ίῃ {ο 
νε. Απᾶ Ἠοθ ἀϊνιᾶεά 
Ἡππύο ἴπετπα 118 Ηνίπρ. 
19 Απᾶ ποῦ ΤΙΒΗΥ ἆαγβ 
Ἀῆύ6γ πο γοάηΏρεΓ 5οἩ 
ΡβἰΠετοᾶ α]] {ορείπετ, 
Απᾶ ἴοοχκ Ἠϊ8 ΊοΥΥΠΕΥ 
4πύο Αα Τ4χΥ οουΏ/σΣ, θπᾶ 
ἴπετο τυαβυεᾶ Ἠΐ5 ϱαῦ- 
βίαπορ τη Ἡ τ]οῦοιΒ 
Ηνίηρ. 14 Απᾶ νΊοὮ. 
Ἠο Ἠαά θρεπύ α11, ἔπετα 
ΒΤΟΒΘ Ε, πΙΙΡΏΙΥ {απιῖπθ 
4Ώπ {πα ]απᾶ; απᾶ Ἡθ 
Ῥεραη {0 0ο ἵπ τβπᾶ, 
15 Απᾶ Ἡο πιοπΏ απᾶ 

6 αὐτοῦ 
πτ,. κ --- τὰς ΙΤΊτΑ, 

6 ἰσχυρὰ ΙΤΊτΑΥΗ. 
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ἠοϊπεᾶ ΠπιβθΙξ {ο 
οἰίσοπ οξ (πα ΓοοσαίσΣ; 
Απά Ἰθ βεπῦ Ἠΐωι 1πζο 
Βὶβ βο]ᾶ5 {ο ξοοᾶ βπήπο, 
16 Απᾶ Πο που]ᾶ ζαΐπ 
Ἠατο Β]]εᾷ Ἠϊ5 Τε]]γ 
ση {Πο Πακ (λα (1ο 
απήπο ἀῑᾶ εαῦ : επᾶἀ Ἡο 
ΙΩΑΏΠ ΡᾳΑνθ Ἱηπύο Ἠ]πα, 
17 Απά ν]θη Ἡ9 6ΑΙ1Θ 
{ο Ἠ]παβο]ξ, Ἰο ββίἀᾶ, 
Ἠοι ΏιβηΥ Ἠ]τοᾶ Βετ- 
ΨηΠΙβ οἳ πι {αὐΠοχ)8 
Ἠατο Ὀχοπᾶ οποΡΕ Αη | 
10 ΒΡΑΤΘ, απᾶ 1 Ῥοσ]ε]ι 
σπα πηρες 1 186 1 1] 
ΑΥΊ86 απὰ Ρο Το ΤΙ 
2Αΐ1ο9χ, απᾶ ππΙ]] ΒΑΥ 
πη{ο Ά]πα, Ἐαίμος, Τ 
ἨἩανο αἰπποᾶ αραῖπεῦ 
ἩθΘΑβΤΘΏ, απᾶ ὭὮῬοΐοτθ 
{λεο, 19 απᾶ Απ πο 
ΊΠΟΧΘ ᾿ΥγοσίἩγ ἵο ὂο 
οβ]]οᾶ {Ἡγ Βοη: πια]θ 
ΙηΘ.98 0Π6Θ οξ ἴἩγ Ἠϊτεα΄ 
βογναπΏῖίβ, 20 Απᾶ Ίο, 
8ΓΟΒΘ, ΑΠᾶ 6ΑΠ19 νο Ἠϊα 
ΣΑ0Π6Υ. Ἑπό πῆοη Ἠθ 
νπββ γοῦ α βτεαῦ παγ 
98, 18 Εαὔμες βαὖγ Ἠάπα, 
Άπᾶ Ὠβᾶ οοπΙΡΒΒΒΙΟΠΣ, 
ΑΠᾶτΤΑΥ, βηᾶ {6]] οἩ Ἠ]8 
πιθο]ς, ϱΏᾶ Ἰὶβςεᾶ πι. 
21 ΑπᾶίΠοβοπ βαᾶ απ - 
το Εϊπα, Ἐαύῦμας, 1 Ἡπτο 
Εἰηπεᾶ αρα]ηβῦ Ἠθατοη, 
απᾶ ἵπ Ὅσ βἱρ]ζ, απᾶ 
ΒΤΩ ο ΤΟΣΟ ποτό Το 

«ῶθ οσβ]]εᾶ ΊΠν ΒοηΠ. 
22 ἙΒιΐ πο Εαΐμεσ βαὶᾶ 
το Ἠ] βογναπ{Β, Ἐτίπρ 
Σοτί]ι μο Ὀεβί τοῦθ, απᾶ 
Ῥαύ Τΐ οἩ Ἠϊτα; απᾶ ραῦ 
ϱ τίηρ οη Ἠϊ5 Ἠαπᾶ, 
ΞΠᾷ ΒΊΟΘΒ οὗ Πῖ8 {οοῦ: 
23 απᾶ ὈῬχίπρ Ἠίπογ 
1πρ Εαἰνεᾶ οα]ξ, θπᾶ 
ΕΤ] ἴέ; απᾶ Ἰοῦ ας οϱῦ, 
Απᾶ Ὀθ ΠΙΘΙΣΥ: 24 Έογ 
318 τησ 8Οη νγης ἀθαᾶ, 
βηΏᾷ 18 β11γο αραῖη ; Ἡθ 
πγββ 19οβ8, απᾶ 15 Εοαπᾶ. 
Αιπά ἴ1ο9γ Ῥεραπ {ο ο 
ΣΩΘΙΥΥ. 32 Νου Ἠ8 
ο]ᾶάου Βοη πας ἵπ ἴ]μοθ 
Ἠθ]ᾶ : απᾶ 38 Ἡθ 6ΛΠΙΘ 
οαπά ἄτον πῖρΏ Το ἴπο 
Ὥοπβο, Ἡε Πεαγᾶ παμκῖο]ς 
Ώπᾷ ἀβηοίηρ. 26 Απᾶ 
Ἡθ οβ]]εᾷ οπο ο {πο 
ΒΟΥΥΕΠΓΒ, επᾶ ακκοᾶ 
πγπωῦ ποβο {λπίπρε 
πηραηῦ, 27 Απᾶ ης βηῖᾶ 
ππίο Ἠϊπι, ΤΗΥ Ῥτοίῃεσ 
16 Όοπης; απά {πγ {αΐποτ 
ἨαῦἩ 14]1θᾶ ἴπο {αἲτοᾶ 
ο], ὮΏθοβμβο Ἰο ἨαίἩῃ 

Ρ έφη Τ. 
αΙΠΤΤΓΑΥ. 
Ι[πε]Α. 
ἀπολ. ἦν Ἡ. 

Σ--- την 

α περισσεύονται ΤτΑ, 
:ν αὐτοῦ ἨΤτς, 

ο--- αὐτοῦ (ηεαά πο βετνρηϊϐ) ΕαῑΤΊτΑΥ, 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΥ, 

πορευθεὶς ἐκολλήθη «ἐἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώραξέκείνης 
Ἠανίπῃ ποπο Ἀθ ]οἶπθᾶ ἨΙπβε]Ε ὕο ομο οΕ 8 οἱβΙπεπΒ ο {λα οουπίτγ, Ν 

καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς.ἀγροὺς.αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 
Ἀαπᾶ Ἰς ρεπί Ἠϊπι ᾖ1πίο Ἠ]8 8ο]άβ }Το Ξεεᾶ απήπθ, 

10 καὶ ἐπεθύμει γεμίσαιτὴν-κοιλίαν.αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων 
Απᾶ Ἡθ τας ]οπρίπρ {ο 811 Ἠῖ5 Ῥε]]σ ᾷτοπα Ίο Ίπεκα᾽ 

. »” ε - - ΑΝ ” Ν / ” ” ” 

ὦν ἤσθιον οἱ χοῖροι' "καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτφ. 17 Είς 
ψηιῖοἩ 37γ6χθεαθ πρ 11ο “ΑπΊπθ: Απᾶ ΠΟΟΠΘ ἍΡΑπθ ᾖΤοΠίΠ, πο 

ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν µῬεῖπεν" ἩἨόσοι Ἠµίσθιοι : τοῦ πατρός 
5µήπιρο]ξ 1ριαῦ ματῖπρ 3σοπιθ Ἠθ βαἱᾶ, ἩἨοπ πΙιβΠΥ Ἠ]γθα βοχγβ ΠΒ 52ΑΊµος΄ 

ᾳ ., | ς Αλ) δὲ τ λ Α κ όλλ . 
µου Απερισσεύυυσινὶ ἅρτων, ἔγω-δε ιμῷ " ἀπόλλυμαι; 

108 ΤΙ Ἠβτθ ΒΟΠΠάΑΠο οΕΌτθιαᾶ, απᾶΙ ΄ ση] Εαπιῖπθ απι ρεσὶεηῖπρὀ 

18 ἀναστὰς πορεύσομαε πρὸς τὸν-πατέρα-μου, καὶ ἐρῶ 
Ἠατίηρ τἶδοη ὉἩρ σι] ϱο το 1ΩΥ 24{λοΥ, Άπᾶ Τ 1] 5.5 

αὐτῷ, Πάτερ, μαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου]. 
δο Ἠΐπι, ὮἘβίμαςσ, 1 απο βἰπηθᾶ αρα]παῦ Ὢθατοη απᾶ Ὅθεοτε περ; 

19 ἵκαὶὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆβαι υἱός.σου' ποίησόν µε ὡς 
ἈΑπᾶ ἍΊηο1ΊοηΡ6Γ απι Ι ΟΣΗ ἴο το οβ]]θᾶ {ἵἩἨγ ρου: 1Ιη9Κθ6 1ηθ ϱ8 

ἕνα τῶν.μισθίων.σου. 20 καὶ ἀναστὰς ἦλθεν πρὸς τὸν πα- 
οπθ οἳ ἵγ Ἠϊτοᾶ βεγταηίς. Απᾶ Πατίπρ τῖδεη πρ Ἡοθ επί Ἅᾖἵο τὰ. 

τέρα Τἑαυτοῦ.! "Έτι.δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν 
1ος αμ19, Ῥαΐν σου 1ο Ας ροϊπρ ἀἰκίαπί δαν ἡῥλῖτα 

ὁ πατὴρ.αὐτοῦ καὶ  ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν 
αἨ18 3Εαίπουτ Βηᾶ ΠΨΒΒ πιοτοᾶ νη(Ἡ οοπΙΡΒΒΒΙΟἨ, βπᾶ τυπηῖηρ 3ο] : 

ἐπὶ τὸν.τράχηλον.αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 2] Εἔἶπεν δὲ 
προῦπ Ἠῖ5 που]ς Αβηᾶ ατᾶοηΘΙγ Ἰἱββθᾶ ἍἈἨίπι, Απά "βδῖάᾶ 
το. « εΜττ, «/ Φνησε ῃ μμ] 
αὐτφ ο υἱός, Πᾶτερ, Ἡμαβτον εἰς 'τὸν οὐρανὸν καὶ ενώ: 

300 5Η1τα 11Ἠοθ 3βο5π, Ἐαΐμοςσ, 1 18πε βἰπποᾶ αρα]παῦ Ἡθανεπ Απᾶ ἍὍθἊ 

πιόν σου, Σκαὶ! οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός.σου. 232 Εἶπεν 
406 Τμρθ, απᾶ πο Ίοπρφετ τα Τ πποχίἩγ Το Ῥθ οβ]θᾶ ἍἨγ ΡΒοη. 3ΒΑΙᾶ. 

ππ 5 - ω |” 
ιδὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς:δούλους.αὐτοῦ, 7 Ἐξενέγκατε "τὴνϊ 
Ῥαῦ πο ΑΕαϊπος ο Ἠ18 Ῥοπάπιςπ, ῬἙτίηρ ους ἴμει 

μ ΄ 4 ) / ) ΄ η / ΄ 

στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δύτε δακτύλιον 
τοῦθ ἜλἨθ ῶο8ῦ Απᾶ  οἸοῦμο Ἠΐτα, απᾶ µρῖτο β τιηρ 

εἰς τὴν.χεῖρα.αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας" 399 καὶ 
ΣΟΥ. Ἠϊβ Ἠαπᾶ Απᾶ ΒΑΠΑΒΙΒ Ίος ᾖἴπο Ἅᾖ{εθῦς βπᾶ 

βἐνέγκαντες! τὸν µόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες 
Ἠανίηρ Ῥχοιρηῦ πο Σεβ Σ{αὐἰοποᾶ ΧΙ ΠΠ], οπᾶ οα πρ 

ῃ -. τ ιῃ «  ε); Ν Έ ο) μεν 
εὐφρανθῶμεν' 324 ὅτι οὗτος ὁ-υἱός-μου νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζη-' 
190 πβ Ὦο ΤΙΘΙΙΥ: 4ος 1Πῖ8 πΙΥ ΒΟΣ. 34064 31πβ8, Επᾶ 18 81γθ 

ῃ " ῃ ῃ αν. ν { 
σεν' Ὀκαὶ ἀπολωλὼς ἦν, καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρέαντο εὐ- 
Αρηϊπ; απᾶ 51οδὐ ανω, Επᾶ 18 Μοιπᾶ. Απᾶ , ὕμου Όρη ῥᾖἴο 

φραίνεσθαι. 326 'Ἡν.δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρφῷ' 
Ὦ6 ΠΙΘΓΥΥ, Ἅπα "ναι «ΠΙΑ 3ο  Ἅ0πθ “Θ]ά6σ 1π α Πο]ὰς 

καὶ ὡς ἐρχόμενο  Ίγγισεν τῇ οἰκίᾳ Ίκουσεν συμφωνίας 
Εηᾶ ΑΒ οοπιίπρ ᾖ[αρ] 1ο τοπ πθβσ ὃρ Όλο Ἡοιβδθ ο Πθοαγᾶ πημβῖο 

καὶ χορῶν' 326 καὶ προσκαλεσάµενος ἕνα τῶν παίδων. αὐτοῦνὰ 
απᾶ ἀαποῖπρ, Απᾶ  ἸἨατνίηρ οβ]]θᾷ ΠΘΑ; ἍΟἨΠ8Θ ο Π18 βοσγαπίβ, 

ἐπυνθάνετο τία εἴη ταῦτα. 9ῇ ὁ.δὲ εἶπεν αὐτῷ, "Ότι 
Ἡθ ἱπᾳπϊτεᾶ  Ὑυπαῦ παὶρηῦ ο ἴπεβο ἨΙπρβ, Απά Ἰθ επ]ᾶ Το Πίτα, ἱ 

ὁ ἀδελφός.σου ἥκει καὶ ἔθυσεν ὁ.πατήρ.σου τὸν µόσχον τὸν 
ΤΗΥ Ὀτοίπος 8 οσπαθ, απᾶ 35Κ1εᾶ ταν "ΕαΠος 1µθ Σο8]1Ε 

. -- ὧδε Ἠθχο Ητ. ἕ--- καὶ 
ν ὁ υἷὸος αὐτῷ Α. κ- καὶ ΙΠπιΑ. ΄ -- Ταχὺ θυἱοκ]ψ 

5 φέρετε ὈτΙηρ ΤΤΓΑ, Ρ ἠν ἁπολωλὼς ΗΤΤΑ; 
4 -- ἂν [ν]τ[α]. 

χ --- ὧδε Ἠετθ αΤτΑ. 

(πεαςᾷ ἃ τοὮθ) Ὡτητλ. 



ΧΥ, ΧΥΙ. 1 σκΕ. 
σιτευτόν, ὅτι ΄ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν. 328 Ὠργίσθη 
αεαεεοπεᾶ, Ῥεσβαςθ 5849 πΏᾶ παει] "Ἠῖπα ᾖ3πε”"τεσεϊτεᾶ, 2Η9 3Ύ/ΒΒ”ΛΠΡΙΥ 

δὲ καὶ οὐκήῆθελεν εἰσελθεν. ὁ "οὖν' πατὴρ αὐτοῦ 
αριῦ απᾶ ἨὙπβς ποῦ π]]]]ηπρ Ἅὕορο ῖϊη. 3Τπο 14εχεξοτθ Έαΐμετ οἱ Είπα 

ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 399 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ-πα- 
ΚανΙπμροπο ΤῬεβροαρΏῦ Ἠῖτη, Ῥαΐέηο απβνετίπᾳ ββιά το Ἅα- 

τρί, Ἅ᾿Ιδού, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν 
ἔπετ[ Ἠϊα], Τι, ΒΟΠΙΑΠΥ ΥΘΑΙΑ 1 56τπο ᾖΊπθρ απᾶ πετοτ /οοπιπιαπάπιοπ 6 

« .ω' ζ Ν / 
σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἴἔριφον ἵνα μετὰ 
5ην Ἰἠταπορτθβςθᾶ 31, ΑΠᾶΊΟΙΠΘ 6ος Ἅἄῑᾶςῳ ἴποα βῖγε α Κἱά Όπαῦ πνιίἩ 

τῶν φίλων.µου  εὐφρανθῶ. 90 ὅτεδὲ «ὁ-υἱόςσου οὗτος 
ΤΩΥ {τ]επᾶβ 1 παὶρΏῦ προ πιθισγ/ Ῥαῦ σηπεπ ”Ἡγ Ἴκοι αΜΠΙ8 

Ν ΄ - ” 

ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ ἔ πορνῶν ἦλθεν, :ἔθυσας 
Ὢύπο ἀεγοιτεᾶ ΤΗΥ Ἠπνίησ πτπνη Πατ]οίβ 91168, ἴποι ἀῑάδί 11 
ον - Ἡ Ν.. » , 
αὐτῷ τὸν "μόσχον τὸν σιτευτόν.' 9] ὁ.δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, 

Σ0Υ Ἠϊτα ἴπο σαι α1αυοποᾶ. Ῥπαΐ Ἡο παῖά Ίο ἩἉῖπ, ΟπΠά, 
- ῃ - , 

σὺ πάντοτε µετ’ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν. 
ἴποα ΑΙΠΑΥΒ πι πιο ασῦ, απᾶ 81] {Παῦ 18] παῖπε “ωμποθ «18, 

99 εὐφρανθῆναι.δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ .ἀδελφός.σου 
πι {ο ταακθ ΤπεισΥ απᾶ 31Η “Ῥτοίλος 

τ α ι . 

οὗτος νεκρὸς ἦν, καὶ Ἰάνέζησεν"' ἕκαὶ' ἀπολωλὼς "ἠν,ὶ καὶ 
αμ  δάελᾶ "Ύ/ββ, απᾶ 8 ατο αραῖῃ; απᾶ 3]ορδύ 19/48, απᾶ 

εὑρέθη. 
15 {ουπάᾷ, 

. ” 3 

16 Ἔλεγεν.δὲ καὶ πρὸς τοὺς.μαθητὰς αὐτοῦ," "Ανθρωπός 
Απάᾶ ο ββῖᾶ αἶδο το ης ἀϊδοῖρ]ες, Α. ἔπιρη 

τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον' καὶ οὗτος διε- 
"ορτίαϊῖπ “ἴποτο ὅππης Ἅ"σίομ, πυπο Ἠαᾶ 5 εἰθπγατᾶ, Ἀπᾶ 9 ο] 

βλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα.αὐτοῦ. 3 κἀὶ 
ποοιισεᾶ ᾖὉο Πτα 88 πγο»θῖπρ Ἠ]5 ϱοοᾶβ, Ἅπά 

φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ 
Ἠανίπρ ομ]]εά ἨΠϊπι ηο 5αἱᾶ 1ο Ἠΐπι, Ἠπαῦ 15] τἴπῖθ 1 Ἠεασ οοποεχπῖπΕ 

σοῦ: ἀπόδος τὸν λόγον τῆς.οἰκονομίας.σου’ οὐ.γὰρ-Ἀδυνήσῃ! 

τε]οῖορ 1/85 ὑροοναίπᾳ, Όεομα5θ 

μεοῦ τεηάες πο αοοοαιπύ ο Ἡγ βὐοπγατάξηϊρ; ΣΟΥ ἴποι σαπεί ποῦ 

ἔτι οἰκονομεῖν. Ὁ Ἐἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος, 
ΑΠΥ Ίοπρος Το βἰεπατᾶ. Απάᾶ ὁβα]ά “νηθαίπ "Πϊπιςε]ξ 11ο Ἅ3ρμοπάτᾶ, 

Τί ποιήῄσω, ὅτι ὁ.κύριός.µου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ 
πα εἩα]] Τ ἄο, ' {ος ΤΗΥ Ἱοτά 16 τα Κίηπρ ΕΤΤΑΥ πο αἰεπατάδβῖρ τοπ 

ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ.ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. 4 ἔγνων 
πηθῦ Το ἄῑρ Τ απῃ ππβρ]θ; νο Ὀορ 1 ατα αξΠατηοᾶ. 1 που 

τί ποιήσω, ἴνα, ὅταν μετασταθῶ ο τῆς οἰἴκονο- 
Ὅλαῦ Τ πΙ]] ἄο, μαί, Ὑπεηπ 1 εἩα]] Πατο Ῥεεπ τεπιογοαᾶ [{τοπη] ἴπθ καεπατ- 

µίας, δέξωνταί µε εἰς τοὺς.οἴκους αὐτῶν." 6 Καὶ προσ- 
ΒΗΙΡ, Όπου πιβΥ τοοθἰτθ τρ 11ο οΠεϊτ ΠοιβθΒ, Απά οα]]- 

καλεσάµενο  ᾖἕνα ἕκαστον τῶν Ἀχρεωφειλετῶν! τοῦ κυρίου 
Ίηρ ἴο [Γη πα] Ἴοπθ 180 «οἳ ἴπο ἀεΏ{οχΕ 5]οτᾶ 

ἑαυτοῦ ἔλεγεν τῷ πρώτῳ, Ἰόσον ὀφείλεις τῷ.κυρίῳ.μου; 
108 3Ρ]8 Ὢο βαῖά "ο πο ἍἈτπδῦ, ἩἨοπ ταιποη οποςδύ ποια Ῥο ταγ ]οτᾶ 

6 ο.δὲ, εἶπεν, «Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. ΣΚαὶὶ εἶπεν αὐτῷ, 
.Απᾶάηρ ββ]ᾶ Α Ἡππᾶτοά  ΤῬαϊμς οἳ οἳ], Ἀπᾶά Ἀθ βα]ᾶ ᾖο Ηῖπα, 

Δέξαι σου Στὸ γράμμα"! καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντή- 
Τακο ᾖ{Ἠπσ τΠΙ σα ΒἰζήΙπρ ἄοπω αια]οκ]γ σοτ]ῖθ αξίγ. 

πανε Νας -ᾱ : 

207 
τεοεϊγεᾶ Ὠίϊτα Β4Ε6 απᾶ 
Βομπά. 28 Απά πο ἵνα8 
ΑΏΡΣΥ, αμλᾶ νγοα]ᾶ ποῦ 
Ρο ἵπ: ΤΠΘΕΓΘΕΟΤΘ Ο8ΠΙΘ 
Ὠϊ5 ΕπίΠεσ οι{, ατιᾶ {π- 
ὑτθβίοά Ἠϊπα, 29 Απά 
Ἡο απηδηγοτίηπςρ βαίᾷ {ο 
ης Έαΐπετ, Ίο, ἴλθ5θ 
πΠΑΏΥ Ψεατς ἄο 1 5εΙΥθ 
ἴἨεε, ποε]ῖπετ Ιτβηβ- 
Ρτορθεᾶ 1 αἲ αΠΥ ἴἼταθ 
ην οοπιπιαμάπιεπ{: 
Άλᾶ Ὑοῦ ἴποαι Ώηετος 
Ραγοςί χαθ α Ἰεἰᾶ, ἐλαί Τ 
ταϊσηῦ τηβΚθ ὮΤΠΘΙΙΥ 
ΝΙΙἃπ ται {ἐτίεπάν: 
30 Ῥαῦ 88 5οοῦ 45 ΤΠίΒ 
ΤἩψ ΒΟΠ 3886 οοπ1ο, 
πγΏΙοἩ Ἠπίπ ἀεγοιτθᾶ 
την Ἠτίηρ τν Ώατ- 
1οΐβ, ἴποια Ταςί ΙΙΙ]εᾶ 
Σοχ Ἠίτη με ξαΏ(εᾶ οβ]Σ. 
91 Απά Ἡο βα]ᾷ Ἱπῖο 
Ἠϊτα, βοΏ, ἴποι ατέονος 
ψηνΏ πας, απᾶ α]] πας 
1 Ἠατο ἶ5 0116, ο Τ5 
88 πηεοῦ Ὅπαῦ ν/θ 
βΠοι]ά τηακθ ΤΊΘΓΤΥ, 
απᾶ ο ρ]αᾶ: ἔογ 1τΠί5 
ΤΗΥ Ὀτοίμπες τας ἀαπά, 
βΠά 15 9]11γθ αραἶπ; αλιᾶ 
π/ας 1ο5ῦ, απα ἶς Γοαπᾶ, 

ΧγΙ. Απᾶ Ἡθ βαὶᾶ 
8159 απο Ἠ15 ἄἱξοῖρ]ος, 
Τποτο γγαβ α οεγῦβῖτ 
τΊεἨ πια, πΏΙοὮ Ἠαᾷ 
5ὑθυγητᾶ; ἀπᾶ {Πο 5απιθ 
Ψ/8Β ποοἈφεᾶ υπίο Ὠἶνα 
Ὅπαῦ Ἠθ,Παά γγαςίος ΗΒ 
Ροοᾶς, 2 Απιᾶ πο οα]]εᾶ 
Ἠΐτα, απᾶ εα]ᾶ απίο 
Ὥϊπη, ἨἩουυ {8 15 {πας 1 
Ὥεαχ 1Η18 οξ ἐπθεῦ ρῖνο 
ΑΏ Αοοοαπό οἳ τἩπν 
βεπγατάςΗίρ; Μος ποια 
πιΏγοξῦ Ὦ6 πο Ίοπρος 
βοπατᾶ. ὃ Ἴπεη {πο 
Εἰεπατᾶ ββά νηεπῖτ 
Ἠϊπασε]ε, πας βηα11 Τ 
4ο 2 Εος τηγ ]οτά ΤηκοίἩ 
ΏπναΥ 1τοπι «η 1ἴ]πθ 
Εὐογγατᾶςηϊρ: Τ σαπποῦ 
ἀ4ϊδ; ἵἴο τες 1 απ 
Αδηαταεᾶ, 4 Ι Ατα χε- 
εο]τεά π]αϊ νο ἄο, ἰπαῖ, 
ν/ηοη Τ απα ρυαῦ ουῦ «Ἐ 
"με βὐεπατάρΠ]ρ, ΠΟΥ 
Ώ]ΑΥ τεοθῖτθ Ώιο 10ο 
'Ἠθίτ Ἠοίβδοβ, ὃ Φο Ὦς 
σα]]εᾶ ΕΥεΣγ οπο οἳ Πῖς 
1οχά)β ἀευίοτ5πίο ζην 
Απιᾶ β814 απο νπόὲ πτει, 
Ἠονγ πιὰσ] οπνοςί ἴποις 
Ἀπῖο τΑΥ ]υχᾶ 6 Απά 
Ἠε βαἷᾶ, Απ΄ Ἠυπάνεᾶ 
τηΘεΏΞΗΤε5 οἳ οἵἳ]. Απά 
Ἠεσω1ᾷ υπ{ο Ἠΐπι, Ταθ 
την ὉΠ], απᾶ ϱἶο ἄοπτι 
αιΙοΚ]ψ, απᾶ Ὑπτγίῖζς 
Α{ς. 7. Τπθυ βαἰά Ἰο 

9 δὲ Ὀιῦ ΏτττΑ. { -ἵ- αὐτοῦ Ἠϊ8 ΊττΑ. 8 -- τῶν ἴπε ΤΤίΑ. 
Ι έζησεν 15 αἨνο τττΑ. κ--- καὶ τ. 
πι --- αὐτοῦ (γεαᾷ ἴπε ἄἰξοῖρ]6β) τττα. 1 π δύνῃ ΤΊτΑ., 
ΕΤΓΑ., 4 χρεοφειλετῶν ΙΤΤΓΑ.΄ σῥ δὲ 1ΤΤτΑ, 

Ἀ σιτευτὸν µόσχον ΤΊτΑ. 
Ἱ.-- ἦν (τεαᾷ ἀπολωλὼς Ἠαᾶ Ῥοεῦ 1956) ΏτΊτΑ. 

ο -- ἐκ {τοΤΏ [Τ]ΤΊτΑ. 
5 τὰ γράμματα Ε]118 ΕΤΊτΑ.΄ 

Ρ ἑαυτῶν 



908 
4ο αποίἩθσ, Απᾶ Που 
παποΏ οιγθβῦ ποια 2 Απά 
Ἡο ραῖᾶ, Απ΄ Παπᾶτοά 
ΙΙΘΑΘΙΥΕΒ οἳ ὙἩΠεαί, 
Απᾶ Ὠο βαῖᾶ απῖο Ὠἶπι, 
πακο ἴλν ὈΙ1, απά 
πτ]ζο ΕοΙΓ56ΟΣ6, 8Απά 
11ο Ἰοχᾶ σοπιππσπἀεᾶ 
1θ απ]αςῦ αἰθπαχᾶ, 
Ῥεοββθ Ἡθ Ἠαᾶ ἆἄοπθ 
σϊδε]γ : ἔοσ ἴπο ομ]]ά- 
χοη οἳ ἐπ] πυοχ]ᾶ ατο ἴπι. 
Ἐλθὶχ πεπεΓαΒΙοΏ ΤΥΊ56Υ 
παν ἴμο οπϊ]άτεπ οξ 
11ρἉο, 9 Απᾶ 1 δα ππ- 
{ο το, Μα]κε {ο του- 
Βθ]τες Στ]εηᾷς οἳ 1πθ 
ΥΠΒΊΩΠΙΟΠ ο απτὶρμύ- 
ΕεΟΙΒΠΕΞΒ; ἴπαῦ, π/Ώοη. 
χο 4411, ὕλογ πιαγ τε- 
ορἱτο τοι ΙΠίο ετε- 
Ἰαβθίῃπρ Παρθία ὔίοπς. 
10 Ἠο ἐλαῦ 15 {αι ιμ{α] 
ἄπ ἐπαῦ τυη]ο] 15 1θ6μςῦ 
15 {αη{α] αἱσο Ίπ 
παπςἩ: απᾶ Ἡο τΠαΐ 18 
υπ]αδῦ 1η ἴπο Ιθαςί 18 
οχι] ας α15ο 1π τὰςσἩ. 
1] 18 (πετοβξοτεγο Ἠατο 
ποῦ Ῥθευ Εαἰπ{α] ἵπ 
πο απχ]ρηΏύεοας τσπα- 
ΙΩΟἨ, πΥΠΟ 1] οοπαπα16 
το γοιχ ὑχααδῦ πο ἴταρθ 
316εδξ 19 Απᾶ ΙΕ γο 
Ἡαγε πὐὲ Ῥεεη Εαἰἴμ Ευ] 
ἀπ ἴπαί σ/πΊοἩ 16 ΑΠο- 
μες πααπ”ς, πἩο 5Ώα]1. 
Ρίτα γοι ἐπαί πΏῖση 18 
γουτονπῇ 15 Νο βεΓ- 
Ιπαηῦ ϱ8π β8Γγθ Όπο 
ΣΩΘΒΙΕΥΦ: {ΟΥ οἶὔπεχ Ἠθ 
πυ]]] Ἠαΐε {Πθ οπθ, απά 
Ίογε ἴμο οἴλοσ; οὗ εἶκθ 
Ἡο ππι]] Πο]ᾶ {ο ἴῆΠθ οπο, 
Απᾶ ἀεβρίς5ε {19 οἱπεγ. 
Ὑθ οβπποῦ 5εχπθ ἄοά 
ΘΏᾷ ΤΙΩΙΩΤΙΟΗ, 

14 Απάᾶ ἴπο Ῥπατίςοθϐ 
8]πο, ΥΠΟ Ἱπεγθ ϱ907ε- 
Υομβ, Ἠθατᾶ α]] ἴποςο 
ΤΠΙπρΒ: Απᾶ ἴπεγ ἄο- 
τ]άεὰ Ἠϊπα. 15 Απᾶ ηθ 
Βαὶά ππ{ο ἴπθπα, 8 αχθ 
Ίπογ ὉσΠπίος. Ἱαβιεν 
ΥΟΙΤΒΘΙΥΟΞΡΕΞΟΥΘ ΏιοἨ; 
Ῥαΐξ ἄοᾶ ΙπιογγαίἩ τουσ 
Ὠθατίς: 2ο ἴπαῦ τγπΊοὮ. 
19 Ἠϊρῃ]ψ εβθεεπαιθᾶά α- 
ΤΟΠ ΤΠΕΠ 15 βὈοπαίης- 
π1οη ἀπ ἴπο 5ἱρβῦ οἳ 
ἀοᾶ, 16 Τ1θ Ίαπγ απᾶ 
Τπθ Ῥτορπείς ιυετεπη 1] 
1οἩἨτ: βἶπορ ἐλαῦ 1ἶπιθ 
Όπο ΚΙπράοπι οἱ ἀοᾶ {Β 
Ῥτεθασλμεά, απᾶ ϱτετγ 
ΤΙ8Ώ Ῥτεβδεῦα Ιπίο 165, 
17 Απάᾶ 15 ἶς θα5ίετ Σο 
Ἠεβγεη απᾶ εμτἰἩ Το 
Ρ885, Ό]απ οπο 0ἱ50]9 οἳ 
Έπο Ίαγγ 6ο ξα1]. 18 ΊΠο- 
Βοεγεσ Ῥυθθείῃ απαΥ 
18 πα, απᾶ τηβττ]θί 
Ἀποῦμεσ, οοταιη μεῦἩ. 

ἕ κ. καὶ ΙΙ ΤΊτΑ. 
: ἐκλίπῃ ἵδ 5Ώα]] {811 τττα. 

5--- καὶ Ττι[Α]. ὑμῖν Ἔτς, 

ΛΟΥΚΑΣ. ᾽ χΧνῃ 
ο η 8 . σοὴ δὲ πώς, πο. 

κοντα. 7 Ἔπειτα ἑτέρῳ: εἶπεν, Σὺ.δὲ πόσον ὀφείλεις: 
ποια «Το αποίλες 10 οαῖᾶ, Ἆπά ἵμοι Ποπ πιαοἩ ουγοβῦ τποι 7 

Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους σίτου. "Καὶ" λέγει αὐτῷ, Δέξαι 
Απά Ἡθ οαῖᾶ, -Α. παπᾷτοᾶ οοἵ8 ΟΕ πλθαξ, Απᾶ Ἡρβασ8 ο Ἠϊτα, Τα] 

πλ Λ ΄ μη ΄ ζλ ΄ ” ” / 

σου "τὸ γράμμα γράψον ὀγδοήκοντα. 8 Καὶ ἐπῄνεσεν 
ΤΗΥ τη] πτ]έθ αἱραῖγ. Απά ὑρτι]σοά 

ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι Φφρονίμως ἐποίη- 
11ο "Ιοχὰ πο 3Ἀθίθοιηχ αυαπτῖρπίεοιβ ΌοσαιΒβθ Ῥχιᾶσπ{Ι Ἅθ πιᾶ 

σεν' ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ.αἰῶγνος.τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς 
ἀ49ᾳΠΘ, ἘΟΣ ἴΠθ ΒΟΠ5Ε οἳ ἰΠῖΣ 45ο 6χαοχο ργαᾶεπί δίπαπ Ἅᾖῥ2119 

ο κά -” 9 » Ν π. 4 ε ” η ν » η 
ψἱοὺρ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν-ἑαυτῶν εἰσιν. 9 "Κἀάγὼ 
αχοερης 110ὲ 131Π9 "Ἡρπύυ Ερεποταθῖου "Ππείγ "ον Ἅᾖ14:6, ΑπάΙ 

ὑμῖν λέγω, "Ποιήσατε ἑαυτοῖςὶ φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς 
ἴογοαι δα”, - Μα]κθ το σοιχβε]τες Μχθιᾶβ ὮΥ ᾖ{ἴΠθ ἍΙΠΙΑΠΙΠΙΟΠ 

ἀδ ’ 1” ε/{ χ λί Π δέ « -” . ) 

ικίας, ἵνα οταν Σεκλίπητε ἔξωνται ἡμᾶς εἲς τὰς 
ο πηχϊρΏ{θουδΠθΕς, λαῦ πε σο ΣΙ  ΊΠεγ της τεοθῖτο τοι Ιπίο ἴλμο 

αἰωνίους σκηνάῶὼ. 10 Ὁ .  ἍἨπιστὸὺς ἐν  ἐλαχίστῳ καὶ 
δἴετπα] ἀπε]]Ιπρα, Ἠο ὑλαί 15] {αι ξαΙ Ἱπ [πε] 1θᾳ5ί 8180 

ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν καὶ ὁ ἕν ἐλαχίστῳ : ἄδικος 
1π  πιαςη {αἰμεαι ᾖἾδς Ἀπᾶ Ἠοἰλμαῖ ἵπ [1Ἡθ] . 1εαθύ ᾖ{Γί8δ] απτῖριισεοΙβ 

ΔΝ ” -”- ” ΄ ε) ει 3 -” ε) καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἔστι». 11 εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδικῳ 
818ο Ιπ τος Ἀαπτίβαίεοις ᾖ18, 18 ἴπεχοξοτθ ἵπ ἴπρ αμτ]ρ]ιίθοας 

μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ.ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; 
ππΟπΙπποα {1ἴπξα] γο Ἠαγο ποῦ ῬεεΣ, ἴχθ Ίχαε ὙπΊιο {ο γοι η] εμτταβῖ ὃ 

12 καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ-ἐγένεσθε, τὸ 
Απά 1 Ἰ τπαῦ τνπ]οῖ [18] αποὐποι)ς ΕάϊπΕα] το Ἠατο ποῦ Ῥεο, 

ὑμέτερον τίς Ξὑμῖν δώσειι' 19 Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ 
Ψοιχοππ ὙΠΊο ἴογοα π] βῖνεῖ Νο βεττανῦ 18 40ο Ἅπτο 

κυρίοις δουλεύειν' ἢ.γὰρ τὸν ἕνα µισήσει, καὶ τὸν ἕτερον 
1οτᾶς ύο Β6ΣΥθΘ, Σοχ ϱἶῦπος 1πθ οπο Ἡθ πῇ]] Ἠβίς, απᾶ ἴπθ οἴπες 

ἀγαπήσει' ἢ ἑνὸς ἀνθεξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. 
Ίθ γή]1]οτθ; ος ϱοηθ 9 σγ]] Πο]ᾶ ἴο, απᾶ ᾖ1πθ οἴὔμες πο γη] ἀθβρίςο. - 

οὐ.δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ µαμωνᾷ. 
Ὑθ απο ππαρ]ο Αᾷοά ᾖ100”86γθ Απιᾶ ΤΙΑΠΙΠΙΟΙ, 

14 "Ἠκουον.δὲ ταῦτα πάντα "καὶὶ οἱ Φαρισαῖοι, φιλάρ- 
Απά “Ἡθαχά "Ὅλεδο "πίπρα 1 85ο ἴἩθ ἘΠασίβαοςβ, 3οοτεί- 

Ύυροι ὑπάρχοντες, «καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 16 καὶ εἶπεν 

καὶ 
αηᾶ 

ους αρεῖηα, Ἀηᾶ Ίπεγ ἀετίᾶεᾶ Πίτα, Ἆπάᾶ 9 58ἷά 

αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν 
το {πστη, Χο 8τθ Ίπεγ πο 1αθῖν ΤΠεπιβεΙτο  ἍὮΤεΕοτθ 

3 ΄. ε µ Ν ” ) ΄ ς να . α] 

ἀνθρώπων, ὁ.δὲ.θεὸς γινώσκει τὰς.καρδίας.ὑμῶν' ὅτι τὸ ἐν 
πΊθη, ταῦ αοᾶ ΠΟΥΓΒ Τους Ἠθατίς; Ζοχ ἴ]ιαῦ “ΑΏΙΟΗΡ 

ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγµα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δἐστιν.! 
πιο ΠΙΡΗΙΣ5(ποπρηῦ οἱ απ οροπιϊπα[ίοα Ῥθξοχθ αοά 18. 

16 Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἐξωςὶ ἹωάννουἹ ἀπὸ 
πο Ίαπ Απᾶ ης Ῥτορποῦβ [ποσα] απο] 7οῦς: Στοτα 

τότε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς 
Ἐπαῦ Εἶπιρθ ἴΠο Ἱπρᾶοπι οξ ἄοᾶ Άπᾶ ΘΤΕΙΥΟΠΘ ]πία 

αὐτὴν βιάζεται. 17 Ἑὐκοπώτερον.δὲ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ 
κ] 1401088, Ῥιΐ θβ8ίθΥ 168 18 [ἐοχ] ἴΠἩθ ἍΊεβτεη αλά 

τὴν γῆν παρελθεῖν, ἢ τοῦ νόµου µίαν κεραίαν πεσεῖν. 
πθ θΑτίἩΠ Το ῬβββΑΠΑΥ, ἴλαη οξἴπο Ίατ οπθ Μ1υτ]ο {5ο ξᾳϊ]. 

186 ΤΠᾶς ὁ ἀπολύων τὴν.γυναϊκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν 
Ἔπειγοπθ ππο Ῥαῦβ ΑΟΥΤ Ἠ]8 σν1{θ Αᾶ ΙΠΑΥΤΙΕΒ ΩΠΟΙἨΘΕ 

5 απποαποθᾶ, 

τ ----------- ----- 

Ἱ Σ καὶ ἐγὼ ΤΊτΑ. 3 ἑαυτοῖς ποιήσατετα. 
1 [αὐτῶν] (γεαᾶᾷ 0μεῖν εἴθγπα] ἀντε]]!πρβ) 1. 1 δώσει 

Ρ.--- ἐστιν (γεαᾷ [15]) 6 ΤΓΑΥΤ,.΄ ο µέχρι ΊτιΑ. ἆ Ἰωάνου Τε 

ᾳ τὰ γράμματα Ὀ]]]5 ΙΤτνΑ. 
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μοιχεύει; καὶ «πᾶοςὶι ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς 
ροτηπι]ῖς πἀπ]ήθστ» απά ΘΥΕΙΥΟΠΟ π]ο «Ἔος δραῦ "ΑΠ τοπι 5 ᾿Ἠπδραπᾶά 

γαμῶν μοιχεύει. 
ΏΩΥΣΙΟΒ ΟΟΙΠΥΩΙ05 θ41196ΥΥ., 

19 "Ανθρωπος.δ τι. ᾖἦν πλούσιος, καὶ ἐψεδιδύσκετο 
Νου τρ πια “οθτύαῖπ 1Ἠθχο πες ἍᾖῥτΙοΗ, Ἀπᾶ Το γγας ο]οίπεά ἵτπ 

πορφύραν καὶ βύσσον, εὐφραινόμενος καθ. ἡμέραν λαμπρῶς. 
-Ῥατρίθ απᾶ πο Ἠποηπ, πιθίπΡ Ροοᾶ οπεες άα]]σ Ἰπ ορ]επάοιτ, 

20 πτωχὸς.δέ τι ᾖἵἠνὶ ὀνόματι Λάζαρος, ξὺςὶ ἐβέβλητο 
Απᾶ α Ἄροοσ ππαπ Ἰοθτβίη ἴἨετο ΠΑΒ, Ὦγ ΠμπΙθ ΤιΑΑΓΗ1Β, Ἅ3ὙπἩΠοΟ πας ]ηῖᾶ 

πρὸς τὸν.πυλῶνα. αὐτοῦ Ῥἡλκωμένος,! 391 καὶ ἐπιθυμῶν χορ- 
αἲ Ἠ18 Ῥοχοῇ. Ῥεΐτπρ ΕΙ]1 οξβοζ6Β, Απᾶ  ἄἀθδιτίπρ Ὦᾖἵοῦυςθ 

-ασθῆναι ἀπὸ ]τῶν ψιχίων τῶν! πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης 
βαΏϊςσαοά 4τοπι ᾖ1πορ ἍοτΙπ1ϱς Πίο 2811. ἔτοπι Ίμο ταῦ]θ 

.” ΄ Ξ 1 4 ῃ « ΄ 3 ΄ κο, Π ῃ 
τοῦ πλουσίου" ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι "ἀπέλειχον' τὰ 
οἳ {πο τε Ώ]αΠ Ῥιαῦ6 θγοη ἴπθ ἄοβ5 οοπαῖηρ Ἱϊοκεὰ 
ε » ας 7 ’ μ » δν . / ἃ 

ἕλκη- αὐτοῦ. 322 ἐγένετο.δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχόν, καὶ 
Ἠ]5 5οΓ6Β. Απᾶ 165 68Π1Θ {ο Ρ.58 54ἱεᾶ 11θ Άροος δη, απά 

ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ιτοῦϊ 
Ἄγνας "οαττ]οά ΄απταγ Ἠθ Ἡν ᾖἴπο ΆἨβθΙβ ἍἈΊπίο ἴμθ ἍὭΌῬοδοπ. 

᾿Αβραάμ’ ἀπέθανεν δὲ καὶ ὁ πλούσιος, καὶ ἐτάφη. 325 καὶ ἓν 
οἳ ΑΌγαβαπι, Απά ἀϊθά 8169 ἴπο τῖοὮ πβἩ, απᾶ τας Ὀατῖοᾶ, Απᾶ η 

τῷ ᾧδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς.αὐτοῦ, ὑπάρχων ἔν βα- 
1ηθ Ἠβάᾶες Ἠρνίηρ Η{ἱθᾶ αρ Ἠ18 εγες, ΡῬεῖπς 1η Ἅᾖ1ἴοἵ- 

΄ ο - Πλ, μ Ἱ Γι ) 2 μ 0. Γ δα 3 

σάνοις, ὁρᾷ Ἀτὸν! Αβραὰμ ἀπὸ.μακρόθεν, καὶ Λάζαρον ἐν 
ἆΠΕΠΙΒ, β 9668 Αρτα βαπα ΆΤασ οἳ, Ἀπᾶ ΤΑΖΑΤΙΒ 1π 

- ΛΑ ) - 4 υ 9 ΄ / 

τοῖς.κόλποις.αὐτοῦ 324 καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, Πάτε 
Πῖ8 Ῥοροπα, Απά Ἠθ οτγιηρ οαῦ κα], Ἐαίπες 

᾿Αβραάμ,  ἐλέησόν µε, καὶ πέμψον Λάζαρον,ἵνα βάψῃ 
Αυτ8Ώατα, Ἠβτθ ΟΟΠΙΡΒΒΒΙΟΠ ΟΠ 16, απᾶ κβεπά ῶβσβτα», Όπαῦ Πο πιαγ αἱρ 

τὸ ἄκρον τοῦ.δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος, καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσ- 
πο τρ οἳ Πῖς Ώπροες 1Ώ Ὑ/βίΘΥΓ, Ἀπᾶ σοο] Αἴοπσπθ 

σάν µου ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ-φλογὶ ταύτῃ. 35 Ἐϊἶπεν δὲ 
χα; Ίος 1 απ ευβετίης Ίπ υπ] Ώαπας, Ῥαἱ "ραιᾶ 

᾿Αβραάμ, Τέκνον, µνήσθητι ὅτι  ἀπέλαβες Ἀσὺὶ τὰ 
ΣΑρτββατη, Οµ114, "πεοομεοῦ ἐπ Σ41850 Εα1]ψ Ὑοοείτθ 1ποα 

ἀγαθά-σου Ἑν τῇ-ζωῇ-σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ.κακά’ 
ἴπν ροοᾷ (παπρα ἵπ ἍᾖΏΌπγ Ι{εύῖπιο, Ἀπᾶ Τασατας Ἠκεπ]-ο οτί] ἰπΐπρς, 

νῦν δὲ οὔδεὶ παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 326 καὶ Ῥἐπὶϊ 
Ῥπὸποιυ 9 15 σοπιξοτθεᾶ, Άπᾶ ἴποὰ ατὺ 5αβετίηρ, Απᾶ Ῥεξίᾶθς 

πᾶσιν τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἑστήρικ- 
ΒΙΙ 1ἴπεςθ ἐπΐπρα, Ὀδύπθει τς απᾶ τοι α ζΠαδπι ᾿ρτθαῦ Ίας Ρεεπ 

ται, ὅπως οἳ θέλοντες διαβῆναι ἀἐντεῦθενὶ πρὸς ὑμᾶς 
Ἀσεᾶ, Αο ἴλπαῦ Πε ππο ἀεσῖτο το Ρ888 Ώθηςσθ νο ποια 

μὴ.δύνωνται, μηδὲ τοἱὶ ἐκεῖθεν πρὸς τό διαπερῶσί». 
8τ9 ππαβ]θ, πος 3που Ἅ“ἴπεπςσθ νο αρα 3ρ88Β 

27 Ἐἶπεν.δ, ᾿Βρωτῶ "οὖν σε, πάτερ ἵνα πέμψῃς 
Ἀπᾶ Ῥο ραῖᾱ, 1 ΌεεθθοἩ 3ὔιοπ 1166, «Αΐποτ, Ἰἴπάῦ.ἔποα πγοα]άθεῦ εεπᾶ 

αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ.πατρός.-µου, 28 ἔχω.γὰρ πέντε ἀδελ- 
Ἠϊτι ᾖἵο ᾖἵἴπθ ΊἨοπβθ οἳ παγ Σ4ἴΠεΣ, Έοχ 1 Ἀατθ ἍΆτο Ῥχο- 

φούς' ὅπως διαµαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ 
ΊΠ6τ8, Ρο ὑΠμαῦ Ἡθ ΠΙΑ ΘΑΥΠΕΡΈΙΥ ἰθςῦῖῖγ ἴο ἴπετι, ἰπβῦ “ποῦ 31ο "ἴπεγ 

208 
βάπ]έθυσ: απᾶ π]οσσ» 
ΕΤΘΣ πιβγτ]είἩ Ἠος μας 
16 ρις ΑΝΥΑΥ ἔνοπι {6 
Ἠαδραμά σοπαπα{ποίὮα- 
ἀπ]θοσγ. 

19 Τπετο τας α ϱ8{- 
γαῖα τῖοῃη της, νγΏῖςἃ 
ππας ο]οῦῖηοά Ίπ Ῥατρ]θ 
απᾶ πο Ἰπεπ, απά 
Ση1οᾷ 5απαιρύπομε!γ 
εΤοσγ ἄαγ: 20 απᾶ {1ειθ 
πα5 4, ορτίαῖπ Ῥερρας 
Ώαπιεᾶ Τιασβτας, ὪΥΏΙςΠ. 
τνας5 Ἰα]ᾷ αἲ Πῖς ραΐθ, 
Σα] οξ 5οτθς, 21 απᾶ ἄε- 
αἰτίης {ο Ὃο {εά πα 
'Πε οχατωβς πΥΒΙοἩὮ {911 
1τοπα (πο τῖοη τηβΠΒ 
'ββρ]θ: ΤΙΟΓΘΟΥΕΥ ἴπθ 
49Ρ5 6416 αΏᾶ ]]οκεᾶ 
Ἠ]8 6068. 22 Απᾶ 15 
οαπΠθ {ο Ῥα55, ὑπαύ ἴπθ 
Ῥορραχ ἀἱθᾶ, απᾶ σας 
οαχτὶ]εᾶ Ὦγ πο απρο]5β 
1π{ο ΑὈταβατη΄ς Ῥοδοτη: 
ΊΠε τΊο]Ἡ ΤΙΒΠ 45ο ἀῑεᾶ, 
Απά πγας Ῥιτῖθς; 25 απά 
1π Ἠθ]] ο ΠἨΕύ αρ 18 

ϐ. ογες, Ρεῖπρ ἹηΜοτπισηίς, 
Ἀπά «οθείἩ ἍΑΡτα αρα 
ΒΤΑΣ ΟΒ Απά ΤΙΑΖΗΣ ι81π. 
Ἠῖ5 Ῥοροπι, 24 Απ ᾶ Ἠθ 
οχγ]θᾷ απᾶ εα]ῖᾶ, Ἐκίλες 
ΑΡταβαπα, Ώαγθ }1ΟΓΟΥ 
ΟΠ Ὦ]θ, αΏᾶ βεπά {.αζη- 
πας, ἴπαῦ Ὦρθ πι, ἀῑῃ 
Τπο 0ἱρ οἳ Π15 Βλροσ ἵπ 
ΥΥΕἴΕΣ, απᾶ οος] ΤΑΥ 
1ποηΏραθ; Εοτ Τ α.Ω ὕος- 
ταρηίθᾶ Ἰπ {Πῖς Βαπηε, 
25 Ῥαΐ Αρταβαηπ: 5αἱᾶ, 
50Π, ΤΘΠΊετάΡεχ {λπαί 
Έποα ἀπ ἵἩγ ΠΗ{εβῖπια 
πεοεϊγεάεῦ ῄὉΠψ ρσοοᾷ 
1Πΐηρς, απᾶ Ἰ]κονηίςθ 
Ἱωασβτας εν πῖπρς: 
Ῥαῦ πουν Ἠθ { οοπα{ογί- 
εᾱ, απᾶ ποια Ατό Όος- 
Ὡηιθηθθᾶ. 26 Αγιᾶ Ῥοδ]ᾶο 
811 υἨ15, Ῥεύστεσπ ἀ5απᾶ 
ψποαὐμετεϊβαρτεκύρ ια] 
Ἠκοά : 5ο ἴπαῦ ἴπεγ 
π/ΏΙοἩ πποπ]ᾶ ρας» ἔτοτι 
Ἠεηποθ {ο τοι οβηηοῦς 
πεϊίηπες ομπ ἴΠογ Ρα58 
Μο ας, ὑπαῦ 1ωοιζά σοπιθ 
Στοπ ἴπεπσο. 27 Τπεῃ 
Ἡθ εαῖᾶ, Ι Ῥταγ ἴπερ 
ΓΠεΓείοτε, ΣΑ1Π65, αι 
ποια ποι]ᾶοδὺ 5εεπᾶ 
ἨὨϊτα Το τιν ΤαἴΠεγ8 
Ἡοιβο: 28 ἔοσ 1 Ἠατο 
Άτε Ὀτείητεν; επαῦ Ἰθ 
ΤΙΣ {ε5ί1Εγιιπ{ο ὕπετα, 
1ρ5ῦ ἴπεγ 5ο σοπαθ 1η: 

ε-.' πᾶς ΙΤΤΤΑ. {-- ἦν [τῃ]τττΑ. 
{--- ψιχίων τῶν (2εαᾶ τῶν ἴΠαῦ νΥΒΙςΒ) [τ]τα, [τῶν ψιχίων] τῶν τς. 
τοῦ αΙΤΊτΑΥΥ. ---- τὸν ΙΠΊτΑ. 
ο ὧδε Ώετθ (γεαᾷ παρακ. Ὦθ 18 σοπα{οτεᾶ) ΕΤΊτΑΥΥ. Ρ ἐν ΏεΙ0τθ Τ. 
Σ--- οἱ (γεαά διαπ. 63Ώ ἴΒεγ Ρ88Β) 1{Α]. :σε οὖν ΙΑ ΥΓ. 

8 --- ὃς [τι]τττα. . εἱλκωμένος ΤΤΊτΑΥ. 
Κ ἐπέλειχον ΙΤΤΤΑ. 

π-. σὺ (γειά απέλαβες ἴποι ἁῑᾶδί (π]]γ τεσεῖνε) αΤΤτΑ. 
4 ἔνθεν ΟΙ:1ΣτΑ ΥΓ. 
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{ο ἐπὶ ρ]ασθ οἱ ἔος- 
πωθηῦ, 2 Αρταπαπα 
βαἱλι ππτο Επι, ΤΗοΥ 
Ίππο 3Μο568 απᾶ τ1θ 
τορποῦς; 16ῦ Ίπεπα 
θµσ ἔλεπι, 30 Απά Ἠο 

εαἱὰ, ΝαΥ, Εηύπεσ ΑΌσπ- 
Ίσπα : υαῦ 1Ε οπο πεηί 
Ἀπίο Ίπεπι Ίτοπι ἴμθ 
ἀειιᾶ, ἴπευγ τση1]] τορεηῦ, 
9Ι Απά Ἠο 5ηίᾶ ππτο 
Πίτα, ΤΕ {που Ἠοαχ ποῦ 
Νους απᾶ {ἴλμο Ῥχο- 
Ῥπεῦς, ποΙ(Ποσ σν1]] ἴἨι 
ῶοθ Ῥογβμπάσᾶ, ἴποαρ 
ΟΠΓΘΙΟΡΘ ἔτοπα {πο ἀεβα, 

ΧγΠΙ. Τποπ βαῖᾶ ο 
ππίο πο 41-οἶρ]ος, Τό 18 
1πιρον»ίβ]ε υαῦ τπαί οἳ- 
Έπος ππ]] οοπ]θ: Ῥαῦ 
πνοεῬ ἁπίο ἡῖπι, ἑπχοαρ]. 
ππηοπα 616Υ οοπαε! 2 Τὸ 
πγοχο Ὀοίτνος Έος Ὠϊπι 
υπαῦ α πι]]]ςεύοηθ ποσο 
Ἠππρος αροαῦ Ὠἱ5 ποσῖς, 
2ηΏηᾷ Ἡο οπ8δῦ Ιπύο πο 
86η, {παη ΓΠαῦ Πο 5ποι]ᾶ 
οΒεπᾶ οηθ ο ἴπεςο Ηζ- 
119 ὀΠ65. ὃ Τακο Ἰορᾶ 
Το γοιχβο]τες: ΙΕ {µγ 
Ὀχοίμες Ἅἵτοβρηςς ἆ- 
μαϊπδῦ ᾖμσο, τορια]ο 
Ἠϊτα; απᾶ Τε ο τορεηπί, 
Έοχρ1νο Ἠϊπι, 4 Απά 1Ε 
Ἠείτεςριιςδ αραῖη»ί {ηθθ 
ΒΕΥΟΠ {πες Ἶι α ἄαγ, 
Άπᾶ εετοη {ἶππες 1Π 
αν ἔπτΏ αραΊη ἴο έπαθε, 
ΒΛΥΙΩΡ, 1 τερεπύ; ἴποι. 
ΒΗΕ]1{ {οτρίτο Πτι, 

5 Απᾶ {πθ αροςῇ]θς 
βθ]ά αηῇο {πο Τιοτᾷ, 1π- 
οἵ8ᾶΡε ΟΙΣ {41{Ἡ. 6 Απᾶ 
το Τιοτᾷ ναἷᾶ, 179 Ἠβᾶ 
Σ810ῃ Ώ5 8 ργαῖη οἔτιὰς- 
ἡπτα 5εεᾶ, γεταϊρΏέ 5αγ 
ππίο ᾖΌΠίς Αβγοαπιῖπο 
Ἴτθο. Ῥε ἴποα ῬΡ]αο]εθοᾶ 
τρ Ὁγ {Πο νοοῦ, απᾶ Ὀθ 
ἴποι Ρ]λπῦθά ἵπ ἵῃθ θα; 
Απά 105ποα]άοῦογτοι. 
7 Επί ππ]εὮῃ οἳ τοι, 
ἨῬων]ηρ α 5εγναπῖρ]ον/- 
1πρ ος 1οεάἵπρ εαῦῇ]ο, 
ππὶ]] ΕΑΥ απο Ἠϊπι Ὦγ 
:Απᾶ Ὀσ, πηθη Ἰθ 18 
σοἵηε Εγοτα {μο Πο]ᾶ, ᾳο 
Απὰ Εἰῦ . ΟΠ ὔο ταθο 
8 Απά π]] ποῖ ταῖλετ 
ΕΑΥ ππίο Ἠϊπι, Μαχκο 
τεβᾶγ νΥπετουη αμ Ττααγ 
εαῥρ, απᾶ ρ]τᾷ ἳηἨγψεοίξ, 
ΏΠᾷ ΑΒθΓΥθ πας, ΟΙ 1 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧγΙ, ΧΥΙΙ, 
ἔλθωσιν εἰς τὸν.τόπον.τοῦτον τῆς βασάνου" 399 λεγεὰ Ἰαὐτῷϐ 
Ἴπβγ σοπ1θ Όο ῶΠὶ8 Ῥ]αοο ́ ” οἳ ζοτπιθηῦ, 3δυγ» 3ο “Ἠἶτα 

᾿Λβραάμ, Ἔχουσιν ΥΜωσέα! καὶ τοὺς προφήτας' ἀκούσάτωσαν 
1ΑῬτΑµατα, ἸἼἨογ Ἠπγθ 3Μοβεῦ απᾶ ἴηπθ Ρχορλείβ: 1εί- Ίπεπα Ἠθυσ 

αὐτῶν.. 90 Ὁ.δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ' ἀλλ᾽ ἐάν τι 
Ίπετα. Ῥαΐ Ἡο βαἷᾶ, Νο, Ἅᾖ«αΐῦπε Αὔσαπαπα, Ῥαῦυ ᾖΙ, ο 

ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς  µετανοήσουσινν 
Έτοπα [196] ἁἀοιπά εποι]ά ρο Ίο Ίποτα, {Ἠογ νη]]] τερθήτ, 

91 ἘΕἶπεν δὲ αὐτῷ, Εἰὶ ΣΜωσέωςὶ καὶ τῶν προφητῶν οὐκ 
Απά Ὦε βαἱᾷ {ο Ἠῖπι, 1Ε ᾖΜοςεΒ Ώλᾶ πο Ῥτορπείϐ 5ποῦ 

ἀκούουσιν, Τοὐδὲϊ. ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθή- 
1{ΏοΥ "Ἠθαχ, ποῦθγεη 1 οπο 4τοπι [0ηἩθ] ἀθιᾶ ἉΒἰλοι]ᾶ τί π]] 16} 

σόνται. ζ 
ο Ρεχδμαἀσςᾶ, ν 

17 Εἶπεν.δέ πρὸς τοὺς µαθητάς,” ᾿Ανένδεκτόν ἐστιν "τοῦ! 
Απᾶ Ἡο Ξαἱᾶ ᾖἴἵο Ἴπο ἀϊνοῖρ]ες, Ἴπιροβςίβρ]θ 6 18 τμαῦ 

Ὁμὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα"Ἱ «οὐαὶ.δὲῖ δύ οὗ ἔρχεται. 
Ἄφμοι]ᾳ "ποῦ "ΟΟΠΠΘ 10ΏεπςςΒ, Ῥιΐῦ που [1ο Ἠϊπα] Ὦγ πποπι ἴπογ σοπιθ, 

3 λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ ἁμύλος ὀνικὸςὶ περίκειται περὶ 
16 16 ρτοβίαΡ]θ Έογ Ἠΐπα 1 .α πα]]κίοπθ Όπτπεᾶ υγ αη 3558 16 ραῦ Άθοις 

τὸν. τράχηλον.αὐτοῦ, καὶ ἔῤῥιπται εἰς. τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα 
Ἠὶὰ πος]ς, Ἀπᾶ Ἠρῖς οβοὶ Ἰπῖο [πο 5θα, ἴπαπ ἴλωῦ 

σκανδαλίσῃ εἕνα τῶν.μικρῶν τούτων. Ὁ προσέχετε 
Ἡρ 5Βοι]ά «859 5µο Ἰοβοπᾶ Ίοπο ο “μεσο "ΗΜῆ]ε 59π6Β. Έα]θ Ἠεεᾶ 

ήξ. -» }Α) ε μη Ε: / ” 2 ς α) ρ .) 

ἑαυτοῖς. . ἐὰν. δὲ ἁμάρτ Εες σὲὶ ὁ ἀδελφός-σου, ἐπι- 
{0 ΨοιΙΡΘΙΥΘΒ: απᾶΙξ «ρποα]ά ἡρίπ Σαραἰηβδὺ πεο ᾖ3ΤΠΥ᾽"ρχοίλαες, τε- 

τίµησον αὐτῷ' καὶ ἐὰν .µετανοήσῳ, ἄφες αὐτῷ. 4 καὶ ἐὰν 
Ῥαχκθ Ἠϊίπας απᾶ 18 ος βποι]ᾶ τερθμῦ, Σοχβῖτο Ἠϊπ, - Απά 1 

ἑπτάκις τῆς ἡμέρας Ῥὰἁμάρτῃ! εἰς σέ, καὶ ἰ ἑπτάκις Ντῆς 
ΒΘΥΟΠ Ό]παθς 1Π 1πθ ασ . 9 ϱΠοι]ά δη αραϊηςὲ ἴἨεθ, απά ΒθΤθη πας 11 ἴλθ 
ς ΄ Ι ) ΄ 1. Δ μ Π / α΄ ο / 

Όμερας ἐπιστρέψῃ επι σε, λέγω», Μετανοῶ, αφήσεις 

όαγ Βποι]ά τεύατπ ἍᾖΤο, 'Ἠθρ, ΒΑΥΙΠΡ. 1 τερεπύ, ἴποι μα] Σοτρῖτθ 

αὐτῷ. : 
Ἠΐπα, 

ὅ Καὶ Πεῖπονὶ οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ, Ἡρόσθες ἡμῖν 
Απά βαή4’ Όιθ Ἅαρο5δῦ]θ8 φοἱπθ Ποτά, «ἄἶνθ πιο Το ἳμ8 

πίστιν. 6 Ἐἶπεν δὲ ὁ κύριος, Βὶ "Πεϊχετεὶ πίστιν, ὡς κόκκον 
α{Α10Ἡ. Ῥα ὁπα]ά 119 3]ιοτᾶ, 1 το ]λαᾶ Σπ, ἃδ ΒΡΤΑΙΠ 

σινάπεως, ἐλέγετε.ᾶἂν τῇ-συκαμίνφ.ταύτῃ, . ᾿Ἐκριζώθητι, καὶ 
ο πιαβατᾶ, 7ο πΙρΏί 5αγ το ὈΒλ5 βγοαπαἰπο ἴτοῬ, Ἓ6 ποι τοοίσᾷ πρ, απά 

φυτεύθητι ἐν τῇ θαλάσσῃ' καὶ ὑπήκουσεν.ἂν ἡμῖν. 7 Τίς δὲ 
Ῥο ἴποιι Ρ]απίοᾶ ἵπ πο Βεα, Ἀπᾶ Ἅᾖδ πτοι]ᾶ ο0ςύ τοι, Ῥαῦ ν]ςσ]α 

οἐξι ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιµαίνοντα, ὃς 
οξ ψοα ὂᾳ ὁροπήπιαη 1Πανίπρ Ῥιοαρβμίπς ος βπορπεχάϊἰας, το 

εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖὃ Ἀεὐθέως, Παρελθὼν! 
οοπιθίη οπ6οξ ἰΠθ ἍΠΑεΙᾶ πί] δαν ΙπιπιεάιαίαΙσ, Ἠδνίπῃβ 60η1θ 

τἀνάπεσαι!; 8 ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, Ἑτοίμασον τί 
ποσ]πθ [αῦ {αῦ]ο]2 ταῦ τσ] ο ποὺ βαγ ἴο Ἠίπα, Ένερατο 1 

δειπνήσω, καὶ περιζωσάµενος διακόνει µοι, ἕως φάγώ καὶ 

Γὲο Ἠϊπα] 

Ἠαγε εαίεη απᾶ ἀνππκ- Τ ταπΥγ 51Ρρ ΟΠ, απᾶ ρἰταῖηπρ ΤΠΥΒΘΕΙΕ αροαῦ  κθχτθ πηθ, ΠΠ] 16αυῦ απά 

ε -- δὲ (γεαᾶ Ὀαῦ ΑΡτοβαπι) τπττΑ ΥΓ. ὅ--- αὐτῷ π[ττα]. Ὑ Μωὺσέα ΗΤΤΙΑΝ. α Μωύ- 
σέως ΓΤτιΑνν. Υ οὐδ' τΤτΑ. Σ - αὐτοῦ (/εαὦ Ὠ]5 ἀΙδοΙΡΙεΒ) 1ΤΊτΑΥΥ. 5--- τοῦ Β. 
υ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν Τ1τΑ. 
1/ΤΤΤΑ. 

1 ΣΤΤΑΥΓ. 

5 τῶν μικρῶν τούτων ἕνα ΤΊτΑ, Γ- 
Ἀ ἁμαρτήσῃ ΤΤΊΤΑΥΓ. 

πα εἶπαν 1/ΤΤΤΛ. 
3 Ἑθὐθέως παρελθὼν (γεαᾷ Ηανἰιρ 6ΟΙΠθ απιθαΙαῦεἰΥ τθο]ας) ωττια., 

4 λίθος μυλικὸς α πα]]δίοπο 
Ε --- εἰς σὲ ΙΤΊΤΑ. 

1. ἐπὶ σέ 6; πρός σᾶ 
Ρ -- αὐτῷ ο ὨΊπα [Η/ΤΤΤΑ.. 

ς ὀνάπεσε ΙΟ ΙτΑΥΥ, 

α πλὴν οὐαὶ γεῦ Ίος 1πγ. 
δὲ αηᾶ τπτιΑ. 

κ--- τῆς ἡμέρας ΙΤΊΤΑ. 
Ἀ Εχετε Υθ Ώανε ΤΤΓΑ. ο [ἐξ] τν. 

1 --- [εαν] 11, 



ΧνΙ. 
πίω" καὶ μετὰ ταῦτα 

ΓΗ ὗΟΚΕ 
Ἵ σς ο. μι , άγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 9. Μὴ 

ἀπίηῖς; απᾶ αξίον ἴλορο ἴμίπρβ ΡΠβ] 6 δ9αῦ “ρπᾶ :5ατῖη]ς "ἴποι 

»χάριν ἔχει τῷ δούλφ.ἐκείνῳ" ὅτι ἔποίησεν τὰ διατά- 
19 ρ {παπ]ςα] Ίο ἴπαί Ῥοπάπιση Ῥεσαιβθ Ἡο αἷά . ἴμθ ΜΠΙΠΡΑΒ σοσα- 

χθέντα Ἰαὐτῷιι "οὐ δοκῶ.ὶ 10 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὕταν 
τηρπᾶεᾶ πα Ί 1αᾶρο ποῦ. Τλας 8]5ο σε, πρι 

-” / “ - 

ποιήσητε πάντα.τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε, 'Ὅτι' δοῦ- 
Ψθ ΠΙΑΥ Ἠμτο ἆ4οπθ αἱ {πῖπρς' οοπιπιαπάθά τοι, βαγ, 3Βοπᾶ- 

/' -” ΄ 

λοι ἀχρεῖοί ἔσμεν' Στ Ὁ  Ὦὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιή- 
ΤΠΟΠ ΣΙΠΡΙΟΒΊΑΡΙΟ αχθ7ο, 20Γ ἔλαῦ ππῖοἃ Ίηθ πθτο Ὀουπᾶ Το 4ο ππθ Ώβτθ 

καμεν. 
ἆοπο. 

ε) , ΄ [η ) .1 ἣ ΦἼθ λ 4 «ἐν τῷ πορεύεσθαι "αὐτὸν! εἰς Ἱερουσαλῆμ 
Πῖ5 ϱροΐπρ πρ το /6γιβᾶ]θτο 

μέσου! ὑΣαμαρείας! καὶ Ταλι- 
οἳ Ββπιστ]α απᾶ αα]]- 

εἀπήντησαν! 
“πιεῦ 

11 Καὶ ἐγένετο 
Απά 1ὔ οβπ1θ ο Ρ3β8 ἵπ 

σον μοι , απ καὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ 
ἰπβ; 9 Ῥβοςθά {πτοπραη [ῶμθ] τοῖᾶβέ 

λαίας. 19 καὶ εἰσερχομένου. αὐτοῦ εἴς τινα κώµην 
18, Απά ο Ἠΐ5 επἰοσῖπρ.  ἍἸπίοβοργίηῖη γ/]]ββθ 

ἁαὐτῷ! δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόῤῥωθεν' 19 
δηῖτα α{ριπ Ἱερτοιβ επ, ὙἨο Ββῖοοᾶ Άΐαχ ο, Απᾶά 

ὰ -” , 3 / 
αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες, Ιησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέῃη- 
ἴπεγ Ι{{εᾶ αρ[υμείστ] νοῖσε ΒΑΥΙΠΡ, 76518. Μβδίατ, Ἠ8γθ ΟΟΠΙΡΑΒ- 

-” ζν - / 

σον ἡμᾶς. 14 Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες 
βοπ οἩἳ τῬ. Απᾶ βεεῖηπρ [τηθπα] Παςδαῖᾶ {ᾖο ἴπεπι, ἨἩπανίηρ Ρροπθ 

/ -” ε - ο κ / 

ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπά- 

Ἡ 
και 

ΒΠεΤ γοιχβε]τος {ο ἴμε Ῥτ]εδίς. Απᾶ 1δ οαπ1θ ἴο ρᾳ88 ἵπ 1ρο- 
” 1 » / π. λ ” » - ῳ λ ε/ 

γειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. 15 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι 
πρ αεΠοῖτ ΊΠεγ πετε ο]οβηςεᾶ. Απάᾶ όπο οἳ {πεπι, οεείπρ ἰλπαῦ 

δι. ε ας ον Δ ” ΄ / Γ 

Ὁἰάθη,  ὑπέστρεψεν, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν 
Ἡο π/αςβ Ἠθα]εᾶ, {πγπεᾶ Ῥαοξ, πηϊ(η α "τοῖοθ α1οιᾶ β]οχι{γῖηρ 

θεόν' 16 καὶ ἔπεσεν ἐπὶ  πρόσωπον παρὰ τοὺς.πόδας. αὐτοῦ, 
αοᾶ, απᾶ 1611 οἩ [115] 1809 Ὀλή Ἠ18 199ὔ, 

εὐχαριστῶν αὐτῷ' καὶ αὐτὸς ἦν «Σαμαρείτης.' 17 ἀποκριθεὶς 
ρϊνίπςσ ἴπαπκα ᾖὉο Ἠῖπι: απᾶ Ἡ Ἡπβ8 8 ΒΑΠΙΑΤΙ ΛΙ: 3Απονοσίπρ 

δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, ΙΟὐχὶ! οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ Εδὲϊ 
λαπᾶ φο5αβ ββἰᾶ, ἈΝοῦ 3'μο “οι 1γγοτο ο]θαηςφοᾶ 2 ταῦ 30ο 
ῃ , - .» ε ) 5 « , « ω 
ἔννεα ποῦς; 18 ὀὐχ.εὑρέθησαν  ἡὑποστρέψαντες δοῦναι 
«πῖπο Άπ]οτε [ατα] Ύετε ἴμετε ποῦ {ομπᾶ [απγ] τεαχΠΙΠΡ {ο ρὶτο 

δόξαν τῷ θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς. οὗτος; 19 Καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
Ε]οτγ {ο ἄοὰ εχοερί 1Π]5 ίταπρος 2 . Απᾶ ο βαἷᾶ {ο Ἠϊπι, 

᾿Αναστὰς πορεύου' ἡ πίστις-σου σἐσωκέν σε. 
Ἠλτίπρ τῖδεη πρ Ρο ἑοτία; την {α1θα Ὢ88 οιτεᾶ (περ. 

90 ᾿Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, πότε ἔρχεται ἡ 
Απά Πατίτπῃ Ῥεεα αδκθᾶ Ῥν τπθ Ἐλατϊδεες, Ὢηλεη 15 οοπαῖηρ ἴηθ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν, Οὐκ.ἔρχεται ἡ 
"Ἑἰπσᾶάοπα 04 ἀοᾶ, Ἡος αηςπετεᾶ ἴπεπι απᾶ -ραἱᾶ, »0οπιθς που λἱηθ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως' 321 οὐδὲ ἐροῦσιν, 
ἈἹαπράοπα 308 “οᾶ πι οὈδετταίίοῦ: 1ος ΕἨα]] {μετ ασ, 
) - ” 4 - α. -” Ν 

1δοὺ ὧδε, ἢ Ἀἰδοὺ! ἐκεῖ: ἰδοὺ.γάρ, ἡ βασιλεία τοῦθεοῦ ἐντὸς 
Το ὭἨετο, ος Το ἍΊπετε; «ος ]ο, πο Κἰπβάοπα οἱ ἄοά ἵπ {με πι]ᾶςε 
εν ] / τ ν ν ν ο ῃ 
ὑμῶν ἐστίν. 25 Ἐϊπεν δὲ πρὸς τοὺς µαθητάς ᾿Ἑλεύσονται 
οξτοα 18, Απά Ἡο βαᾶ Το 19 ἀϊδοῖρ]ος, 3ΥΥ111 ὅοοπιε 

Β ἔχει χάριν ΗΤΤΤΑ, ἕ--- ἐκείνῳ (γεαᾶ ἴπο Ῥοπάπια) ΗΤΤΑ. 
οὐ δοκῶ [Π]ΤΊτΑ. χ. ὅτι], 7 --- ὅτι ΙΤΊτΑ ΥΓ. 
π[πιΑ]. Ἀ µέσον ΩΤΊτΑ. ὮὉ.Σαμαρίας τ. ο ὑπήντησαν τ. 
« Σαμαρίτης τ. { οὐχ 15. ε--- δὲ Ῥαΐ τπ[ τε]. Ἀ.--- ἰδοὺ ΤΑ, 
ἀἱβοίρ]θβ) 1, 

211 
6π; απᾶ αξίοσγγαγά {λοα 
βΠα]6 οοῦ απά ἀτίπκῇρ 
9 Ὠοῖίμ Ἡθ ἱπαη]ς ἴπαῦ 
βεγγαπὺ Ώθοβαβο ο ἀῑᾶ 
ἴπο Τηϊηπρς ἴπαῦ Ί/θτθ 
σοπππηαπᾶθᾶ Ἠϊπι σ 1 
ἔτουγ ποῦ. 10 Βο 11]κου;15θ 
Σο, ππεπ ο ΨΠα]] Ἠανο 
ἆοπο α]] ἴποςο {μῖπσβ 
πυ]ῖοἩ ατθ οοπιπηαπεᾶ 
γπα, 887, Ἠθ ατε ππ- 
τοβίαΏ]ο 5οτναπύς: π9 
Άπθ ἆοπο ληῦ πη]οἩ 

ΥΤΒΒ ους ἀπίγ ἴο ἆο. 

11 Απᾶ 1δ σαπ1θ {09 
ΡΑ58, 35 Ἠο τνοπῖ Το 1θ- 
τἍδα]οπα, ὑλλα{ ηε ραβ5εᾶά 
{ΠτοιρΏ ἴπο πα]ᾶδί οξ 
Ῥβτηθτία απᾶ π]1]ε6, 
19 Απᾶ α5 πο θηπῖεγεᾶ 
1Ππ{ο, 8 οεγίαϊη τ]]]αρο, 
{πετοτηεί Ἠϊπα ὕεη Τπςη 
{Παῖ πγθτθ ΊορεΓβ, πνΏ]οἩ 
βἰοοᾶ βατ ο: 193 απά 
Ίπεγ ἨΕιεᾶ αρ {λπεῖ 
νοίςσθβ, απᾶ βαἷᾶ, 76818, 
ἹΜαςίετ, Ὠπτε ΠΙΘΓΟΥ ΟΠ 
Ἡ8. 14 Απάᾶ πΏοη Ώθβατν 
επι, Ἡθ βαῖά απίο 
ΊἨετα, 4ο 8που γοΙτ- 
βε]τος απῖο ἴπε Ργ]65ί8. 
Απά 185 ο8Ώιθ ο Ῥα55, 
νηαῦ, 38 Ίἴπεγ τνεηῦ, 
9Ἠογ νθτο οἱεβηξεᾶ. 
15 Απᾶ οπθ οἱ ἴμεπα, 
ἩΥηΘη Τθ δα’ ἴπβί Ἠθ 
πίβθ Ἠεα]θεᾶ, Ἰαγποᾶ 
Ῥαςξ, απά στη α 1οαᾶ 
νοῖοθ Ρ]οτίβεᾶ Αοᾶ, 
16 απὰ 1εἰ] ἄοππ οἩἳ 
Ἠῖδ Σ8ο9 αἲ Ἠΐ5 {εεῦ, ϱὶν- 
1πρ Ἠΐπι ἑΏαπ]ςα: απά 
ης πας Α ΒαπιβχϊίαηἾ. 
17 Απᾶ, άθβα5 ΒΏΕΤΥΕΓ- 
1πρ ραῖᾶ, Ίετο ἴπογθ 
ποῦ Τεη «Ἰεμηςεά 2 Ῥαῦ 
ὪύἩεχο αγε ἴπε π]περ 
18 Τπετγε αχε πο {ουπά 
{παῦ τοατηθᾶ {ο ρίτο 
ΕΊοΙΥ ο ἄ.ο4, 84το 18 
ΒΙΓΩἨΡοΟΓ. 19 Απᾶ Ἰθ 
Ρ814 απο Ἠϊπῃι, Ατίςο, 
Ρο ἴπγ γαγ: ἴμσ {απ 
Ἠαίᾗ πιαᾶο ἴπθε νπο]θ. 

20 Απᾶ π/πεη Ἡο νγβΒ 
ἀεπιβπάθᾶ οἳ {πε Ῥῆμα- 
1156688, ἩΠεη Τε Χϊπρ- 
ἄοπι οἳ ἄοᾶ 5ποαὶᾶ 
60Π16, Ἡθ απαπετεᾶ 
ἴἨετα απᾶ ραῖᾶ, 119 
Κϊπρᾶοπα οἳ ἄοᾶ οοπι- 
οἵΏ ποῦ η οΏσεττα- 
π1οη: 21 ποεϊίπεχ ςεΏα]1 
ΊΜεγ 887, Το Ἠστε! ος, 
Ίο ἴπετθ! 1ος, Ὀεμο]ᾶ, 
1π9 ΚΙπρᾶοπι οἳ ἄοᾶ 18 
νηλΠΏίπ τοι. 22 Απᾶ πο 
»β]ᾶ πηῖο πο ἀϊβοίρ]εἙ, 
ῶπθ ἆαγα ΨΙ1] αοπ1θ, 

τ--- αὐτῷ αΙΊτΑΥΓ. 
Σ---- αὐτὸν (γεαᾶ η ἴπε ροῖπς αρ) 

ᾱ--- αὐτῷ (γειά [Ἠΐπα ]) τι ττΑ]. 
ὶ -ἵ- αὐτοῦ (γεαὦ 8 



912 
ψ]ιοπ 7ο εἨα]] ἄε-Ίτο ἔο 
966 οπΠ6 ο ΤῃΏθ 758 οξ.. 
{1ο Θοπ οὗ ΠΙΑΗ, αηἀ το 
Β]ι8]] ποῦ 5εο ἓΐ,. 25 Απά 
Τ16Υ οΠαἱ] ϱαγ ἴο οι, 
Ῥσε Ἱετε; 95, 568 ἴπεγε: 
Ρο ποῦ αξίος {]6πι, 11ΟΥ 
Σο]]ου; {]ιθπη. 24 ἘοΥ 85 
{μοθ  Πσηιπῖηρ, ἴπαῦ 
1ιρ]{εποία οαῦ οξ ἴμθ 
οπς ρατέ ππᾶον Ίεα- 
ΙΣΕΠ, θπ]ποίἩ απίο ἴμο 
οἵλος ρατί ππᾷος ἨεΒ- 
νεη; 5ο εἨα]] α1δο ἴπθ 
ἴδοπ οξ πιαπ Ῥο 1π Ἠΐθ 
ᾷαγ. 20 Βαΐ Ετδῦ πιυιβῦ 
ιο »αεσ πιαπσ Πήπρς, 
Άπᾶ ὂε το]εοῖεᾶ οἳ 118 
Ρεπεταβίοη. 26 Απά ϐ8 
19 ας ἵη πο ἆαγα οξ 
Νοε, 5ο εἶα]1 16 Ὦο θ159΄ 
1η 1ῃ9 4μγ8 οἳ 119 Βοα 
οἑ ππαΏ, 27 ΤΗεγ ἀῑᾶ 
εαῦ, που ἄταπ]ς, Έπεγ 
πηβΥΓΙεᾶ 3Ὑήνθ8, ἴπεγ 
πγέτερ]νειπἹπτηρττίαρο, 
τπ{1] ἴπθ ἀαγ {παῦ Νορθ 
απῖετοᾶ Ίπῖο πε :ατ]ς, 
Απά {πε βοοᾶ σαπηε, απά 
ἀθβίτογθᾶ ἴπεπι κα]. 
328 1ήκον/ῖδο α]5ο 38 1δ 
ππ8ς Ίπ ἴπθ ἄαγ8 οἳ Τιοῦ: 
1πεγ ἅἀἷᾶ οαί, ἴπεγ 
ἅἄταπ]ς, ἴπεγ Ῥουρῃς, 
1Ἠ6γ εο]ᾶ, ἴπεγ Ρ]απί- 
εᾱ, ἴπεγ Ὀυϊ]άεά; 296 
1Πθ 5.πιο ἄαγ {παῦ Τιοῦ 
πνεπύ οαῦ οἱ βοάοπα 16 
ταϊπεᾶ το απᾶ Ὀτίπι- 
Βἴοπο ΕΓοπα Πθβτοή, απᾶ 
ἀεξίχογοά {επι ΑΙ. 
90 Ἐτεπ ἴπτπς «Πα! 16 
Ῥε ἵπ [πο ἄαγ γΥηεπ ἴπθ 
ΡΟΗ ΟΕ τη 15τογοθβ]εᾶ. 
91 ΤἸῃ Τπαῦ ἆασ, ο 
πγπῖοὮ ϱπα]] Όρ προη 1ο 
ἩομβείοΡ, απᾶ Ἠ18 αι 
4π {πο ὨἨοιςο, 1εῦ Ἠϊπα 
πιοῦ σ0Π19 ἀον/η {ο ἴα]κθ 
165 ΑπγαΣ: Απᾶ Ὦο {λα 18 
1π 1πθ Βε]ᾶ, 1θῦ Ἠίτα 
11κογή»ο ποῦ τεύιτη 
Ὅβοκ. 3 Ἐεπιεπρες 
1ο 8 σγιζθ. 35 Ί/ΓΠΟΡο- 
67εΕΥ 5Ώα]] βεο]ς {ο β4γθ 
Ἡἱς 146 εἴπα]] 1956 16: 
απᾶ ΠΠοδοεσες λα]. 
1956 Π18 1ξε 5Ώα1] ΄ργε- 
Βειτοῖῖ, 94Τ4ε]]γοι, 1ὰ 
τπαῖ πὶρΏί {πετο 5ηα]] 
Όε Όπνο πε ἵπι οπο Ὠθὰ; 
Μῃθ ο ε]α1] Ὀο ύπκοαη, 
Άπά ἴμε οἴποσ εἩα]] ο 
16Γ5, 35 Ἔπο Ί0οπιεπι 
βηα]] Ὦο ρτ]πᾶϊΐπρ Το- 
Ρείμετ; ἴπθ οπθ εμα]1 
ῶο ΤάκεὮ, απᾶ {πο οίπες 

ΛΟΥΚΑΣ. Σνῃ, 
ἡμέραι, ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀν- 

1ᾷᾳσ5, ὙΊεπ γε ν]] ἀᾳδῖτθ Ἅοπθ ΟΕ ίπο ἆ5 οΕίμο Βόπ τοξ 

θρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ.ὄψεσθε. 39 καὶ ἐροῦσιν «ὑμῖν, Ιδοὺ 
ΤΩΛΗ. 9566, απᾶ ΒΠα]] ποῦ 5εο [5], Ἀπά ἴπεγ πη]]βαγ ἴογοα, Τιο΄ 

κῴδε, ἢ ἰδοὺ ἐκεῖ"' μὴ.ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 24 ὥσπερ γὰρ 
Ἠεχθ, ος Το πετ; Ἅ’Ροποῦ 2οτία ηος 101197’, ο ὍῬος ας 

ἡ ἀστραπὴ Ιἠλ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς πὺπ᾽Ἱ οὐρανὸν 
πο ΠἩρηίπίπς πη]οα ἩρΏύεπΕ Έτοπα {Πο Γοπθ οπᾶ] ππᾶοι ἍΊθατεαπ 

εἰς τὴν ὑπ᾿ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται "καὶ! ὁ 
:νο ᾖἴλο Γοίπετ επᾶ] απᾶετ Ίρεατεηω ΒΗ1Π6ς, τπαςβ τσ] Ῥ6 «αἷςο {πθ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 96 πρῶτον.δὲ δεῖ | 
ΒΟἨ. οἱ τις 1π Ἠ18 ἀμγ.. ἘῬπὶ Ατεδῦ ᾖ1ΐ ῬεμονοΒ 

) ᾿ 4 .” 9 3 -” 2 κ .ω ” 

αὐτὸν πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς. 
Ἠϊπα ταπΏγ ἐπῖπρε ο βαΏοχ, Απᾶ {ο Ῥο τε]εοῦεᾶ οξ 3βεπεταῇΊοΠ! 

΄ Ν .) . ’ Γη ς] .ο ΄ Ῥ .Ι Ν .” 

ταύτης. 26 καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμεραις Ῥτοῦ! Νῶε, 
αὐ1, Απᾶ Ἅαδ 16 ομταθ ῦο ρᾳς5β ἵπ 3Ἠθ 4.78 οξ 14οθρ 

οὕτως ἔσται καὶ ἔν ταῖς ἡμέραις Ἀτοῦ" υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπυυ., 
ἴπας αἨα]] 10 Ῥο Ύ15ο ἵπ ᾖ{πθ ἄαγβ οἱ ἴπθ ' ́Βοη οξ παΗἩ. 

27 Ἴσθιν, . ἔπίνον, ἐγάμουν, - «Κέξεγα-, 
ΤΗΥ ποτε εαθῖπς, Ίἴπου πγετο ἀτιπκϊπρ, . ἴἩογ ΊπθΓθ ΏΙΗΙΣΥΙΠΕ, {ἴπεγ ποσο Ὀεῖπα 

µίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, 
βῖτεπ ἵη πιαχτίβρο, απδϊϊ 1πθ 4πγ Ἀρπιετεά «1Νοθ 1πῖο {πθ τς, 

τσ . μ τα) ΄ 5 η] « / ο 

καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ᾽ἅπαντας.! 28 ὅμοίως' 
ΑπΠᾶ ΟΛΠΙΘ ἴἨθ Ώοοᾶ Ἀπᾶ ᾿ἀεβδίτογθᾶ 8]]. 3[η “Ἠ]κθ΄πιαηπ6χ 

ἐκαὶ ὡςὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ' ᾖἤσθιον, ἔπος 
αλπᾶ 8 15 οαπθ ῦο ρ855 Ίπ ἴπθ. ἆαγα οΕ1ιοῦ; ἴπογ πετοθαῦῖηρ, ἴΠογ ποτο 

νον, ἠγόραζον,  ἐπώλουν, ἐφύτευον,  ᾠκοδό- 
ἀτίπχκίηπρ, ἴπεγ ποτε Ὀαγίπρ, 1ίθΥ νγετο 5εΠ]1πβ, ἴἨαυ πγετα Ῥ]ακίϊῖηπᾳ, Όπεν πΥθτθ 

µουν 399 ᾖ.δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λλὼτ ἀπὸ Σοδόµων ἔβρεξεν 
Ῥαϊ]άϊπρ; ἍἡὈῬιῦοη πο ἆαπτ Ἅ3Ἀπεπὺ οι. 1Τιοῦ Έτοπ Βοᾷσαι 1ὐ ταιπεᾶ 

πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν "ἄπαντας"! 90 κα- 
το απᾶ ϱα]ρηατ Ίτοπι ἍΊθατεη απᾶ ἀθβίτογοᾶ , ο Α1]: 1π 

τὰ Ἱταῦταὶ ἔσται ᾖᾗ.ἡμέρᾳ «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπ- 
3ΠΙΒ π/αΥ 5Πα1] 15 Ῥο 1π ἴπο ἆαγ πο ο οἳ πιμΏ 18 τογεβ]οᾶ. 

πμ με ρς : πεμεες 
τεται. 91 ἔν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὮὉὃς, ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος, καὶ 

Τα τπαῦ ᾱπγ [Πο] πΠο Βἲ]111θ6 οἩ ᾖἵἴπθ ἈἸἨομβθίορ, απᾶ 

τὰ. σκεύη.αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, µμὴ.καταβάτω ἆραι αὐτά" 
Πῖ5 ροοᾶς ἵπ πο Ἠομςδθ, 1εῦ Ἠϊπι ποῦ σοπ1θ ἄοππη {ο ἴωξο ΑππαΥ Ποια; 

καὶ ὁ ἐν Ὑτφι ἀγρῷ ὁμοίως μὴ. ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ἡ ὀπίσω. 
Απᾶ Ὦθ ἵπ ᾖ1ἶπθ ΕΒεἱἰά .Ικειίσ ᾖ1εῦ Πῖπι πο τθίατα ἵο πρ ἴΠίηρε ΤὈε]ϊπᾶ, 

99 μνημονεύετε τῆς γυναικὺς Λώτ. 99 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν 
Ἄθπιεπιρες τηο ππιεο οἳ Τιοῦ. Ὕήποενες ΤΩΒΥ 598 ι 

ψυχὴν. αὐτοῦ 3σῶσαι,! ἀπολέσει αὐτήν' καὶ ὃς Υἐάνι ἀπολέσῃὶ 
Πῖς {9 άοβ8το, ΕΠΒ]ΙΙ 1ο5ο ασ Απᾶ ν/ηορθγες 11ης 1058 

δαὐτήν,! ζωογονήσει αὐτήν. 94 λέγω ὑμῖν, ταύτφ.τῇ νυκτὶ 
16, 5Ης]] Ῥχεςδεγτθ 18, 18η ἴοσοι, Ίπ ἐπαῦ πῖραα 

ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης ὁμιᾶς"' εὁ εἷς ἁπαραληφθήσε- 
{ποτο θΏα]] Ῥο Όγο[πιεπ]πρου θά 9186: ἍΤ1θ οπθ ΒΊΑ]1 Ρο ἴ8ὸ 

ται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. 95 «δύο ἔσονταιὶ ἁλή-- 
Κεπ, απά ἐπθ οὖπες εΏα]] λο 1686, Έπο [ποπιεπ] ΕἨΒΙ1θ6 Ἅβτὶηᾶ- 

κ ἐκεῖ, ἢ (--- ἢ τττ) ἰδοὺ ὧδε ττνα. 
α[τ]πτταν’. 

ττΊτΑ. 

ΤτΓΑ. Υ ἂν ΊτΑ., 
5 ---ὁ αΤΤΙΑΥΓ. ΄ 

9--- ἐν τῇ ἡμέρα αὐτοῦ 1.: 
: πάντας Ι1ΤΑ. 

τὰ αὐτὰ ἵΏ ἴηθ Β0Π18 αγ ΤΊ{Α. 

ἆ παραλημφθήσεται ΙΤ1Α. 

1 ἡ π[ΤτΑ]. τη ὑπὸ τὸν τιπάςγ ἔλθ ΤΊΤτΑ. Ἡ-.. καὶ 
Ρ --- τοῦ ΟΙ ΊΤΑΊΥ. τᾱ-- τοῦΒ. τἐγαμίζοντο 

ξ καθὼς αοροτᾶῖηρ 88 ΤΊτΑ. Υ ταύτὰ ΙΏ ἴ]ιθ ΒΑΠΊΘ ἵπαγ αμ; Σ 
».---τῷ (γεαᾶ α Πε]ά) τττΑ. αχ περιποιήσασθαι ἵο ραῖπ, 

5--- αὐτήν (γεαά [1ὲ]) [υ]ππιΑ; ο [μιᾶς]α, 
ε ἄσονται δύο Ι11σΑ-΄ 

α ἀπολέσει Ξ]ια]] 10986 τ. 



ΧΥΙΙ ΧΥΠΠ Εσκε ΄ 218 
ς να η Πο ηρῷ 

ώρας ἐπὶ τὸ. αὐτό ᾽ἁ μία Επαραληφθήσεται, ηαῦ λε ξτέ ασια” ο πα λος 
ἑορού]οτ π 9ηθ6 ΑΠΩ] Ῥε ὕχεπ, Ἅπά 1ο) οὔλθυ ϱἩρ]] Ῥο {α]οπ, απᾶ 919 

οὐπετ]οξῦ, 97 ἀπᾶ πο ἀφιθήσοι, 97 Καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ, Ποῦ, Ὃ ορ μας 
β]] Ῥο 16Εἱ, Απάὰ μασ, ον αν «ο Πτι οσο, {ο μπι, ΊΠοτθ, Τιοτᾶ 2 

6 ἔ ἡ θή-. Απᾶ πο παἰᾶ απίο ἔλοπα, κύριε : Ὁ.δὲ εἶπεν αὐτοῖς, "Όπου τὸ σῶμα ἐκεῖ Ἰσυναχθή ιοκκσγωο (νὰ ροαν 
1ιοτᾶῦ. ἎἈπᾶ Ἡο εαῖά 

σονται οἱ 'αετοί.!" 
ἰοροίπες 119 8αβ]θε ἵν 

΄ σος μη α” -- 

18 Ἔλεγεν δὲ «καὶ! παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς.τὸ δεῖν 
Απά . «Ρο]ο, 45ο α ρατηρίθ ᾖἵοίμεπι οῦμερατροτύ ελα ῦ Τζ Ώομοτεβ' 

πάντοτε: προσεύχεσθαι, καὶ μὴ πἐκκακεῖν 32 λέγων, 
1ρ]ναγς 3ο” Ῥταγ {1υποπα] απᾶ ποῦ νο Σαϊπί, ΒΗΥΙΠΕ, 

Κριτής τιο ἦν ἔν τινι πόλει, τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος 
Α΄ Ἴμαρο αρρτίαῖη {Ἠοτο τνας ἵπι 5 οτί 1 ο1ῦγ, ἄοᾶ ποῦ ΕΕΜΗΠΕ. 

καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. 9 χήρα. δὲα ἦν ἐν τῇ 
Ώπά τη ποῦ τοεροσ(πβ.΄ Ἅπά α π]άοτ ἴπετε πας ἵπ 

πόλει.ἐκείνῃ, καὶ Ίρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα, 'Ἐκδίκησόν 
Ὅλαῦ ασ, απάᾶ 5Ἡθ πως οοπΙπΡρ Το πω ΒΑΥΙΩΡ, .Ανεηρο 

2 Ἀ . 4 8 [ / 3 Γ ιά 6 

µε ἄπο τοῦ. ἀντιδίκου-μου. 4 Καὶ οὐκ ἠθελησεν! ἐπὶ χρόνον 
χηθ ΟΕ παῖπο αἄτοιδθ ραχίγ7. Απά το πιου]ᾷ ποῦ 40ΟΥ Ἅα Εἶπιθ; 

μετὰ Ρδὲ ταῦτα" εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Ἐϊ καὶ τὸν θεὸν οὐ. φοβοῦμαι 
Ῥυαῦ αξἰοτπγατᾶ 9 βαἷά υπ υπΊη Ἠϊπιςαιξ, ΤΕ στον 6οά 1 Μεαχ ποῦ 

ἀκαὶ” ἄνθρωπον οὐκ" ἐντρέπομαι: ὅ διά.γε τὸ παρέχειν µοι 
Απᾶ. ΤΡ. ἡποῦ ὃς ἀτεβροοῦ, "γοῦ Ῥεσβιβο οβΗδεΒ "πιθ 

κόπον τὴν.χήραν ταύτην ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα. μὴ εἰς.τέλος 
5/τοιιὈ]θ ΣηηΙ5 Ἀνγιᾶου 1 πνῖ]] αγοηρο ου 1 πες 

ἐρχομένη ὑπωπιάζφ µε. 6 Ἐἶπεν δὲ ὁ κύριος, ᾿Ακούσατε τί 
ουιαῖηρ 5Ώθ Ώλγαςς η, Απα οπἱἷά 1πο Τιοτᾶ, Ἠεατ πιηαῦ 

ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει 7 ὁ δὲ.θεὸς οὐ μὴ Σποιήσει' τὴν 
{π6 ἍΑ]πᾶάρο αππτίσῃτϊθοι5 ο. Απά "αοα που /;1ρΠα]1 εχεοπῖθ Ό]μο 

ἐκδίκησιν τῶν. ἐκλεκτῶν. αὐτοῦ τῶν βοώντων "πρὸς αὐτὸν! 

γο Ῥλοπην, Ἴπετο πε Ῥοάγ [15] ὕπετε πη]] Ῥο ϱαῦπετθᾶ 

με οἳξ Πἱ5 οἱοοῦ πο οι το Ὠϊπα 

ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ μακροθυμῶνὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς: 8 λέγω 
ασ απά π]ρηῖ, Απᾶ [15] Ῥοΐηρ ραθίεπὲ οπου Ίπαπι ὁ 1 β.γ 

ὑμῖν, ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἔν τάχει. . πλὴν 
{ο σοι, ἐλαῖ Ἡοθ ση] εχεοαῦθ ἴπθ απεπρίηπρ Ἅοἳ ὕηθπι δβρορά11γ. '.Ἠετετύπε]εξΒ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν  ἅἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν 
{πο Βοπ οἳ ΠΊΑΗ Ἠανίπρ σοπαο “Ιπάεθᾶ ἹπγΙ]] “πο Επᾶ 40Η. 
3 Δ -” Ἱ ” ὦ 

επι της Ύης:; 
Ὃη πο εατίῃ Ψ 

9 Ἠϊπεν δὲ Ἱκαὶ! πρὀς τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 
Α Πᾶ Ἡθ ΕΡοΚο αἱδο το ΒὀΙ196 ἩἨΠΠο ὀχυαςθᾶ 1π Ίμοπιςε[γοῦ 

ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιποὺς τὴν παρα- 
ἔλα ἴμεγ το τ]ᾳΏίσοαβ απᾶά ἀερδρίσεά τπθ τοβῖ εμας 

βολὴν ταύτην. 10 "Ανθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν 
Ῥ]ε Σηΐ5: 2Μεπ. 1γππο πιοηῦ πρ ἍἉἀπίο {πο Ρο 

προσεύξασθαι’ πό" εἷς Φπρισαῖος Καὶ ὁ ἕτερος τελώνης 11 ὁ 
{ο ρταγ; ΥΠθ οπθ α Ἐπαχϊίσ απὰ ἴΠο οἴπες α ὕπκ-ραΐμεχοτ. ΤΠ9 

Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα! προσήύχετο, Οθεός, 
Ἔπωχίιαθο κβἰαπαῖτᾳα, ππΙὮ ἍᾖἸἨ]πιδε)ὸ ἍΊλπας Ὑγπβ Ῥταγίης, οᾶ, 

ἴ5; ἰππετ΄ πνῖΙ] 1πθ 
εββΊ]ος Ῥε ραίποτεά {ο- 
Ροἵμος, 

ΧΥΙΠΙ. Απᾶ Ἡο 5ρακθ 
8 Ῥαταρ]ο απίο Ίποια 
ἴο τῃῖ επ, ὑπαῦ πιοπι 
οαρΏῦ αἰπγαγς ὕο Ῥταγ, 
ΑΠά ποῦ {ο ᾖαἱπῦ; 254Υ- 
Ίηρ, ΤῃθΓθ τναρ ἵπ α οἵ υγ. 
8 Ἰἀάρο, ππ]οη Εθατθοά 
ποῦ ἀοᾶ, ποἱῃοτ το- 
Ρωνᾶεᾶ παν: ὃ απᾶά 
"ποτο ἵνας ο π]άονν ἵη 
Ὅλαῦ οἵὑγ; απᾶ 5Ἱιε οβΊαθ 
πηπίο Ἠΐπα, βαγίΏΡ, Α- 
γπεηΏσθ Ἱπθ .οξ πίπθ 
ΘΤΟ6ΓΡΗΣΥ. 4 Απά 
Ἠο πγοι]ά που Ίος α 
φπηῖ]ο: Ῥαῦ αξιετυναχᾶ 
Ώε βαἰα συ ὐπῖη Ἠἰπαςε]ξ, 
Τποιε(ϱΏῃ {θα ποῦ ἀαοᾶ, 
ΤΟΥ τερατᾶ ΠΙβΗ; ὃ γοεῦ 
Ὅδοβιβο 1ἴΠὶ5 πνΙᾶοπ 
ἐτοαΡ]εῦ] τωο, Τ ντΙ]] α- 
γεΏρε Πο, Ἱεςεῦ Ὦγ Ίου 
οοπ πας] οοπαῖπρ 5Ώςθ 
ΤΤΕΑΥΣ π1θ, ϐ6 Απά {µ9 
Τ,οτά βαἰᾶ, Ἠεατ νλαῦς 
Όπο απ]υδῦ ]άάρο βα1ἴἩ, 
7 Απᾶ επα!] ποῦ ἄοά 
ΆἈτεηρο Ἠΐ8 οὗ εἶσοῦ, 
πυΏίοιἃ οἵγ ἄαπγ απᾶ 
πἰρηί απίο Βἶπα,ἔποαρβ 
Ἡο ΡεΒχ]οπρτξἩ ἔποπιτ 
ΒΤ {οἱ]του {πα ο σν{]]1. 
Άπεησο ἴποτα βρθσα!1]τ. 
Νετοτίμε]οςς τνηεπ 1πθ 
Βοιπ οἱ Τ1Β οσοπιείἩ, 
βΏας]] Ἡο Απᾶ Εα1ἴΠ ος 
Το θατίἩ 

9 Απᾶ Το ϱραΚο {λ]φ 
Ῥραταυ]ο απίο οετίλῖτ 
συλΏ]σοὮ ὑτασίοά ἵπ (Ποπῃ- 
βε]τεςβ ἰπαῦ ἴπεγ τνεΓθ 
τ1ρΗ{ΘΕΟΙΡ, απά ἀαερῖθεᾶ 
οἴποις; 10 Ἔπο πιεπ 
πγεηῖ αρ 1Π{ο ἴπο ἔοπι- 
δις {ο Ῥταγ ; ἴπο ΟἨ8 8 
Ἠατῖςθς, απ ὑπο οὔμες 

ΑΡΙΡΙΙΟΜΗ, 11 ΤΠυ Ἐμα-ι 
τΊ8ε06 5ὐοοά απᾶ ρταγοᾶ 
πας ἡπνιν Πησείε, 
αοᾶν 1 ἑπαπχ (μας, μας 

Γη ἴμε Εαττ[πι]α. Εἔ παραλημφθήσεται ΤΤΤΙΑ. ἃ ᾖ δὲ πτιΑ. 1 -Ι- Ψ6Υςε 56, Δύο 
ἔσονται ἐν τῶ ἀγρῷ' ὃ εἷς παραληφθήσεται, καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται, Το [πιθη] θηα]] 99] ἴη πο 
Πυ]ά: ἴπε ους βα]] Ὄο ἴλχεπ, οηά (9 οἵπετ 1ε( Β, 
σον οἱ ἀετοὶ ἐπισυναχθήσονται, ΤΤΤΑ. κ... καὶ τπ[ττΑ]. 
Ὦ ἐγκακεῖν ΙΤΓΑΝΣ ἐνκακεῖν τ. 3 Ἔ τις οοτίαίη Β. 
Φοὐδὲ .ἄνθρωπον ΊΟΣ ΠΠΘΗ ΜΠΤτ. Σποιήσῃ ΗΤΤΑ. 
ΜπιΑ. ΄ σ[κα]τ ᾗἳ---ὂ ΠΠΑ. Ἅτἆ ταῦτα πρὺς ἑαυτὸν Ίτ: 

. αὐτῷ ΤΤιΑ. 

9 ἤθελεν τΤΊτΑΥΥ. 
6 µακροθυμεί | 15 ράιρηῦ 

--- πρὺς έαυτον πό 

ἡ συναχθήσονται καὶ 85ο] οἱ ἀετοί 1, 
1 --- αὐτοὺς μεσα ΗΤΤΑ ΥΓ, 

Ρ ταῦτα δὲ ΤτΑ. 



214 ΔΟΥΚΑΣ. ΙΧΥΙΙΙ. 

1 Απι ποὺ ας οὔποστιοα εὐλαριστῶ σοι ὅτι ὀὐκ.εἰμὶ άρπα οἳ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, 
ἡπαί, αάπιίοτοσς, ος, ο θλααΙς ο Έλοο ἐμαί 1 τα 1οῦ Ώιο τοῦ φ ταση, 
Έσεη 45 {ΐ9 ρα Ρ]ίσαπ, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ. ως οὗτος ὁ τελώνης. 19 ος 
ο ορ ελσοϊος ταραοῖους, πητρμίεοιϐ, αἄπ]ίοχετα, ος ΘΥ6ᾳ 8  Όμίς ναα-ραλοτος. 

αἳἳ Ὠναῦ 1 ἈῬοικες, στεύω ὃῖς τοῦ σαββάτου, «ἀποδεκατῶ! πάντα ὕσα ο νο. 
ων τας πο ΞΑ98 ᾖπ]οθ]πίΜθ θε, 1 (ο Β1 ὑπῖπρς α5 τηβἩΥ 8 1 εαὶα. 

ποι]ὰ ποὺ Ἠξῦ πρ εο 19 «"Καὶ. ὁἹ τελώνης µακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς 
ΙΩΠΟΤ 5 Λῖ 6ΥΕ5 ππῖο Απᾶ {πο {χ-ραίποτες αξας ος ὐμπάίπρ πομ]ᾶ ποῦ θτεπ {πο 
Ώδλγεπ, Ὀπῦ Απποῖς Ἡρ- ν., Ἱ Ι 
ου Ἰίο Ὀτεκςῆ, εαγίπᾳ, ὀφθαλμοὺς Ῥείς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι!" ἀλλ᾽ ἔτυπτεν «εἰς! τὸ 
αοά 6 πιετο]Βα] 6ο πιο 6768 Ίο ᾖ1ἨἩθ ἍΆθαγεαι ὮἨΗξαρ, Ῥαῦ της οὐτίκίας Ἄροπ. 
Α5ΊΩπΠετ. 14 Ττε]]γοι, Ἱ 
Ώμκπααῃ ποπεάοππἰο στῆθος.Ἰαὐτοῦ, λέγων, Ὁ θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλφ. 
Ἠ]8 πουςε Ἰας0]βοᾶ γα- Ἠ]6 Ῥχθαςῦ, βαήἼπρ, οᾶ, δε Ρτορίβίοας Το πιθ ἐμθ ίππος, 
Μι πα πο οὔμετ: 
{ος ετο οπο πα 14 Λέγω ὑμῖν, " :κατέβη οὗτος δεδικαιωµένος εἰς τὸν οἶκον 
εκ] {6 Ἠϊπαδθ]{ εια1] 154γ ᾖἴο ποπ επί τς ῶλῖ9 σπο ἠπδυϊβοᾶ 13ο Άμοανο ΄ 
Ῥο αὐαβθᾶ; απᾶ Ἡε Ελ « ν 
{παῦ Ἠαπιρ]θί Ἠϊπι- αὐτοῦ ο ἩΠ ἐκεῖνος.! ὅτι πᾶς ὁ: 'ὑψῶν εαυντον ταπεινω- 

Βε]{ 5Ἠα]] Ῥο εχα]{αᾶ. αμΐς ταῖμετ ἴμλα ἰπαῦ. Έοτ ετετγοπο {παῦ εχα]ίβ᾽ Πϊπικε]Ε βλς11 τε 

θήσεται ἍᾖΕὺὸ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.. 
ἨἩππαρ]θοᾶ:; απᾶ Ἠο ἴπαῦ Ἠυπαρ]ες ἍἨϊπιδε]ξ επα]] Ὦο οκα]{θᾶ. 

πα Απά Πες Ότουκηε 15 Προσέφερον.δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτη- 
Εμλί Ἡς πνομ]ᾶ ξομοἩ Άπια {µεγ ῬχουβΒῦ Το Ἀϊπι 85ο {πθἈ-Ὄαρεα, πας ἴλθπα Ἆο πι]σηῦ 

ἴπουα: Ῥης πποα Π τοι. ἰδόντες-δὲ οἱ μαθηταὶ Ἀἐπετίμησαν!  αὐτοῖς. 16 ὁ δὲ 
ο ο μας ἔομσμ; Ὀαῦ Πατίηρ σετ [Π0] πε ἀῑδοίρ]ος πορι]κθᾶ. "πετα, Βαῦ 

ο. άσμα Ἰησοῦς Ἱπροσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν, 'Αφετε τὰ . παιδία 
Πέτ]ο Ιάνκα πα Ὃ ορης . 7ε5ας8 Ἡλσάπα οα]]εᾶ "το [βήτα] α1γῬεπι λα : δ ος Πε ε]ς ες 

ππίο πηθ, απά ξοχβίᾶ ἔρχεσθαι πρός -με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτα" τΤῶν.γὰρ.-τοιούτων 
ος ο ε Ὃ ρῷ η : το αοσαθ. νο 1πθ, απᾶ ’ 4ο ποῦ Εοχθ]ᾶ Ίἴλθτῃ: 30Σ ΟΕ ΒΙΟ. - 

17 Ὑοτ]ψ 1 καφ ππἰο ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. 17 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς Κἐάνὶ μὴ 
πε δρτοδος ας 48 μα χπρᾶοπι οξ αοᾶ. κ Ίαν ἴοσοι, [πουτες 2ποῦ 

ἅοπι οξ θοᾶ αδ α Μῇ]ο «δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον οὐ. μὴ εἰσέλθῃ 
ολῖ]ά πα] Ίππο πῖδε ιομα]]χθσσίνο {Πο Κἰπρᾶοπα οἳ ἀοά α5 α Π01]ε οΏ1]ᾷ πι πο πιῖδο 5ο]. αι 
εμύος ὑπετεῖῃ, 

εἰς αὐτὴν. 
ἀπιο Ἅᾖῦ, : 

18 Καὶ ἐπηρώτησεν τις αὐτὸν ἄρχων, λέγων, Διδάσκαλε 
18 Απᾶς οεσαῖπ τα]ος Απά Ἄρρκοᾶ λ, Σρετίαϊπ "Πϊπι 3χα]θτ, ΒΑΥΙΠΡ, 3πβας]εσ 

σα ο προς ρε ἀγαθε, τί ποιῆσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 Εἶπεν 
μα πι αν ο ορ ν οσᾶ, ὄπνμαῦ Μανίπρ Ἴ4οπο ο  εἴετπα] 5ο] 1 πλαν ΣΡαϊᾶ 

εἴειπα] Ἠ5οῦ 19 Απᾶ δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τί µε λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸν 
αν μάς ὃς αρμῦ “το δΠῖτα ἛχθἛι8, ΤΗΣ πιο πο μο τποι 'ροος 2 2 Νο οπο [15] ροοᾶ 

σπιν τοο ρα εἰ μὴ εἷς, 1ὁ θεός. 90 τὰς ἐντολὰς οἶδας"'- Μὴ.µοι- 
πας πο πὸ οχσορὶ ὅπο, οᾶ. Τπ9 οοπιπηαπάπαση[ς ἔποι Ιποιγεοῦ : ο ο 

οοτωπιαπᾶπιρηίθ, ο χεύσῃς' μὴ φονεύσῃς" : μη-κλεψηῃς” 
π. ος ρα, οοπιπα]{ πα, : ἴλοτι ισα πού οοπιταἰ 6 ταπγᾶςτ : ἴποι βἹου]ᾶςςῦ ποῦ οὔθα] ; 

δθεα], Ώο ποῦ Ῥομχ ΕΑ]5θ μὴ ἡ ψευδομαρτυρήσῃς' τίµα τὺν πατέρα.σου καὶ «τὴν 
ο σαν ον ἴλοι βποι]άεςὺ ποῦ Ῥεαχ {456 ππθβΒ; οπου ΜΗΣ. Εαΐπετ απᾶ 

5Ι Απᾶ Ίο αρᾶ, Αἱ μητέρα. σου. 91 Ὁ.δὲ εἶπεν, Ταῦτα πάντα "ἐφυλαξάμην! ἐς 
ἔλοςο Ἠατο 1 Κερί ἔτοτα {Ἠγ πποῖλογ. Απά Ἡο βαῖᾶ, 3Τμεςδθ κ. Ἠαγνο 1 Κερὶ ΊΈτοια 
Ἡιγ γουίἩ πρ. 25 Νου Ἡ . ; α 
ψγΏεη 1οθις Ἠοατᾶ ἔπεςο Ψεότητός "μου." 99 ᾿Ακούσας.δὲ Ρταῦταϊ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
ΤΠΙΠΡΑ, Ὢθ βΒαϊά απο 3ποιθα Απᾶ Ἠπτίπρ ἨἩουτᾶ 1μσςο {πῖπρς 16818. βεὶᾶ 
αΐπι, Υοῦ ]αο]αβῦ ἔῃοι ο ον ε. , 5 , / ” , 
οπο {ΠήΗρ :βε]] 11] λων αὐτῷ, Ἑτι εν σοι λείπει πάντα ὅσα ἔχεις πώλη- 
ἴποι Ἠᾳςδέ, απὰ ἀῑςίτι- {ο Ἠΐπ, Ὑεῦ οπο ἑΠῖπρ {ο ἴμοο ἶ5 Ιαο]κίπς; Ἅαἲ] 348 τιμοῇ 55 ἴπομ Ἠαδε βο]], 
Ῥιΐθ ππίο {πο Ῥοος, κ, μα] » Δ ε/ ο κ τος 
απά οι ελα] Ἄατὰ σον, καὶ ἀδιάδος! πτωχοῖς, καὶ ἕξες θησαυρὸν ἐν Τοῦ- 
ἔχθηδαχθ 1η Ἡέβτθη: Ἀπᾶ ἀἱδιτίραίο ο :Ἠθ]Ῥοος, απά ἴποι βλα]6Ἠανο ἆἘτεπβατο Ἱπ Ἠθα- 

ὡς πἸπτ. « ἀποδεκατεύωτ. 3ὁδὲπ. ὃ ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν πἝτΑ. -- εἰς ΙΤ Α]. 
ἆ ἑαυτοῦ ΤΑ. ε --- [ότι] ὑπαῦ τ, Ε παρ᾽ ἐκεῖνον ΙΤΤΑ} ἢ γὰρ ἐκεῖνος ΑΤΥΓ. Ε καὶ ὃ 1, 
ᾗ επετίµων ΠΤΊτΑ. Ἱ προσ κο κστο αὐτὰ λέγων οα]]εᾶ ΊἨ6πι ἴο [πω] δαγίηρ πΤτΑ. 
κ ἂν ΤΙΤητΑ. 1 -- ὃ ΤΑ. ---σου ΕΥ ΠΝΑΥΨ. Ἡ ἐφύλαξα ΠΊΤΣΑ. ο--- µου Π[ΤΓ]Α, 
Ε --- ταῦτα ΠΤΊτΑ. Ἅ-Ἡ δὺς δε Ἱ.  ᾗἩουρανοῖς Τ; τοῖς οὐρανοῖς ὕλε Ἠθλνεηβ ΗΤΓΑ, 



ΧΝΙΠΙ. ΕΚΕ, 

ρανῷ"' καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 2 Ὁ.δὲ ἀκούσα, -τάῦτα 
τεν, ΆΑπᾶ ϱοΟΊΠΘ Ξο11οἵ/ Ώ1θ, Ῥαῇ Ἡε Ἠβτίτπρ πεαγὰ ἴπθςο (π]πρς 

περίλυπος "ἐγένετο"' ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 94 ᾿Ιδὼν.δὲ 
ὙειΣ ΒΟΙΤΟΠΕΗ] ΤεοβΠθ, Ἅ«20χ θα ἍΠἱοΝ αἈτετγ. Ῥα Σβοοίηπς 

αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς “περίλυπον γενόμενον" εἶπεν, Πῶς δυσκό- 
5ηΐτα α1]θειβ τεισ "βοττοπέα] “Πανίπρ 3ρεοοπιθ Επίᾶ, Ἠογν αρβ- 

λως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες Τεἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν 
ου] ἴποβο 3τΙοἈθΒ αμανίηρ 5Πα11 οη/θς 1Πίο ἴπθ ἈἸΚἰπράοπι 

τοῦθεοῦ.! 96 Εὐκοπώτερον.γάρ ἐστιν κάµηλον διὰ Ὑτρυμαλιᾶς 
ο ο. Ἔοτ 6ββΊος 1515 τα ΟΠΕ] ἴἩτοαρῃ  ἍΑπΠο7θ 

ῥαφίδος! Σεἰσελβεῖνι ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ 
οξ α ποθεᾷ]θ το οηίος ΊΏαπ Α ΤἷοἨ ΠΙΑΏ Ιπίο ἴπθ ΚΙπράοτα ο ἄοᾶ 

εἰσελθεῖν. 96 γΕἶπονί δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται 
{ο 6ΠΙ6Σ, Απά βαϊῖᾶ ́  ἴΠοβο ΨἩο πεβτᾶ, 3ΠΟΠ Ίππο 15 αρ] 

σωθῆναι; 327 Ὁ.δὲ εἶπεν, Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις 
το Ὦο βατεᾶ 2 Ῥαῖῦ πρ Βῖᾶ, ΤΠο {Πῖπρα Ἱπιροβείρ]θ πι ΤΩΘΗ. 

δύνατά ἐστιν παρὰ τῷ θεῷ.! 38 Εἶπεν δὲ 3ὸ! Πέτρος, Ἰδού, 
ΣροβἙῖρΙθ 19 στα οάᾶ. Απᾶ Ξπ]ά 1Ῥεΐοχ, 1ο, 

ἡμεῖς Ὀάφήκαμεν πάντα καὶὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. 29 ὉΟ.δὲ 
πγθ 1εξ 811 βπᾶ 4ο]11οπνεά. 1199, Ἀπά Ἡθ 
1 ” -” ” μυ λε « - σι "] ) δὶ ́ ᾿ εν ΄ -” 

εἶπεν αὐτοῖς, Αμῆν λεγω ὑμῖν. “οτιὶ οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν 
Απὶᾶ Ἅᾖἵο μοι, ου] Ἰ1βαγ Ίογοι, ΤΗΑῦ το οπΠθ ἴπΠοχθ 18 πΠο Ἠβς 19ξ0 
ος ἀλλ -” π ὁ 4 Ἆ .ν α. , ου, Ξ.ῃ 

οἰκίαν 3ἢ γονεῖς: ἢ ἀδελφοὺς ἢ γυναϊκα. ἢ τέκνα Ἐνεκεν 
Ἠοιδο οἵ Ῥαχθπύβ ος Ὀχείηπτει ος ἍἨπίθ ος οπϊ]άτοη Έοσ ἴπο βε]εθ ο 

τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 90 ὃς Μοὐϊ μὴ ξἀπολάβηϊ πολ- 
1πο Ἱἠπράοπα οἳ ἀοἀ, πἩο ΒΠαΙ1 πού τοοείτθ τιβη]- 

λαπλασίονα ἔν τῷ.καιρῷ.τούτῳ, καὶ ἔν τῷ αἰῶνι τῷ.ἐρχομένῳ 
Σ2ο]ᾶ πιοτθ 1η ο τη] παρ | Απᾶ Ίπ ἴπθ Ἅ8βθ {παί 18 οοπαῖις 

ζωὴν αἰώνίον. 
το Ἅοὔοσπα].. 

91 Παραλαβὼν δὲ 
Ἅπα Ἠατίπρ ᾖρ]κοπ το [Ππἱπι] ἴἩο Ἡς ββῖᾶ ᾖἵο "Ἠεπα, 

Ἰδού; ἀναβαίνομεν εἰς ἩἹεροσόλυμα,ὶ καὶ τελεσθήσεται 
Ῥεμο]ᾶ, Ὢθβρο αρ το ΘΓΗΡΒΙΘΠΗ, απᾶ "ἘΠΑ]] “Ρε 5ροροπαρ]]θ]ιθᾶ 

πάντα τὰ 
1α]] "ομῖπρε υπ] Ἀαγο Ῥθεῦ υπο Ὦν μα 

΄ ΄ ” Γα -” . 

ἀνθρώπου. 99 παραδοθήσεται γὰρ Τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐμπαι- 

ννγο]το 

Ῥτορπείβ αροπῦ {πο Βοπ. 

οἳ πιβη; 2ο Ὦο πσγ]] Ῥο ἄθ]]τετοά πρ Ίο {πο ΘΠ/116 απᾶ τν] το 

χθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται καὶ ἐμπτυσθήσεται. 98 καὶ µα- 
χποσ]οᾷ. ἈΑπᾶ τσ] ϱο Ιπ5α]ίθᾶ απᾶ Ἅἡυῖ]] ορ βρὶί ἆρδη. Αγά Ἠανίηπς 

στιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτη 
βοουχροά 1πογ ση] ΚΙ Ἠϊπαο; Απᾶ ΟΠ λος 4αγ αγμ]τα 

ἀναστήσεται. 94 Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ 
Ίο σν]]] τῖςο αραΊη. ΑἈπᾶ Ἅπεγ µποὐλῖηπρ οἳ ἴμοθςο (ΠΙΠπρβ απᾷεχςδίοοᾶ, απᾶ 

ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾿ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον 
Ῥπνης ᾖ30Πὶς "ραγίηρ. πιὰ Ίχοηι Ἅ(πεπι, απά ᾖΤΠ6Υ ΚΠ6Υ ποῦ 

τὰ λεγόμενα. 
[στη ΨΠΙΟἩἈ ΄γ/β» 5α]ᾶ. 

96 'Ἐγένετο.δὲ ἐν. τῷ ἔγγιζειν.αὐτὸν εἰς ΕἹεριχώ,ὶ τυφλός 
Απά 1ῦ οσπαθ Όο ΡΗ8Β 85 Ώο ἀτογ ΏΘΗΧ - ο Ἅ«ἀθτοπο, "μπα 

τις ἔκάθητοσπαρὰ τὴν ὁδὸν Υπροσαιτῶν ἳὶ 96 ἀκούσαο . 
[πααπ] οενθαῖι ΒΑ ορ] πρ Ὕναγ Ῥοραίτπρι ἈἨανίηρ- Πορτᾶ. 

-- 

5,ἐγενήθη ΤτιΑ.. ἕ --- περίλυπόν γενομενον Π[Ττ]Α. 
Ῥευονται 'ΤτΑ. Ἡ τρήµατος βελόνης ΙΠΤΤΑ, Χδιέλθεῖν ἴο Ρᾶ55 1. 
πῳ (-- τῷ 1 Ττ]) θεῴ ἐστίν ΙΠΊτΑ, --- ὁ πια! 
στ Ἀ. 6 ---- ὅτι Τ. 4 ἢ γυναϊκα ἣ ἀδελφσὺς ᾗ γονεῖς ΤΑ. 
α λΛάβῃ το ; ΝΠἹερουσαλήμ Ίτιβ. ἰ Ἱερειχώ τ. ἁ επαιτῶν ΙΤΤΤΑ., 

ο] 

ποὺς δώδεκα εἶπεν πρὸς αὐτούς; 

γεγραμµένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ τυἱῷ τοῦ. 

918 
Γαπᾶ 60119, Σο]]οἵυ Π1θ, 
28 Απᾶ πνΊοη Ἡο Ἠθατά 
{Η18Β, Ἡθ Ὑνα8 ΤΟΥ ΒΟΓ- 
πογΥ{ιὰ1: ΕΟΥ Ἡς Υ/Β ΥΕΥΥ 
1ΊοἨ, 394 Απᾶ ν/Ίοπ 76- 
Β45 ΒΑ ἡὍλπυ Ἡο γ/αβ 
ΤΘΙΥ 5ΟΣΤΟΥΥ ΕΙ], Ώο 5αίᾶ, 
Ἠ ου” Ἠατά]γ 5Πα]1 ἴπογ 
{πβί Ώατο τίοῃος οπῇοΓ 
1Ἠ6ο πο ἸἹἰπράοπα οξ 
οά! 25 Ἐν Τζ 15 οαδίθτ 
ΣΟΥ Ά ΟΑΠΙΟΙ] {ο ρο 
ΤΗΤΟΙΡΗ α ποοᾷ]ο΄5 οσα, 
ΤΠαΠ Τοσ Α τἶοὮ ΠΙΔΏ Το 
οπ/{οχ Ίπίο {πο λήηρᾶοπι 
οἳξ ἄοά. 26 Αιᾶ ἴΠεγ΄ 
ἔπαῦ Ἠθιτᾶ {έ ραίὰ, 
πο ἴπεη οαππ 8 
πανοᾶ 27 Απᾶ Πο 5α1ά,| 
Ἔπο ἴπίπρβ υΥΏ]οἩ ΑΘ 
Ἰππροββίβ]θ τν] πιο 
8Τ6 Ῥοββῖρ]ο πα ἀοά. 
28 ΈΠεη Ῥοΐςγ ϱα{ᾷ, Τιο, 
πθ Ἠατο Ἰοεῦ α]], απά 
Σο]]οπγεᾶ περ. 29 Απᾶὰ 
Ἡο βπἰᾶ απίο ἴλμοπι, 
γετί]γ 1 5αγ υπίο τοι, 
ἜἨηετο 18 πο πιλη Όμβί 
ἨαίΏ 1αξὺ Ἠοιιρα, οἵ ρα- 
τΕΠΙ5, ΟΚ Ὀτοῦμτεῃ, ος 
πν11Ε, οἵ οἨί]άτεη, 1ος 
τπο Ἐἰπράοπα οἱ ἀ4οᾶ8 
Ρα], 30 γιο 5Ώα]] ποῦ 
τεσθὶγο Ὠιαη]Εο]ᾷ ΠΙΟΤΘ 
1π 0ΠἱΦ Ῥτοδεπί ἴπαρ, 
Άπᾶ 1Π Ίπο ποτ] ἴο 
σοπιο Η{9 οτετ]αδύίης. 

΄3] Τησπ Το {οο]ς επί 
λύπι ἴΠο Ίπιοῖτε, απἁ 

" ΒΑΙᾶ Ἱπῇο ἴποπα, Ῥοθ- 
Ἠο]ᾶ, πο Ρο πρ ο ζετι- 
Βη]οπα, βηᾶ αἲ] ὑμκαρβ 
ἴΠαῦ απο “τ]θθεη΄ ὮΥ 
"πο Ῥτορ]μεῦβ οοπυρτΠπ- 
1ΠΡ ἴπο Βοη οἳ ΙΠΜΠ 
ΒΠα11 ὃε αοσοταρ]1»Ἡθᾶ, 
92 Έοχ Ὦο επα]] Ὦε 4θ- 
Ἰϊτετοά απίο ἴμε (επ- 
91168, απᾶ ἍΠα]] ο 
πηοσ]κεᾶ, απιά 5ρἱ(εξα]]γ 
επίτεαΊθᾶ, απά αρ]τίοά 
οἩὗ: 395 θπά ἴΠογ βΗβ]1]. 
5οοιχρο ἠἶπι, απᾶ ραῦ 
Ἠϊπηα ὗο ἀθαίῃ: απᾶ ἴμο 
ἡλμ]τα ἆπγ Πο 5Πα]] το 
Πραϊη, δ4 Απᾶ τπεγ αηπ- 
ἀογδίοος ηοτιο οἳ {ηοθςθ 
τΠΙπςΣ: απά ὑΠὶςβαγίηπς 
ππηιδ Ἠ]ὰ 1τόπι {ηοπι, 
ηυίποχ ΚηεΙν ἴπογ ἴπο 
ΜΠῖτπρς γ/Πῖσ] Ίγετε 5Ρο-. 
Κο. 

«35 Απᾶ 15 6ηπιθ Το' 
Ῥα55, Ὅπαῦ 48 Ίο γ/αβ 
σοΠ1θ ηῖρ]ῃ απίο ἆὦς- 
τίςμο, 8 σοτίαϊη Ῥ]ϊπᾶ 
Ώ]ΠὮ Απὸ ὮΥ Ίπε ν/αγ 
εἰάο Ῥορρίπς: 56 απά 

/ 

7 εἰς την βασιλείαν τοῦ θερῦ εἰσπὸ- 
1 εἶπαν Ί. 

5 ἀφέντες τὰ ἴδια Ἠανίωρ 1615 ος ον 
ε εἵνεκεν Τ. 

Ἄᾷ παρὰ 

{ οὐχὶ ΤΑ. 
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Ἠεασῖπα ἴπο πα] λᾶθ 
Ρ1Λ5 Ὦγ, µε α.κεᾶ πηςὃ 
15 πιοπηῦ, 97 Απά {πετ 
Το]ᾶ Ἠῖπι, ἴμαὲ Πεςμς οξ 
ἸἈΝαπατοίἩ Ῥπδροίἃ Ὀγ. 
38 Απά Ἠθ ογἷεᾶ, 5αΥ- 
1ἨΡ, 7655, ἴ]ιοι Βοη οξ 
Ῥαν]ᾶ, βΥθ ΠΠΘΓΟΥ Ο9ἩΠ. 
πηο, 99 ΑπιιἔΠεγσ ΥΠπῖςἩ 
πποηὺ Ῥεΐοτο τουι]κθά 
Ἠἶπα, λα ο επομ]ά 
Ἠο]ά Ἠϊς Ῥεαοε: Ῥιὲ ηθ 
οτ]οᾶ δο πια όἩ {Ποχποχθ, 
Τ]σι Ῥοηπ οἳ Ὠανίᾶ, 
Ίβγο ΤΙΟΓΟΥ ΟΠ πιο, 
40 Απᾶ Γοεςας ε{οοᾶ, απᾶ 
οοπιπιαιᾶεᾶ Ἠ]πι {ο Ὀοθ 
ῬτοαρΏϊ απο Πίπα: αᾶ 
πσιπθηι Ἡςθ  ΥΛ5δ οο0ΙΠθΘ 
Ώθαχ, θε α-κοᾶ Ἠ]πι, 
4] ΡαγΙΗΡ, ἨΠπαῦ σνι]έ 
ἴποα (πα Τ5Ἡπ]] 4ο αἩ- 
30 ἴΠοβ Απά ο 5αἷᾶ, 
1ιοτᾶ, ἐπαῦ Τ πιαΥ τε- 
οεἶτο παΥ 5ἱρῃξ, 42 Απᾶ 
ὦοθιβ 5αῖά απῦο Ἠϊπα, 
ἘῬεοεῖτε ἴ]γ 5ἱραί: {μσ 
Σαἴκλ ΠαίΏ 5ατεᾶ ἴπεο, 
45 Απᾶὰ Ἱπιπιεα]ατε]γ 
Ἡθ τεοεϊτεᾶ Ἠϊς 51φ]ητ, 
οπά Εο]]οσγοᾶ Ἠῖπι, ϱ]ο- 
πτηγίηρ ἄοά: απᾶ α]] 
ἴπο Ῥοορ]ε, ΊἨεμ Πεν 
Βατν {έ, Ρ8το Ρταῖ5δο πἩ- 
Το ἄοά. 

ΧΙΧ. Απᾶ οὅεδις 
επετεά απά Ἅµηςδς- 
εᾱ Ἰητοιρῃη αετῖομο, 
2 Αμᾶ, Ῥυπο]ᾶ, ἰλεκαε 
10α5 Α ΤΊΑΠ πππιεᾷ Ζ8ο0- 
οΏββας, π/ΏίεὮ τας ἴλπθ 
οΒ]εΕ ΑππουΡ {πε ραΡ]]- 
ΟΛΗ», αΏᾶ Ίο γγη5 τῖςῃ. 
3 Αμά ης 5οΙΡΏί {ο 569 
ὤθδις πηο Ἡε ἵνα; απᾶ 
σου] χοῖ {οχ ἔπο Ρτοςς, 
Ώεοια»ε Ώενας Ητί]εοξ 
Εἰαῦατθ. 4 Απᾶ ηο ταἩ 
Ῥεέοτε, απᾶ ε]ναρεᾶ αρ. 
1Πίο Α ΥΟΟΠΙΟΓΟ, ἔτσθ 
6ο 5οε Ἠ]πι: ΣΟΥ Πο παβ8 
τορας»υπαξ αγ. 5 Απᾶ 
π/ηεη ὧευαςδ ϱἈππε {ο 
1Π9 Ῥ]αος, Ἠε]οοκεᾶ ἩΡ, 
ΛΏά 5Ώτν Ὠίπα, αΏᾶ ββ]ὰ 
ππίο Ἠῖπι, Ζασσμαρις, 
ΣηἈΚο Ἠακῦε, απᾶ ορτηθ 
4ονπ; 1ος ἴο ἆαγ ἶ 
χααςεί απιάο αἲ ἵπγ 
Ὥοιςθ. 6 Απᾶ Ὦο ιηπἀθ 
Ἠλσίο, απὰ «βΠ1θ ἄοινα, 
Απ τοσυϊνοᾷ ΠΙμα 1ογ- 
ἆυ]]γ. 7 Απάᾶ σν]εη ἴπεγ 
Ραὶν {έ, ἵΠοΥ αἲ] παΙχ- 
πως, ΝΑΥΙΏΡ, Τ]{ πθ 
πγιις βοπυ ἴο Ὄο ριαο»δῦ 
ν/ΤἰἩ ϱ, ΤΙΛΏ {Παῦ 15 α 
ΕπΏοΥ, 8 Απάᾶ Ζποςῃ5- 
τς 5{οοᾶ, ππά βαά απ- 
το ἴπο Του; Ῥεμο]α, 
1ιοτᾷ, ἴμο Ἠα]ξ οἱ τησ 
Ροοᾷς 1 ρῖτο ἴο {πο 

Λα ἡκο κ.α 

ΛΟΥΚΑΣ, 

δὲ ὄχλου διαπορευομένου ἐπυνθάνετο τίιὶ εἴη τοῦτο. 
ΣΠᾷ Αα οτογγᾶ. ῬΑβε6ἵΏρ α1οπρ Ίθ Α5]κοά ππαῦ “παρηῖ πε αΠΙᾳ, 

97 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ, Ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται. 
Ά πα {Πεγ τοιᾶ ἍἉῖπα, πεεας Πρ ὙΝαζατβαπ 5 ΡρβΡείηρ Ῥγ. 

98 Καὶ ἐβόησεν λέγων, ᾿ησοῦ, υἱὲ "Δαβίδ, ἐλέησόν µε. 
Απά Ἶε οβἰ]οᾷ οαῦ βαγίης, σεραβ, Ἀοπ οἱ Ὀατίᾶ, Ἠατε ΡΙ6γ οη 1η9, 

99 Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα Ἀσιωπήσῃ"ἳ 
Απᾶ ἴ]Ἠοςο µροϊπρ Ῥεξοχθ τεὈιι]κεᾶ. Ἠΐτα Όσα Ἶς εποπ]ά Όθ 5]θπέ, 

αὐτὸς-δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Ὑἱϊὲ ἈιΔαβίδι ἐλέησόν µε. 
Ῥαῦ Ἡο απο. ΣΠΟΤΘ οτἷεᾶ οαῦ, Θοπ οξ Ρατίᾶ, Ἠατο Ρἱΐσ οπ πῃθ, 

40 Σταθεῖς δὲ 9ὸΙ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὺς 
Απᾶ "πανῖης 35ιορρεᾶ 11θβας οοπιπιηπᾶθᾶ ἍἈϊπι {Το ΐο ΡτοαρΏξ ᾖΤο 

αὐτόν' ἐγγίσαντος.δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν, 4] Σλέ- 
Ἠΐτα, Απᾶ Πανίηςρ ἄτανΥπ πεας ἍἨθ Βδ]κοὰ Ἠΐπα βαγ- 

γων,ὶ Τί σοι θέλες ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα 
Ίπο, ὙΠαῦ 9ἳο 1πορ "ἀθεῖτοςί “έποι 1 "εμα]1 54ο Απάᾶλο βα]ᾶ, 1ιοχᾶ, ἴπαες 

ἀναβλέψω. 49 Καὶ ὁ Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ανάβλεψον" 
1 τηαγ τεοεῖγνε βΙΡΗΡ, Απά /θ5ας βαᾶ ᾖἸολἨίπ, ἩἨροεῖτο βἵρλι: 

ἡ.πίστις-σου σέσωκέν σε. 48 Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, 
ην Εα1(Ἡ. Ἠα{]Ἡ Ἠεα]οᾶ {περ, Απά ἱπιπιοβῖαμο]ν Ἡ9 τεοεϊγοᾶ εἱραῖ, 

μα Γ ΄ » - ΄ ντ ΄ 3 - « Ν 

καὶ ὐκολούθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν θεόν' καὶ πᾶς ὁ λαὸς 

ΧΥΙΠΙ,ΧΙΣ. 

η 

ἈΑπᾶ  «ο]]οπθί Ἠϊΐτα,  ρ]οτῖεγ]πρ ο. Απᾶ αἲ] 1πθ Ῥεορίθ 
2. ” Τ. - ω] 
ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ. 

ἨατίΏηρ 5θεῃ [16] Ρητο µ}Ῥταῖςσθ {ο ἀοἀ, 

19 Καὶ εἰσελθὼν δήρχετο. τὴν ἀἹεριχώ"ἳ 9 καὶ ἰδοῦ, 
Απᾶ Ἑπβνίπρ οπ{εχγεᾶ Ἡο Ῥαδδεᾶ ἵἩτουρῃ Ποτίο]ο, Απά Ῥεμο]ᾱ, 

ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχι- 
ΒΤΩΗΑΠ ὮΥ Ώβπιθ ολ]]εᾶ ΖποοΏβιςβ, απᾶ Ἡδ - πα κα ολίεξ 

τελώνης, καὶ τοῦτος ἦν] πλούσιος Ὁ καὶ ἐζήτει ἠἰδεῖν τὸν 
ἲακ-ραίἨοτατ, απᾶ Ἡθ ἍἩΤΒΒ .. Ἅπά Ἠθ Ίνας 5εεΚἰπᾳ ἴοσευ 

᾿]ησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ.ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ 
Φε818-- πἨο Ἠεῖβ: απᾶ Ἠθ πας ποῦ Αθ {ος ᾖἴπθ οτογφᾶ, Ῥεσπαςθ 
« ΄ . Έ Ν Ῥ ν Π ” θ . ’ 

ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4 καὶ προδραμων 3 ἔμπροσθεν ἄνεβη 
1Ἠπ 5ίαίμτο πια]] Τρ 188. Απά Ἠαβνίησ τη ξογυγατᾶ .Ῥεξοτο, Ἡο πγεπί πρ. 

ἐπὶ ἰσυκομωραίαν,' ἵνα δη αὐτόν' ὅτι "δι ἐκείνης 
1πῦο Ά ΥΟΟΙΠΟΧΥΘ, τλαί Ἡθ ταὶρΏί ϱεο Ἠϊπι, 3ος ᾖὮΤγ τμαῦ [Αγ] 

ἤμελλεν διέρχεσθαι. ὅ καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἆνα- 
ηε πας αροπῖ {ο Ρ458, Απᾶ 88 Ἡθ ΟΑΠΙΟ Σο ᾖΤἴπθ Ῥ]ασθ, 1δο]ς- 

βλεψας ὁ Ἰησοῦς Νεῖδεν αὐτόν, καὶὶ εἶπεν πρὺς αὐτόν, 
ἵηπρ ἩΡ 1685 ΒΑΥ/ Παπ, Ἀπάᾶ βαϊᾶ το Πτα, 

Ζακχαῖε σπεύσας κατάβηθι' σήμερον.γὰρ ἐν τῷ-οἴκῳ-σου 
πεολσριις, Ἱπαλῖηρ Παςίθ οοπιο σπα, 1ος ο-ᾶαν 19 ΤΗΥ Ποιςο 

Νο ν - 8 ε η 

δε µε μεῖναι. 6 Καὶ.σπεύσας κατέβη καὶ ὑπεδέξατο 
165 Ῥεποτσαί] ππο {ο τοιωπίη.  Απᾶ πιπ]ίπρἩπςίθ Ἡθ οςΠ1Θ ἄον/ Απᾶ τοσθὶτοῦ 

αὐτὸν χαίρων. Ἱ καὶ ἰδόντες χἄπαντες! διεγόγγυζον, 
ποῦ το]οιοίπς. ᾽ Απᾶ Ἠατίπρβ 5οεπ [15] αἱ πηυγιπαγθᾶ, 

λέγοντες, Ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν Καταλῦσαι. 
5ιγίπς, ΝΙΤἨ Ά 5ἱωξα] ΙΠΑΏ ο Ἠας θηἰθοτοᾶ Ἅᾖ1ο]σᾶρο, 

8 Σταθεὶς δὲ Λακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, Ιδού, τὰ 
Ῥαΐ θἰαπάίησ Ζασσ]ιοβαβ 5αϊὰ το 1π9 1ιοτᾶ, Ίο, 119 

γἡμίση!' τῶν .ὑπαρχόντων.μου,! κύριε, 3δίδωμι τοῖς πτωχοῖςἹ 
Ῥους; απά 1 1 Ἠατο παι{ ΟΕ ΠΙΥ Ρο»5ος»Ιοµ8, Τιοτᾶ, 1 ρίτο {ο ἴπε ους, 

1 -Ἑ [ἂν] 1.ττ. πι Δανϊδ ΕΥ; Δανείδ ΗΤΤΑ. Ἀ σιγήσῃ ΙΠΤΤιΑ. ο [ὅ] τν, 
Ῥ --- λέγων τ[ττ]Α. α Ἱερειχώ τ. χ αὐτὸς (--- ἦν [π]ττλ) ΗΤΤΑ; --- οὗτος τ. .Τ εἰς 
τὸ ἴο ἴ]ιο (ηεαᾶ ἔμπρ. Ενοηῦ,) τα]. ἕ συκοµορέαν ἘΟΤΤΙΑΥΝΓ; συκοµωρέαν 1, σ---δι - 
ΟΠΤΤΙΑΥΓ. 

Σ µου Των ὑπαρχόντων ΤτνΑ. 
5 --- εἶδεν αὐτόν, καὶ Τττ[λ]. αχ πάντες 1 ΤΊτΑΥ. ὅ ἡμίσεα 1,; ἡμίσειά πΊτΑ, 

Ά τοῖς πτωχοῖς δίδωµι ΤΊτΑ. 



ΧχΙΣ.. 1τ Ὁ ΚΕ. 
1 »- 

[ιο] , κ ῃ β αὴ ας 
καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι ΄τετρα 
Ἀπά Ἱξ οξ αΏΥΟΠο απγἰμίηρ 1 {οο]ς ὮΥ ἔθ]5ε αοοιβα![Ίοπ, 1 τοῖπτη Σουχ- 

πλοῦν. 9 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ]ησοῦς, Ότι σήμερον σωτηρία 
1ο]ᾶ, Απά Ἅραιᾶ ὁὀἵο Ἅ“Πῖτα 116818, πο-ᾶάαγ εα]ταίοπ 

- ” / α) ’ / 9 ς) ᾿ ει ” / 

τῷ οἴκῳ.τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὺς υἱὸς ᾿Αβραάμ 
Ὅο ἴΠίς Ποιιςθ 19 60116, ἍΙΠΠΡΠΙΙΟἨ ϱ8 αἷ5ο Ίο Ά5οπ οἱ Αὐγηϊσπα 

ΙΓ ) .| τ πα ε εν ” , ο ας] ” 
ἐστιν'ἳ 10 ἦλθεν.γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι 

18: 2ου 3ομπαθ 1019 "βοη 308 "ΓΑΠ. νο 6εεῖὶς απᾶ ἵο β8τθ 

“τὸ ἀπολωλός. 
1παῦ πνπῖολ ας Ῥοεπ ]ο56, 

11] ᾽Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἴπεν παρα- 
Ῥα{ ας 2πετο “Ἠεατῖπσ Λ}πΠε6γ ᾖΊἴπεςε ἴΠΙπρΒβ, αἀάϊπρ Ἠθβροκο Ἁ ΡΑΤΑ- 

΄ 3 ο) ια σ » Ν « λή Ἱ] Γι δι -” 

βολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς “αὐτὸν εἶναι ο ἡμ,! καὶ δοκεῖν 
Ῥ]9, Ῥεσβα5θ 3πουσ 1µθ | 2/8 εγαςα]θτα, ΆΑπᾶ "εποιρΏῦ 

) " / -” ΄ ε ΄ -” -” υ 

αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀνα- 
αγπε παν ἸΙπιπιοβιαίοΙγ πες αροαῦ πο Κἰπράοπι οἱ ἄοά Ἅοῦο 

Φφαίνεσβαι' 19 εἶπεν οὖν, ᾿Ανθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη.. 
πηρτ]{ος(θᾶ. Ἠο ςα]ἆ ἴΠατθίοτε, «Α. Πιαη 

” ΄ ΄ - ς ” ΄ 4” / 

εἰς χώρα» μακρά», λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. 
νο α "οουπίχγ "ἀϊδίβηῦ, Ὀοτοσοῖτο ΕΟΥ ὨΙπηβε]ξ Αα ΚΙπρᾶοπι απᾶ «Όοτοίυτῃ, 

19 Κκαλέσας.δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς, 
Απάὰ Ἠπτίηρ οα]]εᾷ ἴεη οἳ Ὠῖ5 Ῥοπάπιθη. Ἡοθ ρατο Ίο ἴἨεπ Ίεη ᾖταῖπας, 

καὶ εἶπεν πρὸς ᾿αὐτούς, Ἡραγματεύσασθε 3ξως' ἔρχομαι. 
Ἀπά -αἷά 19 {ποι, Τταᾶθ Ὀτ η! 1 οοπις, 

14 Οἱ δὲ πολῖται.αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσ- 
Ῥα0 Ἠϊβ οἱσετπβΒ παθεά Ὠῖτα απᾶά βεηῦ ΔΩ 6πι- 

βείαν ὀπίσώ αὐτοῦ, λέγοντες, Οὐ.θέλομεν τοῦτον 
Ῥηδαγ β1ἴεσΓ Πίϊπι, βαγΊπς, ὙΠο ατο απνν]] πρ [Εοτ) ΤΠ [πια] 

βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 16 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν 
{ο τεῖρη 0τεΓ 6, Απάᾶ 16 οβπαθ ὕο ρᾳ5» ον οοπαΐης»σαοκ/ασαῖη 

Μοετίδἰπ Ἠϊρῃ ῶογπ Ῥτοσεεᾶθᾶ 

αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ, 
ἴλαῦ Ἡο ἀἰχοοξεᾶ {ο 9θ,οα]]οά {ο Πίτα 

ἵνα 
1η οτᾶοτ πα 

αμ Ἠατίηρ τεοθῖτθᾶ πο 
ο) ΄ ΄ π ε» Π] μ » ΄ 

τοὺς.δούλους.τούτους οἷς «έδωκεν' τὸ, ἀργύριον, 
ἴλθεοθ Ῥοπάπιεη. Το ποπ Ἡο9ρατο Ἅ1πο ΙΩΟΠΘΥ, 

γνφὶ  «τίςτί διεπραγματεύσατο.ὶ 16 παρεγένετο.δὲ ὁ 
Ίο ταὶρΏῖ Κποπη πλαῦ θ8οἩ ἸἨαᾶ Ραϊπεᾶ Ὦγ ἰτααῖηρ. Απάᾶ οηπΊηθ ΙΡ Ἅ1Τποθ 

πρῶτος, λέγων, Κύριε, ἡ-μνᾶ.σου Ἀπροσειργάσατο δέκα! μνᾶς. 
ται, ΒΑΥΙΠΡ, Ἰοτά, ᾖὉΠΣ πιῖτπα ηας Ῥτοάιωσθά επ Ἅᾖατηίπβς, 

17 Καὶ εἶπεν αὐτῷ, ΤΕὖ,ὶ ἀγαθὲ δοῦλε' ὅτι ἔν ἐλαχίστῳ 
Άπά ο παῖᾶ ᾖο Ἠϊπι, ἸΠοαΙΙ!Ι Ροοά Ῥοπάπιωη ; Ώ6οβαςο ἵπ α νεσ Πίτα 

πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεωγ. 
Σαϊμεα] ποια γηςὲ, Ὃο ἴποι Ζαπίμοσϊψ αΠπανίης ΟΥ6Γ τοη οἶδῖος, 

18 Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέγων, ΚΚύριε, ἡ-μνᾶ.σου] ἐποίησεν 
Απά ἍοἈΊτηθ Πο κεεσοπά, βοτίης, Τιοτᾶ, Μψ παῖηα, Πας πιαὰθ 

μ - - Ν Δ , Ν ή . μμ. ᾖ 
πέντε μνᾶς. 19 Ἐϊπεν. δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ 'γίνου ἐπάνω 
ἄτο ΠΒ, Απά ο δαῖά αἶςο {ο ὑῃϊςοπθ, Απά ἴποα ᾖρο οτες 

πέντε πόλεων. 320 Καὶ  ἕτερος ἦλθεν, λέγων, Κύριε, ἰδοὺ ἡ 
Άτο οἴμίος, Απά Ἅαποΐπεγ ϱ3ΊΠἼΆ6Θ, βΒβαγίης, 1ιτᾶ, ὮῬεπο]ᾶ 

μνᾶ-σου, ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ' 91 ἐφοβούμην 

Ἐϊησᾶοπα, 

ΤἩγ ταίπα, Ὑλ]οα 1 Κορῦ Ἰαιὰ αρ 1Π 3 Παπάκοτολίθξ, 31 εεατοά 

άρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς κεἴ αἴρεις ὃ 
1ο ἴμες, Ὀθοβὰ5θ 8 ΠΙΛΠ Ἠατςη ἴποι ατί; ἴλοι ἑακεςσῦ πρ πλαῦ 

δ.--- ἐστιν (γεαᾶ [15]) τ. 
ἃ ἐν ᾧ ΙΤΊτΑ. ε δεδώκει Ὡς Ὠαά βἶτεη ΙΤΤΤΑ. 
σν]ας Όλεγ Ὠαά ραϊπεὰ ὈΥ ὑνααίμς τιΑ. 
αγε]] ἆοπο ΏττιΑ. κ ἠ μνᾶ σου, κύριε, ΤΤΤΑ, 
οἵποσ) μη ΤτΑν- 

Γγνοι ΗΤΊΤΑ. 

“1 ἐπάνω Ίίνου ΤΑ, 

-α 

Ἀ δέκα προσηργάσατο (προσειρ. 19) ΗΤΤίΑ.. 
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ἔπ]οπ ϱπΥ ἐΠπῖηρ ἔτοπι 
Υ ΙΗΛΏ ὈΥ {1]9εβροα” 
ΒΙ{ίοηΏ, 1 τεκίογο πε 
Σοιτ{ο]ᾶ. 9 Απᾶ Γεδίς 
βηῖά απίο Ἠΐπα, Τηῖα 
ᾱνγ ἶς 5α]ναῦίοη οοτηθ 
το Πῖδ Ἰομςςο, Έ0Γ8οΟ- 
1ΩπΟἨ 5 Ἠθ π]δο {5 
Βοπ οξ ΑΡταμηπα, 10 Έος 
ἴμο ΒΟΝ ΟΕ ἨΙ4Π ἶ5 οΟΠ1Θ 
Όο βοο]ς απᾶ {ο5ανο (πθῦ 
πγΏῖολ γγης 1ο5ῦ, 

11 Απᾶ ας ἐπογ πεατᾶ 
ΊἨοςο {λῖπςς, πο πάᾶσᾶ 
Απᾶ 5ραΚκο Να Ῥατα)]ο, 
Ὀοσαισο Ἡςθ πας ηῖρῃ {ο 
«16Γµ5416ΕΠ1, απᾶ ᾖὮοε- 
σ815ο6 ἴπογ ἰποιρΏί 
Ὅμαῦ ἴ]μο Κἰπράοπα οξ 
6οᾶ Ἅεοι]ὰ ἵπιπιο- 
ἀἱαίΘΙΥ ΑΡΡρΟΔΥ, 152 ο 
Βω]ὰ πεχυξοτα, -Α. ο6{- 
Όπίπ ἨΠοΡΙοπατ Ἱσγεηε 
1ἨΠἱο α ἔαχ «οαΠίτγ ἴο 
χοοοῖγο {οι Ἠϊπιδειξ Αα 
Κἰηράοπα, απ {ο τε- 
{41}, 19 Απά ης σα]]σά 
Ὠἱ5δ ἴοηπ 5εγταµἰ5, απᾶ 
ἀοἱϊγεγεᾶ Ίἴποεπι Ίἵοη 
Ῥοιπᾷς, απᾶ 5αἰᾶ απο 
ἴπεπι, Όοσουρσ τ]] 1 
σοπ1θ. 14 Βιιῦ Ες οἳ μ]- 
ΖΕΏ5 Ὠαίεᾶ ἨὨϊπα, απᾶ 
5εηῦ α ΠΙεῦσασθ ΒΕΡεΥΓ 
Ἠίΐπα, βαγίπᾳ, ο σν]]] 
ποῦ Ἠατο 1Πἱ5 Ίπαπ το 
τοῖση Ο1ΟΓ Ἡδ. 15 Απᾶ 
15 ΟΛΏΙΘ Το Ῥᾳ55, ἴπαε 
ΦΥΏσὮ Ὠθ γ/Α- τεῦιγηεᾶ, 
Παγῖμς τεοοϊγεᾶ 1ἴ]θ 
χκἰπσάοπι, ἔποπα πο σοπι- 
πιηπάοᾷ ἴῃΠεςθ 5ογγιπΒ 
νο Ῥε οπ]]οὰ ἁπίο Ηῖπα, 
δο γνΠοπα ηθ Ἰαὰ Ρίῖτειπ 
πο ὮΏηΙοπογ, ἰππῦ Ὦθ 
τωϊρηῦ ΚπουΥ ποῖν ΙΙΟΠ. 
ΘΥΕΣΥ Τηππ Ἠαά ρπϊποᾶ 
Όψ ἰχαβῖπσ. 16 Τπεπ 
οππΠΘ ἴπο βτ5ῦ, εαγίΏρ, 
Ἰιοτά, ἴπγ Ρουπά Ἠπίπ 
Ραΐποᾶ ἵοεηπ Ῥουμπᾶβ. 
17 Απά Ὠο δαἰἁ απίο 
Ἠϊπι, ἨΓε]], ἴποι ροοά 
5εγναΏῦ: Ῥεσαμρε ἴροι 
Ἠαςέ Ῥοεῦ Εαἰ(π Ευ] πι Β, 
πετν Ἰεξίο, Ἠανο ἔποα 
Βιι(Πος]1γ ονες ἴεπ 
οἱί]ο. 18 Απά {ἴπο 
5εοοπᾶᾷ οΏπ]ο, 5αΨΙΩΡ, 
Τιοτὰ, ἵἩγ Ρουπά ὨσαῦἩ 
Ραϊποά Ώγο ῥρουπᾶς, 
19 Απ Πο 5α]ᾶ 11κθυγί5θ 
Το Ἠϊπι, Ἡθ ἔποι α]5ο 
ΟΥΟχ Βτο οἶ[ίος. 20 Απά 
ΑΠΟ{ΗΏΘΓ Ο6ΑΙΩΏ6Θ, 5ΑΥΙΠΡ, 
Τ,οτᾶ, Ῥε]λο]ᾶ, Ίεγε 18 
ΤἨΥ Ῥουπᾶ, πΠῖοϊι ΤΙ 
Ἠπνο Ἱκορί Ἰαῖά αρ ἵπ α 
παρκῖα: 21 1ος 1 [οατ- 
οὰ ἴπεο, Ώθολιασο ποια 
Ατὸ ΑΠ αΙβδίεγε ΤΠΙΛΏ: 
ἴποι ὑακονῦ πρ ἴπαῦ 

9 εἶναι αὐτὸν Ἱερουσαλὴμ 1,; εἶναι Ἱερουσαλὴμ αὐτὸ» ΤΤτΑ. 
Β.τὶ διεπραγματεύσαντο 

| εὖγε 
τα -- ὁ {η (ἕτερος 
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τΆοπα Ἰαηγεᾶςί ποῦ ἄοσσπ, 
απ] τοβροςῦ ὑπαίῦ ἴποι 
ἀἱάβί ποῦ βον;, 22 Απᾶ 
Ίο βαϊέπ απίο Ἠϊπα, Ου 
οἳ {λϊπο ΟΠΏ παοιίἩ 
νι σλες έπος, {λοιι 
φ/ϊοκκοἆ 5ογγαΏ{, Έποια 
Χπονεςί ὑπαί Ι πας απ. 
ΒΠΦΙΕΤΟ ΤΙΣ, ἰακίπρ 
τρ ἴπαιί 1 Ἰαἱᾶ ποῦ 
4οφΏ, απᾶ µτοαρῖπς 
τλπαῦ Ι ἀἷᾷ ποῦ ΒοΥ/: 
205 πΏετείοτε ἴποπρατ- 
εβδί ποῦ ἴπου ΤΑ ΤΙΟΠΘΥ 
1πίο ἴμο Ῥαπχ, ὑμαῦ αἲ 
1ΩΥ οοπιῖπςρ 1 ταῖρλί 
Ὥπτο τοπι]χτθᾶ παῖπο 
οσα πυΙ αδατγ2 
24 Απᾶ Το β8ῖᾶᾷ ππίο 
Ἕλετα ἴ]παίῦ βἰοοᾶ Ὦγ, 
Ταλκο Ίτοπι Ἠϊπ {πρ 
οαπᾶ, απ ρῖνο ἔΐξ ἴο 
ἵπο ἴλμαί Παν Τοπ 

Ῥο)ιπᾶς. 25 (Απᾶ πε 
Εοιᾶ ππίο Ἠϊτα, Τιοτᾶ, 
ὮἩο ΠαίἩ Τοπ Ῥοιπᾶβ.) 
26 Ἐος 1 5αγ ππίοτοα, 
ΤΠαῦ απίο Θ6Τ6ΥΥ 9Π6 
πυηΏ]οὮ Ἠαῦα επα]] ο 
Εἴτεπ; απἆ ἴτοπι Ἠΐτα 
παπί Ὠαίη ποῦ, 6ΤοηἩ 
{λαῦ Ἡο ΠαϊἩ 9Πα]] Ῥο 
{βκεη ΑΠΤΑΥ 1τοπα Ηἶπι, 
27 Βπῖ ἴλοςε ταῖπε εΠθ- 
τηῖθἙ, πἩ]οΏ νγοι]ά ποῖ 
της Τ επου]ά τεῖρη 
οπεύ ᾖἴμεπ, ὭὈτίπα 
Ἠ]ίπες, απά 8]αγ {λετι 
Ῥεΐοχθ πηθ. 

28 Απᾶ πΊεη ο Ἠπᾶ 
{Παβ 8ροκεπ, Ὦθ πγεηῖ 
Ὢθίοχθ6, αδοεπάϊπρ τι 
1ο Φεγαβα]επι. 29 πα 
18 ϱΑΠ1Θ ἴο Ῥ858, ΨΠοἨ 
ὮἩθ σΒς σοΏ1θ πὶρΏ {ο 
Ῥείῃμρπαβρο απᾶ Βεί]- 
ΒΗΥ, αἳἲ πε ππουιπε 
οπ]]οᾶ {πα ππιοιπί οἳ 
Οµ τες, Ἡο 5επύ Όντο οΕ 
Ἠϊ5 ἀῑἱδαῖρ]ε»5, 90 5αγ- 
19Ρ, ἄο γθ Ιπίο ἴπε 
πι]]αρο οσες αραϊηςυ 
φοι, ἵπ πο πΠΙοη αἲ 
ψουχ εη{οασίης το 981] 
Άπά 8 οο1ῦ νσᾷ, ν/Ώετο- 
ΟΠ γθῦ ΠΘΥΟΣ ΤΙΒΏ 5ο - 
1οο5ο Ἠϊπα, απά Ὀτίπρ 
Λϊΐπι ηίλεν. 85ἱ Απα Εξ 
ΒΏΥ ΤΙΛΏ α5κ τοι, 
ᾱο το 19956 ΛΙπιξ ΓΠαβΒ 
5Ώα1] σε βασ αητο Πῖπα, 
Ἔσοεβιιδο Τηθ Τιογᾶ Παίπ 
πθεᾶ οἳ Ἠἶπι, 3δ Απᾶ 
"πΠογ ἴλΠαῦ Ἴετο 5οηΏ 
πγεηί ἰποῖρ Ίναγ, απᾶ 
ΣΞοαπᾶ ετεπ 45 Ὦς Ὠιιά 
Βθἱά απῇο ἴΠοπα, 35δ Απᾶ 
Ὢ5 ΤΠΘΥ Νετο Ἰοοδῖης 
ῶπο οοἱῦ, ἴἨο ΟΠΠΘΓΒ 
Ἐποτοοξβπίά πΏζο ἴπ6πι, 
Ηγ Ίοοσα γε Της σο]6 2 
34 Απᾶ {ηεγ ςαἵά, Το 
Τιοτᾶ Παίῃ πεοά ος Ἠϊπῃ, 
96 Απά ἴπεγ Ῥτουσαί 
Ἠ]τα το ἆθθαδ: ηπά ἔπον 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΙΣ. 

οὐκ.ἔθηκας καὶ θερίεις Ὁ οὐκἔσπειρα. 99 Λέγει 
Έποι ἀῑδσί ποῦ ΊΑγ ἆοππι απᾶ Ίποι τεπρεβδύ πηιαῦ ἴμοι ἀῑᾶςύ πού ο. "Ἠθ”ρασα 

πδὲ! αὐτῷ, ᾿Εκ τοῦ.στόματός-σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦ- 
αραῦ 1ο ίσα, Οµ{ οξ 3Η πιουῖΏ 1 πῇ]] Παάρο ἴπεθ, Ἰν]οκεᾶ Ῥοπᾶ- 

λε. δεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων Ὦὃ 
ΙΙΒΊ : ἴποι ΚΠΘΥΕΣΕ μις Τ 30 'ΤΩΘΗ. 3Ἠ415Η α1ρτα, Ἰακίπρ αρ πηρε 

οὐκ.ἔθηκα καὶ θερίζων Ὁ οὐκ.έσπειρα. 329 καὶ Οδιατίϊ 
1 ἀἷᾶ ποῖ Ίαγ ἄοππ απᾶ τθαρίας π]αῦ 1 α]ᾷ ποῦ βοῦη ! Ἀπᾶ σης 

κ ἔδι Ῥ-ὃ ῥ , ον "ολα θψη ΄ τ ὶ ἐ τα 
οὐκ.έἔδωκας Ῥτὸ ἀργύριόν µου! ἐπὶ Ἰτὴν! τράπεζα», καὶ ἐγὼ 

ἀῑᾶςέ Όλοι ποῦ ρῖτο ΤΩΥ ΏΙΟΠΟΣ ἲο ᾖ]θ Ῥατῖς, ἀλλ 

ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν. ἔπραξα αὐτόὶ; 94 Καὶ τοῖς παρε- 
οοπιίηπρ ΙΙ Ἰπέεγοδύ τα]σΏί Ώατο τεαα]τοά 192 Α πᾶ Ίο ἴἨοβθ βἰππᾶ- 

στῶσιν εἶπεν, "Αρατε ἀπ᾿ αὐτοῦ τὴν μνᾶν, καὶ δότε τῷ 
Ίπῃρ Ὁγ Ἀα βπ]ᾶ, ΊαΚκο τοπ Ἠϊπι  ᾖἴπθ αηπῖπα, απᾶ ρῖτο [6]{ο Ἠῖπα πΥπο 

. ῃ ολ 3, Ε νετ τΤ ας ΄ », : 
τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι. 325 Καὶ "εἶπονὶ αὐτῷ, Κύριε, ἔχει 
Ἡο ἍᾖΤεηπ Πίπας Ἠ85, (Απᾶ Ἅᾖἴπεγ μαῖᾶ {ο]Ώῖτα, Ἰοτᾶ, Ἡθ Ἠ88 

δέκα μνᾶς. 96 Λέγω.'γὰρ' ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι ὃο- 
ἴεη Ταπα5,) Έοςγ1ρα ὮΊοσοι, ἴλαῦ {ΟΘΤΕΙΥΟΠΘ ἨΠο ΒΗβ5 ΕΑΠΦ]109 

΄ ε . 4 - ” . » .ν ” 2 / 

θήσεται' ἀπὸ. δὲ τοῦ μὴ.ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται 
Ρίνεην; Όα ἔποτη Ἠ]πι πο ἍἨβ5 ποῦ, 6ΥθηἨ ἔλαῦ πα]οἩ Ἡο Ώαβ ϱἩ]] Ῥο {ακοπ. 

πἀπ᾿ αὐτοῦ. ο .Πλὴν τοὺς-ἐχθρούς-μου ᾿Σἐκείνους! τοὺς 
άτοπ Ἠϊπι, ἸΜοτθοτες τηΐπο.εποπαίεΒ 1ῇΠο5θ ππο 

ἃ δὲ , 3 - πα) η , » σον 
μὴ.θελήσαντάς  Ἅµμε βασιλεῦσαι ἐπ᾽ αὐτοῦς, ἀγάγετε ὧδε 

πτετο πω σν]]]1πρ {[έοτ] π1θ {ο τδίρΏ οτει - Ίμθπα, Ῥτίηπρ Ἔοθτθ 

καὶ κατασφάξατε7Σ  ἔμπροσθέν µου. 
Απᾶ 5]αγ. Πππεπχ] Ῥοξοτθ τηθ, 

28 Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναβαίνων 
Ἅπα Ἠανίπς 51ά ἴπεςο ύπ]πρς πο πεπί ο 

εἰς Ἱεροσόλυμα"' 99 Καὶ ἐγένετο -ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθ- 
το Φ6γαδβ]θΙη. Απά 1ῦ ϱΒΠΙΘ Το Ρ855 85 Ὦθ ἀγοῖν ΠΕΙ ἵἴο ἍἈΒοιῃ- 

φαγὴ καὶ "Βηθανίαν,! πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν, 
ῬΒιρθ αλά Ῥείπαπγ, νουνᾶτας {πο πιουπς οβ]]εὰ οἑ Ο1τεΒ, 

ἀπέστειλεν δύο τῶν. λαθητῶν Λαὐτοῦ;ὶ 90 Ρείπών,! Ὑπάγετε εἰς 

Ῥεξοτο, ροῖηπρ πρ 

Ἡο 5ου6 ἔτνο ΟΕ Ἠ15 ἀῑδοῖρ]ες, ΒΗΤΙΠΡ, 6ο ἀπίο 
’ στ ΄ 

τὴν κατέναντι κώμην' ἓν {ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε 
Τηθ 3ορροδίΐο [οι] 'νί]]αβθ, Ἱπ πΠΙσα επηίετίης Ψο πΠ]] Απᾶ 

πῶλον δεδεµένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν' 
8 οο]ς ηλρᾶ, ΟΠ ὙμΙοἩ ηο 0ΟΠ6 Ύθγετ "γεῖ 1χοὲ 2πηθπ. Βαῦς 

αλύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 9] καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, 
ἨΏβν]ηωςρ Ἰοοσεᾶ ἡᾖ1ΐ χιπ Π{], Απᾶ ᾗἱξ 8πγοπο ΄γου χα, 

ἁλιατίὶ λύετε: οὕτως ἐρεῖτε «αὐτῷ, "Ότι ὁ κύριος 
ΊΥΠΥύ ἆἄογο]οοςδε [1]2 παν 5παΙ]γοβαγ ᾖἵο Πίτα, ΆΈεοαπβθ ἴμο «Τιοτάᾶ 
” -” ΄ ” ” ΄ μ « 2 ’ 

αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 92 Απελθόντεςδὲ οἱ ἀπεσταλμένοι 
3οἑ 15  "πεοὰ 119, Απά Πατῖηπρ ἀερατίοᾶ ἴποβο πο Ἠρδᾶ Ῥεοη 5οπῦ 

εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 99 λυόντων-δὲ.αὐτῶν τὸν πῶλον' 
4οιιπᾶ 5 ο Ὠαά βαἷᾶ {ο ἔπεπι, Απά οπ υλοῖχ Ἰοομίπς ᾖἵθ σου 

[εἶπον" οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, Τί λύετε τὸν πῶλον} 
δρα Πο Ἔπιπδτετς 396310 Ἅἵο 'Ἠθπι, ΤΗΣ Ιοοβθ7θ ἴπθ σο]ς 

94 Οἱ δὲ Τεἶπον,ὶ ξὉ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 96 Καὶ ἤγαγον 
Απά ἴπεγ οαἴᾶ, Τηθ Τοτᾶ 35οΕ”10 Αποθᾶ 188, Απά {1πογ Ἰοάᾷ 

ϱ) Α᾿ Ν . - ΄ . π. ε Π 

αὐτὸν πρὺο τὸν Ἰησοῦν καὶ Ἀἐπιῤῥίψαντες! Ἱἑαυτῶν! τὰ ἱμά- 
[η {ο 76818; βπά Ἠαπτίηρ σα8ῦ υλποῖςσ ρατ- 

πο δὲ Ῥι{ τττΑ. 
ΙΤΊτΑ ΥΓ. 

[π]ττι[Α], 

ςκαγὼ Ι1ΤτΑ. 
π --- απ’ αὐτοῦ [1]1Α. 
τοῦ (γεαά ἴ]νο ἀἰδοῖρ]ες) π[τι]α. 

Γ εἶπαν ΗΕΤΤΑ. 

α--. την (γεαᾶ α Ῥαπ]ς). 
7 --- γὰρ ἴοτ [τι]π[πε]α. 

ο διὰ τί ΗΤΤΑ. Ῥ µου τὸ ἀργύριον ΙΤΤΥΑ. 
5 αὐτὸ ἔπραξα ΙΤ ΤΑ. ἵεἶπαν 1 1ΤςΑ. 

κ τούτους Όπθςθ ΤπτΑ. 7 -ἵ- αὐτοὺς ἴπετι ΤΤτΑ,. ΣῬηθανιά ΑΔ. Ἀ--- αὐ- 
Ὁ λέγων Ι1τ. 5 - καὶ ἀπᾶ ΤΊτΑ. κ διὰ τί τΑ. --- αὐτῷ 

Ε -Ε ὅτι Ὀ8ρβι8θ ΙΤΤΤΑ. - Ἀ ἐπιρίψαντες Ι11τΑ. { αὐτῶν ΏΤΤ(ΑΟ 



ΧΙΣ. 1τὐΚκΕ. 
΄ : ---- ἁππι- ον ’ ω.. 
τια΄ ἐπὶ τὸν ἠῶλον, ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν. 96 πορευο 
ηιοπίβ οᾳπ ἸἩο Ἅοο]ς, άπεγ ναί "οπ [319] 116θαβ, ζ 

μένου-δὲ.αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια. αὐτῶν! ἐν τῇ ὁδφ. 
᾿ Απᾶ 88 Πο πεπῦ Ἅ{λογ πετο εἰτεπν]ῖης ἐλοῖσ ραγπιθηῖ5 1π {1ῃθ 

97 ᾿Εγγίζοντος.δὲ.αὐτοῦ .ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους 
Ἅπα 88 Ἠο ἄτοιγ πας β]τοαάγ αἲ ᾖἴλπο ἀεσεεπῦ οἑ 119 πιριπῦ 

τῶν ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίρον- 
οἳ 0ΗνεΒ Όθραπι 811 ᾖἴπο πια] ἑαᾷθ οἳ {μθ, ἀῑδοαῖρίες, χο]οἱο- 

τες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ µεγάλῃ περὶ ἱπασῶνὶ ὧν 
πρ, ἰοργαῖθ ο πὶῃαΛποῖασο ἀ]ομᾶ 40Σ α11 5ηνΏΙο]ι 

εἶδον δυνάµεων, 98 λέγοντες, Εὐλογημένος ὁ 
«/ποσ "Ἠαᾶ "θεπ [11ο] 3ποσκα “ο ΄οπες, ΒΑΥΙΩΡ, Ῥ]εςδοᾶ 1πθ 
πι; , η . 2 ο) ης. ης Ωω} : ἐρχόμενος! βασιλεὺς ἐν  ὀνόματι κυρίου εἴρηνη εν 

., οοταῖπβ ακίπᾳρ ” ἵπ [ΠἩθ] τπβπιθ Ἅοξ [πε] Τιοτᾶ. ἍἜΈεασθ 1π 

οὐρανφ! καὶ δόξα ἐν ἡὑψίστοις. 99 Καίΐτινες τῶν Φαρισαίων 
Ἠθβτθυ απᾶ Ρο Ίπ[ίπε] ἨϊρμοἙί, Απα 8ΒΟΠ16 οξἴπθ ῬπαχσῖςθεΒ 
ο . δω 3” Ὑ ο τσ 1 Ν νι ΄ ρ λ ο. . ώ 

ἀπὸ τοῦ/ ὄχλου δεῖπονὶ πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, 'ἐπιτίμησον 
Έτοπι ᾖἴηο οτογγά βαἱά το Ἠΐτα, Τεαοπες, /τερακθ 

τοῖς µαθηταῖς σου. 40 Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Ραὐτοῖς,μ Λέγω 
το ψ ἀἰποῖρ]ες. Απάᾶ ᾽ απβποετίηπ ἍἨθ δαίᾶ Το ἵπεπι, 18αΥ 

ὑμῖν, Ἀῦτιὶ ἐὰν οὗτοι Ἰσιωπήσωσιν' οἱ λίθοι "κεκράξονται." 
Ίοτοα, πας Ἡ ἴἨθςδα αλοπσ]ά Ὀο.βἰ]επί {πο βίοπθ8 ππ]]] οτγ οιῦ, 

4] Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ "αὐτῇ,' 
Ἀπᾶ α5 Ἰθ ἄτθπ Ώθας, βεοῖπς ἴπο ο Ίο πτερε οσος -΄ 1, 

42 λέγων, Ὅτι εἰ ἔγνως καὶ σύ,  Ἱκαί.γεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ΒΑΥΜΙΡ, 14 ἴποα Ἠαᾶδύ Ἐποπτι, 6τρΏ μοι, οσο αἲ 1εαςῦ {πι 3ᾷαγ 

Ἀσου! ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην σου" νῦν.δὲ ἐκρύβη ἀπὸ 
3υηπν Ἅᾖ2ΣΠ15, πο (μΙπρβ ἴο ΄Ῥεαοθ αἩγ: ὭὈπίποιυ ἴπΠαογ ατο Ἠ]ά Έτοπα 
Ε ο δ » ιῃ η ας) 2 . Ν ὀφθαλμῶν σου 49 ὅτι ἤξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ σπεριβα- 

{Π]ηρ ΘΥΕΒ; 295 Ξλα]] σοπιθ ἀβγβ Ἡπροπ "μεθ ὑμαῦ ΜΑΙ “σμςῦ 

λοῦσιν" οἱ ἐχθροί-σου χάρακά σοι, καὶ περικυκλώσουσίν σε 
δαροπυ Ἀμῖπο 3οπεπιῖθΆ 7 ὄταπαραχῦ 5ἱἨθθ, Ἀπᾶ ΒΙΑ] ο1ο5θ ατουιπά Ἅλερ 

καὶ συνἐξουσίν σε πάντοθεν, 44 καὶ ἐδαφιοῦσίν 
απά Ἱεερ ἵη ἼμθῬ οἩπ ΘΥΟΣΥ 5ἱᾷ96, Αηᾶ εΏα]] 1εγε] ΣνηἩ 5119 “ρτουπᾶ 

σε καὶ τὰ.τέκνα.σου ἔν σοί, καὶ οὐκ.ἀφήσουσιν "ἐν σοὶ λίθον 
αΏπεθ απᾶ ἍΤἨΥ οἩϊ]άτεα Ἱπ ἴπμεῬ, απᾶ 5Ώ8]Ι πο ]θατο 1Ώ ΊἴῃεῬ Ε ΒΌΟΠΘ 

ἐπὶ λίθῳ'' ἀνθ ὧν οὐκ.ἔγνως τὸν καιρὸν. τῇς ἐπισκοπῆς 
προπ ϱ 5ὔοπ6, Ὅθοβαβο {ποια Κπουθβῦ ποῦ ἴἩθ ἍΒΘΑΣΟΠ οἳ ΣγΙ5Ια01οἨ 

πηυ. 
11ΩΥ. 

45 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς 
Απά Ῥανίπε επ{ρτεᾶ Ιπίο {πρ Ίεπιριθ Ὦθ Ῥεβαπ {ο οβδῦ οι  4πος5θ 

πωλοῦντας "ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζονταςιὶ 46 λέγων αὐτοῖς, 
εθἰ]ῖτπρ τα 10 βλιά νοαγίης, βαγίηπς ᾖἵο ίμπεπι, 

Γέγραπται; ὃ Ὁ οἶκός.μου οἶκος προσευχῆς «ἐστίν Ἱ ὑμεῖς δὲ 
Τί Πας Ῥερυ υτ]νίθτ, ΄ΜΥ Ἠουςβο 8 Ώοιξθ οἱ ΡΓΗΥεΣΓ 185 Ῥαῦ γο 

2 νι η ΄ ΄ ρω η 5 , 

αὐτὸν ἐπόοιῆσατε σπήλαιον λῃστῶν. 47 Καὶ ἦν διδάσκων 
18 Ῥαγο πιαᾶο 8 ἄεπ οἳ τοβΏετβ. Ατιά Ἡρ πι ἴεαοβίπρ 

3 ’ - .” Γι - Δ ή 

τὸ καθ’ ἡμέραν ἔν τῷ ἱερῷ' οἱ δὲ ἀοχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
αγ Ὦγ ἄαν ἀπ ἴλο ἔθπαρ]ε; ϱπᾶ ἴπο οἨ]εξ ρτίεςῦς Απᾶ πο ΒΟΓΙΡΘΒ 

- 
- 

αγ. 
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σπαῦ {λεῖτ ραγπιεπ{ϐ 
ἌροἨ {πο σο1Ώ, απά ΥἨΘΥ 
εεὺ «ἆθβαιβ ὭᾖΊπετεοῃ. 
96 Απᾶ πᾳ Ἡο πεπίό, 
΄Πεγ ερτοαά ᾖΌπείτ 
ο]οίμος 1π 1πθ. αγ. 
37 Απάᾶ νΊεη Ἡο Τ/ΔΒ 
οοπιθ ηἰρΏ, θΥοπ πουν 
Αὖὐ ἴἨο ἀθβεεπί- οἳ ἴπθ 
πποαηπύ ο) Οτο, ἴμθ 
πυπο]ο πια] 1 θιιᾶο οἱ ἴπθ 
ἀϊδοῖριθς Ῥεραί Το τε- 
Ποΐσθ αηᾶ Ῥγβίβο οᾶ 
πια α ]οαά νοῖσθ Σος 
Α1] πο ταΙβΗἰγ ποτκα 
τπαῦ ἴπογ Ἱαᾶ βεεῃ; 
38 ααγΊπρ, Ῥ]θβδεᾶ ὃε 
{Πο Κίπρ ἰπαῦ οοπιείἩ 
1π ἴἨἩθ ΏΊαππιθ οἱ {πο 
Τιοχᾶ: Ῥεαοο ἵηπ Πεη- 
νεῃ, απᾶ ρ]οτΥ ἵπ ἴπο 
Ἡϊρ]εξυ, ὤθ Απᾶ 6οπιθ 
οἱ Πο ῬΠαχίβεςς ἔτοπι 
ΑΠΙΠΟΏΡ ἴἨοθ ται] 1 1ᾶθ 
βαῖά απ{ο Ἠϊπα, Μαβίες, 
τευακο ἴΠΥγ ἀἱδοῖρ]εβ, 
40 Απᾶ Ἡθ απαπετοᾶ 
Απᾶ ββ1ᾷ απῖο ἴλεπι, Τ 
Με]] τοι ἐλαῦ, 1 1π9ξθ 
ΒΠοα]ᾶ Ἰο]ά πεί 
Ῥθαςε,ἴἩε Β{οΠΕΒ νγοσ]ά 
ἀπιπηεάἰαύε]γ οιγ οπῦ, 
41 Απᾶ πΊἹεη Ἡθ τσαβ8 
060Π186 ΏΘΑΣ, Ὦθ Ῥελο]ά 
{πο οἱ ὔγ, απά περί οτες 
165, 45 ΒΑΥΙΠΡ, ὮἩ ἴποα 
Ἠαάρδί Ἰποπτ, ετεη 
Ίποα, αὖ 1εαςδῦ Ίπ {ΠΒ 
1πγ ἄαγ, ἴπο' {πῖηρβ 
τυλίσ]ι Ὀεῖοπρ ππίο ἴλιγ 
Ῥθ8ςθ! Ῥιμῦ ΠΟΠ ΊΠοΥ 
Άτθ ́  Ὠ]ᾶ Ίτοπι ἴπίπο 
6765., 43 Ἐογ Πο ἆατβ 
βΠα]] οοπιθ προπ ἴπεἙ, 
πἉαῦ {(ἨΠίποθ ΘΠΘΙΩΙΘΒ 
βΠς]] οαδῦ Αα ἴτεποῃ 
ΑΡοιῦ μεθ, απᾶ οοἵἱ1” 
Ῥα58 ἴηορῬ τουιπᾶ, απά 
Ἱοερ ἴπεθ 1π ΟΠ ΘΥΕΙΥ 
Β146, 44 απᾶ 5Πα]] Ίαν 
Ίηθοθ ΘΥΤεπ τν ΊΌπθ 
Ρτοιπᾶ, απᾶ ]μγ εΠ]]- 
ἄτεη σι τΏῖη ἴμεθῬ; απᾶά 
1ηεγ βΏα]] ποῦ Ίθατο 1π 
"μεῬ Ο9Π6 5ὔοπε ρου 
Ἀποίΐμοσ; Ώεοβιςθ ἴποι 
Ἐπετγεςύ πού {πο 41ππθ 
οξ {Ἠγ τ]Ιθι(α{1οἩ., 

45 Απᾶ Ίο τγοηύ Ίπίο 
1Ἠ9 {εταρ]ε, απά Ῥερατ 
Χο οα5ύ οι παπα ἴπαῦ 
βο]ά ἐπογεῖπ, απά ἔῃατα 
νλμαῦ Ῥοαρ]ῆί; 46 βαγῖηπς 
αηῖο ἴποαπι, Τὸ 156 ντ]ῖ- 
ΤΠ, ΜΥ Ὥοτβο 18 ἴπο 
Ῥουςθ οξ ΡΓαγετ: θα 5ο 
Ώατθ τηβᾶρ 15 9 ἄεπ οξ 
9ἨΙθΥθΘΒβ, 47 Απᾶ Ίο 
παρΏῦ ἀαῖ]γ ΄1π ἴπο 
Τθπιρ]θ,. Ἐπῦ ἴ1θ οἩ]θί 
Ῥτιεβίβ απά ἴ1θ βὐχ1ρθβ8 

Κ ἑαυτῶν Ἐτ. ὶ πάντων 1ῃΤτ. 
ΤτΊτΑ. Ρ --- αὐτοῖς τ[Ίτ]Α. 
: κράξουσιν ΤΊτΑ. { αὐτήν ΤΤΤτΑΥΓ. 
3 [σου] 1ΤτΑ. Σ παρεμβαλοῦσιν 8Η8]] Ρ]αςε πεαΓ’Τ. 
Ίππτα. 3 --- ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράδοντας ΤΊτΑ, 
5 --- ἐστιν Τ1τΑ. 

πι-- ἐρχόμενος τ. 
α [ὅτι ] τς. 

π ἐν οὐρανώ εἰρήνη ΤΤτΑ. 
αχ σιωπήσουσιν 5α]] Ὦο 51]οηῦ τΤττΑ. 

Υ καίγε αΤτ; --- καί γε [1,]τι[α]. 
α λίθον ἐπὶ λίθον (λίθῳ 1)) ἐν σοί 

ϱ --- ὅτι Ὦ; -- καὶ ἔσται Πᾶ 8 

ο εἶπαν 

π---σου τ[ Αα]. 

Ῥο τΊτΑι 



20 
απᾶ {ο οἩίθε ο {39 ΄ 
Ῥθορ]θ βοασΏπὺ ἴο ἄε- 
ΒίΧΟΣ Ἠΐπα, 48 απᾶ σοι]ά 
ποῦ Ππᾶ πΏαῦ Ίπεγ 
πη]ρ Πέ ἀο: Τος α]] ἴπο 
Ῥοορ]θ τνοχθ τοι; αἲ- 
νεπῖϊτο ἴο Ἠθατ ΄Ἠϊπα, 

ΧΧ. Απᾶ Τὸ οβπηθ Το 
ῬΗ55, ἴ]αὶ οἩ οπο οἳ 
11058 ἆαγΣ,αβ Πε ζααρπῦ 
1Ἠθ Ῥεορὶο ἵπ ύπο ἴεπι- 
Ῥ]θ, απά Ῥγθασλμθᾶ ἴμθ 
ΡοβΡε!, ὕμε ομίε[ Ῥγϊεδῖς 
απά ἴλαο 5ογἱὈες 6ΛΠ1ΙΘ 
Ἄπροπῦ Λῖπι νγΙν ἴ]πο εἷ- 
49618, 2 Απ αρα] ππίο 
Ἠϊπα, απγῖπα, Τε]] τς, 
Ὅν πο ῦ αι ποσ]ὐγ ἆο- 
ο5ύ ποια ἴπθυα (Πῖπρβ 2 
ος ἵνπο 1ς Ώς γΠπῦ ϱατθ 
1Πθε ἴπίς αμποτῖγ 2 
3 Απᾶ ο ππς νετοᾶ ππᾶ 
ΒβΙά ππ{ο {ποτα, 1 τη] 
98Ο ηβ]ς τοὰ οπο ὑμῖπς; 
ΑΠᾷ ΑΠΦΥ/ΘΣ Πιο: 4 Τπο 
Ῥαρίϊῖδια οἳ ζοἩπ, πας 
15 Ίγοπα Ἠθιπεηῦ, οτ οξ 
ποπ ὅ Απᾶ {]εσ τοβ- 
βοποᾶ πηῖτἩ (πεπιςο]γος, 
ΒΑΥΙΩΡΕ, ΤΕ π/θςΏπ]] 5η, 
Έτοιἡ Ἠθβγοπ ; θε νντ]] 
ΒΗΥ, ΠΠ ἴπεπ Ῥομοτ- 
6] το Ἠῖτπι πο 6 αυ 
Άπά 1 γγθ 5ΑΥ, ΟΕ πιό; 
ΑΠ πο Ῥεορίο νι] 
Βύοπο τς: 1ος ἴΠθΥ Ὦθ 
Ῥετσμαᾶεᾶ ἴ]παῦ ᾖο]π 
σης η Ρτορμεῦ,. 7 Απά 
.Πογ απφπγοτθᾶ, ἰπαῦ 
ἴπεγ οοι]ά ποῦ Όε]] 
πίΠθπος ἴέιυας. 8 Απᾶ 
φοδας φα]ᾳ ππίο ἐπεπα, 
ΝΜοϊέβοχ ὑο]] Τ σοι Ὦτ 
πΏπυ παὐποσίθγ 1 ἆο 
ἆμοςο 0Πῖηρς, 

9 Τηποπ Ῥεραπ 9 ἴο 
Εροα]ς ἴο ᾖἴπο Ῥοορ]θ 
Τπὶδ Ῥαταρ]ςα; Α οστία]υ 
ππηπ Ῥ]απύεί Α νίπε- 
γψατᾶ. απᾶ Ἰοῦ Τὸ ξοτίῃ 
{ο ἨἩπεναπάπασπ, απά 
πνοηῦ ΙΠίο α ΕΙΓ οοἵιπ- 
Ὅτγ Έντ α Ίοπς {Ἴπαθ, 
10 Απᾶ αἲ ἴπο 6εα5οΏ 
ὮἩο 5οηὺ α θοτταπύ ἴο 
3Π9 Πιβραπάπασπ, ὑλαῦ 
'μεγ 5Ποι]ά ρῖνε Ἠῖπα 
οἱ Ὅπο Ετιῖῦ οἳ ἴμπε 
πἰπογητᾶ: Ῥαῦ ἴπο Ὠας- 
Ῥππάπιοη ὍὈεμῦ ἈἨῖπι, 
Ἀπᾶ δοπίέ ᾖἸπι ΛΠΑΥ 
επιρίν. 11 Απᾶ αραϊτ 
Ἡθ βοηπ[ πποίἩες 5οχ- 
ταπΏῦ: ππᾶ Ό]μετ ῬεπΏ 
Ἠϊτπα αἱδο, απ οπίτεαζ- 
θοά ᾖΠῖπι ΑΠαπιοξα]1γ, 
ππᾶ 5οπν Λι ΑΥΤ. 
επιρύσ. 12 Απάᾶ πρηϊη 
Ὦοε βεπῦ α υλ]γᾶ: θπᾶ 

ΛΟΥΚΑΣ. ΙΧΙΣΣΣΣ, 
-- ΄ - 

ἐξήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ: 48 καὶ 
Ἴπγοχο "εοκίπρ "Στα 35ο "ἀθβίχογ, "Απᾶ "πο Ἅ"Βτεί “οξΣίΠΜθ 5ρεοΕ]ς, 8Ώι 

οὐχ-Δεὑρισκον! τὸ τί ποιήσωσι», ὑλαὸς γὰρ ἅπας εἐξεκρέματοὶ: 
Σοαπάᾶ ποῦ : /ιηλῖ ἐλιογ παἰρἩῇ ἄο, Έοχ 509 “ροορ]θ "Α1] "ππετο «παπμίπα Το 

αὐτοῦ ἀκούων. 
βήτα “"ΠἨείοπίηρ. 

ῃ Ἡ ῃ επ ον δν 5 

0 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν.ἡμερῶν. ἐκεύνων,! διδάσκον- 
Απᾶ 16 οβΏιθ ἴο ρ888 Οπ Ο9Π6 ΟΕ ἔμοςθ ἀασ», Ας ὄγιας ἱολο]- 

τος αὐτοῦ τὸν λαὺν ἔν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, 
1πρ Ἅᾖ1Ἠ9 Ί1θ ΆῬεορ]θ Ίπ ἴπθ {6ιπρ]θ απᾶ αηποιποϊἩῃ ἴμο ϱ]πὰ ὑάΐπρς,' 

ἐπέστησαν οἱ Σἀρχιερεῖς" καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυ- 
ΟΛΠ Πρ Ἅ«μπο ολμῖεξ ρτὶεςῖβ απά ἴμο 5οσ1ὈθΒ πνΙ 1ἴπο εἰάενα 

τέροις, 3 καὶ Λεῖπον! Ἱπρὸς αὐτόν, λέγοντες,! ΣΕἰπὲ! ἡμῖν ἐν 
Ἀπᾶ  Β8ΡοΚκθ το πΐπα, ΔΑΥΙΠΡ, ΤεΙ] π8 ἍὮὉ. 

ποίᾳ ἐξονσίᾳ ταῦτα µποιεῖς, ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν 
ψιπαῦ απαἰλποσίμγ ἴπεςο ὑπῖηρα οι ἀοθβῦ, ΦΥ πο δ] πιο Ρηπο Όο ἴπεε 

ἐξουσίαν.ταύτην; Ὁ ᾿Αποκριθεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἔρω- 
{ΗΕ ααὐποσ]ζσ 2 Απάᾶ αποηθτίηπᾳ ο βπὶᾶ ᾖἵο ὀμεπα, ΥΠ 

΄ ε -” ευ η] 1η π / ο. ” ΄ - 1Ειὶ ΄ 

τήσω ὑμᾶς κἀγὼ- ἕνα! λόγον, καὶ εἴπατέ µοι' 4 Γὸ- βάπτισμα 

΄ 

“αδκ πγοι 38150 οἩπς᾽ πρ, απᾶ ᾖΌε]Ἱ ἍήἨηο, Τηοθ Ῥπρθϊῖδηι 

πια Γωάγνου!ἳ ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώπων: ὅ Οἱ δὲ 
οἑσζομπ ἍΆΈτοπι Ἡθμτεη πας 1ὔ ος τοπ πιοη 2 Α πᾶ ὕπογ 

οσυνελογίσαντο! πρὺς ἑαυτούς, λέγοντες, Ὅτι ἐὰν εἴπωμεν 
πεβςδοποᾶ ΑΏΙΟΝΡ Όπεπιςο]τες, ΒΑΥΙΏΡ, 1Ε πιοελοι]ά 6Υ 

᾿Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖν αΔιατί τοῦνὶ οὐκ.ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 
Ἔποπι ΆἨθαπες,: Ἠοπίῃ]ραν Χα όπεπ. ἀϊά γο ποῖ Ῥο]ίοτο πι. 

6 ἐὰν δὲ εἴπωμεν ᾿Εξ ἀνθρώπων, 'πᾶς ὁ λαὸς! καταλιθάσει 
Ῥταἱ ΤΕ πο 5Ἱοι]ά βαγ Έτοπα ΤΩΘΗ, 81] ἴπο Ῥεορίθ υπ] 5ἴοπθ 

ἡμᾶς' πεπεισμένος.γάρ.ἐστιν  "ΙΠωάννην' προφήτην εἶναι. 
πβ 4ο λογ απθ Ῥειςηθᾶσα  [Παῦ] 1 οηἩ 38 Ῥτορπεῦύ  3ν/βρ. 

7 Καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ.εἰδέναι πόθεν. 8 καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
Ἀπᾶ ἴπογ απδπγετοᾶ πα ποσ ποῦ ἈἨςποθ, Απά σι  απἰᾶ 

αὐτοῖς, Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἔν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
νο ΎἨοπι, ἈΝοϊμμος “Ἱ ἍἈ1οΙΙ σοι ὃν π]Παῦ αιθ]λοσίῦγ ἴποςο ἐμίπας 1 ἀο. 

9’ Ηρξατο δὲ Ἱπρὸς τὸν λαὸν λέγειν" τὴν.παραβολὴν-ταύτην' 
Απᾶ Ίε Ῥερατ νο 3ΤλΠο ΡοοΡρΙο ὕο 5ρεακ νηῖς Ῥαταῦ]ο : 

π᾿Ανθρωπός Στις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα,! καὶ 7ἐξεδοτο" αὐτὸν 
Α. 2ΠΙΛΠ αορτίαῖα Ῥ]απίοά , Ὁ τιπογητᾶ, απᾶ ἍἸ1Ιεῦ οαῦ τη 

γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνουο ἱκανούς. 10 καὶ 3ἐνὶ 
Ῥο ΠαςραπάπιεΏ, απᾶ 1αΕύ ἴπο οοππῦτγ 40 α ΊοἩῦρ 0Ιταρ, Απά Ίηῃ ΓΙΠθ] 

καιρῷ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ 
ΒΘΑΞΟΠ. Το 5οπῦ το 4Πθ ἩΠπαεραπάπιοη Αα Ὀοπάπιαη, Ὅπαίῦ ἔτοπα 1ἴ]μθ 

καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος Ἅ"δῶσινὶ  αὐτῷ' οἱ δὲ γεωργοὶ 
χα οΕύπε τσὶπεγατᾶ 4Π6Υ παϊραί ρῖτο {ο Ἠϊπι; Ῥαΐ6 με Ἠαβραπάπιθα 

Ὀδείραντες αὐτὸν ἐξαλέστειλαν" κενόν. 1] καὶ προδέθετο 
Ἠπν]ης Ῥοαῦ Ἠίτα φοπΐ [μπα] ανα επιρίγ. Απᾶ ο αἀάεά 

επέµψαι ἕτερονὶ δοῦλον' οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἆτι- 
{οκαπᾶ απούῦπες Ῥοπάπιπν; Ῥαῦ έπος "π]ςο Ξμΐπι "Πατίπρ "Ῥοαῦ απά Ἅ«ἀἱς- 

μάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. 12 καὶ προς ἀπέμψαι 
Ἠομοιτεά {[ηπι] 5ετῖ [ΠΊπα] ανα επιρῖγ. Ἅπά ο αἀ θεά νο βοπᾶ 

ἆ ηὗρισκον 1/1Γ. 
Ρτ]εδί» τα. 

Ρ -- ἡμῖν 0ο τὸ 1, 
σ λέγειν πρὸς τὸν λαὸν 1, Ύ ρ 
} εξέδετο ΤΑ. 

Ἀ εἶπαν ΤΊτΑ. 
Ἱ--- ἕνα (γεαᾶ [οπε]) υΤττΑ. 

:--- ἐν (/εαᾷ καιρῷ αἲ [016] 

9 ἐξεκρέμετο π. {--. ἐκείνων (γεαᾶ οΏθ οἱ ἴπε ἆαγ5) ἩπττΑ. ὮΕἰερεῖς 
1 λέγοντες πρὸς αὐτὺν ἨΤ; --- λέγοντες Ίνα. ή} Εἰπὸν ΤΤνΑ. 

τα -|- τὸ τ. η ᾿]ωάνου τν. ο συνελογίζοντο Ἱ,. 
4 Διὰ τί ΕΙΤΤΑ. Σ.- οὖν [τ]τήτΑ. 5 ὁ λαὸς απας ΤΊτΑ. «. Ὁ Ἴωανην Ἱτ. 

5 ᾽Αμπελῶνα ἐφύτευσεν ἄνθρωπος 1, αχ. τις ΑμΤΙΤΑΝ. 
ΒΘΑΣΟΙ ΤΤΤΓΑ. 3 δώσουσιν ἴλἈοεγ 5υα]] ϱῖτθ 

ΕΤΊΓΑ. Ὁ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δειραῦτες ΊΑ. ϐ ἕτερον πέµψαι 1ΤΊΤΑ. ἆ τρίτον πέµψαι ΤΕΤΊΓΑ, 



ΧΧ. 1 Ὁκ Ε. 

ερίτον"Ἱ οἱ δὲ «καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξεβαλον. 
α ὑμ]τά: απᾶ, Μποσι ο] Σμίτα αῬανίωρ "ποιπίθά οπ8ῦ ο, οαῦ, 

19 εἶπεν δὲ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσὠς ποιο 
. Ἅπα βηἱᾶ ἴπο Ἰοτὰ ο ἴμθ ιεσριά, Ἡπαῦ επο]] 14ο 1 πὶ 

τὸν υἱόν.µου τὸν ἀγαπητόν' «ἴσως τοῦτον Ιἰδόντεοὶ ἔντρα- 
ΤΩΥ 5ΟΠ. 'πθ Ῥε]οτεά; ροκ έμνρα Ἠϊπι ἈἨπτίπρ 8εεπ που 1] 

πήῄσονται. 14 ᾿Ιδόντες.δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοὶ Εδιελογίζοντο" 
ο Ῥαὴ Παγίηρ 58ο ἍἨίπι ᾖἴπο Παδυσπάπαθι τθἈβοπεά 

πρὸς Ἀεαυτούς,!) λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος" 1δεύυτεῖ 
ρας ο ον βασίπε, Τηϊ8 48 πο Ποῖν; σοΙΠθΘ 

ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν Ὑγένηται ἡ κληρονομία. 
δος 1θὐ ας ΙΗ. Ἠΐπα, εαν ὅοιτς «πιαγ “Ῥοσοπαθ 1Πθ Ἀππεσϊιαπος, 

ᾗδ Καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος ἀπέκτειναγ. 
ὶ Απά Ἠαγίηπρ οα5ὺ Εοτυα Ἠϊπι οιῦεϊᾶρ πο  Ἅτἰπεγατα ΤΠΕΥ 11]]θά 

Τί οὖν ποιῆσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 
πο]. ὙΓπαῦ ποτθξοτθ ὙΠ]] ο ᾖἵο μοπι 1πθ Ἱοτὰ οἳ ἴπο σα ῇ 

ᾗ0 ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς. γεωργοὶς. τούτους, καὶ δώσει 
Ἠο ψ!]]σοπιθ απά πή]] ἀθδίτοτ. νλθςο Ἠυιδραπάπαση, Άπᾶ π]] ρῖτο 

τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. ἈΑκούσαντες δὲ  ἸΙεῖπονιι Μὴἠ 
ἐπθ πἰπεγαχά Το ο Ὦθτβ. Ἅπά Ἠαγίηρ πεστά [10] ἴπεγ βαἱᾶ, Νου 
' / 

ἔνοιτο. 17 Ο.δὲ ἐμβλεψας αὐτοῖς εἶπεν, Τί οὖν ἐστιν τὸ 
τμχ 31ἱ ῶο 1 Βιιῦ Ἡο Ἰοο]κάπραῦ ἴποπι οαῖ, ὙἨΠπαῦ πει Ἱ ἍἈπαῦ 

'γεγραμμένον τοῦτο, Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 
.. "Ῥεεν ὀντ]τίεη . 1911, ᾖ{Τπθ] βΒίοπο Πίος σος 1/ΠεΥ 3:08 

οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλἠὴν γωνίας; 18 Πᾶς 
Σρμϊ]α, μάς 8 ῬθυοπΙθ Ἠθοβᾶά οΕ [1Πθ] οΟΓΠΕΣ2 Ἐγετγοπθ 

ὁ πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται' ἐφ' ὃν .δ'.ἂν 
πού {αἱ οἱ ἍΌπαῦ εὔοπθ πι]]] Ῥο ΌχοκαἨ, Ὀαῦ ο πΊοπαβοθτες 

πεσ λικμήσει αὐτόν. 19 Καὶ ἐζήτησαν!ὶ οἱ Ὄ 
1ἱ πιβΥ {α11 16 ση]] ρτῖπᾶ "ιο Ξροπᾶες 1Ἠΐπα, Απά μεν 

πω ἆ Ι λεῖ τῇ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας 
αιος ος “ρηᾶ 5ἱἩθ  360Γἱ9ΘΒ νο ]αγ .ου "Πτι ας 

ἐν αὐτῃ- τῇ. ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν' 
τα πα Ἡ ον Απᾶ Τπεγ Ξεατεᾶ Ἅ1πθ Ῥεορίθ; «ος ἴΠογ Κποη ἰπαυ 

πρὸς αὐτοὺς « οτὴν.παραβολὴν. ταύτην εἶπεν .ἳ 
Δραϊηςῦ ἵλπθια {Πἵ5 ΡαταΏὈ]θ Ἡοθ 8Ρ68Ι8. 

20 Καὶ παρατηβήσαντες  ἀπέστειλαν νὲγκαθέτους,! Όπο- 
Απά ντι ππαϊοπθαᾶά {[Ππι] «που βεηῇ Εθοτοθῦ ββοιῦ., ᾖ«ἀοἵμη- 

κρινοµένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται 
πας «πεπήςε]νθε "Ὑϊρμζεοις 1197356, ἴλμαῦ μπες τοϊβΏῦ ἴα]κθ Ἰιο]ά 

αὐτοῦ αλόγου," τεἰς τὸ! ., παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ 
οἳ Ἠϊπι Ἡπ ἀῑεοουσαρ,, πο Ίπο [οπᾶ] ὕο ἀθ]ίτοτ πρ Ἠϊτα Ίο τ]θ Ῥούθς απά 

τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 2]νκαὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγον- 
ἕο ἴπο ααἰΠοτίῦγ οξ ἰμο ερνοστα « Απᾶ ἴπογ πα οα Πίτα, ΒΑΥ- 

τες, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ορῶδα λέγεις καὶ διδάσκεις, καὶ 
{πρ Τεαοπες, πθ Κπον παῦ τραθ]γ ἴποι βαγοβί Επᾶ ΄ ὑθασλθαί, απᾶ 

οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸὺν 
Ἀοοθρὺεβύ ποῦ [ΑΠΥ πι] ΄ Ῥ6σεον, Ῥυιυ πι ὑἰτπία Ἡθ Ταν 

Τοῦ θεοῦ διδάσκεις. 322 ἔξεστιν ' ἡμῖν] Καίΐσαρι φόρον δοῦναι 
οἱ ἄοᾶ {εαολμεδὶ: 18 10 ]ανγ{υ]. Σοσ ας. 5ο ὄσρρεας "ὑχίυαίθ 1ῇ993ρϊνο 

ἢ οὔ; 398 Κατανοήσας:δὲ αὐτῶν τὴν πάνουργίαν εἶπεν πρὸς 
ος ποῦ 3 Ῥπὺ Ἐποτοβιτιιή αι: οχαΕῦΙπϱϱ8 ἍἩθββ]ᾶ ᾖἵο 

9 κἀκεῖνον Τ,; 
ες δεῦτε ΠΠΤΤΑ. 
καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ΗΤΤΓΑ, 

γεαᾶ ος Ὠϊ5 ἀἰδοοιχβε) ττ.. 

--.-- πππ[Α]. ε διελογίσαντο 1, 
οἱ δὲ ἆ ἀκούσαντες. Ἡνι 1 εἶπαν ΗΠΗΣΑ. 

ο εἶπεν την παραβολὴην ταύτην ΗΤΤΑ. 

Σώστε 50 45 ΙΤΊΤΑ. 5 ἡμᾶς τΊττΑ. 

1ῇη9, 

Ἔἔγνωσαν.γὰρ ὅτι 

251 
που ποππὰθὰ Ἠἴπιρ]νο, 
απά οεὲ ἡίπι ου, 
18 Τηοπ ϱβ]ὰ ὑπο Ἰοτά 
οἱ {πο τΙπογετᾶ, Ἠπιαξ 
ενα] 1 ἀοῇ 1 ση] ποτά 

4 ταν Ῥε]οτοά βοπ: 19 Π1βΥ 
ῶο ἴ1θυ ππὶ]] τοΥθχθπσθ 
λίπι Πλοη 1ΤπΠθγ 59 
Ἠ]τα, «14 Βυΐ νησι 0]θ 
Ἠιβραπάπαθη βαΥ Ἠΐπα, 
ΤἩθυ τεβεοπθᾶ Απποπς 
ὉἨθβο]τες,  Βαγίπβ,, 
ΤΠΙ8 18 {μο Ἠθῖσ: οοπᾳθ, 
16 απ ΚΙ Ἠΐτα, ἴπαῦ 
1ῃο ἱππεσ]απορ ταβΥ Ὀ8 
Ο1Υ5, 15.9 116Υ οαςς 
Ἠϊπα ουξ οξ ἴπο γίπο-, 
γαχᾶ, απᾶ Ἰῑ]οᾶ ᾖῆπι. 
πα ἔπετεέοχο βἩκ]] 
Ὅπε Ἰοτὰᾷ οἳ ἴπθ νίπο- 
ψατᾶ ἆο υπίο ἴπεπι 2 
16 Πέ 5Πα]] σοπιο απᾶ 
ἀείχου ἴπεςε Πας ραπά- 
ΏΙ6Π, απᾶ βα]11 ρίνο 
ἴπο τιπεγητᾶ {ο οἴετ». 
Απάα ππθἨ ἴπον οστά 
ἓὲ, ἵπεγ βα]ᾶ, ἄοᾶ Έοι- 
ΡΙᾶ. 17 Αιιᾶ Ἡε Ῥελε]ά 
ἴλοαπα, αιιᾶ δα1ᾶ, πας 
ἵα ἴΠῖδ ἴπεα παυ ἶ8 
ΝΥΤΙΤΤΕΣἾ, ΤΠε ἍὭΑἴοπθ 
ν/πΙςἩ ἐπο Ῥπα]]άετο το- 
Ἰεοίσᾶᾷ, 019 5απηο ἶ5 Ῥθ- 
ΟΟΠΙο ἴηθ Ἠθπᾶ οξ {πθ 
οογπες2 18 ἨΓποβοενος 
ΡΏα]] Σα11 αροα πας 
βίοπο βΏφ]] Ὡς Όχο]εῃ; 
Ῥαῦδ ου ὙΠΟΠΙΡΟΕΤες 
16 επα]] Έα, ἵὸ τν] 
Ρτ]πᾶ Ἠίτη ο Ροπάες. 
19 Απάᾶ ἴπο οΏίοξ ρτιερύς 
Ἀπᾶ ᾖὍπο βογϊῖρεβ ἴπο 
ΒΑΠΠΘ Ώοιυσς ϱοιρβΗῖ ἴο 
Ίπν Ἠρπάς οἩ Ἠΐπι; απά 
ΥΗθΘΥ Ξεατθᾶ {πο Ρεορ]θ: 
ΣΟΣ που Ρεποθϊνεᾶ {πας 
Ἡθ Ὠβά βροζκοπ Επῖς Ῥα- 
ταρ]ο απαἰπεῦ {ποθια, 

20 Απᾶ ἰΠογ παἰοηοᾶ 
Λίπι, επιᾶ εεπὺ {οτί 
βρίθ8, Ὑπίοἃ Ελοι]ά 
ἀθἶρτι πεπιμο]τος πας 
ΤΟΠ, {πηῦ που τρις 
Τ8Κοθ Πο]ά οἳ Ἠἱ5 ννοτάβ, 
υπαῦ 5ο που παὶρΏῦ ἆθ- 
Ίϊτος Ἠϊπα απίο {ἴλθ 
ΑΦΗ ηπᾶ απ{Ώοτϊ- 
Ἡν οἳ ἴμο ΡοτεΓΠΟΓΣ. 
21 Απᾶ ἵπεγ αεκθά 
Ἠΐτα, ΒΑΥΙΠΡ, Μασίεσ, 
πο που ὑλαῦ ἴλοι, 
ΒΩΥοβῦ ππᾶ {επολμοςς 
τΙβΗΏ/ΙΨ, Ὥπεϊίπες ας- 
οορύεξεῦ ἵποι 1ηο Ρες- 
ΒΟπ οΓαπῇ, Όαξ Γεβοῖι- 
ού {Πο γ/αγ οἳ ἄοᾶ 
ὑτα]γ: 22 ἵς Τὸ Ἱανέα] 
ΣΟΥ ἩΒ {ο ρῖτο ὑτιραίθ 
πηπίο ΌββαΣχ, ος ποξ 
23 Ἑυῦ ὮἩοθ Ῥοχοεϊτεᾶ 
οΠοῖν οταξὔπθδς, Ἀπά 
βω]ά υπῖο ἴποπι, ΠΠ 

Ἀ ἀλλήλους 9Π8 ΑπΠοῦμος τΤ:Α. 
πι ερήτουν τ. 

Ῥ ἐνκαθεέτους π. 
π γραμματεῖς 

Π λόγον) 



922 
τοπιρί 7ο ταθῇ 24 81167’ 
Ίηθ Ἠ. Ῥεππσ. 958 
ἆππ8ρθ απᾶ βαΡρετβοσΙρ” 
ὧῑοπ Ἠατα 12 Ἔπεγ 
Απςπηοτεᾶ απᾶ βαἱᾶ, 
Οῶματ', 25 Απάᾶ Ἡθ 
βαῖᾶ απίο ἴπετα, Ἐεπ- 
ἆοτ Ἅλεχοῖοχθ Ἀπίο 
Ο65ασ {19 ὑΒΙηρς ν/π]οἩ. 
Ὅο ΟΕ05ασ’”8, παπά απίο 
οᾶ ἰλο Πίπρς ν;ἩπΊςἩ. 
το ἄοᾶ’β, 26 Απάᾶ ἴ]ογ 
οου]ά ποῦ έρκο Πο]ά οἳ 
Ἠϊς πνοτάς Ῥεξοτο {11θ 

Ρίο: απᾶ Πε τιατ- 
πε]]θοᾷ αὐ 5 ΒΠΡΊΕΣ, 
απᾶ Ἠθ]ᾶ υμεῖχ Ῥεβοθ, 

97 Τπθη οαπ1θ ἴο Λέπε 
οργζαῖπ οἳ ἴπο Βαάάιι- 
9968, Πο ἄοπσ ἴπαῦ 
Ίπετο 15 ΑΠΥ ΤΕΘΙΤΥΕΟ- 
61οη; απᾶ ὕπαογ αε]εθᾶ 
Ἠϊπα, 328 5ΑΥΙΠΕ, Μα8- 
τεσ, Μο5ε5 πτοίο ππίο 
τα, ΤΕ ΑΠΥ πιαπ’5 Ῥχο- 
ἴποτ ἀἱθ, Ἠβγίπρ α 
πᾷο, βπᾶ Ὦο ἀῑο ση Ἡ- 
ού οπΙ]άτεην, ἐμοῦ Ἠϊ8 
Ῥτοῦμος εποσ]ά ἴακε 
Ἠϊ» γε, απά ταῖςθ πρ 
Βεθᾶ απίο Ὠῖ5 Ὠγοῦπεχ. 
3299 Ἔπατθ ππετο ἴπετο- 
2016 Β6ΥΕΠ Ὀγοίητεη : 
αρπᾶ ἴμοε τει {οοῖς 5, 
πγᾖθ, απᾶ ἀῑθά πι Ἡ- 
οπῦ ομῖ]άτοιπ. 50 Απάᾶ 
τπο βεοοπᾶ .οο]ς Ἰες 
το π]ᾷθ, απᾶ Ὦε ἀῑεᾶ 
οἩ]]ά]6βς. 51 Απᾶ ἴπο 
γΗϊτα ἔοο]ς Ἠθς; απᾶ 1π' 
Ίϊ]κε ΤΙΩΏΠεΓ μα 5ενεηπ 
Ά]6ο: απᾶ ἴπεγ 1εξύ πο 
οἩΙ]άτεη, απᾶ ἀῑεᾶ,. 
90 Τιαξδῦ οἳ αἲ {πο 
πίοπαβπ ἀεᾶ α]ξο. 
95 ΤΗΕΤΟΞΟΤΘ 1Π 11ο Τθ- 
βαττεοῦῖοη ππἩοςθ {ο 
οἳ ἔμεπι 15 εἩεῦ 4οΓ 
Βθτπεη Ἠαᾶ Ἠετ το π]ξο, 
94 Απᾶ ζε5μς ΑΏΒΥΓΕΙ- 
ἄπρ αἱᾶ ππ{οίπετα, Τη9 
οἩΙ]άτεπ οἳ ΤΠ1β πτοτ]ά 
ΧΑΛΙΤΥ, απᾶ 819 Ρῖγεη 
1π τηαττῖιρο: 35 Ῥπῦ 
Ἔλετ νΏίοὮ 5Πα]] Ῥθ8ο- 
οοαπ{θᾶ πγοτίἩηγ το οὉ- 
ἑαῖη ἴπαῦ σγοτ]ᾶ, απᾶ 
1Ἠ9 τοαβυττοθοῦΊοῦ ἔτοτα 
πο ἀεβᾶ, ποϊίπες 
ΙΩΦΙΊΥ, ὮΟΥ 818 Ρίνεη 
Ἰπ ΤΙΡΙΤΙΑΡΕ: ὅθ ποϊίῃοετ 
58η ΤΠεγ ἀῑθ ΑΠΣ ἨΙΟΥ6: 
Έοτ ἴΠεγ ατο εα ΠΒ] ἀπίο 
1Η9 αηΏρβε]ς; απᾶ ητοα ἴπθ 
οἩή]άτοπ οἳ ο, Ὀεῖπρ 
τμα «οπΙ]άτεπ οἳ ἴπε 
τοβιιττεοβῖοῦ, 37 ΝΜοπ 
Τηπ9ῦ ἴπο ἀθαᾶ πγο τηῖβ- 
θᾷ, ετεη Ἰο5ες «Ώοινοᾶ 
Β{ ἴμο Ὀιιςη, π/ποη Ἡο 

ΛΟΥΚΑΣ, ΧΣ. 

αὐτούς, "Τί µε πειράζετει; 34 ᾿ἐπιδείξατέι µοι δηνάριον"Σ 
Τπεπα, ΤΗΥ πιο ἄογο ἴεπιρυῦ - ΒΠοπ πι κα ἀθπητίπεβς 

τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν: Αποκριθέντες! δὲ τεῖπον," 
πγἉοβα “Ἠας 518 11ππηρθ Ζαπᾶ πεοτίρίίοτ 2 Απά απδντογίπρ άμογσ ϱαἷᾶ, 

Καίσαρος. 26 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς,ι-ΞΑπόδοτετοίνυνὶ τὰ 
Οββασ’ς, Απά Ἡθ ΔΑαϊῖά ᾖΤοΐμθια,  ἈῬθπᾶος «Πεχοίοσθ {Πε ἐΠίπρθ 

Καίσαρος ὃ Καΐσαρι, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ. 96 Καὶ 
οἳ 0.βαΣ 10ο 038ΗΣ, απᾶ ἴπε ὑμῖπρα οξ ἀοᾶ το οᾶ, Απᾶ 

οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι. ᾽αὐτοῦ! ῥήματος ἐναντίον τοῦ 
Τε ποτε ποῦ βΏἱθ Ἅᾖοᾖα]κθ πο]ά οἱ Ἠ15 βροθοἩ. Ῥεξοτο Τε 

λαοῦ’ καὶ θαυµάσαντες ἐπὶ τῇ-ἀποκρίσει.αὐτοῦ ἐσίγησαν. 
Ῥεορίθ; απᾶά  Ἠποπάετίπρ οὓ Ἠ]1β ΑΠΏΒΊΥΕΤ Τ16Υ πετο β1]οπῇ, 

27 ἹἩροσελθόντεςδέ Ἅτινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ Ἀάντι- 
Απᾶ ἨβνΙπρ οοπαθ 6ο Παἱπα] βοπιθ οἳ ἴθ ΒαἀάπορθἙ, ππο ἄθπν 

λεγοντες! ἀνάστασι» μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτόν, 28 λέγον- 
3Α “χεςυχτοοµΊοα ᾖ11μετο 18, που απεβἠοπρᾶ Ἠΐπι, ΒΑ7« - 

τες, Διδάσκαλε, “Μωσῆς! ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὺς 
1ης, Τθασπος, λἼομθς νποῦθ 1918, Τ ΕΠΥοπθ Ὀτοίπαγ 

ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος Ἰἀποθάνφ,' ἵνα 
βΠοπ]ᾶ ἀἴθ ἩἨατίπρ απ, απᾶ θ ομϊ]ά1θΒ Ἅαλπου]ᾶ 4ΐθ, πας 

λάβφ ὁ.ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσφ σπέρµα 
3αΠοι]ᾶ”ἴρκο 15 3ρτοίπες τπθ ππήθ απᾶ εποπ]ᾶ ταἰβθ Ἱρ κθθ 

τῷ ἀδελφφ.αὐτοῦ. 99 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν' καὶ ῥ πρῶτος 
ξο Ἠ]5 Ῥτοίχας, «θθγοἨ “πετ Ὀτείμτθη "πρτο” πθτθ;ΑπᾶἴπΠο ἈΆτβι 

λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος' 90 καὶ δἔλαβενὶ ὁ 
Ἠανίπβ ἴρκεη α πᾷθ ἀἱρᾶ ομΙ]41658 ; Ἀπᾶ 5οος 19 

δεύτερος Ἠτὴν γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος"' 91 καὶ 
3βεοοπᾶ Ίπθ ΥΟΠΙΑΠ, απᾶ ἍἩθ ἀϊθά οπι]ά]οβε; απά 
ε / ΄ 1. ε ΄ Γ Δ ε « κ] κ ο) 

ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήνὶ' ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ Β οὐ.κατ- 
1ῃθ ἑΠίτᾶ νου ος; Άπά 1ΘΥΠΒΘ Α1βο {πο βθτοπ ἀἷὰ ποῦ 

ἔλιπον τέκνα, καὶ ἀπέθανον' 83 ὕστερον Ιδὲ πάντων! "'ἀπέ- 
1εβΥθ οἩ]άτοπτ, Επᾶ. ἀεᾶ; Σ]βαῦ ᾖλππᾶ οξ ο] -. ἀῑθᾶ 

θανεν καὶ ἡ ὙἨυνή."' 989 πὲν τῇ οὔνὶ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν 
815ο πο ΠΟΠΙΡΗ, Τηθἑοίοχθ Ἱπ {πο τεβαττθὀύ]οπ ΟΕ πἩ]οἩ ΟΕ ἴ]οπα 

γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναϊκα. 94 Καὶ 
ἄοθς 5Ώε Ῥεοοπιθ πηήθ3 Ἅ«ΣΟΓ ἴμθ 8θτοη ἸἨπά Ἠεε- ϐ8 πῇζο, Απᾶ 

οἀποκριθεὶς! εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οἱ υἱοὶ τοῦ.αἰῶνος.τούτου 
Ἀηκπετίπ "πα 31ο Ἠεπα Ἅᾖ1Θ91Β, ΤΗΘ 5οΠ8 ΟΕ ὑπ]β ββο 

γαμοῦσιν καὶ Ῥἐκγαμίσκονται' 9δ οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ 
ΤΩΒΣΤΥ Ἀπᾶ ατε Ρίτου ἵπ ΠΙΛΙΤΙΑΡΘ; Ῥαῦ ἴποξο αεσοιπἰθᾷ πποτίἩγ 

αἰῶνος.ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ. 
3υΠηῦ “8Ρ9 11ο "ουίβΙπ  απᾶ ἴπο µτεβυττεοίΊοη νΠΙοἩ [15] ἔτοπααπιοπρ 

νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε Ἰἐκγαμίσκονται"' 96 τοῦτεὶ 
[πε] ἁἀεινὰ πιθΙίἩΠεσ ΙΠΒΙΙΥ 3ΠΟΣ 40 ΡΙΥΘΝ 1Ώ ΤΙΛΙΣΙΒΡΘ; 3πεΙίΠος 

γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται ἰσάγγελοι.γάρ εἶσιν, καὶ 
14ΟΥ δᾷ19 8ΑΠΥ 7Τ40Υθ 1Ἠ6γ ὅσαπ; ος ο(πα] ἴο απρο]Ε ἴμου αἴθ, απᾶ 

υἱοί εἰσιν τοῦ! θεοῦ, τῆς ἀναστάσεώς υἱοὶ ὄντες. 97 "Οτι.δὲ 
ΒΟΠ5 αΑζθ οἱ ἄοἀ, 30 “1ο Στθβτιχχθοβίοη 359Π8 "0οίπρ. Βαΐ ὑμαῦ 

ἐγείρονται οἱ νεκροί, καὶ “Μωσῆς' ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς 
Άτα ταῖςοᾷ ᾖἴπο ἀοαᾶ, οτεη ΜοβοΒ 5Ἡοννεᾶ ᾖ{[ῖπ ἴΠο ρατί] οπ ᾖἴπθ 

:Ὅπαγ 5ηεσνθὰ [16|. 
αὐτούς πττΑ., 

1ΤΤτΑ. 

τωτ] Π]κεσνῖδε τ,. 

13ΤΤΑ. 

Γν  Τέ με πειράζετε ΤΊτΑ. 
Άπα Τε βαἱᾷ 1.. 

3 Ῥοίνυν ἀπόδοτε ΤΊτΑ.. 
(τεαά νυΏο βαγ ὕπετε ἶ5 ποί (μὴ)  τεδυχθοΙοη) πτ. 

Εξ --- ἔλαβεν ππτΑ. 
Κ.Ε καὶ εΥεη Ε. 

Ἀ ἡ γυνὴη οὖν ἐν τῇ ὕ]ιο νΤοπια ΓΠΟΓΕΤΟΤΟ 1π ἴηε ΤΑ. 
α γαμίζονται Ώπητ ; γαμίσκονται Α. 

π -- [οἱ δὲ ἔδειξαν. καὶ εἶπεν] απᾶ 
α οἱ (γεαᾷ απᾶ Ἡ6γ βαἱἀ) τ. ΄ Υ εἶπαν ΤΊτΑ. 5 πρὺς 

 -ἵ- τῷ πτ. ε τοῦ (γεαά [118])Α. ἆ λέγοντες 
5 Μωῦσῆς ΠΊτΑΥΓ. ςῇ ὁποι]ᾶ ο 

α.--- την γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος ΤΊτΑ. ᾖ| -- [ὠσαύ- 
1 -- δὲ πάντων ΙΠΊΤΑ. καὶ ἡ γυνη ἀπέθανεν ΤΤ{Α. 

ο----ἀποκριθεὶς 1ΤτΑ. ὮΡ γα/:ίσ-ονται 
ς οὐδὲ 1ΤΓΑ, . ---τοῦ ΤΤιΑ. 

7 δείξατέ α1τΊτΑΥΥ. 



Χσ, ΧΧΙ, Ἡ 3 

βάτου, ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν ᾿Αβραὰμ καὶ "τὸν" θεὸν 
Ὅααμ, ΠἨοΠ ο οβ]]θᾶ [ιμο] Τοτᾶ πο (οᾶ ΟΕ ΑΏσαμβαι ππᾶ ἵἴμοθ Αοᾶ 

Ἰσαὰκ΄ καὶ τὸν! θεὸν Ιακώβ: 98 θεὸς.δὲ οὐκ.ἔστιν νεκρῶν, 
ο{18ααο απᾶ ᾖἴπθ (ἀοᾶ οΕὔποοῦ; ραῦ ἄοᾶ -Ἀθ 15 ποῦ οἑ [πς] ἀεβᾶ, 

ἀλλὰ ζώντων. πάντεζ-γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 99 ᾿Αποκριθέν- 
Ῥαῦ οξ [ἐμε] Ηνίπβ; οσα Φος Ἠῖτα Ἠνος ΣΑπαποσίπρ 

τες δέ τινες τῶν γραμματέων Τεΐπον, Διδάσκαλε, καλῶς 

ΡΌΚΕ. 

Σαπιά '80π1ιθ οἳ ἴπθ βογθος ββἱᾶ, Τεαςοχ, νε] 

εἶπας. 40 Οὐκέτι 3Σδὲ ἐτόλμων .ἐπέρωτᾷν αὐτὸν 
Ἔλοα Ἠαβί 8ΡοΚοῦ, ΝΜοῦ "ΑΠ ΄ΤΠΟΣΘ 1Ωπᾶ ἀἱᾶ ἴἨθγ ἆλτο ο εξ Ἠΐτα 

οὐδέν. 

(δξ ποθύαςο ηο' . 

41 Ἐϊπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν Συϊὸν 
Απᾶ Ἡθ βαᾶ {ἵο ἴἨθπα, ἩἨοπ ἆ4οἴΠεγβαγ πο ΟἨπτῖθ "Βου 

ΣΛαβὶδι εἶναι; 49 "καὶ αὐτὸς! ΖΔαβὶδὶ λέγει ἐν  βίβλῳ 
3οΕ“Ώατιᾶ Ἡςπορ Απᾶ Πἰπαβοιξ ΣΏανιᾶ 8455 ἀπ[ίπθ] Ῥοοἷς 

υψαλμῶν, Εἶπεν Ξὁ! κύριος τῷ κυρίῳ.µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν.µου, 
οἳ Ῥβα]πας,. αλά 31ο "Τιοτά "ο παγ Τιοτᾶ, 5  οπτηγ τὶρΏί Παπᾶ, 

49 ἕως ἂν ́  θῶ τοὺς.ἐχθρούςσου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν.σου. 
τπ] ΤΙ ΤῬ]ασθ ήΠίπθ ΘΠΘΙΩΙΘΒ [5] α Ξοοΐδίοο] 2ος {ηΥ 29εῦ, 

44 ΖλαβὶδΙ οὖν ἀκύριον αὐτὸν! καλεῖ, καὶ πῶς ευὶὸς αὐτοῦ! 
Ἑαν]ᾶ Ἰλοταξοχο "Τιοτά Ἅρίτη  Ἅο8118, απᾶ Του Πῖ5 5οἩ 

ἐστιν; 
18 Ἠθ3 

45 ᾿Λκούοντος.δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν Ιτοῖς μαθηταῖς 
Α πᾶ 88 ντετε Πςθεπίπρ αἱ] 'Ἡθ Ῥθοριθ Ἆθ 5αἱᾶ το αἱξοῖρ]ας 

η] -” Ν [ » . ” ΄ . αν 

αὐτοῦ, 46 ο σι κεπε ἀπὸ τῶν γραμµατέων τῶν θελόντων 
1μ18, Επ8τΘ οἳ πο 5οτῖοες ππηο Ίκο 

περιπατεῖν ἐν στολαῖς, καὶ φιλούντων Ἰάἀσπασμοὺς ἐν ταῖς 
το σα]]ς 1π τοῦςς, Απᾶ 1919. ᾿εα]αίατῖοις ᾖἹπ ἍΤ]ο 

ἀγοραῖς ' καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρω- 
πηβγκού-ρ]αοθς απᾶ. Ἠτεῦ 5εαῦβ 1π πο ΒΨηΔΡΟΡΙΘ απᾶ Πτα 

τοκλισίας ἓν τοῖς δείπνοις 4Ἠ ἔοὶ κατεσθίουσιν!ὶ τὰς. οἰκίας 
Ῥ]8ορῬΒ 1π ᾖ1πθ ΒΙΡΡΕΙΕ; πο ἄετοισ πο ΊοπβοἙ 

τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει ακρὰ Ἀπροσεύχονται.! οὗτοι 
οΕ πΙᾶοππΒ, Απᾶ 35 ο Ῥτούεσύ Ζαὔ 3ρτεκῦ “]επρί]ι Σρταγ. Τηεςο 

Ἱλήψονται!: περισσότερον κρίμα. 
ΕΏθ]1 τεοεῖνο πΠΟΙΘ αραπᾶαπὺ Ἱπάρπιοπί, 

ϱ] ᾿Αναβλεψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας ἕτὰ δῶὣρα αὐτῶν 
Απα Παν]πρ ]οοκεᾶ πρ Ἡθ βαν; πο Ἀρᾳφῦ]ηρ 3ελεῖτ “ριείς 

εἰς τὸ γαζοφυλάκιονὶ πλουσίους' 9 εἶδεν.δὲ Ἰκαί τιναὶ 
5Ίη{ο 57ῃο Ἰίτεαςατν ατ1οἩ, Ώηά Ἡςε 68 45ο α οργἰαἰπ 

χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ Ἀδύο λεπτά"Ἱ ὃ καὶ εἶπεν, 
πιάσουν 1Ῥοος σοαθῖπρ αΠετείπ πο Ἱερία, Απά Το ςα1ᾶ, 
Αλ. θῶ λε ω ς ο) ε/ ς / η ς μ “/ Ἱ ο λ. - Ἱ 

ηθῶς Άεγω υμίν, ὃτι 1 χήρα "ή πτωχὴ αὐτηὶ οπλεῖον 
Οξα ὑταίῃ Τ6α ἴοτοι, παῦ . Αγιᾶοπυ 3ροος αιβῖς ΤΩΟΤΘ 

πάντων ἔβαλεν' 4 Ῥᾶπαντες' γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισ- 
τπατ α]] οαδῦ 1ης 107 α1] Ἴπεςο οπῦ οἳ ἴπαῦ γγη]οἩ ππθΒ 

σεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ θεοῦμὶ αὕτη.δὲ 
Αρουππάϊπρ ᾖΤο ἴπεπι οαδῦύ ἍἸΙπίο Τἴπο µρὶες οἳ ἀἄοᾶ:  ἍὈπῦ 5Ώε 
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οβ]]εἴἩ πο Τιοτᾶ {πο 
οᾶ οἳ ΑΏγηλαπι, αμά 
1Πθ αοᾶ οἳ Ίδαπς, απᾶ 
1Ἠθ (οᾶ οἳ οασοῦ, 
38 Έον Ἡοθ 15 πού 9 
ᾷοᾶ οἳ ἰμο ἀεαᾶ, Όυῦ 
οξ ἴπο Ἠνίπρ : {ος ο] 
Ίτο απίο Ἠϊπι. 99 Τε. 
ορτύαῖηπ οξ ἴπο οτῖθεΒ 
ΒηβπγοτίΏΡ ραἷᾶ, Μα5- 
τογ, ἴποι Ἠαδῦ πε] 
Ρα. 40:Απᾶά αἴνετ 
ἴλαῦ ἴπεγ ἀπτδῦ ποῦ 
9δὶς Ἠϊπα ΑΠΥ αιιεδίῖι 
αἲ αἴι, 

4] Απᾶ Το επῖᾶ πηῖο 
ἔπεπι, Ἠοπ ΡΑΥ {Πε 
τηδὺ ΟἨτὶςύ 5 Ἑπνία5 
Βοη2 49 Απᾶ Ῥανιᾶ 
Ἠϊπαφε]ξ βαἰίἩ ἵπ 1]θ 
Ῥοοκ οξ Ῥβα]παβ, Τ1θ 
ΤΙΟΒΡ εαἷἀ Ἱπτο ΤΙΥ 
Τιοτᾶ, 180 ἴποα οἩ ΤΙΣ 
χ]ρΏῦ Βαπᾶ, 45 ο] Τ 
πηακο ἴΠῖπο επεπι]θβ 
ΤἨγ {οοΐσίοο]. 44 Ὦα- 
νψιᾶ {ποχοείοτο σα]]είπ 
Ἠΐτα Τιοτᾶ, Ἠουυ 15 Ὦθ 
1πεπ ΗΒ βοπ 2 

45 Τηοη ἵπ 16 απᾶ]- 
επσθ Οἱ 41] {ηε Ῥεορ]θ 
η βα1ᾶ απίο Ἠΐ5 ἀῑςο]- 
168, 46 Ῥευνατο οξ ἴπθ 
ΒΟΥ1068, πΠΙοὮ ἁἀσδίτθ 
{ο πα] 1π Ίοηρ τοῦες, 
βηᾶ Ίοσε ᾳτοεειῖηρς 1 
ἴῃο πιατ]κεύ5, 4η ἴπθ 
Ἡὰρῃοςύ 5εβῦς 1η 1πθ 
ΒΥΏΒΡΟΡΊΕΡ, απᾶ {ἴπθ 
ομ]οξ τοοπας αὖ {εαςί5; 
47 νιἨῖο] ἄετοιντ σι- 
ἀ4ουπβ) Ἠοἳςβες, απᾶ {ος 
Ἀ. 5Π6Υ τπιακο Ίοπρ 
ΡΓΑΥΕΤΕ: ᾖὗπο δ58ΠΙΘ 
5Ηα]] τοοθῖτο Ρτεαρίες 
ἁβτωπαβίοηῦ. 

ΧΣΙ. Απᾶ ο ]οοΚ- 
εᾱ τἩῬ, απᾶ 5απ 1πθ 
π1ΟἩ τεΏ οαβ]ηρ τλαῖσ 
ΕΙΕυ8 Ἰπίο {πο ΊΈτθβ- 
5ΠΤ7. 2 Απάᾶ Ἠοθ βαπ 
8180 α ΟΘΓΙΛΙΤΠ Ῥοος νπῖ- 
ἄοπγ οββ]πρ 1π {Π]έμες 
Όντο απωϊύθ. ὃ Απᾶ 
Ἡοθ βαῖᾶ, Ο5 α ἵταία 
1 βαγ ιπῖίο τοι, 1παῦ 
1Π186 Ῥοος π]ᾶου Ἠαία 
σα5ῦ Ίπ τηοτε Παπ ΤΠαεγ 
811: 4 ΣΟΥ 81] {μοεςε Ἀβνθ 
οἱ ποτ αραπάμπσοθ 
οββῦ Ώ ππίο {με ο ε- 
1ΏΡ5 οξ ἄοᾶ: Ῥαΐῦ 519 

τ--. τον ΌΤΊτΑ. σεἶπαν ΙΤτιΑ. 
5 Δανϊδ ο; Δανεὶδ 1 ΤΊτΑ. 3 αὐτὸς γὰρ ΤΟΥ ᾿ΠΙπηδε]{ τ. 
(εαᾶ [τΏε]) Ἡπτλ. Ἅἃ αὐτὸν κύριον ΊτΑ. . 5 αὐτοῦ υἱός τΊτΑ. 
ττε; πρὸς αὐτούς ἴο ὕπεπη Α. Ε οἱ κατεσθίοντες ἴποδθο ἀενοιγίηρ΄τ, 
Ῥταγίηρ ,, ἵ λήμψονται ΙΤΤΤΑ. 
τινα Ἱ.; τινα [καὶ] Α; --- καὶ τττ. 
Ρ πάντες 1, α--- τοῦ θεοῦ Τ[ττ]Δ. 

α γὰρ {ΟΥ ΤΊΤΑ. 

πι λεπτὰ δύο τς, 

Υ εἶναι Δανεὶδ υἱόν ΤΑ. 
ΡΕ τῶν ἴπε 1. 

Σ-- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴπο ἀἱδοῖρ]θβ) 

Κ εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν ΤΊτΑ. 
5 αὕτη η πτωχὴ 1.Τσι 

9--- ὃ 

Ἀ προσευχόµενοι 
' [καί] 

ο πλείώ ΟΤΑ, 
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οἳ Ίος αντ πα 
ομςς ἵπ α]] ἴο Ἠτίπρ 
Όλαῦ 58ο Ἠινᾶ, 

5 Απᾶ α5 5οπιο 5ραΚκο 
οἳ ἴ]ο Ἱεωρία, Που’ ἵὔ 
νι πάοτμεά νηζ] 
Ροοῦ]ψ «εἴοπες απᾶ 
ΕΙΠί5, Ἡα βΑῖᾶ, 6 45 
7) ἴμοι ο (πῖησς π/μΙσἩ. 
πο Ῥελμο]ᾶ, πο ἆπσβ 
πηϊ]] οοπιο, ἵπ ἴ]ο τν Π]οἩι 
ἆποτο ϱια]] πο Ῥε 1εξς 
9ΠΘ 5ἴοΏθ προπ αἩη- 
οίμος, ἴπαῦ 5πΒ]] ποῦ 
ῶο ἍΊΤἨΠτοἨη ἀἄοπη. 
7 Απᾶ ἴ]εσ αδ]κεᾶ Ἠ]1α, 
βαγίπς, Μῃηδίετ, Ῥιῦ 
ν/Ώση ϱΏα]11 θλοςο (Πω ρβ 
Ὄο2 απὰ πλαῦ 5δἴρα 
τω λετε ὂε ππεη 
ἴποςο (πίπρς 5Ἡα]] σοπιθ 
το ρᾳςς2 8 Απά Ἠορβαῖᾶ, 
Τιικο Ἠθοᾶ {ἵλμαῦ το 
Ὦε ποῦ ἀεοαε]τεᾶ: ος 
ΏΙΩΩΥ 5]α]] σοιπο ἵπ 

ἨΠΠ1Θ, 54ΥΊΠΡ, Ι Όπα 
Οιγίεέ; απὰ πο πια 
ἀταπνοῖἩ Πευτ: Ρο Ύο 
ποῦ ΊμΠθχθξοτο αξίθτ 
νποπα, 9 Ῥαΐ πἹεπ το 
βα]] Ἠοαχ οἱ Ὑασ5 απά 
ΟΟΠΙΠΙΟΡΙΟΠ5, Ὦθ6 αἸοῦ 
Μοττίβοᾶ: {1ος ἴῆοςθ 
ἐΠίπρς ταιςύ Πτβῦ σοπ1θ 
το Ῥαδ5: Ὀπῦ {Πο επᾶ ἴδ 
ποῖ ὈγΑπά υγ. 10 Τπες 
ΒΑϊᾶ Ὦο απίο ἴπεια, 
Ναϊϊοα εἩπ]] τῖςσο ᾱ- 
Επἰηςύ ἨὨβῆίοῦ, απᾶ 
Ἱϊἰπρᾶοπα ασαἰπςὶ ΚΙπρ- 
4οπα: 1] απᾶ ρτθαῦ 
θατίμααακες 5Πα]] Ῥο 
1η ἀϊγετς Ῥ]ασςΒ, απά 
ΞΑΤΩπθ6Β, απᾶ ῥρεεί]- 
Ίεησος; απᾶ Τατ] 
5ἶσηῖῦς απᾶ ρτεαῖ εἴσης 
βἴιαὶ] ἴἔπετο Ῥο τοπ 
Ἡθατεπ. 12 Βιΐ Ῥεξοτο 
ΔΙ] ἴπεσε, Όπεγ 5Πα]] 
1αγ ὑΠεῖχΠαπᾶδοη τοι, 
Ώπά Ῥεγδεουίε {1οὰ, ἄε- 
Ἰτετῖηρ ὅου πιρ ἴο ἴπο 
ΒΥΠΔΒΡΟΡΙΟ5, απᾶ Ἰπίο 
Ῥεκος Ῥεῖπρ Ὀτοιραί 
εξοτο ΚΙπρς απάτια]ετβ 

Σος ΠΙΥ ὨΠΠΙΘ'5 Ραχο, 
19 Απά 15 θπα]] ὑαπτη {ο 
σοι Τος α Ὁδδ[Ιπιοπγ. 
14 Βεέέ]ο τέ Γπετοξοτθ 
1η σουτ Πεατῖς, ποῦ {ο 
παθάϊταῦο Ώθέοτο π]ηαῦ 
Ὁ βΏα]] ΑΏΡΥΤΟΤ: 15 {ος 
υ]]] ρίναγοιι α πιοΙιῖἩ 

ΏΏά νη]ςᾶοπα. ΠΙςἩ π]1 
ους ανοτβδαγ]ες 5ΠΏα]] 
χιοῦ Ὦο αὓ]ε {ο Ραἴηδαγ 
ΒΟΥ Τεδίβῦ, 16 Απᾶ το 
βΏα]] Ὃε Ῥείταγεά Ῥοῦ] 
Ὦγ ΡβτεΠΙ{5, απᾶ Ῥτείῃ- 

ον μη 

ΛΟΥΚΑΣ. πχι, 
ῃ -« , . τη, ῃ μας ορια πα ο 4 - 
ἐκ τοῦ.ὑστερήματος.αὐτῆς ᾽ἅπανταϊ τὸν βίο» ᾿ὃν' Ἐἶχεν 

οιιξοξ Ἆοχ Ροτοςῦγ. κ ο 189 Ἠτε]]οσᾶ πλῖοἩ ο Ἠσᾶ 

ἔβαλεν. 
ἀϊᾶ οᾳςῦ, 

ὅ Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς 
Ἅπά 456 8οπ16 θχθ ϱρξαΚίπςσ αροιῇ ἴπε ἴεπιρ]ο, ἐ]αῦ πηζἩ "ειοπος 'ποοδ!γ 

καὶ ᾽ἀναθήμασιν! κεκόσµηται, εἶπεν, ϐ Ταῦτα ἃ θεω- 
απᾶ οοηπεοταίοᾶ ϱ1Σῦ5 16 πΏ8 πἀοτπαᾶ, Ὦς 5αἷᾶ, ΓΑ8 Το] ἴπαβε (Ππίημς πΠίοα γε ιιτα 

ρεῖτε, ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ.ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ 
Ῥομρο]άίπρ, 3 υν]]] ΄σοπιθ 4αγβ 1 πΠΏἰοι βἨα]] ποῦ Ῥο]θξ βίοπο προπ 

λίθῳ: ὃς οὐ-καταλυθήσεται. Ἰ7 ᾿Επηρώτησαν δὲ αὐτόν, λέ- 
πίοηπο πΠηῖοἃ επα]] πού Ὦο {πτοιπα ἄοσγῃ, ΑἉπά {μου αβκεά Ἠΐπι,, 6ασ- 

γοντες, Διδάσκαλε, ,πότε οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ 
πα, Τοασποτ, ποια ἴπει Ἄμςςο "Πίηρα 'ν]]Ὦθῦ απᾶ ν/παῦ τμθ 

σημεῖον ὅταν μέλλη ταῦτα ίνεσθαι; ὃ Ὁ.δὲ εἶπεν, 
ΐση ψ/Ἠθη. ἆατο “αροαῦ 11μ1ε5ο 3ὐΒϊηρα Το ἔωχκο Ρ]αςρ 2 Απά πθ ἍβΒα]ᾶ, : 

Βλέπετε μὴ.-πλανηθῆτε πολλοὶ.γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ 
ΤαχΚο Ἠοεά το Ῥε πο 1εά αδίταγ ; ΣΟΥ ΠΙΑΠΤ. πη]] σοπιθ 1η 
. ΄ [ὁ / . τι Π ν ΑΦ » Ὡ ΄ ε υ Α 

ὀνόματί.μου, λέγοντες, ῦ Οτι ἐγώ εἰμι καί, Ὁ καιρὺς Ίγ- 
ΤΟΥ ΏΑΠ16, βαγίπᾳ, 1 απι[ῃα]; απᾶ, Ἴπο ἍΌππο 18 

κ. ια. αν π] θῇ ” ’ » ” ε/ ὃ 

ικεν. μὴ πσοῦν' πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 9 Όταν-δὲ 
ΤΑΥΓΏ ΠΘΑΥ. “Νοῦ “ΈΠεγείοθ ἡᾖρο”3γο βίος {ῃοτ., Απιὶ Πεν 

ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ-πτοηθῆτε δεῖ 
Ψο 5Πα]] Ώεαχ οἳ ΥΓΑΥΒ 8ηά οοπΙΥΠΟΙΙΟΠΕ, Ῥε ποῦ {οττϊβοα; “πας 

γὰρ ταῦτα γενέσθαι! πρῶτον, ἀλλ οὐκ εὐθέως . "τὸ 
ἆος 3ἴπεςο 30Πίπρ8 Ίπ]κε Ρ]ασθ βτοῖ, Ῥαῦ ποῦ Ιπιπισδιαίε]γ [15] {πο 

τέλος. 10 Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἐγερθήσεται ἔθνος Σἐπὶϊ’ 
οπᾶ, ΤΠΕΠ Τθ στης 5ηγῖηρ Το ἴπεπι, "ΡΗα]] τῖςο αρ Ἰπαίίοα αραϊηςε 

” Ν , ην ; ’ , 
ἔθνος, καὶ βασιλεία. ἐπὶ βασιλείαν' 11 σεισµοί-τε μεγάλοι 
πβθίοπ, απά Κἱπρᾶοτι αβαϊποῦ ἹἙἰπρᾶοτα; Ά]5ο “οπτίμαια]κος Ίρτορί 

κατὰ τόπους καὶ Ἀλιμοὶ καὶ λοιμοὶ ᾖἔσονται, Ὀφόβη- 
ἵη ἀϊβετθουῦ Ῥ]σο απᾶ «ΤαπΙΙΠΘ5 απᾶ Ῥθβίϊίεπσος ΕΠΕ] όπετο Ῥο, ασ εαῖ 

΄ Π] μα σ » 2 ο νὰ Π ΄ λ ” 19 π . 

τρα τε και σηµεια απ ουρανου μεγα α εσται. ρο 

βρ]σΗίβ ]απᾶ απᾶά 3εἱρηβ «τοπ. “Ἡθατέπ χρτεαῦ ΕΒΠα]] ὕλοχα Ὀοθ. "Βοξοτθ 

δὲ τούτων ἁπάντωνὶ ἐπιβαλοῦσιν ἐφ ὑμᾶς τὰς χεῖρας 
αρυῦ “ἴηρςο δ0πῖπσς 5911 ἴΠογ υῖ]] Ίαυ προα του 3ηαπᾶς 

αὐτῶν, καὶ διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς " συναγωγὰς καὶ 
αμλεῖς,, απᾶ πσν]] ρεχβοοαίο [γοι], ἀε]τοετίης αρ το ΒΥΏΑΡΟΡΜΕςΣ απᾶὰ 

φυλακάς, Ιἀγομένους! ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας. ἕνεκεν 
Τχϊςδοπς, Ὀτίηριης ᾖ{[ψοι] Ῥείοτ ᾖἈΚίπρ5 Ἀπᾶ ΡΟΥΟΓΠΟΙ, οηποσοιΏί ΟΡ 

τοῦ.ὀνόματός.µου. 19 ἀποβήσεταιξδὲὶ ὑμῖν εἰς μαρτύριον" 
ΠΙΣ ΠΔΙ1Θ/ ταἳ τὸ πα] ἑατη ουξ οσοι Έοε Ἡ ἴεδπιοπγ. 

14 "θεσθεῖ οὖν Ἱείς τὰς καρδίας! ὑμῶν μὴ προµελετᾷν ἀἆπο- 
Βεῦῦ]ο {πεταξοτχο 1Π. σουτ Ἠθατίς ποῦ Το Ρτεπιεά]ζμίο Το παπ]θ 

λογηθῆναι' 16 ἐγὼ.γὰρ δώσω ὑμῖν στόµα καὶ σοφία», 
3 ἀθίοηςς ; 4οςΙ ἍγνΙ Ρο τοι α πιο απά πδᾶάοπι, παιαν 

οὐ.δυνῄσονται Κάντειπεῖν Ιοὐδὲι ἀντιστῆναι! Ἀπάντες! οἱ 
ΛΙ] οποῦ 1Ρε 5αΡ]9 Ὅ{ο “τερὶσ 1ο 1πος 10ῇο 1τεςῖοῦ 191 Ἄὔλοβθ 

ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16 παραδοθήσεσθε.δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ 
3ορροβίηρ. 3γοι, Ῥταῦ γο π1]] Ῥε ἀε]ιγετοᾶ πρ ογεπ Ὦ }Ῥρατεπῖς απὰ 

Σ πάντα 1Ττ. 
Σ γενέσθαι ταῦτα Α. 
Ὁ φόβηθρά ΙΠτΑ. 
{ απαγοµένους Ιεπᾶ!πρ [γοι] αφαγ ττιΑ. 

... Καντιστῆναι οὐδὲ ἀντειπεῖν 1; ἀντιστῆναι ἢ ἀντειπεῖν ([ἢ ἄντειπ.] τι) ΤττΑ, 
πι αᾳπαντες ΤΤΓΑ, 

καρδίαις ΙΤΊΓΑ. 
Ιήοτα. 

: ἀγαθέμασιν Ἡτ. Ἅᾖἵ - ὧδεὮετθι. Ἅᾖὗ»-- ὅτι [Π]τ[ττλ]. . --- οὖν ΗΤΤΙΛ. 
Σ καὶ κατὰ τόπους ΤτίΑ. 3 λοιμοὶ καὶ λιμοὶ ΤτΑ. 

ἆ πάντων ΑΙ ΤΤΤΑΤΓ. 9 -- τὰς ἴπθ ττι[Α]. 
Ε--- δὲ Ῥαῦ Τ[ττΑ]. Ἀ θέτε ΙΤΤτΑ. | ἐν ταῖς 

} ἐπ᾽ ΙΤτιΑ. 
ο ἀπ᾿ οὐρανοῦ σημεῖα 1, 

- 



ΧΧΙ. 1 ΚΕ. 

ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν 
Ὅτοί]ιτοι απᾶ τεϊιθίοπς απᾶ {ἐχίοπᾶς, απᾶ ποτ ση] ραῦ {ο ἄθαῦα Γεοτας] 

ἐξ ὑμῶν' 17 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ 
ΣτοΏιαπιοῦΏς οι, Απιᾶ γο γη] Ὁς λαΐοᾶ. στ 91] Ώθεσι-ο οἳ 

τὸ.ὄνομά.μου. 18 καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ-μὴ ἀπό- 
τΩΥ Ώσ116, Ἆπά ο ὨαίΥ οξ σον Ἠοπᾶ 1Ώ ΏοΟ πὶδ ΤΙΑΥ 

ληται. 19 ἔν τῇ.ὑπομονῇ.ὑμῶν "κτήσασθε' τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 
φογ]ςἩ. Ἑγ γουχ ραὐ]ουί επάαχαπσθ ραῖα ψοισ 5ου15, 

90 Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουµένην ὑπὸ στρατοπέδων οτὴνὶ Ἱερου- 
Ῥιΐ πἨαοη γθ5ο9ε ἈΡρεῖπς "οποϊχο]θᾶ "σσ 5αχπι]ος α11οτι- 

σαλήμ, τότε γνῶτε ὕτι Ίγγικεν ἡ.ἐρήμωσις αὐτῆς. 31 τότε 
Β416ὰ. Ίπεπ Έπου ἴλπαῦ Ἠας ἀτατνη Ώοατ Ώοχ ἄεςο]ηῦίοη., ΤροἨ. 

ε .) .- 2 ὃν ΄ ΄ ε Ν ” . Δ ε 3 

οἱ εν τῇ 1ουόέαιᾳ Φευγετωσαν εις τα ορη και οι εν 

Ἔλοςο ἵν παᾶρα 160 ΊἨοπα Ώοθ το {ἴλΠο πιοαίαΙπβ; ππᾶ Ίἴποβο Ἰπ 

μέσῳ. αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν' καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέ- 
Ἠος μι] 1οῦ τπεια ἄαρατῦ οπΏ, απᾶ ἴποςθ ἵπ πο οοαπῖτίας “ποῦ 1]αῦ “ποια 

σθωσαν εἰς αὐτήν. 932 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν, τοῦ 
εηῖος 1Πίο ος; 40; «ἀβγ οξαπτοιρῖπς ἍΊἴμοςο 36, 

Ῥπληρωθῆναιϊι πάντα τὰ γεγραμμµένα. 325 οὐαὶ Ιδὲ" ταῖς 
{πα ῦ ηιαγ Ρο ποοοπιρ]ΗΙξελεᾶ αἰ1 Ἠϊπρς πα Ώατε ῬεςὮ ντ] σίςῃ. Ῥι ή πποῬ Όο ἴ]ορθ 

ἐν γαστρὶ.ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ- 
η Ω οπ1]ά ππᾶ ἴοἱπος μρἶπ]πρ Βπος Ἱπ ἍΤἨοβε άασπβ," 

ῥαις' ἔσται.γὰρ ἀνάγκη µεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τἐν' 
40ΟΥ πετο 5Πα]] Ῥε Ξ4ἰείτος» Ἰρτεαῦ Ἴπροη {Ἠθ Ἰαπᾶ απᾶ τι απιοἠσ 

τῷ.λαφ-τούτῳ. 324 καὶ πεσοῦνται στόµατι μαχαίρας,! καὶ 
{15 Ῥοορ]θ. ΆΑπιά ἴἨΠεσ ϱΏα11 Εα]] ΤΥ [ύπε] πιοα{Ἡ -οξ [πς] βΥγοτᾶ, απᾶ 

αἰχμαλωτισθήσονται εἰς ἵπάντα τὰ ἔθνη"Ἱ καὶ Ἱερουσαλὴμ 
ςΏΦ]] ο 1εᾷ οαρύΊτο 1πῦο α11 Πο ἨΠαβΙοαδ; απά Φεγαδα]οτα. 

ἔσται πατουµένη ὑπὸ ἐθνῶν Τάχρι' Ἱ πληρωθῶσιν 
5ἩΏα]] Ῥο {τοᾶᾶσπ ἄοππ ὮὉὮν [πε] παῦῖοπβ απ τ Ὃο {α]β1εᾶ ᾖ[ἴπο] 

καιροὶ ἐθνῶν. 395 Καὶ Χέσται' σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ 
Ίππιες οξ [ππε]παῦΙοῦς, Απά {πογεςμα]]ζο εἶρμς ᾖΙπ ᾿ΕΠη αηᾶ ἍΊοοήἨ 

καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ, 
απᾶ 5ύατς, Ἀηᾶ Ἴροπ ἴἩε οαπίἩ ἀῑσίτοςς αἳ παῦῖοπβ ση Ῥετρ]οσίτγ, 

]χούσης' θαλάσσης καὶ σάλου, 96 ἀποψυχόντων ἀνθρώ- 
τοἙτίηΡ οξ [νπε]5εα απά το]]πῃ 5ατρε, ΣΕαπθῖηρ "αὖ “Πεατύ ΣΤηΕΠ 

πων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ 
άχοπι 16Η απᾶ εχρεοϊίαθίοα οἱ ἐπμαῦ πἩ]ςἩ 5 οοππίπς ΟἨ ἴμθ 

. οἰκουμένῃ' αἱ γὰρ δυνάµεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 
Ἠαλδίμαδ]ε εατία: ΊΈοςἴπἉο Ῥοποτς οἱ ἴἩε ΈἨεατοηΒ 5πα]] Όο 5Ώακεπ. 

27 καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν 
Απά Ίἴπειπ εΏα]] ἴπεγβεο ἴπἩο ο οἳ πια οοπαῖπς ἅτι 

νεφέλῃ μετὰ δυνάµεως καὶ δόξης πολλῆς. 28 ᾿Αρχομένων. δὲ 
β οἷοιά τση Ῥο]πος Άπᾶ 61ο Ἱρτεαῦ, Ῥαι "Ρεσ]ηπ]πρ΄ 

τούτων  ἍἸὙίνεσθαι ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς 
1μοςο Ξ{μΊπρς Το 60Π18 Το Ῥ88Β. 1οοκ αρ Απᾶ 140 πρ “πεσᾶς 
ς Ρα... , ῃ , ε ΄ « » : Δ στ 
ὑμῶν διότι ἐγγίζει ἡ.ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 29 Καὶ εἶπεν 
1γοπτ, Ῥεσατβθ ἄτανγε πρατ ψοταχ τεάοπιρίΙοἩ., Α πα ηο 5ροκθ 

παραβολὴν αὐτοῖς, Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ δένδρα. 
8 Ῥαταῦ]θ Ψο ὕἨετα: Ῥεπο]ᾶ με Ἀμρ-ϊτοο απᾶ αἲ 'πο  ἍΌτρος: 

90 ὅταν προβάλωσιν Ίδη, βλέποντες ἀφ᾿ ἑαυτῶν 
λοι με “ερτοπί ἸΑ]χεαῇγ, ἍἸοοκίπς Ἅᾖ{[οτ ἴμοπι] οἳ γουτβείτος 

220 
τεη, απᾶ Είηςτο]]κς, αηᾶ 
Ἐν πάς; απᾶᾷ 5οπις οξ 
σοι εΏα]] ἴπογ οπᾳςδα 
Ίο Ῥο Ῥραὺ ο ἀἄοπιμ. 
7 Απὰ το Πα] ὋᾳΒ 

Ἠαΐτοά οἳ α]] πιέεῃπ 1ος 
ΏΑΥ παη]ο΄5ρδηκο. 18 Β{ 
άλοτο βΠβ]1 ποῦ ο Ἠλατ 
οἳ τοι Ἠοπᾶ Ῥογίδῃ., 
19 Ἱπ τουσ Ῥραῖοησθ 
Ῥοβψςοβς Το Τοιιγ 5ου158, 
20 Λπᾶ Ὑπεηπ ο επα]1 
5σθ ο«οτιρθ]οπὶ οοπι- 
Ῥαββδεά τσ] αγη]]ες, 
Ίπον ποτ ἐλαῦ {1ο ἄε- 
βο]πβίοαᾳ Ίμοτωοξ 1β 
αἱσῃ. 21 ΤΏυπ 1ο γποτα 
πμ ατο ἵπ οσα 
Ώου {ο Ίππο πιουλιἑαἶηςς 
οπᾷ Τοῦ ὕ]χοπι νγΠΙζ ατθ 
1π το πι]άςδυ οἳ 165 ἆο- 
φατῦ ους; απἀ 1ος που 
νΏντα ἐπαῦ απο Ίπ ἴηε 
οοιιπἰσίσ5 ϱΠΤΕΙ’ {ποχο- 
11ΐο, 22 Ἐογ ἴῃεςε ο 
Τηε ἆαγ» οἱ τεπµοαησε, 
ππαῦ αἱ] {Π]πσς σνΏΙςα 
το ντο πια Ό6 
αα]β]]εά, 25 Ἠταῖτ πγοθ 
πηζο Ίπεηπι {παῦ ατο 
νο οπα]ᾶ, απᾶ ᾖἵο 
Ὅποπα {παῦ ρῖτε -πο], 
1η ἔποςο αγ! {ος Ίποετθ 
ςΏπ]] Ῥε ρτοαύ ἀῑξίτεςϐ 
1Ώ 1ῃ9 ]απᾶ, απά Ὅυταῦ 
προπ ΤΠ ῬοοΡρ]θ, 
24 Απᾶ Ίπογ επαΙ] {α11 
Ὦγψ πο οσο οἱ ἴπθ 
Ξπονγᾶ, απᾶ εΠα]] Το 
1οᾷ ανγαγ οαρύϊνο Ἰπίο 
81] παῦΊοπς: απᾶ ᾳοτι- 
5αἱετα 5πα]] Ὃο ὑγοᾶάᾶσπ 
4ου οἳ πο ἄοπίιιες, 
ππζῇ] πε 6Ἴχπος οἳ ἴπθ 
ἄεπΙΙ68 Ῥε {ι]Η]1εᾶ. 
25 Απᾶ ἴλεχε εΠα]] ο 
βἴσης 1Π πο ΒΊΠ, ππᾶ 
1η. ΤἨθ ΤΙΟΟΏ, απά 1ή 
Ὅμο 5ἴ4χ5; αΏᾶ ἩΡροη 
1Ἠθ εατία ἀῑδίτεςς οἳ 
πα []οι», ἍἹπΙια ἍὭΏῬροε- 
ῬϊεσΙίγ; ἴπε 5εα απᾶ 
της ὙἨαπες τοβτῖηβ; 
20 ππρη’5 Πεατός {αἱ τσ 
Ί1οπΏ1 ΣΟΥ 4Θ88Υ, απᾶ Εος 
Ἰοοκίπρ αξῖογ ᾖΌμποςθ 
ὀλαπρς πυΏΙομ 4ο σοΏ]- 
Ίπσ ΟἨ πε εατ{Ἡ: Τος 
Ὅλο Ῥοΐνετν οἱ Ποατεη 
5Πα]] Ὀεξεμακεῃπ. 27 Απά 
'ποη 5Ώα]] {πογ 5εο ἴπθ 
Ῥοπ ΟΕ ΏΙΑΠ οοπ]/Ώσ 1π 
Ώ ο]οιά στ ζἩ ρον7ον απᾶά 
Ργεαῦ Ε1ουΥ. 28 Απά 
πνμοι Όπαςε {Π]πσς Ὀο- 
αἩ Το 6ρΏ1θ το Ῥὴ58, 
ἵπεηπ Ἰοοῖὶς αρ, απά 
Ἱπ{υ αρ τοασ Ἠεπᾶς; 
ΣΟΥ γοιισ τεοπαρί]1οἩ 
ανα πγευὮ πῖρ]ι, 29 Απά 
Ὦς «ρα]κο Μο-0Πε6Ιη α Ρλ- 
ταρἰθ; Βεπο]ᾶ Ὅμε 6σ 
Ἴχορ. 3πά α]] πε ἴτοεβ; 
90 Ψπεπ Ἅᾖἴπεγ που 
5Ποοί {ογύἩ, Το βεε απά 

Ἡ κτήσεσθε γε 5Π8]] σαΐηΏ τ/τΑ. 9--- την ΙΤΤτΑ. 
Ὅοαῦ τΤητΑ. τε --- ἐν (τεαᾶ Ὁο ἴΠπ]5 Ῥεορ]ε) αΏτΊττΑΥ’. 
πάντα ΙΤ ΤΤΓΑ. Σ ἄχρις 1. π ἵ- οὗ ΙΤΤτΑ, 
Βου ΑΙΗΤΊΣΑΑ 3 

κ ἔσονται ΗΤΊΣΑ. 

Ρ πλησθῆναι αΠΙΤΤΤΑΥΓ. 
5 µαχαίρης Τ1Γ. 

4 --- δὲ 
ἓ τὰ ἔθνη 

7 ἤχους αἲ [έηε] 
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Χποηυ οἳ τοπ οΠΊ 
8θ61τθΒ (μαῦ ΒΙΠΙΤΩΘΣ 18 
πιο ηἶρα α” Παπά. 
31 Ρο Μκευνίςο γθ, πε. 
ο 8θθ {μοβο ὑπῖπρε 
60149 ζο ΡΗ88, ΚΠΟΥ Υθ 
ἴλαῦ {πθ ἹΙπράοπι οἳ 
οᾶ 1 πῖρῃ αἲ Παπᾶ. 
32 Τετ] 1 ΕΥ απίο 
σοι, ΤΗΕ ρεπεχαθῖοα 
οΏα]] ποῦ ῃ88ἩῬ ΑΠΑΣ, 
111 αἱ ο {α]1β]]εά, 
38 Ἠθαγτοη απᾶ οατῖἩ. 
ΒΛ8Ι] Ῥαβς απαγ: Ῥαῦ 
ΤΙΥ Ἱποτᾶρ Ελα]] τιοῦ 
Ῥα8ε απαγ. 34 Απᾶ 
Ίακο Ἰεθά ἵἴο Τοαγ- 
8ε]τες, 16βῦ αὖ απή {Ἴπαθ 
σοτγ Ἠθασίβ Ῥοθ. ΟΥεΙΓ- 
οΏατρθᾶ πμ 5ατ{εῖῦ- 
4πρ, Απᾶ ἀταπκεππςΕΒ, 
Απάᾶ οΆτοςβ οἳ ἴλί5 46, 
ΑΠᾷ 5ο ἰλπῦ ἆπγ οοπαθ 
προῦ Τοα ΠΠΙΤ/ΑΤΟΡ, 
36 Ἐοχ 884 βΠΏωτοθ βη11 
15 «οΠ1θ οἳ α]] ἔλοπα 
ελαῦ ἀπγε]] οπη ἴμε Ζησθ 
οἳ πο πΊο]ο εατίἩ, 
36 ἨΓαΐοἩ γε ἴἨοτείοτθ, 
ΑΠᾶ Ρα Ά]παγε, μαῦ 
πο ΤΠΙΩΥ Ὦθ βοοοππΏεᾶ 
πγοτίἩπγ ο ο65εαρε α1] 
ἐμΠοςο ἑπίπρς ὑμαῦ «Ώα]] 
«01ο ΤΟ Ῥ858, απᾶ Το 
Βίαπᾶ Ῥρθΐοτο πο Έοι 
οἳ Β18Η, 

37 Απᾶ ἵπ ἴπο ἄαγ 
4ἼπηρῬ ο πας {θασλίπςσ 
Ἡπ {πο ἴθτπαρ]ο; απᾶ αἲ 
πὰρΏῖ Ὦε πεηῦ οτἩ, απΏά 
ἈΏοᾶθ Ίπ Ίο ππουπῦ 
Τπα 15 οα]]οᾶ λε πιοιύ 
οἳ ΟἨτεβ, 38 Ἀπᾶά αἱ 
1πο Ῥθορίθ σβπηθ ΘΑΣΊΥ 
1 {Πο πποσπῖΏῃ 6ο Ἠϊτα 
ἅπ ἴἩο Τθπιρ]θ, Σος ἴο 
Ίθατ Ἠΐπι, 

ΧΧΤΙ. Νοπ ἴπο {εαδὺ 
οἳ Ἀπ]επτεπεᾶ Ὀτενά 
ἄτειι πρ], σΠ]οα 1β 
οβ]]εᾶ 1Πε Ἐαδεογες. 
2 Απιᾶ πο ομῖεξ Ῥρυϊεςίς 
Απᾶ εοτῖρες κοιβΏΏ 
Ἠου ἴἨεγ πταῖρΏε ΙΙΙ 
Ἠΐπα; 20ΟΥ {Πε6γ {εατεᾶ 
Ίππο Ῥεορίθ. ὃ Τπεῃ. 
επ{ετθᾶ Βαΐαπ Ιπίο 1α- 
ἆλς βατπαπηοᾷ 15οβτῖοῦ, 
Ῥεῖπρ ὁξ 1πθ ΠΊΙΠΙΡΕΣ 
ο {πο πτε]γο. 4 Απά 
Ἠθ πτοπῦ Ἠϊς παγ, απά 
οοπιπηαπθᾶά γη τΏ Ίμο 
οΏῖεξ Ῥτίεδίς οπᾶ οδρ- 
1αΐτβ, ἨθὺΥ Ἡο πα]σπῦ 
Ῥεύταγ Ἠΐτα πηῦο {μοπα. 
δ Απᾶ ἴΠεγ οτε ρ]ᾳᾶ, 
Απᾶ οοτεηβηίεά ᾖΤο 
Αἶτο Ἠϊται ἍΤΙΟΠθ7. 
6 Απᾶ ο Ῥχοπιίρρᾶ, 

ΔΟΥΚΑΣ. ΧΧΙ, ΧΣΠ]. 
γινώσκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. 91 οὕτως καὶ ὑμεῖς, 
οπου Ἅᾖλαῦ Α]τομάγ ὨὭθας ᾖ1ἴλπο Βππηππες 18, Ῥο αἱ ἵε, 

ὕταν ἴδητε ταῦτα Ὑιμόμενα γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ 
πλεπ Ύγοθ5θθ {ηεβε ἔμῖπρβ οοπΙῖπβ {ο ρββ ΧἘποπ απαῦ Ώρας 19 Τἴπθ 

βασιλεία τοῦ θεοῦ. 99 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρ- 
Κἰπρᾶοτα οξ ἄοᾶ. οσ]ν 1 1Αγ΄ ἴογοα, ἴΠαῦ Ίππο νγβρ γη]] Ἠανθ 

έλθρ ἡ.γενεὰ.αὕτη ἕως.ἂν πάντα ένηται. 98 ὁ 
Ῥβθδθά απο ΊὍπῖς πεπεχαθίοα παπί] 911 Ελα]] ηατο ὕακεπ Ῥ]ασο., Τπο 

οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, ; οἱ-δὲ.λόγοι-µου οὐ -μὴ 
ἨἩεβγεΏη Ἅαπᾶ Ίο θατίπ Εελα]] Ῥρ8β8 ολ όλδά ᾿Ῥαῦταγ ποτᾶν Ίππο γγθ, 

β , ῃ κ. νς » ὁ 
Σπαρέλθωσιν." 94 Προσέχετε.δὲ ἑαυτοῖς, " µήποτε, "βαρυνθῶ-' 
ΤΟΥ ΡΑΒ8 ΑπγαΥ. ἨῬταὺ ἵπκο Ἠεεᾶ 3ο γοπτΒυΙΥΘΒ, ᾖ1εβῖ 9ο Ἰαά6πι 

"ὑμῶν αἱ καρδίαι' ἐν κραιπάλφ καὶ «μέθφ καὶ µερίμναις 
τοασ Ἠεαχίς πα ευτβοϊδίπς απᾶ ἀτιπ]κῖπς απά ΟΒΧΕΒ 

βιωτικαῖς, καὶ “αἰφνίδιος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔπιστῇ! ἡ-ἡμέρα.ἐκείνη] 
οξ 146, Απᾶ απᾶάεπΙγ αροη γοα βλοπ]ά οοπ1θ υλαῦ ἄαγ; 

95 ὡς.ἰπαγὶς.γὰρ ἐπελεύσεται! ἐπὶ πάντας τοὺς καθηµένους 
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σιν 

ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 90 ἀγρυπνεῖτε «οὖνὶ ἐν 
προα -ἴπο ἔρορ οξ αἲ] - πο εατί, ὙΓαϊο Ὄμετεβοτο αἲ 

Λ ευ , -- » - { 
παντὶ καιρῷ δεόµενοι,ἵνα Ἱκαταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν ταῦ- 
6Υ6ΕΙΥ ΑεΑβοΆ ὮΛΡΙΑΥΙΩΡ, {παῦ Υθ ΠΙΑΥ Ῥο Αεοοαπ{θά υοσῦἩγ {ο θ5οβρο ἴλμοςθ 

τα πάντα τὰ μέλλοντα Ὑίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπρο- 
5υππρα 1  Ἅπη]οἩ απο αροαῦ Το σοπιθ ο Ρβ5Β, Απᾶ Το βύρπᾶ 198ξ0Γ8 

σθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 
"πο ἈΒοπ ΟΕ ππβῃ. ὦ ο Αμδόει, 

97 Ἡν δὲ τᾶς ἡμέρας Εὲν τῷ ἱερῷ διδάσκων Ἱ Τὰς δὲ νύκτας 
Απάλο πας ὮᾖὗΤΥ ἂαλγ ἵπ ἴμρ ἱοπιρίο ἴθεσβῖπρ, Άπα Ὦγ πἰρηε 4 

] ΄ Σχ’ 3 Ν ” ν ΄  - ν 
ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν' 

ροῖπρ οαῦ Ἡρ ]οᾶρθοᾶ οἩπ - ἴπο πιοππῦ οα]]θά οἑ ΟΗτερ; 

88 καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὤρθριζεν πρὺς αὐτὸν ἐν τῷ 
απᾶ 1 πο ρθορΙθ οαπαθ ΕΑΣΙ5 ἵπ το πιοχπίηρ -ἴο μπα ᾖἆἩἹπ 1ἴπθ 

ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. 
ἴθπιρ]θ ἴοπεας ἍἡἨΠῖπι, 

ϱ9 "Ηγγιζεν δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων ἡ  λεγομένη 
Απιᾶ ἄτοι πθατ πο {εαβῦ οξ απ]θητοποά [τεμᾶ] ον [15] οα]]οᾶ 

πάσχα" 32 καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
ΤΒΒΒΟΥΟΣ; Απᾶ Ίπγοτο 3Βοεκῖωρ 2119 ΖοΠῖεξ 3Ρχιεβῦς “απᾶ 5ίἩο9 5ΡοΥ1068 

τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν' ἐφοβοῦντο.γὰρ τὸν λαόν. 
88 40 ἨουΥ ἴπεγ πῇραῦ ραΐ 50ο Ξ4εαί λΠΐπα, Έοχ ὕμον Ξεππεᾶ πο ἌῬεορΙθ. 

8 Ἐϊσῆλθεν δὲ Ἀό! σατανᾶς εἰς ᾿Ιούδαν τὸν Ἰἐπικαλούμενονὶ 
Απ “επ[ετεᾶ απηΐπῃ Ἱπίο «ιᾶπβ ἍἩἨπᾗἩο Ὁ π8 Βυχπαπιεᾶ. 

Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν δώδεκα" 4 καὶ ἀπελ- 
Ἰβοατ]οίθ, Ῥεῖηρ οἳ 9Πθ ΊἩππαρες οΕ ἴπο ,Όπε]νο, Απάᾶ Ἠανίηρ Ροπθ 

θὼν συνελάλησεν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅ καὶ Ἰτοῖς! στρατηγοῖς 
ΆπΑΥ Τε ΒΡΟΚΘ η Ἡ. ”μα ομΙεξ Ῥπέεβίβ Ἀπᾶ Ἅἴμο οβρύαβ 

τὸ πῶς "αὐτὸν  παραδῷ αὐτοῖς.ὶ ὅ καὶ ἐχάρησαν, καὶ 
38 ἴο Ἠουγ Ἠϊπι ες ταρηῦ ἀε]ῖγεσ πρ {ο ἴπεπι, Απάα Ίπεν το]οῖσεᾶ, απᾶ 

ο ” , - , π 
συνἔθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι' ϐ Ἀκαὶ ἐξωμολόγησεν,! καὶ 

Ἀβτεεᾶ βμίπι 3ηιοπεγ  ᾖ3ἱ07ρΐπε, Απᾶ 9 Ῥχοπαϊβεᾶ, Ἀπᾶ 

5 παρελεύσονται 9Ώθ]] ραβς αγταν ἹππτΑ. 
ὑμῶν τη. 

ΕΤΤΓΑ. 

5 αἰφνίδιος ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς 1, ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ΤΊτΑ. 
ἐπεισελεύσεται Ὑὰρ (γεαὰ ἴΠαῦ 4Δγ 35 α 5µ8ΤεΕ: Τος 10 8Πα]] οοπίε 111) ΏΤΤτΑ. 

Γκατισχύσητε γθ ποας Ῥγενα]] τττΑ. 
{ καλούμενον 19 οα]]εὰ τττα. 
μι αυτοῖς παραδῷ αὐτόν ΏττιΔ. 

3 βαρηθῶσιν ΘΙΤΤΧΑΤΓ. Ρ αἱ καρδίαν 
παγἰς' 

9 δὲ Ῥαΐ (πα οἳ) 
Ἁ ὁ ΕΙΤΤΓΑΝΓ. Ε διδάσκων εν τῷ ἑερῷ Τε. 

| --- τοῖς Ττ{Α, κ -- καὶ τοῖς γραμματευσιν Δλιὰ Όλμε εοι1βες 1. 
«--- καὶ ἐξωμολόγησεν (/εαώ Ἱο βοωρᾶι) 1, 



ΧΣΙΙ. ΕΚΕ. 
ἐζήτει εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν Φαὐτοῖς ἅτερ 
βουρΏῦ ορροσιαπλῦγ το ἀθ]ίτες πρ πι {ο ἴλεπα ΑΊΩΥ Στοπα [πε] 

ὄχλου.ὰ 
οτοππᾶ. 

- ο 

7 "Ἠλθεν δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων ἐν ᾖ ἔδει 
Ἀπα ΟΑΠΙΘ πο Ἅ«ἅἄαπγ οἳ ππ]οανοποαᾶ [Ὀχεβᾶ] Ἶπι ν/ηΙοὰ πας ποσᾶξα] 

θύεσθαι τὸ. πάσχα. 8 καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ ]ωάννην,!" 
{ο Ρο ΚΙΙΙεά ἴἩο Ῥαεβοτες. Απᾶ  ἍἨο επ Ἐείετ απά 1οἩπ, 

ιεἰπών, Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγω- 
Ῥασίπρ, Ἠπτίπρ Ροπο Ώσερασθ Σοχ Ἡβ' ἴμοθ Ῥβββοτες, Ὀπιαῦ πο ΤΙΑΥ 

ἱμεν. 9 Οἱ δὲ τεῖπονὶ αὐτῷ, Ποῦ θέλεις ἐἑτοιμάσωμεν'; 
θα Π6]. Ἑπῦ Πο εβεϊῖά το Ἠϊπα, Ἴπθτο πη]]εβῦ ἴποα τνο βοα]ά ρτερασο2 

10 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἰδού, εἰσελθόντων.ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν 
.Απάᾶ Ἡθ ρα] Ἰοΐμεπ, Το, ΟΠ ΤΟΙΣ Ἠανῖηρ οπύετεά Ἱπίο ἴπε οἳίγ. - 

συναντήσει ὑμῖν πο κεράµιον ὕδατος βαστάζων ἆκο- 
τν] “πιεθῦ ἴγοαι . 3 Ῥϊΐοπες οξ γε «οατιγΊπρ; Σο]- 

λουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν. οἰκίαν 'οὗ!. εἰσπορεύετα/ 11 καὶ 
1οπ Ἠϊτα πίο ᾖΤπθ ἍΆἨοαςθ Ὑ]πετθ ωρθ επὔετβ; Απᾶ 

7 ” - ” ΄ ν Σο , - ε / 

ἐρετε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει σοι ὁ διδάσ- 
Σο 5Ώα]] βαγ ο ἴπθ τηβδίος οξ {Ἠβ Ἠοαβθ, "Βασ “ο "ἴμοε 11Πθ 3ἴεαο]- 

καλος, Ἠοῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν 
ες, 6ο 1 Ἅᾖ1Πθ Ριεβῦ-οἈαπαρος Ὑ/ηθτο ἴἨθ Ῥασβοτος γηζμ 

μαθητῶν.μου φάγω: 19 Κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει Ἱἀάνώγεονὶ 
ΤΗΥ ἀἰβοῖρ]ες  1πιαγ ες Απά ης ου Σπ] "μεπ “Ἵρρεσ /τοοπα 

΄ 3 , Σε , η , Β 3 
µεγα ἔστρωμένον' ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. 19 ᾿Απελθόντες δὲ εὗρον : 
Ὢ Ἴμχρο {ατπὶςαρά : ἴπετοθ ΤΙΘΡΑΙΘ, Ἅπα Ἠανίηρ Ροπθ {Πογ ξοαπᾶ 

καθὼς Νεἴρηκεν' αὐτοῖς' καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 
88 Ἡθ Ἠαᾷ ϱβῖά Το ΌΠθτα; απᾶ ΊΠαγ Ρτεραχεᾶ ἴἩο Ραδεοτεγ. 

14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα ἀνέπεσεέν, καὶ οἱ "δώδεκαϊ 
Απά ΝΤεΠ Ὑ/ας οοπαθ {Πο Ἠοιτ ο τεο]Ιπεᾶ [αῦ ἐπβ]6], απᾶ ἴἩθ Ἅπνε]το 

ἀπύστολοι σὺν αὐτῷ. 16 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἐπιθυμίᾳ 
Ώροβί]ες πα ἍἨϊπι, Απιά Ἡρ παῖᾶ Ἅᾖτο "λεπτα, ΓΗ ἀθεῖτο 

ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ’ ὑμῶν πρὸ τοῦ-με.πα- 
1 ἀεσιγθᾶ τΗ18 Ῥββδοτος {ἴοεαῦ υπ τοι Τε{οσθ’ 1 ραί- 

θεῖν' 16 λέγω-γὰρ. ὑμῖν, ὅτι Σοὐκέτιι ΄ οὐ μὴ  Φφάγω Τἐξ 
2εχ. ΈοςΤραγ Ἅἴοσοι, ἴΠαῦ “ΑΠΥ 8πιοχθ 1ποί "αὖ -α]] η] 1 οαῦ ο 

; ρε μὸ (15έ. πο ταοςθ) - ο τρ κ Ἄ - - 
αὐτοῦὶ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 17 Καὶ 

18 πα] Ἅϊ Το ζα1Π1]θ6ά 1π ἴπο Κἰπρᾶοπι οἳ ἄοά. Απάα 

δεξάµενος " ποτήριον, εὐχαριστήσας εἶπεν, Λάβετε τοῦτο, 
Πανῖπρ τεεεϊνεᾶ Α οαρ Ἠανίπρ ΕΊνεη {Ῥαπκα. Πο βα]ᾶ, Τακο της, 

καὶ διαµερίσατε  ὨΝὈἐαυτοῖςἳ 18 λέγω.γὰρ ὑμῖν, «ὅτι οὐ μὴ 
Απᾶ ἀἰνιᾶε µ[Π5] απποηπῃ γοισβε]τες, ΈοςΙ ΡβαΥ ἴοσοι, ἴ]παῦ ποῦαί ο] 

γ ν ” / μμ. « μας 

πίω ἃ ἀπὸ τοῦ «γεννήματος! τῆς ἀμπέλου ἕως. ὄτουϊ ἡ 
νι] Τ ἀτίπ]ς οἳ πο Σταϊς οΕἴπθ Ἅτἰπθ απ] τη 

βασιλεία τοῦ θεοῦ ἔλθφ. 19 Καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαριστή- 
Ἶ Κἰπρᾶάοπαι ΟΕ ἄοᾶ Ὄο οθἵπ1θ. Απάα Ἠανίης {πζκεη α Ἴοαξ, Ἑαν]ηπρ Ρίτεην 

σας ἔκλασεν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά 
ΤΠωπΚβ. Ἠθ Ὅτοκθ, Ωπᾶ  ἍβΡα1θ ᾖἵοἴμεπι, Βεσίπρ, ΤΠί6 18 3ροᾶν 

μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόµενον" «τοῦτο ποιεῖτε Εείς' τὴν ἐμὴν 
ὭΙγ, ΕΙ 1οχ γοα 18 βἶτθυ : Τη18 ἄο Ίπ ἍΊΠο 3ο 3π1θ 
2 ΄ 9() Ώ αι» Ν Ν ο Ι Α μ ”» 
ἀνάμνησιν, σαύτως καὶ τὸ ποτήριον! μετὰ τὸ.δειπνῆ- 
1ΓΘΏΙΟΠΑΏΓΩΠΟΘ. Ἱπ Ίϊκο τβΏπος Α]εο ἐμθ σαρ α1ὗος Ἠβνίπρ ϱαρρεᾶ, 

ο ἅτερ ὄχλου αὐτοῖς Ἱ ήτα, 
ΗΠΊτΑ. 5 -Ε [σοι] {ΟΥ ἴΠεετ,. 
ΗΠΑ, Ἅἆ--- δώδεκα ΙΤΤΓΑ. 
Ρ εἰς ἑαυτούς 1 Τ1τΑ. 
ΙπΊτασν. {οὗ τπτ. 

ς --- ἐν (γεαᾶ ᾗ πι σγ]ο) ττΑ. 
Ε εἰς ἣν 1Ώ νυμΙοὮ ΤΊΓΑ. 

Ν ---οὐκέτι [11ι]Α, { αὐτὸ ἰδ ΏπττΑ. 
ο --- ὅτι τα. : 
Ε[εἰς]α. Ἅ καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως τΊτα. 

α ᾿Ἰωάνην ττ. 
Υ ἀνάγαιον αΗΤΤΓΑΥΥ. 

:ᾱ Ἡ- ἀπὸ τοῦ νὺν πειοείοτίὮ τ[ττΑ]. 

27 
ἀπᾶ εοαρηέ ορροσία. 
ηπὶυψ ἵο ΤῬοίταγ Ἠῖαι 
απίο Έῆεπι Ίπι {με αῇ- 
βεπσθ οί ὑιεταυι] {πάς 

7 ΤἩηθη οβπΠθ ἴμε ἄργ 
ο ππ]εβγεποᾶ Ῥτεαά, 
ἩΥἨΘΙ {1ἨΠθ ἍὮΆΡΗΒΕΟΥεΓ 
χηιβῖ ὃο ΚΙ]]εά. 8 Απᾶ 
Ἡο πεπύ Ῥείεγ βπᾶζοἩμ, 
ΒΑΥΙΠΡ, «ο  πᾶ Ῥτο- 
Ῥῃτθ 5 {Ἡθ Ῥαβδοτες, 
ΤΠαῦ ποπιαγ εβῦ, 9 Απά 
"που Βαἷᾷ ππίο Ἠϊπι, 
ὝΠπετο νη]ό ἴμοι ια 
νο Ῥτερατοῦ 10 Απά 
19 εα1ά ππίο ἔπεπα, Βθ- 
Ἠο]ᾶ, Ἡγπεπ γθ αΓθ 6π-’ 
τεχεᾶ Ἱπίο ἴπο οἵίν, 
Ὅλετο η λ]] ἀΤαβΠ πιοεῦ 
οι, ουχ ]πς Αα Ρ]{ομας 
ΟΕ Ὑγαίοσ ; {911ού; Ἠῖτα 
Ίπῖο ὍἩε Ἠοιεβο Ὑπετθ 
Ίι επ{εχοί] 1π. 11 Απᾶ 
ψε εΠα]] βαν απ{ίο ἴπο 
Ροοᾶτηφη οἳ ἴπεποιςε, 
Πο Μαβίεγ βα]{ᾗ ππίο 
ῶμθο, Ἴετθ 1 {πο 
Ετιθβ{οΠΑΠΙΡΕΣ, ΤἨεΥΘ 
1 εΠα]] εβῖ πο Ῥαςε- 
ονος πηία τιν ἀἰςοὶ- 
Ῥρι6Ββ2 15 Απᾶ Τε επα]1. 
ΕΠ6ύ; οι 3 Ίατρε "Ἱρ- 
Ῥες τοοπι {ατη]σμεά 
ἼἨΠοτθ Ίιορκο Ἅτελᾷγ. 
19 Απάᾶ {πεγ νσηῖ, απᾶ 
Σουπᾶ 358 Ἡο Ὠβᾶ 5αἰᾶ 
ππῖο ἴλεπι: απά ἴπογ 
παβᾶθ τεβᾶγ ἴλθ ρ88β- 
οἵαι. 

14 Απᾶ πνῆουη ἴμο 
Ίουχ γ/ηβ ο0π46, Ἡθ βθὲ 
ἄοἵηπ, πηπᾶ ἴλο 1γγε]τθ 
προβύ]ο8 νη(η Ἠϊΐπι, 
15 Απά Ίο εθὶᾶ ππτο 
Ίπεπι, ΠΠ ἄθεῖτο 1 
Ἠανο ἀεβιτεᾶ ο εκ 
115 Ῥβδδοτετ νηία τοα 
Ῥεᾷοτο Ι εαΏετ: 16 1ος 
1 ϱαγ πηπίο τοι, ΤΙ τ]] 
ποῦ  ΑΠΥ ἨΠιοτο οαῦ 
ΊἨθτθοξ, απο] .Ἱ το 
Συ]β]11εὰ Ίτπ ἴπο ἸἘίπρ- 
ἄοπι οξ ἄοᾶ. 17 Απά 
Ίο. Τοο]ς ἴΠο΄οἩΡ, αιιᾶ. 
Ρατο ἴΠβηΏ]χς, απᾶ εω]ά, 
Τακο 118, απᾶ ἀϊν]άθ 
{έ ΒΤΙΟΠΡ ΥοΊβΘΙτες: 
18 {ος 1 βαΥ απίο τοι, 
1 νι] πού ἀτ]ω]ς οἳ {πθ 
Ἐταϊῦ οἳ ἴπε νίπο, απ]. 
ἴπε Ἱἰπράοπι οἳ ἄοᾶ 
5Ία]] οοιπθ. 19 Απᾶ Ἠθ 
Ίοοζκ Ὀτοβᾶ, βπᾶ Ρατθ 
ΤΠΒΠΚΕ, απᾶ Ῥτακε 1ὲ, 
Απᾶ Ρ.Τε Ἱπίο ὕμεπα, 
ΒΑΥΙΠΕ, ὗΤΗῖ5 16΄ ταγ 
Ῥοάᾶσ συπ]οὮ {6 ρὶτευ 
'ᾶοχ γοι: Πί8 ἄο {π τε- 
ΊΠΟΙΑΏΌΩηΟΘ Οξ 19, 
90 1ΑΚενίδθ αἱθο Τηθ 
οαΡρ ἀίθς ΒἼΡΡΕΣ, 5Η7- 

τ εἶπαν 

Ἡ εἰρήκει 
9 -|-᾿τὸ ἴἩο (ο) Ε, 

9 γενήµατος 
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Ίπρ, Τηϊς οἩρ 18 ἴμο 
ἸιθυΥ τοδίπαθπῦ 1 ΏΙΣ 
η]οσοᾶ, πλίοα 9 εἶοά 
3ος γοα. 51 Βπῦ, Ὃυ- 
Ἠο]ᾶ, ὅλμο Ἠαπιᾶ ο Ἠῖπα 
1παῦ Ῥοταγοία ηιθ 15 
π/ἰίἩ πηο οἱ ἴπο ἴαο]θ. 
25 Απᾶ ἵπυ]γ ἴπο Θοπ 
οἳ Πὰω ΡοοίἩ, 8 1ὔ 
γπας ἀθυτπαϊπεᾶ: Ῥπῦ 
πο πηῖο ἐλαῦ ταν Ὦγ 
ψ.λοτα Ἡᾳ ἵ5 Ῥουταγοᾶ | 
25 Απᾶ ἴπαογ Ῥεραπ {ο 

ἱᾳ τς ΠΠΙΟΠΡ ἴἨεπι- 
[Ββε1νθβ, πο οἳ θα 
16 νιας Ὅπαῦ Εποπ]ᾶ ἆο 
ἠήν Εμ. 

24 Απᾶ Ἴποτο ν/ββΒ 
18ο Αα δὐτῖο ΑΠΙΟΠΡ 
1πθηπι, πΏ]ο] οἳ ἴπθπα 
Εποι]ᾶ ὃε αοσοιπίοά 
ἴμε ρτεβκίοξῦ, 25 Απάᾶ 
Ίο δαὶᾶ «απίο ἴἔλρπα, 
πΠο Ἱεῖηπρς οἱ {πο ἄοτπ- 
τὶ]ες «εχεχοεῖ-θ ΙοτάδπΙρ 
οτε ἴλεπι; απὰ ὕπεγ 
τλαϊ εχετοῖδε βα{πογϊϐγ. 
Ώρον ἔπεπι 9τθ οβ]]εά 
Ῥεποξαςίουβ. 26 Βπί Υο 
δ)ια[ῖ ποῦ ὖε 5ο: Ὀαυ Ἡοθ 
ἔραῖ 19 ρτεπἰεεῦ απιοΏΡ 
τοι, 1εῦ Ὠἶπι 6 45 ἴλο 
γουησος; απᾶ Ὦο ἐπαῦ 
18 οἨ]εξβ, 38 Ὠε Τπαῦ 
ἀοἵὮ 5θιτο, 27 ἘΈοτ 
π/ΠθίἨετ {5 ϱτθαίος, Ὦθ 
ἐπαῦ θΙὐθείη αὐ πιθαῦ, 
ος Ἰθ ἴπαῦ δειγεί] 2 
ἵδ ποῦ Τε παῦ θεία 
Βαὖὐ πιουῦ Ῥυαῦ 1 ατα 
ΒΤΏΙΟΠς Τοι α5 Πθ {παῦ 
ΒεγτεῦΏ. 28 Ὑο9 ατθ 
Ὅμεγ πυη]οἩ Ἠαγο οοἩ- 
ο]παθα πνΙ(Ἡ παθ ἵπ ΤΥ 
πρπιρύαδ]οΏς, 29 Απᾶ 
1 αρροϊηῦ ππίο του ϱ 
Ἑϊἰπράοτα, 88 τΙγ Ἐμβ- 
'πες Παπ αρροϊηίθᾶ 
ππίο πιο; 30 Ἰλαῦ γο 
της εαῦ θα ἀτίη]ς αἲ 
πηγ ἴαῦ]ε ἵπ ταγ Κίπς- 
ἆοπι, απ 816 οη ἴΠγΟηΘΒ 
ἠπᾶρίωηρ ἵἴπο Ίνε]το 
Ίτ]ρες οἳ Τταρ]. 

81 Απᾶ {1ο Τιοτᾶ επ]ᾶ, 
ΒΙΠΙΟΠ, 8ΙΠΙΟΠ, Ὀεβο]ᾶ, 
Βηίαη Ὠρία ἀεείτεά {ο 
Λαυε γοαι, τΏαῦ Τρ ΤΩΒΥ” ᾷρ 
β){ὐ Όσοι 35 πηεεῦ : 
32 Ῥαῦ 1 Ἠαβντο Ῥταγεᾶ 
ῶο ἴμοο, ἐπαῦ Τη {αϊτἩ. 
Σ81] ποῦ: απᾶ πει 
Ἴποι ατῦ οοπτετἰαᾶ, 
βἰγεπρίπεπ ἴηγ Ῥτοῦῃ- 

«ΧθεἨ.. 99 Αηᾶ Ἡθ Απὶᾶ 
Χιπζο Ἠΐτα, Τιοχᾶ, 1 απι 
χεβᾶγ ἴο Ρο πΙίῃ ἔλοο, 
Ὀοί] Ἰπίο Ῥτίςοπ, απᾶ 
το ἀεβίῃα. 34 Απά Ἡρι 
μαΐά, 1 {ε1] π6ο, Ῥεΐετ, 

ΛΟΥΚΑΣ. Χχῃ. 

σαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινη διαθήκη ἐν τῷ 
ΒΑΥΙΠΡ, μνητ] σαρ [18] ἴπο πεῳπ οοτεπαηῦ Ἱπ 

αἵματί-μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν Ἰἐκχυνόμενον.ϊ 21 Πλὴν ἰδού, 
παν Ῥ]οοᾶ, πππῖσἃ 1ος γοα 18 Ῥοατοθᾶ οαῦ, Μοτοογοχ, Ῥελο]ᾶ, 

ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος µε µμετ' ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης. 
πο Ἠαπά ο Ἠΐταο Ἅ«ἀθ]λτετῖπρ αρ "πας [18] πα ποπ ᾖΤλθ ταδ]ρς 

22 Ἐκαὶ ὁ.μὲν.υἱὸς' τοῦ ἀνθρώπου Ἱπορεύεται κατὰ ᾿τὸ 
Απᾶὰ πᾶεθά ἴπο ΒομἨ. ΟΕ ΠΙΑΗ. Εοεβ8 "Ξοοοτᾶ1τπιρ 88 

ὡρίσμένον Ἱ πλὴν οὐαὶ τῷ.ἀνθρώπφ.ἐκείνῳ δὲ οῦ παρα- 
ἄν ηπς Όθοι ἀθθεγπιϊπεᾶ, Ῥαῦ πο το ἴμαῦ πια Ὦψ πγποπα Ἠθ 18 4θ- 

δίδοται. 98 Καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο Ἀσυζητεῖνὶ πρὸς ἑαυτούς, 
«λλγετεᾶ αρ, Απά ᾖἴπογ Ῥεραπ {ο απθ5ῖοἨ {ορείΏπος ΑπιοΏρ {Ποδπιδε]τεβ, 

τό, τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο µέλλων πράσσειν. 
315, σ/πο {πετ 16 πρΏί Ῥθοξ ᾖλεπι πο Ὀπβ πας αρουῦ Ἵο ἄο. 

24 ᾿Εγένετο.δὲ .καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τό, τίς αὐτῶν 
Απά ἴπετο τνα5 8]5ο Α ΒΙΤ4θ ΑΠΙΟΠΡ παπα, ἍᾖΠῖ5, πλ] ο ἴπεπα 

δοκεῖ εἶναι  µείζων. 36 ὁ.δὲ εἶπὲν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς 
5 ἐποιρΒῦ {ο Ῥο [πε] ρτεαῦετ. Απὰ Ἡθ ραῖᾶά ὕοΐλμεπι, πο ἍᾖἘίπρ8 

τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ  ἐξουσιάζοντες 
οἑ ἴπθ παῦΙοης πα]θ οτες » Τπεπι, Απάᾶ {ποβθ οχετοῖδίηρ α{λοσ]{γ οτες 

Σο ν ᾽ ῃ - ε -ν ων. ε/ κ η , ” 
αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται. 296 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἀλλ 
Ἴπθπι ἍῄἹνθ]]-ἀοςσχ αἴθ οπ]]εᾶ. μισο ὭἨποῦ τμ» ' Γ5Πα]] Ῥο]; Ῥαέ 

ὁ μείζων ἐν ὑμῖν Ἀγενέσθωϊ ὡς ὁ νεώτερος" καὶ ὁ 
8 Ετεαίθς .ΑπποηΡ τοι 166 Ἠϊτα θ- 38 πο ΤοΙΠΡΕΣ, Απά Πε πας 

ἡγούμενος ὡς ' ὃ διακονῶν. 2ἵ τίςγὰρ µείζω», ὁ 
1εμάς 88 Ὠθ{Π8βῦ 8οχτθς. Έοχ ν/ΠῖοἩ 18] ρχεβῖες, ἆθ ἰπαῦ 

ἀνακείμενος - ἢ ὁ- διακονῶν;  οὐχὶ ὁ ἀνακείμε- 
χθοΙΠΘΕΡ. {[βῦ ὕλΌ]ε] ος Ἡε της Βεγνεςῇ Π5] ποῦ Τε ἰπαῦ χθς]1Ώθβ8 

νος ἐγὼ.δέ 9είμι ἐν  µμέσῳ ὑμῶν' ὡς ὁ διακονῶν. 
[βὖῦ {αρ]ο]2 ἨῬπυΙ Άτα ἴπ [με] παὶᾷςν οἴἔγσοα απ Πε ἰμαῦ εστεδ. 

28 Ὑμεῖς δὲ ἐστε. οἱ διαµεµενηκότες μετ’ ἐμοῦ ἔν τοῖς 
Ῥιΐῦγο 816 ΤἨΠθΘΥ πο ἍἨανο οοπθπαεάἁ πι πα Ἰπ 

πειρασμοῖς-μου' 39 κἀγὼ διατίθἐµαι Ἠἡμῖν, καθὼς διεθετό 
παγ ἰεπιρίαῦϊοης, Απά Τ ἈΡρροϊπυ ἴοσοα, 88 δαυροϊαέεᾶ 

µοι ὁ.πατήρ.µου, βασιλείαν, 90 ἵνα Ῥἐσθίητεϊ καὶ πίνητε 
300 3π19 1πΙγ34ΑΐΠετ,  Κἱἰηρᾶοπι, τμαῦ ὅθ πια οαῦ απᾶ ταν ἀτίπκς 

ἐπὶ τῆς τραπέζης.µου ἐν τῇ-βασιλείᾳ-µου, καὶ ἀκαθίσησθε! ἐπὶ 
υπή ΤΩΥ ἴπρ]θ απ ταν ἸΧλπρᾶοπα, βπά τας βἱῦ ος 

θρόνων, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 
τητοπες, ἠαὰδρίπς πο ἴπειτο Ὁτίρεβ οἳ Ιεταε]. 

9] "Εἶπεν.δὲ ὁ κύριος). Σίμων, Σίμων, ἰδού; ὁ σατανᾶς 
Απάα 3βα]ᾷ 11Πο "Ἱ,οχᾶ, ΒπποΠ, ΒΙΤΠΟΠ, 1ο, δηΐαη 

ἐζφτήσατο ὑμᾶς, τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον' ϐδ ἐγὼ 
πηρπᾶρᾶ ο Ώμγο γοι,- 2ογἱΜο «εἰβήίῃπςρ [σοι] α5 ππεαῦ ω! 

δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ. ἐκλείπῃ! ἡ.πίστις-σου' καὶ σύ 
ἀραῦ. Ῥεβοιρπῦ 3ος 11ο, ἴλπαῦ τηαγ ποῦ Μα] τησ Μα Ἡ; απᾶ ἴμοα 

ποτε ἐπιστρέψας ἱστήριξονὶ τοὺς ἀδελφούς.σου. 39 Ὁ δὲ 
απηοιπ Ἠλθῦ ὑαγπεὰ Όπος  οοπΒτια : ΤἨψ ὉτειἩτοῦ, κος Απά πθ 

εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, μετὰ σοῦ ἔτοιμός εἰμι καὶ εἰς φυλακὴν καὶ 
βα]ά ᾖἴο Ἠϊπι, Τιοτᾶ, . πμ 1μθθ. τοπᾶν απ Ῥοῦμ {ο Ῥτσουα απά 

εἰς θάνατον πορεύεσθαι. 94 Ὁ.δὲ εἶπεν, Λέγω σοι, Πέτρε, 
το. ἄν το Ρο. Απά Ἡθ «ταῖᾷ, 1 1εΙΙ 1μεθρ, Τεϊςτ. 

ᾗ ἐκχυννόμενον ΙΤΤΙΑ. Χ ὅτι {Υ) ὁ νὶὸς μὲν ΤτΑ.. Ἱ κατὰ τὸ ὡὠρισμένον πορεύεται 1.ΤΤτΑ. 
Ὦ συνζητεῖν τπτ. :'Ἡ γιγέσθω ΤΊχΑ. 9 ἐν µέσω ὑμῶν εἰμι ΤΊιΑ. Ρ ἔσθητε ΙΤΤίΑ.. 
Ἀκαθίσεσθε γε 9Ώα]1 8ἱ6 ΑΠ; καθήσεσθε γε 8ηαΙ! οἷέ Ττε; κάθησθε Α. Ἱξ--. Εἶπεν δὲ ὁ 
Κύριος. Τ[ΤΕ]Α,”΄ - ἐκλίπῃ ΙΗΠΤτΑ.΄ ἢἵ στήρισον ΗΥΊτΑ, 



ΧχΧΙΙ. 

οὐ Ὑμήϊ φωνήσει σβμέρον 
1Ώ 1ο πήςο ΒΑ] οσο ᾖ{ἴο-ᾶαγ [1π6] 

γήσῃ Σμὴ! εἰδέναι µε." 
ἄθπγ᾿ Ἐπονψὶπρ 1θ.. 

Θθῷ Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
ἈΑπά Ἠο βυῖά ἴο ὕλοπα, 

10 ΚΕ. 
λλέ τν, Σο Ἀῃ 4 κ. 
ἄλεκτωρ Ἱπρὶν-η τρις Ἑαπαρ- 

σου Ῥεέοχο ἰπαῦ 1ηνῖσο {που πε 

“Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἅτερ ”βαλαν- 
πε. 1 Λ2επί γοι νψ]μοαῦ Ῥαχβθ 

τίου! καὶ ΄ πήρας καὶ ὑποδημάτων, µή τινος ὑστερήσατε; 
Ἀπᾶ Ῥτογν]»ίοη Ῥας απᾶ βαπάα]ς, πηγιμίπς ἀλᾷ γε ]ασ]ἷκῇ 

Οἱ δὲ «εἴπον,ὶ ὈΟὐδενός.ὶ 96 «Εἶπεν οὖν" αὐτοῖς  ᾽Αλλὰ 
Απὰ ἴ]ογ εαίᾶ, : Νουμῖπρ.: Ἠςε βα1ᾶ ἴπετεξοχθ 6ο {Ἠεπα, “Ἠοπεγες 

Νῦν ὁ ἔχων ἀβαλάντιον' ἀράτώ, ὁμοίως καὶ πήραν’ 
δηου” Ἠθ' 1ο Πβ8 8 Ρασδο 16ἱ Πῖπα {ακκε [15], 1 11]κο ΤΠΑΊΠΟΣ 8160 ΡΓΟΥΙ5ΙΟΝ αρ; 

καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ ἱμάτιον.αὐτοῦ καὶ ἀγορασάτω 
Απάηθ Ίο Ἠρε ποῦ [οπ6] 1εῦ Ἠῖπα 5611. ΠὶΕ ρατπιεπὺ απᾶ τναν 

μάχαιραν' 97 λέγω.γὰρ ὑμῖν, ὅτι “ἔτιὶ τοῦτο τὸ γεγραμμένον 
8 θη/οχᾶ; 4ος180Υ οσοι, ἐμοῦ σεῦ ΤΠ Ἰἴλαῦ ας Ῥθεπ γτΙὔθοπ 

δεῖ τελεσθῆναι ἓν ἐμοί, ἱτὸ! Καὶ μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη”- 
χημβὺ ο βοσοπαρ]ρ]ιθᾶ π ππο, Απά σι Γ1πε] Ίαπγ]οςς Ἠθ πας τεοκοπεᾶ: 

καὶ πγὰρι Ἀτὰι περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. 98 Οἱ δὲ εεῖπον,"' 
} 2ος 15ο (1ο {μΊπββ οοποθεπίΏβ 11θ Απ επᾷ Ίο, Απᾶ ἴμεγ  καἷᾶ, 

Κύριε, ἰδού,, µάχαιραι ὧδε δύο. Ο.δὲ εἶπεν αὐτοῖς; 
Ι1ιοτᾶ, ὍῬθμο]ᾶ,  "Αποτᾶ Ίεχο [7αχθ] Ὅπο, Απάᾶ Ἡθ ββίᾶ Ἅᾖ1οήλμοπη, 

Ἱκανόν ἐστιν. 
ΆἘποιρα 310318, 

κατὰ 
αοοοτάᾶΙηρ ἴο 

90 Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος 
Απά ροΐηπρ {οτί 9 ψεη} οπβίοπα ο {λε πιουπΏ 

των ἐλαιῶν' ἠκολούθησαν-δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ Ἰαὐτοῦ.! 
οἳ ΟἸ1ν6β, Απά {ο]]οινθᾶ Ἠῖτα 86ο 18 ἀδοῖρ]ες. 

40 γενόμενος.δὲ ἐπὶ τοῦ τύπου εἶπεν αὐτοῖς, Προσεύχεσθε 
Απά Ἠατίπρ Αχτὶνοᾶ αἲ ᾖΤἴπθ 4ο ες μω]ᾶ {ο ἴμεπι, Έχαγ 
2 ο Ε , Δ ον δν ΄ . 

μὴ.εἰσελθεῖν εἰς πειρασµόν. 4] Καὶ αὐτὸς. ἀπεσπάσθη ἀπ' 
ποῖ Το θπῦες ' Πίο ᾖεπιρίαίίου, Απά Ὦθ Ν/Α νλλάᾶταννι Έτοπι 

αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς.τὰ.γόνατα .προσηύχετο 
ἆλοπι αροπῦ  ϱὔοποθ] ἴμτοη, απά {α]ήπο ο [115] ἘποθΒ 

49 λέγω», Πάτερ, εἰ ᾖβούλει Ἐπαρενεγκεῖν' Ἰτὸ ποτῄριον 
ΒωλΊπρ, Ἐβίμας, 1 οι ατὺ π]]ήπς ἍᾖΤο ἴλκθ απαγ 3οαρ 

” Π Ως πρὸ -. λὴ ὁ θελ ΄ Ἰλλὰ ΔΝ ν η 
τοῦτο. απ εμου' πλην µη τὺ-θελημα.µου, ἄλλα τὸ.σὺν "γε- 
αγΠΙ ἍΊτοπι Ἰηθ--; Ῥαῦ τοῦ 1η σν]]], Ῥαῦ ΤΠῖπθ ῶοθ 

νέσθω.! 49 ""Ωφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ]! οὐρανοῦ ἐνισχύων 
ἆοπο. Απα αῬροατθοά Το Ἠϊπι αἩ 4Ἡρεὶ τοπ ΆΊθβτεη εἰτεηρίπεπίπρ 

αὐτόν. 44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσήηύχετο. 

Ἠθ Ῥταγοᾶ, 

Πτα, Απά νειπρ -π οοπβῖοῦ ἍτΊποχθΙπίοητΙΥ Ἡθ Ρτβγεά. 

Ῥἐγένετο.δὲ ῥΙ.ἱδρὼς.αὐτοῦ ὡσεὶ θρόµβοι αἵματος ἹΊκατα- 
Απά Ῥεσαβπιθ᾽ Ὅ 1]8 ανγθαῦ 38 ρτεαῦ ἀτορβ οἱ Ὀ]οοᾶ {α]]1τιρ 

« η γ ι ος Αρη] µ , ἃ 2 µ - 
βαίνοντεςὶ ἐπὶ τὴν γῆν. 45 Καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς 
ἀοπη 1ο πο εατί], πιά Ἑρτίπρ χἶδεη πρ. ἔτοπι 

προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς «τοὺς μαθητὰς" εὗρεν "αὐτοὺς κοιµω- 
Ὅτβγες, οοπιῖης ᾖ3Το πε «ἀῑβαῖριε τς {οαπᾶ Ίπετα β]9εΡ- 

220 
πο οοοκ εἨα]] που 
ογοΥ/ 1Πί8β ἄαγ, Ὀεξοτθ 
{η8ὲ ἴποια 9Πα]6 λχίοθ 
ἄ4επγ ἴπαίῦ ἴποα Ίκποη- 
εβῦ π1θ- Ἔ 

35 Απᾶ Το θβ]ᾶ απῖο 
{λεπι, Που Τ δεπίγοα 
πνιθλους ὮῬάσδε, απᾶ 
ςοτῖρ, απᾶ 5ηοες, ]8οκοᾶ 
γθ αἩγ’ ἰπίπσ Απά 
Τπευγ βαἰᾶ, Νοίπίπρ. 
96 Τπεπ θά Ἡο Ἡηῖο 
Ἴποπα, Βπίυ ποπ, Ἠθ 
ἁλαῦ ἨαίἩ α Ῥασςο, 1εῦ 
Ἠϊπα Ία]κα Τΐέ, απᾶ 11Κο- 
πνάςθ Λῖδ 8οζΙΡ: απᾶ Ἡθ 
Όμαῖ «Ἠβίμ πο βποχᾶ, 
1εῦ Ἠϊπι οε]] Πΐ5 ρατ- 
πηθεηὮ, απᾶ Όαγ 9Π6, 
37 Ἐοτ 1 58Υ ππίο τοι, 
τπαῦ 1Π18 ὑπαῦ 18 τυτῖί- 
σεη πιιεῦ γεῦ Ῥο Ἀο- 
3οπιρΗςμεᾶ Ίπππε, πιά 
Ἡο Ίτνας τουκοπεά ἆ- 
ΤΠΟΏΠΡ ἴπο 1χ8ΏΒΡΤΕΣ- 
8018: Τοχγ ἴπο ἴπίπρα 
ΟΟΠΟΘΓΠΙΠΡ 119 Ἠπτο 
ΑΠ επᾶ. 8 Απᾶ Τπεν 
παᾶ, 1Τοτᾶ, ΛῬεπο]ά, 
Ἠετε αγε νο Αποτῦβ, 
Απιᾶ Ἠεδα]ά ππ{ο ὕπεπα, 
10 19 οποπρΏ. , 

99 Απᾶ Το οα1πο οἱ6, 
ΒηΏᾶ σεηῖ, 88 Ὦρ τ/ββΒ 
πγοηῦ, το ἴπθ τπουΏ{ οἳ 
ΟΥ ήνεε; απᾶ Ἠϊ5 ἀ]βοί- 
Ῥ]68 αἷ5ο {ο]]οπαᾶ Πῖπι, 
40 Απᾶ γ/Πεπ ο γ/θ8 
Βὓ ἴπε Ῥ]πςσθ, Ὦθ εαἰᾶ 
ππίο ἔπεπα, Ῥταν Ὀιαῦ 
γο επίεγ ποῖ Ἰπ[ο ἰοπρ- 
Τ8ί1οΟἨΠ. 4] Απά Ὦρ π9β 
ππ(πάχα γη ἔτοσα πεπι 
ΒὈοιῦ α βίοπε”5 σᾳ5ῇ, 
᾿Απᾶ ἈΚπεε]εᾷ ἄονππ, 
απᾶ Ργαγεᾶ, 45 Ξαγἰπᾳ, 
Ἐαΐπεχ, 1 ἴποι Ὦθ 
ππΙ]]]Ώς, τ6ΠΙοτθ ΤΠ 
πρ Ττοπι Τωο: ΊΕΥΕΙΓ- 
'ποα]εςς 1οῦ τιν τντ]1, 
Ῥαῦ πίποθ, Ὦθ ἆ49Ἠπθ8, 
45 Απᾶ Ίλοετο αρρεατοᾶ 
ΑΏ αΏρε] ππῖτο Ἠϊπα 
ΣΤΟΤΑ Ώεατοπ, 5ἰτεηρί]ι- 
εηῖησ Ἠ]πι. 44 Απά 
Ῥοϊηρ. 1Ππ 1 ΑΡΟΠΥ θ 
Ῥτας ΕΙ ΠΙΟΓΘ ΕΊΙΣΏΘΞΕΙΥ: 
πα Ὠϊ5 βπνεαῦ πίηθ 48 
16 ποτε ρτεπῦ ἄτορς. οξ 
Ῥ]οοᾶ Σα]]1ϊΐπρ ἄοπνπ το 
1ηθ ρτοιπᾶ. 4ὁὀ Απᾶ 
πυηεη Τε το5ο πρ {τοπα 
ΓΒΨΕΣ, Ώπᾶ πν88 σο1Π8 
το Ἠῖς ἀῑκοῖριθς, 18 
Σοαπᾶ ἴποπα Ε]θε | 

ν.-- μὴ (γεαᾶ 5Ώβ]] ποῦ οτοπν) ττ:α. π ἕως η] ΕΤΊχΑ. 
εἰδέναι Ι1τ. [μη] α. : βαλλαντίου ΓΤΤΙΑΥ. 5 εἶπαν Ι1ΤΤΑ. 
ο ὅὃ δὲ εἶπεν Ὀὰΐ Ἡο 5α1ά τ; εἶπεν δὲ ττ. ἆ βαλλάντιον ΙΤ1νΑγγ. 
[γὰρ] ΕΤτ. Ἀ τὸ {ηαῦ (οοΠποαεΓΠΊΩΡ Ίηε Ὠ88 4η οιιᾶ) στα. 
οἱρ]6β8) τττα. κ παρενέγκαι Ἐ; παρένεγκὲ ὕπχε ο ππας ΤΤ. 
πι γινέσθω ΤΤτΑΨ. Ἡ ετθες4ἡ, 44 ήπ[ 
ὃ ([ο] δα) τα. 4 καταβαίνοντος ΤΑ.’ 
αὐτοὺς ΤτιΑ., 

ε--- ἔτι ΙΤτιΑ. 
Σω αὐτοῦ (γεαά ἴπο αῑδ. 
1 τοῦτο τὸ ποτήριον ΤΊτΑ: 

ο ἀπὸ τοῦ {ΤΟΙΩ {16 πο. 
«1: αὐτοῦ (γεαᾷ Ἠ]5 ἀἰςοΙρ]εβ) Ε. 

α µε ἀπαρνήσῃ 
5 Οὐθενός ττιλ) 

{ὅτι 1, 

Ρ καὶ ἐγένετφ 
3 κοικωμένους 



90 
Χοχ κοστόπν, 46 απᾶ βαὶᾶ 
υπίο ἴλαπα, ΤΗΥ 5]εορ 
Σε2 τῖβο απᾶ ΡΑΣ, 1εςδῦ 
Ὑο επῖίος Ἱπίο Ίἵοπιρ- 
1Α{1οἨ. 

47 Απᾶ π]Ἡῖ]ο Ἡθ τεῦ 
βΡα]κο, Ὀε]ο]ά α τοα]{1- 
ταᾶᾷς, Ἀπα Ἠθ Ελαῦ ας 
οπ]]θᾶ Γ14βΒ, 9Πθ6 οξ 
1πο ᾖπε]το, πεπῦ Ὦε- 
2οτθ Ἔλρπα, Απᾶ ἄτουν 
ὮΏΘΑΓ Πίο «ἆθεαπβ Το 
χὶ»5 Ἠϊπα, 48 Βαἱ ζεβαβ 
εαῖᾶ αη{ο Ἠΐτα, {πᾶφς, 
Ῥείταγεςί ἴλοα ἴμε βοπι 
οἑ πια πΙη α Ἰῑβ82 
49 Ἠποη {που πλ]οῖι 
πγθγο αρουῦ Ἠϊτα βάπ 
πηαῦ οπ]ᾶ 1ο11οῦγ, 
ΤΠεγ πρὶᾶ απίο Ἠΐπα, 
Τιοτᾶ, Πα] πο βπιῖζθ 
πνῖυλ ἴμο απγοτᾶθ 50 Απιᾶ 
οπ9 οἳ ἔπεπα 5πποίθ ἴμε 
βεγγαπῦ οἱ ἴπο Ἠϊρα 
Ῥχϊοςξ, πᾶ οαῦ ο Ἠϊ8 
τὶσμίέ θᾳτ, 51 Απά ᾖο- 
Βυ5 απςνγεγεᾶ θπᾶ βα]ᾶ, 
Βυῇβεγ γο ἴπας Έλτ. 
Αιπιά Ἡρ ἰοπολπεᾶ 8 
68Υ, Απᾶ Ἠεα]εᾶ Ἠΐπη. 
6 μον εσας πρ]ᾶ 
ππίο ἴπο οΏ]εξ Ῥ]θβίς, 
Ἀπᾶ οαρίβΏι οἳ 1πθ 
Τειηρ]ε, απᾶ ἴπε ϱ]άθχβ, 
Ὅτ]ΊοἩ Ίοχθ σοπ1θ ἴο 
Ἠΐτα, Ῥο το Όοπιθ οπῦ, 
β5αραϊπαῦ α ηπϊοξ, ση 
Βπνουᾶς Απᾶ είατος 
535 Ἠ Που 1 πας ἀαῖ]τ 
ση γοα 1π 119 Ἔετι- 
ρ]ο, γο βἰχείομεά {οτί 
Χο Ἠππάς αροϊπεῦ πιε: 
τας ἰμ]9 19 σος ποις, 
Ἀπᾶ {ΠθΡροπες οἱ ἀρε]- 
Ὥρςβ, 

54 Τμεηπ Ίοοἷς ΊἨεν 
Άΐτα, πιά 16 Λΐπι, ϱιᾶ 
Τουρέ Ἠϊτα 1πίο ἴπο 
ηΏΐρα τῬε]εβϱς ΊἸοτβε. 
Ἅπᾶ Ῥεῦεγ {ἔο]]ογγεᾶ 
ΑΤαχ ΟΕ, 5 Απιᾶ π/πεη. 
1πεγ Ὠφβά Κἰπᾶ]εᾶ Αα Ώτο 
ἅπ πο το]ᾶσν οἳ ἴπο 
1β]1, αππᾶ πθτο εεῦ 
ἄοππη 1οβοίπες, Ῥεΐετ 
μαΐ 4ου Ατηοηρ ΤΠοτα, 
56 Επί α οροτύπΊΏ ταβ]ᾶ 
Ῥεμε]ᾶ Ἠΐτα α5 Ἡο βα” 
Ὦγ ἴπο το, απᾶ Θβτη- 
εί] Ίοοκθοά Ἄροῦ Ἠΐτα, 
Απά βα1ᾶ, ΤΗΙΒΤΟΘΤΙ νγαβ 
απο νε Ἠΐπη, 67 Ατιᾶ 
Ἡο ἀρπ]εᾶ Ἠϊπι, ααῖπε, 
Ποια, Ι Έπου Πῖτα 
ποῦ, δ8 Απᾶ αξζεγ ΑΒ. 
Ἡ001θ Ἱμ]ο αποίπος 
παν πα, απᾶ εαἰᾶ, 11:49 Ἐπου πι, 

ΑΟΥΚΑΣ. ΣΧΗΠ. 

"μένουςϊ ἀπὸ τῆς λύπης, 46 μαι “εἶπεν αὐτοῖς, τί κάθεβδετα” ρ 
1ης ᾷτοτα ρτίεξ, ” Απᾶν Ἡο οαῖᾶ το σπιν αν γοῦ 

ἀναστάντες. προσεύχεσθε, ἵνα μὴ.εἰσέλθητε εἰς πειρασµόν. 
Ἡατιπρτίδεπ αρ ρτασ, 9ΠΑί ο τας ποῖ επίεσ Ιπίο {επιρίαίίοη., 

47 Ἔτι'δὲ αὐτοῦ.λαλοῦντος, ἰδοὺ ὄχλος, καὶ ὅ λεγό- 
Απά /Υοί- "5 ος Ἅνγας ερεαχῖπρ, Ῥεπο]ᾶ πο Άπά Ἡθππο ἍἨπ/ββ 

μενος Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, προήρχετο παὐτῶν,! καὶ 
οα]]εᾶ σφαᾶας, 919 ΟΕ {19 πας 3ΓΑΒ ΡοἶπΡ Ῥείοςσθ άμεσα, απά 

ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαν αὐτόν. 48 Σὸ.δὲ᾽Ἰησοῦς' εἶπεν 
ἀτθιγ ΏΘΕΣ πο ύεραβ ἴο ΕἶδΒ Ἠΐτα, - Βαϊ Πεδις βαῖᾶ 

αὐτῷ, Ἰούδα, φιλήματι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου .. παραδίδως; 
σοἩΐπα, οπάαα, 1 ο Ἐἷπς πθ ἈΘοπ οὔπααπ Ἅἀἄελγεχεξῦ Όλο αρ 2 

49 ᾿]δόντες-δὲ οἱ περὶ αὐτὸν τὺ  ἐσόμενον γΥεϊπονὶ 
Απᾶ “εεοίπς 11Ἠ050 "ατοϊπᾶ «Πτα πλαῦ πναῬ αΌοιῖ {ο Ἠαβρεπ. αι. 

Ζαὐτφ;ὶ Κύριε, εἰ πατάξοµεν ἔν  "μαχαίρᾳϊι 60 Καὶ ἐπά.. 
το Ἠΐτα, Ἰοτᾶ, βΠα]1 να να. τν Ἡ Πε] αποχάδ πιά ορπιοῦθ 

ταζεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν ὑτὸν δοῦλον τοῦ ᾿ἀρχιερεως,! καὶ 
ἄρπε λα οετύμήπ οί Σίπεπι ἴπο Ῥοπάπιαπ οξ{1ο Ἠϊρη αν ᾿Απᾶ 

ἀφεῖλεν “αὐτοῦ τὺ οὖς' τὸ δεξιόν. 51 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
1οοΚ ος Ἠ18 -. α1ΡΗ8.. Ἀπάα πο. εεαφ 

εἶπεν, Εᾶτε ἕως.τούτου. Καὶ ἀψάμενος τοῦ ὠτίου ἠαὐτοδι 
βαἱᾶ,  ῬΒαπος {πας έατ. Απά Πατίπρ ἑοασοπθᾶ {πο .. οἳ Ἠϊπα 

ἰάσατο αὐτόν. ὅδ Εἶπεν. δὲ εὁῑ ᾿ησοῦς πρὸς τοὺς παρα» 
Ἡρ Ἡρα]θᾶ Πϊτα, Απᾶ Αβα]ᾶ 116518 Ίο ἍΊἨοβε Ὢπο πετ 

γενοµένους Ιἐπὶ αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ 
σοπαθ Αραϊπεῦ πα, οἩ]εί Ρεϊεςβίς απᾶά οπρίαίπ5 οἱ πο ως 

καὶ πρεσβυτέρους, Ὡς ἐπὶ λῃστὴν Εἐξεληλύθατεῖ μετὰ 
βπᾶ εἴαετων 'Α5 αβαϊπδῦ Ατοῦρες ἍΊἨατθ γθ οοπιθ οπό να 

μαχαιρῶν καὶ ξύλων : .68 καθ. ἡμέραν ὄντος. τα μεθ’ ὑμῶν 
Βγ/οτάς 'Άπᾶ βἴαγοςτ ασ ὍΊοη 1. τς να. σοα 

ἐν τῷ ἱερῷ οὐκ.ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ. ἀλλ 
1π το ὕοπαρ]θ 59 ο ος: ποῦ από Εσουσ] Ῥαπᾶς -- 1ηΘ/ Ῥαε 

αὕτη ὑμῶν ἐστιν! ἡ ὥρα, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους. 
ἡΠία Ἅγοιυς Ἅᾖ38Β ους, Ἀπᾶ ο Ῥοπες αξ ἄαγ]ειοςς. 

54 Συλλαβόντες δὲ αὐτὸν ἤγαγον,. καὶ εἰσήγαγον 
:Απιᾶ εν ποϊπεᾶ Ἠΐτα ον 1εᾶ Ενσα ΑΙΤΑΥ], ΑΠᾶ. 1εᾶ 

αὐτὸν! εἰς Ἰτὸν οἶκον" τοῦ ἀρχιερέως' ὁ δὲ: ης ἠκολούθει 
Ἠϊτα  ΙΠίο πο ἹἩοπςθο οξίμο Ηρῃ Ῥρεϊος, ἃ Ῥεΐετ τας 2οἳΊομ]πς 

ύθ σὅ η δὲ πῦὂρ ε ὐλῆ μακρόθεν. . ἀψάντων' δὲ πῦρ ἐν ἐσῳ τῆς αὐλῆς, 
ΒΕΑΣ 088, Απᾶ Ἠατίηρ Κἰπά]θά α Ώτο Ἱπ [1π9] πα]ᾷρδῦ οἳξ ἴμο σουσέ, 

καὶ "συγκαθισάντων! δαὐτῶν! ἐκάθητο ὁ Πέτρος Ρὲν.μέσφὶ 
Επᾶ “Βανίηρ 9παῦ “ἄοσπι "μοβοίπες 11Ἠαγ 1ρ8ἳ οῬεΐετ ανους 

αὐτῶν. 66 ἰδοῦσα.δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήµενον πρὸς 
ὌἨοτα, Απᾶ σος .βθοπ Ἠϊπι 18 3πιαϊὰ Σοοτίαίπ -"αἰδίίπρ λα 

τὸ φῶς, καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ, εἶπεν, Καὶ οὗτὸς σὺν 
119 Μαλί, Απᾶ Ἠανίηρ Ιοοκεᾷ μικοώψ οἩ Ἠΐτα, βῖᾶ, Απᾶ {Πίβ οπο Τα 

αὐτῷ ἦν.. 7 Ὁ.-δὲ ἠρνήσατο Ἀαὐτόν,ί λέγων, εΓύναι, οὐ 
Ἠΐϊτα ᾖπθβ. Ῥπύ Ἡο ἀθπ]οά 1πι,' 58Υ1ΠΕ, τον 3που 

οἶδα αὐτόν.! 8 Καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, 
Απᾶά αξίες ος Αποῦᾖεσς βοεῖπσ Ἠϊπα: βαἰᾶ, 

αχ 

ὅ--- δὲ Άπια 1ΤΊτΑΥΓ.: 
.-- αὐτῷ Έα. 

ο αὐτοῦ. τητα. 
εἐστὶν ὑμῶν ΊπττΑ. 
ΤΤΤΑ. 

ὃ µέσος ΤΤτΑ, 

. μαχαίρῃ ΤητΑ, 
9--- ο ΗΤΊΤΑ. 

π αὐτούς ΟΙΤΤτΑΥΥ. α ᾿]ησοῦὺς δὲ ΤττΑ. 5 εἶπαν Ι/ΤΊτΑ. 
Ὁ τοῦ ἀρχιερέως τὸν δοῦλον ΤΤΤΑ ο Τὸ οὓς αὐτοῦ ΙΠΤΤΑ. 

-Ε πρὺς π. ε ἐξήλθατε. οβπιθΥθ ουῦ τη. ἀλλὰ ΤΑ. 
κ. αὐτὸν (γεαᾶ [ηΤω]) ΗΤΤΑ. ἍἈἹτὴν οἰκίαν ΤητΑ. περιαψάντως 

3 περικαθισάντων, Ἠαν]ηρ 5αΐ Ατυαπᾶ τς; συνκαθισάντων τι,”  --- αὐτῶν Ιπτες. 
4 -- αὐτὸν ΙΑ]. Σ οὐκ οἷἶδα αὐτόν, γύψαι ΤΤιΑ.. 



ΧΣΙΙ. ΧΧΠΙ., κ” τκτἛΕ. 
τς. τσι πε τα η. ο Εστ Καὶ σὺ εξ αυτων εἷ. Ὁ.δὲ Πέτρος "εἶπεν, 'Άνθρωπε, οὐκ εἰμί. 

Απᾶ ἴλοα οἳ ἴπθπι ατί, Ῥπὴ Ῥεΐοτ βαίᾶ, Άη, «1 ατα πού, 

ὅ9 Καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, ἄλλος "τις ᾽ διϊσχυρίζετο, 
το Απᾶ Ῥατήπῃ ο]αρεεᾶ αΌοαξ ΄Ἀους 1οπθ, Ἰ "οἶμες -ῃ “ορτθαίπ 5ἱχοΏβΙσ ΑβΗγπιαᾶ, 

λέγων, Ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ’ αὐτοῦ ἦν' καὶ .γὰρ Γαλι- 
ΣΩΥΙΠΡ,  Ίω υταία Α5ο ἰΠῖ5 οπθ η Ἠϊτα 88; 10Γ4156ο ϱ αλ]- 

λαῖός ἐστιν. 60 Ἐἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, ΄Ανθρωπε, οὐκ.οἶδα Ὦὃ 
Ίθαιπ 918, Άπια "ραᾶ αῬοΐετ,, Ματ, 1 ποπ ποῦ π]αξ 

λέγες. Καὶ παραχρῆμα, ἔτι λαλοῦντος.αὐτοῦ, ἐφώνησεν 
ἔποια ΒΑγεςί.'-  Απά ἍἹπιπιθάίαίεΙψ, γεῦ ᾖ45 19 πας βρεαξίπρ, 30Υο9Υ; 

τό] ἁλέκτωρ' 61 καὶ στραφεὶς ὁ κύριος ἐνέβλεψεν τῷ 
11Ἡο Ἅᾖοοςζ. Απιά Πανίηρ ἐατπεᾶ, ἰπθ Τιοτᾶ ἸοοΚκεᾶ αἲ 

καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ λόγου, τοῦ κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ, 
απᾶ "τοπιεπιρετθά αρρίε 3θ ποτᾶ /οΕ:Πθ Τιοτᾶ, Ἠοιπ Ἶε βαῖᾶ {Το Ἠΐπα, 

Πέτρῳ' 
Ῥοΐετ: 

"τι πρὶν  ἀλέκτορά φωνῆσαι Ἱ ἀπαρνήσῃ µε τρίς. ϐ2 Καὶ 
Ῥοΐοτο [1ηθ] οοοκ οτοῖν τποα ψ]ί ἀθεπγ τι {Πτίρθ, Ἅπα 

ἐξελθὼν  ἔξω πὸ Πέτρος! ἔκλαυσεν πικρῶς. 
Ἠανίηρ ροπο {οτίἩ οπ{ς]άθ Ῥεΐενς περῦ ὈΙεΜετ]γ. 

ϐ9 Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες Στὸν Ἰησοῦν! ἐνέπαιζον 
Απά {πο  ππεη ἩὙἍπΠπο “οετο Πο]ᾶῖπρ 165118 τποσκεᾶ 

αὐτῷ, δέροντες 64 καὶ περικαλύψαντες αὐτὸν ὅἔτυπτον 
Πΐπι, Ῥρπίάπρ [Πίτα]; απᾶ Ἠατίπρ.οὀτετεᾶ πρ Ἠϊπι {πε πετο ϱὐτ]κίπς 

αὐτοῦ τὸ πρόσωπο», καὶ! ἐπήρώτων αὐτόν," λέγοντες, Ἡρο- 
Ἠ18 Ίᾳορ, απᾶ Ἅπετο αξκῖτπρ πῖπα, ΞΑΥΙΠΡ, Ἔτο- 

Φήτευσον, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; θ6 Καὶ ἕτερα πολλὰ 
ῬΗεςΣ, ππο 1815 Ίπαῦ Εὐταο]ς᾽ περ :Απά "οῦμετ "ὍἨῖπρς "ΤΙΑΠΥ. 

βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν, 
Ὁ]αβρηεπποιβΙ  ἍΠεγ π]ᾶ {ο ἍµΠίπε, : ὲ ὧα 

66 Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα  συνήχθη' τὸ πρεσβυτέριον 
Απᾶ πΊεπ 16 Ώθοβππθ αγ ποτό ραϊποτεᾶ {ορείπετ {πε εἰάετηοοά 

τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς, καὶ "ἀνήγαγον' αὐτὸν 
ΟΕ {π8 ΡεοΡ]ε, ῬοίἩ ομῖθξ ρτίθ5ές απᾶ . κοτῖρας, βπᾶά ΤΠογ 1εᾷ Ἠῖτα 

εἰς τὸ συνέδριον δἐαυτῶν,! λέγοντες, 67 Βἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, 
Ιπίο αβαπΏθάτίτα α/ῃ6Ιχ, ΒΗΤΙΠΡ, 18 ἴλοα ατὺ ἴπθ Ομτῖςί, 

εεἰπὲῖ ἡμῖν. : Εἶπεν.δὲ αὐτοῖςοι 'Εὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ-μὴ μη 
τα]] τβΒ, Απά Πρ βαῖᾶ {ο ίπεπα/ 1 ποια 1 εποπυ]ά 1ε]1, τοῦ αὖ 811 

” λ ο ῃ , Ν , 
πιστεύσητε" ' 68 ἐὰν δὲ ἀκαὶι ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκρι- 

πτσα]ᾶ γο Ῥοἱϊθτθ; Απά1ξ  αἶςο «1 βποπ]ᾶ αθῖς [σοπ], πού οὐ αἩ] πγου]ᾶ σθ 

θῆτέ «μοι, ἢ ἀπολύσητε.! 69 ἁπὸὺ.τοῦ νῦν : ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ 
Άπβινθς Τηθ, ΠΟΣ εί [πιε]ρο., Ἠεποεξοτίπ  θΠα]1 ο Πε Βοπ 

΄ ΄ 3 ” - ’ - -” 

ἀνθρώπου καθήµενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάµεως τοῦ θεοῦ. 
ΟΕ ΤΙΒΠ. βνάπρ αἳ Γυπ6] τιρΏί Ἠαπᾶ οξ ἴπθ ΤΡοπες οξ α.ά. 

70 εΕἴπον" δὲ πάντες, Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; “Ὁ.δὲ 
Απᾶ {που Αβαϊᾶ 1211, Τποα ἴπεῃ ατύ ἔμο ΒοἩ. οἳἑ ἄο42 Απᾶ ο 

πρὸς αὐτοὺς ἔφη, Ὑμεῖς λέγετει ὅτι ἐγώ εἰμι. 71 Οἱ δὲ Ῥεῖπον,! 
ᾱ το Ίπεπι Ἅεαῖᾶ, πο βαγ, ἴπαῦ 1 απ, Απα πε οαἶᾶ, 

Τί ἔτι Ἰχρείαν ἔχομεν µαρτυρίας!; αὐτοὶ.γὰρ ἠκούσαμεν 2 -Ύαρ η µ 
πα ΑΠΥ ΠΙΟΥΘ Ἀπθθᾶ ́  Ώβντθπθ οξωώπίίπθβῦ Ἅος ΟΠΤΡΘΙΥΕ Ίατο Ἠθυτά 

ἀπὸ τοῦ.στόματος.αὐτοῦ. 
Στοτα Ἠ{βΒ[οπΏ] ταοπ/{Ἡ. 

9 Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν Κἠγαγενὶ 
πα Ἠανίηρ τῖδεῃ πρ ΑΙ ᾖ{ἰπθ πια]Πίαᾶθο οἱ ἔπετα 1εά 

3291 
Τῃσα αγξ 4180 οἳ {παπα 
Απᾶ Ῥεΐετ εαἰᾶ, Μαπ, 
1 απ. ποῦ, ο Απᾶ α- 
Ῥοαῦ πο 98ραοθ οἳ 9Π6’ 
Ἡοιτ αξίθ; αποίλος, 
σοπβᾶοπ{]γ ο Ἡτπιθᾶἡ 

ΟξΑ ἱταῦμ τ1β ςεανῖηρ 
ίσιο πο Ίναθ τηέ] 
Ἠϊπα: ΟΥ Ἠθ 15 α ἀα]]- 
Ίφατ. 60 Απά Ῥείες 
βα]ᾶ, Μαπ, Ι Κπον; 1ος 
πγΏαϊ {Ποια 5αγεςδῦ. Απᾶ 
ἀπαπαθβΙᾳ{6]γ, πνηῖ]ο Ὦθς 
γεῦ 5ραΚε, ἴπο οοο]ς 
οχεῖγ, 61 Απᾶ {με Τιοτᾶ 
Τατηεᾶ, απ Ἰοοκεᾶ 
Ἄροπ Ἐεΐογ. Απᾶ Ρεΐες 
τεπιαπιΏογθᾶ ἴμο πιοτᾶ 
ΟΕ {πε Τιοτᾶ. Ἠοὺ Ὦθ 
Ἠπά βαῖά απίο ἨΠΐπα, 
Ἔεέοτο ἴμο οοσ]ς οτοῦν, 
ποια ΒΏα], ἀεπγ τιθ 
{Ἠτίσθ, 62 Απά Ῥοΐες 

"επῦ οαῦ, απᾶ περῦ 
Ῥϊυ{ετ]γ, 

635 Απᾶ {πογηοεπ {παῦ 
Ἠο]άσε5αβ πηοξ]κεᾶ Πϊπα, 
Άπά οπιοΐο επι. 64 Αιιά 
πιπεη {μεν Ἠπά Ὀλπά- 
1ο]άεά Ἠΐπα,ἴπεγ είταςκς 
Ἠϊπα οη {πο άᾳο8, αιᾶ 
Ἀσκεά ἈἨϊπι, 6ΒΥΙΠΡ, 
ΈἘτορβεςδγ, πο 15 16 
ἴπαῦ Απιοίθ Ἅ1πεο 2 
65 Απᾶ ΤΙΑΠΥ οἵπος 
τηϊῖπρε Ῥ]ββρπεπαοιδΙσ 
βραχκα , πε αραϊπαῦ 
Ἠῖτα, 

66 Απᾶ 15 βοοπ ας 6 
πποΒ Δ4Υ, πο Θ]άετς οΕ 
πο Ῥεορ]ε απᾶ 1πθ 
οΏῖθε Ῥτϊεδί5 απᾶ {19 
βοτῖθθς σαπ1θ {οβοείἩος, 
ΑΠ 1οὰ Ἠίπα 1π{ο {Ποαῖσ 
οουποῖ], δαγίΏς, 67 Ατίὸ 
ἴποι πο ΟΗμτ]ςέ 2 161] 
Ἂδ. Απάᾶ ο 5α1ᾷ απῦο 
Ίπεπι, 14 Τ ὐε]] τοι το 
πΠ]] ποῦ Ὀε]ίοτο: θ8απᾶ 
18 Ἰ 45ο αδκ Ίσα, Υθ 
πη]] ποῦ ΑΏΒΙΥΕΣ 1ηΘ, 
ΤΟΥ ]εῦ πιέσο. 69 Ἠετε- 
Ἀ1ΐθΓ 5Ώβ]1 ἴπο Βοηπ οξ 
1ηΦΏ 51ῦ ϱἩ ἴπο τὶρης 
Ἑαπᾶ οἳ ἴλο Ῥοπες ος 
αοά. 70 Τπεηυ κϱαἰᾶ 
{Πεγ α11, Ατί ποια ἔπεπ. 
ΤΠε Μοπ οἳἑ ἄοᾶδ Απᾶ 
Ἡο ραϊῖᾶ απῖο ἴπεπι, Υθ 
βαγ ἰπαῦ 1 απα, 7] Απιᾶ 
νπεγ παἷᾶ, ἸΠαῦ πεεᾶ 
πνς ΑΠΥ Σατίηπογ τῦ- 
τεςς ὃ ΤΟΥ γγο οασκε]τεκ) 
Ώατε Ἠεατὰ οξ Πῖςδ οπ/π. 
παουῇη, ' 

ΧΧΤΙΙ. Απᾶ {πο 
πιπο]ε πιπ]Ωταᾶε οξ 
ΊΏετα Άτο5θ, απᾶ 1εᾶ 

5 ἔφη τττα. ἍᾖἨἳ--- ὃ (εαᾶ Ππ6]) απτττΑασ/. 
(γεαᾶ Ἠθ πορῦ) αττῃΑ]. Σ αὐτὸν ὨπΠὰ ΤΤΊτΑ. 
. --- αὐτὸν ΤΤτΑ. 5 ἀπήγαγον ἴΏεγ ]οά ὀπναγ ττια. 
ᾱ--- καὶ ΙΤΤΤΑ. 6-.. µοι η ἀπολύσητε τ[ττΑ]. 
ἃ εἶπαν ΙΤΊΤΑ. -ἱ ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν Ίσα, ἍᾖΚὔγαγον ΘΟΣΤΤΑΥΓ. 

16 

 - σήμερον ἴο-άαγ τττΑ. 
Σ --- ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσωπον, καὶ [Τ]ΤΊτΑ. 

5 αὐτῶν ΤΊΓΑΥΓ. 
{ -Κ δὲ ὨἨοεγεί 1 ΤΤτΑ. 

5 ----ὁ Πέτρος 

ο εἰπὸον ΤΤΓΑ. 
ξ εἶπαν Τ1τΑ. 



92 
1ΐπι απ{ο Ῥ]]αΐς, 2 Απᾶ 
{Που Ῥεραη {ο Άοομςδθ 
Ἠΐπι, δα τς χοππᾶ 
τμῖς }εἴίου Ῥοχγεχίίπα 
Το ΠβίΙοΏ, απᾶ Τος- 
Ῥάᾶϊπρ ἰο ρὶτοεισραίο 
1ο Ο2884Σ, ΒΑΣΊΩΡ ἴλαῦ 
Ίο Ἠϊπιβε]ά ἶ5 ΟἨτ]ςί α 
Ἐϊηπρ, ἃ Απᾶ Ε]]αΐθ 
Ἀεχκοᾶ Ἠϊτη, ΡΑΥΙΠΡ, Ατὸ 
ἔποια πο ΕΙπρ οἳ ἴπο 
μεσα ῇ Απᾶ ἩθαπβΊεΓ- 
εὰ Ἠῖτα απᾶ ραῖᾶ, Ίποα 
ΕΑ7οςῦ 1. 4 Τπεπ 5αϊᾶ 
Ῥι]αίθ {ο ᾖμπο ολῖεξ 
Ῥτ]οβῖς απᾶ {0 Πο Ῥεο- 
Ῥ]6, 1 ἄπᾶ πο {αα]ὸ ἴτπ 
ΤμίΦωβη. ὃ Απᾶ {ἴπεγ 
πτετε {Πο ΊΏΟΤΟ Ἠεχος, 
ΡΑΥΙΠΡ, Ἠο βτχείἩ πρ 
1Ἠε Ῥεορ]θ, Τεαεπδας 
τητοιρπουῦ Α]] ζθπάγ, 
Ὡερίωπίηρ {τοη ϐα8- 
11166 {ο ἴπῖβ Ῥ]αςθ, 
6 Ίπεηπ Ῥϊ]αΐο Ἠεατά 
οἳ 4118, Ἡθ αρ]κοᾶ 
πνΠθίπεςσ πο ΠΙΒΏ Φεχθ 
Ε ἀπ]1]εΆη. 7 Απᾶ 8 
ΒΟΟΏ 48 Ἡθ Κπεν μα 
Ἡθ Ῥε]οπσθᾶ ππί{ο Ἡε- 
χοᾶ)β Ἱωχ]βάΙοῦίοπ, Ἡθ 
βοηύὀ Ἠϊπι {ο Ἡοτοᾶ, 
Πο ἨΙΙΠξθ]ξ 8]βο πα8 
Βἲ Ζετσιβο]επι αἳ ὑλδε 
άϊπωπρ, ϐ Απᾶ ὙΊεῃ 
Ἠετοᾶ ΄ΒΑνν’ ὦθ8Άβ, πε 
πΥΒ5 οχορεᾶῖπρ ρ]βᾶ: 
ΤΟΣ 9 στα ἀθβῖτοιις 6ο 
Βεο Ἠῖτπι οἳἑ 8 Ίοπαε 
Φ6ᾷΦΟΠι, Ώδσβ11βθ Ἡε Ὠαά 
Ἠεατᾶ τβΏΣ {ἐπῖπρς οξ 
Ἠϊπα; οπᾶ Ἡθ Ἠορεᾶ {ο 
Ὢαγθ ΒΕΘΠ 6ΟΠ16 τη- 
χβο]ο ἆοπο Ὁγ Ἠῖτα, 
9 ΤΠεηπ Ίιο ᾳποδύ]οπθᾶά 
νηη Ἠϊτ 1π ΤΙΒΏΥ 
σγοχᾶς; Ὀιιῦ Ὦρ ΑΏΡΥΥΕΓ- 
εἆ Ὠἰπα ποἰΒἰπρ, 10 Απᾶ 
Ἴπθ. οἩΏΙαξ Ῥτϊεςδίς απᾶ 
Εοτίοες βίοαά απᾶ τε- 
Ἠεπιεπ/{]γ ασοιβεᾷ Ἠϊτη. 
11 Απᾶ Ἠετοᾶ γη τη ΙΒ 
1ΠΕΏ οἳ αχ βοῦ ΠΊτῃ αἲ 
ποαρΗηῖ, απᾶ πιοσκεᾶ 
Λΐζππ, απᾶ Ατταγεᾶ Ἠϊτα 
ἄπ 8 ΡΟΙΡεΟΠΒ τρῦθ, 
βπᾶ εεηύ ἨΙπῃ αραῖπ {ο 
Ῥϊ]αϊε, 12 Απᾶ ἴπο 
Εατιθ 4βΥ Ῥϊ]αΐο απὰ 
Ἡοτοᾶ ετο πιβᾶρ 
Στιεπᾶς ἰορθίπεχ : οτ 
Ώεέοτε [37 γγετθ βἴ 6π- . 
πηϊῦγ Ὀρποορπ {πθπι- 
6ο]νοἙ 

», 19 Απᾶ Ῥϊ]αΐο, ποπ. 
Το Ὠβᾷ οβ]]εᾶ {ορείπετ 
Τηο οΏ]εξ ΤἘη]εδίς απᾶ 
1Ἠ9 Γα]ετβ απᾶ 119 Ῥθο- 
δο, 14 εαϊᾶ ππῖο ἴπεπι, 

ο Ώαγο Ὀτουρηίύ {π]8 

ασπῃ, 
2 ἠρξαντο.δὲ “κατηγορεῖν . αὐτοῦ, 

.... 

ΛΟΥΚΑΣ 
αὐτὸν ἐπὶ τὸν ΙΠιλάτον.ῖ- 
Ὠῖτα το Ἐλαίο, Άπια ἴπεγ Ὄεραη ᾖ{ο 80οπβε 

λέγοντες, ΓΤοῦτον  Νεὕρομεν' διαστρέφοντα τὸ ἔθνος", καὶ 
κατ]ηρ,, Τηϊς [Γπααπ] τε Ξοαηᾶ ρεχγεσῖπρ άμο .. απᾶ 

κωλύοντα «Καΐσαρι΄ φόρους" διδόναι, Ῥλέγοντα ἑ ἑαυτὸν χριστὸρ 
Σοτριάάϊπρ “ἴο Ύσδας "αάραίο Ί15ο3Εΐτο, ΒΗΥΙΠΡ ἨΗϊπικο]Ε οπασε 

βασιλέα εἶναι. ὃ Ὁ δὲ. αΠιλάτος! Σἐπηρώτησεν! αὐτόν, λέγων 
δᾳΚΙπρ Ἅᾖ5. ἃ Ἐ1]αῦο απεβθϊοπεά. Πίτα, αωσίοε 

Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων; Ὁ.δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ 
μοι Σατῦ πο. ᾖἈἘπρ οξ πο π6υοῦ Ἅπά ο ο πε Ἠλτα 

ἔφη, Σὺ λέγεις. 4 .δὲ.Πιλάτος' εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 
Ββᾶ, Τποι ΒΑΥεΞῦ, Απᾶ ῬΗαΐθ Βαά4 Ίο 1μο οἙίοξ Ρειεδῶ 

καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἓν τῷ. αρθροπ ούτω. 
Ἀπᾶ 1μοθ ποσα Νούις Επ4Ι ὮΛῬ]απιαρ]θ ἵπ ϊ 

ὅ Οἱ δὲ ἐπίσχυον, λέγοντεξ, Ότι ἀνασείει τὸν λ) λασ- 
Ῥτὴ ἴλοαγ π/ετο ο. βασίηρ, Ἠο εἰῑτβ πρ {πο ΡόορΙθ, [τοι 

κων καθ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, " ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλι- 
1πρ ο ο. 11ΠἸο οξ σας, ο σπης Στοτα αἱ. 

λαίας ἕως ὧδε. ϐ αΠιλάτος! δὲ ἀκούσας 'Γαλιλαϊανὶ 
1εθ εγεπ ἴο Ἰετε, Ῥαῦ Ἐϊ]πίθ ἩἨατνίηρ Πεβτᾶ 11 ᾖ[παπιθά] 

ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄνθρωπος Γαλελαϊός ἐ ἐστιν 7 καὶ ἐπι- 
Ἀβ]κθᾷ Ψηείλετ {πο Ίππο ς ᾽ολΗ]θαι 38 απᾶ κιτς 

γνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρώδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν 
πουν {πβὺ ἔτοτα {πο ο. οξ Ἠετοᾶ Ἠθ]μ, 19 βοπῦ τα αἨ]τα 

πρὸς 7 Ἠρώδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταιᾳ 
Ἠετοᾶ, σλεις 31ο πο αὐ ύθτπρβα]θτα . 1πο8θΘ 

ταῖς ο. 8. ὁ δὲ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν 
ἀ4ασβ. Απιὰ Ἐετοᾶ 5ρεῖηπσ φθ5αθ8 ο οα. ΕΤαΦΙΙΣ, 

ἦν γὰρ Ὀθέλων ἐξ.ἱκανοῦὶ ἰδεῖν αὐτόν, διὰ τὸ ἀκούειν 
ΣΟΥ Ἡθ ννα8. πλδηῖης ΣΟχ Ίοπρ Το 5εθ Ἠϊτα, Τθοβ1ς5θ οξ σε 

απολλὰ!ϊ περὶ αὐτοῦ. καὶ ἤλπιζεν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ 
ΤΩΒΊΥ ΓΠΙπρΒ οοποβχΏΙἩς Ἠΐτα; Ἅαπᾶ Ἡθ πας Πορίηρ βοππθ Ββἶρῃ ο πεο "Ἡν 

αὐτοῦ γινόµενον. 9 ἐπηρώτα-δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις, ἱκανοῖς' 
3 1τη. 1499, Απάᾶ το ο. Ἠϊτ ᾗἆἹπ 3γποχᾶβ ασ, 

αὐτὸς. δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ.. 10.εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχ- 
Ῥαί ηθ Ὃ ο. Άηβπγετεά Ἠΐτη, Απά ”μαά 3οιοοᾶ 3119 , ”ολμίοε 

ιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, εὐτόνως κατηγοροῦντες Ξ αὐτοῦ. 
βργ]εςίς “απᾶ Σ:19 5ροσ]ρες; σης βοουβίπς Πΐπα, 

11 ἐξουθενήσας.δὲ αὐτὸν 7 ὁ Ἡρώδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν 
ασε 3ςοῦ 5ο ποιρΏίῦ "Ἠΐτα 1Ἠετοά για «5Ἔποορς 

αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν ᾿αὐτὸνὶ ἐσθῆτα λαμ- 
απῖς, Ἀπᾶ Ὠαγίπρ πιουκθᾶ τα], Ῥασίπς ρπέίοα ὨἨΕῖπα 3ΑΡΡΑΤΕεΙ 1β8ΡΙ6Ι- 

πρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ "Πιλάτφ.! 19 ἐγένοντο-δὲ φίλοι 
αἷα Ἡρ δεί ραοὶς Πίτα το ΕΙαίθ, Απά Ῥεορπιρ Στίεπᾶς 

ὅ.τε Πιλάτος καὶ ὁ Ἡρώδης! ἓν αὐτῇ.τῇ ἡμέρᾳ µετ' ἀλλήλων' 
ῬοίΒ Ε]αίθ απᾶ Ἠετοά οἩη ἴλβί βαπιθ ἅἄατ' πα οπθ αποίμεςῃ 

προὐπῆρχον-γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς εἑαυτούς.! 
Φοχ Ώεξοχθ ἴπογ Ὕγετο αὖ. ΘΗΠΙΗΙΤΙΥ τι Ῥθύπθεα 1ΠεπάβεΙγεβ. 

19 αΠιλάτος' δὲ ἀσυγκαλεσάμενος! τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τους 
Απά Ῥ]]αΐο Ἠατίηρ οβ]]6ᾷ ὑἑοροῦμος πο ολο Ρεϊεδίς απᾶ {πο 

ἄρχοντας καὶ τὸν λαόν, 14 εἶπεν πρὸς αὐτούς, Προσηνέγκατᾶ 
ΣΠΙΕΥΒ. Ἀπᾶ Ίἴηο Ῥεορ]θ, εστι το 1Ἠε71, πο Ῥχουραί 

/ ὰΠειλᾶτον π. πι εὕραμεν ΤτνΑ. ἃ -- ἡμῶν (τεαὰ ουχ ὨΘΙΙΟΏ) πττκ[Α]ν;. ο φόρονά 
Ρ - καὶ απᾶ [1]ττι[Α]. α Πέιλᾶτος Τ. . ἠρώτησεν ΤΊτΑ: . -- καὶ 

-- Ῥαλιλαίαν π[α]. 7 -- τὸν 1. π ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ΠΔΏΥ Όπιθβ 
κ- πολλὰ πτιλ. 5 -- καὶ δἱδοἩ. α----- αὐτὸν (/εαά [ητα]) [τ.][τε]Α. 

Ὦ Ἡρώδης καὶ ὁ Πιλάτος(Πειλ. τ) ΤΊτΑ. οαὐτούς ΤΊτΑ. ἀ,συνκαλεσάμενος Τι 

Ἑαίΐσαρι 1ΤΤΤΑ. 
ΈΕσεη πτ[κ]. 
σπἰδΏ]Ώρ' ΤΤΤΤΑ. 
Β Πειλάτω τ. 



ΧΣΙΠΙ. 10 ΚΕ. 

µοι τὸν. ἄνθρωπον.τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν' καὶ 
Το ᾖπθ ΜΕὰς πιαὮ, 86 θατηίηΡ ΑπαΥ πε Ῥεορ]θ; οδπά 

ἰδού, ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας εοὐδὲν' εὗρον ἐν τῷ 
Ῥεπο]ᾶ, 1 Ῥεξοςθ τοι Πανίπρ εχαπιἰπθᾷ [Ηἱτα] “πούμίπρ ΣΕουπά Ίπ 

ἀνθρώπῳ.τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε 
ΤΠίβιτοαη. Ῥ]απιαβρ]θ [ᾳ5 Το ἴπθ {ΠΙπρΒ] υξ πΠπΙοἩ γο Ὀσίηρ αοομβαἴίοπ. 

κατ αὐτοῦ: 16 ἀλλ οὐδὲ Ἡρώδης' Γἀνέπεμψα.γὰρ ὑμᾶς πρὸς 
βΑρο]ηςδὺ Πίτα; ἔ ΠΙΟΣ ΘΥΕΠ. Ἠετοᾶ, Ξοσ 1 ϱεπῦ 5πΡρ 1γοα ᾖἵο 

αὐτόν, καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον 
Ἠΐπα, Ἀπᾶ ο, ποϊθηίπς ποσῦπγ οἱ ἀθαί]ι 18 ἆοπθ 

αὐτῷ. 16 παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. 17 5 Ανάγκην 
Ῥγ Ἠΐπι, Ἠατίπᾳ ομας[λκεᾶ Σὔπεχεξοχθ Ἠΐπα Ι γγ]] τοῖθαςο ΠΗτη],  “Νεοεςβῖίσ 

δὲ εἶχεν ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ  ἑορτὴν ἕνα.ὶ 18 Ἀάνέ- 
απουγ31θ"Ἠαᾶ ἴοχο]οῶσ Ἅ«Όοίπεπ αὐ [πο] {εαθῦ 916, 31Ἠ9Υ 

κραξαν! δὲ Κπαμπληθεί, λέγοντες, Αἷρε τοῦτον, ἀπόλυ- 
3οτῖθα “οαῦ 1Ρραῦ 3} ἵπ α πια», ΒΑΥΙΩΡ, Άπαν συ υπ [ππαβπ], 31θ- 

σον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν' 19 ὕστιςἦν διὰ στάσιν 
Ίθαβδθ Ἰβπᾶ {ο 15 Έλταβῦρας; πιπο τς οἩ ποοοηῖ οξ Ἱπςαγτθοί1οιι 

ο ’ . ” ΄ 9 ΄ 1 | 

τινὰ γενομένην ἔν τᾷ πόλει καὶ φόνον ᾿βεβλημένος 
τα “οθτίβίη τηβᾶθ 1π ἴπο οἳψ απᾶ πιυχγᾶες οαςῦ 

φυλακήν.! 90 Πάλιν Ποῦνὶ ὁ πΠιλάτος! προσεφώνησεν», 
ΤΕΙδοΗ. Αραΐϊη {ἴπετθξοτθ Ῥηαΐ9 οβ]]εᾶ το [παπα], 

θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν. 31 οἱ δὲ ἐπεφώνουν, λέγοντες, 
ππὶςμῖπρ Ἅᾖἢο τε]σἈςθ 16518, Ῥπί τπογ ποτε οτγ]ηρ ουί, ΒΑΥΙΠΡ, 

ῬΣταύρωσον, σταύρωσον!" αὐτόν. 323 Ὁ. δὲ τρίτον εἶπεν 
Οτποῖ{γ, ογιοΙ{γ Ἀπα, .Απᾶ πο α ἰπίτά ΓΠπαε] βη]ᾶ 

πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν 
το Ίλεπα, ὍΠπαῦ Ζἴπεαπ ᾖΛ1οτΙ ἀῑά Σοοπαπα]6 αμΠὶς [ὔπιαυ]2 Νο 

αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτφ' παιδεύσας οὖν αὐτὸν 

εἰς 
ἀπίο 

οβ56 ΟΕ ἀθΑῖῃ ἀ4οππάΙ ἵπ ΑΕΠ, Ἡατνίπρ “ομαβίϊςεά 1:Πεχαξοσθ : Πτα 
ε ΄ ε . 3 Ν Ψ - / ” ΄ 

ἀπολύσω. 25 Οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς µεγάλαις, αἰτού- 
ΕΙ] το]θαρο [ἩΙπα]. ἍἈἘπῖ ἴμθγ πετο αχροπῦ πΙτα”γοῖςε ᾿Ίοιά, ββκίηρ 

µενοι αὐτὸν σταυρωβῆναι' καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν 
τος Ἠΐπα το ο ογυο]βοᾶ. Απᾶ  τῬτεταἰιεᾶ 1πθ τνοῖσθ οἱ ἴποπα 

καὶ τῶν ἀρχιερέων.ὶ 24 :0.δὲ' "Πιλάτοςϊ ἐπέκρινεν γενέσθαι 
Ξπᾶ οὔὴἩθ ολῖεξ Ρεἱθ8ί5. Ξ Απᾶ ΡΙ]αΐθ βᾶ]πάρεᾶ 35ο “9ο 34οπθ 

τὸ. αἴτημα αὐτῶν. 395 ἀπελυσεν.δὲ, αὐτοῖς! τὸν διὰ 
αγµοὶτ 3τεαποξί, Απᾶ ο το]θβςξεᾶ {ο ἴπεπι Ἠϊτα πΠο οἩ βοοουηῦ οΕ 

΄ Α ο » [ή Λ Π / εν 

στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς ἵτὴνὶ φυλακήν, ὃν 
{πδυχτοούίοη ἈΑπᾶ τωπγᾷοτ ἨὨφβᾶ Ῥεεπ ο͵ςδῦ Ίπῖο Ἅᾖἴπο ΤΕΙςΟΠ, ποσα 

ἠτοῦντο" τὸν.δὲ.]ησοῦν παρέδωκεν τῷ.θελήματι.αὐτῶν. 
4π6γ αε]κεᾶ Εοσ; Ὅαῦ Ζε5ιβ ηθ ἀε]ϊγετεᾶ πρ το ἰπεῖτ ση]. 

206 Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι "Σίμωνός 
Απᾶ 8 Τπεγ 1εᾷ απαν Ἅ"Ἠίπ, ἨΠανίπρ Ιαῖά Ποιά οἩἳ ' "δΙπιοῦ 

τινος Κυρηναίου Ἡτοῦ' ἐρχομένου" Σάπ᾽ὶ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν 
πρ οετίρῖπ Αα ΟΥτεπίαη. οοπιῖηῃᾳ. Έτοτα  Βθ]ᾶ, ἴπεγ Ῥαῖ προη 

υ -- μ Ν ’ 3” 2 -” » , 

αὐτῷ τὸν σταυρὸν φἐρειν Οπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 27 ᾿Ἡκολούθει 
Ἠϊπλ / Ὅπθ  ἍοΓο058 το Ῥεασ Π0] Ῥομίπά φθβας, 3ΊΠετο Α{ο]]ονίτπρ 

δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν, αἳ καὶ! 
ῥαπά Ἠϊπα αρτθαῦ του]θιᾶρ οξ ἴπθ Ῥθορίθ απᾶ οΟ4 ἨΜΟΙΙΘΠ, ΤΠΟ κΑἶδο 

2935 
ΣΩΑΏ Πηπ{ο 18, 88 ΟΠΘ 
ἴπαῦ γρεγνοτίοίη 1Ἠθ 
Ῥοαορ]ο: απᾶ, Ῥε]ο]ά, 1, 
Ἠατίης οχαπαϊπεᾶ Λίπε 
Ῥοξοτε σοι, Ἠμπο {ουπά 
πο ἐπι]έ Ἰπ ταῖα παρ. 
{οπομῖης {ποςο {πηρε 
ΥΤΏΘΓΘΟΕΥΟ ασοοβε Ἠΐτη: 
15 πο, ΠΟΣΓ γοῦ Ἠετοάᾶ: 
1οχ 1βεπύ γοι {ο Ἠἶπας 
Άπάα, Ίο, πουμῖηρ ποἵ- 
{πγ οἳ ἁἀθαίῃ 15 ἆοπθ 
ππῖο Ἠϊνα, 16 1 πι] 
{πετοεέοτε ολβθί]δε Ἠΐτη, 
Αηπᾶ τοθ88ε Ἅἡἠίπι. 
17 (Έογ οξ πεοεβεῖἑγ Ἡθ 
πηιςῦ χε]οηβθ 9Π96 ππῖο 
ΤἨΏετα αἲ {πο 1οεβθῦ,) 
18 Απᾶ {ΠοΥγ οτγῖοᾶ ους 
81] οὐ οπος, ΒΑΥΙΩΡ, Α- 
ππΑΥ πα ἰΠὶς πιαπ, 
Άπά τε]εβδθ Ἱπίο τβ 
Ῥαταῦῦρας: 19 (πἨο ος 
Β οργύθΊη βεᾶ11οη πιβᾶθ 
1π Ίηο οἷῖσ, απὰ {4ος 
πηυτᾶοες, π88 οαςὲ 1η- 
Μο ΡΣί5οῦ.) 20 Ρἰ]πΐ9 
1Πεχείοσθ, ολ]]ϊπρ 1ο 
τε]εΒβδθ 16518, ΒΡΑΚΘ - 
ραϊπ {ο {πεπι.. 21 Βας 
{µε ογ]οᾷ, δαγΙΏηϱ, Οτα- 
οἳ{γ λῖπι, οτασοῖξγ Πϊπι, 
22 Απᾶ Ἰο βαἷά ππίο 
ΈἨετω ἴμο τπ]τᾶ ἐῑπιο, 
ΤΗΥ, νιλαί ενΙ] ΠατἩ 
ηε ἆοπθᾖ Ι Ηαγο ἔουπά 
ἨΟ «815 οἳ ἀεαῦἩ 1π 
Ἠϊπι: 1 νΠ]] {ποχθίοτθ 
οΏββίϊ5θ Ἠϊτα, απάᾶ 1εῦ 
λΐπι ρο. 25 Απάὰ ἴλεσ 
Ὕποτε Ἰηβίαπῖ νη(η ]οιά 
νοϊῖσθς, τεαιιτίηρ ἴπας 
Ἠθ παἰβΒῖ Ὀο εγας]βεά, 
Άπᾶ ἰπετοῖοςςοξ ἔμθτα 
Άπα οξ {Πε «Ώ19ξ ρτ]εβία 
σουβ{]εᾶ. 24 Απᾶ Εἰ- 
Βἲο Ραγερεπεποθίηπῦ 

45 εποι]ά Ὃε 88 1Ἠοθγ 
χοηι]τθᾶ, 25 Απᾶ Ἠθ 
χε]θββθὰ Ἀπτο ἴῆετα 
Ἠΐτα ἴλαδὲ Τος βεά{τῖοτ 
Απά πιιτάες σνας οβ5ί 
1ἨΏ{Ο ΡΓΙ5ΟΠ, ΨἨσΟπα ΤΠεΥ 
Ἱηβὰ ἀθριτεὰ;, Ῥαΐς Ἰθ 
ἀε[τετοᾶ ὁ εβαΒβ {ο (ποῖς 
πι]. 

26 Απᾶ Ας {πεγ 1οᾶ 
Ἠϊπα ΑΤΝΑΥ, ἴπυγ Ἰαὶᾶ 
Ἠο]ᾶ προΏ οπς ΒΙΠΙΟΗ, 
8 Ογτεπίατ, οοπιῖπᾳ 
οα{ οξ {πο σοαΠ/{χΥ, απιᾶ 
ΟΠ Ἠ]πι ἴλογ Ἰαιά 116! 
0Υ055, ελαῦ Ἠε τωρα 
Ἓθας 1 αξίες «1981Β, 
27 Απά ἴπετο {ο]]οπεᾶ 
Ἠ]πι Α ρτοαῦ 6ΟΠΙΡΑΠΥ 
οξ ῬεοΡρ]ε, απᾶ οἳ πνο- 
ΊΠΕΩΏ, ἨΠΙΟὮ 8150 Ὀθ- 

9 οὐθὲν της. 
ς -- εΥδε 11 [τ]ττι[Α]. 
ἐν τῇ φυλακῇ ΤΤτΑ. 
Ρ Σταύρου σταύρου ΠΤΊτΑ. 
ο[τ]τττατγ. ἕ--- την ΤΤΤΤΑ. 

κ ἀποιι 7 --- καὶ ΙΤΊτΑ. 

Ἀ ἀνέκραγον ΤΊΤΑ. κ πανπληθεί τ. 
τι δὲ ΏΟΨΘΝΥΘΣ ΣΤΑ. 3 Πειλατος Τ., 

4 ---- καὶ τῶν ἀρχιερέων [τ]τ[ττα]. α καὶ ΤΙ ΤΊτΑ. 
7 Σύμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον ΙΤΤΙΑ. 

{ ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς {οχ Ὦθ 5εηῖῦ Πίτα Ὀβοῖς ἴο τς τ. 
Ἰ βληθεὶς ([βληθεὶς] Α) 

ο --- αὐτοῖς ἵΠεπλ 1, 
5-. αὐτοῖς 

Ἡ--- του αν’. 



254 
σγαϊ]οᾷ απᾶ Ἰππιοπίοᾶ 
Ίϊπι, 25 Βπ6 1ο α8 ύαχπ- 
ΠΡ Ἠηπίο ἴποταο απ]ὰ, 
ἘἨαπιαρ]ιίοτβ οἱ 2οτιιδα- 
191, σου ποῦ Εος 1ηο, 
Ῥιΐ πνουρ Ίος Τουσ- 
Εετοβ, απᾶ ος ουσ 
οΠϊ]άτοπ. 25 Ἐος, Ῥε- 
1ο]ᾶ, ἵἴμο ἄαπγδ 4χθ 
οοπιῖΏΡ, 1Π ὅπε Πίο 
1πογ 5ΠΏα]] βηγ, ῬΒ]οββοά 
α)ε ἴἨθ ὮΏβΙΙΟὮ, απᾶ 
γπο ποιιῬς ἔλαῦ πΘΥος 
Ὢλχο, απᾶ ᾖἴπο Ῥβρ5 
πυΏ]ο] πότοχ ρανοβκιο]ς, 
30 Τπεῦ επα]] ἴεγ Ὦο- 
Ρὶη ΤΟΡΛΥ {ο {πθ ποἩ- 
Τ8198, Ἐα]] οη ας; οπᾶ 
1ο ἴπο ΕΗ111Α, 6οτος Ἡ1β. 
9] Έοχ 18 ἴΠθγ ἄο ἴλοςθ 
Τπῖπρβ 1η Αα 5ΤΘΘΠ ἴχθο, 
σιπΏπῦ επα]] Ῥο ἄοπο ἵπ 
1πο ἄτγ2 82 Απᾶ ἴπετο 
Ὑγετθ 15ο Ὅππο οἵπες, 
τωβ]εξασἴοχς, 16 πΙῦα 
Ἠΐτη 6ο ρε ρα ο ἀεαῖ], 
35 Απάᾶ πΏοπ ὕπεγ ἩΥθτθ 
ο0ΊΠ6 ἵο ᾖπο Ῥ]ᾳσο, 
σγΏΊοὮ {5 οπ]]εᾶ Οπ]- 
γαΤΣ, ἴἨοχθ ἴπεγ οτι- 
οἶβοά Ἠϊτα, απά {πο 
ΣΩΘΙΘΕΒΟΡΟΣΒ, Ο01Πθ6 ΟΠ 
1ηο χῖρΏί Ἰαπᾶ, απᾶ 
{πο οἵπεσ ο, ἴπε 1εΕ6, 
94 που Βπ]ᾶ ᾖοδις, 
Έπίποας, ξοχρίτε ἴποπι; 
ΣΟΥ; ἵλμεγ που. ποῦ 
πιπαῦ 1Πογ ἄο. Απά 
ΤΠ6Υύ Ῥατίεά Ἠϊβ ταῖ- 
πηεηῦ, απᾶ οπδῦ 1οἳς, 
95 Απά ὑῃπορεοΡρ]θ εὐοοᾶ 
Ῥοπο]άϊπρ. Απᾶ ἴλο 
ΣΗΊΟΥΒ ΛΙΒο πηζἩ ἴποεπι 
ἀοχγ]ᾶεᾶ Ἠῖπι, 5αγῖηρ, 
Ἠο βαγοεᾶ οὔ]ογ; Ἰεῦ 
Ἠϊπι 58νο Ἠίτιςο]ε, 1Ε 
Ίο Ῥο ΟἩσία6, ἴπο οἼιο- 
Εοη οἳ ἀοά, 26 Απᾶ 
τηο 5ο]άΐασς αἶδο πιοςκ- 
εᾱἄ Ἠϊπι, οοπιῖπσ ᾖἵο 
Ἠϊπα, απᾶ οβετῖης Ἠϊπα 
τΊπερας, 57 απά 5αγίπᾳ, 
11 ἔποιι Ῥο ἴπο Ἐίπρ ος 
Τπο ἆ6επα, βαγε ΤΠΥΑο6]2. 
98 Απά α 5αροχβδοτῖρ- 
91οη 85ο Ίνας πτϊθζοπ 
οτε Ἠϊπα 1ω Ἰαῦίοτς οἳ 
ατεε], απᾶ Τιαβῖη, απᾶ 
Ἠερτον, ΤΗΙΣ5 15 
ΗΕ κῖκα ΟΕ ΤΗΕ 
:ΕΠΡΒ 

39 Απᾶ οπο οἱ ἴμθ 
ΤΙΡΙΟΕΒΟΤΟΥΒ πυἩῖοὮ 
πγεχο Ἠπηροᾶ τα]]εᾶ οἩἨ 
Ἠΐπα, βαγΊΏΡ, 1 ἴποα 

ΛΟΥΚΑΣ. ΧΣΙΙΙ, 
.) ον το) , ὃς Ας Ἰώφ ο) αν μας] 

ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 28 στραφεὶς.δὲ πρὸς αὐτὰς 
πνθγε Ὀοσνα]ππςσ απά ἹἸαποπέίπσ ἍἈῑπι, Απάᾶ υμτπῖηπρ το ”λοπε 
τι” - τν ῃ ε , ῃ ΄ Ἐν 
ὁ' Ἰησοῦς εἶπὲν, θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ.κλαίετε ἐπ' ἐμέ, 

16.15 5.14, Ὥααρητογσϐ ο σογΙβα]θηι, πποερ ποῦ 1ος πα, 
π ο τε ν Ἅ ο -ἴι Αν :. .» ε/ Ε , 

πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κχαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τἐκνα.ὑμῶν' 39 ὅτι ἰδού, 
Ῥαῦ "Εος 3γοιυμβε]γος ΄ποερ απᾶ 4ο: γοιχοβ]]ᾶτεπ : ᾶος Ίο, 

ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι 
8196 οοπιῖης ἆασς ἵπ πΠ]οἩ παν πνΙ]1 αγ, Ἀ]θββθᾶ Ἅᾖ[το]ί]χο ῬαστοἨ | 

λα ΄ ο ) ον Φ. Ξ 9 ο ὃς λ2Ω” ή 
καὶ " κοιλίαι αἳ οὐκ ἔγεννησαν καὶ μαστοὶ οἳ Ῥούκ.ἐθήλασαν. 
Βηᾶᾷ  ποπιῦς Πο ἁἀῑᾶ ποῦ Ῥεασ απᾶ Ὀχθαβίς ΠΙΟ ῥΡατο ποῦ βπο], 

90 τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν, “Πέσετεὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
ΤηοἨ ϱΏπ]] ἴπαγ Ὀερίη {ο 5αγ ᾖΤο 6 πιομηέαίπς, Έα. προι τπβδς 

καὶ τοῖς βουνοῖς, Καλύψατε ἡμᾶς. 91 ὅτι εἰ ἓν ἀτφὶ ὑγρῷ 
Ἀπᾶ Ίο ἴμε Ἠ1118, Όοτος πδ. 40Ο: Ἡ ἵπ Ἅᾖ1ἴπθ ῥρτεοἩ - 

, .ω α 3 » ο) ῃ ”1 
ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἔν τῷ ξηρῳ τί γένηται;, ϐ2 Ἡγοντο 
σχθρ ἴμοςο ἴπίηρθ ᾖ3Ἠογ ἆο, ᾖπ τιπθ ἂτγ π]παῦ πααγ ἔα]κθρ]ασο 3ΊΠοτο:]οᾶ 

δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 99 Καὶ 
Σρηᾶ Ά]5ο Λοὔπος 19ππο πιβ]οξαοῦοσς πι ἍἨϊπα {ο Ῥθ Ῥαῦ ἔο ἀθαί]. Απά 

ὅτε «ἀπῆλθον' ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον κρανίον ἐκεῖ 
πΠἘη ἍΠογ 61ΊΠΠΆΘ Το ᾖἴπθ ἍῬ]πος ορ]]οᾶ ϱ Ὀκα]] Ἅᾖ1πεχθ 

ἐσταύρωσαν αὐτόν, καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ  δεξιῶν 
1Η6Υγ ογαοἰβεᾶ Ἠϊπ, απᾶ πο πιβ]εξαοβοτ, ἍᾖΤπθοποθ 98 [πε] τὶρμε 

ὃν. δὲ ἐξ  ἀριστερῶν. 94 Ιὁ δὲ’Ιησοῦς ἔλεγεν, Πάτερ, ἄφες 
απᾶ οπθ ΟἨ [119] 1986, Απά 26818 βαϊᾶ, Ἐπίλος, {οχβίνα 

αὐτοῖς' οὐ.γὰρ.οἴδασιν τί ποιοῦσιν.ὶ Διαμεριζόμενοι.δὲ τὰ 
{πεπα, 40Υ ἴπεγ ΚΠοὶΥ ποῦ π]Ἱαῦ Ἅᾖλεγ ᾶο, Απά ἀϊνίδ τις 

ἱμάτια.αὐτοῦ ἔβαλον Εκλῆρον.! 96 καὶ εἰστήκει ὁ λαὺς θεω- 
Ἠϊβ ρᾳτπιοπίς -ἴἨΠογ οδῦ κα ]οῦ, Απᾶ 3δειοοᾶ 3ΧίπαΖροορ]ο Ῥο]ο]ᾶ- 

μα ας ἐξ / ζ δὲ Ἶ μη ε τζξμι . ) ρα [ῃ λε 
ρῶν' ἐξεμυκτήριζον-δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες 'σὺν αὐτοῖς,' λέγον- 
1ἨΡ, Άπᾶ “νγετο "ἀογ]άϊῖπρ 3Α]5ο 11Π9 τα]ους ππΙἩ ἍΊἵΠοτη, 847- 

τες, Άλλονς ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν εἰ οὗτός ἐστιν ὃ χριστὸς 
1ΠΡ, Οίποτθ Ίο κανοᾶ, οὐ Ἠίπι β8τοθ ἩϊπιβοΙξ 1 ᾖτ1ἰπί5 18 ἴπο Ολτὶςε 2 

Κὁ τοῦ θεοῦῖ ἐκλεκτός. 96! Ἐνέπαιζον!' δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρα- 
ἴπθ 398 3ᾷοᾶ "οπἩοδεῃ. Απά πιοσκθᾶά Ἠΐπα α]5ο ἴἨθ εο]- 

τιῶται, προσερχόµενοι "καὶ! ὄξος προσφέροντες αὐτῷ, 97 καὶ 
ἀἴετς, οοπΙΙΠΡ θα απᾶ Στίποθρασ Σοβοτῖπς 3μΐπα, Ἀπᾶ 

λέγοντες, "Εἰὶ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων, σῶσον σεαυ- 
οἳ πο ΒΑΥΙΩΡΕ, 1Ε ἴποα τὸ ἴπο ἍᾖἘἰπε 918, πι] 1τηπσ- 

τόν. 98 Ἡν.δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένηϊ ἐπ᾽ αὐτῷ 
ΕΘΙΕ, Απᾶ ἴ]οτο ππα8 85ο 8η 1Π5οχ1ρίΙοἩ ο 1η σ.Ἡ Όλο Ἠΐπα, 

Ργράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ “Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖςί 
1η ]αβίοτβ τεο]ς απᾶ Τα βία απᾶ ἨθυτθυΓ 

αΟὗτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων." 
ΤΠΙ8 1 ᾖπθ ἍἉἈΚπρ οἑἴμε ᾖσὔεπβ, ι 

99 Ἐΐς δὲ τῶν  κρεµασθέντων κακούργων ἐβλασφήμέι 
Νοπ οπε οἳ ἴπο Ἅπγ]μο «Ἠπᾶ ΄δθευ 3Ἡαπρεᾶ 1πιβ]ΙΘΕΠΦΓΟΥΒ. ταὶ]θὰ οὖ 

αὐτόν, Ἱλέγων,! 3Βϊ σὺ εἶ ὁ όο, σῶ ὁ ὶ ᾿ γων, υ εἶ ο χριστος, σῶσον σεαυτὸν καὶ 
Ῥο ΟἨε]Εΐέ, 6αγο {ηγβοιξ ἨΠῖϊπα, ΒΑΥΙΠΡ, 1Ε ἴποι ατὸ ἴπο Οπτίςύ, βατ «{ἵἨγεο]ξ απᾶ 
Ἀπᾶ 8. 40 Βπίὸ Όιν ε - 4 , θεὶ δὲ « ὁ ε / σα , Π 
οἴ]οτ απαπ/οτίηᾳ το Ἰμᾶς. 40 ᾽Αποκριθεὶς.δὲ ὁ ἕτερος ᾿επετίμα αὐτῷ, λέγων», 
Ῥα]κοᾶ Ἠϊπα, ΒΑΥΙΠΡ, 8, Ῥυΐῦ απαπαχῖππ ᾖἶπο οἶὐμοτ χερακοά Ἠΐπῃ, ΒΑΥΙΠ6, 

Σ--- ὁ ΤΊτΑ. α-- αἱ ἴὪθ ΤΤτΑ. Ὁ οὐκ ἔθρεψαν πουτἰθΏθά ποῦ Έπττα. ο Πέσατε ΤττΑ. 
ἆ [τῷ] ττ. 

η [Εί]1.. 
[Πι]ττι[α]. 
5 Οὐχὶ σὺ εἶ ὁ χριστός; Ατῦ ποῦ μοι ἴπο Ομτὶδὺ ῇ ΤΤτΑ, 
Ἠΐπω βθἱᾷ ΤΊτΑ. 

9 Ἴλθον 1ΤΣΔ. 
ὃ--- σὺν αὐτοῖς [τι]τττΑ. 

9 ἐπιγεγραμμένη π[πε]ᾖ; ---; γεγραμμένη ΤΑ. 
α ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων οὗτος ([οὗτος] 1) ΙΤΊτΑ. 

{[ὸ δὲ.... ποιοῦσιν] 1. Εκλήρους Ιοίβτα. Ἂ -- καὶ 1. 
κ τοῦ θεοῦ ὁ ΤΑ. 1 ἐνέπαιξαν ΤΑ. τα ως Καὶ [11]1ΤτΑ. 

Ρ ---γράμμασιν.... Ἑβραϊκοια 
ο ασ λέγων τ[ττ]5. 

τ ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη τεουὶπο 



ΧΧΙΙΙ. μἹκε. 
απο τοι 

Οὐδὲ  «φοβῇ σὺ τὸὀνθεόν, ὅτι ἔν 'τῷ αὐτῷ κρίµατι εἷν 
3Νοῦ "ετεη }4οδῦ "ουχ ἔποι. ᾷοᾶ;Γίπου] ελα ῦ ππᾶος Πο Βαπαο ιάρπιοπί οτί ᾖ 

4] καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως" ἄξια.γὰρ ὦν ᾿ ἐπράξαμεν 
Απάᾶ ᾗὙπθ Ἰπᾶθθᾶ πβί]σ; {οσ 5. ”ἄϊ1θ 5ΤΘΟΟΠΙΡΘΠΒΘ 90Ε7η]αῦ Άσε "4ἱά 

ἀπολαμβάνομεν οὗτοςδὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξεν. 42 Καὶ 
170 “ΤΘΟΡΙΤΟ; Ῥπῖ ἐΠ]ς [ιαπ] πομΙπρ ὁαπαῖςς ἀἱὰ, Απά 

ἔλεγεν Ἱτφι Ἰησοῦ, Ἰνήσθητί µου, "κύριε! ὅταν ἕλθῃφς ἐν 
Το εα]ᾶ ὕο 76518, ἘΈρπιρπωρες τηθ, Τιοᾶ,  Ὑπεη ἴποα οοπιθβύ Ίπ 

τῷ.βασιλείᾳ.σου. 49 Καὶ εἶπεν αὐτῷ Σὸ Ἰησοῦς,! ᾽Αμὴν Σλέγω 
την Κἰπρᾶοπι, Απᾶ "δαιᾶ 35ο “΄Ἠΐτα 1]6ρας, γαι] 18αγ 

-σοι,! σήµερον μετ ἐμοῦ  ᾖἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ. 
[ο τἩθῬ, Το-ᾶ ΠΠ 1πιθ Ίἴποι ελα]! το ἵω Ῥαταάᾶϊρο, 

44 "Ἡν δὲ ὡσεὶ  ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην 
Απᾶ 16 πας ουοαῦ [18] ΄Ποισ 1ΑΙχίΠ, απᾶ ἄβχκπεδβ οΒΊΙθ οἵ0Γ 2γΠηοΙθ 

τὴν ην ἕως  ὥρας Σἐννάτης"' 4ὔ καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος,! 
α:πο Ἰρπᾶ απ] Π16]΄ποας ἍἡἈἀππία; Άπᾶ πας ἀατκοποθᾶ '1Ἡο ραπ; 

εκαὶ ἐσχίσθη! τὸ καταπέτασµα: τοῦ ναοῦ μέσον 46 καὶ 
οπᾶ ΌτγαῬ Ἰτοπῦ 1119 3το]] 30Ε 3119 Στεπαρ]ο ἵπ [116] τοῖᾶεῖ, Απά 

φωνήσας φωνῷ µεγάλγ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Πάτερ, εἰς χεῖράς 
Ἠατῖπρ οτγἱεᾶ πε α"γοῖοο 1]ομᾶ η τ] Βαὶᾶ, Ἐαίποτ, Ἰπίο “παπάς 

σου ἀπαραθήσολαι! τὸ πγεῦμά µου. «Καὶ ταῦτα! εἰπὼν 
ΤΗΥ 1 νη]] οοπιπαῖ 6 τοΥ βρὶτ]ὃ, Α πᾶ ἴποςο {μ]πρε Ἠατίπρ βαῖᾶ 
ὠ9/ ” ὃ |) δὲ « {ες ρ "] κ ΄ 

ἐξεπνευσεν. 47 Ἴδων. 9 "εκατὀνταρχος' τὸ: γενόμενον 
Ἡθ οχρὶταᾶ, Δον ἨατίπρΒρθοπ11Πο ἍἨορπίιτίοἨ τπαῦ τπῖσὮἃ {οοχ Ῥ]αορ 

εἐδόξασεν! τὸν θεόν, λέγων, Όντως ὁ.ἄνθρωπος.οὗτος δίκαιος 
Ρ]οτιβεά ἀοᾶ, εαγίπβ, Ἰπάερά 1118 τηβΏ. α]αευ 

ἦν. 48 Καὶ πάντες οἱ Ἠσυμπαραγενόμενοι' ὄχλοι ἐπὶ τὴν 
ἀπνοβ, Ἀπᾶ ϱ «πο "πλο 3γοτο ΄οοπιθ ἰορεύπος 1οχοπᾶβ {ο 

θεωρίαν.ταύτην, Ιθεωροῦντες! τὰ Ἅγενόµενα, τύπτοντες 
{1 αἱρἉύ, πθεῖπρ 'μο ὑπῖπρε Ἡ]οἩ 6οοχ ρ]αοθ, Ῥεα πρ 

κἐαυτῶν! τὰ στήθη ὑπέστρεφον. 49 εἱστήκεισαν δὲ πάντες 
τηοίσ Ὄτοββίϐ τούατπθᾶ, Απᾶ 5βἱοοᾶ αρ] 

οἱ ωστοὶ Ἰαὐτοῦ! 3 µακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ "συν- 
3110806 ὪΠο “που Σηίτα Β4ΑΣ ο, 81ο Ἅ3Τ/ΟΠΙΘΩ Πο 3ο]- 

ακολουθήσασαι! αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 
1οπεᾶ τη Ἠϊτα ἆτοπα 6α11εο, Ῥεπο]ᾶΐπρ ἔπεβε {Πΐπρβ, 

60 Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι Ιωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων, 
Απιᾶ Ῥοπο]ᾶ, Ατηβι ἍὮὗΤγ ΠΑΠΙΘ «οδθρῃ, Α ΟΟΠΠΒΕΙΙΟΣ ῬεῖΏς, 

ο ] . Οὸ 4 δί τ ” . Ῥ ΄ Ἱ 

ἀνηρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, ὅ1 οὗτος οὐκ.ἦν.Ρσυγκατατεθειµένος 
8 ΊηΩΠ ροοᾶ απᾶ ᾖΙπεῦ, (1θ Ἰβᾶ ποῦ αβ5οπ{θᾶ 

τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν, ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας πόλεως 
Το ἴπθ οοππεεὶ Απᾶ ἴἩθ  ἀθεᾶ οΕ{ῃοπι) Ίο ἍΑτπιρίηρθα 9 οἳ υγ 

τῶν Ἰουδαίων, ὃς καὶ" προσεδέχετο "καὶ αὐτὸς' τὴν βασι- 
οἱ πθ κἆθπ, Άπάᾶ ππἉο 3Ύγα8 “γγαϊῖτρ 58ΟΥ 14189 ἍἨϊπαβε]ξ πο ἍᾖἸπρ- 

λείαν τοῦ θεοῦ, 69 οὗτος προσελθὼν τῷ "Πιλάτφ! φτήσατο τὸ 
ἆοπα οξ ἄοᾶ, Ἡθ Ἠατίπρ ϱοπθ {ο Ῥϊ]αΐθ Ῥερρεά Ἅᾖἴπο 

ς ο ω : Β : 
σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. ὅὺ καὶ  καθελὼὠν "αὐτὸ! ἐνετύλιξεν αὐτὸ 
Ῥοάγ οἱ ἆοδ18, Απά Ἠατίηρ {αχκθοη Ζάοπι 35 Ὢθ ππαρροά ᾖῦ 

σπα, 

«ΤΩΙ4Ε6, 46 

. ἆοπο, 

206 
Ὥοβῦ ποῦ ἴλοι 1615 
οᾶ, βεεῖπρ ἴποι ατὺ 
1Π ἴἨθ 841Π6 οοπᾶεπι- 
πιαίΊοη 2 4] απᾶ πτο ἵπ- 
ἀεεᾶ ]αβῇγ; 1ος πθ 
χοοεῖνο ἴπε ἄπο τευγατᾶ 
οξ οἳχ ἀθοᾶε: Ῥαῦ 118 
τηβπ Ἠβτηᾶοπο ποίμῖηρ 
ΑΤΏἱβ8,.΄ 42 Απᾶ Το βα]ά 
Ἅππῦο 6818, Τιοτᾶ, τθ- 
ΣΗΘΙΩΡΕΣ παθ πΠοπ ἴλοα 
σοπιθβῦ 1πΐο {17 Κἴπρ- 

45 Απὰ σεις 
Ββὶᾶ ππίο Ἠϊπα, Τετ]γ 
1 ΒΑΥ ππίο ἴλεε, Το 
ἆαγ 5Πα]{ ποια ο τησ 
19 Ίῃ Ῥαχβά1βο, 

44 Απᾶ 16 πας αὐοας 
ΊἨθ αἰπίῃ ποιαχ, απᾶ 
1ηοτθ νο 8 ἄαχἘσιθξββ 
ο7εσ α]1 {19 οοτίἩ ππ11 
{πο πΙπίμ Ίοπς. 4 Απά 
{Ἠθ βατ ππαβ ἀαγ]κεπθᾶ, 
Απᾶ ἴπα νοῖ] οἳ ἴπθ 
φεππρ]ο πας τοηῦ 1π πο 

Απᾶ πΊενπ 
1θβαβ Ἠβᾶ οτὶθά πΙἩ 
Α, ]οιᾶ τοῖοθ, Ὦθ ββἱᾶ, 
Ἐαίπες, 10ο ΤἩγ Ἠατιάβ 
1 οοπιπηεπᾶ ταγ ερὶσ]ὃ: 
Άπά Πανίπρ βαῖά ἴπας, 
Ίο ρατο αρ ἴπο ρ]οςξί, 
47 Νου π/Ποη {πο οεπ- 
πατῖοῦ 5ο πΏαῦ πα8 
ἄοπο, Ώο ϱ]οτ]βεᾶ αοᾶ, 
ΒΑΥΊΠΡ, Οετύρ]π]γ {118 
τας Αα, τἼβΏύεοαβ Τις, 
48 Απᾶ αἱ] ἴπο ῬθορΙθ 
ολαῦ οβΊβο θοροίμες 6ο 
{λαῦ βἱρΏῖ, Ὀομο]άίπᾳ 
1μο {πϊπρβ σγΏΙοἩ πγοτθ 

Βπηοίο Ἅ«ποίσ 
Ῥτεαεί5, απᾶ τείατηφᾶ, 
49 Απάᾶ αἲἱ Ὠϊ5 8ο- 
απβ]πύαμποθ, Απά Τπθ 
Ὢποπαεη ἴμαῦ {ο]1]ουγοᾶ 
Ἠϊπι τοπ «ἄα]1εο, 
βὐοοᾶ αξατ ος, Ῥεμο]ά- 
{πρ ἴπθβο ἐμ]πρβ, 

50 Απᾶ, Ῥοπο]ᾶ, ἴλεγα 
108 8  ΤΙΛΏ παπιθᾶ 
μοι 8, οοπιδε]]ετ: 
απᾶᾖειωαδαβοοάπιαβη, 
Απᾶά ο Ἰπδῦ: 5] (1ἨΠ9 
Ρ41Π9 Ὠαᾶ ποῦ ΟΟΏΒΕΠ 
εᾶ {ο ἴλε «οιηΏβε] η. 
ἀεθᾶ οἳ ἔπετα :) Τε 10α8 
οἳ Ατιπιαΐμερα, κα οἵ σσ 
ΟΕ {19 16πβ: πἩο 11εο 
Ἠ]παβθ]ξ πτυναἰθᾶ 1ος 
ἴΠο Ἰἰπρᾶοπι οἱ ο, 
52 Τηϊβ Ίπαπ πτοηῦ απο 
Ῥ]]αΐΘ, αηΏᾶ Ῥερρεᾶ ἴπο 
Ῥοᾶγ οξ 1εβΙΒ. 55 Απά 
Ὦθ ὕοοκ 16 ἄοπη, οπά 
ππαρρθά Ἱν ἀπ πε, 

σ--- τῷ (γεαᾷ Ὦο βαϊᾶ, 56515, ΤΘΠΙΘΠΙΡΕΣΓ) ΤΤτΑ. 
(τεαά Ὦθ 5α1) τ[ττ]Α. Υ σοι λέγω τττΑ. 
5 ἐνάτης ΊΤΊτΑ. 
ο ἐσχίσθη δὲΤ. ἆ παρατίθεµαι 1 οοπατηῖς ΙΠΊτΑΥΓ. 
:ἑκατοντάρχης ΤΤΓ. Ε εδόξαξεν ἨΤΊτΤΑ. Ἀἃ συνπαραγενόµενοι ΤΑ, 
86ΕΏ Ἱπττια. κ--- ἑαυτῶν (γεαά ἴπε Ὀτεαςίϐ) τττΑ. 1 αὐτῷ ΙΤττΑ. 
π συνακολουθοῦσαι ΤΊτΑ. ο -ἵ- καὶ απά τ. 
4 --- καὶ 4πᾶ ΙΤΊΤΑ. Σ--- καὶ αὐτὸς ΙΤΊτΑ. 5 Πειλάτῳ τ. 
απττα., 

5 --- κύριε [ε]τητΑ. 
Σ καὶ ἦν ἤδη (Γήδη] τα) απά 10 τας πού τπτ. 

τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος (ἀ8τ]ςΠπεβΏ σαπαθ). τοπ ἴπε 84Ώ {α111πρ τ. 
ε καὶ τοῦτο απάὰ ἴΠ]5 1;; τοῦτο δὲ τττΑ. 

1 θεωρήσαντες Ὠανίπρ 

κ- ὁ Ἰησοῦς 

α «-. ἀπὸ {ΤΟΠ Ἡτ. 
Ρ συνκατατιθέµενος Ἡ; συνκατατεθειµένος Α. 

τ --- αὐτὸ (γεαά Π5]) 



3296 
απιᾶ Ἰδῖᾶ 16 ἴπ ϱ πορπ]- 
ολτο ἐαῦ πγββ Ἠθυνη {π. 
αἴοπθ, ὉΠετθϊη ΠΘΥΟΥ 
ΏλΑΏ Ώθέοτθ 88 ]αἱά. 
04 Απᾶ ἴπαῦ ἅαπγ ν/θ8 
ἴπθ Ῥτεραχβ[ίοῦ, θπά 
ὡλθ βαΡΡβ/{Ἡ ἀτθιν οἩ.. 

86 Απᾶ {Ἠθ Ποπεη 
β]βο, π'Π]οὮ σαπηθ πα 
Μπι ἔτοπι 11169, Ξο]- 
Ἰοτιοᾷ α{ΐἴοτ, αππᾶ Ῥε- 
Ἠο]άᾷ ἴμο «ερυ]σΏστς, απά 
Ίιουν ῖς Ῥοᾶγ Ίγας ]αἱᾶ. 
δ6 Απιᾶ ὕπες τεατηεᾶ, 
Ἀπᾶ Ῥχορατεᾶ ββίσεθ 
απᾶ οἰπίπιοπίς; απᾶ 
τοειοᾶ πο 5αοραία 
ἄαπγ καοοοτᾶϊπΡ ο 
{ηθ  οοπιπιαπάπαθηῦ, 
ΧΧΤΥ. Νοπ ππροπ ἴμθ 
Άτεί ἆαιμ οἳ ἴπο ποεῖς, 
νετγ οαχ]γ Ίπ ἴμε ΏΙΟΤΗ- 
1Ἠρ, ΤΠεγ ΟΛΊΠεΕ Ιηῖο 
Τηπθ βερα]οβμτα, Ὀτίπρ- 
4ΏΡ ἴμο 5ρίοες ὙΓΠΙοἩ 
1παου Ἠπᾶ Ργοραχθᾶ, απᾶ 
οργζαῖπ οΟἱἰλετ πα 
μετ, 2 Απᾶ {ἴπεγ 
Φοππᾶ τΠε.5ύοπε το]]εά 
ΑΤΤΑΥ ἔτοτα {18 5ερι]- 
«χο. ὃ Απᾶ Πεν επ- 
τργθοᾶ 1Ππ, απᾶ Σουπά 
πιοῦ πο Ῥοάγ οἱ ἴο 
Τιοτᾶ ἆ99818. 4 Απᾶ ἵν 
08116 {ο Ρ888, 5 {πο 
πνθγς ΠηπΟὮ Ῥεγρ]οχθᾶ 
ἔπετερροαῦ,  Ὀεπο]ᾶ, 
Ἔπο Ώιεωη φὗοοᾶ Ὦγ 
ἴπεπα ἵηπ οἩϊπ]πρ ρατ- 
πιθηῖῦς: ὅ απά 45 {ποτ 
Ύνοχο αξγη]ᾶ, απᾶ Ῥουγος. 
ἄοπνη {]εῖ; ΈασθΡ Όο ἴπο 
οατί]Ἡ, ἴΏεγ βαἰᾷ απίο 
ὄλαεπα, ἨΓΏΥ 56ο]ς γο {μα 
Ἱινῖηρ Απιοηρ ἴπε ἀθαά 
6 Ἡε ἶ5 ποῦ στα, ου 18 
15ΘΏ: ΤΟΠΙΘΠΙΡΘΙ Ἠουν 
Ἡο Αρθκο Ἱπίο τοι 
ΨΠΕη Ἰθ πας γεῦ Ἰπ 
6.168, 7 βαγΙΏΡ, 119 
Βοπ οἳ πΙβΏ παδύ Ὄοθ 
ἀε]ινετοᾶ, ἸΙπίο πο 
Ῥβηᾶς οἳ βἰπ{α] ΤΊθΠ, 
Απᾶ Ὀο ογποὶβαᾶ, απά 
{πο Όπιτὰ ἄπγ τὶς Α- 
ραϊῖπ. 8 Απᾶ ἴμογ το- 
πηρτηροχθαᾶ Ὠίβ πγοτᾷβ, 
9 απᾶ τεϊαγπθᾶ ΈΓοπ. 
ύμε εερα]εῃτε, απᾶ νο]ᾶ 
ΕΙ] ἴποεο {μϊπραβ απίο 
ἵηΠθ εἶθνοἨ, απά ο α]]. 
ἴπο τορῦ, 10 Τυ ναβ 
Ματν Μερᾶφ]ετπε, απᾶ 
Φ0ΛΏΠΑ, αλλά Ματγ {Τε 
πποί]ιαγ Οἱ «απαθβ, απᾶ 
οἴλες 10οπιε)ι ἐ]ιαί 106γθ 
πλ ἔπετη, πΥπΊοὮ δοὶά 
ἔπθβο πίημρς απίο ’ῃο 
ΒΡΟοΣί]65, 11 Α πιά ἐλεῖτ 

ν αὐτὸν Ἠϊπα 1πΤΤΑ. 
} -- καὶ ΙΠΤΤΑΥΥ. 
ο βαθέως ΙΤΊΤΑΥΓ. 
έοῦσαι δὲ ΙΠΤΙΑ. 
ΕΏλίτΏις ταἱπηθΏῦ ΙΤΤΥΑ, 
Ἡ τὺν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ τΊτΑ. 
ς-Γ ἡ ἴμο [..«]ΗΤΤΓΑΊΝ. 

Ε ἀπορεῖσθαι ΗΤΤΥΑ. 

ΛΟΥΚΑΣ, ΕΚΣΠΙ:ΧΣΧΙΝ, 
ια τσ εξ κ σ- - - , α σώδόνι καὶ ἔθηκεν ᾽αὐτὸ! ἐν µνήµατι ᾽ λαξευτῷ, οὗ 

1π Α ποπ) ο]ΙοῦἩ απᾶ ΤῬ]βοεᾶ 1 1Π ΑΟ ἍἨθππ 1η ατοοζ, ἵπ πγπίοἩ 

οὐκ ἦν Νοὐδέπω.οὐδεὶςϊ κείµενος. δ4 καὶ ἡμέρα ἦν Ἀπαρα- 
3ψ/98 ἍΆπο 3οπθ 6γεχ γεῦ Ιαἱᾶ. .Απά “ᾱμγ 0 γα Ἅᾖρτθ- 

σκευή,! καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν». 
ΤΗΧΑΌΙΟΗΏ, απᾶ ἈΒαθραίἩ ἍἨπας οοαιῖπῃ οἩ, 

ὅδ Κατακολουθήσασαι.δὲ Σκαὺ Ξ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν 
Απάᾶ μανίηρ “Εο]]οπγθᾶ 341560 ἍΊγοπιοα, πνἩο ΥΓΘΙΘ 

συνεληλυβυῖαι Άαὐτῷρ' ἐκ τῆς Γαλιλαίας, ἐθεάσαντο τὸ 
6019 πα Ἠϊπι  Ἅοιῦ οἳ 6αμ16ο, ΒΑ σα 

μνημεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη τὸ .σῶμα. αὐτοῦ. ὅθ ὑποστρέψασαι.δὲ 
ἶοπιῦ, Ώπᾶ Ἠοπ; Ὑγβ ]αἱά Ὠ]8 Ῥοᾶγ. Απά μανῖηρ τεἰαχποᾶ 

ἠτοίμασαν ἀρώματα καὶ μύρα. καὶ τὸ.μὲν.σάββατον ἡσύχα- 
ΊΒΕΥ Ῥγοραχεᾶ ατοπιβΏῖο Απᾶ οἰπίππθπίς, απᾶ οἩ πο 5ου ραῦα χοπλμ Ίλια 

σαν κατὰ τὴν ἐντολήν. 94. τῇ-δὲ μιᾷ τῶν σαβ- 
απ]οῦ, ποσοχα πα το ἴμο σοπιπποπ (παρα, Ῥαῦ οἩ πο Πχςί Γάασ] οξ ο ν/εεῖς 

βάτων ὄρθρου- βαθέος! 3ᾖλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα,! φέρουσαι ἃ 
αὖ οΏτ]γ ἄανντ. ΊΠεγ οἈπωθ ἵο ἴμθ -{οπιρ, ὑσίπριπρ 3πΥΠ]ο]Ἡ 

ἠτοίμασαν «ἀρώματα, «καί τινες σὺν αὐταῖς.! ὁ Εὖἷ- 
3Ώμαγ “Παᾶ Σρτορατθᾶ ΤΑΓΟΙΑΗΡΙΟ6, απᾶ 5οπ1θΓοὔμογβ] πΙῖἩ Ίλεια. Ξ]ιεν 

ρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, ὃ καὶ 
5{οαπᾶ "απὰ ἴηπθ εἴοπθ Δο]]οᾷ αΓαΥ Ίτοπα πε ᾽ Τοπρ; Απὸ 

εἰσελθοῦσαι! .οὐχ-εὕρον: τὸ σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 4 καὶ 
Ἠανίηρ οπἰετεᾶ ἴλεσ Μοαπά ποῦ ἐπὸ ΤῬοᾶγ οξἑ ἴπο Τιοτά 416518, Απά 

ἐγένετο ἐν.τῷ Εδιαπορεῖσθαι' αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδού, 
15 ϱβΏ1Θ {ο ρ885 . αἱ ”π/θχο “Ρεγρ]οχοᾶ 1/ΜεΥ αροαῦό ᾖ1ἰπίς, "λαῦ Ῥεπο]ᾶ, 

Ῥρύο ἄνδρες" ἐπέστησαν αὐταῖς ἓν Ἰἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις." 
πο Ίος βἐοοᾶ ὮΥ πετ ἩἨ "“ΡαχπιθΏϊϐ αρμίηῖης, 

ὅ ἐμφόβων δὲ  γενοµένων αὐτῶν καί κλινουσῶν Ἑτὸ πρόσω6 
Απᾶ 3Β]]6ᾷ ἁπϊθ] 5ΐεας 3Ρεοοπαῖπρ  ἍΙΠΟΥ απᾶ Ῥοπίπρ 2Η9 4468. 

πον! εἰς τὴν γῆν, Ιεἶπονι πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα 
νο πο θατἩ, ΌΠεγ καῖᾶ ᾖἴο ἼἨοπι, ἩΥ Αθεκγο ᾖμο ἉἹΠπίπς 

μετὰ τῶν νεκρῶν» 6 οὐκ.ἔστιν ὧδε, ἀλλ”! ἠγέρθη' µνήσθητε 
πηνα πο ἆἀθμά 2 Ἠο 15 ποῦ. Ἀστο, ὦ Όαύ ᾖἸβτῖδεα: τεπεπΡες 

ὡς ἐλάλησεν ἡμῖν, ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, 7 λέγων, "Οτι 
Ἠοι Ἡθερσκο ἍΊἴογοι, γεῦ Ῥοίπρ ἵπ }χ Ααῇ19Θ, Βθγίηρ, 

δε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπουϊα παραδοθῆναι εἰς χεῖρας 
Τ0Ῥοπογοῖῃ ἴπ δοαπ ΟΕ πιαπ 6ο ο ἀθ]ϊτεγθᾶ πρ Ἰπίο ΄ Ἰαπᾶς 
3 ’ φ ” 8. . ρω Ν ὰ / « / 

ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν, καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέ 
ο παθη αμιηξα], "Αηᾶ Το Ὦθ οταοὶἰβθᾶ, απᾶ μς αι τμο 

ἀναστῆναι. 8 Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν.ῥημάτων.αὐτοῦ" 9 καὶ 
ἐο μτῖρθ, Απᾶὰ Όπου τεπαθπιρεχεᾶ/ Ἠ]8 πγοτᾶςς Απᾶ 

ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάνταϊὶ 
Ἠατῖτπρ τοὐυτπθᾶ Έτοπα ἴπθυ ἄοπῦὸ  Ἅ,ἴπογτθ]αῖθα "Ἔμος"ἐμίπρο 1Α]] 

τοῖς ἔνδεκα καὶ πᾶσιν τοῖς λοιποῖς. 10 Ρῇσαν  δὲῖ ἡ Μαγδαληνὴ 
19'λμο οΊετεπ απᾶ ορ]. πο τοῦ. , Λοη Τὸ τ/ο8 "Μαρᾶθ]οπθ 

Μαρία καὶ ΊΤωάνναϊ καὶ Μαρία Σ ΄Τακώβου, καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν 
αΜατγ . απᾶ ΠοβπΏπ8 απᾶ, ΜατΥ ΟΕ 8116, Επᾶ πο τοῦ Ἅµτνὶίῃ 

αὐταῖς, "αἳ' ἔλεγον, πρὸς 'τοὺς ἀποστόλοσς ταῦτα. 11 Καὶ 
νματα, πο Ἅτἴοὶᾶ το 818” Ἰβροβθη πε ὑπίπρβ,΄ ἍΑπᾶ 

Ἡ οὐδεὶς οὐδέπω Ἡ, οὐδεὶς οὕπὼ ΕΠΑ. ἆ παρασκενῆς ΙΤΤΤΑ. 
ο αἱ πμ 15. »--- αὐτῷ τ[ττ]α, ΣΕ αὐτῷ ΒΙΤΏ ΤΑ. 

4 ἐπὶ τὸ µνῆμα ἠλθοντ. «9--- καύτινες σὺν αὗταις ΙΤΊτΑ, { εἰσελ- 
Ἡ ἄνδρες δύο ΟΙΠΤΙΑΨ. ἍἨ ἐσθῆῃτι ἀστραπτούσῃ 

Κ τὰ πρόσωπα ἴλε {8088 τττ. 1 εἶπαν ἹττιΑ. πι ἀλλὰ ΤΤτΑ. 
ο πάντα ταῦτατ. [ήσαν δὲ] τι. ᾳ Ἰωάνα Ίτ. 

ο---αἳ ΠΤΤΙ[Α], 



ΧΣΧΙΥ. .. 0 ΚΕ. 

ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ.ῥήματα "αὐτῶν, 
ΑΡροβχεᾶ “Ροξοτθ δμμθτα «χο ᾿Ιᾷ]ο α]]ς 3ΥΥΟΤΑΒ η . 

καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 19 ῦὸ.δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν 
Απά ἴλεγ ἀϊςσυε]εγθοᾶ τπθτα. Ῥαΐ Ῥεζες ἍἸΠρσάμρ τΊδεῃ πρ. τι 

μ ος σ ῃ ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπε τὰ ὄθόνια 
νο {πο 'οπιῦ, Απᾶ Ἠατίπς βὔοορεᾶά 4οππ Ἠθ56066 Πο Ἰπεη ο]οῦ]θς 

κείμενα μόνα" καὶ ἀπῆλθεν πρὸς. ἑαυτὸν! θαυµάζων τὸ 
1γίπρ 81οπςθ, απᾶ πγεηῦ ϱΑΥ Ῥοπιθ πποπᾶρτίπρ αἲ πα πηιῖοΕ 

'γεγονός.!. 
Ὠβά σοἵπε {ο Ρ458, ἳ 

19 Καὶ ἰδού, δύο ἐξ αὐτῶν 7ῆσαν πορευόµενοι ἐν αὐτῇ τῇ 
Απᾶ Ἰο, πο οἳ ἴπεπι ππετθ Ροίης οπ΄ 254π]6 1116 

ἡμέρᾳ! εἰς κώμην ᾿ ἀπέχουσαν όταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερου- 
4σγ ἵο α Τί]αβο Ῥεῖπρ ἁἀῑδίαπυ "Εατίοπρϱς αρικίν ΄ἀτοπαι πετα- 

΄ δι ” ” / Ν ” Ν « 4“ Ν 

σαλήμ, Ἡ ὄνομα ᾿Ἐμμαούς' 14 καὶ αὐτοὶ ὠμίλουν πρὸς 
Ββ]θπι, ὙΠἨοδθ Ώππιθ 15] Ἐπιπιαας; Ἀπᾶ ἍΆ1Πογ ποτε οοπτοιδίπρ να 

η , ῃ /. ». σν , , 3 Δ 
ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. 15 καὶ 
0Π6 αποῖπετ αροιῦ 81]. 3γγΠΙοἩ “Ἠαᾷ ἴακεη ὅρ]αςθ 11Π6ςε "0ΠἱΠρΦ. Απᾶα 

ἐγένετο ἐν. τῷ-ὁμιλεῖν.αὐτοὺς καὶ Ζσυζητεῖν,! καὶ αὐτὸς 3ὸϊ 
16 οΏπιο ο ρᾶ55 ΄, αν ἴΠεγ οοπτειςοᾶ Όπᾶ τοβδοιοᾶ, θπαῦ “ΠϊτωςειΕ 
ι ” 3 ΄ / ε) ν ε µ α Δ 

Ἰησοὺς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς' 16 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ 
α1Ίεεας Πατίης ἄταπππθας πεηῦ νλοθηι ; Ῥαῦ {πο εγες 

αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 11 Ἐἶπεν δὲ 
οξ Ἠεπι πογο Πο]άςη [5ο 85] “απιοῦ ἴο ΠΟ Ἠϊπι, Απ Ἠο 5α1ᾶ 

πρὸς αὐτούς, Ίΐνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς 
{ο "ποσα, Ὅπιαῦ πποτᾶς [416] έηθςο πΠΙοα τε εχκεΒαπρο πι μη. 

ἀλλήλους περιπατοῦντες, Όκαί ἐστε σκυθρωποίἩ 
0Π6 αποϊπατ 8579 πα], Ἀπᾶ  ατθ ἄοππομβῦ ἵπ σουπίθπατισο 

18 ᾽Αποκριθεὶς-δὲ «ὁἳ εἷςα, «ῷ ὄνομαὶ . Κλεόπας, εἶπεν πρὸς 
Απιά απβγετῖηρ 11θ 9Π6, Ὑο5θ ΊἨαπης [παβ] (ΟἼεορας, ΒΕἱᾶ ᾖΤο 

αὐτόν, Σὺ µόνος παροικεῖς 'ἐν' Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ.ἔγνως 
Ἠϊτι, "που 3β]οπθ ᾖβο]οαχπεςί η 16ΤΙς8ΊεΤΩ, απᾶ Ὠαδῦ ποῦ ποστ 

τὰ γενόµενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις.ταύταις; 
ἴμο ἠπίπρς πἩῖοἩ Άτθ σοπιθ ὕο Ῥαβς ἵπ ἠ 1π Ίμοβο ἄαγς 2 

19 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ποῖα; Οἱ δὲ Εεϊπονὶ αὐτῷ, Τὰ 
Ἆπιά Ἄο ββ]ᾶ [ο ὅἨθτα, ἨΠιαί {μ]πρς 2 Απᾶ πε παῖᾶ ᾖΤο]ῖπι, ΤΗοΒίπρε 

περὶ , Ἰησοῦ τοῦ ἈΝαζωραίου,' ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης, 
οοποθἑηΙΏΡ «ἆεβαβ το «ΝΒσΑΥΦΔΗ, ΦΠο Ὑπαδ ΑΤΙΑΠ α Ῥτορηεῦ, 

δυνατὸς ἔν ἔργῳ καὶ] λόγῳ ἐναντίον τοῦ θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ 
παϊρηῦν Ἱπ ἀεεᾶ Απᾶ ποτά . Ὀείοτθ 4οᾶ απᾶ 8Η. Τπθ 

λαοῦ' 20 ὅπωςτε Ὑπαρέδωκαν αὐτὸν! οἱ ἀρχιερες καὶ οἱ 
ΡεοΡρΙθ;” Ἀπᾶ Ἀοι ἍἸάεγετθᾶ αρ "Πτι 1119 ΣοΠίοξ “ρεϊεδίς “2η8 

ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα θανάτου, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν' 
.ροιχ ΤμΙΕΤΒ το Ἱπάρπιεπυ οξᾷθαί!, απά ογαοΙβεᾶ τα, 

ο] ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι 
Ῥτπό το Ἠπετοθ Πορίησ ηοθ αν 1ς ππο 15 αροαῦ το τεᾶρεπα 

! η , λ 2 λλ ΄ 1 ᾳ αν , / , 
τὸν ἸσραΠλ. ἀλλά.γε' σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην 

1βταε]. “Βιϊ ἴπει ἍὙνΠη τα ἍᾖΊπεσο ἐμῖπρα ."θη]τᾶ 30Π]18 

)ἡμέραν ἄγει "σήμερον" ἀφ᾽οὔ ταῦτα ἐγένετο. 23 ἀλλὰ. καὶ 
᾿ βᾶαγ 'Ἀτίηπρε 110-ᾶαγ Βἶπορ Ί]εβο ὑλίτιρβ σβΏμθ ὕοΡας5β, ἵ 

» Αν »ν , 815 
γυναϊκές τινες. ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόµεναι τωκᾶς 
ποπιει ᾖἸοεγίβίΏ ἔτοσα βπποηβς; τς 

ἔ ταῦτα ἴπεβο 1/ΤΊΤΑ. 
χ αὐτὸν τπτ. 

Ἀ5οπϊςμοᾶ 

σ.--- ΦΕΥ8ε 12 [1] [τι]. 
Υ ἐν αὐτῇ.τῇ μέρα ἦσαν πορευόµενοι Τ. 

ω8, 

ολβῦ 1π αοαπίεπαποθ, τττα ---- ὁ ψτττα. 
ΤτΑ. ----ἐν (γεαᾶ [111]) οτττΑτ’. 
Κ αὐτὸγ'παρέδωκαν Ἡ,, 

4 -- [ἐξ αὐτῶν] οἳ ἴἩετῃ τ.. 
“4 εἶπαν τῖς, 

| α, καὶ 3ἱδο Ἱτητα. 

] 

Ἡ ἹΝαζαρηνοῦ ΤττΑ. 
τ.--- σήμερον (γεαᾷ Το Ὀτίτςβ) τ[τιΑ|. 

297 
Ι. πποσᾶς πεεχαρθᾶ {ο ἔποτα 

85 1419 18168, απᾶ ἴΠΘΥ 
Ῥομεγοᾶ ἴπεπι τποῦ, 
12 ΤἩεη 8χος5ο Ῥεΐες, 
Απᾶταη πη[ο (Πο βερα]- 
οἈτθ; απᾶ βΒοορίης 
ἄουΏ, Ἡο Ῥοπε]ά {πο 
Ίἶπειπ ο]οίπος Ἰαῖᾶ Ὦγ 
ΤΏΘΙΙΒΘΙΥΘΒ, απᾶ ᾖἆἀε- 
Ἀτζρᾶ, ποπᾶρτίηρ ἵπ 
Ιχηςα]{ Αἲ {λαῦ πο 

Ψ/Ω8 60Ώ1θ {ο Ρρ868, 

19 Απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, ἵπο 
οἱ ἴλεπι πγεπὺ {λαοί 
ΒΩΤ4Θ ἀ4αγ ἴο α τ]]]αρο 
σα]]οᾶ Ἐνητπηαας, ν/ἩΊοἩ 
πας ΤΤΟΠΥ «1 ετπδα]θτα 
αὐσιμξ ἵἩχοεβοοτο Επτ- 
ἼοΏ565, 14 Απᾶ ΊΠεγ 
Ἰα]]κεᾶ ἑοσοΐμες οἳ α]] 
ΊΏοςε μΐπρε πγμῖοἩ Ὠπᾶ 
Ἡπρρεπθᾶ, 15 Απᾶ 16 
σππηθ {ο Ῥα55, τπαῖ, 
πν 11ο ἴπογ οοπιπιαηοᾶ 
{ορείᾖεγ’ απᾶ τοαςοπεᾶ, 
οφ οδα5 Ἠϊπιςε]ε ἆτενν 
Ἠσ8χ, απᾶά πεηπῦ ντα 
ΊΠοπα. 16 Ῥπΐ {πείχ εγες 
Ίγετο Πο]άετ ἴπαῦ ἴπεγ 
βΠοι]ᾶ ποῦ Έπουν Ἠΐπα, 
17 Απᾶ Ὦε σαῖᾶ ππῖο 
ἴλοπι, Ἠπαῦ Πιοηποσ 
οΕεοπιπαππϊσβ Ιοπ5ατ6 
ΊἨε656 ἴπαῦ γε Ώαγτε 0π9 
Το αποΐΒοσ, 457ε πα]τ, 
Απᾶ ἆτο 5.42 18 Απά 
Τηπθ οηπςοΣ {Ἠετα, Ἡῆοδε 
ΤπΏΤΩΘ Ί/45 Ο16ΟΡΔΒ, ΑΠ- 
Απγετίηρ 5α]ά ππΏο Ἠΐτα, 
Αττή ἴποι οηΙΨ ῃ βἴτοη- 
6ετ Ίπ ζεγάδα]επι, απά 
Ἠαθβί ποῦ ἆποπση ἴ]πθ 
{πῖηρς πυΏ]οἩ 4Τθ οΟΙΙ8 
1ο ραςς ἔπετο ἵπ ἴἨεβο 
ἄαγςρ 19 Απᾶ Το εαϊᾶ 
Ἀπίο Ίπετι, πας 
τπ]πρα2 Απά {πετ εβἰά 
ππζο Ἠϊπα, Οοποετηΐτᾳ 
πεσας οἳ ἨἈΝασατεῖα, 
π/ΠΙοἩ πας 8 Ῥτορπεῦ 
πηὶβΗΏίγ ἵπ ἀεεᾶ απά 
πποτᾶ Ῥεέξοτο 6οᾶά απᾶ 
81] ἴπε Ῥοορ]ο: 20 απᾶ 
Ἡουυ {πο «Π1εξ Ῥγϊῖοςϊβ 
Απᾶ οἳσ τα]οτς ἀε]Ιτ- 
ετθᾶ Ἠϊτα ἴο Ὄε οοΠ- 
ἀθπαιπεᾶ ἴο ἀοαίΏ, απᾶ 
Ίατο ογιαοῖθεά Ἠϊπι. 
21 Βυῖῦ ντο ἰγαςίοᾶ {πας 
15 Ἠπᾶ Ῥθειπ Το γ/λ]ο]Ὦ 
5Ποα]ᾶ Ώαγο τεᾶρεπτεᾶ 
Ίδταε]: οηΏά Ὀεδιᾶο 81] 
115, Το ἄαγ 15 πο {πϊτά 
ἄαγ 5ἶποε ἴπεδο {ΠΙΠρΒ 
ππετθ ἄοπο. 322 Τευ, 

Απᾶ της] απᾶ οετίαῖηπ ῄΤ/ΟΠΙΕΠ 
ο ο: ουχ οΟΠΠΡΛΏΥ 

τπ5 αβἰοπ]ς]εᾶ, 
Ἠατίης Όθεπ ἹΠΙοἩ πτετο εατισ αἲ 

π [κείμενα μόνα] Α; --- κείµενα ΤΓ. 
Σ συνζητεῖν ΏΤττΑ. 

Ρ; καὶ ἐστάθησαν ([; καὶ ἐσ-ά.] Α) σκυθρωποί. (ιιεείζοη, επᾶς αἱ Υλ]]ς) Απάᾶ 
Άν ὁ ΤΤΥΑ. 

ετ βἰοοᾶ ἄονπτι- 
ε ὀνόματι Ὦγ Ι8ΤΩΘ 

1 -- Γεν] ῖα 1. 



ο τν σε σος -.. 

619 ΒΕΡΠΊοἨσο; 23 απᾶ 
σΊθᾳ που Σοτιπᾶ πιοῦ 
Ἠἱβ Ῥοάγ, 'Ἠογ οἈππο, 
βατΊηρ, ἴπαῦ ΈΠεγ Ἠαᾶ 
95ο 566Π ϱ τΙβίοη οξ 
ΒΏΡΟΘΙ5, ν’ΠΊοἩ βα1ᾶ ἴπαρ 
Ἡο πα8 αἸνθ, 24 Απᾶ 
οθσζβῖμ οξ ὕποτα νγἩΊοἩ. 
πγοτο πια π8 ποηῦ 
Το Όπο 5ερπ]σμτο, απᾶ 
4οΒπᾶ ἓΐ ΕΥΘἨ 9ο 45 ἴηθ 
πποπαςη πα αβ]ᾶ: Ὀαῦ 
Ἠϊπα Ἔπεγ εαν ποῦ, 
25 ΤΠθη Ἡο βαά πηίο 
ἔπθπι, Ο οο18, απᾶ β1ουγ 
οἳ Ἠθατῦ ὕο Ῥε]ίοτο 3Η. 
Ὀλιαῦ τπο Ῥτορλεί5 Ἰατο 
ΏροΚκοιμ: 26 οαρΏλῦ ποῦ 
ΟΕσ]βΕ {ο Βατο βα/ετεᾶ 
{πθςο (λίηρς, απᾶ ἴο 
οπίθς Ἰπίο Π]ς ρ]οσγ 2 
27 Απᾶ Ῥεριηπῖηρ αἲ 
ἼἼοβρς απᾶ α]] ὑἩο Ῥχο- 
ΏΗΘἵΒ, Ἡρ οχκροιπᾶθά 
ἩπηΠ{ο ἔπεπι ἵπ α]] ἴ]νο 
βοτ]ρύατος πο {πηρε 
οοποειηῖπρ Ἠϊπιξο]Ε, 
28 Απᾶ ἴπεγ ἄτει πΊρῃ 
ππίο πο ν1]]αρο, ναῖ- 
οπετῖμογ ποπῦ : απᾶ Ὦθ 
χηθᾶο 38 ΊποιρηΏη Το 
πποι]ᾶ Ώατο Ροπο Εατ- 
απεχ. 29 Ῥαῦ ’Πεγ οοη- 
βἰτα]πθᾶ Ἠῖπα, βαγίπρ, 
Α υἱᾶρ πηζἩ ας: {οτ 160 
ας οπατᾶ ογεή!τηρ, αηᾶ 
{πο ἄαγ 5 ἔατ βροηῦ, 
Απά Ἡθ πετπύ 1π ἵο 
απ τη  Ἅᾖποτα. 
50 Απᾶ 15 ολπαο ἲογας5, 
858 Ἡο βαῦ αἲ πηθαΏ ση. 
ἵἨθπα, Ἡς {οοκ Ὀτεκᾶ, 
Ξηᾷ Ῥ]οςαρᾶ 2, ππᾶ 
Ὅτακθ, αηπᾶ ραγο ἵό 
ομεπι, 91 Απᾶ (λοῖσ 
6765 Ἱπεσθ ορεποεᾶ, απᾶ 
Ἴπαογ ΊἘπου Ἠϊπιο; απᾶ 
Ἡο ναπ]εηθᾶ οιξ οἳ 
ἨπΠοῖς βἱΡΏύ, 32 Απᾶ 
Ὅπογ Βηᾶ οπθ {ο 3Ἡπ- 
οἴμετ, ἱᾶ ποῦ ον 
Ἠθατύ Όπτω ση λίπη ας, 
ππηϊ]ο Ἡο {α]κχθᾶ πι 
τ8 ὮΥ ἴμο αγ, απᾶ 
πγΏ]]θ Ἡθ οροπεᾶ 1ο πβ 
τπο εοτ]ρίπτοβ 2 88 Απᾶ 
Ἔπογ τοβθ πρ ἴπο Β8Π1θ 
Ἠοτχ, απᾶ τοὐπχπθᾶ {ο 
Πεγαβα]επα, απιᾶ Σοππᾶ 
Τμο οετοῃ ραἴπεχθᾶ 
πορείπεσς, απᾶ Ίηθπ. 
Ὅλαῦ πνετο νη(Ἡ {ποπι, 
84 βαγ]Ώπς, Τ19 Τιοτᾶ 18 
Γ1696η Ιπᾶθθᾶ, απᾶ ἨαἴΕ 
πῬΏρεβθχθεᾶ Το ΒΙΠΠΟΠ. 
90 Απᾶ ἴπεγ ἰο]ᾶ πηαῦ 
ΕΠΙπρΒ Ίωεγο ἄοπο Ἱπ 
νἨθ παγ, απᾶ Ἠον ο 
πγθβ Χηοση Οἱ ἔμεπα Ίπ. 
Ῥτθα]άπρ οἳ Ὀτθαᾶ. 

κ ποαα.- 

πεις .- 

ΤΙ ΤΑΟΥΚΑΣ. ΧΣΙΥ. 
η) οσο πο - απ ω- . - φ ο δρ 

Ἀὄρθριαι! ἐπὶ τὸ μνημεῖον'- 98 καὶ μὴ ευροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ 
εατὶ]ν νο ἴπθ ἍᾖτΤοπβ, απᾶ ποῦ Ἠατίηρ Ξουπᾶ Ἠϊ8 Ῥοάγ 

χί, ’ ο] ’ ” 4 « ΄ σεν η 

ἦλθον, λέγουσαι καὶ ὁπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν 
093118, ἄεο]αχῖηρ 3ο ϱ ΤίβίοΠ. οξ ΑΠβοΙβ 1ο Ώατε 5603, πἩο ΒΑΥ 
ια 3 .ν Ν 7 ελ . ο. ο) « .” 3 Γ . 

αὐτὸν ἕῆν. 24 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ 
πο, Ἱψ Ηνίπρ. ' Απά ὃοπεπό Άφοπαιθ 308 3Ἠοςρ Ἅπϊε]ι 8 1ο 1Τπο9 

μνημεῖον καὶ εὗρον οὕτως καθὼς «καὶ! αἱ γυναῖκες εἶπον, 
τοπορ ἈΑπά {4ουπᾶ [19] βο 88 15ο {πο ἍἩὙἩΟοπιθη Βα]ᾶ, 

αὐτὸν. δὲ οὐκ.εῖδον. 396 Καὶ αὐτὸς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὦ 
Ὅπαύ Ἠϊπι ᾖ1που 5ου; πο, Απά 19 βαῖᾶά το "παπι, ο 

ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς | 
Βεηςο]θ απᾶ ἍΑΒΊοπ οἳ πεατῦ 'οΏειετο ᾖἸῃπ Αα πηῖοα 

ἐλάλησαν οἱ προφῆται' 326 οὐχὶ ταῦτα ἔδει 
ΒΡοκΚο ἍηΠοθ Ῥτορμείς, .. ΞΝοὺ 19πεςο 11/Ηΐηρς 1ππαἙ 315 “πορᾶξα] 56ος 

παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν.αὐτοῦ : 
5ιο 3β1Άες δ5ίΠ9 οπτῖοῦ, ιτ τοςπηῦος ᾖΊ1πίο Ἠὰ8 ρ]οτγ 2 

27 Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ ῬΜωσέως' καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προ- 
Απά Ἱεριππῖηρ ἍΊτοπι ΠΟΡΘΒ Ἀπᾶ Ίτοπα 8] Ἡθ ἍᾖΌτο- 

φητῶν ἀδιηρμήνευενὶ αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ 
Ῥποείβ Ὢθ Ιπ{ετρτοϊθά ᾖΈο ἴποπα Ἰπ 811 1πο µαοπἱρύατες 119 ἐπίπρα 

περὶ τΤἑαυτοῦ.ὶ 328 Καὶ ἠγγισάν εἰς τὴν κώμην οὗ 
οοπορτπῖπς ὮἨϊπιςθ]Ε. "Απά Ίπεγ ἄτειπ ΠθβχΧ ο πρ Ἅτὶ]]ησο πἩθτθ 

ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς "προσεποιεῖτοὶ ἵΙποῤῥωτέρωϊ πορεύεσθαι. 
ΤΠεγ πθτθροίπς, απᾶ 9 Άρρεατοά. ΑΤΤΏΘΣ 110 3Ρο ὁροῖηρ. 

39 καὶ παρεβιάσαντο αὐτόν, λέγοντες, Μεῖνον μεθ) ἡμῶν, ὅτι 
Απᾶὰ τἴπενγ σοπθύτα ποᾶ Ἠϊτα, 5ΩΥΊΏΡ, ΑπΙᾶο Πτα ἍᾖτΒ, 2ος 

πρὸς ἑσπέραν ἐστίν, καὶ κέκλικεν" ἡ ἡμέρα. Καὶ εἰσῆλθεν 
Μοπαχᾶς ετεπίπς Ἅᾖ19δ, απᾶ Ἠὴβ ἀθο]]παᾶ ἴπο ἆἄατ. Απιᾶ Τε επτετοᾶ ἵπ. 

τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. '90 καὶ ἐγένετο ἐἓν-τῷ κατακλιθῆναί 
Το ΑὈ]ᾶρ ση ποπ, Αγπᾶ 1ῦ ομπαο 6ο Ρ488 35 "χεο]ϊποᾶ 

αὐτὸν μετ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον Τεὐλόγησεν,!" 
[δαῦ “'λρ]ιθ] 119 πα Ἴπθπ, Πανίπρ (β]οπ. πο ἍἸτοπᾶ: 19 Ῥ]ο5βθᾶ, 

καὶ κλάσας ἐπεδίδου. αὐτοῖς. 81 αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ 
Ἀπᾶ Ἠατνῖηπρ Ώτοκθη Ἡθ ρατο [15] {ο ποπα, Απᾶ ὑμαίν  Ἄπετο “ορεπεᾶ 

ὀφθαλμοί καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν' καὶ αὐτὸς ἄφαντος. ἐγένετο 
107εΒ απᾶ που Ἐπου Ἠΐτα, Ἀπᾶ 9 ἄϊδαρρεατεᾶ. 

ἀπ᾿ αὐτῶν. 99 Καὶ Σεῖπονὶ πρὸς ἀλλήλους, Οὐχὶ ἡ καρδία 
άτοτα Ίπεπῃ. Απά {ἰπεγ εα]ᾶ ᾖἴο οπο απούμες, 3Νοῦ “πεατὺὸ 
ς - , .. . ες » 1 ε Γ 2λ ε ον 3 - « - 

ἡμῶν καιοµενη ἦν Σὲν ἡμῖν' ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ, 
ἔοαις ὀδρατπίηρ Ίνας Ἱηπ πΒ 85 9 στης 5ροαχίπΡ ἴοιςθ ἵη ΤΠθ παν, 

Ἰκαὶὶ ὡς διήνοιγχεν ἡμῖν τὰς γραφάς; 99 Καὶ ἀναστάντες 
Απᾶ ο5Ἡθ πας ορθπΊηπρ οτς ᾖπο βοτρύπσγος Απά τ]εῖπρ πρ 

αὐτῇ.τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρον Άσυνη- 
ἔπο βαππθ Ἠοισ ᾖΤΠπεγ τοὐατπθᾷ ἴο οτπεβ]επα, Ἀπᾶ [ποτ Σοιυπᾶ ραϊπετθᾶ 

θροισµένους! τοὺς ἔνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 94 λέγοντας, 
πορθύπος Ἴηθ ΘἼθτεη απᾶ ΤἨοβο πα 1Πθπι, ΕΑΣΙΩΡ, 

Ὥτι Ὀήγέρθη ὁ κύριος ὄντως,ὶ καὶ ὤφθη Σίμωνι. 9δ Καὶ 
516 “τει 14Πθ "]οτᾶ  Ἰπᾶθεᾶ,  απᾶ αΏρθαχθᾶ ο ΒΙΤΙΟΣ. Απᾶ 

αὐτρὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς 
ΥΠΘΥ το]αῖθᾶ πο ἐπίπρβ ἵπ Ἰπθ πα, Απᾶ Ἠοπ Ὦο γης ποπ ὁ ὕμθπα. 

ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτουν 
ἄπ Ἴπο Ῥτθβ]κῖλς οξ ἴπο ΤῬτορᾶ. 

η ὀρθριναὶ ΤΤΊτΑΥΓ. 
µήνευσεν ΤΊτΑ. : 
5 -- ἤδη αἰτεαᾶγ [τ]ττν. 

3 ἠθροισμένους ϱαἳπογθα ὉΤΊτΑ. ΕΤΤΤΑ. 

ο... καὶ ΙΤτΑ, 
αὑτοῦ Βα; αὐτοῦ 11. 

π ηυλόγησεν 1, 

Ρ Μωύσέως ΙΤΊΓΑΥΥ. 
5 προσεποιήσατο ΙΠΊΤΑ. 

αχ εἶπαν ΤΑ. Υ [ἐν ἡμῖν] ττΑ. 
Ὁ ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος 1ΤΊτΑ. 

α διερµήνενεν 1,; διερ- 
Έ πορῥώτερον 11ΥΑ. 

2 --- καὶ 



ΧΧΙΥ. 1 ὉἹκτΕ. 

86 Ταῦτα.δὲ αὐτῶν.λαλούντων, αὐτὸς Ρὁ, Ἰησοῦς! ἔστη ἐν 
Απά ἴπαςθ ἐπίπρα ας ἴπου πετο {ε]]πς, 3Πίπαςε]Ε 1105135 βιουὰ π 

µέσῳ αὐτῶν Ἱκαὶ λέγει αὐτοῖς, Βἰρήνη ὑμῖν.ὶ 5 97 Πτοηθέντες 
“ταϊὰδὲ α0Πεῖ απᾶ ΒΑΥ5 Ἰἵοίπθπ, Έθιςθ ἍΤογοι, αΤογτ]βοᾶ 

δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόµενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 
α’πί “απὰ 3Β]]εὰ ὄσιηνα Ἴΐεας "Ῥεῖπρ 'Πεν ἰποιρλέ α βρΙῦ ᾖΊἴπεγ Ῥεπε]ᾶ, 

98 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί τεταραγµένοι ἐστέ; καὶ Ι[διατί' δια- 
Αιά Τε βαἱά {ο (ματι, ΊπνΥ ντουρ]εά ΑΙΘΥΟ2 απᾶ γ/πετεξοχθ 2τεα- 

λογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν Εταῖς καρδίαις! ὑμῶν 1.99 ἴδετε 
ἶ Ἀλορτίβ 5οπΊηρβ 140 60ΠΠΘ Ρ. 1η α1γουσῇ- 86Θ 

ῃ ον ῃ 4 , ε/ μι { ἔ ασ Ἡ 
Τας-χειρας-μου και τοὺς.πόδας.µου, οτι αυτος ἳ γω ειμι. 

ΤΥ Ὠαπᾶς απᾶ Ώιγ 2εεῖ, τπαῦ 319 τ Άρτα, 

ψηλαφήσατέ µε καὶ ἴδετε' ὅτὶ πνεῦμα Ἰσάρκαὶ καὶ ὁστέα οὐκ 
Ἡαπᾶ]ο Υ1θ Επᾶ ’δεθ, ᾶος ϱ αρχ ΏθβΗ Απᾶ 'Ῥοπθβ 3ποῦ 

ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. 40 ὙΚαὶ τοῦτο εἰπὼν 
1μας, 88 3παο «ᾖΥθ9”509 Πανίπρ. Απά ᾖἵΠδ ἨΠατίηρ βαἱᾶ 

Ἰεπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.ὶ 41 ἔτι.δὲ 
ηο εΠοτνοᾶᾷ. Μο ἴποπα [Π]9] Ὠαπάβ απά 19εῦ, Ῥαῦ γεῦ 

ἀπιστούντων αὐτῶν "ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυµαζόντω»;! εἶπεν 
Ῥ/ἩΊ]θἴἨοΥ εχο ἀἱρο]ετίπρ 1ος 1ο απᾶ ὙὝετο ΝΟΙΜάΘΙΙΠΕ, 9 βαϊᾶ 

αὐτοῖς, ᾿'Ἠχετέ τι ᾖβρώσιμον ἐνθάδε; 49 Οἱ.δὲ ἐπέδώκαν 
{ο ύμεπι, Ἠννο γθ απγἰΠ]πρ εκαίαΡδἰθ πετο 2 χ. Απά ἴπες ΄ / ΕΑτο 

αὐτῷ ἰχθύος ὁπτοῦ µέρος "καὶ ἀπὸ µελισσίου.κηρίου.ὶ 498 καὶ 
το Ἠϊπι 308 38, 3881 “Ῥχοι]θά ρατῦ απᾶ οξ Ά Ώοπεγοοπιῦ, Αη 

λαβὼν  ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν. 44 Εἶπεν δὲ δαὐτοῖς,! 
Ἠατνίηρ ἰα]κεπ [10] Ῥοέοτο Ἅἴπεπι 1ο "αΐθ, Απά Ἰθ ββῖὰ ᾖΤο {λεπι, 

Οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὺς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν, 
Τποβο [ατο] {πο γγοτὰς π]ΙεἩ 1 βροκθ 1ο σοι µγοῦ Ῥείπρ πίἈ γοι, 

ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγράμμένα ἐν τῷ. νόμῳ 
τπαῦ πιαδύ ο {π]β]]εά. ϱ]] ΤπΙπρς {Ππῦ Πανο Ῥεειπ πυτγΙσύεη π ᾖ{1]πθ 1Ανν 

αΜωσέως' καὶ" προφήταις καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. 45 Τότε 
0 [05666 απᾶ Ῥτορ]μοῦβ ΑηΏᾶ ΤΡΡΒΒΙΙΊΒ οοποθγΠἶΠΡ 1η, ἼπεἩ 

διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς' 
Ὦθ ορεπεά υπεῖτ απάεγβίαηάῖης νο ἀπάθτείαπᾶ ἴπο Βοτἰρίατες, 

46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὅτι οὕτως γέγραπται, "καὶ οὕτως 
Ἀπά εαὶᾶ Το ίμεπι, Της 1δ Πας ρ6επ πτϊτίεἃϐ, απᾶ ΓΡ] 

ἔδει' παβεῖν τὸν χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν 
11 Ῥεπογοᾶ δίο”5α{εγ Πο “ώμτίβ απᾶ Ὦᾖοτί5θ ΣΕΟΤΩ ΑΠΙΟΠΡ Γυπ6] ἄθεινᾶ 

τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 47 καὶ κηρυχθῆναι. ἐπὶ τῷ ὀνόματι.αὐτοῦ 
{πο πιτᾶ 4μγ: απᾶ 5ποι]ὰ Ὦο Ρχοσ]αἰπιεᾶ Ίπ Ὠ]5 ΏαβΠΙΘ 

µετάνοιαν |καὶϊ! ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, "“άρξά- 
πορεηίΏβηΏςο απᾶ τθιΙῖ8-10Π. ος 5ἶπς το 91] ὨβΙΙΟΠΒ, ἹὈορίπ- 

μενον! ἀπὸ --.- 48 ὑμεῖς ὺδέ ἐστε! µάρτυρες τούτων. 
ΠΙΗΡ τη ΟΓΙΙΡΕΊΕΩ}, “Ὑθ ΛἸβπᾶ Άτο µνΠτηθδόςδοξἰῃρςο (Πίπρα, 

49 πκαὶ ἰδού, ἐγὼῖ Σἀποστέλλω" τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρό » ΣΥ ᾽ατρος 
Απᾶ Ἰο, 1 5οηά τμθ Ῥχοπιίδθ ο “Εαΐπος 

ἐν τῇ πόλει ΣἹερουσαλὴμϊ 
1π ἴηο οἱ οἳ ζεταδα]επα 
ὔ πι ὄψους. 

Ῥοπες Ἅ«4Τ1οπ1 οἩ ΠἱρΗ. 

µου- ἐφ᾽ ὑμᾶς' ἡμεῖς δὲ καθίσατε 
ΣΥ Ἱροῦ γοι; Ῥαῦ "γο τἘΠΙΛΙΠ 

ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ 
11] τε το οΙούμοᾶ πα 

5--- ὃ Ἰησοῦς αΠπτιΑ. κ --- καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν τ. ᾿9-- 
Τ.πη [Πε], ἔεαχ Ποῦ}.. {διὰ τίτσΑ. «Ετῇ καρδία Ἠθατῦ ΓΤΊτΑ. 
1 σάρκας Τ. κ -- 6186 40 π[ τε]. ἍᾖἹ έδειξεν ωτι; [ἐπ]έδειξεν Α. 
της χαρᾶς 1. αἩ---καὶ ἀπὸ µελισσίου κηρίου ΗΙ[ΊτΑ]. 
ΠΥ Νοτάς) []ητιΑ. α Μωῦύσέως τητΑνν. τ-- [τοῖς] ἴμο τν. 
Γειςτοπ.  ἍἩ ἀρξάμενοι ΤΤιΑ. 
Μ ἐξαποστέλλω ΒοΠᾷ ού ΤΤτΑ, Α5'- Ἱερυσαλήμ αΙΤΊΤΑ, 
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36 Ἀπᾶ αξ ὤπετ {μις 

βΡαΚθ, Ἴεραβ Ἠάηδε]Ε 
βύοοάᾶ 1ηπ {πε παῖὰρί οΕ 
ἴπθτα, απᾶ ὁπλ{λ υπίο 
ἴἈεπι, Ῥθαςο ὂ6 ππίο 
σοι. 37 Βπῦ ἴπεγ πτετθ 
τετεἰβεᾶ απά αβτῖρηί- 
εᾱ, απά εαρροδεά τπβῦ 
Τπεγ Ὠαᾶ Έ66π 8 δρῖτ]{, 
38 Απά Ὦορ βαἷᾶ υπίο 
ἴμεπα, ΓΗΣ αχο 7θ 
ἐτουρ]θᾶ  απᾶ πγ 4ο 
{ΠοιΡἩἨΤΡ αχῖςσε ἵη ους 
Ἠεατίς 5 39 Ῥε]ο]ά πιγ 
Ἠαπᾶς απᾶ ΤΙΥ Ξ2εεἳ, 
που Τσ 15 1 1αγεε]ξ: 
Ἠαπᾶ]θ τηε, απᾶ 880; 
40ς ο αρ]τίῦ Ἠβίᾗ ποῦ 
ΏΘΒΗΏ Ελιά ῬοἨςΒ, 88 76 
866 π1θ Ἠβνο. 40 Απᾶ 
επ Ἡο Ἠαάᾶ ἴἨτβ 8Ρρο- 
Χεπ, Ἡθ 5Πειτεᾶ ἴλμεπι 
Πέ Ἠππιᾶς απιᾶ ἠὲ 49ε8. 
41 Απάὰ ν/ηῖ]θ ἴΠεγ τεῦ 
Ῥεμενοᾶ ποῦ ἔοσ 1ο, 
Απά γ/οπᾷετθᾶ, Ὦθ 5α]ά 
ππίο ἴἨεπι, ἨἩατε Το 
Ώετο βαηγταθαῦ2 42 Απᾶ 
ἴΠογ νο Ἠϊπι 8 Ρίεσθ 
οἳ α Ὀτοῖ]εᾶ Β5Η, ϱπά 
οἱ Αη ἍἨοΠΘΥςΕΟΠΙΡ, 
45 Απᾶ Ὦθ Τοοξ ἐέ, απᾶ 
ἀἱᾶ εαῦ Ῥεέοτεο ἴπειη. 
44 Απᾶ Ἡθ βαἱἀ υπῖο 

4 «ἴπετα, ΤΠεβθθ ατο Τἴπθ 
πποτᾶς γηι]οη Ἰ βραϊθ 
πηῖο οι, πΠΙ]ε 1 πναβ 
γεῦ πμ οι, μα 811. 
τΠπΙπρΕ τοπεῦ Ὦο "Ε]- 
Ά]ιεά, νΠΙοη ἍἨ3νΕΙΘ 
πντθίεη 1π ῃο Ίατν οἳ 
Μο5ες, Επά ὕπ ἴἨο Ρτο- 
ῬΠαίβ, απᾶ ᾖἵπ Τἴπθ 
Ῥδα]π]8, σοΏσεγπῖηρ. 
πηθ, 45 ΤΠεΠ ορρποᾷ Ἠθ 
οπεῖς απᾶςτοζαπάῖηρ, 
"Παί {που τα ρΏῖ ππάοΓ- 
Βύαπά ΤἩο βογΙρύμχεΒ, 
46 απᾶ 5α1ά πλ{ο {πεπα, 
Της 18 18 στ] έῖυπ, απᾶ 
τπας 1 Ῥυπογεᾶ Οπτ]ςῦ 
το επΆςες, απᾶ {ο τῖ5θ 
ᾷτοπι Τπο ἀεπᾶ {1λο 
{π]τά ἄατ : 47Ταπά πας 
χερεηπίωηςσθ απᾶ τοιὶς- 
5Ι0ἨΠ οἱ 8δἱΠ5 5που]4 ωθ 
ῬτοασλΏοᾶ 1Π ἨΙ5 πβΠΘ 
ΔΠΙΟἨΡ 41] ΠβΊΊΟΗ5, Ώε- 
ρἰππῖηρ αὖ ζεταββ]επῃ. 
48 Απά 7ο ατεο τσζ- 
Ὠόδςες οξ ἴμοςδε {Π1μς8. 
49 Απᾶ, Ῥεπο]ᾶ, 1 5οπά 
Όλο ῬΡζοπαῖεο οἱ πι Ἐλ- 
Τμες προηπ τοι: Ῥαῦ 
ΤΑΣΤΥ γε ἵηω ἴπο οἱίγ οἳ 
«Ποταςβ]επα, απ{1] γε Ῥθ 
οπἀάιθά νι Ῥοπος 
Στοπ ΟἨ Π4ΡΗ., 

[ἐγώ εἰμι, µη Φοβεῖσθε] 
Ἀ εγώ εἰμι αὐτός 1 ΤΊτΑ. 
πι καὶ θαυµαζόντων ἀπὸ 

ο προς αὐτούς τττα. Ρ -ἵ- µου (γεαά 
: 5 -- καὶ οὕτως ἔδει [Η]ΤΤτΑ; 

7 --- δέ ἔστε (Γεστε] ττ) (γεαὰ [ατε]) την. ν κἀγὼ αμα 15: 
κ: ἐξ ὕψους δύναμιν τῖτα 
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δ0 Απᾶ Ἡοθ Ἰοᾷ ἐπεπα 

ουδ ην Τησ α5 ἴο Βοι]- 
ΒΩΏΥ, αλά Ἠθ Ἰξτεά πρ 
Ἠΐ5 ΙαάΒ, απᾶ ο]εδρθά 
ἆλοπα. ο] Α.ιάὰ 1ν οβτηθΘ 
Το ΡιιβΒ, 1ΥἨ119 Ίιο ]οςδ- 
ϱᾱ τ]οιΏ, ο πας ρητίοᾶ 
Ίτοπα ἴἨοπα, 8λιά ο8Ι- 
τῖθᾶ αρ Ιπτο ἨεβνοἨ., 
52 Απᾶ τ]μος π/οχςηίρ- 
Ῥεᾶ Ἠΐχα, αμᾶ τεῦυχπεά 
το «ογάβη]σπα νι 
Ρρτοαῦ 107: 09 απᾶᾷ γγετο 
οοπΏΙπια]]σ Ἱπ ἴπο 
Ἐοταρ]ε, ῬΡΓβΙΒΙΗΡ ππᾶ 
Ῥ]θββίπρ ἀοᾶ, Απ1θΠ, 

1ΩΑΝΝΗΣ. 1. 

50 ᾿Εξήγαγεν.δὲ αὐτοὺς "ἔξωὶ ἕως δείς! Ἠηθανίαν, καὶ 
Αιᾷ Ἡο ]θᾶ τησπι ομῦ Α5 Σ4Γ485 {ο ειπα, παπά 

ἐπάρας τάς.χεῖρας.αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. δΙ καὶ 
Ἠατίπρ 1Ειεᾷ πρ Μῖς Ἰαπάς 19 Ῥ]εβδεᾶ Ίλεπι, Ἅπά 

ἐγένετο, ἐν τῷ-εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ᾿ αὐτῶν 
Ἰδ οππαθ [ο Ῥα5Η 45ης Ῥ]ενθίπσ 119 ΊἨοπα Πο τνας 5εματηἑεᾶ ἔχοπα .τἨοπα 

εκαὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.! 50 καὶ αὐτοὶ ἀπροσκυνή- 
Ἀπᾶ Ὑγ85 οβτχ]θᾶ πρ Ιπίο ἴἩθ ΆἨἸθεατοῦ. Ἆπά ᾖἵἴπεγ ἨατΙηρ ποι- 

σαντες αὐτὸν! ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς µεγά- 
βπΊρρεά Ἠϊπα πείυιτπεά το ἐτμδα]επι πια "ος. ΊρτοπΏ, 

λης' 689 καὶ ἦσαν «διαπαντὸς! ἔν τῷ ἱερῷ, Ιαἰνοῦντες καὶ 
Απᾶ  Ὑειθ ορπ]πια]]σ ἀπ Ίπε ζεπιρίο, Ῥταϊδίαρ απΏά 

β ” Ἱ , ϱ’ ᾳ Ἱ 
εὐλογοῦντες! τὸν θεόν. Ε Αμήν. 

Ῥ]εβείπρ ᾳοᾶ, ΑΤΠΕΠ., 

ἈΤτὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον.!" 
Το “αοσοχᾶϊηπρίο ὅ]μακο Άρ]αᾷ "πιάίπῃας,. 

ΙΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΑΡΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.’ 
ΤΗΕ “ΑοσοοβΡΙΝα "το 

ΤΝ {Πο Ῥερσιππίπρ ταΒ 
ἴλε ἸΓοχᾶ, ππᾶ τὍηο 
Ἠ[οτᾶ πνας πΙτα ο, 
ΒΠᾷ ἴΠο 1 ογᾷ τνα8 αοᾶ, 
2 ΤΗε 568Ἠ18 πνὰς 1π {πο 
Ῥορϊπυϊπς σηϊα οᾶ. 
3 Α]]{Π1ηρ8 πεχοτηβᾶθ 
Ὄγ Πτα; απά π]ποαῦ 
Ἠΐτα τγης ποῦ απσ 1 ὴᾳ 
πηβᾶε ἴπαῦ τνα5 πιβᾷρ. 
4 Τη Ὠῖτω γ/ης 1146: απᾶ 
1ηΏ9 Ἠὲε τνας {λε Πσαί 
ΟΕΙΩΘΗ, 5 Απάᾶ {Πο]ΙρΕῦ 
ΒλἰποεϊἩϐ ἵπ ἀατ]πεβς: 
ΑΠά ἴπο ἄρισιεςς ο0π- 
Ῥτελεπάεὰ 10 ποῦ, 

6 Τηέτο πας 8 ΤΙΒΏ 
βοπῦ Ετοπι ἀοᾶ, πΊοςθ 
ΏβΠ1Ο Ίρας 1οἈπ. 7 ΤΠΘ 
Β8Ώχε στης Σοχ α νηῦ- 
ΏΕ58, Το Ῥεηχ γ/νπθυς 
οἳ {πε ΤΡΗἴ, ἐλαῦ α1] 
1η Ἀιτοιβαῃη ἍὮἨϊπα 
τηϊςσΏῦ Ῥα]ετο, 8 Ἠθ 
πναν ποῦ Ὅλαῦ Τ4ΡΗΙ, 
Ῥαῦ Ίρας δεπί νο Ῥεας 
νηύπερε οἱ παῦ ΤήρΊ0, 
9 Ί]ιαί ντας ἴπο Ίταθ 
11β1ῦ, ππῖοεἩ ΠρΏιείι 
Θτετγπασπ {λαοί οοπιείἩ 
ἀπίο Ίπο πεοτ]ᾶ. 10 ἨἩο 
πτβς 1η 1πε π'οτ]ᾶ, απᾶ 
ΊἨε Ἱτοτ]ᾶ γα» τηβᾶθ 
Ὁγ Ἠΐπα, απᾶ πο πγοτ]ᾶ 
Έπεσν Πῖιπ ποῦ. 11 Ἡο 
98116 ππτο Ἠϊς οπ, 
Άπά Ἠϊ5 οὖΏ τεσεϊτεᾶ 
Ἠϊπα ποῦ. 12 Βαΐϊ 8 
ΧΩΑΠΥ 5 χεσείνεᾷ Ἠΐπα, 
{ο ἴΠετα ΡαΤτε ἨεΡοπες 

5Ι0ΟΗΝ 1ΗΟΙΥ. 341ΑΡ 3ΤΙΡΙΝΑΣ. 

21: 2 ” στ « » νε , π ῃ ῃ , 
ἘΝ ἀρχῃ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὃ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, 
Ίπ [1π6] ῬεσίπηΙΠΡ τνης πο Ὑγοτᾶ, απᾶ ἔπο ἸΓοχὰ τναο ΙΙ 6οἆ, 

καὶ θεὺς ἦν ὁ λόγος. 3 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὺο τὸν 
Ἀπᾶ “4ο Άγια: 11Πο "ον. Ἡο ἍὙππςδ Ἱπ [πε] Ῥεσίπμιης ση τ]ι 

θεόν, ὃ Πάντα δί αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ 
αοᾶ. ΔΙ] (πῖπρς ἔμτοιβῃ ἍὮἈἨϊπι ϱ6ΑΒΠΙΘ Ἰπίο Ῥεῖης, απᾶ πσνϊιμουί ἍἨϊπω 

ἐγένετο οὐδὲ Ὑὲν ὃ γέγονεν. 4 ἐνὶ αὐτῷ ζωὴ 
οΆπας {πίο Ῥεΐπρ ποῖ εγεπ οπα[{ῖπς] ν/Π]ςἩ Ώδ5 σοπιε Ιπίο Ῥθῖηρ. 1 ἍἨΠῖϊπι 3149 

Ἰἠν,! καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων' ὅ καὶ τὸ φῶς ἓν 
γης, Απᾶ 119 Ἠΐο πας πο Ἠρμο οἱ ΏΊΕΠ, Απάᾶ πο Ἰρπυ Ἱἵπ 

τῷ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ.κατέλαβεν. 
{Πο ἀβΓ]ςπθβ ΒΡΡΟΞΣΙ5, Απᾶ 119 ἄαχκποςς 3 ᾖἈλαμρτεποπᾶεᾶ ποῦ. 

ϐ Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦι ὄνομα 
Τηποτο τν 8 Ὁ1Α1 5ευῦ 4τ0Οπ Αἀοᾶ, "πβταθ 

) -” 11) / " στ ᾖλθι Γ) ΄ “ 

αὐτῷ Ἰωάννης. Τ οὗτος ἦλθεν εἰς µαρτυρίαν, ἵνα µαρτυ- 
145 “οἩἨ. Ἠε 6Απ1θ 4ος α ψ/ίπςςς, ἀλαῦ ο ταὶρηῖ 

ρήση περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. 
ππὶίπεςς οοποετπΙπρ πο Ἠρηαί, ἴπαῦ 81] ὉἹπτηὶςπῦ Ῥε]ῖογο {Ἡχουρα Ἠϊπι, 

ο. - ν. ἕα 5 λ οι 
8 οὐκῆν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾽ ἵνα µαρτυρήσῃ περὶ τοῦ 

Ἀγ/ας Αποῦ ἍὮη9 ἴπο Ἡραί, Ῥαῦ ἵπαῦ ο παΙςΕῦ πας» σοποθιπίπρ ἴ]θ 

φωτός. Ὁ ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθιόν ὃ ωτίζει πάντα 
Ἡρηῖῦ. «γγας 1116 «Ηραῦ 3ίταε ὑπαῦ πυἨ]ο] ]σητεπβ ἍΘ76ΥΣ 

ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, 
1ηΡΏ οοπιῖης 1Πίο ἴπθ Ἅµποτ]ἀ, Ίπ πο Ἅγυοτ]ᾶ Ἡθ 1Υ8Β, 

καὶ ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν 
Απῷὸ ἴπθ ποχ]ᾶ ἰπτοιρῃ Ἠϊτι Ο.Π1ΙΘ ΙΠπίο Ῥείπς, Απᾶ ἴπο Ἅποτ]ᾶ Ἠῖτα 
ο » Ἰ . Ν , αύ' » Ν » ΄ 

οὐκ. ἔγνω. 11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ-παρέλα- 
Έκπουν ποῦ. Το Ἠϊς οἶνπ Τθ σβΊΠ1Ε, απᾶ Ἠϊβ οσα Ἠἶπι πθοεϊτεὰ ποῖ; 

βον᾽ 19 ὕσοιδὲ 3Ἀἐλαβονὶ αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν 
Ῥαῦ 8 τάβΏΥ 5 τεοεϊτθά Ἠάτα ὮἩθ ρατο ᾖἵο ἴπεπτα κϱθπίλοσίγ 

.-..ἔἕω [ηστή Αα]. 
σαμτες αὐτόν π. 

αα ᾿Ἰωάνης τγ 

ε διὰ παντὸς 1/Α. 
ξ --᾽Αμήν α[τ]ττιΑ. - 
{-  ἅγιον Ὦ; Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην (Ἰωάνην τι) 6ΙΤΙΑΝ; κατὰ Ἰωάννην τ. 

'Ὑέγονεν ἐν (εαᾷ οπο [ 
δ έλαβαν ττ, 

Ὁ πρὸς τπττΑ. ϱ --- καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν τ. Ἂᾱ--- προσκυνή- 
ΕΓαἰνοῦντες τα εὐλογοῦντες ττΑ; --- καὶ εὐλογοῦντες τ. 

Ἀ Κατὰ Λουκᾶν ΊτΑ; --- Τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον ΕΘΙΗΤΥΓ. 
κ 4 Φ ἓν. Ὁ 

εμ]ηρ]. ΊΤΠας νυπίοὮ σας 1η Ώιπα γ/α8 11{ϱ) 1,’ 1 ἔστιν ἵ8 13, 



1. 10ΟᾳΝ 
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τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς Ἠπιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα 
ολ ήνεπ 'οξ ἄοά το νο, {ο ἴλοξο ἐληῦ Ῥο]ιεγθ ος ΞπαπΙε 

αὐτοῦ" 19 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήµατος σαρκὺο οὐδὲ 
αμίς: Πο ποῦ οἳ ὭὈῬὶοοᾶςδ 10ΟΥ ο ση]. οἳ Λο Λος 

ἐκ θολή πατος ἀνδρὸς ἀλλ᾽ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν. 
οξ αμ οἔτπαπ ΌῬαό οἳ ἀοᾶ ΊΤΕχΟ ΏοἵἩ. 

14 Καὶ ὁ "λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, 
Ἀπᾶα ἴπο Ἰοτᾶ ἍἩἨεβΏ Ὥθοαπιθ, απά ᾖ{ἰαλογπασ]οαᾷ Απασπςσ 318, 

καὶ ἐθεασάμεθα τὴν. δόξαν. αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ 
{απᾶ στο ἀϊδοετπεά δ Πὶς ΒΙο1Ψ, 3 6ΙΟΙΥ 5 ΟΕ 4 οη]ΙΥ-Ώερβοῦίοη πνΊτ 

πατρός, πλήρης χάριτος:καὶ ἀληθείας. 16 "Ἱωάννης" μαρτυρεϊ. 
Σπ]] τταβη, Μ{1οΏη πι τποβδθς 

αὐτοῦ, καὶ κέκραγεν, ης Οἵτος ἦν ὃν εἶπον, 
ας ας Ἠϊπα, απᾶ οτιεᾶ, 5ηγίπς. Τπϊς πας πθ οἳ ποτα 1 βηἱᾶ, 

Ὢ ὀπίσω µου ἐρχόμενος, ἐμπρυσθέν µου γέγονεν' ὅτι 
Ἡο πιο 91ὔεΥ πιο 601165, Ἄρχοσοᾶσιισε ' 5ο”π16  Ἅήπ88, 2ο 

α Ν « -» 

πρῶτός µου ἦν. 16 ῬΚκαὶ! ἐκ τοῦ πληρώματος.αὐτοῦ ἡμεῖς 
Ὢδίοχθ πιθ Το γ/α8. Απά οἳ Ὠ]6 {1]πεςς ο) 

πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος" 17 ὅτι ὁ νόμος 
4] τεσρϊγεᾶ, Απᾶ Ετησθ Ἴροῦ ἍΕβΓ.ς6, Έοχ πο Ίαν 

8 λε αςσι 

περὶ 

οξ Έπορα απᾶ 

διὰ αΜωσέως! ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ 
ΊἨτοαβαῃ ἨΜος5ε ἨὙαῬ Ρίτθη; ἴηοθ ΡΙαοθ απᾶ πο ἍἈἹταία Ἰπτουρβ]λ «θδας 

Χοιστοῦ ἐγένετο. 18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε' Τὸόϊ µονο- 
Ομτ]ςυ 081η68, Ρᾳοἆ :1πο 3οπθ "Ἠως ΄560Ώ οὐ 4ΠΥ ἠἠππθ; πο Ἅοπ]σ- 

η 5 αι Π « Ἆ η Ὃν όλ -- / ” ν : ἐξ, ος 

γενης λυῖος,' ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς, ἐκεῖνος. εξη 
Ῥερούιεπ 5ο, ὙἩΠπο ἵ Ἱπ ἵἴπο Ὄοδοιι οΕ ἴπο ο νσες Ὢθ ᾱε- 

γήσατο. 19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ µαρτυρία τοῦ «Ἱωάννου,! 
«Ἰατεά [Ππϊπα]. Ἅπά 1Πἱ5 18 ᾖἽἼπο π]ίηπο»ς οἳ ζομἩ, 

ὕτε ἀπέστειλαν " οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἐξ “Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ 
ψ/Ώοπ Ξεεηῦ 1918 3761/98 άτοτα Πογαςα]ουι Ῥτϊοςκί απά 

Ἀλευΐτας,' ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἷἶ; 90 Καὶ 
Τιονῖτες, ἐπαῦ σνη ο 2.]ς Ἠϊτα,  Ἴποι πνπο ατὲ νου Τ. Απᾶ 

ὡμολόγησεν καὶ οὐκ-ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν, ὌὍτι Σοῦκ εἰμὶ 
Ὢρθ οοπ{εδ»οᾷ  απᾶ ἀοπ]οᾷ ποῦ, αηΏᾶ σοπ{θ5εοά, ΦΝοὺ Ἔπα 

. ὁ Χριστός, 2ἱ Καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, ΣΤί οὖν; Ἡλίας 
1πο Ομτῖευ, ΑἍπά τΤΠογ β5κοᾶ Ὠΐτα, Ὑὑπαῦ ἴπου Ες 

εἶ σύ; ΖΚαὶ! λέγει, Οὐκείμί. Ὁ προφήτης εἲ σύ; Καὶ 
ΠΟ μοι Απᾶ Ἡθβαπ, Ταπαποῦ ΠΠ ἍῬτορπεῦ ασὺ ἔμοι2 Ἅπα 

ἀπεκρίθη, Οὔ. 29 "Εἶπον" δοῦνὶ αὐτῷ, Τίς εἷι ἵνα ἀπό- 2 
Ὦθ αηΏ»1γογςᾶ, Νο. Τπεγ 5αἱᾷ ἲΠοχοξοχθ {ο Ἠϊπα, Ίγλο τε ἔλοι 2{Παῦ 

κοισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς τί λέγει περὶ 
ΆΏδΥΟΥ Ὑ/θ ΙΠΛΥ ρίτθ Ίο ἴπος5θ πο μου πδ: ὙὉππαῦ ος Ἀροιτ 

Πρεὶ 

σεαυτοῦ» 399 Εφη, Ἐγὼ «φωγὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
ΤἨΏγΡε]{2 Ἠο εα]ᾶ, 1 λαο οτγῖπσ 1π Ίππο σ]άοτησςς, 

Ἐὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου” καθὼς εἶπεν 'Ἡσαΐας ὃ προ- 
Μπαχκε »ιταϊσΏῦ ἴπθ πατ ος Γιο] Τιοτᾶ, 88 5α]ά Ἐββῖας πο Ἅρτο- 

Φήτης. 24 Καὶ «ερ! .ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρι- 
Ῥ]οῦ. Ἅπιά {ποςο Μο ἸἨαᾶ Ῥεεπ βοπ  Ἅ/6Γθ ΕΓΟΊΙ ΑπποηΏρΡ ἰπςθ Ῥλαν]- 

σαίων. 25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ Ιεϊπονὶ αὐτῷ,, Τί οὖν 
βεο», Απά ες Ἀ5κεά Ὥϊπι  απᾶ πα  ᾖ{ἰολἩηῖπ, Ἠσ {πεη. 

βαπτίζεις, «εἰ σὺ οὖὐκ-εῖ ὁ Χριστός, «οὔτεῖ «Ἡλίας,ὶ εοὔτεὶ 
Ῥυρεἱσεδύ Ίποι, 1 ἔλοια ατῦ πού ἴμθ Ομτῖςι, Το Έ]2Β, ΤΟΤ 

Ρ ὅτι {ον αι πττΑ. 
ι Ἰωάνου τε, 

α Μωῦσέως τΤΤΤΑΤΥ. 
-- πρὸς αὐτὸν ο μπι ΙΠΤΑ. 

ο]Ἰωάνης πτ. 
αοα ττ. 

εἰμὶ ΌτττΑ, 
Σ--- καὶ Ἡ. 
1ΤΤ.Α. 

3 εἶπαν ΠΤΗΑ. : ὃ--' οὖν 1, 
ε οὐδὲ 111:Α,/ ὑΜ, Ηλείας Τ. 

Σ-- ὃ ϱεαᾶ [1πε]) ως 
Ν Ἀευείτας ΤΤτΑ., 

. τί οὖν» "Ηλείας εἰ ; τ. τί οὖν; σὺ Ἠλίας εἰ; τς: σὺ οὖν τή; Ηλίας εἶ ὀ Ἀ. 

9--- οἱ (πεαᾶᾷ [Ἴ1οβο γγ]ιο]) τττΑ. 

241 
Ἔο νθσοτης ἴπο 6οης 08 
οά. 6υσλι νο ἴχοτα πα 
Ὢο]ίεγο οἳ Ἰήβ ΏλΊ]θ: 
1ό πΠΙσὮ. πγοτο Ὄογπς 
ποῦ οἳ Ῥ]οοᾶ, πογ ο 
11ε τσ α]] οξ ο Ώε»ῃ, 
ΏΟΓ 95 τλιο ση] οἳ 1191, 
Ῥαῦ οἳ ἄοά, 

14 Απᾶ{]ο ὙΓοχᾶ τν 
πηπὰο Ώς»Η, απᾶ ἀντε]ὸ 
ΒΊ1ΟΗΡ 1ἱ5, (Απ Υγθ Ῥο- 
Ἰο]ὰ Πὶ ΕΙἱουγ, 116. 
Ῥϊουυ α5 οἳ το οΠΙΥ 
ῶσμοτίεη οἳ πο Ἐπ- 
Ίποςσ,) {αι οἳ ρτηςθ 
Άπά ἰτυῖῃ. 15 ὁοἶτ 
νανρ πίησβς οἳ Ἠϊπα, 
Άη ογ]σα, βΗΨΙΠΡ, 118 
νΠΒ Ίο οἳ Ὑποιι 1 
6ραζα, Πο ἴπαῦ οονασίχι 
Β1ΐεί τας 19 ΡΥδ{οιχεά 
ωο[οσο 11Θ: 20) 116 ΠΒ. 
Ῥοέοχθ Παθ, 16 Αιιᾶ οἳ 
Ἠ5 {υ]ποβα Ἠπνο αἲ] πνθ 
χοοεὶγθᾶ, αηᾶ ΡΓΑΟΘ ΤΟΥ 
Ετασς. 17 Έοσ 1ῃ9 Ίων 
ΠΒ Ρίγθη Ὦγ Μοβες, 
ὑμὶ Ρταςθ απᾶ ΤΙΝ 
οβΏ1ς Ὦγ ζεβας Οὐτίος, 
18 Νο πια Ἠαίη 5εεπ 
6οά αἲ ΑΠΣ Όἴπιο; 1μθ 
ΟΏΙΥ ἠἹοροίνεηπ 8ο, 
π/Ώ]οἩ ἶ5 1Π 1πθ Όοδοπα 
οξ τἩο Ἐαίποτ, Ἡε παί 
ἀεο]αχοᾶ ἠζπι. 19 Απάᾶ 
τΏὶς 18 πο τεσοτᾷ οἳ 
Ι9ἨΠ, επ {Πο «61/8 
εομῦ Ῥχ]θςίς απᾶ Τμε- 
τ]ϊιου ΊΤτοηι ζ6γά581ΘΊὰ 
Το ἈδΙς Ὠἶπα, πο πατε 
πηοιῦθ 290 Απᾶ Ῥεοοῃ- 
Ἀρβσσᾶ, οπᾷ ἀεπ]ος 1οῖ; 
Όις οοπᾷσεεσᾶ, ἵ ανα 
ποῦ {μο (Ἠσίσι. 21 Απά 
ὉἩ γ θβκεά Ἠϊπα, Πρ ᾶ 
"ποπ 2 Ατῦ που Επβδ 
Ἅπά 1ο βα1ζἩ, Τ Α1Ώ 1ιοῦ, 
Αγίίποια {παῦ ρτορῃοί 
Ἅπα Ἠο ΠΗΣΥΓΕΥΦ4, ο, 
2» ἸῬοπβα]ᾶ ὕπεσ πἩέο 
Ἠϊπα, πο ατὺ Ίλοιιδ 
λαξ. πίθ π]Αγ ρῖτε απ 
ΆΗ5Ίπος ο Ίπεηι τπαῦ 
5δοπῦ Ἡ5. Ἰ Ὠπύ βητο»ς 
Ίλοι οἳ {ηγςε]{ῇ οὐ Ἡο 
δα], 1 αὖπ 19 τοῖσο οἳ 
ΟπΠο οτγίἩς 1π 1]θ σγ]]- 
άὐΓΊς55, Μη κο 5ίχαϊσ]ις 
τὰς ΌνπΥ οἱ ἴπο Τιογά, 
Ώ5 ααἷὰ Τπο Ῥτορ]ιθῦ 
Ἡ)-αἷι», 323 Απιᾶ 1Ἠογ 
ἈνΝΏίοὮ Ἴποχθ 5οπῦ ἹνοΥθ 
οἳἑ 1ο Ῥπητί-εος. 
25 Απᾶ τ1ιοσ αδΚες Πΐπι, 
Ἀπᾶ απ]ά τιπίο Ἠϊηι, 
αγπγ Ῥαρίϊσεδύ ἴποα 
"μοι, 1 λοι Ῥο ποῦ 
τλπυ ΟἨτ]αῦ, που Ελ]ας, 
πείῖπος ΊἨαυ Ῥτορ]μοῦ 

5 θες 
τα ἐγὼ. ουκ 

4 εἶπαν 
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20 οππ αππαποτοᾶ 
ἔ]ιοπα, εασἵπρ, 1 Ῥιρ- 
εἶπε πα Ἱνλίες: Ῥαῦ 
Ίποτο θἰππάείπ οπθ ἡ- 
Ίπουσ 7Ο, Ὑποπι Ὑο 
Χπονν ποῦ; 27 πο ἵῦ 1, 
πυ]ιο οοπαῖτπρ πΕἴες π1θ 
ᾱ- Ῥτοξοστος Όμξοτο πια, 
ν/ηοκθ «Ἡορ΄8 Ἰαΐολοῦ Τ 
ΆΏΙ ποῦ ΙΥΟΤΙΠΥ ἴο ππ- 
1996, 28 Τ]οςο {π]πσς 
πνογθ ἆοπε ἵπ ΕΒεϊῃ- 
8Ρηγα Ῥεγοπᾶ ζοχάμπ, 
ἌἨετο ζομα 98 Ὀαρ- 
οσιπρ. 

90 πο πεσέ ἅἄπγ 
ζΦομα 5οοἵἩ ζοβας σοπι- 
Ίηππ απῖρ Ἠϊπι, απᾶά 
βπἰτΗ, Ῥομο]ᾶ (πε Τιαπιῦ 
οἳ ἄοά, πνπΙοἩ {πκοίπ 
μΤνΗΣ Τπο αἶπ οἳ ἴπο 
πυογ]ᾶ. 390 Τ]ϊ5 Ἱς ηο 
οἳ ΝΠΟΙα Τ εαἷᾶ, Α.ΕΓίοτ 
η]ο οοπιοῦπ α ΊπαΠ 
πνΏίοἩ 15 Ῥγεξοτγοὰ Ὦε- 
Έωνο 1μο: 10Σ Ἡε πα5 
Ῥοΐοσ; παο, 91 Απᾶ Τ 
Ἐπθυν Ἠῖπι ποῦ: Ὀυῦ 
τπατ Πο -Ποὰ]ά Ὀρ πιπᾷο 
πηπηἑκονν ο Ἰδτγαο!, 
«Ἠυγοίοτθ απι’ 1 οοιΠθ 
Ὀαριϊσιυς τν] τα τνητοτ. 
4 Απά ζοππ Ἠπτο 10- 
σον. ΣΗΨΙΗς, [ 5ασν ἴπο 
Βρίνῖτ ἀυδουπόῖπς ἔτοηι 
Ἠθεατοπ Ι]κθμ ᾖογτε, αιιᾶ 
16 αΌοάο Ἡρονι Πτι, 
99 Απά Ι Ίπποι Ἠϊπι 
που; Ὀτί Ἡος {πας εοηέ 
Ὑπθ οὉο πρίζα ν]{] 
π/η{οτ, ἴΏο 5πΏο πα]ᾷ 
πηίο Τθ, Ὄροη ΙΥΠΟΝΙ 
τποιι «Ππ]6 -σθ ἔπο Βρί- 
τν ᾖοβοομβ]ηςσ. Ἀπᾷ Το- 
τηπ]πῖηρ οἩἳ Ἠ]υι, Τηθ 
ΒηΠαο 19 Το τνἩ]οὮ Όπρ- 
α1σείὮ πνϊυη ἴηο Ἠοίν 
αποςῦ, 94 Απᾶ Τγαὴν, 
Άπᾶ Ὄητο ποσοτᾷ πας 
Τη]5 19 ἴπο Βομ οἱ αοᾶ, 

3ό Αρηϊηπ ἴπο ποσῦ 
ασ αξίοτ ζομπ εὐοος, 
απά πιο οἳ Ἠϊς ἀῑςο]- 
ὧ]α»; ὅ6 ππᾶᾷ Ἰοοκίπας 
Ἄροπ ἆοβιι5 Ας Ἡο πα]]κ- 
εᾱ, Ἡοθ βαϊπ, Ῥετπο]ᾶ 
πο Ταπαο οἳ ἄοᾶ! 
37 Απᾶ ἴπο Όπο ἀἱδοι- 
Ρϊθ5 ἨΠοστά Ἠϊπα 5ροαχ, 
Ξπᾶ ἴπεν Εομογοᾶ ᾖο- 

Ε Ἰωάνης τε. 

ΣτιΑ. 
Σ--καις, 

Ἀ--- δὲ Ὀιιδ ΤττΑ. 
Ὁ,- ὃς ἔμπροσθέν µου γέγονεν Ο[1]τΊνΑ. 
θαβαρά Ε; Βηθανίᾳ ΒοτΠαλψ ΟμπττΑῖν. 
(τεαᾶᾷ Ὦθ 8968) ο 1ΤΤΑΥ. 

 -Ε [ὸ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου] Νο 9865 ΝΤΑΥ το 6Η ο υ]ιε κνοχ]ὰ κ. 
8 οἱ δύο µαθηταὶ αυτοῦ π. 

1ΩΑΝΝΗΣ. 1. 

ὁ προφήτης; 36 Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ ΕἸωάννηςἳ λέγων, Ἐγὼ 
1πο  Ῥτορ]οῖ 2 Ἀληβγγοσθά "ποπι 17οπη. βασίμα, 1 
β ΄ 3 ὔδ' ο ’ Ἀδει ε 9 " αν ε ν 

απτίζω εν υόατι µεσος. ὁε Όµμων εστηκεν ον Όμεις 

παρίίσθ πτἃ ἵατες; Ῥαϊ ἵη [11] πα]ᾶεῦ οσοι βἴππᾶς 'Γοπε] Ίποπι τε 
» τδ Ἀ 1ο τα 3 η 1η ] ΄ ΕΙ ΄ η 

οὐκ.οἴδατε' 7 "αὐτύς ἐστιν' "ὑὶ ὀπίσω µου ἐρχόμενος, Ἀὸς 
Ἐπου ποῦ; Ὢο9 1018 Μπο Ἅαξῖε Ἅαπθ σοπ185, πο, 

ἔμπροσθέν µου γέγονεν' οὗ ΛλἈἐγὼϊ οὐκ εἰμὶ ὃ ἄξιος ἵνα 
Ἀρτεουᾶοποθ 3οξ”Ἴπο 98, ο πΊοα 1 ἍἨἈποί Ίππ ἍἨποσί]γσ ἴλας 

λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. 38 Ταῦτα ἐν 
1 εποι]ᾷ Ίοο5ς οἳ Ἠ]πι  ἴπο ἴλποηωσ οἳ ἴπο βαπάθ]. ποσο ἐμίπσε ἵπ 

Ῥβηθαβαρᾶ! ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν 3» ]ωάν- 
Ῥείπανητα Ἰοο]ς Ῥ]πσο ποτοβς -ἴπθ  Ἅ«ὁοτάδα,  Ὑπηθσρ”ννοθ 11ου 

νης! βαπτίζωγ. 
Ῥαρίζῖτπρ, ε 

29 Τᾷ ἐπαύριον βλέπει ὶὁ Ἰωάννης! τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον 
 Όπ τ]ιθ ΠΙΟΓΓΟΣΥ 386968 α1οΗΤ. 1658 οοπιίης 
. ον ΄ Α΄ Ψ 3 ὃν ε ο. ” « ” 

πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, δε ὁ ἁμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ αἴρων 
το Ἠϊτη, βπᾶ Β478, Ῥεπο]ᾶ {πε Τ,απιῦ οἱ ἀοἀ, Πο {ακο5α να 

τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 90 οὗτός ἐστιν περὶ οὗ ἐγὼ 
ἴμοθ στα οἑτπο πυοτ]ᾶ, Ἡο 16 ἵ5 οοπουγπῖης τνηοπι { 

εἶπον, Οπίσω µου ἔρχεται ἀνήρ, ὃς ἔμποοσθέν µου γέγονεν, 
βαΐᾶ, Αάίες πο ἍΕΟΟΠΙΘ6 3 1ΠΙΠ, ἩΝμο “Ῥιοσείθμσοο οἱ "μις Πα, 
{/ ν» ΄ ει 2 η) 2 ” Σ ΄ ο η »5υὐ 

ὅτι πρῶτός µου ἦν. 8Ι κἀγὼ οὐκ-ῇδειν αὐτόν' ἀλλ ἵνα 
Ῥασαμβο ἼὍοξυτθ πιο ο πνας, Απάϊ ἍᾖἈΚπενπου ἍᾖἨΠίπ; Ῥαῦ μας 

φανερωθῇ΄ 
Ίο παϊρ]ιί ὃο παιωσ][εςξεᾶ {ο Τ5τας], Ίποεχεξοτα οπ1ηθ 1 πίτα 

ὅδατι βαπτίξζων. ὃ9 Κι ἐμαρτύρησεν "]ωάννης! λέγων, Ὅτι 
ππαίος ὮὈπρεϊσ]ηρ. Απά ροχε ὀτν]ύυπεςς 11ο]]Ώ καγ1ης, 

τεθέαµαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον Νὠσεὶ' περιστερὰν ἐξ οὐ- 
1 Ώαγτε Ροπε]άᾷ πο οΒρισῖῦ ἀεςσυμα πα 88 Ά 4οτθ οιιῦ οἳ Πθι- 

- . ” . ΄ 3” τὰ ΄ .) ” ει . ΄ 5 ΄ ’ 

ρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἔπ᾽ αὐτόν. 99 κἀγὼ οὔκ-ῃδειν αὐτόν" ἀλλ’ 
πεΏ, Άπά 1 αὈοᾶο Ἡροα Ἠ]Π1, ἳ ΑπάϊΙ Ἅἆπθιν που Ἠῖας υτή 

« ΄ ῃ ῃ ε/ 3 ο ος . τ ” η 
ὁ πέµψας µε βαπτίζειν ἔν ὕδατι, ἐκεῖνός µοί εἶπεν, ᾿Βὁ 

Ἡασνπο 5δουῦ ππθ Το υαριίσθ πίτα παίος, πθ τοΏιθ καπ, Όρος 

ὃν ἂν ἵδῃς τὸ πνεῦμα καταβαϊῖνον καὶ µένον ἐπ᾽ 
πο αι ἴποα εΠα]έ5ορ ἴπο ρῖὶνϊυ ἀεοζσοπάαρ. απά οὐἰδίπς οι 

αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύµατι ἁγίῳ. 
Ἠ{πα, πο 1915 πΊο ὭὈῬαρίϊσεΒ πα Ππε] ἍἡΒνίτις 1Πυ]γ. 

94 κἀγὼ ἕωρακα, καὶ µεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὺς 
ΑπάΙ Πατθ-θοΏ, απᾶ Ἠατο  οχης πΙπθες ὑπ Ἅᾖἴπίς 18 ἴπο δοι! 

τοῦ θεοῦ. 
οἑ αοά. 

. 4 η] 

96 Τᾷ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει 3ὺϊ "Ἰωάννης, καὶ ἐκ 
Οπ ἴπο ΤΟΥΤΟΙΣ πραΐω Ἅγγας ᾽ἰππάίπς Σ1οΟἨΣ, πλ "οε 

τῶν .μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 96 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπα- 
3Η9 "4ἱςα1ρ]ες Σ[πνο. Απάᾶ Ἰοοκῖτπς οὐ 1ορ!15 τυπικ- 

τοῦντι, λέγει, δε ὁ ἁμνὸς τοῦ θεοῦ7. 97 "Καὶ ἠκουσαν 
1ΠΡ, Ἡθ 517», Βοθλμο]ά ἴπο Ταιαῦ οξ ἄοᾶ ! Απὰ "Πουτα, 
α ει) ” ι. ὃ ́ θ 3 Π λ λ -” : ϱ) » λ φθ' - 

αυτου οι 0 μα Ί]ται αλονυγντος, και Ίκολου Ἴσαν τῷῳ 

Ρηΐπι πο πο "ἀἱροῖριεΒ ερεαξῖης, απᾶ ᾷο]]ογγοά 

ζά Π Β 

Ἱ στήκει ἨτιΑ. ΚΚ -- αὐτός ἐστιν ο[Ώ]ττνΑ. [ο] ττα. 
α-- ἐς ὼ [Ε]ΤττΑ. ο -- ἐγὼ 1 τ[τ.]λ. ᾖᾗο Βη- 

α -- ὁ υττι]Α]. ς ]ωάνης Ίτ. 9-- ὁ Ἰωάννης 
τ ὑπὲρ Ι1ΤιΛ. ὅ--τῷ Π1Τ'[Α]. π ὡς ΟΤΤΟ ΑΥΓ τ--- ὁ 

τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθων ἐχὼ ἐν ττῷὶ 



1, όΟ0ΟΝ. 

Ἰησοῦ. 38 στραφεὶς «δὲῖ ὁ ὁ Ἰησοῦς, καὶ θεασάµενος αὐτοὺς 
ᾳ6δας. Ἠατῖπρ ἑαχπθά ραῦ σερβ, απᾶ Ῥολθ]ᾶ τπθτα 

ἀκολουθοῦντας, λέγει αὐτοῖς, 99 Τί ζητεῖτε; Οἱ δὲ θεἶπονὶ 
Σο]]οσίπς, μα {ο ποσα, πιαί 9θε]ς σε Απά ἴμε απ 

αὐτῷ, "Ῥαββί," ὃ «λέγεται Ἱἑρμηνευόμενον! διδάσκαλε, ποῦ 
έο Είπα, Ἐαουί, τον 18 {ο 547. ΌὈεῖπς πια Τοπς]ιογ, πυηοτθ 

μένεις; 40 λέγει αὐτοῖς, Έρχεσθε καὶ Εῖδετε.ὶ ἵ Ηλθον" 
αὈ]4ερύῦ ἔλοι 2 ἨἩο 8178 {ο ἵποεια, τα, βηᾶ εθθ. εν τοιΤὴ 

Ἱκαὶ Κε]δονὶ ποῦ μένει καὶ παρ) αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν 
απᾶ ΒΑ - Ἡηεχθ ηθ αδίᾶες; απἁ πι ἍἈἨϊπι 1ΤΠεγ αροᾶθ 34αγ. 

ἐκείνην' ὥρα «Ιδεῖ 1» ὡς δεκάτη. 41 Ἡν ' ᾿Αγδρέας 
αλλί. {[7Τπθ]΄ποας 1ποιυ πνης αΌοτῦ [119] θεπίἩ. Ἴγγας 1ΑπάΤον” 

ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων 
Σίπο ΑῬτοῖλος "οξ"ΡΙπιοα ΡῬείετ οΠ8 οἱ ᾖἵ]Πθ ἴπο ἩἨΠο Πεατᾶ 

παρὰ »]ωάννου,! καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. 432 εὑρίσκει 
αμα ᾷτοπι 7οππ, βπά ᾷο]]ουγεά Ἠίΐπι. 5ΕΙπᾷς 

οὗτος οπρῶτος! τὸν  ἀδελφὸν τὸν.ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει 
1µ9 1βχεί αμχοιΏος  “Ἠ]β Σον ΦΙΙΠΟἨ, απᾶ 5478 

αὐτῷ, Ἑὐρήκαμεν τὺν µεσσίαν, Ὅ ἐστιν µεθερμηνευοµενον 
{ο Ἠΐπα, ο Ἠπτο {οαπᾶ πο ΄ ΠΜερεας, Ὑηῖοι 1Β Ῥαμε Ιπῖεγργοίσᾶ 

Ρόϊ Χριστός 49 καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 
{πθ Οπτῖοι, Απᾶ  Ἡε ]εᾶ Πίτα το ύεδα5. 

ἐμβλέψας: τδὲν αὐτῷ ὁ Ιησοῦς εἶπεν, Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὺς 
ΑἉπά Ἰοοκίηρ αὖ Ῥΐων 0ε»υβ πα, Ίποα ατί που ἴπθ Βοη 

»Ι]ωνᾶ"ὶ σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὃ ἑρμήνεύεται Πέτρος. 
οἱ ὕοπββ; ἴλοα ακους 0ερΗΦΒ, ὙΠΠΙοἨ 15 Ιπίιεγρτοἰθᾶ ῥί90μΠ8, 

44 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν [ὁ Ἰησοῦςὶ ἐξελθεῖν εἰς τὴν 
Οµπ ἵἩθ ᾖΤΠοΙΤΟΥ 3ᾷοεῖτεά 1]ες18 {ο Ρο Σοτία Ιπίο 

Γαλιλαίαν΄ καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ", ᾿Ακολούθει 
α1ϊ]εο, Ἀπᾶ Ἆο9 ΠπᾶἙ τη Απᾶ 5475 {ο οσα, Έο]]οπ 

µοι. 46 Ην.δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ ἨῬηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως 
τηθ, Νου "νναξ ΣΡΠΙΠΗΡ Ίτοπ ἍἈΕΒεἰηρεϊίάα, οἳ ἍΤπο . οἱ 

᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. 46 Ἐὐοίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ 
οἳ Απο απᾶ Ῥεῖο. ΣΕ]πᾶς ΣΡΗΙΠΡρ Νητηαηπε] 

καὶ λέγει αὐτῷ, Ὃν ἔγοαψεν "Μωσῆς! ἐν τῷ νόµμῳ καὶ 
κπᾶ απὖ5 ἴο πϊπι, [Ἠΐπα] πποπι “Ἠτοῖο 3οξ 1λΤορες 1π Τἴηθ ἍΊν βπᾶ 

οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν Στὸν" υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν 
τη9 τς ππθ Ἀανο 1οαπᾶ, «ἆσοδιβ πο Ροή οξ 7 ο5δερᾶ Υπο 

ἀπὸ ΣΝαζαρέτ.ὶ. 47 Καὶ" εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ 
15] ἔτοια ΝοσηχειἩ. Απά ο 35αᾷ 5ἳο “Ἠίπι αναϊλαπαε], Οατ οἱ 

ΣΝαζαρὲτ' δύναταί τι ἀγαθὺν εἶναι; Λέγει αὐτῷ " Φίλιππος, 
ΝαζατοίἩ οπῦἳ. ΑΠΥ Ρβοοά ήτα τοῦ 354Υ5 3το “Πίτα σης 

Ἔρχου καὶ ἴδε. 48 Ἐϊδεν δὸ1᾽ 1ησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐ ἐρχόμενον 
Όυοπιθ «Αμ ϱοθ. 2 110518 ἈκατΠαπας] σοπιῖπρ 

πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, δε ἀληθῶς «']σραηλ- 
το Ἠϊπι, απᾶ βασ5 κ - Ἠϊΐπι, ἈἘΒελο]ᾶά τα] 81 Τβτας]- 

της. ἐν ᾧ δύόλος οὐκστιν. 49 Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, 
ατε, Ἰπ σποτ ρυῖ]ο 5 ποῦ, 38ΑΥ8 3ο “Ἠϊπ ἈαΚΚαίΠαππε], 

Πόθεν µε γινώσκεις; ᾿Απεκρίθη ἀδὸϊ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
Ὢλαποθ Ἡιθ Ἐπονγεεύ ἵπουιὃ ”Απονγετεᾶ 11815 απᾶ εαἰᾶ ᾖἵολίπι, 
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βἩᾳ4. 38 Τηοπ επι 
Ματηθᾶ, απᾶ 5αν ἴπεπα 
Σο1]ουνΙπςβ, απᾶ καἴτα 
πη{ο {πεπι, Πιαῦ ϱθε]ς 
γο2 ΤΗΏεΥ βαῖᾷ ππίο 
Ἠϊτα, Βα ΕΙ, (σνΠίς]ι 1Β 
Το βαγ, Ῥεῖησ 1Ιπτο- 
Ῥτοίοᾶ, Μαρίαες,) π]ετθ 
ἀπνε[]ευίῦ ἴποι 2 99 Ἡο 
βαΙ{Ἡ απ{ο {πεπι, ἄοπιθ 
Ώπᾶ θε. ΤΙ67 6ΠΠΘ 
Απᾶ ΒΑΝ ΊΝΠΟΤΘ Ἠθ 
ἀπνε]ξ, απᾶ αΌοι]ς πλ 
Ἠΐτα λα ἆαπσ: 1ος 16 
ππαβ αΌοιῦ τηε τοπῖΏ 
ουχ. 40 Οµο οἱ τῃο 
Ένγο σνΏῖοἩΏ Πεατᾶ Ζομτ 
Φφεαξδ, απᾶ ᾖ1οἱ]ονγοά 
Ἠΐπα, τνας ΑπάΓενν, δι- 
ΊΠΟΠ Ῥοΐθτ Ὀτοτμες. 
41 Ἡο Ἠτ-ί βπᾶείΠ ΠΒ 
οὗνΏη ὮὈχτοίΠπος ΒΙΠΙΟΗ, 
απά βα1ἴπ ππτο Είπα, 
Ίο Ἠατο Ξουπᾶ τ1πθ 
Μοβεῖας, πΓΒΙΕΗ 19, νε- 
1πρ Ιπεετρτοῖεᾶ, τΏθ 
τίς. 34 Απᾶ Ἡπθ 
Ὀτοις]Ώί ΕΙ {ο ζΖα5.5, 
Απᾶ π]Ποη ὧεςι» Ὦα- 
Ἠε]ᾷ Ἠϊπα, Ὡο 5α1ᾶ, ΤῃΏοι. 
ΒΤύ: ΒΙΙΙΟΠΏ 1Πς 5οπ ΟΕ 
ᾖοπα: ἴποι 5μαὶί Ὦθ 
σα]]εά Όερβας; ἹΝΠΙςἩ. 
16 Ὁγ ΙπίεγρτετατΙο1, Α. 
βἴοπο, 45 Τ]ε ἄαγ Μο]- 
]οσγῖης Ζοψας τγοα]ά ϱο 
ΣοτίἩ 1πτο ἄπἱ]εε, απᾶ 
Ἀπάείαπ ΠΡ, απᾶ 
ΒΑ ππ{ο Ώω, Εο]]οτ 
ηΘ, 

44 Νου ΡΠΙΠΗρ πη5οξ 
ῬοίΠρπίᾶα, Τι οἵίγ οἑ 
ΑΠάΥΘιΙ απά Ρειεγ. 
45 ΕΠΙΙΡ ΕπαειΏη Να- 
{Παπιο], απά ΒβΙ{Π 
Ἀπίο ἨὨῖπαι, Ίο ΊἸατο 
Σουιπᾶᾷ ἨΙπι, οἳ τνΏοτα 
Ί1ορες ἴπ {Πο Ίατο, απά 
τηε ρτορΏοστ», ἁῑα τνσῖτε, 
/6.15 οὗ Ναζατεῖῃ, τΠθ 
60Η ΟΕ ᾖο5ερΏ. 46 ἁπᾶ 
Νατπατπας] βαῖᾶ ππτο 
ἨϊΏι, Οπηπ Ίπογο ΑΠΥ 
ΡΕοοὰ ἴλπ]ῃπςσ οοπιο οιῦ 
οἳ Ἀαζπτειη 2 ΡΗΙΠΙΡ 
βαΐίἩ απίο Ἠίπι, 6οπιθ 
απᾶ βοθ, 47 ζο-α5 σαν 
Ναίπαπαε] οομιίπς το 
Ἠϊπα, αηΏᾶ 5α1ιὮ οἳ πίτα, 
Ῥεμο]ᾶ απ 1.γιε]ῖτο Ίτι” 
ἀεοᾶ, 1π πποπα {5 πο 
ρι!ῖ]ε! 48 Ἀαἴπαπαε] 
ββΙ(Παπίο Πτι, ΥΏσποθ 
Ἐποινενῖ {ποια πιε2 ἆε- 
Β115 θΏςσνογοᾷ απά εαἷά 
πηῖο Ὠϊπα, Μείέοτε τηπ5 

ο--- δὲ τ ἀ παν ΤΤΊτΑ. ϱ 'Ῥαββείτ. { με ρηευόμενον. ἨΤίΑ., ΕΒὄψεσθεγθ 
5Ώα]] 56. ΤτιΑ. Ἀ λθαν ΤΤτΑ., 1 -- οὖν ἴπετθίοιε [π]τηνΑ. εἶδαν ΙΤΤτΑ. 1. δὲ 
ΟΙΊΤΙΑΥΓ. τι -- [δὲ] αηά 1.. π ᾿Ἰωάνου ΤΓ. ο πρῶτον ΤΤτΑ. Ρ--- ὁ ΗΤΤΤΑΝ., 
4 --καὶ [1]ΤΤτΑ. τ--- δὲ απά ατΊτΑΥΓ. :᾿]ωάνου ο ζΦοῦη ττν; Ἰωάννου ΤΑ. ν-- ὁ 
᾿]ησοῦς (γεαᾷ Ἡθ 4εδιγεᾶ) ΑΡΤΊΑΥ. σ -- ὁ: οποια 16σα» (Ώάς) ΤΡΙΑΥ. π Μωὺσῆς 
τιν, α ----τὸν υτ[ττ]. 7 Ναζαρέθ Ἐαν. -- καὶ 1, 5” - ὁ υττΑ. Ρο ὁ 
ΣΤΙΑΝ, «98 Ἰσραηλείτης τη, «ἱ --- ὁ ΗΤΊΓΑΥΓΟ ο μα 
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Ῥπίὴρ  οπ]]εά μας, 
π/Ἠθη ἴ]ιοι Ὑηαθῦ απᾶςθς 
{νο Βρ ἰτες, 1 841Υ ἐμθθ, 
40 παὔπαπας] απθυγεχγθᾶά 
απᾶ «απ απίο Ἠΐτα, 
Ἐαυνὶ, ἴλοι αχύ πο 
Βου οἳ ἄοά; πσι οτί 
ἴπο Ἐίϊῑπσ οἳ ἸΤρβταρ]. 
50 18819 ηηβυνεχοᾷ απᾶ 
βαἱᾷ απ{ο Ἠϊπα, Βεσβ]ιςθ 
1 αα]ᾶ ἀπῇο που, 1 6. 
Ἴλοαυ ππᾷρτ ἴπο Αρ έτος, 
Ῥο]ϊονοςῦ ἴποι Έλοα 
βΠα]6 56ο Ρτοπ{ετ {πῖπρ8 
Ίλαπ ἔμπεςο, 51 Απ ηο 
Βαϊτπ απο Ἠίπα, Τοχ1]σ, 
ΝΟΥΙ]Σ, 1547 ππίοσοι, 
Ἠετοπ{ίου Υ9 εΠα]1 «οθ 
Ώθανοη ΟΡεΠ, απᾶ Τ1θ 
βΏσε]β οἳ Ὁοά αβορπᾶ- 
1πρ απ ἀθεοεπάῖπρ 
ΊΡοπ ΤἨο Όοπ Οἱ ΏιβΠ. 

ΤΙ. Απᾶιπε τά ἄπτ 
Ίπετο ν/θ8 α ΠΙΑΤΤΙηΡΘ 
1π Ομπα οἳ π]ἱ1εθ; 
ΑΠᾷ Ίο ππούΠοχ οἱ ο7ε- 
508 Υ/Β ἴ]οχο: 2 απᾶ 
Ῥοί]Ἡ ζε5υβ πας οβ]]εᾶ, 
Απᾶ Ἠϊς ἀἱροῖρ]θβ, {ο 
ξΗθ ΤπβΥί8Ρ9, 3 Απᾶ 
Ν/ἨΘΩ πού Ἱπαπίιθᾶ 
πνίπθ, Ἡαο πιοῖπος οἳ 
ει Επ ῦἩ απίο Πίτα, 
Τπεγ Ἠλτο πο π]πο, 
4 1ος βαἲὔ απο Ἰοτ, 
οπαβἩΏ, αυ Ἠπτο 1 
το ἂο η] 0 ἴμερῦ πη]πθ 
Ίιοιιγ 18 ποῦ γεῦ 60Π16. 
5 Ἠ]5 πιοῖ]μος πα ξα ππ- 
1ο {1ο δεγγαη{ς, Πηϊ- 
ΒΟΟΥΟΣ Ἡθ θα απίο 
σοι, 4ο 1Μέ, 6 Απᾶ ἴπετο 
Ἠ6χθ οὗ Ἴμετο οἷς 
πνπζετροί οἱ 5ἴομο, 
ΑΕἴθς 11ο ΊΠΠΊΠΟΣ οἳ 
1πο Ῥατιεγῖηρ οἳ {μο 
ὧσσνς, οο η ἰπῖπρ Ὅντο 
ος ἴ]ιχρο Ητ]ε]πα αρῖεοθ, 
7 Ἴθβας βαἰῦπ Ἱπίο 
Ίπεπα, ΕΙ πο ναῖογ- 
Ῥοῦς υ ΜΕ τναίετ. Απάᾶ 
ΤΠεγ Β]]εᾶ ἴποπα πρ ἴο 
τπο Ὀχίπ, 8 Απᾶ ηο 
ΕΙ απῖο Ίθπα, Ότανν 
ου πουν, ΑΠ ῶθ8αΥ τιηζο 
Ἔπο ΡΟΤΟΙΠΟΣ οξ ἴπο 
Σοπεῖ, Απᾶ ἴπεγ Όπτο 
τἰ, Ὁ ποπ {πο τυ]ος 
οἳ {πο Μοιδύ Ὠπάᾶ ἰηβίοᾶ 
"πο πνπίες ἰπαῦ της 
Ἰηφάθ σν1ηθ, πᾶᾷ Έπονν 
Ποῦ πλσοπορ 1 88: 
(μας Ἅᾖπο βεγταιιῖς 
ψιΠ]οὮ ἄνον ἴπς Ἱναίον 
Ίκινουν 5) ἴλἩθ ΡΟΥΟΣΠΟΣ 
ΟΕ ἴμο Εθιδῦ ολ]]οᾷ ἴ]θ 
Ὀτιάθρχοοπα, 10 απᾶ 
ΒΑΙΤἩ πη{ο Ἠϊπι, ΕΥεσγ 
ΤΏΛΊ οὐ πο Ῥοριππῖας 
ἀοἑι 5ος «{ογίπ ροοὰ 
ΨΙΙ1θΘ; Απᾶ τς ΤΠΘΠ. 

αι... «ε- 

109ΑΝΝΗΣ. 1, Ἱ]. 

ΠΠρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα υπὸ τὴν συκῆν, 
Ῥοΐοχο ἡλαῦ Ἴπεο "ΡΙΗρ 3ρπ]]οᾶ, {[ποιι] μοῖπρ απᾶθς Ίμο Β:ΐτοβ, ΄ 

εἶδόν σε. ὅθ ᾿Απεκρίθηξ Ναθαναἡλ καὶ λέγει" ξαὐτῷ,! "Ῥαββιι! 
1 5ισύ 4Πθθ, Ἀληδινετεί. "Ναὔβαπαο] Ὠπᾶ 9478 ἍᾖΤοΠῖπι, Ἐπου!, 

σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ Ιε ὁ βασιλεὺοὶ τοῦ Ἱσραήλ. 
Ἴποα ηχί πο 8ο. οἳ ἀσᾶ, ἴποι από ἴπε  Ἐίπρ οἳ Τντηε]. 

61 ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ; "Ότι εἶπόν σοι, ΥΒϊδόν 
3Απογειοᾷ Άλδεςδις απᾶ εη]ᾶ ἴο -- Ῥεοπιβθ 1 ὁρ]ᾷ ἴο μεθ, 1 δαν 

σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; είζω τούτων 
νποθρ απᾶςς τμθ., Άρ-ίχορ, Ῥε]ϊονεςῦ ἔ]ιοα2 Θτεαίοτ ὑμῖπρς {παω Ἔποεθ 

Ἰόψει.!  ὅδ Καὶ λέγει αὐτῷ, ᾽᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ἡμῖν, 
Απά Ἠρ σα ἴο ερ σ τετ] Ἰ1βαύ ᾖἵο Σου ἔμοχι οἶνα]ό καθ, 

ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγ- πιά π᾿ ἄρτι. 
Ἠεποεβοχῦπ το πο. 80ο Τ]μα ΊθατοεἨ. ορθιιαᾶ, απᾶ ᾖἴ]ο ΛΠ- 

γέλους τοῦ θεοῦ ᾽ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν 
Ε9ῑ9 οΕ αοᾶ Ἀβοθνάἶηπρ - απᾶ ἀθβοεμάίηπμ οᾳἳ ᾖ1ἴ]ο 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 
Φοπ. οξ ον 

“ο Καὶ έρᾳ τῇ ση, γάμος ἐγένετο ἐν οΚανᾷι 
Ἀπά οἳ τμο τσι, τά α πιβ}τῖασθ Τοοἷ Ῥ]ασο ἵπ ζαππα 

τῆς Γαλιλαίας" καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ. 3 ἐκληθη δὲ 
οἑ ἄα11σο, απιὶ σπγας 1119 "πιοῦλος οἳ "Ίεσας άποτθ, Απιάὄτνας  1ιν]τοᾶ 

καὶ ὁ ]ησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν Ὑάμον. Ὁ καὶ 
3ρ]99 11εβαβ απᾶ ηΐ5 . το Ἅᾖἴπο ποοπήαξο ἈΑπᾶ 

Ρὐστερήσαντος οἴνουϊ λέγει ἡ µήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, 
νεῖπρ ἀοβείεπυ ᾿Οξ πνπο ον 1ῇμο 3πιοίΠεσ 308 "3ο518 ᾖἵο αμα 

α0ἶνον οὐκ.ἔχουσιν.! 4 Τλέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ 
Ὢπθ Ἅλογ Ὠατε ποῦ, νο. 5ο ας α1εφαό Ὑπιαῦ ἔο πιο ππᾶ 

σοί, γύναι; οὕπω ἥκει ἡ- ὥρα.µου. ὅ Λέγει ἡ μήτηρ-αὐτοῦ 
ὖο ἀπορ, Ὑοπις» το οί 18 6ΟΠ16 1ΠΙηθ Ἠοίχ. Δι .. Ἡ]ς 3πιοῖ]ιεχ 

τοῖς διακόνοιο, "ὍΌ.τι ἂν λέγῃπ ὑμῖν, ποιήσατε. 6 ́ Ἠσαν 
ἴοτπθ ροιταπί,  Ἰπαύετοτ Ίο ΤΟΝΤ 84Υ ἴογοα, 4ο. 3Ἠεχο "ννοτθ 

δὲ ἐκεῖ Σὐδρίαι λίθιναι! ἓξ ΙἹκείμεναι κατὰ τὺν καθα- 
αὰαηᾶ "λογο 3γγαϊογ-γοββε]β 3οΕ”ίοπο. 18ἱχ ας βοσοχ ἀἶπς ἴο πο φατῖ- 

ρισμὸν τῶν ᾿ουδαίωνῖ, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἣ τρεῖς. 
Βοατίοη οἳ ἴηθ οπή, Αποϊάίπς 68ο µαπαεϊτοί πο ος 1Ἠχθρ, 

Ί λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ρεμίσατε τὰς ὑδρίας  ἵὕδατος. 
ΕΙ 119 ναῦεγ-τεβεε]ς ΥζἩ γναῖος, 

ἄνω. 8 Καὶ λέγει αὐτοῖς, Αν- 
Απᾶ Ίε 8478 ὕοίπεαι, ὍΌὍτανς 

ρα 3ο “ποσα 1ο. ται 

Καὶ ἐγ γέμισαν αὐτὰς ἕως 
Απᾶ Ίηογ Βεά ἴποπι ταπῖο[ἴπθ] Ὀτίπι, 

τλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ. ἵἹΚκαὶ' Ίνεγκαν. 
οιῦ ὨΟΙΥ Απᾶ ΟΛΣΣΥ ἴο 1Π9 Ὠλββῦεσ οἱ ἴμθ Εεαθύ, Απά Ίἴλογ οινχ1εᾷ [15]. 

9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενη- 
Ῥαὅ πετ "Ἠμᾷ ἸΡαςέθᾶ 116 ”πιηδτες 3ο ”11ς "Ζεηςί ὕπο πναῦες “πήμο Ἅμαῦ "παᾶ 

ἔνον, καὶ οὐκ.δει πόθεν ἐστίν: οἱ.δὲ διάκογοι Ίδεισαν οἱ 
ἁβοσοππς, Απά κπουν ποῦ πλθπσθ 191, (Οταῦ ἵπο βοτταπί5 Έκποιη ὙπΠπο 

ἠντληκότες τὸ ὕδωρ" φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος 
ἘἨπᾶ ἄταπνω ἍᾖΤἴπο απο δο8118 '0πο δὈγϊάθεριοοια 11Πο “πιηδτος -οξ μο 5ΕθαΡῇ 

Ἰ0'καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον 
ΑΠὰ ΔΑΥΒ ἴἵο Ἠΐπι, Έτειγ ΤΙΒΏ. πτου ΊἨθ µροοᾶά πθ 

9 --- αὐτῷ ἨΙτη [τ]τττα. 
1 ὃ βασιλεὺς εἶ 1. ; βασιλεὺς εἶ ΤΊτΑ. 

αἱ τῇ πβίτῃ ἡμέρα ΤΑ. ἄρτι ΗΤΤΑ. 

Γ.-- καὶ λέγει [ε]τττα., Ε --- αὐτῷ ΙΠΊτΑ. Ἡ Ῥαββεί τ. 
κ -ἰ- ὅτι λα πητλ. 1 δφη ΑΙ ΤΤΙΑΥΥ. πα. ἀπ 
ο Κανα ΕΙΤΤΓ. Ρ οἶνον οὐκ εἶχον, ὅτι συνετελέσθη 

ὃ οἶνος τοῦ γάμου. εἶτα ν]πο Όλεν Ἠαά ηοῦ, ΓΟΣ {μθ γνίλθ ο ὕμε πΙασΊλβε {επδῦ γως Βήδλεά. 
Τμει τ, 
δρίαι 1 ΤΑ, 

4 οἶνος οὐκ ἔστιν πληθ {Ίιθχο 1 μοῦ π, 
Ε κείµεναι νἰασεά αΓίει' Ἰουδαίων τττα.' 

τ- καὶ ΑΙ (0 εδιι») [ΠήΤ"Α. 5 λίθιναι 
Ψ οἱ δὲ αμά {πευγ (οὐιτὶεᾶ) τΊτα. 



10Η Ν. 
ας τα} 

ατότεϊ τὸν “ἑλάσσω" 
1πο 'Ιπέετίοσ: 

ΠΠ. 
Ν 

τίθησιν, και ὅταν μεθυσθῶσιν 
Ἰμείκοῃ, Απᾶ Ὑπλθα ΊἴΠασ πιαγ Ἠατο ἄχαπ] Στο] (1πθη 

» - ες / 
σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. 11 Ταύτην ἐποίησεν 

ἔλοα Ἠαδῦ Κερ ἱπθ ροοᾶ  ἍἨὙπ]πθ ππβ] πού, Της Σδ418 
; ος ος νο τ 
στὴνϊ ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν “Κανᾷ! τῆς Γαλ’λαίας, 

αρεριππίπρ 3οΕ 31πο “δίρης πθρις Ἱἵηπ , ΟµΠ8 οἳ 6ς]11ε6, 
΄ - - ” ” μ 

καὶ ἐφανέρωσεν τὴν.δόξαν.αὐτοῦ' καὶ΄ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν 
Ὥπᾶ  πιρπἰξοςῦθᾶ Ἠ]5 ΡΊοΣΣ/; Απᾶ  3Ῥομετεά «ο: "πίτα 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
ης Ξἀἱδοίρ]ες. 

” . η δι 

19 Μετὰ τοῦτο ᾿ κατέβη εἰς "Καπερναούμ.! αὐτὸς καὶ ἡ 
Αίγιο: Ἅᾖλίβ Ἡθ ποπύ ἄοσππ ὕο ΟβΡρεσπα Πα, πθ Ἀαπᾶ 

μήτηρ.αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ δαὐτοῦϊ καὶ οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ, καὶ 
Ἠ]5 πλοῦἩες Ἀπᾶ 3ΡΤΕΙΗΤΕΗ. αμίς βπᾶ Πὶς ἀἱδοῖρ]ας, βπάᾶ ας ς 

ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 19 Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα 
ἴπετθ ἴπου αροᾶρ ποῦ ΤΙΛΗΥ 4αγ9. Ἅπᾶά ἍἨΠεΑΓ Ὑ/ΩΒ ἴχιθ' ῬΗβΒΦΟΤΟΕΣ 

τῶν Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. 14 καὶ 
ϱἱ ἴπ9 76υπς, Άπᾶ "γγεπῖῦ "πρ ο 516χ15λ]επι 1168118. Απᾶ 

εὗρεν ἓν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ 
Ἠό ξομπᾶ Ἱπ ἐπε δεπωρίθ ἴποπρ πο Ἅ Ρο]ᾶ ΟΧΑΠ απᾶ  8Ώ6ε . θπᾶ 

περιστεράς, καὶ τοὺς κερματιστὰς καθηµένους' 16 καὶ ποιή- 
ἄοπεβ, Ἀπᾶ ἍΤΠθ ΙΙΟΠΟΥ-ΟΠΒΠΡΕΤΒ βἰήηςσ; ΆΑπᾶ ἨΠατίηρ 

’ , ΄ ΄ 2 , 3 - 

σας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ 
πηπᾶ Α βοοπχβθ ο οοτᾶ8 11 1μ9 “ἀτοτο 5οαῦ Έτοπα 1πθ 
ε -” ΄ ΄ Δ 4 ΄ . . - 

ἱεροῦ, Τά.τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας. καὶ τῶν κολλυβιστῶν 
τοεπαρ]ε, Ῥοία ἴ1θ Εηθερ' Άπᾶ 1Πθ ΟΣΧΘ6Η/;᾽ απᾶ Οἱ ἴΠθ ΤΙΟΠΕΤ-ΕΠδΏΡΟΥΒ 

ἐξέχεεν «τὸ κέρμα! καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν. 16 καὶ 
Ἡρ Ῥουτεᾷ οαῦ ἴπο οοῖπ Ἀπά Τπο Ὅρρ]ιος ογετίητευ;. Ἅπά 

ἵς τὰς. περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν, "Αράτε ταῦτα τοις 

{ο ἐλφβρ πγΠο Ἄ{μπθ 49Υ68 αβο]ᾶ Ὦθ βαἷᾶ, Τα ᾖἴλμερο ὑμίπρς 

ἐντεῦθεν' ἁμὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ.πατρός.µου Οἶκον ἐμ- 
Ώθπσθ:; .ππαΚο ποῦ Ἠθ ἍἎἨοιρβε οΕ τυγ {αΐπος Ώ Ώοιμδθ ΟΕ ΤΊεΙ- 

΄ 2 ῳ θ 6 ὃ μμ Ὄεμε θ Ν » -. 
πορίου. 17 ᾿ἈἨμνήησθησαν δὲ -οἳ- μαθηταὶ.αὐτοῦ ὅτι ε- 
ολα πᾶ[5θ, Απά "ταιπθιαρεχθς. 15 Ξᾳᾖβοῖρ]οξ τπαῦ υτί- 

Εκατέφαγέν! µε. γραμμένον ἐστίν, Ὁ ζῆλος τοῦ.οἴκου.σου 
τεη ] Ὥας οιίεηπ "αρ ης, Ἔ 1918, ἈΤΠπο Ἅ-οΒὶ ΟΕ ἴη]πο Ἠομ5δθ 

186 ᾿Απεκρίθησαν οὖν οἱ Ιουδαῖοι καὶ ξεῖπονὶ αὐτῷ, Τί 
“Απβιγετεά "ὍΠοχεξοτο 'ἼἩθ 5 εγ/Β β1ιά κμἰά  ἵο Πῖπα, Πα ῦ 

σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς; ᾽ 19 ᾿Απεκρίθη 
δρα 5μεπεςί μοι - ἔο 15 {ἐπαῦ ἴμεςε ὑμ]πρε ἴποι ἀοεςι ΞΑηβπνεγεὰ 

Ἀὐ' ᾿Τησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν .ναὸν τοῦτον, καὶ ἵἐνὶ 
αἼθθαβ απᾶ αβαὶἁ ἴοΐμοπι  Ὠθείτογ τηῖ5 επορ]ο, απά «Ίπ 

9 ο ΗΡ η ' ο) ορ) σ Ἱ τσ ε» 5 ν 
Ίρισιν ημεραις εγερῶ αὐτόν. 20 5Εἶπον' οὖν οἱ Τουδαῖοι, 
νητεθ ἄπγς Ιπή] ταῖεο αρ ᾖξ, “π]ᾶ 3ΤΠετεΞΟΙΘ1ἴΠο 3Α1επα, 

κ]εσσαράκοντα! καὶ ἓξ ἔτεσιν Ἰφκοδομήθη! ὁ.ναὸς οὗτος, καὶ 
Ἐοτῖγ ἉἈπά Εὶκ ΤΥΕΒΤΒ πας Ὀαι]άΐπρ ΜΗῖ5 ἴθδπωρ]θ, πα 

4 ν) ον « , ” - 7 / ς ” - Ν μ΄ 

σὺ ἐν τρισιν Ὄμεραις ἐγερεῖςς αὐτόνι 321 Ἐκεῖνος-δὲ έλεγεν 
άποι ἵπ ΊλπτεῬ ἄαγα π]ῦτβῖαιρ 182 Ῥαΐ Ἡθ βΡο]ζθ 

περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ.σώματος αὐτοῦ. . 32 ὅτε οὖν ἠγέρ 
εοποθτπῖπσ ἴμοθ ἵθπιρ]θ οξ ὶς Ῥοᾶγ. Ποπ ὀποτεέοτθ Ἠο Ἡββ 

θη ἐις νεκρῶν ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι 
χαϊ]εθᾶ Ἡρ ἔτοτα Ατποπρ [118] ἄεαά Ξτεμιεταροτεᾶ αἨῖς "αΙςοῖιρ]θβ ἐπαϊ” 

40 
Ίπτο πο]] ἄταπχ, {μοι 
Όλα! σνἩῖοη 18 νοχδο: 
διέ ἴποα Ἰαςῦ Ἱαρί τ1θ 
Ρουἀ απνῖποθ αμ{1] πουν. 
11 Τηϊς Ῥερίπηῖηρ οἳἑ 
1Ωἰτας]ο5 ἀῑᾷ ᾖοθας ἵπ 
Όλπα οἳ ἄπ]ῇ]68, απά 
πααη]{εςυεᾶ ΕοτίἩα Ἠϊ8 
ΕΊΟΥΥΙ; απά Ἠ]β ἀῑδοῖ: 
Ῥ]ε5 Ώομθτοά οἩἳ Πὔχη, 

12 Α {ος ὑπῖς Ἡθ επᾶ 
ἄονηπ ἵο ΟβΡθΓΠΛΠΠΣ, 
Ἡθ, Απᾶ Ἠϊβ πηοίπετς, 
Άπᾶ Ἠ]5 ὈτείΏτεπ, ππά 
Ἠ]5 ἀῑδοῖρ]ος: απᾶ ἴπεγ 
σοπε]ηαοᾷ Ίπετο 1ος 
ΙΩΒΊΥ ἆᾳγΑ. 19 Απᾶ ἴηθ 
ϱ16ΥΥ8) ΡΆΒΡΟΤΕΓ πας αὖ 
Ἠαπᾶ, απᾶ ὄυσδιξ πεπε 
προ .1εγαδ8]οπι, ]4απά 
Ξομπᾶ Ίπ Έμ6 ἴθπιρ]θ 
ΊΠοβθε ἴπαῦ 5οἱά οχεπ 
ΑΠ '5Πεερ απά ἆοτεἙ, 
Ἀπᾶ ἴπο «Παπροτ» οἳ 
1ΩΌΠΕΥ ΒΙΠΕ: 15 απὰ 
πει Τε Ἠπά ηιαᾶε 8 
βοοιτρθ ΟΕ ΒΠΙΑ]] σοχας, 
Ὥε ἆχοτθ ἴπεπα α1ἱ ους 
ΟΕ ἴἨθ ὕεπιρ]ε, απά ἴἨθ 
ΒΠθεΡ, πηπά πο οχεῦ; 
Άηᾶ Ῥουτεᾶ οαῦ -θ 
οΠαΏΡετβ) ΠΊΟΠΕΣ, απά 
οπεσυΏνθι’ ἴμπε τορ]ος; 
16 απᾶ 5αἷᾶ απίο ἔπεπα 
τπμαῦ 5ο] ἆοτε», Τακθ 
ἴπεςο ἰπίπρς Ὥεπμσε; 
πιὰκε ποῦ πι Εαίηετ8 
“Ώοιδθ 4Ώ Ἠοι]ς5ε ΟΕ ΏΙ6Γ- 
ομαπάΐρθ. 17 Απά Ὠϊβ 
ἀϊςοίρ]ες τεπιεπιρεπεᾶ 
νηαίς 1δ σας πτίιεᾳἃ, 
Τποζεα] οΕ ἠΠῖπε ποι5θ 
Ἠβίηα ΘΠΛίΕΠ Τις Ἡρ. 
18 ΤΠεη ᾳηΠΒΙΥεχεᾶ ἴ]θ 
16υν5 αλά βαῖάἀ Ἀπῖο 
Ἠτα, Πβὺ εἴρη βΏουν- 
εδὺ ποια ππίο πδ, 898- 
1ηπρ ἴπαῦ ἴηποι ἀοοαςί 

“ηεσο (Πήπρςδ 19 Πε5υς 
ΒΠΦΥΕΥΘᾷ απᾶ βα]ᾶ ππ- 
Μο ἴποπα, Ὠεδίτογ ἰπ]Β 
νθμιρ]θ, αηΏᾶ 1η Ίητεθ 
4875 Τ σν1]] ταῖςε 15 πρ. 
20 ΤΠεη εαἱά 1ο 76ννς, 
Ἐοτῦγ απά .ΒἱχΧ ΥΕΑΤΒ 
ππης {Ππῖ5 ᾖεπιρ]ο ἴπ 
Ῥα1]άϊπρ, απά γΥ]]σίλοι. 
πθατ Ἱν πρ 1 ἴμῃχεῬ 
ἄαγςῦ 9Υ Βαΐ πθβρι]κθ 
οἳ ἴποθ ἴετπρ]θ οὗ 118 
Ὁοᾶγ. 25 Παπ τΏεγο- 
409 Ἠθ ὙΥΩΒΤΙςΘΗ .Έτοια 
Τῃο ἀεφᾶ, Ὠ]ς ἀϊςοῖρίοβ 
τεταθπαρετθά {λα Τθ 

-- μαμα ον αἱ ἽἝἊ ο ο  ὍὍσοσ0σ.{Π 0 Ἴ-υ οσο 

:Ἐανα Εἶππς, 
ἆ -- [καὶ] απᾶ 1, 

Ε εἶπαν Ι1τιΑ. 

κ ---τότε [τ,]τ[πτα].  --- την ΕΤΤΤΑ. 
--- αὐτοῦ [1]τι[Α]. ο τα κέρματα ἴλε οοίῃς ΤτΑ. 
{«καταφάγεταί γη] εαὶ αρ αττ Αγ. 
Ί Τεσσεράκοντα ΤΊτΑ., 1 οἰκοδομήθη τ. 

Ζ Ἠ --- ὁ ΙΤΤΚΑΥΓ. 

5 Καφαρναούμ ΙΤΤΙΑΥΥ, 
5--- δὲ αλλά [1]τηγΑ. 

: [ἐν] σε, 
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Ἰπᾶ παῖᾶ ἐΠῖς ππῖο 
Έπος απᾶ ἴπεγ ὉὈο- 
1οτοὰ ἴ]ο καογἰρίιτο, 
Απ ἴ]ο νγοτᾷ πλῖοα 
Φονιμᾶ Ἠπὰ ϱηἱᾷ, " 

325 Νου’ πΠεη Το πΑ8 
1π ᾖογαδη]ο αἲ ἴπο 
Ῥ155ΟΥΟΣ, ἵη (πε ἔοαςί 
απ, πιαηγ ὑο]ίογοᾶ Ίπ 
Ἠϊ5 Ώλ]ης, ποπ ΤΊογ 
βαν [ηο πιίνσ]6ς ν]Ι ο 
Ἡν οἷᾱ. 91 Ῥιν πορας 
ἀἷᾷ ποῦ οοηλπαῖσ Ἠΐτι- 
861 τιπίο Ίἴποπι, Ὦο- 
οπ15σο ο ΚποιΥ α]] πιει, 
20 απᾶ πσοοᾷ ποῦ ἴμαῦ 
Άβπν 5Ἱοιι]{ ἑσοβῦιγ οἳ 
ΧΠΊΠ: 3Το0Γ Ἡο Ἐπεπ 
πλαῦ πας 1Ππ ΠΙΒΩ. 

ΤΠΙ. ΤἩ6το σας 
ΧΩΛΠ οἳ ἔλο Ῥ]αγίβεθς, 
τπριεᾷ Ἀἰσσάεπαϊις. α 
χυ]ος οἳ, πο οεπα: 
2 τΠθ Α54ΤΠ 691ΠΘ Το 
Ίενις Ὦγ πὶςφηῖ, απά 
εαῖᾷ απ{ο Ἠϊτη, Βαυβῖ, 
πνο πουν ἐλιιῦ Έλοιι πτὸ 
8 οβοΠθ» οο1λθ ΕΓΟΙΠ 
6οά: {ος ηΟ ΏΙΠΗΠ ΟΛΠ 
4ο ἴ]ιθβο τα]γπο]ος ἔπαῦ 
ἔποιι ἄοο»ῖ. οχοερί ἄοά 
Ὄο υνϊθ]ι Ἠϊπα. ὦ ᾖοβδ18 
απγοτοᾷ απᾶ ααἳᾶ 11Ἡ- 
το Ἠϊπη, Ψοτϊ]γ, τοτῖ]γ, 
1 αι τιη{οτ]οο, Ἐκουρε 
Ά ΌΛΑ ο Ώοτη ασαῖπ, 
Ἡε επηποί 5εε{Βο κῖπςσ- 
ἆοπι.οξ ἀοἄ. 4 Νϊου- 
ἄοιαιιβ ἙκΙ{Ἡ ππ{ο Ἠϊπη, 
Ἠοιν οππ Α ΤΙΠΠ Ὦο 
Ῥουπ π'Πεη ΤΘ {5 ο]ᾷ 2 
6ητι Πρ ΘΗΤΟΥ Της «οοοπᾷ. 
τἴπιε Ἰπίο Πὶς πηοῖ]ιετ’ 
π/ΟΤΩὮ, απᾶ 8 ῬογἨ 2 
5 7εδαβ απβινογεᾶ, Τε- 
τ]]τ, τεγῖ]σ, 1 84γ ππίο 
άλου, Ἑκεορῦ απ ΠΙΠΏ 
Ῥο Ῥοσμ οἳ ππηϊεν απᾶ 
οΓίπο δρίνἶξ. Ἶὰ σαπποῦ 
6) Γος Ἱπτο Έ]ο ΚΙπιρᾶοπα 
οἳ (οἱ. '6 Τμπὲ τνηῖο]ι 
6 Ῥοχπ ο ἔπο ΠοςῇἩ ἵ8 
Ποδα; απᾷ ἐπαῦ πΠῖσοἩ 
15 οτη οἱ {]ιο Βρϊτιὲ 18 
αρυἹῃ, Ἰ Ἀ[αττεϊ ποῦ 
τας Τ βαἰᾷ ππ{ο ἔπορ, 
Ὑν Πλδῦ Το ΡοΥἩ πραϊἩ. 
8 Τῖια νιηᾶ Ἠ]ογγοῦπ 
νέλετα 15 Πδίείη, ππᾶᾷ 
Ὅλοι Ἠοαγοςί ἔλπα 5οαιιᾶ 
.μοτοοξ, Ὀαῦ οαη5ῦ ποῦ 
Λο] πγηρισς 16 οοταοτῃ, 
βηᾷ πΠ]έηετ 16 μοεῖ]ῃ: 
Βο ἵ8 ΕΥΕΣΣ οπο {παίῦ 15 
Ῥορῃ οἳ ἴπο Βρὶτϊϐ, 
9 ΧΙοοᾶεπααβ απςιγετεᾶ 

1ΩΑΝΝΗΣ. 1ΠΡΠΠ 

“τοῦτο ἔλεγεν "αὐτοῖς,ι καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ 
{18 Ίο Ἱιιά ϱιᾶ Ἅᾖ{ο ἴπεια, Απᾶ Ῥοιἱογοᾶ -Ἴπθ Βοτίρίιτθ απᾶά {ο 

λόγῳ Ἱῷὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς. 
ππονᾶ πυλῖοἩ "Ἠπᾶ Ίδροκοα 146815, : 

325 Ὡς δὲ ἦν ἐν 5 Ἱεροσολύμοις ἓν τῷ πάσχα; Ρένι τῷ 
Ῥμή πΥθπ Ἠο τας ἵπ 2οτα»5β]οπα 90 ο ἛῬαδδογες, αῦ {λφ 

ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα. αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ 
4επδ',  ΤΙΠΠΥ Ῥομετεᾶ ος 115 Ώππαθ, λνομο]ᾶίπρ 145 

᾽ ο) - . ΄ αἱ ῥδικλ ] δὲ 4 ε/ ᾿ ” . ΄ 
τὰ σηµεῖα ἃ ἐποίε. 324 αὐτὸς-δε αὸἩ Ἰησοῦς οὐκ.ἐπίστευεν 

βίσπ» τνΏίοἩ Ἡο πας ἀοἵηρ. λῬαΐ "πϊπιδο]ξ 1Τοθι5 ἀἷᾶ ποι ἔταςε 

ϱὗ «καὶ 
απά 

τἑαυτὸν! αὐτοῖς, διὰ τὺ.αὐτὸν.γινώσκειν πάντας, 
Ἠ]παδο]ξ Ἅᾖ{ο ἴποπι, Ῥοσφιι-ο οἳ Ἠ]6 κπον πρ αἲ] ποπ], 

ὅτί οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις µαρτυρήσῃ περὶ "τοῦ! ἀνθρώ- 
Έλαξ "πο ηοσᾶ πο "ιά {λα απΥ 5Που]ά ὐθ9ΡΙΕύ οοποετπΊπρ 1πϱς, 

που αὐτὸς.γὰρ ἐγίγωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπφ. 
ΣΟΧ ο Κεν νΠαί Ίνας η ΙΩΛΠ. 

ὃ Ἡν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα 
Βπαή ἴπετο τν αἃ ΙΠΑΠΏ οξ τηοθ ἘῬ]ατίρδους, Ἀϊσοοοπιαβ ΄ 3παπιθ 

αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ιουδαίων" 9 οὗτος ἦλθεν πρὸς ἵτὺν ]ησοῦνι ρα : 
αμίς, ΑΤι]ος ο ἴπο «ἆσπδ; Ίο οππιθ ᾖἵο 1058 

νυκτός, καὶ εἶπεν αὐτῷ, 7 Ῥαθβίι.! οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλή- 
Ἡγ πῖσηί, απᾶ απῖᾶ {ο Πίπα, Ῥαλοῖ, πο ΚπΠοῖν ἐλπαῦ ἔτοτα Εοά Ίλοα 

λυθας διδάσκαλος οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται 
Ἠη5ῦ 6ΟΙΠἼΘ κα Τθασ]ος, ΟΥ ΠΟ ΟΠΟ Τμοβο βῖσηβ 15 πΌ]ς 

- τε’ ο) - δι] υ α΄ -ᾱ Ν » ” - ι 

ποιε» ἃ σὺ ποιεῖς ἐὰν-μὴ Ὦ ὁ θεὺς μετ’ αὐτοῦ. ϐ Απεκριθη 
νο 4ο υ]ιίοὮ ἔἶοι «ἄοεῦ Ἅαπ]ορ "μο λοᾶ πα - Ἠΐτα, 3Αποινεχοᾶ 
πι” - απ ρ ο ᾿ ῃ 2 Π πο : Σλ , 

ὁἳ Ιησοῦς καὶ- εἶπεν αὐτῷ, ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἑὰν.μῆ 
116815 απᾶά απἷᾶ ᾖΤολμίπ, Του] νο] 1984γ {οΐπορ, Ὅπ]οβε 

κ λσν ” ΄ ” . α ΄ - 

τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ.δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ 
ΑΏΥΟΠΘ ο ρου. Ἀποιν, Ίο οπ]ιοῦ 5ος 1πθ ΚΙπσᾶοτα 

θεοῦ. 4 Λέγει πρὸς αὐτὸν ΣὸΝ Νικόδημος,.Πῶς δύναται ἄν- 
η 

οἳξ ἄοᾶ. Ἴδασς το πίτα αΝΙοΟᾷΘΙΗΠΒ,- Ἠον οῦ η 8 

θρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν 
ΙΒ Ῥε Ῥοσα Ἀο]ᾶ Ρεῖπς ΟΛΠ Ἡθ ἍἈπίο ἴἩθ τνοπΙβ 

τῆς μητρὸς. αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖτ' καὶ γεννηθῆναι; ὃ Απε- 
οἳ Ἠῖ8 πιοίΠπες Ά 5εοοπᾷ πιθ οπίος απᾶ ῶο Ῥοτη 2 Ἀλῃ- 

κοίθη Σὸ1 ]ησόῦς, ᾽Αμὴν ἁμὴν λέγω σοι, ἐὰν.μή τις γεννηθῇ 
απγοτοᾶ 116508, Ὑοχϊ]ψ τοτῖ]σ 1 51γ τοῖῄπεςθ, Ὅπ]θδα ΒΏΥΟΠΟΘ νο Ῥοτα 

ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ-δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν 
οἳ Ἱναίος απᾶ οἳ Βρε Ἡο ξαπποῦ ομίος ἈἸπίο {πο 'Κἰπσᾶσπα 

ατοῦ θεοῦ.Ἡ 6 τὸ ὭὉγεγεννημένον" ἐκ τῆς σαρκὸς σάᾳξ ἐστιν' 
οἳ ἀοᾶ. ἘΤΠαῦ π/Ἡῖοη Ἠπδ Όσσα Όοτμ οἳ ἴμθ ἍΒο6α Βου Ἅἴδς 

καὶ τὸ Ὀγεγεννημένον! ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν. 
απᾶ ἴηΏπῦ ππ]ΙοἩ ἎἾας Όσοι Ώου. ος ᾖΊἴπο Ῥρ]τ]ς αρίτις, / 15. 

ει κ] - ε - » « 

7 μὴ.θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν σοι, Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναὶ 
Ὥο ποῖ Ινοπᾶςες ἐππό 1 βαϊῖᾶ ἐο τᾳσα, 15 15 ποοᾷ Επ] ξος γοι.. {ο Όο Ῥοτῃ 

ἄνωθεν. 8 τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν.φωνὴν αὐτοῦ 
π]ιθὶν. Ὢμο πἰπἁ πνλοτο 316 Ἁπν]]]5 1ν]οσν", ππᾶ α1τ6 φουμᾶ 

ἀκούεις, «ἀλλ! οὐκ.οἶδας πόθεν έρχεται ἀκαὶ που ὑπάγει 
ἆςποινοδί ποῦ Ὑ/Ἠοπςο 16 6οΙ1σ8 πιά ὙἨΘχθ {ὔ σοευ: 

ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ πνεύ]ιατος. 9 Ἄπε- 
οἳ ἴπθ Βριτιζ, Ἀλη. 

ἔλοιι Πβαλοςί, Ὀυαῦ 

οὕτως ἐστὶν πᾶς 
ἴμα5δ 1 ϱ6νειτοπε ἴπαῦ 5 Ώοοι ῬοχἩ. 

αι --- αὐτοῖς ΕΙ/1ΤΤΑΥΓ. 
χ αὐτὸν ΙΤΊτΑ. 
τα σηµεῖσ ΙΤΤΓΛΑ 
ἔμο µθανες, Τ. 

η ὃν 1ΤΤΓΑ. ο -- τοῖς αΙτττΑ. ΡΓεν] τσ. --- ὁ ΤΤΤΓΑ, 
. τοῦ, 5 αὐτὸν Ὠϊπα αἰ.ΓΈτΑ ΥΓ. ν Ῥαββεί τ. π δύναται ταῦτα 
απ. ὁ ΙΤΤΤΑΥΥ. } --- ὃ Ἐγ. Σ--- ὃ ΟΙ ΤΠ ΊτΑ ΗΝ. 5 τῶν οὐρανῶν οί 
ϐ γεγενηµένον Ῥ.  ᾗὉ ἀλλὰ Ίτ. ἁηοτα, 



10 Η Χ. 

Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πῶς δύναται ταῦτα 
1ΝΙοοᾶσπιΙ αιᾶ οπ]ὰ {Το Ἡϊπα, Ἠον ὃν  ᾖΊλποβο (μ]πρθ ὃοῦ 

10 ᾿᾽Απεκρίθη «ὁ' ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ 
3ΑΠΦυΥΘχεᾶ 116818 απᾶ  οαῖά Ἅᾖ1οἨία, Ίποα ατὸ ἴλο 

διδάσκἁλος τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ταῦτα οὐ-γινώσκεις: 11 ἀμὴν 

ΠΠ. 

κριθη 
δν'εγοά 

σθαι; 

Ὅθπο]ες οἱ 15χη6], απά {παβο ἐμῖπρα Κποινοδῦ ποῦ «ετὶ]γ 

ἁμὴν λέγω σοι, ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν, καὶ Ὁ  Ἂἑωρά- 
γοχῖ]γ 1 88Υ ἰσό {μεε, Τηαῦ τνΏ]ο] πα Ίππο Νε βροικ, απᾶ ἴλαῦ ν/ηῖοα πο 

καµεν μαρτυροῦμεν' καὶ τὴν.μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ.λαμβάνετε. 
Ῥατο ΒΘΕἨ Ἱγο ρεαχ ψ/ύπθος Οἱ; απά ος ντους ψε τεσείγο ποῦ, 

12 εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ.πιστεύετε, πῶς ἐὰν εἴπω 
ΤΕ οιτῖα]γ ἐλίπββ 1 ραῖᾶ έσσοια, απᾶ γοῬεμονεποί, Ίου 1 198Υ 

ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε; 19 καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν 
Τογοα Πορτεν]γ πίπρβ πΙ]] Το Ώθ]ίετο2 Απά ἍαἈο οε ΄Ἠ48 Ροπο 

εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς 
Ίλτο πε ἍἈἨσατεηπ οχοερῦἩθ Πο οιίοξ ἴπθ ΆἨθαμτοι Ἅοπ]λὲ 4ο, ΤΠο 8ο 

-- 2 ΄ « Ἅ . ο ) πω τν θ ϊ ε -- Μ] 

τοῦ ἀνθρώπαυ ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ' 14 καὶ καθως "᾿Μωσῆς 
ΟΕ] ἍἨΝπο 8 Ἱπ ᾖΤἴπθ ἨἩθανοῃ. Απά οΥΕΙ 938 Ἄο5εβΒ 

«ϱ, Ν ιά 7 - 3” ΄ ιο ς -”- δν ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμφ, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ 
τοῦ πρ Ἅᾖ{1ῃθ- 5οχγρεπί 1π ἴπε Ὑ/Ι]4ΘΥΠΘΒ, ἴπας ᾖ{ο δε ]Ειεᾶ αρ 16 Ῥεμοτες 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπρυ’ 15 ἵνα πᾶς ῥὁ: πιστεύων ξεἰς αὐτὸν" 
ἴλμο Βοπ. ΟΕ1ΠΑΏ, νπαῦ οτεσ}γοπο ὑμπῦ Ῥε]ίεγες οἳ: Ἠϊπι 

αμ. ἀπόληται, ἀλλ ἔχῃφ ζωὴν αἰώνιον. 16: οὕτως.γὰρ 
ΤΙΗΥ ποῦ ρεσῖσῃ, Ῥαῦ Τιβγ Ὠατο {9 εἰετηα], Έοςχ "εο 

ἠγάπησεν ὁ θεὺς τὸν κόσμον ὥστε τὸν.υἱὸν.Ἰαὐτοῦϊ τὸν µονο- 
5]οτεά α1ᾳοᾶ πο πνοτιᾶ ἐπαῦ Ἠ]8 5οπ. 1πθ οπ]γ Ῥε- 

γενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ .ἀπόληται, 
Κοῦτεῃ Ὦρ ρωτο, Ίληῦ ΘΤΕΣΥΟΠΘ πο Ἴε]μφτσε οπ ἸἨϊπι ὭἨπιπγ ποί Ρρεσῖδῃ, 
κ ε) ”ι ” ο », » 4 ν ’ τ ΔΝ Δ 

ὀλλ" έχῃ ζωὴν αἰώνιον. 17 οὐ-γὰρ.ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν 
Ἐπῦ ἨιΑγ απο 149 εὐεγπα]. Έος "εοηι "ποι 1ᾳοὰ 

εν 1 ’ 1 Ε 9 / ια ; ΔΝ ” . Ε) ” 

υνιον. αυτου εις τον κοσµον ινα κοιν; τον κοσμο», ἀλλὶ 

115 8οἨ: ἀπίο ἴλο πνοτ]ᾶ ἴπαί Ἡο ταϊρΏύ Ἱπάρο πο Ἅποτ]ᾶ, τας 

ἵνα σωξῇ ὁ κόσμος δι αὐτοῦ. 18 ὁ πιστεύων εἰς 
ελα «πιὶρμῦ “Ῥο ὁματεά 1119 Ἀγγοχ]ᾶ, ἐπχουρΏἉ Ἠίπα, Ἠο ἰπαῦ ὮῬοα]ίθγςς 

αὐτὸν οὐ.κρίνεται' ὁ Πδὲὶ μὴ.πιστεύων ἤδη κέκριται, 
Πῖτι 15 ποῦ ἠαάρεᾶ:; ΤῬαύ Ἡθ ἴλαῦ ῬεΠεγοςβ ποῦ αἰχοπᾶγ Ὦῃς νοεπ ]αᾶρεᾶ, 

ὅτι μὴ.πἐπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ 
Ῥθοβι15θ Ἠθ Ἠαῦ μοῦ Ῥεμογοᾶ οπ πο Τμπο ο {πο οπ]γ Ῥομροίοα οῦ 

θεοῦ. 19 αὕτη.δὲ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς 
οξ ἀοᾶ, Απᾶ υΠΙ8 186 ᾖὍῃπο Ἱαάριπεηωῦ, ἐλαῦ πε Ἠσλύ ἎἨα5δ οοπιθ Πίο 

τὸν Κόσµον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος 
1µ9 ηγοχ]ᾶ, απᾶ Ξ]ογεᾶ ΣΙΠΕΗΏ : 5ταίπος 3ἴπο “"ἄατκποςβ 

ἢ τὸ φῶς' ἦν.γὰρ "πονηρὰ αὐτῶν! τὰ ἔργα. 320 πᾶς γὰρ 
Ίπαη ἴπο Ἠραί; {οχ2μετο Ἅᾖενίὶ 1Ποἳτ. ΥΥΟΣΚ5, Έοχ εΥετγοπο 

ὁ φαῦλα. πράσσων μισεῖ τὸ φῶς, καὶ :οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ 
αληίς ον] ἀοοξ Ἠαΐες ἴμο Ἰρ]μί, απᾶ 60Π16Ν ποῦ το ἴπο 

φῶς, ἵνα -μὴ-ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα. αὐτοῦ' 91 ὁ.δὲ ποιῶν τὴν 
ΗβΠί, Ὅ]παῦ τμγ ποῦ νε εχροξεά Ὠ18 ΥΓΟΥΚ5; Ῥαῦ Ἡο ἐπαῦ Ἠχασίή5ες ὕμθ 

ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα «φΦᾳανερωθῇ αὐτοῦ {ὰ 
ὃς τατΏ οΟΠ1Ε5 το ᾖἴλπο Ἰσαί, ἴλπβῦ ΙΑΒΥ ο πιαπὶξοδυθϱᾶ ὮἨῖς 

ἔργα ὅτι ἓν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα. ’ 
πγοχ]ο ἴλαῦ 1η οά {εν ἨΏατερυεπ π/τοαρηῦ, 

22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς 
Α.ἴετ {Πεβο {πΙπσ5 ϱ4π1θ ᾖθδας . απᾶ Ἠ18 ἀἱδοίρ]εξ 1η0ο 

οηἳ 

ΓΕ ὁ αΙΤΤΤΑΥ. { Μωὺσῆς τι ΑΥΓ. 
ἀπόληται ἀλλ᾽ []τητΑ. Ἁἵ---- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴλο Ῥοι)π. ἀλλὰ Ίτ. 
Βου) τ[τια]. ΄ᾗ --- δὲ Ὀαῦ [1,1 τι]Α. π αὐτῶν πονηρὰ ΠτΔ. 

1τ 

ξεπ αυτὸν 1; ἐν αὐτῷ 1η Ἠίπ τττα. 

247 
εγέ- «απᾶ παῖᾶ αηνο Πάπα, 

Ἠοὺυν οπη ἔλεςυ (μϊπ δε, 
Ρο2 10 ποφδαςῬ απ» οτεᾶ 
Ώπᾶ ρα απίο Πἶπι, τὸ 
μοι α Ὡηδίογ οἳ 1β- 
χαθὶ, ηπᾷ Ἐποτνοδῦ 1ιοῦ 
άποξο {Πῖηρς52 11 Ὑει]- 
Ίν, τεν]]σ, 1 «αγ απίο 
.μοῬ, Ἰγο βροα]ς ἐλαῦ Ἱνο 
4ο Ἐπονν, αιιά ἴε5Ώ{γ 
ελα Ἱνο Ίατο 8εΘΙ; 
Ώηᾶ Ὑγο τοσείνο ποῦ 
οἳς ν]ίποεςς, 12 1 Τ 
Ίατο ἴο]ὰ τοι οατία]ν 
1Π1Ἠ68, ηπά ο νυ]ενα 
τοῦ, Ἠουν 5Ώηπ]] Υο Ὃο- 
Ἠετο, 1 1 {ε]] τοι 
οἵ ἨΠοπτεπ]γ τπίπρρῦ. 
19 Απάᾶ πο 111 Ἠπ{Η 
Ώδοεπάδᾷ αἆρτο Ἰσλγω, 
Ὅαϊ Ἡε τμαῖ σης «1ο Π. 
Ίτοπα ἨΏσατεἨ, ουσ {πε 
ΒΟΠ οἱ Ώ]ΑἨ σνηΙςὮ 18 
1 Ἠθιτεῃπ. 14 Αιιά π8 
Ἴογος 1τεᾷ παρ 1λθ 
βοτρον{ 1π ἴπο πνΙ]4ε)- 
Ὦςς», ΟΥΟ6Π 50 1150 1πθ 
501 οξ ΠΠ. Ῥο ἸΕιοᾶ 
πρ: 15 τπαῦ νν]ιο5ο- 
ενόχ Ῥο]μεγεια ἵπ Ἠΐπα 
Εποι]ᾶ ποῦ ῬυτίοἩ, 
Ῥαῦ Ἠρβτο οἴεγπα] 146. 
16 Ἐοστ ἄοᾶ 5ο Ἰοτεᾶ 
1µ6/γ/ οτ]ᾷ, ἐπαῦ πε ρανθ 
318 ΟΝΙΥ Ῥεροίζομ 5ο, 
τλαῦ πνοδοστες ὑε]ίετ- 
οὔ] ἵπ Ἠϊτα ελου]ᾶ τοῦ 
Θ119Η, Ῥαῦ Ὠατο 9τει- 

αβϊης 1149. 17 Έοχ ᾷοᾶ 
εοπύ πού Πῖ» Βου Ιπίο 
1μο πιοτ]ᾶ ἰσ οοπᾷεπιπ 
πμ πγοτ]ᾶ: Ῥας τπαῖῦ 
119 ποτ] ἑπγοιρ]ι Ἠίπν 
Ὡ]ρῆηί ωο 5ατεᾶ, 18 Ἠ9 
παῦ Ῥε]ετοίλι οτι Ἠΐτα 

15 ποῦ οοπάυχηπεᾶ: Ρα 
ὮἩο τηΏπί Ῥε]ετείὮ ποξς 
16 οοπᾷοπαπιϱᾶ αἸτοπᾶτι 
Ὅουριςθ ο Ἠαίλ ποῦ 
Ῥοιίονοᾶ π ἴπο πβπ]θ 
οἳ ἴπε οἩπ]ψ Ῥεροτίεη 
Βοη οξ ἄοά. 19 Απᾶὰ 
"ΤΠἨϊ5 16 ἴπε οοπάθπυηῃ- 
Φ19Π, ἑΏαῦ ΠςσΗῦ {6ςοπιθ 
ἀπίο ἵἨο τοχ]ᾶ, ατπᾶ 
Ώ]εΏ Ἰοτοᾶ «ἀατίζποςφ 
18ΐίΠεχ τΏατι 11915, Ῥε- 
οπ 5ο ύλμεῖν ἀεεᾶ» Ἱγετθ 

- οτῖ]. 320 Ἐογ 6Υετγ οπθ 
Ὅμαῦ ἄοοτῃ ον]] Παξεῦη. 
'ηο 1ρΕύ, ποῖίΠότ οοτα- 
είἩ ο ἴπε Ἰ1σΗ:ς, ]ο5ῦ 
Ἠϊ5 ἀεοᾶς ε]ιοι]ά Τθ 
πορχογεᾶ. 21 ἘῬπίέ Ἐθ 
ἴηνῦ ἄοετα ταίἩ «οτα- 
εἴμ {ο Έμο 11σὴ6, ΕΑΝ 
Ἠϊς ἀἄεοαάὰςδ πιαγ 19 
πηηθᾶθ πιαπ]βεδὲ, πα 
ΤΠοψ Ύτε πτουιρηῦ 1π. 
αοά. 

20 ΑΤίοτ τμεροἰΠίπρα 
οαπ1θ «εδας αηᾶ Ἠ]8 
ἀϊδοῖρ]ος 1π{ο ἴπε.]απᾶ 

κ ωρομἩ 
Ἱ.-- αὐτοῦ (/εαά ἴμθ 



ο} 24σ 
ὖε ζαᾶῶβ: απά ἔπετο 
1ιθ ὑβχτῖθα πησὰ ἔπεαι, 
απᾶ ὈῬαπρίϊχ6α: 25 Απᾶ 
αοἴιπ αἱπο να Όπρ- 
αἰσίνρ ἵπ ποια πεις 
το βΑ]1δα, Ώθοπ 5ο {Ίλογθ 
π/Α8 ΠΙΠΟΠ ἸὙπίοχ ἴποχς: 
Απᾶ ΙΠεγ οαπαθ, απᾶ 
π/οχο Ῥηρίϊπεα. 24 Ἐος 
ΟΠΠ τὰς 1ιοῦ γεῦ σα»ῦ 
ἀπῖο Ῥ.5οι,. 35 Ίποπ 
Ίποχθ αγοσδα Α αΙιοςῦ]οη 
Ῥούτνθβη 50/Π6 ΟΕ {οἨ])8 
ἀῑροῖρ]ες απᾶ  ᾖἵἴπθ 
16π5 απυοπῦ ραχ{γψ]ηρ. 
206 Απ 1Πεγ σαπ]θ πἩπ- 
{ο {οἩτ, αμᾷ εα]ᾶ αΏπῖο 
Ἠϊπι, Βαοβί, Ἰο ἴπαῦ 
πνΑς ΥΙΓἩ ἴλερ Ῥεγοπᾶ 
Φοχᾷαᾳ, {ο ΨΠΟΠΙ Ίποα 
Ῥαγαξδί τν ϊίποςς, Ὀε]μο]ά, 
1Πθ 38Απ1ο ἹὈαρίϊσεϊη, 
ΑΏᾷ α]] ΊιΕι οοΏ1θ το 
Ἠ]τῃ. 27 Ποππ αΏςπυετοᾶ 
Άπά α1ᾷ, ΔΑ. Τιβπ ϱΒΏ 
χοσεῖνο ποῦΠμῖηρ, εχοερῦ 
48 Ῥο Ρῖτοη Ὠ]πι ΕΓΟΠΙ 
Ἡοατεπ. 28 Ὑο γουτ- 
βο]νοςθεαγ η]ο πίηεςς, 
ἔλαῖῦ 1 βαἷᾷ, Γ απι ποῦ 
τπο Οητῖςι; Ῥαῦ ἴπαῖ Ι 
Άπα 5εηῦ Ὀοξοτο Ἠϊτῃ, 
29 ο Όπιῦ Ἠαία ἴπο 
Ὀτιᾶο 5 {ἴ]ο ὮὈτιάθ- 
Ρτοοπα : Ῥιιῦ {πο {τῖαπᾶ 
οξ ἵἴπο ΛὈσίάερτοοπη, 
πγΏ]οἩὮ βὐππάεῦπ απά 
ΠοατεῖϊἩ Ἠΐπι, το] οἶουξἩ 
Ετοπῖῦὶγ Ὀοςααεο οἱ 1ο 
Ῥγιάεσχοοηπ5 τοῖσε: 
ΕΠὶ5 Ώιν 1οΥ ἴλετείοσθ 
19 {π1Η]19ᾷ. 30 Ἡο 
παιδί Ίποτεαςε, -Ὀας Τ 
4πιςύ 4θοεχομςθ, δ] Ἡο 
'παῦ οοπιοῦη τοπ α- 
Ῥοτο ἵ5 αΌοτο α1] : ηθ 
{παῦ 15 οἳ {πο οβτ{Ἡ 18 
εατΠἩΙγ, απᾶ ερεπ]κοίῦἩ 
οἳ ἴπο ϱηχσίῃ: Πο ἐλαῦ 
σοτηθ{Ἡ Έτοτα ἩθΘΑΤεΠ 18 
πΌογθ α]]. . 3ὃδ Απᾶ 
πΏπῦ Ἡο Ἠπίῃ εεαη 
Δπᾷ Ὠθρτᾶ, ἴπαῦ Ἡε ἔος- 
ΦΙΠδίΏ; Απά ηο ΤΩΛΏ 
χοοθὶγτεῖἩ Ἠϊα {εςῖ- 
ΧΩΟΠΥ. 95 Ἡε {παῖῦ Παίπ 
χεοοϊγεᾶ Ἠ]8 {ο5ἴπιοτγ. 
ἙλτὮ βεῦ ἴο 5 ςαα]. 
τ]αῦ 6οᾷ ἹἸν πα, 
94 Ἐοχ Ἡο πποπα ἄοά 
ἨῬα{] θεπῦ «ρεαΚκείἩ {πο 
πγοτᾷς οξ αοά: Έοχ ἄοᾶ 
Ρινεϊα τοῦ ἔλπο Βρὶτι6 
Ὃσ. Ώθηειιτα Ἰπίο πι. 
3ο Ἔπο Ἐαίπες Ἰοτείπ 
Τπε Βοη, απᾶ ΠαῖἩ ρ]ν- 
ϱἩ α]] Όπ]πσς 1Π{ο Ἠϊ8 
Ὠππά. 96 Ἠο ἴηαῦ Ῥο- 
Ἠεπείῃ οπ 1ἴῆθ Βοπ 
Ἠπίῃ επετ]αςῖπρ 1]ῇο: 
Ἀπᾶ Ὠο {Παῦ Ῥε]ιονεϊ]ι 
χιοῦ ἴπο βοπ ϱΠα]] ποῦ 

ο ᾿]ωάνης ΤΓ. 
στα. 

πάντων ἐστίν Ἱ. 
6.--- δὲ ἀπὰ 1. 

ο π[τια]. 
ἓ Ἰωάνὴς Ττ. 

-ᾱ--- καὶ []1τίΑ. 

11. 
Π 

19ΑΝΝΗΣ. 
ιν ὃν ολ νο ώ ση τα 

τὴν Ἰουδαίαν.γῆν. καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ αὐτῶν καὶ ἐβάπ. 
19 Ἰηπᾶ οἳ Σαάβα; Ἅµαπᾶ ἴλοχθ' Ἡρ βἴαγεά πι Ἅᾖ(ἴΠθπα απά Ί/β8 ΏβΡ» 

τιζεν. 29 ἦν.δὲ καὶ Ο]ωάννης! βαπτίζων ἔν Αἰνὼν ἐγγὺς 
οίσίηρ. Απά ὄνγπς 2α]5ο 11ΟἨΠ. Ῥαρυζῖηρ ἵπ ἆΆπον, ἨΘΑΧ 

ὔ Ῥαλεί τα. ύδ λλὰ ᾗᾧ ος Ν , ῃ 
του -α είμ, οτι. υόατα. πο) λὰ Ίν εκει και παρεγινογντο και 

Ῥαμσα, Ὦθοπαςς 3Υ/ΑἴΕΙΒ ΊΤΝΠΥ Ὑετθ ἴποετθ; απᾶ ἴπεγ ππεχο οοταῖτῃβ απᾶ 

ἐβαπτίζοντο. 94 οὕπω.γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν 
Ῥεΐπς Ῥαρίϊσεᾶ, Έος ἠοῦ τοῦ, της 3οβδῦ 3Ίηΐο "ἴῃθ 5ΡΤΙ5ΟΠ. 

ΡὺΙ ']ωάννης.Ι2ὔ Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκτῶν μαθητῶν 
ΣΤΟἨΗ. Αποςϐ ΛἜλπεπα αιευΌίοπ{οπ{Ἡρ Ρρατί]οξ 1Ποθ ἀῑςείρ]ες 

α]ωάννου! μετὰ "Ἰαυδάίων! περὶ καθαρισμοῦ’ 396 καὶ "ἦλθον" 
ο ζομη σηέἩ Γ5οπιθ] οὧσινς Αροαῦ ῬυτίβοβύΙοἨ., Απᾶ ΤΠεγ οἈπιθ 

πρὸς τὸν "]ωάννην! καὶ "εῖπον" αὐτῷ, "Ῥαββίμι ὃς ἦν μετὰ 
4ο ᾷοπἩ ππᾶ εαῖᾶ ᾖἵο Πΐπι, Ῥαρδί, Ἠθπ]λονας να 

σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, .ᾧ σὺ µεµαρτύρηκας, ἴδε οὗτος 
1Ἠθ6ο6 Ὀθογοπᾶ {πο «Γοχάσπ, ᾖΤο Ἀποπι {ποια Ἠαδί Ώοχπθ ΠΙῦπιθβΒ, Ῥελο]ᾶ ' Ἠθ 

βαπτίζει καὶ πάντὲς ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 327 ᾿Απεκρίθη 
το Ἠΐπῃ, Ῥαρίϊκες, ππᾶ  α] οΟΏ1θ ἈΑποινογοὰ 

ο’Γωάννης! καὶ εἶπεν. .Οὐ δύνσται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲν 
ΣΤΟ] απᾶ απ]ά, 319 “99]θ Ό Ἴπαπ ΄ Ἰοτοροθίτο µποιπῖηρ 

ἐὰν. μὴ ᾖ δεδοµένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 98 αὐτοὶ ὑμεῖς 
ππ]ος5ς 6 νο ρῖτει το Ὠἶπαι Έχοτα ἴἨθ ἍΊεαύεῃ, Ὑε γουνε]νοεῦ 

. ε/ Τ π 2 8 η] ε ρ ρ” 

μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον, 3Οὐκ.είμὶ ἐγὼ' ὁ Χριστός, ἀλλ’ ὅτι 
{ο π1θ Ῥεαχ π]ίπεςς 1παῦ 1 εαἷᾷ, Ἅλπι Οπου 1 ᾖἴπο Ομτῖςο, Ῥαύυ τἴπαι 

ἀπέσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 39 ὁ ἔχων τὴν νύµ- 
1Τόὅωπν 5εεηῇ ; Ῥοξοχθ Ἠΐτα, Μο ἴπαῦ Ἠαπςβ 1ο ἍµὈχίζθ 

φῆν, νυµφίος ἐστίν' ὁ.δὲ φίλος τοῦ νυµφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ 
Ἀυχιάρρχοοπα 5: ἍῬπῖ {Ἠο Ξτίοπᾶ ο ἴπθ Ὀχίάθβτουστα, π]ο Εἰλπᾶάς απᾶ 

Ρ η 3 - -- ΄ Π ἤ - ΄ 

ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνην του νυµφιου” 
Ἠθατθ Πα, υΠϊη 1ο τε]οῖσες Ώθοβιςο ΟΕΊ1θ πτοῖοε οξ πο Ῥεϊάερτοοϊη, 

αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. 30 ἐκεῖνον δεῖ 
15 ἍᾖΤπεῃ 31ο την 5 {α]β]]εᾶ. 3Η ίτο 19 3ΡεΡονθΒ 

ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω αὐξάνειν, ἐμὲ.δὲ ἐλαττοῦσθαι. 31 ὁ 
60Π168, Άῦοτθ Μο 1ΠοΓ8ῃ5Θ, Ὀμῦ Ππθ Το ἀθοτεβδο. Ἡρ πγπο {τοπ 8ρογο 

πάντων ἐστίν. ὁ. ὢν. ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἔστιν, καὶ 
81] 1. Ἡοθ ππο 5 Στοπὸ ἴἹθ επτίἩ ἔτοπι πο θα Ἅᾖ8, απά 

ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ' ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος Τἐπάνω 
άτοπα ἴπο θατίἩ 8ρθαζΚθ, Ἠοθ Πο ἔτοπα ΤΠ Ίθατεῃ 6ΟΠ1ΕΒ. 3Ώοτθ 

πάντων ἐστίνὶ 99 καὶ ὃ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν "τοῦτοὶ 
δ]] 18, Ἀπᾶ σ]αῦ Ἡθ Ἠββ 5θεπ απά Ἠεατὰ ΤΠ] 

μαρτυρεῖ' καὶ τὴν.μαρτυρίαν-αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 99 ὁ 
19 Ίρεί]πες; απᾶ Ἠἱ8 ὑεςζίπαοπιγ 1ΙΟΟΠΘ ᾖτεσθίτες, Ἠο ἰπαῦ 

λαβὼν αὐτοῦ τὴν µαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὺς ἀληθής 
Ῥαβ τεοεϊνεᾶ ἍὮἸἨῖβ 1β5ΊΠιΟΩΥ β8 5οῦ {ο Ἠ]5 56ϱΙ ἐ]λαι ἄοά Ἀιχαο 

ἐστι». . 94 ὃν. γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ 
1: ΣΟΥ 9 τηοσι Ἀκεπῦ αᾳοἆ ἴπο Ἡποτᾶς οἳ αρᾶά 

λαλεῖ' οὐ γὰρ ἐκ µέτρου δίδωσιν δὸ θεὸς! τὸ πνεῦμα. 3Ἀδ ὁ 
ΕΡοΆΚ8; ἍᾖΈογποῦ, ὮΥ πιθβδατο "ΕἶγεΒ 1ᾳοἆ 1πο Βρυῖο. Τη9 

πατὴρ ἀγαπῷ τὸν υἱόν, καὶ πάντα δέδωκεν ἓν τῇ .χειρὶ.αὖ- 
ἘἜπῦπες  1οτεΒ 1Ἠὸδ 8οῦ, απᾶ α]] ἰπίπρς Ἰμ5 ρίνει Ιπίο Ἠ]5 παλιᾶ, 

τοῦ. 96 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον' ὁ- δὲν 
Ἠο ὑλαῦ ᾖἈῬε]ογε οπ ἴἩπθ Όοπ Ἡβ5 19 εἴοτηφ]; αιμᾶ Ἡθ {λαξ 

---------- 

ς Ἰουδαίου α ᾖ6υν ΕΙΤΊΤΑ ΥΓ. .ὖλθαν 
« Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ 1..  --- ἐπάνω 

» ---- ὁ θεὺς (γεαά 9 Ρίτες) [τω] τ.|Α. 

α ᾿]ωάνου πτ. 
π 'Ῥαββείτ. 

5 --- τούτο Τ. 
υ εἶπαν Τ{Α. 



111.1Υ. σοΕ 

ἀπειθῶν τῷ υἱῷ 'οὐκ.ὄψεται εν ἀλλ. ἡ ἐργὴ τοῦ θεοῦ᾽ 
18 ποῦ ος ὕο ἴἩθ Έοπ ΒΏη]]πούβθο 149, Ῥαῦ {πο ο η οξ ἄοᾶ 

μένει ἐπ᾽ αὐτόν. 

αὐ]άθς οἩα ἍἩἨΠῃ. 

4 Ὡς οὖν ἔγνω ὁ ἀκύριος! ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι, 
Πεν ἔπεχοξοσο παν 11ο "]ιοτᾶ - ἰλαῦ «Πειχᾶ ᾖ1Ποθ "Ῥπατίςθρι, 

ὅτι ᾿Ιησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ «Ἰωάν- 
μας  αἆεσας ΏΟΥΘ 4ἱδοίρμ]εβ πιηκος Απᾶ ἍὈπρίίπαα ἵἨππ 'ζομπ 

’ . .» ς) . » α ΄ . 3 » ε 

νης 2 καΐτοιγχε ᾿Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ.ἐβάπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ 
ΕΕ ἀπᾶοοᾶά  οΌεδας Ἠϊπαςε]ξ  παδ ποῦ Ραρίϊσῖης δις 

μαθηταὶ αὐτοῦ. ὃ ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν, καὶ ἀπῆλθεν πάλιν 

1 

Ἠὴ5 ομεο, Ὦο 165 φαάρρα, Άπᾶ πεηῦ απασ αβαῖη 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς 
1πίο 11169, Απᾶ Ιὔ σας πο οσον ἆοσ Ἠϊπα {ο ραῦ5 ον 

σον Ι ὅ ἔρχεται οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείαςὶ λεγο- 
χηρχία, Ἠο οοΠ165 {Πεχοαίοτο ἵο α 5 οὗ ΘΑΠΙΛΤΙΒ ομ]]- 

- ΕΣυχάρ,ὶ πλησίον τοῦ χωρίου Ἀὸὶ ἔδωκεν ᾿Ιακὼβ 
ΘΨΕΟΡαΣ, Ώθας τηθ 1απᾷ πγΏ]οὮ ΄Ἔαγο 118ς6οῦ 

Ἰωσὴφ τῷ-υἱῷ. αὐτοῦ. ϐ ἦνδὲ ἐκε πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. 
{0 ῇοβερα Ἠᾷ5 5οἩ. Νου ἀπνας, “Ἔπεχο 3Βουπίαϊα αβασοὺ]ό : 

ὁ οὖν. Ιησοῦς κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἐκαθεζετο οὕτως 
7εβας μοτείοταθ, ὮὈεῖπς πγθατιεᾶ Έτοπι 'ποθ Ἅουτπογ, 5αῦ τπις 

ἐπὶ τῇ πηγῇ. ὥρα ἦν Ἰὡσεὶλ ἕκτη. 7 Ἔρχεται γυνὴ 
αὐ πε ανν [Τπαε] Ἀοασ νι αδροιί [ἐπο] ἰΙχίη. ὉΌοΠ1θΒ α ἩΓΟΠΙΑΠ. 

ἐς τῆς ἱΣαμαρείας' ἀντλῆσαι ἵδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ ]ησοῦς, 
οαῦ οἙ Βαπιατία το ἄγανν συβἴεσ. σ. 36ο ΄Ὥοτ 11ρ8.ς, 

Δός µοι κπιεῖν"ι. 8 οἱ γὰρ-μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς 
ἶτο πιο {ο ἀτίπ]ς; ΣΟΥ Ἠ]8 ἀἲςοῖρ]ες Ὠαπᾶ 6οηΏ6 απαΥ . Ιπῖο 

τὴν πόλιν, ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. Ὁ Λέγει Ἰοῦνὶ αὐτῷ 
ος ο άπαῦ Ῥτοτϊδίοης ἴΏεγ πα]σηῦ αγ. 5575 "]λεγαίοτθ 5ΐο ΄Ἄϊπα 

γυνὴ ἡ ἈΣαμαρεῖτις! Πῶς σὺ ᾿Ιουδαῖος ὢν παρ’ ἐμοῦ 
"ο Ἀτγοππση. 3ΦΕΠΙΛΥΙΙΒΗ, Ἡου Ἴμοι “α 1ὅεν ΑΡοϊπς Ῥεποια 19πιθ 

απιεῖνὶι αἰτεῖς 9οῦσης γυναικὸς Σαμαρείτιδος!: ῥΡού.γὰρ 
Ίο Σαγιπῖς 1ᾷοβῦ αδς, ᾖὈῬεῖης αἩ "νΙοπιβα ασηπααγ]αη 2 Έοτ ὅπο 

ο ΄ ΄ ” ανά 

συγχοῶνται ᾿ἹΙουδαῖοι Σαμαρείταις.ὶ 10 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς 
3ἼἌφτο ΄Ιπίεχσοπσ5θ 116π5 πα Βαπιατίνητς, 3Αποαπνετᾶ 126518 

καὶ εἶπεν αὐτῇ, Εἰ δεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ, καὶ τίς 
Άπά Αβπἱᾶ Ἅἴοᾖποτ, 1 ἐΠοιλπᾶςὺποπη πο ιο ΟΕ ἀοᾶ, απᾶ πο 

ἐστιν ὁ λέγων σοι, Δός µοι Ἀἄπιεῖν.' σὺ ἂν-ήτησας 
1915 ἴπαῦ 8475 ᾖ{ἰοίπορ  ἄἶνθ τα Ἅτἰοατίπ]ς ἴλοι ποα]ᾶςςτ Ώατο ας]κθά 
ο ῃ πε » ε/ κ ἡ ῃ ου ε 

αὐτόν, καὶ ἔδωκεν.άν σοι ὕδωρ ζῶν. 11 Λέγει αὐτῷ αἡ 
Ἠῖτα, ' απᾶ Ποπγοιι]ά Ἠαγθρίτεη ο ὔμερ παῖετλ1Ηνίπς. 3δηγς "Ίο Πω 1119 

γυνή, Κύριε, οὔτε ἄντλημα Κἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶν 
ἈντοταςἨ, 5.1, ποῦμῖης ο ἅτασν πι ποια Ἠιδῦ, απά πο πει] 18 

βαθύ’ πόθεν Ἰοῦν' ἔχεις τὸ ὕδωρ τὸ ξῶν; 13 μὴ σὺ μείζων .εἴ 
4εερ; ππεπςς ΄ΤἨεη Ἠαφύέποα ἔπο "να αὐπίαςτ Ατό Ίηποι ρτεκίετ 

τοῦ. πατρὸς-ἡμῶν Ἰακώβ., ὃς ἔδωκεν ἡ ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς 
ατημτ οςσ Σ41Πετ ΦβοοὮ, . Ὢ]πο Ρ3τοθ 8 1ο Ἠνπε]], αμᾶ Ἠϊπαεοιξ 

ἐξ αὐτοῦ ἔπιεν, καὶ οἱ ὐἱοὶ αὐτοῦ καὶ τὰ.θρέμµατα.αὐτοῦ; 
οξ 16 ἄταπῖς, απᾶ Ἠ]5 8οπ8 απᾶ Ἠΐ5 οβΏ{]ο 

19 ᾿Απεκρίθη :ὸἩ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῆ, ἨἩᾶς ὁ πίνων ἐκ 
Ἄβηφγγοτεᾶ 17εεις απᾶ οαῖᾶ 3ο μεσ, Ετετγοπε ἐλαῦ ἀτίπκα ος 

24 
βθο 1186 Ῥιιξ ἐ1θ ντα) 
οἳ ᾷοᾶ ἀνίᾶΘί ο Ἠΐπα,/ 

ΙΤ. ΊΓπθῦ ἐπεταίοισς 
{19 Τιοτᾷ Χπονν Ἠοτν ἴ]ιθ 
Ῥπατϊίοθθϐ Ἠπᾶ Πεατᾶ 
ἀΠαῦ ἆεβις πιαᾶρ απᾶ 
Ῥαρί]σεᾶ πιοτο ἀϊςεῖρ]ες 
ἆππτ 7οἩἨ, 2 (τποιρἩα 
Τεσας Ἠἰπιςα]Σ Ῥαρίϊσεά 
ποῦ, Ῥαΐῦ Π18 ἀδοῖρ]ες,) 
8 1ο Ἰεεε Γαᾷρδα, απά 
ἀορατίοᾶ ασαῖπ ΊΙπίο 
α11εΘ, 4 ΑπάᾶΠοεπιαςς 
χιεθᾶς ϱο ἵῃμτοιρα βα- . 
πηλτῖα. ὃ ΤηεΠ σοπι- 
θἱἩ ο ἴο α εἰδγ οἳ 
Βπτασγία, πγΏῖομ ἵ5 οβ]]- 
εὰ βγοµας, ὭΘΑΥ ἴο 1Ἠθ 
Ῥηχοθ] οἳ ρτοιπᾶ {πας 
«9 βοοῦ ρατο ἵο Ἠί8 
ΒΟΏ «ωοδερῃ. 6 Νου 
{/αοοῦ’ς νγε]] πας {ποτθ. 
Πεβας {πετείξοτα, Ρεῖτπα 
πυεασ]εᾷ ννϊ(Ἡ Λὶς ουχ- 
Ώεσ, 5αῦ ἴπας οἩ 1Ἠθ 
ππε]]: απᾶ Τν γγας αὈοαῦ 
ΊΠε βἴσιμπ Ποαγ. 7 Τπετθ 
οοταεία Αα Ἱποπιβπ οξ 
Βρταβσ]α, το ἄταιν ν/α- 
Τθχ: «6δας ϱαἴτη απο 
Ώεχσ, ἄἴγε παρ {ο ἀτῖη]ς, 
8 (Εος Ἠἱ5 ἀῑδοῖρ]οβ 
ΨΓΕΣΘ ΡΟἨΠΘ ΑΥΓΑΥ απίο 
ἆμο οἳἡγ ὑο Όνγ τηεαζ,) 
9 Έπεη 5α1{Ὦ ΤἴΏθ πο- 
ΤΩ8ΒΏ ΟΕ Ῥαπιητίι απῖο 
Ἠΐπα, Ἡον 18 Ἱς πας 
ἴποα, Ῥεῖπρ Αα εν, 
Ἀδκκεδί ἀτίπ]ς ο πιο, 
συΏ]οὮ ΑΤΏ Α ΊΟΤΙΒΏ οἳ 
Ῥρχαρτία ὁ ΞοΥ ἴμε {69/8 
Ὠβτο πο ἀεα]ῖηςς η (]ι 
'μοε βαπηβτίζαπς, 10 ᾖε- 
8156 αηβυγετθᾶ απᾶ ᾿εαἱᾶ 
ππ{ο Προς, ΤΕίποι Κπθῖν- 
εδῦ ὕπε ϱι1{ οἳ ἄοᾶ, απᾶ 
πο 15 16 ὑπαῦ βΒα1ζῃ {ο 
.π6θ, 61γο ταθ ο ἀτίπ]ς; 
ἔμοι. πιου]ᾶοεύ πατθ 
Β5κεᾶ οἳ Ὠϊπι, απ Ὦθ 
πγοα]ᾶ Ὠατο βίτον ἴπεοῬ 
Ππϊπρ νναίοτ, 11 Τηθ 
ΠΤΟΠΙΑΛΠ ἍβαἲΤη απίο 
Ἠ]τα, Βἱτ, ἐΠοι Ἰαβῦ τιο- 
ἐπῖπς νο ἅτανν πΊτα, 
Ἀπά πο ννο]] ἶ5 ἄεορ: 
άχοτι ἍὝν]λιθηοθ Ἅ1ΤἨθπ 
Ἠᾳδῦ᾽ ἴποι ἐπαί Πτ- 
πρ παῖίος 12 Ατὲ 
ἴποια ρτθβῖίες ἔῆπαπ οιτ 
ΣθΐἨΠος «ασοῦ, τ]ῖςπ 
ΡΑΥ9Θ α5 119 ππε]], απᾶ 
ἄταηχ {Ώρχεοξ Ἠ]τακδ]Ε 
απᾶ Ἠϊ5 οἨ]]άτεπ, απά 
Ἠϊς οπἳθ]θ 2 185 εσας 
ΏἨΠβἹηετθά απά οεα]ά 
Ἀπόο Ἠες, ποβοετοες 
ἀτιπ]κθίἩ οἱ {Π]8 παίες 

{ Ῥαμαρίας τ. 
.. Ἀαμαρῖτις. τ. 

Ἐ Ἰησοῦς 1εδις τ. 9 Ἰωάνης. ττ. 
ατα νΓ. κ πεῖν ττ:Α. .---οὖν Τ. 
«Ἀαμαρείτιδος (Ἀαμαρίτιδος τ) οὔσης ΗΠΤΤΑ, 
α[ηιγυνή] Α. Σ--ὁ ΘΗΤΤΤΑΥΓ. 

6 Σιχάρ Ε. 
α πῖν Ι πεῖν ΤττΑ. 

Ρ --- οὗ γὰρ συγχρῶνται ᾿Ιουδαῖοι Σαμαρείταις Ἐν 

ἳ ὡς 

9 γυναικὸς 
Ἀ οὗ 61. 



9ὺ0 
απο]. Επὶτὲ αραϊτπ: 
1! : αυ  Ὑποβοσσος 
ἀτα]κοῖλι οἱ ἴμο ππῖοτ 
επί 1 δπα]] σῖτο Ὠϊπα 
Εἰια]] πογοςσ ἐλ]τδί; Όσέ 
ἴλο πα ύοτ μαῦ 1 πα]. 
Εῖτο Ἠΐπι 5Ἡα]] ο 1η 
Ἠΐπα α΄ πο]] οἱ Ἱναϊατ 
ερτϊησϊίπρ πρ ἀπίοςτεί- 
Ἰηδυῖπς 46. 15 Τηθ 
τύοπαατ βλ απῦο Ἠΐπα, 
ΒΙΥ. ῖτο πιο Ἐπ]8 τυλίες, 
Ὀιαῦ 1 ἐμΙχςῦ ποῦ, πποῖ- 
ἴπος οο1πθ Ἠϊέμος {ο 
ταν, 16 ζεδας 5αἳσῃα 
ππίο Ἰ6ς, ἄο, οα]] Τπγ 
Ἠπςυιπᾶ, απᾶ οοπιθ 
Ίος, 17 Τπο πποπαςΏα 
πηοπογθᾶ απᾶ ββἰᾶ, 
Ἠατο πο ἨἩπςραπᾶ, οὦ9- 
Βυα ραἷᾶ ππῖο Ἠδς, Τποα 
Ἠαςί 1Υε]] ϱαἷᾶ, 1 Ἠανο 
πο Ἡπαραπᾶ: 18 Ἔοχ 
Όποια Ἠαςί Ἠπᾶ γε Ἠσβ- 
Ῥαπᾶς; ἀπᾶ Ίο πποπα 
που που Ἠηαββῖ 15 ποῦ 
4Η Παςραπᾶ: ἵπ [νηρπη 
βηϊαδ ἴποι ᾖττα]σ. 
19 Τη ποπ βαϊνἩ. 
ππ[ο Ἠΐπα, Β8ἱΧ, ἤ Ῥοτ- 
σεΐτο ἴπαῦ ἴποα ατί α΄ 
Ῥτορπεῦ, 20 Οαπσς {π- 
Ίμουις πποτβμῖρρεά ἵπ 
ταῖς πποἀπίαῖἃ; απᾶ σθ 
ΒΑ7, Ὀλιαῦ Ἰπ ζοτασα]οπα 
Ἡᾳ ἴ]ιο Ρ]ασθ πἼοσθ πο 
οπβλύ ἵο Ἠπονδ]μρ, 
91 Πεσιαβ βα1{Ἡ απο Ἠος, 
Νοπιβ!, Ῥε]ῖοτθ Ώ]θ, 
{πο Ίποτς οοπιθί1ι, ἵνησα 
γθ»Ηα]] ποϊῦῃος πι λῖς 
ππουπίαϊπ, πος γοῦ αἲ 
«Ποτακα]θπι, πγοσςμρ ἴἩθ 
Ἐπιμοτ. 23 Ύο ΨΟΓΞΗΠΤΡ 
ο Ίου πιοῦ π]ηῦ: 1νθ 
ΚΙΙΟΙΝ Ὁ]λαν τνθ ΠΟΓ- 
επῖρ: Έος Βα]γαῦῖοη ἶς 
οἳ ἴπο ᾖοπς. 23 Βυὸ 
1πο Ἠοιιγ οοπιθῖῃ, ππά. 
πιοιν ἶ5, Ὢποι ελο, ὅναο 
τ/ονςΏῖρροσς «Ἠη]1 πνοτ- 
ΕΠῖρ᾽ ἴμο Ἐαΐπος Ἰπ 
αρὶτῖν απά ἵα τα ία. ος 
ἴπο Έατπες εοεκοῖ] 
ΕυσοὮ ἴο υποτςἩῖρ Ἠϊπι, 
24 ἀοὰ {8 α Βρϊτϊῦ: απά 
ἴπεν ὑππῦ πτοςμῖρ Ἠϊπα 
Τη! πποτςαῖρ Λη Ἰπ. 
αρὶτ]ς απᾶ Ἰπ ταν, 
20 Ἔπο ποπιαπ βαϊτπ 
τιπὔο Ἠΐπα, Τ κποιν μας 
Μοβσῖης οοτασί]ι, νγπῖσ]ι 
1ν σπ]]εᾶ ΟΗἨτ]5ί. Που 
Ἰ {6 σοπις, Ὠθ σνΙ]] τοἳ1 
τς π]] {πῖαρς,. 26 07ο5ας 
Βαζ ππζο Ὥστ, 1 ὑπαῦ 
βρθπ]ς πηζρ ἔἃεῬ απὶ ᾖ6, 
27 Απᾶὰ Ἡροχι υΠ15 οΏπ1θ 

σ[οῦ µῃ δωµήσει ... 
« α---ὁ Ἠπ[τε]Α. 

ο -- αὐτῷ ἴο ἨΤΏ] [τ]α. 
6 προσκυνεῖν δεῖ ΙΗΤΊΤΑΝΥ. 

Κ--- αὐτὸν.τ. 

διέρχωµαι Τα. 

1. ΤΤΤΑΥ. 

Ἕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ Τοὐ.μἠ 

1 Ὕπαγε, φώνησον 

ΤΩΑΝΝΗΣ. 

«τοῦ.ὕδατος τούτου. διψήῆσει πάλιν’ 14 ὃς.δ ἂν 
τΗΙ8 στα 1 μάχες αραϊἁ 

1. 
η ι] - 

πιῃ εκ του 

Όυῖ νΥγηφετοτ ο ο ἀπίπ]ςοξ 119 

πδιΨήσῃ! εἰς τὸν.αἰῶγα' 
Ἠϊπι Ίππο ον πα] λίστας 4ου 6ΥεΣ, 

ἀλλὰ τὸ ὕδωρ Ὁὃ Χ δώσω αὐτῷ" γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγή 
Ῥαῦ {πο Ἱπαῦος πΠἰςῃ ΤΙ τν]] ϱᾳἱτο ἴο Ἠϊπι 5Ώθ]] Ῥεσοπιθ ἵπ ἍἢἨίΠ α ξοαπΏηϊη 

ὕδατος ἀλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. 15 Λέγει πρὸς αὐτὸν 

βίος ὙΠΙεα Ι Ἡγμί ρίτο 

οἱ πρ ίεσ ϱρεπεῖης αρ Ἰπίο Ἠ1ο δἴογπα]. πα “1ο ΣΗΊτα 

ἡ. γυνή, Κύριε, δύς µοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ 
1119 Άγγοπιπ, . Ρβῖτο 1ηρθ ἍᾖτἨΠίβ 4πΑἴοΣ, Ὅπαῦ 1 πιαγ. ποῦ {π]τβῦ 

μηδὲ 7έρχωμαι' ἔνθάδε ἀντλεῖν.᾿ 16 Λέγει αὐτῇ Ζὸ! "]ησοῦς,! 
11ΟΥ 00Π1Θ Ὥοτθ {ο ἀτασγ., ολασὲ 36 "ρτ 116815, 

ὑτὸ». ἄνδρα. σοῦ! καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. : 17 Απε- 
σα] της Παδρα να. Απᾶᾷ οΟπΙο ἍἈσγθ, ὃς ἄλῃ- 

γὺυνὴ καὶ εἶπεν", ὶΟὐκἔχω ἄνδρα.ὶ Λέγει αὐτῇ ὁ 
καλᾶ, πα ποῦ 8 Πιθυ/πᾶ. 3βασιβ 3ΐτο Ίος 

"Ὅτι ἄνδρα οὐκ.ἔχωὶ 18 πέντε 
Ἄθερας, Ὑ6ΙΙἹ ἀῑᾶςι σα Ἠσσ, Α. Παδραπᾶ Ι Ἠατο ποῖς 3βτο 

ἂρ ἄνδρας . ἔσχε.. καὶ νῦν ὃν χεις οὐκ.εστὺν σου 
Ἔογ Ἠαςραπᾶς Εμοῖι Ἰη9ῦ Ἠαᾶ, απᾶ πο Ώθνλοπα ἔμοι Ἠαςῦ τας Μο 

ἀγῆρ᾽ τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας. 19 Λέγει αὐτῷ. γυνή, 
Ἠαθραπᾶ: 1π]8 πως ἴποι Ἠα»ο πο 3δηγε8 “το "Πίτα ος ο. 

Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. 20 οἱ.πατέρες ἡμῶν ἐν 
5ἶτ, 1 στα τπαῦ απ ρπονμου Σατῦ ἔμοι. Οασ ΣαίΠετΒ πι 

τούτῳ τῷ ὄρειὶ προσεκύνησαν' και ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱε- 
ΠΤΙ πιοιπζρῖη. οοπμσσόν Απᾶ 7ο 84 πα ἵπ ᾖὦθ- 

Εδε  προσκυνεῖν.'21 Άέγει 
ἴπο )]ασο Ἴνηοτα 1δ 15 πεεεΣξατΥ το πιοσθΗΙρ. 35476 

η ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε 
{παῦ 5 οοπιῖπρ απ ουσ τνθη 

6ο, 

κρίθη 
Επεχοᾶ 

Ἰησοῦς, Καλῶς 

ἡ 
11Πε "πποπιαπ απᾶ 

εεῖπαου, 1 

ροσολύµοις ἐ ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου 

σαβα]θΏλ 18 

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ἠῃύναι, πίστευσόν μοι. 
Φπο-Ἱες ο πω οὸ Ὅο]θτοθ πηο, 

οὔτε -ἐν τῷ.ὄρει.τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκὺνήσετε 
ιθΙ01ΘΣ. ιο] δΗ]8 πιοπχεναῖτι Ἡος ; εγυδδ]ετα ος Ψθ πΓοτςΗΙρ. 

τῷ πατρί. «99 σας προσκυνεῖτε ὃ οὔκ-οῖδατε' ἡμεῖς προσ- 
πο Ἐπίηεγις πονιμια, πιπαῦ Το Κπον ποῦ: πνθ ππΟΙ- 

κυτοῦμεν ὃ λε ὅτι ἡ αωτηρία ἐκ τῶν Ιουδαίων ἐστίν. 
Ὀητι] ππβῦ πο πουν; 1ος βα]ταδίοπ οἳ ᾖἰπθ 167ΝΒ 18, 

28 Ιἀλλ”' ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσ- 
Ῥαΐῦ ᾖδ οοπαίηπς ΑΠ Ἠοιχ αΠᾶ πού ᾖδ ἩΝΠΊσΟΠ ἴηπθ "ταρθ πνΟΧ- 

κυνηταὶ προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ' 
ΕΗΙΡΡΟΙΒ σι] ο ΡΙΗ μο Ἐπίπες π αρἰσϊ6 απᾶ ταις 

καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνὀῦντας αὐτόν. 
ΣΟΥ 88ο ἴπο Εαῦλιος 3βαοἩ 1β66ΚΒ Ίο πγόσςΠΙρ Ἠϊπα, 

ὢ4 Ἠνεῦμα ὁ θεός καὶ τοὺς προσκυνοῦντας Καὐτὸνι ἐν 
Α ορἰτ]ῦ οά [15], απᾶ {πογ ἐπαῦ ρα οκ 1π 

πνεύµατι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν.ὶ 396 Λέγει αὐτῷ ἡ 
ρν παπά ἀτυα η. πτιιδι πο η 3Θ4γβ “ο Πα 119 

γυνή, Οἶδα ὅτι µεσσίας ἔρχεται. ὁ λεγόμενος χριστός' ὅταν 
σσ 1 κπον ἐπαῦ Ἰθβδίως 5 οοπιῖΠᾳΕ, πο 15 οι]]εᾷ οατῖδε ποπ 

ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡμῖν Ἀπάντα.! 396 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰη- 
30911868 1196 Ἀρ ση] ἐθ]] 8 β]] ὑπ]ηρβ, 3δΑΥ8 ὅίο “ες 116- 

σοῦς, πα εἰμι, . ὁ λαλῶν σοι. 27 Καὶ ἐπὶ τούτῳ 
Βυ8, δι ας απ/Πο ὅαπι “εροα]χκίης 200 50]6ο, Απά προπ Ἅᾖλπίδ 

π " διψήσει ΙπτιΑ. τσ ἐγὼῖπτ. έρχομαι Ἱσ; 
8 --- ᾿Ἰησοῦς (εαᾶ Ὦθ 5.) 8) Πείτε]. ὃ σου τὸν ἄνδρα Α. 

ἆ ἄνδρα οὐκ ἔχω . ϱ εἶπες Τ. Γ τῷ ὄρει τούτῳ ΤΙΤΤΙΑΝΓ. 
Ἀ Ἠύναι, πίδτευέ µοι 1 Πίστευέ μοι; γύναι ΤΤΙΑ., | ἀλλὰ 
1 προσκυνεὶν δεῖ Τ. αι ἅπαντα Τ1ιΔ. 

.Ὁ δώσω αὐτῷ] Ἡ, 



1Υ Σ0Ἡ Ν. 251 
ο ι πα. 9 ϱ2. πα Λ ὁρ Ἠϊς ἀῑδαίρίσς, Απᾶ ταητ- πἠλθον! οἱ μαθηταὶ.αἠτωῦ, καὶ 9ἐθαύμασαν! ὅτι μετὰ γυναικὸς λος ει Ἴ εω]λοὰ 
σμπ1θ Ἠ]μ ἀἰδοίρίας, ππά Νοπάσοιθά λα πα ἍΑ ΠΟΠΙΑΏ ἍἨπή]: 1Ἠθ ποπιβΏ: γοῦ 

ἐλάλει' υδεὶ έ ί ιο ο ι - Πο ΠΙΑ ββίᾶ,'. Ἠ Πας ἐλάλει' οὐδεὶς μέντοι εἶπεν, Τί ζητεῖς; ἢ Τί λα- ο παρο μα ος. 
Ἠε πας βΡθαΚΙΠΡ; Πο ΟΠΘ ἨΟΜΙΘΥΟΣ Αββᾶ, ἨΠαῦ βθεκεοῦ μοι 2 ος ΊΠΗΥ βρθβ]κοβῦ {α]]6βί ἴ]οι πη(π Ἠθςο 

λς μετ’ αὐτῆς; 
Ἴπου πα Ἠοτῇ « Ι 

28 ᾿Αφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν.αὐτῆς ἡ γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς 38 Τπο ψοπαμη ποπ 
“ : ντ ι 3 ῃ 1οξὺ εν πα ετροῦ, απᾶά Ἴμοξῦ "που Ἠεν Ὀνγαἑετρούῦ Το “ΝΨΟΠΙΑΗΠ απᾶ υ/επῦ πΥΑΥ Ιπίο πνοπέ Ἆος ἹΥ. πες Ὅπα 

τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, 39 Δεῦτε, ἴδετε ἄνθρω-. οἳδγ, απᾶ θδΐΐἩ {ο (νο 
« ΊΠΘΏ, 29 Όοπιο, 8896 8 1Πθ ο ... 84758 σρ νπθ . ον : : η 5 « 5 ΣΠΘΗ. σα, πλ]ος Μο]ᾶ πιο αἩ 

πον ος εἶπεν μοι παντα Ῥοσα ἐποιησα” μητι ο,τος εστιν Τπ11ρ5 Ὅμαί, ονυχ ] 41: 

ΨΠιο ᾖ{ο]ᾶ πιο α]] ἐπίπας γ]ηαΌβοθτος 1 αῑά: “ρετομμησθ 30Πί8 11 18 ποῦ Όμῖ5 ἴμο ΟἨτ]δ0ῇ 
εις τν 80 Τμοπ ἔΠεγ πποηὲ ουῦ 

ὁ Χριστός; 90 «Ἐξῆλθον τοῦνὶ ἐκ τῆς πόλεως, καὶ Πρ- οἳ ἴλό οἵιγ, θπιᾶ οβ11Θ 
ἴμο Ολσῖρί 1 ΤΠοῦ πποπό ΞοχέἩ ἔλεχοξοχθ οπξοξ ο οἱίψ,  απά οβλαθ" πο Εἶπα, 

χοντο πρὸς αὐτόν. 
ππίο πα, 

91 Ἐν. δὲ' τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ µαθηταί, λε- ι3ἳ Τα βμοτοθβτι πλ] 
Ῥπὴ ἵπ, πο πιθαπβίπωο ὀπγετο "Ααΐπς δΠήπι 11ο "ἀἱεοίριθ, 8Α7- με, ος, ώς 

ῃ ο ν -ς 3 ο Ι] η σ 
γοντες, "Ῥαββίμὶ φάγε. 92 Ὁ. δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Ἐγὼ βρῶσιν ο. 3 Ῥπὺ Ἡο μαῖά 
1π ἱ Ἑωρηι δει Ῥαμπο Ββᾶ ᾖἴο ἴμθπι 1 πο Ἀπίοῦλθπι, ΓἨωτο πιθαύ 
τν ς Ἶ .) Ίο οβῦ ἐ]λαῦ το Κποτ 

.ἔχω φαγεῖν ἣν ὑμεῖς οὐκ.οἴδατε. 99 Ελεγον Τοῦν' οἳ µαθη- ποῖ ο. 38 Τποσθξοσθ 
Ἠπτο ᾖ{ἰοεαῦ ο 7ο Ἅεπον ηοῦ, «Θρ]ᾷ «Ἰλοτοξοτο 1ο 2άἱδοί- Ξ8ἱ4 ὕπο ἀῑποίριες οπθ 

ι ν ; / πρ » ο Ξς Το αποῦπες, Εβδ] απ 
ταὶ πρὸς ἀλλήλους, Μή τις ἍΊνεγκεν αὐτῷ Φαγεῖν 5 τααπΏτοαρην Βίτα οκρΏί 
Ρε ᾖἵο ᾿οπθ ΑποΐΒος, ΆΑπγοπο , 184 Ὁτίπρ Πίτα [απγίμίηρ] {ο θαςὸ- ἵο εως θά Τοςυ8 ΡΑΣ 

ζ 5 -. 5 5 «ππθο {πθπι, ΜΥ παραῦ 18 
94 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἑμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα Ἀποιῶ" τὸ ἓο ἂο {μο νήᾗ οἱ Ἠίπα 

35ΥΒ 390 ”ἴΏθτα  1ὔε5ᾳ5, Μν τηθαῖ, 18 ΌΠαῦ 1 βΠοπα]ᾶ ἄο πο ἴπαῦ βοπῦ π1θ, Αλ Όο 
; - ῃ , η , ο ον» ΑπΙβΗ 18 τνοχ]ς. 96 ΒΑΥ 

θέλημα τοῦ πἐμψαντός µε, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. τιοῦ ο, Ἴμοτο αἴο }0ῦ 
νι] ο ἨὨἶπα πο εεπῄ 1ηθ, Απᾶ βΏου]ᾷ ΕΠΙΞΗ ἍὮἨΙΒ πποτξ, 1οἩσ πιοπῦ]ς, ατιά ἐπεπι 

ο εραρς ῃ ε/ » τν , ο Ὦ νε κ. οοπαιθὺῃ Ἠαττεεύ 2 Ῥο- 
96 οὐχ ὑμεῖς λέγετε. ὅτι ἔτι Στετράμηνόν" ἐστιν καὶ ὁ θερισμὸς Ἰοιᾶ, 1 ϱασ ππίο δα 

ἆνΝου “νε 1βΑΥγ, ἈὉπαῦ γε Ἅἆοαγ ταοπ{ΠΒ 10186 απά ἴμθ Ὠαιτοθύ ἍΤΗ8ἱ πρ γοιχ 6768, ΑΠ. 
ση ο πι Ἡ 2 ἔρχεται; ἰδού, λέγω ὑμῖν, Ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ ἴλογ αχο πίτα αἰενκὰν 

οοπαες2 ἈΕΒελο]ᾶ, 1 βαγ ἴοτου, ᾖῄἹεί αρ γοιςσ ΕεΥΘ8 3 βπᾶ {ο Πβχτθβυ. 36 Απᾶ Ἡθ 
, . , ε , Ὦ ᾷ Ν 12, Ι ἴπαῦ τοαρθύῃ τοοεἰνθῦ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμὸν 7δη.Ἱ ἵνωρορ, σαά, βαὐοτοῦ 
βεθ 'πθ Ἀθ]ας, Ἐος η Ἅ3ΤΠεγ ατθ ἵο Ἠαχτοβί Βχοπάγ. Εταῖὸ απο 119 οἑοτπα]: 

960 Σκαὶὶ ὁ θερίζων μισθὺν λαμβάνει, καὶ συνάγει Καρπὸν Ὃ οσα το παν 
Ἅπά Ἠθύμαῦ τεβρ  ατοπεατᾶ τευβῖνθΒ, ΑΠ µΡΠϊΠΘσ3 τυῖῦ ο ΤΩΑΥ το]οῖσθ {ο- 

εἰς ζωὴν αἰώνιον' ἵνα ὑκαὶ' ὁ σπείρων ὁμοῦ  Χχαίρῃ Εοιοτ. δῇ Απά Ἠοτοίλ 
υπίο 158 θύετμα], ἍΊἴπαῦ Ῥοία Ἡο παῦ Βού/8 Ἰρορθίμοτ δη .5Γο]οῖοθ σας μας 

Δ ΄ καὶ ὁ θερίζων. 97 ἐν.γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν “ὁἳ ἆλη- τοβροῦἩ. ΔΕ κοπύτοα 
ααμᾶ "Πο 3παῦ ΄Τεαρς. Έογ Ίπ τη] Ἅᾖἴπο βαγίηπρ 18 Ίταρ, ορ πε οκ δοας 

θινός, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. Όλο Ταοπ Ιαθουτοᾶ, 
Πμαῦ 3ρπθ 119318 Μο βοππ8, ΏΠά ΑΠΟΙἨΘΕ ΠΟ Ἅ1Τ8ΑΡΒ. ρα μαίο 

96 ἐγώ ἀάπέστειλα! ὑμᾶς θερίζειν Ὁ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε᾽ 
" ποηῦ ψοι Ίοτθαρ οπψμΙοἩΆποῦ 31γθ "Ἠηγε ]αρουτεὰ ; 

ἄλλοι κεκοπιάκασιν, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν.κόπον.αὐτῶν εἰσεληλύ- 
οἴπετ  ἍΆἅΊαπε Ιαρουτεᾶ, απᾶ Ὑο Ἅπίο ὍΠοαϊτ Ίαροις Ὁ Άῃπο ΘΠ- 

θατε. 
νετοᾶ. 

99 Ἔκ δὲ τῆς.πόλεως.ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν 99 Απᾶ τπτ οἳ ἴλο 
Ῥπό οαί οἳ ἴλαῦ οἵ υγ. πιαΗΣ Ῥομετεά οι Ἠϊπα ἍἨΑΒΑπΙβΥΊίβχις οἱ παῦ 

- αν η ͵ -. ν αἱῦσ Ῥεμενθά οἩ Ἠ] 
τῶν «Ῥαμαρειτῶνὶ διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς µαρ- Τὰ Όλο καγας ο ἃα 
91 ἴπο ΒΑΙΙΩΓΙΤΑΠΡ, Ῥεοβμβθ οἳ πο πποτᾶ οἳ υπο ῬΙΟΠΙΒΙΙ τθυ- ἨΟΠΙ81, π/ΠΙοα ἡθβυῖ- 

Ἡ ἦλθαν πητ. 9 ἐθαύμαζον Ὕτετε πΥομαετίηρ ΟΠΤΤΤΑΥ. ῥΡὲ πἩίοἨτ. κα -- [καὶ] απᾶ τι, 
Σ-- οὖν αΙ ΤΊΤΑΥΓ. 5--- δὲ Όιαι [1/]ΤΊτΑ. τ Ῥαββεί τ. 7 ---οὖν Υ. κποιήσο 11ΤτΑ. 
7 τετράµηνός α’,τΊτΑνν. :. Πδη (γεαᾷ 8ΙΤεαΥ ἣν ἴλαῦ τεαΡρ») τ. α--- καὶ α[1.]1τΑ. 
Ὁ-- και Ὀτ[α]. ο--- ὁ ττι[Α]. ἆ ἀπέσταλκα Ώβνο 5θυῦ τ. 5 Ἀαμαριτῶν Ἑ. 



βοο 
Ὠοᾶ, Ἡο {ἐο]ᾶ πἹθ σᾶν 
Ὁιαῦ ογοσ 1 ἀἷᾶ. 40 5ο 
πνλοη. πε Θηπαδτ1ζα1ι5 
πνετὸ οοπιθ ππίο Είπα, 
4ΠοΥ ᾖὈῬενοιρλῦ Ἠΐπα 
ἐλαῦ Ἰθ πομ]ιά πο 
πι ἱΏοπι: αμᾶ Ἰθ 
ΆΡοᾶο ἴἨοιθ «πο ἀλγβ, 
4] Αγιά ΤΙΑΊΥ Ώ]ΟΧϱ Ὀο- 
1ϊογοὰ Ῥυοιαςο οἱ Ἠϊβ 
ΟΦΗ Ἱνοχγᾶ; 42 απᾶ 5αἷᾶ 
ππίο ἴλιο ΜύΟΙΠΔΗ, Νου 
πνὸ Ῥειίετε, ποῦ ὮῬε- 
οι αβο οξ ενσ ΒΑΥΙΠΡ: 
Σος πο Ὠανο Πεατὰ ᾖεπι 
οὐχ»θἰτοβ, απᾶ ποπ 
τηαῦ τλ]5 18 Ἰπάρθοά ἴχιθ 
Ομτ]βί, υπο Ματίουσ οξ 
{1ο πγοτ]ἀ, 

ο 43 Νου αξἴο; ἴπο 
ἆαγ5 Ἡθ ἁἀοραχίθεᾶ 
τΏσπος, απᾶ ποηῦ 1πῖο 
α11ἱε8, 44 Εος ᾖαδα8 
Ἠάτανε]{” ἑερυ]βφᾶ, Ὅλαῦ 
Ὦ. ὙῬτορπεῦ Ἠαίῃ ηο 
Ἡοποις Ἰπ Ἠϊ οινΏ 
οο 1Η ῦΥ. 45 Τη ος ποπ. 
Ἠο νγΏβ 90Π1θ Ίπτο αµ- 
1]6θ, ἴηπο .111βαπ8 
τοοθὶγοᾶ Ἠϊπα, Ἠατίπρ 
Β6θΏ α]1 {Πο τηῖπρς υλπαῦ 
Ὦρ ἀἷά αἲ «θγαδδίθΏ1 αἲ 
ἴπο {εαδῦ: 3ος ΤΠΕΥ 
Ά]δο πεπῦ Πππῦο {μθ 
19850, 

46 Ῥο «ο5ἳ8 Ο3ΛΠ1Θ 
βΡαΏι Ιμίο Όασπα ος 
6.11168, τνΏοχο Ίο πιπᾷῇθ 
Ώπθ 1ΥΑῖοσ 1ΥΠπθ. Α πα 
Τ]χεγὸ 1Υ5 α οΘΕ ΓΙ πο- 
δια, νΥο5θ 5ο} 98. 
είοὶκς αἳ ΟπρεγΏΗ, 
47 Πο ο μοασά ὑλαῦ 
ὦοθις Ίγα5 ουΏθ ομῦ οξ 
Παᾶρα πτο ἄ1εΘ, ο 
πνοιιῦ--απΏο Ἠῖπι, ρπᾶ 
Ῥυβοαρ]{ Ἠϊπα {ηαῦ Ὦθ 
πνοι]ὰ οοπιθ ἀοπΠ, 
Απὰ Πεμ] Ἠ]5 5ο: ΕΟΓ 
Ὦο πνας πὖ ἴμο Ρο]ϊπύ οξ 
ἀεαπῖἩπ. 48 Τῃου ναῖᾶ 
7ε5δα» ππτο Ἠΐπι, Ἐς- 
οερύ Υο 5εθ υ]ρη» α]λλᾶ 
ΥνΟΝᾷΟΣ5, Ὑθ ΙΙ] Ἰιοῦ 
Ῥο]ένο, 49 Πο πο- 
Ῥ]ειπιιη κα (τι {ο 1 1πὰ, 
Μ]σ, συ1ο 40)Υ11 6Γ6 1ΙΣ 
οΏΙ]ὰ ἀῑδ. ο «οδαν 
βΩΙ Ἡηπτο ΠΜ, ἄο 
ΤΗΥ ΥΝΑΥ ; ΤΠΥ νου Ἡτν- 
επ. Απά ἔμο ΠΙΑ Ὀςδ- 
Ἰϊθνοά τΏθ γνοτά ουλαῦ 
ή οδις Ἠπά 5ΡοΚΟ ππτο 
Ἠ1πα, αμᾶ Ἠο ποιό Ἡ]ς 
Αγ. 5ἱ Απά 38 Ἠθ Ίνα5 
ἨΟΥΥ ροίηπς ἄοινα, Ἠὶ9 
εεγ γᾶλῖ» μιθῦ ΗΙΠ}, οιιά 

ο, να ΝΝΗΣ. νὰ 
σ- 

τυρόύσης "Ὅτι εἶπεν μοι πάντα :Ἰόσαλ Σποϊῆσα. 40 Ὡς 
Εθιμα, Ἡο το]ᾶ Ἱπο α]] ἐμῖμσς πἩαῖποστος 1 ἀῑᾶ. Ἠμοπ. 

οὖν ᾖἤλθον πρὸς αὐτὸν οἱ “Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὺν 
ΊΠετ6ξΟΙθ οππλθ το, Ἠϊπα πο ΡΑΛΑΣΙΙΛΠΒ, φμοσ Ἀδκοί Πω 

μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς' καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 41 καὶ 
νο αὐ]ᾷςθ ντα {ποσα απά Ἆ9 αυοᾶο ποιο πο 44Υ5. Ἆπά 

πολλῷ.πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν.λόγον-αὐτοῦ' 42 τῇ τε 
ΙΩΑΙΥ 11ΟΥΟ. Ῥο]ογεᾶ ἍὮΆῬεοβω5θ ΟΕ Ἠ]5 Ἰνοτᾶ ΑΗ το Όλα 

γυναικὶ ἔλεγον, Ἠ Ότι! οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πισ- 
ΤΙΟΠΠΑΙΙ ᾖἴπογ μμιᾶ, Νο 1 πηραν Ῥεοααξεοξ μμ. ος πθ 

τεύομεν" αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ἵ ὅτι οὗτός ἔστιν 

Ῥθμενο, 20Σ ΟΠΊ501π65 Ἠατε Ἠουχά, απᾶ πο ον ἴλαῦ τοπ 19 

ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου, Ἰὺ χριστός.ὶ 
ἔχαΙγ ᾖἴπο Βανίοιχ οΕΤἩοθ πο], ᾖἴπο Ομτῖςί, 

49 Μετὰ.δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἀπῆλ- 
Ῥπαῦὸ αξίεε ἴπο πο ἀπ το ποὺ Εοχῦ] 1πεπσ, απ ν/θηῦ 

θενὶ εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 44 αὐτὸς.γὰρ Ιὸ1 ο ἐμαρτύρη- 
ΑΑΥ Ίπτο 6α1ΐ]οο; Έος "ΠΙπαΡε]Ε τοροΗσᾶ, 

σεν, ὅτι προφήτης. ἐν τῇ.δίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ.έχει. 
τπαῦ 8 Ῥχγυρμλοῦ 1η 115 ΟΥΠ ἍἉ«εομπιχ Άοποις Ἐαςδ ποῦ. 

45 ποτε οὖν ᾖἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν 
Ὕπθη {λοχγεέοςθ Ίο ομη1θ: πτο αα]1]9ρ Ξχοσεϊτεᾶ "ων 

οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες 3Δἱ ἐποίησέν ἔν ἹἼε- 
119 πμΙεπηπςΒ, κα] της ᾖἨΠατίηρ εαν ὙἈπῖοἃ Ἡθ ἁῑὰ 1π. 26- 

ροσολύµοις ἐν τῇ ἑορτῇ' καὶ.αὐτοὶ γὰρ 'ἦλθον εἰς τὴν 
“ΣυβΒΦΊΘΩΥ ἀυσίπρ 4ο ̓  4εαςῦ, ΣΟΥ ἴΠεΥ 4150 πιεηῦ 1Ἠθ 

ἑορτήν. 
Σεββῦ. » 

46 Ἡλθεν. οὔν᾽ οὐ Ἰησοῦεϊ πάλιν Ρ εἰς τὴν Κανᾶ τῆς 
303π1θ νποχοξοχθ 1055 Αραϊν το οαπα 

Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. Ἱκαὶ ἦνὶ τις 
οἱ π]ῑ]ος, οσα Ἐθ λιᾶο ἍΤπο γαῖεν 1π1πθ, Αηᾷ ἴπενο πας Α ορευνία 

βασιλικός, οὔ ὁ υἱὸς σθένει ἐν ΣΚαπερναούμ.ὶ 47 οὗτος 
οσο πἨος5θ 5υπ ἩὙπιηδβίος Ἰπ Οαρθγπα σα, Ἠοε 

.“” ι. αν {/ ε) ω ” , ευ με 

ἀκούσας ὅτι Ἰὴσοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Ταλι- 
Ἠατίης Μουχά ἴλαῦ οΌοδαν Παπ σοιαθ οιί οξ ομάδα πο ααἱί- 

λαίαν, ἀπῆλθεν πρὺς ᾽αὐτόν, καὶ ἠρώτα "αὐτὸν! ἵνα κατα- 
1εο, ππθηῦ το Ὃ ο Ώλᾶ αησ]κθᾶ πι ἵλαῦ Ἡο ποι]ά 

ῆ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν' ἤμελλεν.γὰρ ἀποθνήσκειν. 
ουπιθᾶοπα απἁ Ἠει]. Ἠ18 8οῦ: 48ωχςᾖο σας θυοιῦ πο ἀἱο. 

48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν, ᾿Εὰν μὴ σημεῖα καὶ 
5σα] “εποτοξοχθ 1θδις το ο, Ὅτ]οςς β1ρης ολα 

τέρατα ἴδητε οὐ-μὴ πιστεύσητε. 49 Λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ 
ΤΥΟΠᾷΟΥ5 Ύο.6θ 1η πο Υήδο Ἱ]] ο Ῥοἱἴονο, 38478 "0ο δμῖων 1019 

βασιλικός, Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ. παιδίον-µου. 
“σοοιτ/]οχ, ματ, σ011θ ᾖοννὰ Ῥοξοχθ 34165 αγγ "Πτί]ε «114, 

50 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, υ... ὁ υἱός σου ζῃ. καὶ" 
3δαγς5 3ο Ἠϊνα 116δας, 6ο, ΜΗΥ 5οἩ. Ίλγος, Απά 

ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος τῷ λόγῳ 'ῷὶ εἶπεν αὐτῷ π Ἰησοῦς, 
Ἀνομογυᾶ  Ίτπο πιο. ἴλο νγοτά πν]ν Ἀναϊά 35ο "πλπα 11ο5ας, 

καὶ ἐπορεύετο. 51 1δη-δὲ αὐτοῦ.καταβαίνοντος οἱ .δοῦλοι-ταὐ- 
Απὰ πν/οηῦ ΝΙνΑΥ. Ῥατ α]τειᾶγ α5 Ἠθ Ίνα5 ροίης ἆοπῃ Ἠἱ5 Ῥο 16η 

{ἃ ν’η]οὮ ΤΤνΑ. 
[π]τνα. Ἱὶ-- ὁ οιτ' 
ζσᾶπιο ΟΙΤΤΤΑ ΥΓ. 

»--. αὐτὸν [Γ]1τνΑ. 
(πεσαά Ὅλο Ῥουάπ]οιι) 

Ἀ Γοτι] 1. α.--- ὃ χριστός μα Κ.- καὶ ἀπὴλθεν 
Ἀ Όσα ΠΓΠΘΕΡΟΕΥΕΓΣ ΙΤιΔ., ---ὁ Ἰησοὺς (/έανν ια 

αν δέ τ. Σ Κκφαριαρύα Άν Αν’. 
ὃν Πτα. ον  ὁ ΗΤΈΓΑΝ. --- αὐτοῦ 

Ε Σαμαρῖται π. 
ΤΑΥΝ. ο ὡς π. 

Ρ -Ε ὁ Ἰησοῦς ζε8ις ν’. 
ἵ--- και )Π[Τς]Α. 

1, ὃν 

πο τν ος σσ 

ον ση -- 



4Υ, Υ. 0Η Ν. 
τοῦὶ υάπήντησανϊ αὐτῷ, καὶ ἀπήγγειλαν! Άλέγοντες! "Ότι 

λλλοῦ, Ἠΐπα, απᾶ χοροσ{ος, βπγΊπς, 

ὁ παῖς Όσου! ζῇ. ὅ9 "᾿Ἠπύθετο οὖν «παρ αὐτῶν τὴν ὥραν" 
Τηγ ομὶ]ᾶ 1ΐτος, ο {πα πῖχοᾷ ἰπογεξοτθ Έχοπα ᾖπεπι {ιο Ίοις 

ἓ] ”’ Γι μ ἤ γι πώ κ, 6 θὲ ἹΠ 
ἐν ᾗ κὀμψότερο» ἔσχεν. ἈἹκαὶ εἶπονὶ αὐτῷ, Ὅτι 9χθὲς 
1π πιζον 2μούθοτ 1μο”μοῦ, Απᾶ τη βαἱά {ο Πίτα, Σαροτάος 

ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ πυρετός. 58 ᾿Εγνω 
(αὖ ἴπο] μοιγ αβογαπί]ι 16ξύ Ἠϊμα Τμ Ἅἆοτου, ἛΚπουν 

οὖν ὁ πατὴρ ὅτι {ἐνὶ ἐκείνῃ τῇ ὥρα ἐν } εἶπεν 
«ἔπιογοξονο 1619 3Ειίες {ἐπί 16 στα 9ὔ η Ἠους ἴπ πλμίοἃι "επ]ά 

αὐτῷ ὁ Τησοῦς, 5 Οτι! ὁ υἱός-σου ζῇ. Καὶ ἐπίστευσεν 
50ο "πῖην αλα ΠἩγσ ροη Ἰποβ, Απᾶ 19 3υο]ατοᾶ 

καὶ ἡ.οἰκία.αὐτοῦ ὅλη.. δι. τοῦτο ἃ πάλιν δεύτερον σημεῖον 

αὐτὸς 
α]λπαςε]{ 

απᾶ 15 ΄πουςε ἀπνηο]ο, ΤΠἱ8 πραΐϊη 8 βοοοπᾶ βἶρπ” 

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἐλθὼν ἐκ τῆς Ιουδαίας εἰς τὴν Τα- 
αἷᾶ 46818, ἍἨβγΙὴρ οοπαθ οἱῦ οξ σαάσα 1πίο 6α- 

λιλαίαν. 
11]οο, 

6 Μετὰ ταῦτα . ἦν ὶ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη Χὸϊ 
Άιος ἴλο»θ Όλησε 98 ϱ 4οᾳ80 οἳ {Πθ 7618, απᾶ Ἅγνεπῦ πρ 

᾿Ιησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. 3 ἔστιν.δὲ ἐἔν τοῖς Ἱεροσολύμοις 
α1εςις 1ο Φεχασα]οπη, Απᾶ ἴποιο ἶς ἵπ {ον αδα1οπι 

ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολ»μβήθρα, Ιἡ ἐπιλεγομένη! Ἑβραϊστὶ 
9ἳ Ίο εερασίς α Ῥοο], πἩ]ΙοἩ Π5] ου]]ο. ἵπ Ἡουτοατν 

πιβηθεσδά,ι πέντε στοὰς ἔχουδα.  ἔν ταύταις κατέκειτο 
Ῥείμεσάᾳ, Ἀπο. ῬοχσἹθς ἍἈἨΠητίηρ, 1π Ἅἴχοςθ 1γεγο Ἰγίπα 

πλῆθος Ἀπολὺϊ ᾽ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, 
Ά "πιυ]]έαᾶο Ἰρτεαῦ οἳ ἐοςθ π]ο πποχο αἷοῖς, Ὅιιπᾶ, Ἰαπε, 

ξηρῶν, Οἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. 4 ἄγγελος 
πηλιλετοᾶ, απγαϊυῖπς 1πθ 3οΕ 3ἱΠο9 Αγπίος απιογίησ. 3ΛηΏ "ηησε) 

ἀρΡ κατὰ.καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυµβήθρᾳ, καὶ ἔτά- 
Ἔος ἍΈΤΟΠὰ 11πιθ Το πιο ἀεεοσπάεᾶ 1π ἔιθ Ῥοοἱ, απά αρί- 

ρασσεν τὸ ὕδωρ' ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν 
ἔπισα  (Τπθ πιίςγ.- Ἡθ Ίο ΓΠοχθξοτο Ἠχοῦ θπίογρᾶ αἲου 1ο πασιθαῖΊοη. 

τοῦ ὕδατος, ὑγιὴς ἐγίνετο, αῷ δήποτεὶ κατείχετο νοσήµατι. 
οἱ ἴμο Ἱνατοσ, πγγε]] Ῥοσσπιο, ἈνΠαίαγος 319 3γ/αβ ο. ορ 1ᾖ1ροβςο, 

ὃ Ἡν.δξ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ Ἱτριακονταοκτὼ" ἔτη -ἔχων ἐν 
Ῥιαῦ ννης 1. ορτίαίν 3πιβτ Τηοχο Σμηϊτιν 3εἶσλυ “γοητς υοῖπσ 1π 

τῷ ἀσθενείᾳ". ϐ τοῦτον ἰδὼν ὁ ̓ Ιησοῦς κατακείµενον, καὶ 
ἀπατην]τγ. αἨϊτα υ-- 11ο5α5 Ίγαε, απᾶ 
αυ κ 4 2” ιά ΄ 

γν»οὺς ὅτι πολὺν Ίδη χοόνον ἔχει λέγει αὐτῷ, Θέλεις 
Κιιοννῖησ ἐ]λαῦ α1οηπς”π]τοαᾶγ πα ο Ἠπὰ Ὁσοπ, 54Υ» ἴο πω, Ώοβίτοςί ποια 

ὑγιὴς γενέσθαι; 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄν- 
ὙΥθ]] Το ωθοοσπιο2 3Αποθγγοτοᾶ συ]. 1:πο Ἅπᾶναι Ἐπαπαῆι 511, 8 

θρωπον οὐκ.ἔχω, ἵνα ὕταν ταρἀαχθῇ τὸ ὕδωρ ΙἹβάλλῃ' 
σα 1 Ἠμτο ποῦ, 1παῦ ππεπ πας «μθοπ διισ]ταἰοᾶ 1116 Ἀσγπίοτ Ὦο ΤΊπΣ ριέ 

µε εἰς τὴν κολυμβήθραν' ἐν .ϕ.δὲ ἔρχομαι ἐγώ ἄλλος πρὸ 
Ώο Ἰμίο 1]πθ ον Ῥαε νγηῖ]ο ”απα "εοιηῖης ΓΙ αποίπον Ῥοξοτθ 

ἐμοῦ καταβαίνει. 8 Λέγει αὐτῷ ὁ ]ησοῦς, ""Βγειραὶ,! Ἡ ἄρον 
199 ἀοδοεπάς. 3δ4γ5 35ο “Πἶπι 1}ορᾳ5, Ἀτϊςε, ἔα]κο πρ 

258 
Μο]ᾶ λΐπι, ΒΑΥΊΗς, ΤΗΥ 
ΒΟΠ ]νοίΗ, 55 Τη Ἱπ- 
αιιϊτοᾶ Ἡο οἳ ἴ]ιοπια {9 
Ίουχ τ/]οη Ἶς Όομαι 
Μο ππηοπᾶ, Απάᾶ Τ]εγ 
βπῖᾶ υπ{ο Ἠἶπα, Υερίοτ- 
ᾱπνγ αἲ τηο βογεπί 
Ἠοισς 1Π96 4ογετ Ἰ]οξι 
Ἠϊνα, 50 99 πο Σαἴ]οτ 
Έκπου ἐμαῖ ἴέ Όαθ αἲ 
119 β8ππο Ἠοαγ, ἵπ ἴπθ 
πυΏ]ο]ι ζεδας 5αἱᾶ απίο 
Ἠϊτα, ΤΗΥ 5οη Ἰτοί: 
Ἀπᾶ Ἠϊπιδε]ξ Ῥε]ίοντεᾶ, 
Απᾶ Ἠ]ς τη]λο]α Ώοιςο, 
4 ΤΗΙΦ 9 αρπίπ 11θ 
Ξοσοπᾶ πιῖχβσ]ο ἴλαὲ 
ζοβαβ ἄἱᾶ, πνποι θ 
Ἴσας σοπηο οαξ οἳ ὕὰ" 
ἄμρα 1πίο 81166. 

Υ. ΑἉΐίον {ία ἐπογθ 
ΤΥ18 Α 1οιδῦ οἳξ ἴμο 
ΟἱΥ8: απά ᾖσοδαν Ίνεπε 
τιρ{ο Ζογμβη]οπι. 2ο 
Ίποτο 5 αἲ «ετιςα]ετα 
Ὦγ ἴπο εΊιεερ πιατλιαί πν 
Ῥοο], πππ]σὮ ἶ5 ος]]οᾶ ἵτπ 
1μθ . Ἡθυτθοιυ ἴοηπσια 
.Ῥθύμεςᾶα, Ἠανίπρ το 
ῬοχςἩςΒ, Ὦ Τη Ίλοςο 117 
Ά ρτοαῦ πια]ἠγαᾶο ο 
ἀπαροίοπῖ Εο]]ς,οξ υ]1π, 
Ἰα]ή, πημογος, ναῖί- 
Ίπςσ ΣΟΥ ἴηο πιονῖπρ ος 
1πθ τναίογ. 4 Ἐοτ απ 
ΑΏρο] Ιποπῦ ἄοππ αἲ 
3, ΟΡΓΙΒΊΠ 8Ο88ΟΠ 1Π{ο 
τῃο Ῥοο], απά ἰτοαὈ]οᾶ 
τηρ Ἱγαΐὔογ: πΠοδοοτεσς 
πει Ατ5ύ αξίες ἴπο 
Ίτοιρ]σ ος 1ηθ 
ππαῦογ ΄ Βιορροᾶ ᾖηπ 
ΥγΑΞ Τηηᾷθ ΊΤΥΠοΙθ οξ 
πυΏθί»οοτοχ ἀἴδεαβο Ἠο 
Ἰαῦ. ὃ Απά Αα ϱ0Γ- 
Ὅαία ΤΙΛΏ πνας ἴπετο, 
π/Ώῖοἃ Πα απ Ἱαπβτπαϊ(γ 
ἡΠῖτίγ απᾶ εἴσΏιτεαχβ. 
6 ΊΠον ζσ8δ118 βν’ Πῖπι 
116, απά που ἐππῦ Ἰ9 
Ἠπᾶ Ὥσου 1ος α Ίοηυ 
νΊπο {π {]ιαί σαθε, Ίο 
ΒΩΙΓἈ πηίο Πϊπα, 11185 
Ἅλοια ο τηπο σΥ]ο]ο2 
7 Ἔπο Ἱπαιροίομό 1ΠΙΠ. 
πΏςπγογσᾶ Ἠϊπι, 11, Τ 
Ώαγο ΠΟΠΙΛΗ, ΊΊΕΠ {1θ 
ππαῖοι 15 ἰγουυ]αᾶ, ἴο 
Ῥαῦ πο 11{ο ἴπο Ῥοο]: 
ους πνηῖ]ο Τ απι ούΠ]- 
Ίπρ, αποϊΐποχ εἰορροίἩ. 
ἄΟ1ΥΠ Ὦοίοτθ ΤΘ, 8 0ε- 
Βμ5 βαϊἩ υπίο Ἠϊπι, 
νο, ἵπκο αρ ὕἩγ Ῥοᾶ, 

Υ ὑπήντησαν 11ΤΑ. 2 καὶ ἤγγειλαν τ; [καὶ ἀπήγγειλαν] ΤΓΑ. 
Ε αὐτοῦ (γεαᾶ (λαῦ Ἠ]8 ολ]]ά ποβ) ΙΠΕΤΛΔ. ο την ὥραν παρ αὐτῶν ΗΤΤΑ. 
{119 ΕΥ 5αἱά τττΑ. Ἅἡ ἐχθὲς ΗΤΊΤΑΛΥ. ἵ--- ἐν π[πτ]. Εε--Ὅτι ΙΤτιΑ. 
π[Α]. 1 --  Όπε ({6εαβυ) τ. κο ὁ ΙΤΤΝΑ ΝΤ. 1 τὸ λεγόμενον Τ. 
σητΏα π. π--- πολὺ [1Π]1ΤτΑ. 
οἑ [016] Τωτᾶτ, αἃ Ὃ πρός 1, 
τοῦ 18 (μβτποίζσ) [Ε]ΤτίΑ. ἔ βάλῃ ατα ἡ. 1 Ἔγειρε ΠΤΤΓΑΥΓ, 

--- ἐκδεχοµένων {ο επιᾶ ο νετοε 4 {α]ΤτΤΑ. ᾽ 
ἕ τριάκοντα καὶ στ καὶ [π]ττ) οκτὼ ΑΠΤΊΤΑΥΓ. 

.. λέγοντες π, 
ᾱ εἶπον οὖν ἴλογθ- 
Ἀ .Ε. δὲ πουν (5118) 
πι Ῥηθζαθά ΒείἩ- 

Ρ - [κυρίου] 
5 -ἵ- αὐ- 

3 Ε [καὶ] ολα ς, 



984 
απᾶ πα]Χ, 9 Απάᾶ η- 
πηθθ]αίο]σ πο πια 
πγθό πιρᾶρ νγποῖθ, απᾶ 
έοοῖς τρ Ἠῖν Ῥεᾶ, απᾶ 
πνα]]κεᾶ: παπά οπ ἴπθ 
ΒΛτας ἄπσ ο” ἴπο καῦ- 
Ῥαΐπ,. 10 πο ἆενβ 
Ἐλοχοξότο Βαϊᾶ ᾽απίο 
Ἠίΐπι ἴπαῦ πας σαχεᾶ, 
1ὲ ἵ5 ἴ]ιο πρι ἄαγ: 
10 9 ποῦ Ἰθινζα] Τογ 
{6ο {ο σαττΥ ἴ]ιγ Ῥεά. 
11 Βο πβγγοτυά Όμοπα, 
Ἠο ᾖ{ἰππῦ αηᾶο πιθ 
σηποῖθ, ἴπο β4Π1θ βαϊά 
ππίο π1θ, ΤΑο τρ ἴπσ 

:.Ῥεᾶ, απᾶᾷ σα]. 12 Τπεν. 
βε]κοᾶ ἴλμογ Είπα; ππαῦ 
ΣΩΡΠ {9 ὑπαί υγΏ]ο] βα]ά . 
ππθο ἴμερ, Τακο αρ 
{Αγ θά, απᾶ πα] 2 
19 Απά Ἀθ ἐπαὲ να 
Ἡοβ]εᾶ τηϊςῦ ποῦ πεο 
16 πας: ἔος {εβα» Ποά 
οοππεγεᾶ Ἠϊταςθ]ξ α- 
ΜΑΣ, ποα]Ωυαᾶο Ῥε- 
Ἱπρ Ἱπ {λαέ Ῥβορ. 
14 ΑΕἰεγγατᾶ σεβαβ 
ΕΒπάσϊἩπ Ἠϊπι Ίπ Ίπο 
{9παρ]θ, απᾶ ββἱᾷ απ{ο 
Ἠϊπα, Βεπο]ᾶ, ἴποα ατί 
1ηλβᾶο πγΜοἱθ: Βἰπ πο 
πΏοΓΘ, Ἰαδῦ Α ἩὙοσβθ 
1Π1ΏΡ οοΏ1θ ππ{ο ἴπερ, 
15 ἘΠο πιωπ ἀθρατίεᾶ, 
βπΏᾶ {ο]ά ἐπο οι ὑλαῦ 
16 πας ἆοβις, πΓΏΙσΠ 
Ὠβᾶ παφρᾶο Ὠῖτη τ/πο]θ, 
16 Απά {πετοίοτθ ἀῑά 
Τπο 1επς Ῥετεοσαῦο ἆε- 
Β18, απὰά βοαςαΏ 1ο 
βἶπγ Ἠῖηα, Ῥθομπνθ Ἠθ 
Ἠιιά ἄοπθ ἴμορο 1Πῖπρθ 
ος πο βΒαὈραῦα ἀαγ. 
17 Βαί ᾖ6θας ΠΏΒΥΕΙ- 
θἆ ἴμεπι, ΜΥ Ἐαίπες 
φιοτκείλ Π(μετίο, απά 
1 πνοτκ. 18 ΤΠοτθίοσοθ 
9Ἠθ ὦουβ 5οισαῦ πο 
ΙΠΟΥΘ Το ΚΙ πι, Ὦε- 
63189 Ὦθ ποῦ οπΙγ Ἠπᾶ 
Ὅτολθη {Πο εαβραῦΗ, 
Ῥαῦ ϱαἷᾷ αἶδο Όμαῦ αοᾶ 
Ὅπαβ8 Ὠϊβ Ἐαύποας, τηθκ- 
1πρ Ἠτηβο]{ ε/ πας] ντ. 
αοᾶ. 19 Τπεη ΑπβΥγετ- 
εᾷ ζεβα8 θπὰ βα1ά ππ{ο 
έπεται, εσ]]γ, τοτ]γ, Τ 
Β47 ππ{ο γοαφΤΠο Βοπ 
ΟΠ ἄο ποηῖτπς οἳ ΠΙπι- 
βο]ᾷ, Όαῦ πγλαῦ Ίο βοοίἩ. 
Τπθ Ἐαίπος ἄο: τος 
σγπαῦ ὑμ]ωρβ 8οσγετ Ὦθ 
ἀοεῦἩ, “ηΠθβο αἱβο ἄο- 
ϱίΏ ἴπο οπ Ἰκοπγῖςθ.- 
20 ἘΈος 
Ἰοτουῦι πο ΒΘοἩ, Απ 

πο Ἐβίμοτ 
ἅ "πο Ἴ5οπ Ἅἡο 4ο 

1ΩΑΝΝΗΣ. , 

τὸν Σκράββατόν!-σου, καὶ περιπάτει. 9 Καὶ 7εὐθέωςϊ ἐγένετο 
αν νεᾶ, Αλλά Ὑθι]ς, Άπά πιμιθά{αίο]γ. ΄Ῥεορπας 

ὑγυὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἠρεν τὸν. κράββατον! αὐτοῦ, καὶ 
“γγβ]] πο ας Ὥπά Ίοοῖς πρ Ἠ18 Ῥοᾶ, Απά 

περιεπάτει' ἦν.δὲ’ σάββατον ἐν η τῇ ος 10 Ἔλεγον 
πγρ]κοᾶ; απᾶ Ιδ σαν - βαὐραίι  οἩἳ ο σ] 

οὖν . οἱ Ἰουδαῖοι τῷ ρα λορ, σάββατόν: ἐστιν" 
“Ώιοχεξοτο "1 οπ8 Ἅᾖο Ἠϊπι πο Ἠαὰ Ῥθεπ Ἠεα]εᾶ, Ῥπορα Ἡ. 16 15, 

Ἰρὐκ.ἔξεστίν σοι ἅἄραι τὺν ακράββατον!: 5 11 ῦ᾿Απεκρίθη 
16 16 ποῦ αγεαὶ Ζοχ ἴμορ Το ἴακθ ω .πθ ρα. Ἠο απαπγοτρᾶ 

αὐτοῖς Ὅ «ποιήσας µε ὑγιῆ, ἐκεῖνός µοι εἶπεν, ΄Αρον τὸν 
οΠεπι, Ἡο Πο πιβάθ πηθ πα], Ἠθ 9ο 1Ππθ ρα, ΤαΚο πρ 

ον ράββατόν!σου καὶ περιπάτει..19΄ Ηρώτησαν εοὔνὶ αὐτόν, 
'Ὅλν Ῥοᾶ Ἀηᾶ να], Τμογ Ααε]κοά ""μετεξοσθ λΠΐπα, 

Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ᾿Αρον ἀτὸν πο ο 
Ὕγπο 6 Ἅᾖἴμθ ΤΙΑΗ ΠΟ δαῖᾶ ἵο {1εοθ, Τακο πρ. 

σου! καὶ περιπάτει; : 19 Ὁ.δὲ {ἰαθεὶςὶ οὐκ.ῇδει τίς ἐστιν" 
ν. βπᾶ ππθὶ]ς ο Ῥπῖ Ίε νο Ἱαᾶ Όθοι Ἡθλ]θᾶ Κπατγ ποῦ σ/πο ́  10 18, 

ὁ γὰρ-Ἰησοῦς ἐἔξένευσεν, ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 14 Μετὰ 
ᾷοχ Φεθας Ἠπᾶ πιοτας) σεις οχοπγᾶ ολ; 1π. 19 αν , Αΐἴες 

ταῦτα ε ο αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἔν τῷ ἱερῷ, . αἱ εἶπεν αὐτῷ, 
ῶμεςο 0πῖπρβ πα 16918 Ἅᾖπ Όπο "επαρίο, Απᾶ Απίά ᾖἵο πῖπα, 

Τὸ: ὑγιὴς «Ύέγονας µῆκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν 
Ῥομο]ᾶ, «ππθι] πποα Ἠββῦ Ῥθσοπαθ: πο 7πιοτθ ααῖπ, νπαῦ "που Ἄποιυθ 

Ετί σοι! γένηται. 16 ᾿Απῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ Ἰἀάνήγ- 
“Βοπαθμήπρς 5µο 5ίπθρ "Ὥπρροπβ, Ἠεπύ πΑΥἴΠθ ἍΤ1βΠ Απᾶ πο]ιᾷ 

γειλεν" τοῖς ᾿Σουδαίοις ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιῆσας αὐτὸν 
, ἴπθ φοπβ ΄ Όπλα «ἆοςαβ 1018 πο ἍΠπιαάθ: Πῖπι 

ὑγιῆ. 16 Καὶ διὰ . τοῦτο ἐδίωκον μτὸν Ἰησοῦν οἱ Ἰουδαῖοι,! 
νγθ]], Απιᾶ Ώθσβτβο οἳ Ὅπία "ρογςθοαῖθᾶ 

Ἰκαὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκτεϊναιμ ὅτι 
απᾶ εουρΏῦ Ἱΐτα Το, 

«ὖοβαβ 1ο . 3ἄεψα, 

τάῦτα ἐποίει ἐν σαβ” 
Ὄθοαπβο "μοςο ὑπίπρβ Ἠθ Αά οἩ Ἡ σα” 

βάτφ. 17 ὁ δὲ Ἱησοῦς' ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, Ὁ.-πατἠρ.µου 
Από εν Ῥπί ζθβαβ Δπβτθγθᾶ. "μεσα, Μγ Ἐαίμος 

ἕως. ἄρτι ἐργάζεται, σὺ ἐργάζομαι. 18 Διὰ- τοῦτο "οὖν! 
ππυ]] ΠΟΥ πποσχς, σνοχ]ς, Ἄοθοπιεθ οἱ ὑπῖ Ἅἴπεγεξότα 

μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖμαι, ὅτι οὐ μόνον 
ΤΠθ ΠΊΟΙΘ βοαιρβης 5ηΏΐτα 1{Πδ 31επβ 30ο /“ΚΙΠ, ΌῬεεααδο ποῦ οΠΙγ 

ἔλυεν τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατερα ἴδιον ἔλεγεν τὸν 
ἀἱᾶ Πο Ῥχθα]κ πο ΒαβραίΣ, Ὁπὸ ᾿αἰδο "Ἐαῦπεος δΠῖς "οπγα "ου]]οᾶ 

θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. 19 ἀπεκρίνατο οὖν ὁ 
3ᾳοᾶ, εαια] "Ἡϊπιςει Ὃ νε Ίο Αἀοά. 3Α πωγγετοᾶ "ΠθΤτΕΕΟΧΟ 

Ἰησοῦς καὶ 9εϊπεν! αὐτοῖς. ᾽᾿Αμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται 
11θ8µ8 απᾶ Βημᾶ ᾖἵο κ. Ὑοτ!ῖ]γ τον] 198 ἴοσοι, 518 "αρ]θ 

ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ' ἑαυτοῦ οὐδέν, ΡῬἐὰν' µή τι βλέπρ 
4ΥΟΠΙ ἨΙπΙβο]ξ ποϊλίηρ, ππ]θβς απγ/μῖπρ Ἡθ ΤΙΑΥ 59 

τὸν πατέρα ποιοῦντα" ἃ γὰρ. 1ᾶνὶ ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ 
ἴἩοθ Ἐβίποεγ 4οἵπρ: κ. όν Ὦοθ ἆοθ5, ἴπαβθ ο πει 85ο 

ὁ υἱὸς "ὁμοίως ποιεῖ. 90 ὁ.γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱόν, καὶ 
{πθ Βου {π 1ο ΠΙβΏΠοΣ ἆἀ988. Έοχ ἴπθ Ἐβίμες ἍτἸογύθ {ἴποθ Βοῦ, απάἁ 

α κράβαττον ΙΤΊΤΑΥΥ. 
ϱ --- ὃς δὲ Πο ΠΟΝΕΤΘΥ 1ῇτ. 

ε κράβαττόν π[πε]νν. 
θὰ) 1, 
σου πἉ[ττ]Α. 
ΑΕ Γκαὶ] αηᾶ 1, 
ἀποκτεῖναι 6[1,]ττνΑ. 

ἄν ]ττ. Ρ ἄν π. 

: -- καὶ 3Ώᾶ [τ]τ[πε]Α, 
ο--- οὖν [1ι]Ἁ[ττ]α. 

Γ ασθενῶν πας Ἱππροίθηῦ Τ. 
1 εἶπεν τ. κ οἱ Ἰουδαῖοί τὸν ᾿Ιησοῦν ΙΤΤΤΑ., 

Ία... ᾿]ησοῦς (}εαᾷ Ἡθ ΔΏΒΥΨΕΥΕΦΘ) τ. 
ς ποιεῖ ὁµοίως Τ. 

3 -- σου (γεαά Ιπγ 
ἆ -. τὸν κράββατόν 

Ε σοέίτι ΟΗΤΊΤΑΥΓ. 
1 - καὶ ἐδήτουν αὐτὸν 

|--- οὖν Τ. ο ἔλεγεν 1. 

Σ --- εὐθέως Τ. 

« 

ο πν ο σσ ο.” 

μμ, 

. 



Ῥ, 3 ΟἩ Ν. 

πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὗτὸς ποιεῖ καὶ μείζονα τοῦ» 
α]] ἴμ1πρβ ἍΑΒἲθύ8 δο Ἠΐπα πἩ]οἩ “Πήπιςο]ξ 19 ἄοθβ; απᾶ μβτοαῦςς "λατ 

{ Ἡ “ῳ ” - 1 « . θα ο, πε ιίῃ ο] η 

των' δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς "θάυμάδητε. ὥσπερ 
2ιηθβο “Ἡο δτγϊ]] «Ἡθυ ᾿"Πῖπα 1γγοσ]ς, ἴπαῦ ο ΤΠΑΥ πΟΠ(6τ. ἍἨνεπ 548 

γὰρ ὁ. πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ ὁ 
ΈοΥ πο Ἐαίλοτ τηῖθοβ πρ πο ἄοπᾶ  απᾶ αἰοκθΠ5, ἴπαβ αἱδο ἴπο 

αν εν ιν ῃ ο Σον 4 ς η ΄ ο; 
νἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ. 99 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα, 
Βοη ὝΊιοπα Ἡθ ΙΙ] α]ο]επς; Ἔογ ἴπο Ἐπίπετ 1ἀὰᾶρεβ ᾖτποοπε, 
ι Λ η , ) Γ) , ο ες ν 5/ ο ως 
ἀλλὰ «τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ, 325 ἵνα πάντες 
τη Ἀ]πβσταεπὸ Τα] Ὠας Ρίνεη Το [πο Βομ, ἐπαῦ 81 - 

τιμῶσιν τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσιν τὸν πατέρα. ὁ μὴ.τιμῶν 
ππιαΣ Ἱοποιχ πο Βοᾷ - 6ΥεΠ 88 ἴμαγ Ἱοποισ πε ἍἘπίμεν. Ἡθ ὐμαῦ Ποπουσβ πού 

τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέµψαντα αὐτόν. 24 Αμὴν 
πο Ῥοη Ποπουχς ποῦ ἴΠθ Ἐαΐμες π]ησ ποπ Ἠΐπι, γετῖ]ν 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὁ τὸὺν.λόγον.µου ἀκούων, καὶ πιστεύων 
ποτ] Τλραγ ἴοπτοι, ἰπλῦ Ἠθ μας ΤΙΥ πποτᾶ Ὥθαχβ, απᾶ ' Ῥε]ῖθτοβ 

τῷ πέμψαντί ΄με, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ 
Ἠ]πωι πο βεπῦ 118, Ἠβ8 14ο «οἴοτπα], απᾶ Ιπίο ἠαάρπιοπῦ "ποῦ 
” ε) ) µ ] . ιά » 4 ΄ 

ἔρχεται, ἀλλὰ µεταβεβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωην. 
60π168, ταῦ Ἄας Ρηυςσαᾶ οτί οξ ἀεαῦιμ  Ιπίο Ἠ{ο, 

20 ᾽Αμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, 
Ὑεσῖϊιν τετ] Τσηγ ’ τοι, ύπαῦ 15 οοπιῖΏς απ Ἠοις ππᾶ ἨΟΥΓ 18, 

ὅτε οἱ νεκροὶ ἰἀκούσονται! τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ 
ὝνΏθη ἴἩΠοθ ἄθιά ΒΏΒ]1] Ἠθυς "μο τοῖς οἳ πο Θοῦ οἑ 4ο, ααᾶ 

οἱ ἀκούσαντες Ἰζήσονται.ὶ 3260 ὥσπερ.γὰρ ὁ' πατὴρ ἔχει 
(Ἠορο Ἠατίπσ Ἠεατά βΏα1] 11ο, Ἔοτ ΕΥΕΏ πβ πο Ἐαίηοες 

ζωὴν -ἔν ἑαυτῷ, οὕτως "ἔδωκεν καὶ τῷ υἵφὶ ζωὴν ἔχειν 
1119 Ίπ Ἠϊπιροίξ, βο ὮἩρ ϱ8Υθ Ἅδἱ5ο 1ο πο Βοπ 149 ᾖἵο Ώπτο 

3 « - μ] . ΄ ” η] -- χ χι / 

ἐν ἑαυτῷ. 27 καὶ ἐξουσία» ἔδωκεν «αὐτῷ Σκαὶὶ κρίσιν 
Ίπ ἈἨϊπιςο]ξ, Ἀπά αιθποσ]ῦγ Ρ4Τ6 πο Ὠ]τα Ά]δο ΠἹαᾶρπιοπῦ 

- «/ εν 2 ΄ λ / ῃ , ων 
ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπου ἐστίν. 328 μὴ-θαυμάζετε τοῦτο" 

{ο εχοσµίε, Ώθσβιβθ ΡοΠ. οἳ πια ηο 18. Ὑγοπᾶετ ποῦ αὖ πΠΙΡ, 
- - : - - ΄ 

ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν Ὦ πάντες οἱ ἔν τοῖς µνηµείοις ἀκού- 
Ζοχ “Ίς οοπλίπρ "απ΄ Πουχ Ίπ πα ΑΗ  ἴποπθ ἵπ ἴπο ΤοπαῦΒ ΕΡα]] 

σονταιὶ τῆς.φωνῆς αὐτοῦ, -29 καὶ ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ 
Ἠθατ. Ἠϊ8 τοίσθ, Απά ἍΕΠα]] οοπιθ ΜοτίἩ, ἴποςο ἐπαῦ 

οἱ δε" ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, τὰ φαῦλα 
νο κα τοδαττεοβίοπ οΟΕ 16, απᾶ ἴποςο ἴπαῦ σουά Ῥιαούίπεα οτί] 

ον 2 ο / 2 ’ ολ ν 
πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. 90 οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν 

αᾱἱά "ο α τοβατχεοῦῖοη οἱ ]αάρταεηῦ, Ἅλπα ὅβρ]ο Τ 9ο 4ο 

ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐδέν' καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ 
Ἅχοτα πηγε] ποϊπίπρ; θπεπαπ5 Ίπεως 11ἀάρε, . παπά Ἅ]αᾷρπασπό 

ν ῃ 3 ΄ τ/ ϱ ο» Δ ΄ ην. 2. η ν΄ 
ἐμὴ δικαία ἐστίν' ὅτι οὐ.ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ 
απν πδῦ 318. ΤεΘΟβΙΡΘ 1 5οοκ ποῦ ́  Ἄπνν]]. πα, ὃῬαῦ ᾖἴπο 

θέλημα τοῦ πέµψαντός µε “πατρός.! 91 Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ 
πα οΕίμο "Ὑβο ὄρεπι πιο "Εαΐμεςι 18 Ἰ Ἓθατ η νθβΒ 

ΔΝ 1 ο « / ο) ” ε) ῤ ” 

περὶ ἐμαυτοῦ, η-μαρτυρία-μου οὐκ.ἔστιν ἀληθής. 93 ἄλλος 
ΟΟΠΟΘΥΠΙΗΡ ΠΥΡΘΙΣ, ΤΩΥ ΤΙΟΠΘΒΑΒ. 18 ποῦ 'χμθ, ν Αποζηοες 

ἐστὶν ὃ μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ "οἶδαὶ ὅτι ἀληθής ἐστιν 
1015 νο Όσα πηρες οοποεζηΙΏς πως, απᾶ Τ που παν Όταο ᾿ 18 

ἡ µαρτυρία ἣν μαρτυρεί περὶ ἐμοῦ. 98 Ὑμεῖς ἀπεστάλ- 
ἐπθ  πηήύπους ἹπηΏ]σ], Πθ ν/Ινπθβ-ΘΒ οΟΠπΟΘΓΠΙΗΡ της, Ὑε Ῥανο 

κατε πρὸς Ὁ]ωάννην! καὶ µεμαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ' 94 ἐγὼ 
Βποηῦ Ἠυπίο.: ΠοΏτ. ᾿πιᾶ Ἠρθ Ἀδβ Ῥοσποθ τν/έηοςς {0ο Ότι. 3Τ 

5 θαυμάδετε ΨΟΠᾷΘΥ τ. 
ἹταΑ. -α-- καὶ ΗΤΤτΑ. 
με ΕΑΙΥ. 

ν ὁήσουσιν ΙΠΊτΑ. 
Σ ---δὲ απα [τι]τ[ττ]Α. 

Αοἴδατεγθ ποντ,.  Ὁ Ἰωάνην Τις 

Ἠης' 

2556 
Ώμοπαίϊῃ Ἠῖπα α]1 ἐπήπρα 
απαῦ Ἠϊπαβο]ξ ἀἄοθίπ 
Ώπά Ίο η] «Που Ἠῖπα 
ρτοπῖΏεγ πνοτκα {λατ 
.ῃοςο, ἴλαῦ Το ΤΙΑΥ 
πηαΧΥε]. 2ἱ Έου 88 ἴμθ 
Ἐπίμογ χβ]βείἩ πρ {πο 
ἀθβᾶ, απᾶ απἰοκεπεί] 
επι; ΘΥΟΠ ΡΟ 119 ΡοΠ, 
αι]ο]κοποθύ]ι πνΏοπα Ὦθ 
ππ]]. 25 Ἐοτ ἴπο Ἐκ- 
Ίπονς ΠμᾷρθίῆΠ πο ταΛΠ, 
Ῥαῦ Ἠπίῃ σοπιτα]σῦοαᾶι 
«ΑΠ Ἱπᾷρπασπή πιπ{ζο 1πθ 
Ῥοπ.: 95 ἐπαῦ αΙΙ Ίπεπι 
Επου]ά Ποποιιι ἔπθ ΒοἩ, 
επθη ας μα Ἠοποιτ 
μο Ἐπίπετ, Ἡε ἴπαῦ 
Ἠοποιτοί]μ που ἴπε Θοπ 
ποπουτείῃ πού ἴμο Ἐα- 
ἼλἨεχ νΏ]ο Ἠπίῃ 5επΏ 
Ἠϊπι, 24 Υετ]]γ, νοσ!]γ, 
1 Επ ππίο τοι, Ἠθ 
ολαϊ Πθηχεῦ] πωγ ποτ, 
Απᾶ Ῥε]αγοία οἨ Πίτα 
τπαῦ Βεπὸ ταθ, ἨὨνίτ 
ενετ]αβίῖσ 146, απᾶ 
ΕεἨΩ1] ποῦ οοιαπθ Ιπίο 
οοπάσπαπα Βίος; Ῥιὲ 18 
Ῥβενοά {οι ἀοθ{] ππ- 
Το 136. 55 Τοτῖ]γ, Υε- 
τ1]ψ, 1 5αγ πιπίο τοι, 
Τη Ἠοιχ 6 οοπαΐπᾳ, 
ΕΠᾶ ηοπ 18, πἨἩοηῃ πο 
ἀθβᾶ πα] Ἠεατ 1πθ 
ποῖσθ οἳ ἴἨο Ῥοη ος 
ἄοά: απᾶ ἴΠεγ πα 
Ἡθαγ εΏα]] 1ϊτε. 26 Ἐοτ 
38 ἴπο Ῥαΐποσ Ἱαίῃ 119 
1π Ὠπηδε]{; 5ο ΠινῖἩ Ἡς 
ΡΊΥΟηπ ἵο ἴπο Φοτπ ἴο 
Ἠανο 1ο Ἱπ Ὠ]ηιεε]{; 
27 απᾶ Παίῦῃ Ρῖτεπ Ἠίπα 
ΑΠΌΠοτΙῦγ ἵο οκευιῖθ 
Παπᾶάρταρηῦι α]εο. Ἰο- 
οπΊι5θ ο 6 ἴπο Έοπ ο 
ΤΩΠΠ. 28 Ἀἴαγγε] ποῦ 
αὖ 1Πῖ5: {ος ἴπα Ἠοιαγ 
Ἰβοοταίπᾳ, 1Π Όπο πγἩΊαἩ 
ΒΙ] Ίπαῦ αχο Ἱπ ἴπο 
ΡτανοΒ 5Π11 Ὠθαν Ἠἱβ 
ποῖσθ, 29 απᾶ 5πη]] 
οοπηθ οτί]; Ἠεγ ὑπιῦ 
Ἠανθ ἆρπο ροοᾷ, ππ{ο 
«Πο τοςυττγεοβίοη ο 
Ἠΐοι απᾶ ἴπεγ ἴλπαῦ 
ἘἩανο ἆοπο ονΙ!, ππτο 
"πα τοραττοοβῖοι οἳξ 
ἀαπιπαθῖοηπ. 30,1 «ππ 
ΟΕ πηῖποθ ΟΥΏ 5ο]ξ ἆο 
ποϊὐμίησ: α5 Ι Ἰϊθαχ, Τ 
πάρε : απᾶ 14Υ ἠπᾶς- 
πηοηῖ 15 Ἰμ5ό; Ώδσβι5θ 
Ί 5εεχκ πηοῦ 1ἠΙποθ οἵ/π 
συ], Όαῦ ἴπο τν] ος 
"πο Ἐαΐῦπου τ/ΠΊοἩ Πα ία 
βοηῦ πιο. ο] ΤΕ Τ Ῥοας 
Ὑγ{θηθβς ΟΕ ΙΩΥΕΕΙΕ, ΏΣΥ 
ν/λύπεββ 8 ποῦ -τιιθ. 
22 Τμοτο 5 πποῦπες 
Ὅμαῦ Ῥεατευῃμ ππΙὔπεςς 
ΟΕ Ίηθ; αππᾶ Τ΄ πουν 
οπαῦ Ὅπο πγΙσπεςς νγμ]ο]ι 
Ίο πγ]ῦπο-5εῦἩ οἳ πε 18 
Ίταθ, 95 Ὑθ 5οηῦ α1Ώτο 
{οΏπ, οπά Ὦε Ῥατο υν 1η” 
Ὢθδς ππ{ο 1ῃο ταν. 

Ν - Ἶε- 

π καὶ τῷ υἱῷ ἔδωκεν 
ἆ--- πατρός (γεαᾷ οἳ Ἠϊτα νο 5οιῦ ιωο] 



3256 ΙΩΑΝΝΗΣ. τι 

ὃ Ῥωῖ Ί τωοῖτο πο δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν µαρτυρίαν λαμβάνω. ἀλλὰ ταῦ” 

{λαῦγο πιὶρηί Ῥοσρτεά, 
96 Ηο τα» α Ῥυγπίπρ 
Άπά ο βλπῖπρ Ἠρηί: 
Απά ὙΥο Ὕετο π]]] πρ 
ΣΟΥ Α ΞΘ4ΒΟΠ Το το]οῖσθ 
4Ώ Ἠίβ Πρηῦ, 96 Βαΐ Τ 
Ίππο ρυεπῦος συπθρΒ' 
'Ποπ ἐλαί οἳ 1ομπ: 1ος 
τηο πνογία σμῖο] {πο 
Ἐπίποτ Παίλ ρίτεη ταθ 
{ο Επ]-ΕἩ, ἴθ 8απιθ 
πνοσ]ες ἡλαῦ 1 ἄο, Ῥεας' 
πν]ίηθςς οἳ 116, ἴηα 
Τηο Ἐπίπυογ Ἠπῖη βοπῦ 
Ώχο, 87 Απηά {πο Ἐαΐποσ 
Ἠϊπιεε]Ε, ν/ΏΙοἩ Ἱαϊη. 
Βοηύ πιο, ἨαίἩ Ῥοτηθ 
πγΊὔπθςς οἳ πο, Ὑο 
Ὢπτο πθϊτηοχ Ὠθητᾶ Ὠ]ς 
νοῖςθ αἴ ΛΠΣ πιο, ΠΟΣΓ 
ΒεεΏ Ἠΐ5 5Ἠπρθ. 38 Απᾶ 
Ψο Ἠατθ πο Ἠ]8 πγογᾶ 
αρϊάϊτπρ ἵπ οι: 2ος 
π/Ποπα ο Ἠσίη βεπῦ, 
Ἠϊπι γο Ῥε]ίογθ ποῦ, 
39 Β68Τ.Ἡ Τπο βοτῖρ- 
ἔάτεθς ΤΟΣ Ίπ ἔλοπι Υθ 
{Πϊη]ς ο Ἠανο .εἴετηα] 
1116: απ. ἵΠεγ ατε ἴπαογ 
πγἩΙοἩ {6βῦϊΕγ οἳ τηθ. 
40 Απᾶ Ὑο ψ]]] πού 
σοἵΏθΘ "ο 1ης, Πας Ὑθ 
χηϊσηῦ Ὠατο 116. 41 Τ 
πεδεῖνο ποῦ Ἠοποας 
Στοτα Ώλεη. 42 Ῥαῦὸ Τ 
ΧΠποΥ του, ἐπαῦ τθηατο 
ποῦ [πο Ίοτο οἳ ἄοά ἵη 
Ψοι. 457 απ οΟΠ1θ 1π 
τησ Εαὐλῃοτ”5 ὨαΠΘ, απά 
9 τεσεῖτο πιο ποῖ: 1ξ 
Βπούµετ 5Ώα]ἱ οοΏἹς 1π. 
Ὠ]5 ΟΠΥΏ ΏαΠΙΘ, Ἠῖτα Υθ 
πγ]]] τεοθῖνο, 44 Ἡοπ 
Ο08Ώ γθ Ῥο]ϊθτε, πἩ]οἩ. 
χεοθῖγο Ἠοποασ οπο οξ 
Λποίμες, απά 5εε]ς ποῦ 
{πο Ἠοποισ ἴπαῦ οοπι- 
ενἠ Ίχοτι ἄοά οπ]γῇ 
45 Ώο ποῦ θλῖηκ παῦ 
1 ση] Ἀοοα5δθ τοι {ο 
1ο Ἐαΐπετ: ἴπετο 18 
οπε Όπαῦ αεουαθίἩ γοι, 
έυεἸι ἸἨο5ες, 1ηπ γ/ΏοΏι 
ο ἰταςδῦ. 46 Ῥοτγ Ἠαᾶ 
Ψθ Ῥε]ιεγεᾶ Μο5οΒ, 7ο 
πγου]ᾶ Ὠπτο Ὀε]ετεᾶ 
χηθ: Έος Ἡθ Ὑτοῖο οΕ 
χηθ. 47 ΒῬαΐ 1 γο Ῥε- 
119το ποῖ Ἠϊ5 πυτΙ1πρ,, 
Ἡου; απηΏα]] 7ο Ῥο]θτθ 
{αγ ποτᾶρ2 

ο ἀγαλλιαθηναι αΙΠΊτΑΥΥ. 
Εε --- ἐγὼ (/έαᾶ ποιῶ 1 49) ὮΤΤιΑ 
ὑμῖν µένοντα ΤΊτΑ. 
Θεοῦ τ. 9 λήμψεσθε 1ΤΤΤΑ. 
ΣΤΊΤΑ; Μωῦσῃ Υ. -- 

΄.ανπῦ Οποῦ «Έτοια Τπ1Β 
. ῃ η « πω, ως. 
τα λέγω ἵνα ὑμεῖς ' σωθῆτε. 

δτη]ίποςς Ξχοσείτε, Ὅπί  1ποςθ 

95 ἐκεῖνος ἦν -ὁ λύχνος ἆ 
ὀμίηπσς 587 Ἰλμαῦ σο Ίπγ Ρθ βηγεᾶ, Ἡο 88 ἴΠθ “ΊδΏιρ 

καιόµενος καὶ φαίδων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε «ἀγαλλιασθῆναϊϊ 
αραταῖπς "ππᾶ 38ΗἱπίηΡ, πάγο  ποτο μπας το το] οἶσο 

πρὸς ὥραν ἐν τῷ-φωτὶ.αὐτοῦ. 96 ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρία» 
20: απ λος ἵπ Ὠϊς Ἠρηό, Ῥα0] Ἠαβγο ᾖπο  ἍµἨπίποςς 

ἁμείζω" τοῦ “Ἰωάννου τᾶ.γὰρ ἔργα ἃ ᾿ἔδωκένι µοι ὁ 
Ετεπέοτ ἔλαη 1ος Έοχ πε ἍἨΤ/ΟοΓΚ5 πἨῖοι 3βαγθ Ἴμθ 1119 

πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ ἔργα  ἃ 5έγω" 
3Ἐαῦπες {ἐλαῦ Ταποσ]ὰ οοπαρ]εῦο Ἴλοπα, Ίο πποσ]ς ἴΠεπαβθ]γθς Ὥλμίοι 

ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ µε ἀπέσταλκεν, 
4ο, ΌῬεαχ π]έπθςς οοπεογηϊησ Ἡι ᾖ1ἴπαῦ ίΠθ Ἐπίῆοτ πιθ ἘπΒ ποπ, 

9] καὶ ὁ΄ πέµψας µε πατήρ, Ναὐτὸςὶ μεμαρτήρηκεν, περὶ 
Απά ἴπο "πο 5οπῦ “πα ἸΕαΐζμος, ἍἨΗἰπιςε]ξ 35 Ῥοσπο πίπεςς οοποετηΐπς 

ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν.αὐτοῦ Ἰάκηκόατε ' πώποτε,! οὔτε εἶδος 
1ης, Νεϊύμοτ Π]5 γοῖοθ Ἠαποθ γό Ἠεατᾶ αἲὖ ΑΠΥ 1Ἴππθ, Ἡος 3Ἔοσπα 

αὐτοῦ ἑωράκατε. -9δ καὶ τὸν-λόγον.αὐτοῦ οὐκ.ἔχετε ἕμένοντα 
αμ  Ἠαγθγο ςεεΏ. Ατπά - Εὶς ποτά Ψθ Ὠατθοποί αλμίαιπᾳ 

ἐν ὑμῖν,' ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκέῖνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ.πιστ.ύετε. 
1π. σοι, 1ος πποπα Ξοπί 1πο, Ἠΐτα ο Ῥε]ϊθτι ποῦ. 

99 ! Ερευνᾶτε' τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν 
Ὑο,βθατοῇ. 1Ἠθ κοτϊρΌμτο, 1ος; 7θ ὑπ]π]ς Ἱπ Ἅᾖἴλεπι 1149 

αἰώνιον ἔχειν, καὶ ἐκεῖναί εἶἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ 
θἴετπα] {ο Ἠπνε, απ ἍΤἨΘύ 416 ΜΟΥ Πίο Όσας Ὑ/ῆΏοςβ οοποεΓηΏῖηβ 

ῃ ”. αλ ῃ ῃ . ῃ ο ῃ ” : 
ἐμοῦ 40 καὶ οὐ-θέλετε ἐλθεῖν πρός µε, ἵνα ζωὴν ἔχηξε. 
1ηθ; Άπᾶ γε ατο απ σν]]]]πρ Γοσοοπιθ ἵο τε, ἴπαῦ 1496 ΨθΤιαγ Ἠατθ, 

4] Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὔὐ-λαμβάνω' 43 πἀάλλ” ἔγνωκα 
αἰοτγ  ἍΊτοπα ΣΠΘΗ. 1 τοσοῖνο ποῦ; αυ 1 Ἠατο ΚπονΠ 
4 πμ ας μη, - - ον ] "ο ε -- εν Ν) 

ὑμᾶς ὅτι "τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ οὐκ.ἔχετεῖ ἐν ἑαυτοῖς. 45 ἐγὼ 
γοα ᾖ{ἰΠαῦ ᾖἴπο 1οπο ΟΕ ἄοᾶ γο Ἰατο ποῦ Ίπ ΤΟΠΓΕΘΙΥΕΡΒ, 1 

” ΄ . απ ΄ -. ΄ Ν ” ΄ , 

ἐλήλυθα ἔν'τῷ ὀνόματι τοῦ-πατρός.µου, καὶ οὐ.λαμβάνετέ µε" 
Ὢαγο σοπ1Ιθ 1Ιπ ἵἩθ ἍἨβπιθ ΟΕ ΏΙΣ ΕαἱΠες, Απᾶ γοτοοεῖτο πού της; 

ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ.ἰδίῳ, ἐκεῖνον ὀλήψεσθε.! 
1 αποίμοχ ποια] οοπαθ ἴτπι Ἀπ1θ ᾖΠὶ5"οΝἨ, Ἠϊπα ο γη] χεσεἰνθ, 

44 πῶς δύνασθεὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν Ῥπαρὰἳ ἀλλήλων. 
Ἠοιν Άτθ Υ9 αΡ]9 το Ῥο]1ετο, 3ρ]οχγ «Ἔτοπα ὅδοπθ Σαποΐμεσ 

λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ µόνου ἀθεοῦ" 
αγΠο “Ὑοοθίνο, απᾶ τἴπο Ρ]ουγ ὙΠΏΙοἩ [15] Έτοπι πο οπ]γ αοά 

οὐ. ζητεῖτε; 45 μὴ.δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν 
γο βθε]ς ποῖ Τλίηπ]ς που πα { ση] αοοαδὸ ΐοα το 19 

πατέρα ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν, "Μωσῆς,! εἰς ὃν 
Ἐαίποτ: ᾖΤμετο ῖ5Γοπο] ππο ΆΟΟ 565 ποια, Μοςες, ἀπ. πνποτα 

ὑμεῖς ἠλπίκατε. 46 εἰγὰρ ἐπιστεύετε"Μωσβ,! ἐἔπιστευετε ἂν 
Ψθ ἍΆἈἨ8το Ποροά. Έοχ 1 Ἅγο Ῥε]θτεά Ἅ3Μοβος, 7θπου]ά πατο Ὀο]ετεά 

ἐμοί' περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν. 47 εἰ.δὲ τοῖς ἐκείνου 
πηθ, 3ΤΟΓ ΟΟΠΟΕΓΠΙΠΡ ἍἨ1θ ηθ πτοἳθ. Ῥυ0 16 Ἠ]9 

άμμασιν οὐ.-πιστεύετε, πῶς τοῖςἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύ-' γραμμ ᾿ ς 
νοτΙ1πββΒ ΤΑ ΥΓΟΣάΒ βα]] Υο 

σετε; 
Ῥομονο 2 

γθο Ῥε]Ίετο ποῦ, Ἠοἳν 

ἆ μείζων ΗΤΤΑ. ο Ἰωάνου Ίτ., / δέδωκέν Ἠ88 ϱἱνθηΏ ΤΤτΑ. 
Ἀ ἐκεῖνος ΤΤΓΑ. ὶ πώποτε ἀκηκόατε 1 ΤΊΤΑΥΓ. κ εν ο. ο ασ πώ Άν «4 

αι ἀλλὰ ΗΤΤΣΑΥΥ. » ουκ έχετε την ἀαγάπην του 1 ἐραυνᾶτε ΤΊτΑ. πω οὐ! ν 
α[θεοῦ] 1. ΣΜωγσῆς ΙΠΊΙΑΜ, 3" Μωῦσει Ρ παρ᾽ Δ. 



ΤΙ. ὕ Ο Ἡ Ν. 
ας Π - 9 ς ος λε, . ω- - 
ϐ Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης 

.. ' Αξίας ἴπεβο ὑμίπρε "επί “ΑπΑΥ 16518 οτε Ἅᾖἴπθ 5θ8, 

τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος' 3 "καὶ ἠκολούθειϊ αὐτῷ ὄχλος 
οἳ 411199 (οξ Τ1ρεχίαβ), Απᾶ Σο]οπθᾶ  δπῖπα ὂ 3ογοπάᾶ 

πολύς, ὅτι Ἱἑώρωνὶ Σαὐτοῦὶ τὰ σημεα ἃ ἐποίει ἐπὶ 
Σρτεαῦ,, Ώεσβαςθ ἴἨθγ ΒΑΠ ο Ἠῖπι ᾖἵἴπο ἍΑΒἱΡΏΒ ἨΠΙοἩἃ Ἶς πτουραί αροα 

τῶν' ἀσθενούντων. ὃ ἀνῆλθεν.δὲ εἰς τὸ ὄρος ΣὺΙἸησοῦς, 
ἴποβθ πο Ἅποτο βἱοῖς, Απά Ἀγγεηῦ “πρ Ιπῖο 5119 τπουλέαῖν 18818, 

καὶ ἐκεῖ 7ἐκάθητοϊ μετὰ τῶν .μαθητῶν.αὐτοῦ. 4 ἦν δὲ ἐγγὺς 
Ἀπά Ίπετο βαῦ κ ο η Ἠ]β ἀϊδοῖρ]θβ: 8ηΏά "νωῦ “'Ἠθας 

3 ΄ « ε 3 -” ι] ΄ 3 ΄ ὔ χ“. ᾿ 

τὸ πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων. ὃ ἐπάρας οὖν "ὁ Τη- 
1:19 3Ῥ8εεογεχ, ἴἩθ 4950 οξ ἴπθ  Ἅἆθνβ, ἈἨανίηπρ “Η{ιεᾷ "αρ" (Ηοπ 119- 

σος  µτοὺς ὀφθαλμούς,' καὶ θεασάµενος ὅτι πολὺς ὄχλος 
818 9] 6768, Απᾶ ἩΠατίπρ θεα {λπαῦ αρτοοί οτοπᾶ 

ἔρχεται πρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς τὸν! Φίλιππον, Ἰόθεν 
19 οοπιπς ᾖἴο Ἠΐτα, 19 Βα78 το ΡΠΙΗΡ, ὝπεπορῬ 

Ράγοράσομεν! ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι: ϐ Τοῦτο.δὲ ἔλεγεν 
5μα1] το ναγ. Ίσμτες ἴπαῦ 3πιαγ 3θαῦ 1ἴἩρεοῦ Βιιῦ ΠΒ Ἅ9 βπ]ά 

πειράζων αὐτόν" αὐτὸς γὰρ δει τί ἔμελλεν ποιεῖν. Ἰ "ἀπε- 
τσιπ . Επι, 4οςἩθ ἆἸπθη πλΠαῦ Ἡθ πας Αροπό {ο ἄο, Απ- 

κρίθη" αὐτῷ ἃ Φίλιππος, Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ 
Βποετθᾶ  Ἠϊπα πρ, Ἅβος "Όντο “Ἡππᾶχθᾶ Σᾷοπατὴή  Ά]οαγεβ Ἰποῦ 

΄ ” 9. - ια «/ Θ Γ ο]! ΄ Μ, | λά 

ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος "αὐτῶνὶ βραχύ.ῖτι άβυ. 
5υτο ϱαβιοῖεπίέ ΣΟΣ μετα Ίἴλαῦ εβοῖι οξἑάπεπι  8οπιθ 6616 τιαγ τοςθίγο, 

8 Λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν.μαθητῶν. αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς 
 ΒΑΥ8 Το Πίστη 9Π9 ΟΕ Ἠ]8 ἀἰδοίρ]ο», Απάτου {1ἴπο Ἱτοίπος 

Σίμωνος Πέτρου, 9 Ἔστιν παιδάριον Εὲνὶ ὧδε,; 9! ἔχει πέντε 
ο ΒΙπποη ἍῬοΐες, ε.τ6 3Η0019 .Ῥοψ Άτο 1 ἍἨθτε, ΥΠΟ Ἠβ8 
”, , κ 9, 1 : ᾿ Ν ο ῃ 
ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια" ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς 
"Ἴοανος α1ΡΑΙΙΕΥ  απᾶ πο ΒΠΙΒ]] Ώδπεβ; αν 3ο Σπλαῦ "Ατθ Έοτ 

τοσούτους; 10 Εἶπεν.'δὲ" ὁ Ἰησοῦς, Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους 
80 ΠΙΒΗΥ 2 Απά “βαϊά 116818, ΜΑ]κθ 1μθ 1η8Π. 

β π δὲ ,. λ Π ῃ η , Ἡ κ. Ί 
αναπεσειν. ἍΤν-ὸε χορτος πολυς εν τῳ τοπῳ.Σ ᾽ανεπεσον 

τοτοςἨπθ, ΊἈου 3γ88β ΄ρτβββ απηπΙΟἩἈ ᾖἹπ 1ηθ Ῥ]ασθ: τεο]]πεᾶ 

οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν Ιὠσεὶ! πεντακισχίλιοι. 11 ἔλαβεν 
ΤΠεχεξοχθ ἴλο παοα, , ἵπθ ἨπἽπαρες αροπῃ Άτε {Ποιβαπά. ΣΤοο]ς 

πδὲ! τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς, καὶ εύχαριστήσας διέδωκεν! δτοῖς 
αρηᾶ “πο δ]οβτεβ 3Ίεεαπβ, απᾶ Ἠανίηρ Ρίτεηυ {παπ]κς ἀἰκίτιυατεᾶ {ο ἴπθ 

μαθηταῖς, οἱ.δὲ μαθηταὶὶ τοῖς ἀνακειμένοις ὁμοίως.καὶ 
ἀἰποίρ]εβ, απά ὧιο ἀῑδοῖριθς ᾖΤο ὕμοβθ πθο]πῖπΕ; ἍΑἱΙᾷ 1Π Ἰ]ςᾳ ΤΙΡΊΙΠΕΥ. 

ἐκ τῶν ὀψαρίων ὕσον ἄἤθελον. 12 ὡς.δὲ ἐνεπλήσθησαν 
οἳ ἴπε - “ΠΙΒ]] Πδῃεβ 38 ΠΙπΟΗ 45 ἴπεγ π]ςηΏεᾶ. Α πᾶ π/πεπ ἍᾖἴΠεγ γετο Β]]εᾶ 

λέγει τοῖς-μαθηταϊῖς. αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα 
Τε 5ΑΥΒ το Ἠ]5 ἀδοῖρ]ες, αὐπεχ {ορεῦπος ᾖ{ἴπο οτε »απᾶ ΄8ροτο 

΄ “ ΄ ε ΄ [ χ. 
κλάσματα, ἵνα µή.-τι ἀπόληται 19 Συνήγαγον οὖν 
ι αΕγαρπαεηπί», Ίλπαῦ ποῦπίηρ Ώ8Υ ο 1οβ6. ΤΠαγ Ραϊπετεὰ {ορεῦπες Ίἴπετεέοτθ 

καὶ ἐγέμισαν δώδεκα Κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε 

ῦ7 
ο. -3 Ν 
ΤΙ. "λθίος  6λουθ 

πηρα Ἅᾖοὀθσιν ποπῦ 
9Υ6Σ {Ἠθ 5θι οἱ ᾳα]]- 
166, ἹγΠ]οἩ 18 {6 8σα οἳ 
π]νθτία, 29 Απᾶ Ὢα 

πια] ὐπᾶο {ο]- 
οπθᾶ Ἠϊτα, Ώεοβαβθ 
Όπου ΒΑ7Υ Ἠἱ8 τηῖγασ]θΒ 
πγΏΙο]Ὦ ο ἀἱᾶ ον ἔπετα 
αλαῦ ποτο ἀἱεραβεᾶ, 
3 Απάᾶ 5εβιβ υγεπύ ἱρ 
1Π{ο α πιουπζαϊπ, οπά 
ἔπετθ Ἡθ ϱαῦ σέ] Ὠίβ 
ἀϊβοῖρΙθβ. 4 Απάᾶ ἴπο 
ῬΒβΒΟΥΕΣ, ϱ Σεηβῦ οἳ 
ἴ]λα ᾖοθπβ, πβε πὶρη., 
ὅ Ὅπιοη «ἆθβπβ ἴπεπ 
1Η1εᾶ αρ Λὲ9 εοβ, απᾶ 
«Β8ΥΓ 8 ρτοβῖ ΟΟΠΙΡΑΠΥ 
60Π16 Ἱπίο Ἠϊπα, Τθ 
Βαϊιπ απίο ΡΗΙΗΡ, 
ὝΓπεπορ ϱἩα]] νο Ῥαν 
Ῥχεβᾶ, ἴλαῦ ἰμεβο ΠΑΣ 
ϱοαῦ2 6 Απάᾶ 1Πῖβ Το 
ΒΑ1ᾷ {ο Ῥτοτο Ἠϊπι: 205 
Ἠθ Ἠπαςε]Ε Ίπποτν νν]ιαῇ; 
Ἡθ πνοι]ά ἄο. 7 ΡΗΙΗΡ 
Απαπετεᾶ Ἠΐπι, Ίπο 
Ἠαπάτεᾶ Ῥεπαγγγοτία 
ΟΣΕ Ὀτερᾶ 16 πού βα/Ώοὶ- 
επὺ 1ος ἴμεπι, ἴπβῦ 
ΟΥΕΣΥ 9Π9 ΟΕ {ἨεΙΗ ΤΩΑΥ 
ΤΑΚθ 8 Ἠ{{]θ, 8 Οπρ οί 
Ἠ!β ἀῑβοίρ]εβ, Απιάτονυ, 
Βίπποη Ῥοΐοτ) Ῥτοίπας, 
βαϊ(Ἡ απο] η, 9 Τη6Γθ 
18 α ]βπᾶ Ἠοτε, πππίοϊ 
ΠαίἩ το Ρατ]εσ]οβγεΒ, 
Απᾶ Όντο Επιβ]] Βρες: 
Ῥαῦ νγηαῦ ατο ἴποεν α- 
ΣΠΟΗΠΡ ΒΟΤΙΑΠΙΥ 2 10 Απιᾶ 
1θΕάβ βαῖᾶ, Μα] {πο 
χησαι Βὶὸ ἄογπ. Νου 
1Ἠοθτο Τ/8Β ΤΩΠΟἨ ΡΤΑΒΒ 
1η {Ἠθ Ῥ]ηοῬ. Βο ἴμο 
ΤηεΕΠ ΒΑ ἀογπι, 1η Ώάπῃ- 
Ῥες αροπίύ Ώτο ἴποι- 
βαπᾶ, 11 Απά οεβαβ 
Τοοκ ἴ1ο Ίοβγο»; απᾶ 
ΠΥΠρΡΏ Το Ὠβᾶ Ρῖνεπ 
ΤΏαβηκα, ο ἀῑδίτιρι[θά 
το πο ἀῑδοίριεβ, απά 
1πθ ἀἱεοῖρ]ιεβ ο ΊἨαια 
πΠΑῦ γγετο εοῦ ἄοτιη; 
Ἀαπᾶ ἸἨκεπήρο οἱ 1πθ 
ΏΕΗΕΒ 88 ΤΩΙΟΗ Ας ἴἨεγ 
πγοι]ά. 12 ΊΓπεπ {πεγ 
Ψ/ετο 3]]6ᾷ, Ἡο διά 
ππίο Ἠ8 ἀϊβοῖριός, αα- 
ἴμετ πρ {πο {ταρταεπίϐ 
τπαῦ τοτηβῖπ, ἴπηοῦ πο- 
{η]ηρ Ῥε]οςῦ, 13 Τηετοθ- 
ᾶ0106 ᾖἴπεγ βαἰπετεᾶ 
επι ὑορεῦβετ, απ Π]]- 
εᾱ Όπο]νο'΄ Ῥββκείβ νι] 
1ῃΠο ἐταρπιεπίβ οἱ ΤἨοθ 
Ὢνο ἍΤΒΤΙΘΥ ΊοβγεςἙ, 
ν/Ώ]οὮ τοπιβ]πθᾶ ΟΥΘΣ 
ΛΏᾶ ΆΏοτο υπῖο ἔποτα 

Ἀπᾶ. Άμεά Ίψγειγο Ἠαπᾶ-ρββκεία ο ΕΓββπιθπίβ Έτοπι 3Ἡθ Άτο ἈΕιαϊμρᾶθαίου, 14 Τηοπ, 
ο, νο / « / » ' ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ  ἡῬεπερίσσευσεν! τοῖς βεβρω- 
3Ί03Υ8Β α1ρβτ]εγ ἩὙΊΙοἩ Ὑτεγθ ΟΥΕΓ βᾷ αρογθ {ο {ποβθ πο ηαᾶά 

5 ἠκολούθει δὲ 1ΤΤτΑ. ν ἐθεώρουν ΙΑ. π ---. αὐτοῦ ΟΙΤΤΤΑΤΥ. α--- ὁ τΤΤΤΑ. 
} ἐκαθέζετο τ. : τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ Ἰησοῦς ΙΤΊτΑΥ. 
Έλου]ὰ ντε Ῥασ ταν’. ο ἀποκρίνεται ΔΏΒΥΕΥΡ Τ. 
Γ-τι (γεαᾶ ο 110116) [τ]τ[α]. 
δὲ αιιᾶ [τ]τττα. κ ἀγέπεσαν 1ΠΊΤΑ. ὡς τττΑ.. 
» εὐχαρίστησεν καὶ ἔδωκεν Ρανο (Παπ]8 απά ἀἰετίραϊςα 1. 
ταὶ ΙΤΊΤΑ, Ρ ἐπερίσσευσαν ΕΤΤΙΑ. 

ἆ - ο π. 
8 ---τὸν ΤΤΤΤΑ. 

Ε --- ἓν (γεαᾶ παιδ. α Πτ]ο Ῥογ) [τ.]ττν[α]. 

Ὁ ἀγοράσωμεν 
6 --.. αὐτῶν ΙΤΊΓΑ., 

ὃς τΤττΑ 
πι οὖν ὕΠεΤΘΓΟΣΘ (0οο]ς) 1ΤΤΊΣΑ, 
9 --- τοῖς μαθηταῖς, αἱ δὲ µαθη- 



908 
41988 Π16ΠΙ, Ἡ Ποπ {Μεγ 
Ἆπά βοθᾳ πο πιίτασ]θ 
ἐππῦ ἆοβας αῑά, ραῖᾶ, 
πη]ς 15 οἱ α τι Ενας 
Ρτορ]μθῦ ἴπαῦ εποι]ά 
5ΟΥ16 Ιπύο 119 σνοτ]ᾶ. 
16 Ἠπεπ «εβαβ ἴπετο- 
ἔοχθ Ῥοχσοοϊγοά Όπαῦ 
«πουν πνομ]ᾶ σοπαιθ απᾶ 
ἴπ]κκο Ἰΐπι Ὦγ 2οτσο, νο 
χηπΚο ήτα  ΚΙπΡ, Ἰθ 
ἀεραχεθᾶ αραϊα Ἱπίο α 
πποιιπθμίη Ἠλπιβθιξ α- 
1οπο 

16 Απᾶ π]οη 6τεπ 
ΛΣ ποιυ οοπιο, Ἠϊ5 ἀς- 
οἴρί]θς πυοπῦ ἄοπη απίο 
1Ἡθ5εα, 17 απᾶ επίοτεᾶ 
1π0ο α 5ΠἱΡ, απᾶ γεπξ 
οτος ἴπο 5ο. οπατά 
ΟαρετηπβαΠπι. Απά 16 
ΝΑΡ ΠΟΥ ἀατ]ς, απᾶ ᾖε- 
5115 ας ποῦ σοταε ο 
ἆλοπι. 18 Απά πο 5εα 
ΆΓΟΞΘ ὮΥ Υ6Η5ΟΏ οἳ 
Ετεβῦ πν]πᾶ ὑ]αῖ Ῥ]ετή, 
19 Βο π]ηαεη Τπογ Ἠαᾶ 
χοπεά αροιῦ Άνο απᾶ 
{πνεπῖγ ος ἠλ]τὺν Τάτ- 
1οἩΠβ5, ἴπαυ 5εο ὄεδας 
Ὑνο] 11 οἩ Όπθ 5868, 
ΑΏ( ἀταπν]ηρ πρ ππίο 
Έπο «Π1Ρ: ηπά που πγοτθ 
αν α1ᾷ. 20 Βαῦ Ώο 5αἳτ]α 
ππίο Ίπεπι. 19181: ο. 
πού ανα. 2ἱ Τεν 
ἔπογ π]πβ]γτοσοϊγεᾶ 
Επι Ἰπῖο ἴπε 5Πἱρ: ατιᾷ 
Ιπιπιεζ]α{θ]γ πο 5ΗἱΡρ 
νβΒ ϱἲ ἴπο ]ωήά στη- 
ὕπεχ 1εγ πεηῦ, 

202 Τ10 ἂλγ {Μο]]οπήπς, 
ππθι ἴπθ Ῥεορ]εν]οῖ 
βἰίουά οἩἨ πο οίποτ 519 
οξ ΤἨθ ϱεθ 5. Ὅπαῦ 
Τλπεχθ πας Ἠοπθ οὔμεγ 
Ῥομῦ 1Ἠθεθ, βατο Ίπαί 
οπ9 τηεχεϊπίο Ἠϊς ἁϊς- 
οἵρ]θβΊγοχε επί{ογεᾶ,απᾶ 
1παῦ θλις ποηπύ ποῦ 
πνζἩ Ἠ]ς. ἀϊβοῖρίες 1πζο 
1Π9 Ῥουῦ, Ῥυα0 ἴ]ιαί Ὠϊβ 
Ιβοῖρ]εβ Ἴθτο Ροπθ 8- 
ΨΓΩΥ 8]οπε; 25 (που ρείῦ 
ῶπετο οβπαθ οἴπετ Ῥοβίβ 
Ίτοπι Τΐροχ]α5 πἰρῃ πη- 
Το ύμερ]ασο πΠοθτθ Ὄπεγ 
4ἷᾶ οαῦ Ῥτεβᾶ, αξίύετ 
απαῦ ἴηπο Τοτά Ἠφά 
Ρῖνεη {πππχκβ:) 24 πνηεπ. 
Μο Ῥεορ]ο ΊΌπεγεξοσθ 
Βαν ἴπαῦ «θδις 8 
πιοῦ Ίλμοχς, πηθῖίηΏες Ὠϊς 
α1βοῖρ]ες,τἩεγ α]5οἴοοκς 
ΕΠΙΡΡΙΏΡ, απᾶ ο,παθ Το 
ΟΑΡετΏβυτα, κεοοκίης 

109ΑΝΝΗΣ,. σΙ. 

κόσιν. 14 οἱ οὖν. ἄνθρωποι ἰδόντε ὃ "ἐποίησεν νο. 
Θ41 81. ΤΠο πλεη. οκ ώς βθεη πλου πα "ἆοπθ μαι 

αὐ “ησοῦέρ! ελεγαν: Οτι οὗτός ἔστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ 
3λεδιβ, παΐα, Της 18 Ίτα]γ πο ΡΤΟΡΔΟΡ ψηλα 

σὲ χόμενος εἰς τὸν κόσμον.' 15 Ἰησοῦς. οὖν Ὑνοὺς ὅτι μέλ- 
8 σοπιῖπσ Ἅπίο ἴπθ ποσ]ᾶ. φερας ο ο. ποιά, υλπῦ κα. 

λουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτόν, ἵνα ποιῄσωσιν "αὐτὸνι 
319 ΑΏοπῦό Το ςοπιθ απᾶ µμεῖτθ . τλαῦ Όλον πα παςκο Πίτα 

βασιλέα, ᾿ἀνεχώρησενὶ πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς µόνος. 
χῑπρ, πι σπᾶχ εν; Αραίπ ᾖἵο ἴλο πιουηέηίτ Ἠχηβε]ξ πἱοπς, 

16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ. μαθηταὶ. αὐτοῦ ἐπὶ 
Απά νλεή ογοεπῖπρ 10 Ώοσμπιθ 3υγεπῖὸ “4οπη '3Η18 2ἀκοῖρ]θς το, 

τὴν θάλασσαν, 11 καὶ ἐμβάντες εἰς Ἱτὸϊ πλοῖον Ίἤρχοντο 
Τπθ 868, ηπᾶ σε επθετεᾶ Ἰπίο {πθ ΡΡΡ 'πεγ ποσο ροΐπᾳ 

πέραν τῆς θαλάσσης εἰς “Καπερναούμ.ὶ ακαὶ σκοτία ' ἤδη 
ογετ 7πθ β68 το των Ἆπά ΄ ἀλε]ς .; ο ος 

ἐγεγόνει,ῖ καὶ Σοῦὐκ! ἐληλύθει 2πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς,!,18 ἤ.τε 
165 πα μβεοσεο, απᾶ Ἀποῦ 3ηπᾶ "οοππθ δίο ίῆῃοπι 119518, ος Άπᾶ ἴ]ιθ 

θάλασσα ἀν ἔμου μεγάλου πνέοντος Ἀδιηγείρετο.! 19 ἐληλα- 
5εν ο. παπα αίχοπΡ Ῥ]οπ]πρ ν/8 ευ α. ἨἩανίηᾳ 

κότες οὖν δὼςὶ εσταδίους! Δεἰκοσιπέντεϊ ἢ ἢ τριάκοντα θεωροῦσιν 
τονγεᾶ ἴποη αροαύ 'Έατ]οηπρς ας ος δτίσ ον 5ο 

τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ ἐγγὺς τοῦ 
1685 πα] κἰπρ οἳ Τπθ 893, απᾶ Ίηθας 7μθ 

πλοίου γινόμενον' καὶ ἐφοβήθήσαν. 90 ὁ.δὲ λέγει αὐτοῖς, 
ΡΠῖΡ επι, ΑΠᾷ ἴπαγ πετο ἐτίρητεποαᾶ, Ῥαϊ πο 875 Ἅᾖἴο ίποπι, 

νο εἰμι µμή-φοβεῖσθε. 9] "Ἠθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν 
Απ [πε]:  ἆθαχ πού. Του ποτο πὶ]]ῖπρ ἴλοπ {ο τοσςῖτθ λίπα 

εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως «τὸ πλοῖον ἐγένετοῖ ἐπὶ τῆς γῆς! 
ἀπίο ἴπο ο. ππᾶ Ππππαεᾶἰφία]γ ἴπο εΒὶρ τ/θ8 Ἀῦ Ἅᾖμθ, ]ηπᾶ 

εἰ ἣν ὑπῆγον. 
το νι λὶοῖι ο σση ππετο οσα, 

22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ «ἑστηκὼς πέραν τῆς θα- 
Οπ Πο ταοστοΥ  ἰπο να πιπῖςοἃ βἰοοᾶ ἴμο οὔπεν Βἱάο οἱ ἴμο 

λάσσης, Μἰδὼνὶ ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ": ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν 
568, Ἠατίπᾳ 866Ώ ἐπαῦ Βια]]. τα 3οῦμες ΄1πο Ίαβθ ἴλετο Αορνέ ος 

υν ὃ ἐνεβ θ Ι ήσαν οἱ μαθηταὶ. αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ εκεῖνο εἰς 
ἴππῦ ἍΊΙπῖο ΠΙΟ επῖετθα Ασε Ἑλᾶ Ἰἴπαῦ 9οῦ 

συνεισῆλθεν τοῖς. μαθηταῖς. αὐτοῦ ὁ ̓ Ἰησοῦς εἰς τὸ Ἱπλοιάριον.! 
Ἀπνοπῦ νΙ να δµ]8 54ἱβοῖρ]θς 1168ὺ86 Ἱπίο ἴἩἈθ βπια]] εΠίΡ, 

ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ ἀπῆλθον, 99 ἄλλα. Κδὲῖ 1ἠλθεν. 
ταῦ 3]οπς . 48 ἀῑδοίρ]ες ππεηὺ 87, οοσὰ οὔπες 50ΊΩΘ 

1 ᾳ | .) ” 3 -” ΄ . μα 

πλοιάρια! ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπὀυ ὕπου ἔφαγον τὸν 
ο ὰ άτοπ Τἱρετίαβ πιθθς ἍᾖἹθ ἍῬ]ασθ ΄ ὪἨεχο ἍΊΠεγαίο ᾖ1ἴπθ 

ἄρτον, εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου 324 ὕτε οὖν εἶδεν ὁ 
Ὀτερᾶ, ον σονἡ ρίτει “νπαπκα 31ο "Ποτά ;) πλοη ἔποτοζοσο “βωππ "1Ἠθ 

ὄχλοο. ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ. μαθηταὶ. αὐτοῦ, ἐνέ- 
Ἀοτοννᾶ ἰΠαῦ ἆθφα5 ποὺ ᾖὉῦβ Ἅἴποτθ Ἡος Π]8 πόνο ΤΠεγ. 

βησαν Ὀκαὶὶ αὐτοὶ. εἰς τὰ οπλοῖα' καὶ ἦλθον εἰς ῬΚαπερ- 
Ξοπεετοᾶ 18189 31ΠεπΙΒεΙτοβ Ἰπίο ἴπε 9Ώ1Ρ8 ηὨηᾶ ΟΒΠΙΘ ο Οαρα- 

α--- ὃ Ιησοῦς (γεαᾶ Ὦε Ὠαᾶ ἆοπε) σητΑ. 
ει φεύγει 6508Ρ6ΡΒ τ. 

Σ κατέλαβεν δὲ αὐτοὺς η σκοτία απᾶ ἀ8Τ]ςΏΘΒΒ ονοτίοοἰς ύπεπῃ τ. 
. ᾿Ἱησοῦς πρὸς αὐτούς Τ. 
ο ἐγένετο τὸ πλοῖον ΣΤΤΓΑ. 
µαθηταὶ αὐτοῦ ΟΙΤΊΤΑ. 

5 --- καὶ ΟΗΤΊΓΑΥΓ. 

Γηήτα |) τήΤτΑ. 

6ΠΙΡΒ 1Η. 

: εἰς τὺν κόσμον ἐρχόμενος "͵. 3 --- αὐτὸν (}εαὰ 
” Καφαρναούμ ΣΤΤΤΑΥΥ. 
μα οὕπω πηοῦ σεῦ ΗΓΊτΑ. 

 ὡσεὶ }, οστάδιαπ.  ἃ εἴκοσι πέντε Ἡππε, 
6 εἶδον 583 ΠΤΤτΑ. ΄ Ἀ--- ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ 

κ. δὲ δις ΤτΓΑ]. ᾖἱῆλθον τ. π πλοία 
Ρ Καφαρναούμ, ΕΤΤΝΑΝ. 

7 --- τὸ (γεαᾷ ὁ 5Ω1Ρ) ππιΑ, 

3 διεγείρετο ΤΑ. 
Στὴν γῆν τ. 

1 πλοῖον 5Εἳρ αΤΈτΑ. 
Ὁ πλοιάρια ΒΠΙΒΙ] ΦΗΙΡ5 ΠτττΑ, 



1. δ0οἩ π. 

ναούμ ζητοῦντες..τὸν Ἰησοῦν. 36 καὶ εὑρόντε αὐτὸν 
Ώβυτα, Ἰ. πεοκῖηᾳ Πεβαβ. ἰΑπᾶ Πανῖπᾳ Ξοαπᾶ Ἠϊπα 

Ὑπέραν ὁ ̓τῆς θαλάσσης,’ εἶπον ᾽αὐτῷ, «Ῥαββί,' πότε ὧδε 
Όλο οὔμος εἶάθ ο Όλο ΒΕΑ, ἔποτ βαἷᾶ ο Ἠϊπι, Ἐαυρί, ν/πεηπ Ίετο 

γέγονας; 396 Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, ᾽Αμὴν 
Ἠββί ἔποα οοσ1θ2 ἈΛπβνγοτοᾶ  "ἴμοτη 11οκαβ απᾶ καη]ᾶ, οτιν 
ον , ε » ”- ῃ .ῃ ” ν ῃ ᾿ 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ µει οὐχ ᾿ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἆλλ 
πετ]γ 1ρ8σ ἴογτοι, ἈὙθβεεξς Ἰθ, ποῦ ΏΘΟΑΙΒΦΟΥΘΡΑΠ Ἅ3β18, τναῦ 

.”. ΄ ” » 9 ε / 

ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε, 27 ου. - 
ὑεσπαβθ Το9ἴθ οἳ ᾖἴπθ ΄ Ί9ΛΥεβ Απᾶ νετ βα]ςβοᾶ, οσ]ς 

μὴ τὴν βρῶσιν τὴνι ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν 
ηοί [{οχ] ἴπο 2οοᾶά το ΡΕΣΙΡΗΘΒ, Ῥαυ [ος] ἴ1θ 4οοᾶ, 

τὴν µένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ΥΒΙΟΝ  ΑΡίάς68 Ἠππίο Ἠΐο εὔετπα], ὙυΠῖοἃ ἴπο 8ο οἳ ΏΊΒΠ. 

εὐμῖν δώσει" τοῦτον.γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ θεός. 
ἴογοαι πι] ρῖνο; 20Σ Ἠΐτα 1Πθ Ἐκλίπες βεα]σᾶ, Γετεπ] ἀΕοᾶ. 
| ρ ἴ ῃ ο ” 
8 Ἐἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί "ποιοῦμεν;! ἵνα ἐργαζώμεθα 

:ΤΗΕΥ β81ά ἴΠεχεξοχθ ᾖἵο πῖτα, ὙἨπιας Ἂἆἄο νε, θπαῦ πο πιαΥ ποτε 

Τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 29 ᾿Απεκρίθη "ὁ' Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
{πο ΥΟΣΚΦ. οἑ ἄοᾶ ἈΑππγγετεᾶ 11051Β Ἀπᾶ Επῖᾶ ᾖἵοῖμεπα, 

Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ, ἵνα Ἱπιστεύδητεϊ εἰς ὃν 
της "8 ᾖἴπο ποτκ } οξ ᾷοᾶ, πας γ9 ϱΠοπ]ά Ῥε]ίενο οἩ Ἠΐτα ὙνΏοπα 

ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 90 Ἐἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς 
ο Ἠβοπῦ Ἐ 1109, ,ῶλεγ βαἰᾶ Πεχοξοσε ἵο Ἠϊπι, ΊΓΠαῦ Ἄϊπεη «ἄοεβῦ 

σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐριάξ 
Όπου αίρῃ, ἴλαῦ πεΤΙΡΓΒΘΘΑΠᾶ τού Ῥο]εγο {πεεῦ ππαῦ ᾷοδῦ ἔποι γγοσκῇ 

ε ” - ΄ 

81᾽ οἱ-πατέρες.ἡμῶν΄ τὸ µάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήῆμῳ, καθώς 
Οας Σ8ἴΠετΒ {πο ΤΙβΗΠΕ βἴθ 1π πο π]άεσπεββ, 88 

ἐστιν γεγραμμένον, Αρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς 
1 ἵς ΥΥΤΙΤΤΟἨΣ, Ῥχεβᾶ οαῦ οἱ πο Ἠθαβτεη ἍἩθβατο ἴπεπι 

- - ” 3 ’ 

φαγεῖν. 945 Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Αμὴν ἀμὴν λέγω 
16 οβῦ, 6 3ςβ]ᾶ “Ὕποτείοχο “ο ἄνπεπα α7εβαβ,. Ὑετ]ν τετ] 1Ραν 

ὑμῖν, Οὐ ΝΜωσῆς! Σδέδωκεν! ὑμῖν τὸντάρτον ἐκ τοῦ οὖρα- 
{οσοι, 3Μοῦ 31Μο56 Ἅ"Ἠ85 ΄ρῖτοα τοι ᾖἴπο Ὀτεβᾶ ουἳ οἱ ἴ1θ Τεβ- | 
νοῦ' ἀλλ ὁ πατήρ.µου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐ-, 
που; Ὥτσταῦ αγ Ἐαίμος, . ΕἴτεΒ οι ᾖἴμθ. "ρτεβᾶ Ξοαῦ “οξ 57Π6 Μει- 

ρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 99 ὁ γὰρ ἄρτος 7 τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ 
γεα -ἴχαρ, Ἔοχ ἴπθ ΌὈτεαα οξ ἄοά 

/ 3  .] ω Ν 4 ο , καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 
Ἡ οοπιος ἄοππ οπῦ οἳ {Πθ Ίεατεη, “Ἑπᾶ 149 Ρῖνεβ ο ἴπο ποσ]ᾶ, 

94 Ἐἶπον οὖν ̓  πρὺς αὐτόν, Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν 
ΤΠΕΥ βα]ά ὑπθτεξοτθ {ο Ἠΐπα,' -- Τοτᾶ, ΒΊΥΤΑΥΒ - Εἶτθ ο πΒ 

μν Αν». (αν 2 ο) . ο) . η , Β ε 
ἄρτογ.τοῦτον. 96 Εἶπεν "δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Εγώ εἰμι ὁ 
ὃν υπῖ5 Ῥτερά, Ξπβ]ᾶ λβπᾶ “Ὅο Σἴπεπα Ἔπερις, Γ" ΑΙ 19 

ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐρχόμενος πρός "μεῖ οὐ μὴ Ὀπεινάσφῃ'' 
Ῥτεαά οἱ Ἠΐε: Τρ ἴπαβῦ  Ἅοοπ1ε5 ο ππθ π πο νΠδο ΙΠΒΥ ἨΙΏΡΕΣ, 

καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ «διψήσῃὶ πώποτε. 96 ἀλλ᾽ 
ἨῬμᾶ Ἠθ ἔμαῦ θίγει οἩπ πιθ Ίππο πηγε ΑΣ ἐΠ]τοῦ ϱὲ απΣ ἐπ, Βατ 

εἶπον ἡμῖν ὅτι καὶ ἑωβάκατέ “μεὶ καὶ οὐ πιστεύετε. 97 πᾶν 

18. Ἡοθ γπο: 

209 
ΣΟΥ 16811, 2ὔ Ατιά υπο 
ἴπογ Ἰαά Ξοαπᾶ ἨὨϊπα 
ΟΠ ἴπο οὐλόσ βἰᾶρ οἱ 
{19 εθᾳ, 1ου βα]ᾶ ππίο 
Ἠἶπι, Βα ΕΙ, νἨεῃ οβπα- 
εβῦ που Ἠ1ΐπεχ 2 260ε- 
Β35 απ5δνγοχγοᾶ {πεπα αλλά 
βαἱᾶ, Ὑοεσ!]γ, τετῖ]σ, 1 
ΒΑ7 ππίο τοι, Τε 5εε]ς 
118, ποῖ Ώ6σββε 7ο βαΝΓ 
ΤἨθ πιταςσ]ες, Όαέ Ῥε- 
οπΆ5ο Υθ ἀἱά εί οξ {πο 
19ᾳτθβ, απᾶ Ἱνοτε ΒΙ]εᾷ, 
27 Ταβουχ ποῦ Το {1Θ, 
παθαῦ σν]]οἩ ῬεσΙβηείἩ,ι 
Ῥαῦ {ος ἴπαῦ πιθκξ 
πυπ]οὮἃ επάιτείἩ πηίο 
ογεσ]ακέ]πρ ἨΜ6, νη]οῖα, 
'Ἡθ Βοη ο τη οἨα]] 
-Εἶτε πη{ο γοι;: ος Ἠΐπα 
ἨρίἩ οᾶ ἴμο Ἐπέμοσι 
ερα]θᾶ, 28 ΤηἨεη βαἷᾶ 
'Πεγ απίο Πίΐπι, πας 
ΡΠΑΙ] νε ἄο, ἴΠαῦ νο 
παϊρηῦ νγοχ]ς ἴἩο νγοχκβ 
οἑ ἄοάδ 29 πθειβ απ- 
ΒΥ/εχεᾶ απᾶ εαἰᾶ πηπίο 
Ίπεπα, ΤΗΙΒ 18 {Πο πτοσ]ς 
ΟΕ οᾶ, ἰπαί γο Ῥε]ετθ 
οἩ Ἠϊπα πΠοΠι Ἡε Ἠαίπ 
εεωὈ, ὁῦ Τπεγ εεῖά 
Τ]ιθζΘ{ΟΥθΘ απίο Ἠϊπι, 
ἡππαυ αἶἴρῃ επεπεςῦ 
Ίποι ἴπεπ, ἴπαῦ νθ 
ΣΗΑΥ 8εΕ, απᾶ Ῥε]ίεγοθ 
ἴπεε ὃ ναί ἀοξὶ ἴποα 
πνοχ]ς 9] Οµτ ΣαἴΠετβ 
ἀἷά εβῦ πἹβΏτα 1 118 
ἀεβετί; α5 1ὲ {5 πυγίῖτοτ 
Ἠθ Ρᾳτο ἰῃεπα Ότελά 
1τοπΙ Ἠεαβγειμ 4ο εαῦ, 
32 Τηθη ζεσας βαἱᾶ πδι- 
το ἴλεπι, Τετ!]γ, γοτῖ]ψ, 
1 ΒΑΥ ππῖο 7ος, Μο5θ8 
Ε.γε τοι ποῦ’ ἴπας 
Ῥχεβᾶ Ίτοπι ἨΘΑΤεΣ; 
Ῥαῦ πι Ἐμίῃοτ βϊγειῃ 
ποια 1ἴπο Ίτιο Ὀτειά 
ΣΓΟΤΩ Ἠεανεπ. 35 Έος 
Τπο Ὀτεαᾶ οἳ αοᾶ ἵς πθ 
πυἩΙοἩ σοπιοίῃ ἄοινπ 
Ίτοκη Ἠθατύῃ, απᾶ ρῖτ- 
είἩ 1119 ἀπ{ο {πο πγοχ]ᾶ, 
34 ΤΠοπ επ]ᾷ ἴπογ ππία 
Ἠτα, Ποτά, ΘΤΟΓΙΙΟΓΘ 
Εϊνο τἹβ Όπῖβ Ὀγολᾶ. 
86 Α πᾶ Πεθις 5β]ᾶ ππίο 
Ἔπεπα, Τ απ 1η Ῥγενᾶ 
οἳ 1116: Ὦε ἔπαί οοπι- 
εἴἩ {ο Τηθ ϱΏα]] Ἠετοες 
Ὦππρες ; 8Πᾶ ο τηε 
Ῥο]ϊογοίίι οι πιθ ΕΏα]1. 
Ώθτετ {Π]ταῦ, 56 Βαϊ Τ' 
βα]ά ππίο τοι, ΤΠαἳ Υθ 
8150 Ώατε δθεῃ πε, απᾶ 
Ῥε]ίετο ποῦ. 97 ΑΊΙΙ 
τλαῦ ἴλε Ἐαίμποτ σἶγειτ]ῃ 
πηρ 8Ηα]] οοπιο {ο Ώ]θς 
Αιιᾶ Ἠΐτα ἐ]λαῦ σοπιεῖἩ, 

1 ραῖᾷ ἴογοα ἴλΠαῦ 85ο 7ε Ώβτοθ 5Θ6ΕΏ 119 απᾶ Ῥε]ίετο ποξ, ΑΙ 

ὃ δίδωσίν µοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ᾖἥξει' καὶ τὸν ἐρχό- 
4μΑῦ 3ρΐνε πιο }ἴμο"Εβίμεε το πιο ΒΗΣ]] ο0π19, βΏᾶ Ἠΐπα ἔληῦ ΟΟΠΙΒ 

α "Ῥαββεί τ. Σ δίδωσιν ὑμῖν ϱΊγεΒ ἴο οι τ. 5 ποιῶμεν 9Που]ά νο ἄφ ΕσΙΤττΑνν. 
ε--δτ Υ πιστεύητε ΤΊτΑ. π Μωῦύσῆς ΕππτΑ}Υ. α ἔδωκεν ΡαΥο ΠτΔ, Υ-Ε ὁτ. 
Σ οὖν ἴΠετεβοτο τ; --- δὲ [πττΑ. 8 ἐμὲ ΤΊΤΑ. Ὁ πειγάσει ϱΠα]] Ὠαηπβεςε. «ο διψήσεε 
βΏα]] ὑΩΙτβῦ 1ππιΑ. 3 --με [ττ. 



200 
{ο 119 1 ππ]] ἵπ πο π]εα 
αμ οαύ. 38 Ἐος 
Ίσαταρ ἄογγπ τοσα Ἠθβ- 
πεπ, ποῦ Το ἆο πιῖπθ 
οσ 1], Όαῦ πο ννι]] 
οἳ Ἠϊπα ἐλαέ βοπέ πηθ, 
39 Απᾶ ἴλὶς 18 {Πο Ἐη- 
1ποτ”5 ση]] ππΙοὮ Ἠβίπ 
Βοπὸ Ταθ, ἴπαῦ'οξ α]] 
π;ΏῖοὮ Ὦο Ἠαίπ ρῖτεν 
πηθ 1 ελου]ά 1950 πο- 
ἐπίπρ, Ὀα{ βΠοπ]άᾶ ταῖβθ 
15 πρ 8Ρβ81Π αὖ {πο 1π9ῦ 
αγ. 40 Απᾶ {ἴπῖ 16 
1πθ πνΙ]] οἳ Ἠΐπα ἐλαῦ 
βεπύ 1πθ, 1π86 6ΤεΙΥ 
οπθ ὙΥΠΙσἩ βθεῖΏ {πο 
ΒΟΠ, απᾶ Ῥολμετείη οἳ 
Ἠΐπα, 1487 Ἠβτθ 6ΤΕΓ- 
Παβίπρ Πΐο: απᾶ 1 
πηϊ]] ταῖβθ Ἠΐτα αρ αἲ 
1πθ 180 ἄπγ. 41 Τηπο 
1635 ἴποη πιυστηἁχεᾶ 
Αἲ Ἠΐπι, Ῥθοβαβο Το 
βαίᾶ, Ι απι ἴπο Ὀτοαᾶ 
πτΏϊοὮ «βΊαθ ἄοππη ἔτοτα 
ἩθαγεΠ. 42 Απᾶ ἴἨεγ 
ππἰᾶ, 15 πού 0]ς ἆοεαν, 
1Ἡθ Α8οπ οἳ «ο5δερἩ, 
πΊιΟΒΘ {α11εχ απᾶ τηο- 
Ίπετ πο που πουν 18 
40 ἴπεη ἐλαῦ ο βα1σα, 
Ί «ϱ9ΑΛΠΠθ ἄοπη Έτοπ 
Ίεατεπ 2431 οβαβ ἴΠεγθ- 
ἆοτο αλβ πποτοᾷ απᾶ βαἷᾶ 
ππίο ἴπετι, Ματπιιτ 
πιοῦ ΑΤάΟΏς 7ΟοιΓΑβΘΙτ6Β, 
44 Νο ΤΙΑΏ ΟΛΏ 60ΠΙΘ 
Ίο Ίη9, εχοερύ ἴπο Ἐα- 
ΤΠοχ σ/]λΙοΏ Παῖϊπ 5επῦ 
1Ώο ἄταιυ Ἠῖτα: απᾶ 1 
σπι]] ταῖς Ἠϊπα αρ αἲ 
1πο Ιαευ ἄαγ. 45 Τὸ 1Β 
ντ] θμεη ἵη ᾖ]θ Ότο- 
βλοῦω Απᾶ ἴπεγ επα]] 
6 αἲ] ἱααρΏηῦ οἳ οᾶ. 

Ἐγειγ Πιαη ΊΤἨςτεξΟΓΘ 
ιαῦ ὨπίὮ Ἠοπχᾶ, απᾶ 
Ἠβίῃ Ἰεατηθρᾶ οἱ ἴ]πθ 
Ἐαϊπεχ, οοπιεῦἩ πἹπῖο 
πηθ. 46 Νοῦ ἴπαῦ ΑΠΥ 
ΙΩΑΏ Ὠφί]ῃ 5εθη ἴῃο Ἐπ- 
ΤΠς65, 5379 Ὦε πγΠἩΙο] 18 
οἳ ἀοᾶ, Ἡθ Ἠαίῃ εεεπ 
1πο Εαΐηοσ, 47 Τοτγψ, 
νεχ]]γ, 1 64 απίοτοι, 
Μο ἰπαί Ῥοε]μρτείη οπ 
πηθ Ὠαῖμ οτοτ]ηβυίπρ 
1349. 48 Ἰ απ. ἴλαῦ 
Ῥχεπᾶ οξ 146. 49 Ὑοιτ 
Ἐαϊμετς ἀἷᾷ οδἳ παλΏπα, 
1Ώ ἴμο ΥΥΙΙ4ΕΓΊΘΡΒ, απᾶ 
Άτο ἀεθᾶ. ο ΤΗ 18 
Τπο Ὀτερᾶ ν/Ώ]οὮ οοπι- 
τεἵἩ ἄοντπ Έτοπι Ἰθλ- 
Ίπεπ, ἴλαῦ  ΤΙΛΏ ΤΩΑΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ τι 

3 µενον πρός εμε" οὐ-μὴ ἐκβάλω ἔξω" 58 ὅτι κατάβέβηκα 
το Ἰηθ ποί αἳ αἲ] ση] 1 ουςί οαῦ, .Έος 1 Ἠατθ οστιε ο 

Εέκὶ τοῦ οὐρανοῦ, οὐχ ἵνα Εποιῶ" τὸ θέλημα τὸ αβόως «ἀλλὰ 
ομῦ οἱ ἴμο το ποῦ ἰλαῦ Τελμοπ]ά ἄο - ἍἈπ] μισή σπαῦ 

πἐμψαντός µε. 99. τοῦτο. μρα. ἐστίν. τὸ 
'πθ ση] οἳ Ἠΐπι πο βεπῦ . αι νὰ 1 σας” ὔιθ 

θέλημα τοῦ πἐμψαντός µε Ἀπατρός,! ἵνα”; πᾶν ὃ . δἐδωκὲν 
ἶ οἱ Ίο "γιο ρπῦ ππθ 1ΕΑΊΜες, λα [οξ] αἱ 1λαί ο ηλ Εἴποπ 

µου μὴ.ἀπολέσω ἐξ. αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω Σαὐτὸ ᾿Ιἐνὶ 
πηθ, 1 βΠοι]ᾶ ποῦ 1959 Γαπγ] οἳ 16, ρα ΑΕποπ]ᾶ ταῖεο πρ 1 -π 

τῷ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 τοῦτο-ἲδε' ἔστιν τὸ θέλημα τοῦ. 
1πθ 1456 ἄµγ. Απάὰ ΜΠ18 18 ᾖἴο νι’ ες οἳ Ἠϊπα .. 

πέμψαντός µε, ἵνα” πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων 
πεηῦ πηθ, ἸὈλαῦ Αποσον Πο 8908 "πε οι ρπᾶ Ῥε]ίοτοἙ 

εἰς αὐτόν, ἔχῃ ᾖἕωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω" αὐτὸν πὲ ὼν 
οἩ το βΊου]ά Ἠμβνο 14ο Ἅεἴετηα]; απᾶ Ἁγῃ]] 3ταίθε "πρ αμήτα” η 

ητῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 41 ᾿Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι΄ περὶ 
αἱ πο ᾖἸδῦ ὝΓετε ώμο 1πθτοξοχθ ἰλμθ 97/8 Αροαξ 

αὐτοῦ, ὅτι πο Ἐγώ είμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ 
Ἠΐπα, Ώθομ1ςθ Τθ 5αἱᾶ, 1 ΑΠ πο Ῥχοαᾶ π]]ο] σαπαθ ἄοππ ου {οξ ἴἨθ 

οὐρανοῦ. 49 καὶ ἔλεγον, οΟὐχὶ οὗτός ἐστιν ᾿Ἱησοῦς ὁ υἱὸς 
Ἠεατε”, Απάᾶ πποτο ΒΗΥΙΩΡ, 15 ποῦ ὑΠῖς 76818 ᾖἴπο Ῥοπ/ 

Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα : 
ΟΕ ζοβδερΗΏ, οἳ ΠΊοπα Πο πουν τπθ .- Ἀπᾶ πο πιοῖπες2 

πῶς Ροῦν! λέγει ποῦτος,! Ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;. 
Ἠού {]θτθέοχθ ΒΑΤΒ 1ρ, Οµαῦοξ ἴἩοθ Ίθατοη 1 Ἠατο οοπιθ ἄοπτι 2 

49 ᾽Απεκρίθη οὖν! »ὐἩ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Μἡ.γογγύζετε 
ΣΑπαιγετεά 3.πεχεξοτθ 116818 απᾶ βαῖᾶ ᾖἵο ἴἨεπι, ο κο ποι ζ 

ἔμετ ἀλλήλων. 44 οὐδεὶς δύναται "ἐλθεῖν πρός σμε" ἐὰν. - 

τὸ θέλημα τοῦ: 

ππτ ο0Π6 βποϊἸεσ. Νοοπο Ἅβαβ]θ ἍΤοοοπθ ἴο 1ηθ ἡ ραπ] ΄ { 

ὁ πατὴρ ὁ πέµψας µε ἑλκύσῃ αὐτόν, "καὶ ἐγὼὶ ἀναστήσω 
'μο Ἐαίλμεγ ὝὪπο Ἅκεεπύ πι ἀἆτβτυ Ἠΐπα, Απά 1 ου] ταῖδοιιρ] 

αὐτὸν Σ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 35 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προ 
Ἠϊπι αἲ ἴπο Ἰαδῦ άαγ. Τύ 19 στ] εη. 1π ᾖἵἴπε ἍὭτο- 

κ διδ στοῦ! ϐ Τᾶ φήταις, Καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Στοῦ! θεοῦ. ᾱς 
Ῥηοίς, Απᾶ ῥὰ ΒΠΏΑΡΙ11ο κα] κ, οἳ ἀοά. Ἐπτοχγοπι 6) 

τοῦνὶ ὁ ἀκούσας σα ἁ τοῦ πατρὸς καὶ µαθών, ἔρχεταί 
ΤἨΘχΘΙοτθ ἴπαῦ Ίπβ Ἠεβτᾶ. 'μο ον Απᾶ θε Ἰειγπῦ, Ο0Ί408 

πρός "με 46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ὃτις ἑώρακεν,! εἰ μὴ ὁ' 
ἵο ἍἉτῃθ: ποῦ ἴπαῦ “πο Επίπες μίσους 3μῃῃς 3960, εχοθρύ 1ο πἩ 

ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακε» τὸν “πατέρα.!:.47 ἁμὴ 
1 Ίτοπα οᾶ, πθ Ἡρββθεπ ἍΤ]μο Ἐαΐμοχ. Ἀγενῖ]ψ 
σι ῃ :ε ε ῃ ο δι αῃ- . ο (ον 
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ες ἐμὲ' ἔχει ζωὴν αἰώνιονὴ 
ποτααι 1 .ω5 νο σοι, Ἠο Τ]λαῦ Ῥε]ῖογος ΟΠ πι Ἠ88β Ἅᾖ1ᾷ9 οὔεγπα].] 

48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 49 οἱ.πατέρες.ὑμῶν ἔφαγον 
1 Άτα πο Ῥχομᾶ ος 149, Χοις Ἐβί]μετβ 9ο -/ 

ετὸ µάννα ἐν τῇ ἐρήμφι! καὶ ἀπέθανον' 50 οὗτός ἔστιν ὁ 
1Ἠο Τπαηπηπς ᾖἩπ Το ἀεδετί, απᾶ ἀϊθᾶ, Τηϊ8 4 ᾖ1ῃθ 

ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ 
Ῥχορπᾶ σγηὶοἩ οπῦ ο Ἠεατοῦ οοπιες ἀον/Ἡ, ἴλαῦ ΑΠΥΟΠΘ ΟΕ 16 

ε ἐμὲ π. { ἀπὺ {χοπ ΙΤΊΤΑ. Ἔ ποιήσω Τ. Ἡ.--- πατρός (γεαὰ οἳ Ἠίτα γγηο ποπ) 
ΟΙ ΤΤΤΑΥΓ. 
Τη Γαῦλθχ ΣΤΤτΑ. 

Ἱ---- ἐν (’εαᾶ ϱἳ ἴμπς) ΤΑ. 1 τοῦ πατρός µου οί 
Ρ νῦν Πον/ ΤΤΤΑ.. 

Χ γάρ Τοχ (0818) αι τττΑτν. 
π [ἐγὼ] 1. πα -|- ἐν 1η (πο) 1τ. ο Οὐχὶ τς, 

: -- «οὗτος (γεαᾶ λέγει 4.75 οσο [τ]ττα. --- οὖν ο[1]τηταν’. .-.-ὁ τη, ἔ μετὰ τε 
ν ἐμὲ ΤτΑ. π κἀγὼ ΤΤτιΑ. κ -- ἐν 1η (6) αΙτΊτΑ ΥΓ.  --- τοῦ ΘΙΊτΑ ΥΓ. ο χς οὖν' 
ατττια. 5 ἐμέ Ἱττνν. Ὁ ἑώρακέν τις ΙΤΊτΑΊΓ.΄ ο δεόν 6οᾱ π, τὰ--- εἷς ἐμέ τ[τια]; 
«ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ µάννα Πτι. ΄ 



0Η Ν. 
” « υ» ε ” ε 

εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ 

σι. 
, α ο κ τη 

Φάγφ καὶ μὴ ἀποθάνγῃ. 
Πιαγ εαῦ απᾶ ποῦ ἀἱθ, 8 πο 3Ρρτοιᾶ ᾖ"Πνίπρ, νἩῖο]Ἡἃ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς' ἐάν τις Φάγχ «Ιὲκ τούτου 
οὐ οἱ ἰπθ ἍἨΘΑΤΕπΠ ΟΑΠΙΘάοΥἩΠ: ᾖἵἱξ απγοπθ 56Ώ]] Ἰατο οαἴοη οἱ ΜΗΙ8 

τοῦ ἄρτου ζήσεταιὶ εἰς τὸν.αἰῶνα. Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ 
Ὀχοιᾶ ο ϱΠα]] Ίνα Ξ0Υ 6ΥΟΤ/ Απᾶ ἴπο Ῥτοβᾶ αἱβο πΏἶοα 1 

δώσω, Σἡ σάρξ.µου ἐστίν, ἣν πω δώσωὶ ὑπὲρ τῆς τοῦ 
πγλ]] ρίτο, πΩΥ Ώοςα 18, πυηἰςἩ ππ]] ϱίτο ᾖ{οΓ 119 2οὲ 3119 

κόσμου ζωῆς." 632 Ἐμάχοντο οὖν Ἱπρὸς ἀλλήλους οἱ Ἴου- 
απιοτιᾶ 1146, ΊΠετε οοπύεπάϊῖπρ {ποετθέοτο τν οπθ αποί]οεχ ἴἨΠθ «ὦεπβ 

δαῖοι, λέγοντες Πῶς δύναται Σοῦτος ἡμῖνὶ δοῦναι τὴν 
ΒΑΥΙΩΡ, ἨἩοπ 18 34Ρ]9 1μ9 5πβ. 3ο ”Ρϊτο 

φαγεῖν; 9 Ἐἶπεν οὖν. αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν 
Ίβεει ᾖ{[5.Π15] ἴο θα 2 .3Βα1ᾶ ἔπεχεξοχθ “το ὔπθτα 

ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ  Φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ 
νετ] 1β4Υ ἴοσοι, ὍΌπ]εβα τε ςΏα]] Ώρτο εβἴειπ ὑπθ «Ώθ6ΡΆ οξ 1ο θοπ 

τοῦ ἀνθρώπου καὶ  πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν 
οξ πΙΑΏ Απᾶ ΕΠΏδ]] πανο ἄτανκ 5 Ῥ]οοᾶ, 79 Ἠανο ποῦ 149 

ἐν ἑαυτοῖς. 54 ὁ τρώγων µου τὴν σάρκα, καὶ πίνων µου 
1π γοπσβε]γες. Ἠο (πδί οαῖς ΤΙΥ ΆοΡΗ, Απᾶ ἀτίη]ς τΥ 

τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, "καὶ ἐγὼὶ ἀναστήσω αὐτὸν Ἡ τῇ 
Ῥ]οοᾶ, Ἠπ5 ἍᾖἨΐο9 οετηα], Ἀπὰᾶ 1 πὶη]ταίε αρ ᾽ Ἠϊπ ἀπ τῖπθ 

ἐσχάτρ ἡμέρᾳ' ὅδ ἡ.γὰρ.σάρξ.µου «ἀληθῶς' ἐστιν βρῶσις, καὶ 
Ἱ1 4λγ; ΣΟΥ ΤΙΥ Βε5Ώ ἔτα]ν 18 4οοᾶ, απᾶ 

τὸ αἷμά.μου «ἀληθῶςὶ ἐστιν πόσις. ὅθ ὁ τρώγων µου τὴν 
πιν Ῥ]οοά πα] 18 ἀειπῖς, Ἠο ἐμαῦ εαῖΒ ΤΗΥ 

σάρκα καὶ πίνων µου τὸ αἷμὰ, ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἔν αὐτῷ. 
Βο6εῖ απᾶ ἀτίπκα τι Ἐ]οοά, Ἱπ πθ αΡίἀά86, απάΙ ἵπ ἍἈἨΠῖπι, 

67 καθὼς ἀπέστειλέν µε ὁ ζῶν πατήρ, κἀγὼ ζῶ διὰ 
Α5Α πο δταο 1119 "Ηνίπρ “Ἐπίπος, απἀ]Ι νο Ῥθεβπεο οἱ 

τὸν πατέρα" καὶ ὁ τρώγων µε, κἀκεῖνος Ῥζήσεταιὶ δι 
ιο Ἐρπίπος, ἍαἱβοἈς [μαῦ οαῦς 116, 9 8]5ο ΠΑΙΙ Ἠπο Ῥεοκαςθ οΕ 

ἐμὲ. ὅ8 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ Ἠ3ὲκ τοῦὶ οὐρανοῦ καταβάς' 
ὮηῬ, Τι 15 Τἵπο Ῥτοαά υ]]ο]Ὦ οπῦ ος ἴπθ Ἡθαπεπ ἍΟΑΙΠΘ ἀοπΏ. 

οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες "ὑμῶν! "τὸ µάννα,! καὶ ἀπέθα- 
Νοῦ 8 δρ 1πθ 3ξαίποτβ 309”Ύοι ἴπθ ΤΙΛΠΠΗ, , απᾶ ἀἱθᾶ: 

νον᾿ ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον 'ζήσεται' εἰς τὸν.αἰῶνα. 
Ἡρ ὑμαῦ " ερῖρ υμ]5 Ῥτειᾶ  λα]1 νο ΣΟχ 616}. 

69 Ταῦτα εἶπεν ἐν  συναγωγῇ διδάσκων ἐν ἹΚαπερναούμ.ὶ 
Τηεςε ἐλήπρς Ἡθ σα]ᾶ 1π [19] βΥπάροριο «θαοαῖπς Ἱπ ΟΒΡετηααΠα, 

60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν-μαθητῶν. αὐτοῦ εἶπον, 
Μαπν «πετεξοχθ “Ἠανίηρ "πεβτᾶ 1οξ Ἠ18 341εοῖρ]ες βαῖᾶ, 

Σκληρός ἐστιν Νοῦτος ὁ λόγος" τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν: 

51 γό 

{ 1 σάρκα 

Ἠατὰ 18 τμ18 πποτᾶ; ὙΠπο ᾖ5401Θ, α Μο πεατ 

61] Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἔν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ 
ἈἘποπ]πρ "ας Ἄχεδας ᾖπ Ἠπαβε]ξε ἴπαῦ ΤΩΠΥΤΩΙΣ 3οοποογπῖπρ 

τούτου οἱ .μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο ὑμᾶς σκανδα- 
Ὁ η] αμ]ς “ἀἹεοίρ]θς Βαἰᾷ ᾖΊοίμοθτι, ἍΤπίς “οι ᾖ}οεβ 5οξ- 

λίζεἰ; 62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν' τοῦ ἀνθρώπου ὠἆνα- 
{οπᾶῦ. 18 πει γο βΠοα]ᾶ βεοθ ἴπθ ἍΆοπ οἱ ΠΙΠ. ββοεπᾶ- 

βαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον: 68 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ 
1πρ πρ π/Ἡθχε Τς νγ8β8 Ὄθέοτε 2 Ἐπο οβρὶτιὸ 1918. πτΏ]οἩ 

“116818, Τετ]. 

26ι 
θαῇῦ {Ἠοχθοίβ, ΑΠᾶ ποῦ 
ἀἱθ, δΙ Τ απι {πο ϊν- 
Ίπρ Ῥχοβά πγἩΙο] ος ΠΙΘ 
,ἄοηπι τοπ Ἠθαποῦ : 

ΑΏΠΥ ΤΙΑΠ οαῦ οξ 
1ΡΙ8 ῶγεαᾶ, Ἡο επα]] 
Ἰπο {οχ θπετ: απᾶ {πθ 
Ὀτερᾶ Όλαί Τ πΙ]] ρὶνθ 
18 τΩΥ Ώ65ΗΏ, νγΏίοη 
ση] ρῖνο 1ος {πο 149 
οἳ πο πνοχ]ᾶ. 52 Το 

1167786 ΤΠοΓΕΕΟΣΘ βἰτοτθ 
ΆΠΙΟΙΡ ἍᾖΊ1Πεπιφε]τος, 
ΒΗΥίΠΡ, Ἡου ομπ {Πῖ8 
ΙΩΛΏ ῥίνο τἩς Ἰὲ Ώρθρα 
νο εαῦ) 583 Τηοπ Πεεαβ 
Β814 απῖο ἔλοπι, Τετ], 
νοσῖ]γ, 1 βαγ ππύο τοι, 
Ἑιποερί γο εαῖ ἴμο ΠθΘἩ; 
οἱ {πο 80η οἳ Ώηιαπ, 
Απᾶ ἁἀτιπ]ς Πῖ5 Ῥ]οοᾶ, 
Ψθ Ἠατο πο Η19 {π 7ο. 
δ4 ΠΠιοβο θαῖθία τΥ 
ΒεΡΗ, απᾶ ἀτιηκεί] ταν 
Ῥ]οοά, ᾽ παῦἹ οἴθγηλ]. 
146: απᾶ Τ π]]] ταίβθ 
Ἐἶπι πρ αἲ {πο Ἰβ8ῦ ἄπγ. 
50 Ἐοχ πΙΥ ΒεΡΗ 15 πιθιέ, 
Ιπᾶερᾶ, απᾶ τηγ Ὀ]οοά 
18 ἀτίπ]ς Ιπάεοᾶ, 656 Ἡθ 
τπαῦ εαίοῦ] παγ Πεςῃ, 
βιιᾷ ἀτ]π]κκεία παγρ]οοᾶ, 
ἄπγε]]οῦἩ ἵπ πιο, ἁπιᾶ 1 
1π Ἠϊπι, 57 Α5 {Πο 1ν- 
1ηΡ Ἐαΐηπος ΠαίἩ οσεηῖ 
πας, ϱηᾶ 1 Ἰνο Ὦγ ἰπθ 
Ἐδίπος: βο Ἠο {πβῖ εαί- 
οί] τας, 6Τ8Π Ἡθ 5Ἡλ]1 
Ἠπθ ὮΥ πιο, ο ΤΗΙΒ 
18 ἴλαίς Ὀτεαᾶ πΠῖοὮ 
08 Π196 ἄοππι {τοπι Ἡθη- 
πεη: ποῦ 88 τους {- 
ἴπετβ ἀἱᾶ εαῦ πΙΑππα, 
απάᾶ αχθ ἀθβᾶ: Ἡο πας 
εα [ού] οἳ ἴπίβ Ὀτεαα 
Β]ια]] 1νθ6 2ος 6ΤοΓ, 
59 Τπεςβο {λπίπραβ βαῖά 
Ἡθ 1Π 1Ἠθ βγταρορτθ, 
88 Ἡο ἰπαρῆηῖ 1π Οπρετ- 
ΊΙΒΊΤΗ, 60 Μαπγ ἔμεατο- 
Έοχθ οἳ Ἠϊβ ἀῑδοῖρ]ες, 
νγΏεη ἴΠεγ Ἠαᾶ Ἠεατά 
{λβ, παῖᾶ, Τηῖς 9 απ 
Ἠατᾶ βαγΙπς; πἩο οὐπ 
Ἠεασ 152 61 πετ Τδετις 
Έκπουν η Ἠϊπαβε]{ {πας 
Ἠ]5 ἀῑδοῖρ]εβ τωπσταῦς- 
εᾱ αἲὖ 19, πθ ραῖά απίᾳ 
Ίπεπα, οί] {μῖἩ οΏεπᾶ 
ποι2 62 Ἠγλμαί απά 1ξ 
γε ε]Ἡα]] 5ϱϱο ἴμο Ῥοπ. 
ΟΕ ΤΙΑΠ αβοεπά πρ 
π/πθτθ Τθ σας Ὀοεέοτο 
65 Τὺ 1β ἴπο ερἰσῖῦ υπης 

{ἐκ τοῦ ἐμοῦ ἄρτου, ζήσει Οξ πΥ Ὀτόαᾶ, ης 5Ἡα]] πε τ. 
σάρξ µου εστίν τ. Ἀ. ἣν ἐγὼ δώσω ΤΤΤΙΑ. Ἱ 
οὗτος τ. 1 -- αὐτοῦ Ἠ5 τ.. τι κἀγὼ ΤΤΤΙΑ. 5 -- [ἐν] τ.. 
Ρ ζήσει ΤΤΤΤΑ. ἆ ἐξ οιξ ος τττιΑ. τ--- ὑμῶν ΤΤΤτΑ. 
πτιλ.  ἵὉΚαφαρναούμ ΗΤΤΙΑΥΨ.  ἩΝὸὁ λόγος οὗτος 111ιΑ., 

1 οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἀλλήλους 1.. 
ο ἀληθής (18) «198 Τ1ὺτΑ. 

.--- Τὸ µάννα αΤΤιΙΑ. 

Ε.ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, ἢ 
ὰ ἡμῖν 

τόήσει 
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Ὠπίο]κοποῖἩ; ἐπό Βασ 
Ῥτοβίθίλ ποὐμίπρ: ἴπθ 
πποτᾶς ἴπαῦ Τ 
ππῖο: οι, 
εριτῖΏ,απᾶ {Πε]/ ατα 1139, 

Ῥιῦ ἴπετο 8ἴο ΒΟΠΙΘ 
οἳ τοα Όπαι Ῥε]ίετο 
Ἰοῦ. ἘΟΣ ᾷερας Ἐπαπ 
Έτοπι πο ἹῬερϊηπῖπς 
π/Ἡο Που Ἴετο πα 
Ῥε]ϊθογοᾶ ποῦ, απᾶ πο 
Εποα]ά Ῥρύταν Ἠϊπι, 
65 Απά Το ερῖᾶ, ΤΠοστοε- 
209 ββίά Ἐ ππῖο σοι, 
Τπαῦ πο ΠΠΒΊ 6ὔπ οοπαθ 
ππ{ο τΏο, εχσορί 10 Ὕγετα 
Ρίτεπ ππίο Ἠϊπα οἱ πι 
Ἐαίμοτ. 66 Έτοηι λαῦ 

-ἐἴπιθ ΙΙΑΏΠΥ οἳ Ἠίς 4ἱ8- 
οἴρ]εὮβ πνεηῦ Ὀπο]ς, απᾶ 
Ὑνα]]κεᾶ Ώο πποχθ συ ζα 
Ἠϊνα, 67 ΤΠει ςαἱᾶ 2ε- 
545 Πίο Όμο πειτε, 
ΤΙ] 7ο αἶδο Ρο απαγ 2 
68 Τπεη Βίπποπ Ῥεΐου 
ΔΠΡΒΊΤεΤΕά Ἠϊπα, Τιογᾶ, 
Το πποπὰ βΠα]1 πο Ρο2 
ἴποι Ἠπδύ ἴμε πογᾶς οἳ 
εἴθετηα] 146. 69 Απᾶ 
ππο Ὀθ]ίθτθ απιᾶ ατο 5ητο 
Ἰπαῦ ἴποα ατι Ὅλπαί 
Οησςξ, πο Ἔοπ οἳ ἴπθ 
Πνῖπρ ἄοάᾶ, 70 Πεσαβ 
βηςγγθγθά ἔπεπι, Ἡατο 
πού 1 οποδεπ τοι 
Ένγο]γο, Απᾶ ομο οξ Τοιι 
15 απ ἀενι 7ι Ἡ 
6ρακο οἳ ού αᾶββ Ίδοα- 
ΣΙοῦ ἴ]ιε 8οπι οἳ ΒΙΠΙΟἨ: 
Ίος Ἀθ όν ὧπς μαι 
Επου]ά ὈῬείταν Ἠίτα, 
Ὀεῖπρ οπθοξ ὑΠούγγε]το, 

[ο] 

στι. Αξίος 118βθΘ 
ἐβίπρς 1οβ15 τγρ]]κεᾶ Ίπ 
6α]11]1εο: Έοχ Ἡθ ποι]ᾶ 
αοῦ πας Ίπ ζοεπτΥ, 
ΊθΘΟβΙβΘ ᾖπο αοεπβ 
εουρηῦ ο ΚΙ Ἠίϊπα, 
2 ποὺ {πε 26υβ) {εαμςῦ 
οἱ ὕαρεγπασ]ες πας αὖ 
Ἠαπᾶ. ἃ Ηἰς ὈτοίΏτεη 
1ἨΘΥ6ΕΟΥΘ απ]ᾶ απίο 
Ἰϊπι, Ῥορατύ Ίεπορ, 
πηᾶ Ρο Ἰπίο «αρα, 
{λαῦ ἱπγ ἀῑδοῖρ]ες 8159 
ΣΠΑΥ 30 πο Ὑοσκϐ 
"λαῦ ἐποι ἀοοβῦ, 4 Ἐος 
λογο ᾖἵδ πο παν ἴλαὲ 
ἀοεία απγ ὑπίπρ ἵπ βο- 
οτοῦ, απᾶ Ἡοθ Ἠϊπαςο]Ε 
βοε]κεῦἩ ἴο Ῥο Ἐποπνπ 
ορεπ]γ. ΤΙ ποια ἄο 
ἆμεςο ὑἨΙπρς, βΗΘ ἰπΤ- 

βροηϊς΄ 
λε Άτο 

ΙΩΑΝΝΗΣ, τινα 
ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν' τά ῥήματα ἃπ ἐτὰ 
αμίοαεπβ,. ᾖἩθ ΏεΡΗ Ῥοβίβ ποϊῦμίπρ; ἴλοθ  Ἅπνοτᾶς Ὑ]η]σοἃ 

αλαλῶ! ὑμῖν. πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. 64 σάλλ᾽ι εἰσὶν' 
βρεαῖς ἴοσοα, "αρίτΏ ΑΙ αοπᾶ 14ο ἍαἉτθς ΄ Ῥαῦ «πετε ατθ 

ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ.πιστεύουσιν. ᾖδει-γὰρ : ἐξ ἀ ρχης 
οἱ” σοι ἍΑοπΙθ ΠΠο Ῥε]1οτο ποῦ, Έος “Ἐπογ Έτοτα [31ο] "Ρεριπῃμίπβ 

ὁ Ἰησοῦς τίνες᾽ εἰσὶν οἱ μἠ.-πιστεύοντες, καὶ τίς ἐστιν ὁ 
176518 ΎΝΠοΟ Ἅ1Πεγ βχο πηοα Ῥεμετε ποῦ, Απᾶ Ὢπο ᾖ «Ἠθ πἩ 

ω 
παραδώσων αὐτόν. ϐ6 καὶ ἔλεγεν, Διὰ.τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν 
5Ώα]] ἀε]ίτοτ πρ ἍἡἈἨὨῖϊπι, ἈἍπᾶ Ἠοββίᾶ, ΤΠΕΓΘΕΟΤΘ Ίατο Τ βαϊᾶ νοτοπ, 

ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός "μεῖ ἐάνιμὴ ᾖᾗ δεδομένο 
ἴλαῦ πο οπθ 5 αΏ]θ Ἱοσοπιθ Το Ίπθ ππ]θξς 19 Ῥο Εἶτει 

αὐτῷ ἐκ τοῦ-πατρόςμοῦ.ὶ ϐ6 ἜἨκ-τούτουῦ Ἠπολλοὶ ἅ 
Ίο Ἠΐπι Έτοπα ταγ Ἐκίλοτ. Ἔτοτι τὍπαῦ ᾖΓΠήπαθ] ταβἩΥ 

ἀάπῆλθον τῶν μαθητῶν. αὐτοῦ! εἰς τὰ.ὀπίσω, καὶ οὐκέτι µετ' 
Αγτεηό ΑΝΥΑΥ αοξ "ης Ξᾳἱβεῖρ]θς Ῥαεῖς, Απᾶ πο ΤΠΟΣΘ ο 

αὐτοῦ περιεπάτουν. ϐθ7 εἶπεν οὖν ὁ Ἱησοῦς τοῖς δώδεκα, 
Ἠῖτα πγα]]κοᾶ, Ἀρα]ᾶ “πεχείοθ ἈΠεριβ Ἅᾖοΐπο ᾖ1πο]νο, 

Μὴ καὶ ἡμεῖς θελετε. ὑπάγειν: 68 ᾿Απεκρίθη «οῦνὶ αὐτῷ 
3β]5ο ’7θ το πὶςμῖηςρ {ο Ρο πας 2 «Απαπγετθαᾶ 3Ἔποτεξοτο δΗίτα 

Σίμων Πέτρος, Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῇς 
α19πποη Εοῦες, 1ιοτᾶ, το  ὙὉ]Ποιη 588117γ9 βοῦ ποτά οἳ 116 

αἰωνίου ἔχεις' 69 καὶ ἡμεῖς πεπἰστεύκαµεν καὶ ἐγνώκαμεν 
εὐετη»] ἴποι Ἠαδί; Απᾶ πο Ίβτο Ῥε]]ογθᾶ. Δπᾶ Ἠβτο ΚπΟΠΠ 

ὅτι σὺ εἶ Τὸ χριστὸς ὁ υἱὸς! τοῦ θεοῦ ἔτοῦ ζῶντος.ὶ 70 Απε» 
ολα ῦ μοι τὸ 1πο Ομτὶεῦ Ίἴπο Ῥοπ οἳ ᾳοᾶ 119 ἈἨτίηρ. Απ 

/ Σο ὃς » ν.δ νε ν. Ν” ΄ ῃ , π 
κρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ ἐγώ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμηνὶ 
Βπετεά Ίμθπα Φεβ, Νοῦ 3ΙἹ ὅγοαι Πο Ἴποινθ ή οἩοοβθ, 

καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν; Τ1 Ελεγεν.δὲ τὸν Ἰούδα 
Ἀπᾶ οἳ τοι οπθ α ἀετ] 182 Ῥαἱ Ἡθ Βροἷθ οξ ζπᾷαβ 

Σίμωνος  ἈἹσκαριώτην" οὗτος.γὰρ Ἱημελλεν! ξαὐτὸν παρα-. 
Βϊπιοπ΄ς [ποπ],. Ἰβομτῖοῖο, ος 8 πγβς ρου 1ήτα. το ᾷθ. 

διδόναιι! εἷς Ἰὼνὶ ἐκ τῶν δώδεκα. 
Ίϊτεγ πρ, 2οπθ 1ρεῖπρ οἳ ἵἴπθ Ἅπε]το, .: 

η’ Καὶ Ἀπεριεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ. ταῦταὶ ἓν τῇ Ταλι 
Απᾶ ἄπαρ ὀπααῖπρ πει Αξίεν ἴμθςε ἴπίπρι ἵπ ΑΗ. . 

λαίᾳ' οὐ γὰρ Ίθελεν ἓἕν τῇ Ἰουδαίᾳ- περιπατεῖν,. ὅτι 
1969, Αποῦ  Ίΐος "Ἠο 3ἱά ἀθβῖτο ἴπ σαᾶρθα το ποῖς, Ῥεοββθ 

ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ιουδᾶῖοι ἀποκτεῖναι. 2 Ἡν. δὲ ἐγγὺς ἡ 
Ἀπνετο “εεεκίπρ ἈἨΐπι 1ἴπ6 ΠεπΒ το Ις11. Ἅπουι πας πέβς ο 

ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων ἡ σκηνοπηγία. δεἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν 
. 1θ88ὐ οἳ ἴᾳποθ. 6ΥΒ, ᾖΤΠθ ΤβΡεΓπαο]θΒ, 55αἱᾷ “ἴἩθτείοτο ὁίο ἍοἨϊτα 

οἱ  ἀδελφοὶ. αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουἡ 
αἩῖς “ρτείΏτοαμ, Έεπιοτθ Ἄρησε, ' Απᾶ Ρο πο την 

δαίαν, ἵνα καὶ οἱ µαθηταί.σου 9θεωρήσωσιν! Ρτὰ ἔργα.σου! ἃ 
ἄρη, ΄Ἠλαῦ Θἱπϱο «Τσ αϊποῖριες ΤΏΑΥ ΒθΘ ἴἩγ ποτΚΒ 1 ΠΕΙ οΝ 

ποιεῖς 4 οὐδεὶς γὰρ 3ὲν κρυπτῷ τι ποιεῖο. καὶ ζητεῖ 
Ίποι ἀοεβύ; Σ0Σ ηΟ 0ΠΘ 1π βοοτοῦ απγίΠίπσ Ἅἀοθ8Β, απά πλεα 

αὐτὸς! ἐν παῤῥησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον 
ἨϊπηβεΙ πι “ραρ]ο 1/0 3.6, 18 ὑμεβε Ἠΐπρς ἴποι ἀοθβῦ,  πρπί{εβῦ 

α λελάληκα Ἠασε ΒΡΟΚΘΏ 1.ΤΤτΑΥΓ. 
Ρ --- οὖν ὕπειθίοτθ π. 1ΤΊτΑ. 

5». οὖν ΟΙ τττΛ. 
καριώτου (γεαᾶ ΒΟΏ οἵ ΒΙΠ1οη 15οατοίθ) ΕΤΤΙΑ. 

Ἱ-ὢν ΙΤΤΑ. 11ΤΑ. 

ο θεωρήσουσιν βΏδ]] 

:ἐμὲτ. Ἀ--- μον (γεαᾶ Όμο Ἐαῦμθς 
ο -ἵ- ἐκ [Ε]π[Α]. ἆ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον ΙΤΤτΑ, 

{ ὁ ἅγιος ἴπθ Ἠο]γ [οπο] αυτα, Ε--- τοῦ ζῶντος αΠΤΊΤΑ. Ὦ Ἴσ» 
1 ἔμελλεν ΤΤΤΤΑ. κ παραδιδόναι αὐτόν 

αι, καὶ Τ. Ἡ μετὰ ταῦτα περιεπάτει ὁ ({[6] τε) Ἰησοῦς τΤΤΕΑΥΗΕ 
Ῥ σου τὰ ἔργα ἵω΄ Ατι ἐν κρµπτῷ Π1ιΔ, «αὐτὸ ία 

δ ἀλλὰ ττνν. 

Β6θ ΤΤΓΑ,᾽ ν 



σι. ὅΟΗ Ν. 

σεαυτὸν τῷ κὀσμφ. ὃ Οὐδὲ γὰρ οἱ. ἀδελφοὶ.αὐτοῦ' ἐπίστευον 
οι οη, νο πο πγοσ]ᾶ, Έος μθἰζπετ 3μ1ς ῬγοίἨτοθι. α1ροΗοτοᾶ 

εἰς αὐτόν. 6 Λέγει "οὔνὶ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς 
οαἱ Ἠΐπι, Ἅδατα "'Ποχθξοσθ “ο "ὔπθπα 118818, 7Τ1παρ 

οὕπω πάρεστιν' ὁ. δὲ. καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτε ἐστιν ἔτοιμος. 

λοῦ σος 18 οοἵης, Ὅπυ "παρ τοις 8] ΥΓΑΥ8 18 ο σα 

7 οὐ.δύναται ὁ κόσµος μισεῖν ὑμᾶς' ἐμὲ.δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγώ 
518 “υπαΡβ]θ 1019 Ἀπνοτ]ᾶ ᾖτΤο Ἀοῖο Σου, Ῥαῦ ταθ Ἱῦ ἨβῖθΒ, Ώθοβα5ο Τ 

αρτυρῶ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 
881 ΠΠΠΘΕΒ Ὀομοοτπίηπρ ᾖἸδ, ἴπαῦ πο ποτκα οξ]ζ ον] 919, 

6 δρ ἀνάβητε εἰς τὴν.ἑορτὴν. ταύτην". τω τοὔπω! ἆνα- 
Ρο πεαιρ ἵο 148 {εαρῦ, ποῦ γεῦ ατα 

βαίνω. εἰς τὴν ἑορτὴν. ταύτην, ὅτι ὁ "καιρὸς ὁ ἐμὸςὶ οὕπω 
βοῖπρ πρ ἵο τ]8 Σοβδῦ, 1ος Ξμιθ απ µποῦγεῦ 

πεπλήρωται. 9 Ταῦτα-τ δὲ εἰπὼν ύαὐτοῖςὶ ἔμεινεν ἐν τῇ 
Ώας Ῥθυπν {π1β1164, ᾿Απά μεκο ὑμίπρα Ἠατίπρ βρὶᾶ {ο ἴποπι 9 αροᾶθ πι 

Γαλιλαίᾳ. 10 .Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Στότε καὶ 
6α11199, Ῥαυ Ὑλοα πΠΘΓΘ ΡΟἨΠΘ πρ Ἠϊ5 Ὀχοίητεη ἴποηπ α9]5ο 

αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ἑορτήνι οὐ φανερῶς, "ἀλλ δὼςὶ ἔν 
Ἡθ ἨΠπεπίύτιρ το τ1θ Σεαςί, ποῦ  ἍοΡρεΠΙγ, Όαο 88 19 

” ” 3 ΄ 3 -” ε ο 

κρυπτφ. 11 Οἱ οὖν ᾿ἸἹουδαῖοι ἐζήτοῦν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ, 
Βεοτοῦ, Το ἌΠεχοθξοτθ 36ψβ Ἅπέτο βεεκίπρ Ἠϊτι αἲ ἴπο ᾖ2θα5ῦ, 

καὶ ἔλεγον, Ποῦ ἐστιν «ἐκεῖνος; 129 Καὶ γογγυσμὸς -πολὺς 
Επᾶ εαν πετ Ἅᾖ18 ηθῦ Απά ας Στης}. 

περὶ αὐτοῦ ἠνι ἐν ἄτοῖς ὄχλοιο' οἱ μὲν ἔλεγον, 
οοποεχηῖπρ Ἠϊπι Ἅ1Ἠθχθ ΑΒ ΑΠΙΟΠΡ ᾖἴ]πθ οτοιπάΒ, ΒοπΙΘ βα1ᾶ, 

Ὅτι ο - ἐστιν" ἄλλοι. δὲ ἔλεγον, Οὔ" ἀλλὰ πλανᾷ τὸν 
Ώοοᾶ 31Ἠ935: ΌῬπύοίπθτ -Βα]ᾶ, Νο; ᾖΤαὸ Ἴρ ἀεοεῖνθι ἴἨθ 

ὄχλον. 18 Οὐδεὶς μέντοι παῤῥησίᾳ ἐλάλει ᾿περὶ αὐτοῦ, 
οτοπᾶ. Νο οπθ ΟΠΟΘΥεΣ ΛΡραΏ]1ο]γ ΒΡοΚθ οοποετπίπς ἍἉἈΠΐπα, 

διὰ τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων. 
Ῥθσβτβθ οἱ ἴπθ 16ΑςΓ ΟΕἵΠθ Ἅ«ἆθπΠβ, 

14 "Ηδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Τὸ ᾿Ιησοῦς 
Ῥπῦ που 5ΟΕ56µ9 Ἰ46αςῖ [115] 3Ροιπε 3ἴμο Απιὶᾶᾶ]θ τνοπῦ αρ 716βΙβΒ 

εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκεν. 16 ἔκαὶ ἐθαύμαζονίὶ οἱ Ἰουδαῖοι 
Ίπ{ο πο ὕοπαρ]θ, απᾶ Τ/ΑΒ ἴθβομίπρ: Ὠπᾶ απο οποπα είσε, 1/Πο9 "Πεπνβ 

λέγοντες, Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν, μὴ µεµαθηκώς: 
βασίηϱ, Ἡοπ Ἅ0Ηῖβ 30πθ “Ιθῦίθτβ 1ΧΠΟΥΨΕ, ποῦ Ἠβτίπε Ἰεατπεᾶ 

16 ᾽Απεκρίθη Ἀ αὐτοῖς 1ό1 Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Ἡ ἐμὴ.διδαχὴ οὐκ 
ΞΑπΠβΥετεά  "πεπα 116518 απᾶ ααἱᾶ, Μπ φοβομῖτπρ Ξποῦ 

ἔστιν ἐμή, ἀλλὰ τοῦ πἐμψαντός µε 17 ἐάν τις θέλῃ τὸ 
ο 118 τμ, Ῥαὲξ ἸἨ]ε ιο βοπο Χηθ, 1: απγοπο ἀεβίτο 

θέλημα.αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον 
Ἠ18 σν]]]. το ο πλ Ἡθ πας ποπ θα ροσίμς πο ἸεποηΏίπς ἩὙπΠΏθίΠοτ 

ἀφ᾿ ἐκ Στοῦ" θεοῦ ἐστιν, ἢ ἐγὼ ἀπ᾿ ἐμαυτοῇ λαλῶ. 18 ὁ 
Στοπα 4οᾶ Ἅᾖ1918, ος Ένοτα ΙηΥΒεΙ  βΒρεδΚ, Ἠο ἰπαῖ ἔτοπα 

ἑαυτοῦ λαλῶν, τὴν. δόξαν.τὴν.ἰδίαν ζητε! ὁδὲ ἕητῶν τὴν 
Ἠ]πιβεΙξέ 8βρεακΒ, Ἠϊβουη ΕΙοσσ 5θεκβ; Ῥπύ Το ὑλαῦ Βθεκβ Ἅἴπο 

δόξαν τοῦ περναντος αὐτόν, 'οὗτὸς ἀληθής ἐστιν, καὶ 
β]ουυ οἳ Εῖτῃ ἔλιαί, Ἠΐπα, Ίθ Ίχαθ 18, απά 

ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ.ἔστιν. 19 οὐ ΙΜωσῆςὶ Ἀδέδωκεν' 
πλμτίρλἰθοα5π6β ἵπ ἍἈἨϊπι 18 ποῦ, 3Νοῦς 3ΜόςξεΒ 1Ώβ8 ρ]τοπ 

.---"οὖν Ἡ. ἔ--- ταύτην (γεαά τηε {6980) ΙΤΊτΑ1γ. 7 οὐκ πο ΟΤΊΤΑ. 
1ΤΤΤΑ. κ--δὲ απά αττς, Σ αὐτὸς η (9Ροᾶε) . 
ἀνέβη 1ΤΤτΑ. 3 ἀλλὰ ΙΤτΑ. Ῥ---ὧςσπ. ᾿ ὁπερὶ αὐτοῦ ἦν πολὺς ΠΠτΑ; 
πολὺςτ. Ἅ τῷ'ὄχλῳ ὕἨθ οτοπά. ο --- δὲ απᾶ ΑΤΜ, Ἂ{ --- ὃ υπττΑ. 

Ἀ --- οὖν ΓΠθτθίοτθ ΙΤΊτΑΥΓ. 
τα έδωκεν Ρ8Τθ Ππτὰ.. 

ππθτο πποπᾶρτίηρ ἐλιογθίοτο τ/ττα "ή. 
} Μωῦσῆς Ετττα ή. 

18 

ἑ ων ὁ πετ, 

2658 
πο {ο 1ἴμο τνοσ]ᾶ, 
ὃ Έοχ ποθ]πος ἀ]ά Ἠϊβ 
Ὀχοίητοι Ὦε]ίοτο ἵπ 
Ἠϊτα, ϐ6 Τπεπ οὧθσιβ 
'Βμ]ᾶ ππίο ἴλοτι, ΜΥ 
ὍπαῬ 18 ποῦ Ὑοῦ 60Π1Θ: 
Ῥαΐ6 γοιχ ὑπαρ 18 Ίαν 
χθβᾶγ. 7 ΤΠοθ υποσ]ἀ 
σπηποῦ Ἠαπίο τοι; Όας 
παθ 16 ἨαθείἩ, Ώθοδιεθ 
1 ἰοβ{γ οἳ 19, ἴπαί ἴλθ 
πγοχ]κ9 ἴπετθοξ ατθον1]. 
86ο το τρ απίο ἴλῖ8 
1ραςῦ: Ι ο ποῦ αργεῦ 
απῖο ΓΠ18 Εοαςί; ΕΟΓ ΤΩΥ 
άἶπαιρ 18 ποῦ γεέ χα]. 
60Π196, 9 ΊΓΠπεπ Ἡθ Ἠαᾶ 
ψα]ᾶ Ίλθςθ πνοτᾶς ππίο 
νΏοτα Ὦθ αὈοᾶο στ 1η 
θ11εε. 10 Ῥαὸ π/ηει 
Ὠ]8 ὈτείΏτοπ νοτθ ΡοπθΘ 
αρ, ἴπεη πνοηί Ἠθ 4]9δο 
αρ απθο πο {9ᾳς8, ποῦ 
ΟΡΕΠΙΣ, Ὀαῦ 858 16 πΘΓΘ 
πι 5εοτοῦ. 11 Τποευ {πα 
16ύΤβ βοαρΏῦ Ἠϊπι αἲ 
"μο 39Λ88, απᾶ ααῖᾶ, 
/οχο 1592 15 Απά 
ἴπετε γΓ8Β ᾷΩποἩὮ 41άσ- 
πηατίΏςσ ΑΠΙΟΠΕ 18 
Ῥεορ]ο οοπορτπῖΏρ Ἠἶπα: 
ᾷοχ ΒΟΠ10 βα]ᾶ, Ἡο ἴδα 
Ροοᾶ ΏιαἩ: οποτε ββῖᾶ, 
Ναγ; Ῥαῦ ηε ἀεσοϊνθίἩα 
1ηθ Ῥεορίο. 13 Ἠονν- 
Ῥεῖξ πο τάβΏ ΑΡΗΚΘ 
οροεπ]γ οἳ Εϊπα ΕΟΧ 1885 
οἳ {1ο Φθ1Β, 

14 Νοηυ αροαό {19 
πα]ᾶεῖ οἳ ἴμο 1θ8ςῦ ἆε- 
548 ποπῖ αρ Ιπίο 1Ἠθ 
Τεπιρ]θ, απἀ ἴπιρβῃτ. 
15 Απᾶ Τπε ἆεπβ ΤΟΒΙ- 
πο]]εᾶ, .ΒΑΥΙΗΡ, ἩἨονυ 
Ἐπιοπγούα {Π]5 τιατ 1οί- 
ἴ6Β, . Παπῖπρ ἍΊπετετ 
Ἰθαγπεᾶ 2 16 {οι ϱ1ι- 
Βυγετθᾶ ἴπεπι, απᾶ 5814, 
Μγ «ἀοοῦτῖπο 8 ποῦ 
ταῖης, Ῥαῦ Ἠϊ5 ὑιαῦ εεπό 
πηθ. 17 1 απγ τιΒή 
π/]]] ἂο Ἠϊς ον], Ἡθ 
Επα]] που; οἱ ἴμε ἆοο- 
ἀχίπς, σποδί]οτ Ἱὃ Ῥο οἳ 
οᾶ,οτιολείλεγ 1 5ρθςζς 
οξ ΤΙΥΒΕΙΗ. 18 Ηετεας 
βρθθκείη οἱ Ἠϊπιποιξε 
5εεκοείἩΏ Ἠϊδ οπΏη Ρ]οτΥ: 
Ῥαῦ Ἡο ἴλαῦ σεθκαι 
ΗΠΑ ρ]οτγ ἰπαῦ ϱεηῦ 
Ἠ]τα, πο βαπαθ Ἰα ἴταθ, 
Απᾶ πρ ππτίρΏέεοαξ- 
ΏεΒ5 18 1η Ἠϊπι, 19 Ῥιά 
ποῦ Μοφες ρὶνο τοι ἴπθ 

Ἡ ἐμὸς καιρὸς 

: εἰς την ἑορτήν, τότε καὶ αυτὸς 
ν περὶ αὐτοῦ 

6 ἐθαύμαξον οὖκ 
κ--. τοῦ πι 



264 
Ίανν, απᾶ γ6ἱ τιοηθ ΟΕ 
τ. ἹεοροίἩ πο Ίαπῇ 

Ἠγ ρο τε αροαίέ {ἴο 
ΧΙΙ πιο 20 Έπο Ῥοο- 
Ῥ]6 απευνοτεᾶ αλλά αἱ, 
ποια Ἠπβῦ α ἀθτι]: 
πο βᾳοού]πα οι το χΙ1] 
Ίμεοῦ 2ἱ Όσα» Ληπ- 
Βινοτοᾷ απᾶ βπ]ᾶᾷ απίο 
Ίπεπα, Ι Ώπγε ἆοπε οπθ 
ψ/οχ]ς, πΏὰ 7ο 31] πιαΙ- 
νε]. 3202 Μοβθβ ΤἨ9τε- 
Ἔοτθ Ρα1ο ππίο του 
οἰχοιπησςϊδῖομ; (ποῦ Ῥοε- 
σβ.15ο9 105 18 οἱ ἍΤουες,. 
τας οἳ ἴῑιε Εαΐμετς ;) 
Επά Υθ οἨ {1ο βαὈρα!Ἡ 
αγ οἰχομπησίβθ α ΤΠ. 
25 Τξ Α ΠΙΑΏ ΟΠ ἴηθ 
ΒΕΑΡΌΑἩ αἂπγ τεσοίτο 
οἰγοιπισ]δίοἩ, ἴπαῦ ἴπο 
Ίαν; οἳ Ἰο5εβ «Ποι]ᾶ 
πιοῦ ο ΏχοΚεη ; 4χθ γθ 
ΒΠΡΙΣ αἲ πθ, Ῥ6σβ11ςθ Τ 
Ίαβγο πιαᾶθ ΑΠΙΑΊ ΘΥΕΤΥ 
πυἙῖῦ Ὑγπο]ε οἩἳ 1πθ 
βαῦΏβ{Ἡ ἆαγᾖ 24 ζιιᾶρο 
ποῦ αοσοοτάϊπρ ο ἴπθ 
Άρμοαβχαπσο, Ὀαῦ ]αάρο 
χΙρΏίθοΙβ Ἱαάρπασπῦ, 
25 ΤΠεηΏ ϱη]ά 5οπ49 οἙ 
Ίπεπα οἳ ύσογάδβ]επι, Τ8 
πιοῦ ἴπ]5 Ἰ6, τν οσα 61οΥ 
Εθε]ς {ο 112 26 Ῥαὅ, 
Ίο, πε 5ΡεακεῖἩ Ῥο]ά]γ, 
ΑΠᾶ ἴἨεγ 8ΑΥ ποὐμῖπς 
Ἅππίο Ἠϊπ,. Ῥο 1πο 
ππ]θτβ Έποιπ Ιπᾶσεᾶ 
ἴλαῦ ὑπ] 18 {πο τετγ 
Οπµπῖρ 27 Ἡοπρεῖῦ 
πιθ Ἐπονυ ἴλμς παπτὶ 
πγπεπος ες: Ὀαῦ πετ 
Οητῖςί οοπιοίἩ, ΏΟ ΙΛΑΠ 
ἘπουνθίἩ πΏεποε Ἠε 18, 
28 Τηοπ οχ]εᾷ ζεδαβ ἵη 
.πθ6 ἍΊεπχρίθ 45 Ἰθ 
αβαρΏῦ, ΒΑΥΙΠΡ, Ὑθ 
Ῥούμ Κπουγ πο, απᾶ το 
Ίποι Ἱπεπςο 1 ατα: 
πά Τ ατα ηοῦ 60ΟΠ1Θ ΟΕ 
πηγςε]{, Ὀπύ Ἡο ἴπαῦ 
ΒρΏῦ πιο 18 ἵταο, τνποπα 
ο Ίκπον ποῦ, 29 Ῥτπέ 
Ἐπου Ἠῖτα: Έοσ Τ απ 

Ἅτοπα Ἠ]τα, αηΏά Ἠε ΠαἴἩ. 
εεπῖ τας, 30 Τηεμ ἴπεγ 
ΒοαρΏί {ο Ίακο Πίϊπι: 
Ῥαΐ πο πΙΡΏ Ἰα]ά Ἠρπᾶς 
οἩπ Ἠϊπα, ΏθοβΙβε 18 
Ίοισ σγα5 ποῦ γοῖ σοπ1θ. 
3] Απά ΠΙΠΩΥ οἳ ἴ]μοθ 
Ῥθορ]ε Ρε]ιετοᾶ οἩ Ἠΐπα, 
απά βα1ᾶ, Ίπεηυ ΟἨτ]ςε 
οοπιείἩ, ΙΙ] Ἡε ἄἂο 
ΧΏΟΧΘ ἨΤΙγβο]θβ Ίπατ 
«περ πηπίοη 18 πνατ 

π.-. καὶ εἶπεν ΠΤΤτΑ. 
ατεΎ/} --- διὰ τοῦτο, -- ὃ πἹ. 

Υ κρίνετε ΙπίΑ. 
3--- δὲ Ῥας ατΊτΑυν. 

πολλοὶ ἐπίστευσαν 1ΤτΑ; πολλοὶ δὲ ἐπίστευσαν ἐκ τοῦ ὄχλου τ. 

ξ.- οτ. 
Ὦθ 6ΟΏ1ΕΡ Ε, 

1ΩΑΝΝ Η Σ. ΤΙ. 

ἡμῖν τὸν νόµον, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον; τί 
ποι πο Ίαν, απᾶ ἩΠοοπΠθ οἳ σοι ΤῬχβοίβθβ ύμθ Ίαν ΤΗΥ 

µε ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; 30 ᾿Απεκρίθη ὁ ὄχλος Ἰκαὶ εἶπεν ,ι 
Ἡιθ ἄοΎεβεεκ ο ΚΙΙ12 Αμαπγοχοᾶ 1Ἠροχοπά απᾶ κααἰᾶ, 

Δαιμόνιον ἔχεις τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι; 21 ᾿Απεκρίθη 
Α. ἄεπιουη ἴλοι Ἠαδύ; πἩο περ 8εε]κϐ το 1 3λπαποχεά 

οὐ! Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἑν ἔργον ἐποίησα, καὶ πάντες 
αῇθει απᾶ οαῖά ᾖΌοΐμεα, Όπο Ὑποτ]ς 1 ἀῑᾶ, απᾶ 1 

Ῥθαυμάζετε. 323 διὰ.τοῦτοϊ αΜωσῆς' δέδωκεν ὑμῖν τὴν περι- 
1γε γγοπᾶςχ. Ἐμετοξοχθ Μο56Β Ἠ9β Ρῖτεη τοι οἴτομπι- 

΄ 2 / 3 σχ ο) "5 ΄ η 5 ρ. , . 
τοµήν, οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ »Μώσεως' ἐστίν, ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων 
6ἴβΙΟἨ, ποῦ ἰἴπαῦ οἳ “Μο568 19 15, Ῥαΐς οἳ Ίππο ΣΑΤἨΕΥΑΒ, 

καὶ "ἐνὶ σαββάτῳ περιτέµνετε ἄνθρωπον. 38 εἰ περιτομὴν 
Απᾶ οἹ 5αὈρα{Ἡ. Ψο οἰτοιπασί5θ 8 ΠΙΒΏ, 1Ε “οἰτομπιοϊβίοἨ. 

λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα µμὴλυθῇ «ο νόμος" 
3χοσθΙγοβ 1 Ίηαπ Ἅοπ βΡαρραίἩ, Ίπαῦ ΤιαΥ ποῦ Ὀο Ὀχο]κ6η πο Ίππ 

τα ῃ πμ. ν λᾶ πῃ ὃλ η θ : ο σ η 
ωσεως, ἐμοι χολατε οτι 0λον ανθρωπον υγιή εποίησα 
ο Μοςοβ, ΤΠ Π1θ ΑΓΘΥΟΒΠΡΙΥ Ῥεσβαςο επ/Ιχε]ν 3 Ύπαπ λβοιπᾶ 1 πιαᾶρ 

ἐν σαββάτῳ: 94 μὴ κρίνετε κατ ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν 
οἳ κραὈραία ἳ φυᾶρο ποῖῦ βοοοτᾶίπρ ο αἱρΏί, Ῥαῦ τρηίεοιβ 

κρίσιν Ἱκρίνατε.ὶ 325 Ἔλεγον οὖν τινες ἐκ τῶν "Ἵεροσο- 
Ππάρπιεπί ᾖπᾶρο, Ἰβα]ᾶ Ηπετεξοχθ 15οπ1ς "ΟΕ 3056 “ο 3πετι- 

-ῃ σ εν ω / 9 
λυμιτῶν,ὶ Οὐχ.οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι; 326 καὶ 
βα]ότα, 9 ποῦ ἴπ]βἩο  ἍπἎοπα πε πεεκ το ΙΙ] ππᾶ 
” λε ” - Δ ” Λ ΄ - ΄ ΄ 

ἴδε, παῤῥησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. µήποτε 
1ο, Ῥιβ]ο]σ  Ἡε 8Ρ6ΩΚ8, απᾶ ποµήηπρ ᾖἵο Πτι ΤἨ67 Βα7. 

ἀληθῶς  ἔγνωσαν -, οἳ  ἄρχοντες, ὅτι οὗτός ἔστιν 
βητυ]σ 1παγο τεοορπ]πθεᾶ "ΊἩοβε 3ηπο - "τπ]ο, Ὅπαῦ ἍᾖπΙβ Ἶν 

χἀληθῶςὶ ὁ χριστός; 27 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν' 
ἔτι]  ᾖἴπο Ομτίσεξ Βασ Ἅᾖ1πῖ6οπθ πο ]πον᾿ Ἠ/εποθ Ἅο ἶ5, 

ὁ δὲ χριστὸς ὅταν ὅέρχηται,! οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. 
Ἐνπί πο ΟἨχ]5ἱ, Ψ.ΠεποτοΙἵ Ἡθ ΠΙΑΥ 69ἵ16, Το 0Π9 ΧΠΟΥΒ. Ὢ/ηθησθ Ἅ9 1Β, 

28 Ἔκραξεν οὖν ἓν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ-]ησοῦὺς καὶ λέγων, 
ΒΟχὶθᾶ 39Ποχοξοσθ "1η 5ἱµ8 5ἱοχαρ]ο Ἰεασβίπρ 116818 απᾶ ΒΩΥΙΩΕ, 

Κάμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί' ᾿καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐκ 
ῬοίἩ π1θ 7ο ΊκποΥ;, ΑπΠᾶ 7ο Ἰποπη Ὑπεποθ ΤΠ; απᾶ οξ ΤηΥ5εΙξ που 

ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀληθινὸὺς ὁ πέμψας μ» ὃν ὑμεῖς 
1Τ Ἔμανο σοπ1θ, ὍῬαῦ 518 8ίτπθ 119 Ἴν/πο 3βεπῦ Ἰηθ, Ποπ το 

οὐκ.οἴδατε 399 ἐγὼ- δὲ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμι, 
Ίπποι ποῦ, Ῥυτ Τ Άπου ἍἉἈἨΐπι, Ἠεοβαξο Έοπι Ἠϊπι ΊΤαπα, 

κἀκεϊνός µε "ἀπέστειλεν.! 90 ᾿Εζήτουν οὖν ' αὐτὸν πιά- 
Απᾶ Ἡθ Ἅταθ βεηΏ, ΤΠΕΥ πγετο βοοΚῖπρ πεχθξοχο Ἠΐπι 1ό 

Ν ΄ ο 3 / . ” ) μυ " -” {/ ». σαι καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οὕπω 
Ίο, ὈὉαῦ πο οπθ ]βἱᾶ προαπ Ἠϊπι [18] Ἠαπᾶ, Ῥεσπμβθ ποῖ γεῦ 

ἐληλύθει ἡ.ὥρα.αὐτοῦ. 91 ῬΠολλοὶ.δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίστευ- 
Ἠαὰ οοπαθ Ἠ18 ποιτ. Ῥιαῦ πια οἳ ᾖποθ οτονᾶ Ῥε]ονεᾶ 

σαν! εἰς αὐτόν, καὶ ἔλεγον, «Ότι ὁ χριστὸς ὅταν ἔλθῃ 
ου Πτι, απᾶ  Βαῖᾶ, Ίππο Ομτὶε, Ὑπ]ἩθἨ Ἡθ οΟΠΙΟΒ, 

ἁμήτι' πλείονα σημεῖα “τούτων' ποιῆσει ὧν οὗτος 
3ΤΩΟΣΘ ρ]ρῃς δἴλαπ Ἴμθςβθ "π]] “πο -ἄο πΠὶοἃ {πῖς [Γπιαπ] 

ο... ὁ ΤΑ, ϐθαυμάζετε διὰ τοῦτο. (πεαᾶ Υθ ΨύΟΠᾷΘΥ ἴΒετοίοχο.) 
.-ᾱ Μωὺσῆς ΙΤΊΤΑΝ. χ Μωὺσέως ΤΤΊτΑΥ. :[ἐν]1.. 
Ἡ Ἱεροσολυμειτῶν τ. χ--.ἀληθῶς ΟΙΤΊΓΑΥΥ.. ή} έρχεται 

α ἀπέσταλκεν Ὠας 5οηῦ η. Ὁ Ἐκ τοῦ ὄχλου δὲ 
ο--- Ὅτι 1ΠΤΤΑ. ἁμὴ 

1ΤΤΙΑ. ο-- τούτων (Ίεσα ὧν ἴβαιι [01888] πλίοἩ) ΠήΤίΑ ΤΟ, 

μώωα οκ ωκκοκ Μἁ λαΜκ.ς 

”- 



τη. 0Η Ν. 

Εποἰησεν!» 33 Ἠκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλον γὀγγύζονλος 
ἀιᾶ2 3Ἠεατᾶ ᾖΊῑε "ῬλατίςεοἈ οξ ἴπο οτονᾶ ααυχπιυχΊπᾳ 

/ ᾿ - 
περὶ αὐτοῦ ταῦτα καὶ ἀπέστειλαν Εοὶ Φαρισαῖοι καὶ 
ας απῖτα ..... Ξ0Ηπρ8, απᾶ Ἰπεπί 1μπθ ἈΡλατίσεος "απά 

οἳ ἀρχιερεῖς ὑπηυέτας,ὶ ἵνα πιάσωσιν . αὐτόν. 8 εἶπεν 
31μο Σοβῖεξ δρτῖοβί  ο/Ώοετς. ἴπαῦ ἴπεγ τοῖσλύ ίακο ἍὨἈἨϊπι, Σβλιᾶ 

οὖν Ῥαὐτοῖς! ὁ Ἰησοῦς, Ἔτι Ἰμικρὸν χρόνον! μεθ ὑμῶν 
Σ/ποτεξοχο “Το Ἂ ρα, 116505, Ὑεῦ κα Πιο φΊπαθ πια γοα 

εἰμι, καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πεμψαντά µε. 94 ζητήσετέ µε καὶ 
1 αλ, ππᾶ Ρο {ο ἍἈἨϊπι πἩο βεπῦ της. Ὑο νγ1]] 56ος πιθ απά 

οὐχ.εὑρήσετεξ. καὶ ὅπου εἰμὶ ἐν ὑμεῖο οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 
; ΗΔΗ ποῦ Επά [παε], απά πηθχθ 3ρτη. 3χο ππαβ]ο ἍᾖΤο σοι, 

86 Ἠῖπον οὖν «οἱ ᾿Ιουδαῖοι ο ἑαυτούς, Ποῦ Ἰοὗτος 
,Ἅραῖᾶ 3ὍἨετεξοχθ πο 32εινβ σα στο ΊΤπετο 3ο 

μέλλει! πορεύεαθαι ὅτι "ἡμεῖς! οὐχ-εὑρήσομεν αὐτόν ; μὴ εἰς 
16 αροαῦ Μορο τας πο 5ηΏα]11 ποὺ ἄπά Ἠΐτι Μο 

κ. -” « ΄ 

τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι, καὶ 
{πο ο  ΑΤΩΟΠΡ ἴπθ ΆΈτεοκς ᾖβ]θ αροαῦ {ο 5ο, απά 

διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας: 96 τίς ἐστιν "οὗτος ὁ λόγος! ὃν 
Τθαο]. τηε ἄτεε]ς ὂ παῦ 5 1Η19 πνοτᾶ ΤἨΠΠΙςἩἃ 

εἶπεν, Ζήτήσετέ µε, καὶ οὐχ.εὑρήσετεξ καὶ Ὅπου εἰμὶ ἐγὼ 
Περαίᾶ, Τε πῖ]] βρθὶς 18, βπᾶ ΒΠΦΙ] ποῦ Επᾶ [ππθ]; απᾶ Ίπετο Ίατι ] 

ὑμεῖς οὐ.δύνασθε ελθεῖν ; 
γο οὖν {ο οοπ1ο 

97 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλφ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει 
ΑπάΙά (πο ἍἉἸαδῦ ᾱπγ ᾖἴποθ 3ρτονῦ οξ πο 2θας5ῦ Βίοοᾶ 

ὁ Ἰησοῦς, καὶ οἔκραξενὶ λέγων, ἜἘάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω 
7οςυς, απά οτῖοᾶ, ΒΑγΙΠΡ, 14 ο 1π]ταῦ, τοι Ἠ]πα «0Π1Θ 

Ῥπρός μεῖ καὶ πινέτω’ 98 ὁ Ἠπιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν 
ἵο ἍἨἩπιθ απᾶ ἀτ]ηῖς, Ἠο ἐπαῖῦ ἨῬε]ίετε οἩ πε, 85 βπΙᾶ 

ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς.κοιλίας.αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος 
τπε 5ογρίύατε, 1τἴτετβ οαῦοξ Ἠ]5 Ῥε]1σ βΠα]] Που οἱ "παΐες 

- - ν π ῃ - ΄ τ ” 
ζῶντος. 99 Τοῦτο.δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος οὗ 3ξμελ- 
πτιηρ. Ῥαῦ ἴΠΙ9 Ἡε 5α]ᾶ οοποετηῖηρ ἴμα ο ος π]]οι 3γγετθ 

λον' λαμβάγειν οἱ "πιστεύοντες' εἰς αὐτόν' 
αὈοαῦ σος Ξχοοξινο "1μοςθ ος 5οπ Πῖπι 

πνεύμα "ἅγιον! 5, 

οὕπω.γὰρ ἦν 
Σ0ΟΣΥ ποῦγεῦ πβ58 

ὅτι ΤὸΙ Ἰησοῦς Νοὐδέπωϊ ἐδοξάσθη. 
Γ1πε] Ἀ3βρϊτίς 1ΗοΙσ,  ὮΤεσαςςθ 1εεας ποῖ γε τας ϱ]οτῖβεά. 

40 Ἀπολλοὶ οὖν ἐκ-τοῦ ὄχλουϊ ἀκούσαντες Στὸν λόγον! 
ΜΑΜΥ ΤΠΕΥΘΕΟΤΘ οιαῦ ΟΕ ἴηπθ οτοπᾶ Ώατ]ίπρ Πεατᾶ Όποθ πυιοχᾶ 

ἔλεγον, ” Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης. 41 "Αλλοι ἔλεγον, 
βαῖά, Τηῖς 18 ἐτα]Ιγψ ἵἴποθ Ῥτορπεῖῦ, ΟἵΠοχ5 ο, 

Οὗτός ἐστιν ὁ χριστός. ὃ᾿ Αλλοι! «δε' ἔλεγον, Μὴ γὰρ ἐκ 
Της 156 πε Οπμτῖςῦ, 3Οµπετ8 Ἰαπᾶ ααπ]ᾶ, Τπεη 5οαῦ 5οξ 

τῆς Γαλιλαίας ὁ χριστὸς ἔρχεται; 49 ἀοὐχὶ! γθαφὴ εἶπεν, 
Ίᾳβ11εο "πε "Οπτῖςί 1ροπιθς ΣΝοῦ 15ίμε ΣΙβογΙρύιχο εα[ᾶ, 

ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος ΞΔαβίδ,' καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώµης 
ἐπαῖ οαῦ οἳ ἴπε 5εοᾶ οἱ ΏῬαν]ᾶ, απᾶ ἔτοπι Βείη]εποεπῃ {πε τί]]αρο 

ὅπου ἦν ΞΔαβίδ," Ξὸὁ χριστὸς ἔρχεται;' 49 Σχίσμα οὖν Σ3ὲν 
πγποτο Ἴνας 1Ρανίᾶ, {πε Οπιήςε σοπιθ52 Α ἀῑνι-ίοη {Πογθείοτο Ἱἵπ 

Σπριεῖ 4088 τ. 

πηςῬ, 

2056 
Ἱαί]ἃ ἆοποῦ 3 Τη8 
Ῥ]λαιίδος Ἡσπτά ἴλαξ᾽ 
1Πθ Ῥοορ]θ ππαχπιπχοᾶ 
ΡιοὮ ἴΠϊηπρςθ οΟπσεΓΗ- 
1πςσ Ἠϊπα; απᾶ ἴπο Ῥῆηα- 
χ19οες απᾶ ἴ]μο ολῖοξ 
Ῥτ]εβίς σού οβΏ]σοτς {ο 
ἴωκο Ἠϊπα. ὃὸδ ποια 
5αίᾷ ζᾳεσα» αιιίο ἔπετα, 
Ὑεῦ α Πτί]ο υΥπῖ]α απι Τ 
ππΙα οι, φαιά {ει Τ 
Ρο απίο ΠΙμι Ώαῦ 5οη6 

34 Ύ9 βΏπ]] 5οο]ς 
118, οπά 5Πα]] πού ππᾶά 
πι: αιμᾶ νληοτο 1 
Άτα, ἐπί) γο οπηποῦ 
σοπ1ο, 395 πει επ] 
{Πο Ζεπς ”Ώοῦς {πειη- 
5ε]τος, ἸΓΠπιίπος πῖ]] 
Ἡο ρο, ἴπαῦ τνο 5α]] 
που Βμά Ἠϊπι ὁ σν]]] Ἡο 
Ρο ππίο {πε ἀϊνρειδοᾶ 
8ΠΙΟΏς ἴπε «οπῦϊ]ος, 
Απᾶ ἵἴοπεπ ἴπο «επ- 
τις 36 Ἠπαῦ πιαπι- 
πεν οὗ επγῖπρ 15 ἰμῖς 
τπαί Τε βιἰᾶ, 9 εΏα]] 
5εε]ς Ώ]6, αιᾶ 5ἨΑ]] ποῦ 
Επᾶ Άιε; απᾶ γηετο Τ 
ΑΠ1, {[1{]ιΕ) Υο οπηποξ 
οοπις 

37 Τη {πο ]α8ί ἅαγ, 
{λαί ρτεαῦ ἄαυ οἳ ἴποθ 
ᾷθβδί, Φ6βι5 5οοᾶ απά 
οτ]οᾶ, ΒΑΥΙΩΡ, 1 απγ 
πιαν ΤΠϊτεί, ]1εῦ Ἠϊπι 
σοπιθ ππίο τε, απᾶά 
ἀτῖη]ς. 98 Ἡο (παῖ νε- 
ἨθτείἩ οἩ πιο, α5 ἴἨθ 
5ογϊρέατο Παί{ῃ 5αἶά, οι 
οξ Ἠ158 Ὀε]]γ 5Πα]] βοπ 
χΊτοετς οὗ Πτίηρ σγαΐετ. 
99 (Βαύ λμῖς 8ρακο Ὦο 
οξ ἴπο βρὶχϊ6, πυπῖοα 
1πΠεγ ἰπαί Ῥε]αετε οἩἳ 
Ἠΐνω β]ιουμ]ά τεσθῖτε-: 
40ΟΥ ἴηο Ἠοιψ ἄποςυ 
πγα5 ποί γεῖ σίνεπ; Ῥε- 
ο815ο ἴπαί ᾖεδας τας 
πού τεῦ µρ]οτβεᾷ.) 
40 Μαπγ οἳ {πο Ῥευρ]θ 
{Ποτοίοχο, ἨἨοη ΤΠεΥγ 
Ἠσατά {μ]ςδδαγσίης, 5δαῖα, 
Ο5 α ὠα{Ἡ ΌΠίς5 15 ἴηπθ 
Ῥτορηεύ, 41 Οἵποτβ 
5α1ᾶ, ΤΗϊ5 15 {πο Οητὶςῦ. 
Ῥαΐό 5οπιε βαἷᾶ, θμα]1 
ΟµΓῖ5δ6 ουπιο οαῦ οξ 
αα]ι]οεὂ 45 Ηαίξ ποῦ 
1Ἡε κβοχἱρίπτο βαῖά, 
Τμας ΟἨτίςυ οοπιείἩ οξ 
τπο 5εεᾶ οἳ Ώανῖά, αηᾶ 
οιῦ οἳ ἴμο {οππ οξ 
Ῥείη]εκεπα, ππετο Ὦςδ- 
πιᾶ ν/ας2 49 Θο ἴπετθ 
πγς 8 ἀνίδῖοη απιοπς 

Ε οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ΗΤΓΑΥΝΥ; ὑπηρέτας οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 
οἱ μα τ. ἃ--- αὐτοῖς ΑΠΤΤΑΝΥ. 1 χρόνον μικρὸν ΤΤΤΙΑ. ο. μεπθτα. | μέλλει 
οὗτος τ. --- ἡμεῖς ̓ (γεαά εὑρή. γε 5Ώ8]1 Βμά)τ. Ἡ ὁ λόγος οὗτος Τ,ΤΊτΑ. ο ἔκραζεν τ. 
Ῥ--- πρός µετ. 4 ημελλον τν Σ πα Ῥανίης. Ὀε]]ενεά Πτα. .-- ἅγιον 
1Η ΤτΑ]. { --- δεδοµένον ΡΊνεη 1, -- ὃ ΙΤΤΤΑΥΓ. ν οὕπω 1ΊτΑ. ' σἐκ τοῦ ὄχλου οὖν 

ἴδοππε] ουῦ οἳ {πο οτοιΓά {Πεχείοσθ 1ΙττιΑ. 
των Ν) ΗΠΊΤΑΝΥ. 3 -- [ότι]α. 35 --[δὲ]απᾶτ. Ὁ οἱ ἴπευ ΗΤΤΑ. 
Ἐ Δανιὸδ αν; Δανεὶδ ΊπχΑ. «9 ἔρχεται ὃ χριστός ΙΠΤΑ. 

7 τῶν λόγων τούτων ἴμεδε ποτας (--- τού: 
---δετ. 

Ε3 ἐγένετο ἐν τῷ Όχλφ ΗΤΤΑ. 
ἆ οὐχ ΠΊτΑ. 



2606 
3Πθ Ῥθορ]θ Ὦοσπα5θ οἳ 
Ἠΐπι, 44 Απάᾶ 5οπιθ οξ 
{οτι πνοι]ᾶ ΊΏατο {- 
Κοπ Πίτα; Ὀαῦ πο ΤΙΒΠ. 
Ἰπὶᾶ Ἠμιᾶς οπ Ἠίηι, 
45 ΤΠθη σππηθ ἴλπο οῦλ- 
9978 Όο ἴχιθ οἩῖθξ ρε]θδ 
Ἁλιᾶ 'Ῥπαχίδθοδ; Απᾶ. 
άπεγ βρ]ᾶ απίο "μεσα, 
ΝΓΗΥ Ὠατθ 7θ πού 
ὈχοιρΕ! Ἠϊπα 2 46 ΤἩ9 
οΏϊσθίβ ΑΠ5ετοᾶ, ἨΝε- 
ΝΟΥ ΠΠ8Ώ 8ραΚθΘ κο ὑμ]ς 
ὮλΑΠ, 47 ΤΠθηΏ ΑΠΡΠΘΓ- 
εᾱ ἴπαπα ἴπο ῬΠαχίβοθα 
Ἅτο 7ο 8ἱ5ο ἄθοσίτεα 
48 Ἠατο αΠ7 οἱ ἴμθ 
χυ]θς8 ος οἳ πο Ῥμα- 
ἱ56Θ8 Ὀο]Ιθγεᾶ οπ Ἠάπα 
49 Ῥαῦ ΓΠ]β Ῥεορ]θ γ/πο 
ΚποπθδίἉ ποῦ ἴμο Ίαπ 
Αθ οΠΥΒΘΙΙ., 50 ἨΝϊσοᾶς- 
ΤάΙ5 Βῑ( απῦο ἔ]οτα, 
(1ϊθ εμβῦ οβ/Ώθ 6ο 26518 
Ὦγ πἰρλἡ!, Ῥεϊπρ οπῬ ος 
Έπεπι,) 61 ού] οἳς 1. 
Παάρο απῄ ΤΒΗΏ, ΏθΕΟΓΘ 
16 Ἠομς Ἠϊπα, απά που; 
σ/παῦ Ώο ἀοοῦμῖ 52 ΤἩογ 
Ἀπβποτοᾶ απᾶ ααῖἀ 
ππίο Ἠϊτ, Ατί ἴποα 
Β]5ο οξ 411199 5 ΒΘΒΥΕΊ, 
Επᾶ Ἰοοκ: ος ους οἱ 
11169 βτἱβοῦἩ πο Ῥγο- 
ῬΠοῦ, ὅδ Απᾶ οΥοΙΥ 
Απ ποπῦ Ἱηίο Ἠ]Β 
ΟΠ Ἠομβθ, 

ΥΤΠΙ, «ἆθρις ποπ 
ἀΠ{ο '1Ἡο πποιπὺ οξ 
Ο01Τ6Β, 2 Απά εατΙγ 
Ίπ Τἴπο πιοτηΙπᾳ, Ἠθ 
ομταθ Εραϊπ Ιπίο 1ἴηθ 
1θπιρ]θ, απᾶ α]] ἴπο. 
Ὅθορ[θ σβταθ πηῖο Ἠΐτας 
Απᾶ Πο παῦ ἀθ γι, ἀπ. 
ἑβαρπί ἴἨθτα,. 8 Απᾶ 
{πο βοτἱρθΒ απᾶ Ῥπατ]- 
5988 ῬτουρΏῦ ππίο Ἠΐπι ̓  
8 ΊΤΟΙΙΑΏ ΤΑΚΘΠ ἐπ α- 
ση απᾶ ὙἩπεν 
μπεσο νι Βεῦ Ἠος 1π 1ο 

8, 4 Τπθγ ΒΑΥ υπ[ο᾿ 
πίτα, Ἰαείου, (μα γνο- 
ΤΙΑΏ 88 ἴθκοι Ίπ Α- 
ἀπ]1{θσγ, ἵπ πο ΥΘΣΥ 
Βοῦ, ὁ ΝοἩ ἨΜοπος ἵπ 
Τμθ ν οοπιπιαπᾶοᾶ 
τβ, Έλπαῦ Βάση ποα]ᾶ 
Ῥο βὐοποᾶ; ὈῬπίς τπαί 
εΏγοµί ἴποιν 6 Της 
Ὁπαγ Βαϊᾶ, ἵοπιριίπα 
Ἠΐπα, Όλα λος πι]ρ]οί, 
ΊἨβγθ ἴο βοσιςθ Ἠλπι, 

ΤΟΑΝΝ ΗΣ, 
δι 

ΠΠ, ΥΙΠ. 
τῷ ὄχλῳ ἐγένετοὶ αὐτόν. 44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν 
Ὢ1θ οσοπᾶ οσοιτγεᾶ Τεσβιαθ οἱ Ἠΐπα, ἙῬλμΐ βοιαθ 3άοθίτοᾶ 1ος Ἀίπεπι 

πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς Βἐπέβαλενί ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας, 
ἴοίακο πι δρα ποοπθ 1αἱᾶ οπ πίυ Ἠαπάη, 

45 ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρι- 
Όαπιθ {Ποχθξοχθ {1Ἡθ οΒΠοΟΓΒ το 'Ἡο ολίεε ος απᾶ Ἐλησ- 

σαΐους' καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, ΙΔίατίϊ οὐκ.ἠγάγετε αὐτόν; 
βόθΒ, Απά "Ββ]ᾶ ο ο /λοσ, ΤΗΥ Ἅἀἱὰ γο πού Ὀχίιρ' Πἰπιο 

46 ᾿Απεκρίθησαν οἳ, ὑπηρέται, Οὐδέποτε Κοὔτωο ἐλάλησενὶ 
3Αιαγθτθᾶ ᾽ 1Μ6 '3οΐβσθτα, Ἄοπος ”παΒ ΒΡΟΚΟ { 

ἄνθρωπος Ἰὡς οὗτος ἄνβρωπος.. 47 ᾽Απεκρίθησαν ' ποῦνί 
18Η 56 ἍᾖΤΠίΒ' ἨΙΒΗ, ΄ «Αηβγγοχαᾶ |  ασιδα 

οαὐτοῖςὶ οἳ Φαρισαῖοι, Μἠἡ καὶ ο πεπλάνησθε; 48 μή 
5(Ἠθτα Ἅᾖ}ί19 ιαδτη βρ]πο 4ῃατο ὕρας ἀθοεὶγθᾶ 2 

τι ἐκ τῶν ἀρχόντων. ἐπίστευσεν. εἰς αὐτόν, ἢ ἐκ τῶῦ 
Άληγ 3οπο “οξ 5019 τα1οχΒ 1χ1βς ο]ίογοᾶ , - τυ ος οἳ Ἔλο᾽ 

ν 

Φαρισαίων; 49 Ράλλ" ὁ ὄχλοζ. οὗτος. ὁ μὴ.γινώσκων τὸν, 
ῬΗΑΤΙΒΘΘΒΈΌ Ῥυΐ ΦΠίς οχουγᾶ, πυηΙοἩ Ἅἆπον8 ποῦ ὣιο 

νόμον ἀἐπικατάρατοί! εἶσιν. ὄθ Λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, 
Ίανη, Βοσπτβθᾶ 19. 3678 Ἀἰσσήρσιαα το Ίμοπι, { 

τὸ ἐλθὼν "νυκτὸς! πρὸς αὐτόν,! Τεἴς ὢν ἐξ αὐτῶν; δ1 Μὴ 
. ΠΟ ΟΑΠΠΘ τν ΞΕΝΗ το Ἠΐπι, 3019 νώης οξ ασ) 

ὁ. νό ος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν-μὴ ἀκούσμ Ἱπαρ᾽ 
ασ απ 14065 1αᾶρο ὕπο μον Ἀπ]688 Ἱδ Ἠαρτο Ἰιουτά τοσα 

αὐτοῦ πρότερον, καὶ γνῷ τέ ποιεῖ; ὅλδ ᾿Απεκρίθησαν καὶ 
Ἠίπηβο]Ε Ἀτεῦ, Επᾶ ἘπογΏ πγλαῦ Ἡθ ἆοθς 2 ΤΠΘΥ βΠςπθτοᾶ αιιά 

πεῖπονὶ αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶι Σἐρεύνησον! 
Βθᾶ ο -- ἈΑ]5ο μοι “οξ 5011199 αρτί 2 ΒΘΛΤΟΙ 

καὶ ἴδε, ὅτι Σπροφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίαοῦ Σοὐκ.ἐγήγερται.! 
Απᾶ Ἰοοχ, Τμαῦ δα ού οἳ 6α111εθ Ίβ8 ποῦ 186, 

ϐβ "Καὶ ἐπορεύθη ἕκαστος εἰς τὸν.οἶκον.αὐτοῦ. 
Απᾶ "ποθηῦ᾿ 1080 ᾖἵο 18 Ἀοπςρ, 

8 Ἰησοῦς.δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν' 9 ὄρθρου .δὲ 
Ῥαϊ ο. ποπ νο . πποιπί οξ0ἱν6 Απά αν ἄννα 

πάλιν παρεγένετο εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο πρὸς 
ΑροῖἩ Ἡ9 ϱΒΊ4θ 1πῖο ἴχθ ἔθπαρ]θ, απᾶ α]] ἴπο Ῥοορίθ οἈΠΙθ το 

αὐτόν' καὶ καθίσας  ἐδίδασκεν αὐτούς. τα υσιν δὲ οἱ 
Ἠϊπι; απᾶ .. ΒΑῦ ἄοππι Ὦθ π88 ρβοβίπρ 1ποθπα, - αρπὰ "πο 

αμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς αὐτὸν γυναϊκα ἔν µοιχείᾳ 
ἽὝρ δρα "Απὶᾶ 5119 “ἘΠΑτΙΒΘΘΒ. 1ο -΄ Επι ϐ ὙΟπΙβΙ 1π. βἀα]ουγ 

κατειλημμµένη», καὶ σπισοος αὐτὴν ἐν  µέσῳ, ἃ λέγουσιν 
ως ῬορθυἹ ἴακοιπ, απᾶ ατσες βοῦ Ἡο Ἅἡπ [1Βο] πα]ᾶΣί, 1πογ βασ ́  

αὐτῷ, Δίδάσκαλε, αὕτη. ἡ γυνὴ κατειλήφθη Ὀἐπαυτοφώρφ! 
το Ἠΐπα, ο... τηΙΒ πο. 88 ἴἈ]κθη 1π ἴμο νοχγ βοῦ 

µοιχευοµένη. ὅ ἐν-δὲ τῷ ο ̓ΣΜωσῆς! ἡμῖν ἐνετείλατο 
με . Νου ἵη ο ἼἼοβος π8 σοπιπιαπᾶθὰ 

τὰς τοιαύτας. ἁλιθοθολαϊσθανὶ σὺ οὖν τί λεγεις} 
Βποῖ το ο βἰοπθᾶ : ἴλοι. εν σηιαῦ λές ἶλος } 

ϐ Τοῦτο.δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτὸν ἵνα ἔχωσιν κατη- 
Ῥπαὺ ὑπ] Ἅᾖ1πογ Εαὶᾶ πθτορίίπα Ἠίπι πα που ταὶρΏῦ Ἠατθ ἵο Λο» 

Ἀ 6βαλεν ΙΤΤιΑ. 
πος Τ[ττα]. 
4 ἐἑπάρατοί 1 ΤΊΤΤΑ. 
{οΣΠ1ΘΣΙΥ 11τΑ. 
7 ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης 11:Α. 
ῥεύθη .... ἅμάρτανε (ση, 11) [α]ωτττλ. 
Ρί0ΠΘ Τι 

ετη --- λαλεῖ βρεβἰςα τ. 

ο -- περὶ αὐτῆς. οοπ6οσπίως Ἡου Ἱ,” 

1. ὡς οὗτος ἃ ἄνθρω- 
ο [αὐτοῖς] Ἱς. Ρ ἀλλὰ ΗΤΤΚΑΥΡ. 
.--- νυκτὸς ΗΤΤΑ. ξ - πρότερον 

5 εἶπαν ΙΤΊτΑ. τν ἐραύνησον ' ΤΊσΑς 
Σ οὐκ ἐγείρεται 4965 ποῦ θ1ἱ56 ΙΙΤΤΓΑ. 9 --καὶ ἔπο- 

υ ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ Ψ. ο Μωϊσῆς Ν. κ λιθάζειν ο 
πο. 

κ ἐλάλησεν οὕτως 1/ΤΤΓΑ., 
ηλ. οὖν ΧΑ. 

Σα ὁ ἐλθὼν νυκτὸς 'πρὺς αὐτόν π. 
7 πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ ΗΤΊΤΑ. 

1 Διὰ τί ΤΤτΑΤΓ. 



στη], 6 ΟΗΝ. 
γορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς. κάτω.κύψας, τῷ,  δακτύλῳ 
οαδθ 1άπα, Ῥαῦ ὄεθα5 ἍµἨΠπτῖπρ βἴοομθᾶ ἄονπ, ίἩ [Πἱ5] ἍΆπρες 

ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. Ἰ ὡς.δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, 
πιτοῦθ οςἳ ᾖΤἴμο ρτουπά. Ῥαῦ α5 ἴπεγ εοπιϊπαεᾶ  αδκίπρ Ἠϊπα, 

ἀνακύψας εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ὁ ἀναμάρτητος ἡὁ- 
Ἠανίηρ ΗΕθᾶ αρ Ἠϊπαβε]ξ Ὡρβαῖᾶ ᾖἴἵο ἴπεπι, 1Ἠε β1ΠΏ]ο5δ» ΟΠ8 ΑΠΙΟΠΡ 

μῶν πρῶτος τὸν λίθον ἐπ᾽ αὐτῇ ᾖβαλέτω. 8 καὶ πάλιν 
ψοα Ἀτεί, 31Ἠθ δ5ίοπθ ας ἍΌπας ᾖ3εῦ “Πίτα 3σαςῦ. Απά αραῖῃπ 

κάτωκύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. Ὁ οἱ δὲ ἀκούσαντες, 
Ἠατίηρ βἰοορθᾶ ἄοππ Ἡθ πτοίθ οπ πο ρτοιπᾶ. ἈἘΒπίίπογ ΠἨανίπς πεβτᾶ, 

καὶ ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, ἐξήρχοντο εἷς καθ’ εἷς, 
Αμᾶ Ὦν ἴπο οΟΠβΟΙΕΠΟΘ ΛΤεῖπρ οοπτ]οίθᾶ, Ἠπεπῖ οιῦ οπθ Ὦγ οπ6, 

ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἕως τῶν ἐσχάτων' καὶ 
Ἱοριππῖησ τοπ ᾖ1ἴἨθ θ]άςχ 9Π68 απ] Ὥᾖ1πο Ἰαδῦς Ἀπά 

κατελείφθη µόνος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν  µμέσῳ ἑστῶσα." 
ππας 1ος 8Ιοπθ ᾖθ518, απᾶ ἴπε ποπαβπ 1η Γ1Πθ] πα] βἴαπάίηρ. 

10 ἀνακύψας.δὲ ὁ Ἰησοῦς, καὶ µηδένα θεασάµενος 
Ἅπά "Πητίηρ "ΗΕ(εᾶ “αρ "ΠΙταςε]Ε 170555, Ἀπᾶ "πο "οπθ "αεεῖης 

πλὴν τῆς γυναικός, εἶπεν αὐτῷ, ἔ Ἡ γυνή. ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι 
υαῦ  ἍᾖΤμο ΤΥΟΠΙΑΗ, Βοὶᾶ ο Ἡας, ἼΨοπιαΏ, ὙΠΘΙΘ 8Γθ ἴποςο 
« ΄ ’ ο) ΄ . ’ « ᾿ 

δἱ κατήγοροί.σου, οὐδείς σε ἱκατέκρινεν; 11 Ἡ-δὲ εἶπεν, 
{Πίπο α6οµ»οσς, Ἆπο 9πθ 5Ἴ16ο 1414 “οοπάσπατ ὃ Απά πο βηίᾶ, 

Οὐδείς, κύριε. Ἐἶπεν δὲ αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ ἐγώ σε κατα- 
Νοοπςθ, Βτ. Απᾶ 3βαϊᾶ "ο “Ἡετ Ἅᾖθδα»δ, είπες “Ἱ “ἴπορ 14ο 

κρίνω" πορεύου καὶ µηκέτι ἁμάρτανε.ὶ 
Συοπᾶθίιη: Ρο, Ώπᾶ, ηοΟ ΠΙΟΣΘ ΒΙΏ. 

129 Πάλιν οὖν λὸ Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησεν,! λέγων, σα 
Αραϊπ ἴΠετεξοτθ Ίθεαπβ ᾖἴο ἴπεηι ΕΡΟΚΘ, βαγΊηρ, 

είμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου ὁ ἀκολουθῶν Ἰἐμοὶὶ οὐ.μὴ 
πι πο Ἠρβρῃί οξἴ1πθ ποτ]ᾶ4;: ο πα Ἅᾖ{1οἱ1οπ8 πω ἍᾖΙΠ ηοΟ νῃβθ 

[η , π ο » ῃ Ε ᾿ ε/ η ., » -- 
περιπατήσει ἐν τῷ σκοτίᾳ, ἀλλ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 

ΒΏς11 α]]ς Ίπ 1ηπο ἄατκτπθβ, Όπίύ ΕΠα]] Ώπτο πο Ἱϊρμί οξ ἴπο 119, 

19 Ἐἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτοῦ 
ΞΒαϊά “ὕπεγεξοτο 56ο Ἠΐτα 1519 

μαρτυρεῖς'. ἡ.µαρτυρία.σου οὐκ.ἔστιν ἀληθής. 14 ᾿Απεκρίθη 
Ῥεατθδί πσπεβι; 11Ψ πηλῦπεββ 18 ποῦ ττας, ΄ “ΑπΑπγετεᾶ 

᾿]ησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, 

ΞῬΠατίδεοβ, Ἴποι οοποργηίηπᾳ {ῃγεοιε 

11θεᾳ«5 απᾶ Επὶᾶ ᾖἴο ΐμοπι, Ἐγεπϊξ Ἰ Όεαςσ π]ίποβ οοποργπῖηπς ΤΥ5εΙΕ, 

ἀληθής ἐστιν ἡ.μαρτυρία-μου, ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ 
ἴχαθ 18 τΏΥ ΥΙΌΠΘΕΑΒ, ΈΏθοβπβο 1 Κποιη πἨεπσθ 19681196 απᾶ 

ποῦ ὑπάγω' ὑμεῖς.ἱδὲῖ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι "καὶ ποῦ 
ψηϊμες Τρο: Ῥαΐ το Χπιοη ποῦ ὙἨεποθ 1 6ΟΠΠΘ Ἀπᾶ τν ϊίἨος 

ὑπάγω. 16 ὑμες κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε ἐγὼ οὐ κρίνω 
1 Ρο. Ὑο ἍαοοοτᾶίπΡ [ο ἴπο Πεβῃ Παάρο, χ 1αᾶάρο 

οὐδένα. 16 καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγώ, ἡ κρίσις }ἡὶ ἐμὴ πἀληθής! 

561 
Ῥιαῦ ἆοδαφ κίοο 
ἄονπ, απάἀ πι )ιζ 
Άνσογ Ἱπχοίο οἩἳ 
γοιπᾶ, αξ (Ποιρ]ι ]ι 
ισα ἐιεηι πο. 7 Ὦ 
χο ἔΠαγ οοπἠπαεᾶ 
ασ]εῖηρ Ἠῖτα, Ἡο 11Εεοᾶ 
τρ ἸἨπαςε]ξ, «πὰ ϱα]ά 
πητο ἴπεια, Ἡη παῦ 1 
πηϊποαῦ δα ΑΠΙοὉΡ 
σου, 1εῦ Ἠϊια Πηςί οὐδῦ 
Ά Βἴοπε αἵ µον. 8 Απᾶ 
Αραΐπ Ἠο 5{οοροᾶ 4ο 
Ἀηπά Ὑποίς οἨἩ Ὦᾖἵλπ 
ριουλιᾶ, Ὁ Απά λα 
Ὑ/ἨΊοὮ Ἰιθατᾶ εί, ο 
οομν]οτοᾶ Ὦγ {Πεῦγ ο 
οοηβοῖθποθ, ποεπί οιαΏ 
91ο Ὦγ οπε, Ῥοριππῖης 
β0 {1ο ε]ᾷςε5ί, εὔεπ απία 
πο Ἰ]α5ῦ: απᾶ οεδυιν 
πγΗ5 ]οξί 8Ίοπα, απᾶ ἴπθ 
ΊΝΟΠΙΑΊ β{ρπᾶϊπρ 1η {6 
πηϊἁδιῦ, 10 ΊΓπεπ «ε5αΒ 
Ἠαπᾶ Η{1ρᾶ αρ Ἠϊτηδο]ξ, 
Αι 841’ ποπο Ῥαΐ ἴμθ 
ΝΟΠΙΩΠ, 6 βαἱᾶ απίο 
ῶετ, ΊΓΟΙΟΑΠ, γΥΏεγε 9ΓΘ 
Έποβδε ἴΠίπο βοοἈςοτβ2 
Ἠπ{Ώ πο ΠΙΑΠ 6ΟΛεΙΠΙ- 
εᾱ ἰπεος 11 319 βα1ᾶ, 
Νο πιαα, Τιοχά. Απᾶ 
«1θβαφ σα]ᾷ Ἱαη{ο ΊἸες, 
ἸΝοϊίπετ 4ο 1 οοπᾶεταπ 
ἴλες: Ρο, αλά Εἶπ πο 
110Γ6. 

12 Τεν ϱρα]ο Ἱθπας 
βραῖπ ππ{ο ΤἨετα, ΒΛΥ- 
118, Τ ατα πο Πρηι ο 
ΤΠο νγοσ]ᾶ: Ώο ἴπαι {ο]- 
Ἰονγεία πιο εἩπ]] ποῦ 
ππα]]ς 1π ἄπτ]κπεςς, Όπε 
ςΠα]1 Ἀατο ἔμο Ηρ]έ οξ 
119. 13 Τηο ῬΠατίπορα 
ΊΠοχεξοχθ βε]ᾶ παπίο 
Ἠϊτα, Τποα Ῥεατεβί το- 
οοτα οἳ {Ἠγαοιξ; ἴπγ 
χεοοτᾶ 5 ποῦ ἴχμο, 
14 Πε5δαβ αηβινοτθᾶ απᾶ 
βη]ᾷ. ππίο Ίπετα 
ΤποιρΏ Ι Όοᾶμς τοοοχἆ 
οἳ πιγςο]Ε, εί ταΥ τε- 
οοτᾶ ἵ5 ἵταπο: ἓοτ Ι 
Έχουν νεος Τ οππηθ, 
Β1ιά ΥΥΠΙίΏοχ 1 ρο; Όας 

Ὁ οαλΏοῦ ἴθ]] τυποποθῬ 
οο]Ώο, αλλά συ π]ίμυτ 1 

Ρο. 15 Το Ίπᾷρο αξίες 
1πο Πθ5Ώ: 1 Ἰαᾶρο πο 

Ώο 0Π6. Απᾶ Ἡ ο]αάρο ἼΑ]νο 1, 5]αάρτηθπῦ πι ἔταθ 1ηΡΏ. 16 Απά ποιΙξεΤ 
η , . ΣΣ; 5. ος ; ἀμάρο, τι Παάρπιεπα 

ἐστιν' ὅτι μόνου οὐκ-είμί, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὁ πέµψας µε Όπα- Ἰπ ἵταο: 1ος Τ οτι ποῦ 
1, ΤἨθοπΠβθ Άοπο 1Ιαπιποῦ, Ῥαῦ Ἰ απᾶ ίπθ”πΠο "βοπύ “ππθ ἍΕς- π]οπθ, Ὀπίό Τ απά {19 
οι τει. ο Β »« ρ ρ.; Πο. Ἑωΐπος ἐμοῦ 5οπῦ παρ. 

τηρ.' 17 καὶ ἐν τῷ νόµμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ Ῥγέγραπται,! ὅτι 17 1ὲ]ςαἷςο ιετθύον ἵπ 
1πετ. Απᾶ Ἰπ 3]αων 39189 γοις δ η5 Ῥθεπ νπ]έίεπ, ἔπαῦ Υουσ Ὁ παί ἴμθ 

’ ΄ ε ; 2 , Π « λἠὴ ΤΟ ΏιεηΏ 
δύο ανθρώπων ἡ µαρτυρία ἀληθής ἐστιν. 18 π. εἰμι ο ας δι πα ο 
ΟΕ Όπο ΤΙΘΗ. πο τπ]ύπθςς ἴταθ 15. 81 Γοπ6]ηπο {ππί Ῥεατ πὔποδα οἳ 

“ἲ οὖσα Ὠθίηρ Υγ. Ε-- Ἡ γυνή π Ἀ αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ ([ὁ] τι) Ἰησοῦς ΕΤΤΓΑ. 
, 

Άμοι τς. κ περιπατήσῃ 5ου] ννα]]ς Ότττανγ. 
5 αληθινή ΤΤΤΙΑ, 
ΝΥ10ἴΘη 5. 

1 σος δὲ Ὀαέ τ. 

9--- πατήρ (Υεαᾶ Ὦθ Πο Βεηῦ 106) τν. 

Ρ τα ἡ ΟΥ αΤΊΤΑΥΓ. 
Ρ γεγβαμµένον ἐστὶν {ῦ ἵΒ 
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ΧΩΥΒΕΙΞ, Απᾶ {πο Ἐαίπεσ 
Όμαῦ βεηπῦ πιο Ῥοευτοίῃ 
πνζηθξΒ ΟΕ 19. 19 Τετ. 
ΒΑ που αππῖο Ἠῖπι, 
Ἴπεχθ 18 ἴἩπν Εαίμοτῦῇ 
θθις Απαπετοᾶ, Ὑθ 
ηε]ίπος ΠΟΥ 116, ΠΟΣ 
ΧΑΥ Εαΐπος: 1 γε Ἠπᾶ 
Έςποσππ παθ, 79 βποι]ά 
Ἠπνο ΚΠΟΠΏ ΤΙΥ ἘΈα- 
11θχ Ά1βο. 20 Τπεβο 
πποχᾶβ βΡΑΚθ ᾖθβας η 
1Ἡε ΤΓΘΑΒΙΣΥ, Β58 Ἡθ 
ἑβαρηύ ἵηπ ἴπο ὕεταρ]ο: 
Ἀπά πο πιβη ]αῖά Ἠαρπάς 
2Π Ἠϊπα; {ος Ἠϊ5 Ἠοις 
πγας ηοῦ γοῦ οο{16, 

21 Τμθυ αβἰᾶ :65πε 
Αραῖη υπο ὑλεπα, Τ ο 
ΤΗΥ ΠΑΥ, απᾶ γο βΠαΙ1 
Βθε]ς ταθ, οπᾶ ΕΠα]1 ἀῑθ 
ἵπ τοις βἶπβ: υπΙέπος 

Ρο, 7θ ορηποῦ σοπᾳ1θ. 
22 Τηρπ βα]ᾶ {πο 761ΥΒ, 
ΠΠ] Ἡο 11] Ἠϊπιεο]{ὸ 
Ῥθσβτβο Ἡοθ βα(Ἡ, Γηῖ- 
ἴπος 1 ρο, Τθ οδΏπο' 
60Π6, 23 Απάᾶ Ὦο παῖᾶ 
ππ[οίῃοτι, Ὑθατθίτοτα 
Ῥεπθβία ; 1 απ ἔγοπα 
ΒΡΏΟΥο: Υθ 89 ο {18 
πγοτ]ᾶ; Ἰ απι ποῦ οΕ Μπ]8 
πποτ]ᾶ. 24 1 βαϊᾶ ἴπετε- 
Σοτθ ππίο γοα, ἐπαὺ γθ 
ΕΏα]] ἀῑθ ἴπ τοις βἶπβ: 
ἔοχ ἵξε το Ῥο]ίετο ποῦ 
ἐλαί Τ 8ηι ᾗ6, Ὑθ 5πα]1 
ἀ4ἱθ ἵ τους ΑἱΠΒ, 
325 ῶχεη βα]ᾶ ἴπεν ππίο 
Ἠϊπα, πο τὸ ἴποα 
Αιᾶ ᾖθβπβ πβΙζἩ ππζο 
Τλεπι, Ἐτθη Το 8απιο 
ἐπαῦ Τ εθὶᾶ απο γοα 
Ίτοπι ἴμο Ὀερίππίπρ, 
29 ΤΤατο ταν ὑπ]πρε 
Το Β8Υ απἆ {ο ]αᾶρο οξ 
σοι: Ὀπί ε ἴμαί βεπῦ 
τηρ Ἰ5ίτιθ; απᾶ 1 ερεα]ς 
{ο ἴπο πγοτ]ᾶ ΊμΠοξθ 
{Πῖπρς νλῖοα 1 Ἠανο 
Ἡθατά οἳ Ἠϊπι. 27 Τπεσ 
ππάθτεῦοοᾶ ποῦ (παΐ Ἡθ 
ΕΡΑΚΟ {ο ἴπεπι οξ ἴηπθ 
Ἐαίμοτ,. 28 ΤΠεω πβ]ά 
16βιις ππύο ὕμοτα, ἨΓαθη. 
Ψθ Ίατο Ε[εᾶ αρ ἴπο 
Εοπ οξτααπ, που βΠά1] 
ψο Κποῦγ μαῦ Τ Άτα ᾖ, 
Ἀπᾶ 1λαίΐ 1 ἄο ποϊπῖπρ 
οξ ΤαΥΒΕΙΕ; Ὀπῦὺ 8 τα 
Ἐκίπος Ἠβίῖπ ἱαπρηί 
πηθ, 1 ερεακ ἴμεβο 
{Ππῖπρα, 29 Απάᾶ Πο {μα 
πεηῦ τρ ἵς η τηο: 
{πο Ἐαίπος Ἠαίλ ποῦ 
Ἰ1θΕύ τας 81οπθ; ΞΟΣ 1 ἆσο 

ΙΩΑΝΝΗΣ. τπι,͵ 
: π. - » ο ” «- 

μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρε, περὶ ἐμοῦ. ὁ 
Ῥελτβ πΠίπθΘΒ σΟποθΓΠΙΠΡ ταγβο], απᾶ θελσα Ἰγγ]ίπεββ "οοποθστῖπρ, "πιο 11Ἡ9 

[4 - ” 

πέµψας δε πατήρ. 19 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ὁ 
3γπο “εεπῦ ἔταθ ;Ἐδίμεσ. Τπεγ βαῖᾶ ὕἩεχθξοσθ ὕο Ἠῖπα, μετ ᾖ8 

πατήρ-σου; ᾿Απεκρίθη 3ὸϊ Ἰησοῦς, Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν 
ΤΗΥ Ἐαΐμοσ 2 3Απεγγετθᾶ 116818, 3ἨΝεΙτβθε πιθ το Ἐπον πος 

πατέρα.µου εἰἐμὲ ᾖδειτε, καὶ τὸν.πατέραµου "ῄδειτεἄν.! 
παγ Ἐαΐμοι. ὮΤξ πιθγο]ηλάΚποπῃ, 5159 παγ Ἐαίπες γογγου]ᾶ ἩατθΙσπιουῃι, 

20 Ταῦτα τὰ ῥήματα ἐλάλησεν Σὁ Ἰησοῦς! ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, 
Τηοςθ πποσᾶς βΡρο]κθ Ίθβαβ ᾖπ ἴμο ΤχΘΒΦΗΣΣ, 

διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ' καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὕπω 
νθασομίπς ᾖἹπ 1] Έεπιρ]θ; απᾶ πο 0ΠθΘ τοο]ς πΐπα, 40ΟΥ ποῦ γος 

ἐληλύθει .ἡ ὥρα- αὐτοῦ. 
18ᾶ οοπαθ Ἠϊ5 Ἀοατ, 

21 Ἐϊπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς [ὁ Ἰησοῦς, Ἔγω ὑπάγω, 
3Φοαιᾶ “Ἱλμοτθξοχο “αραῖπ 5ΐο 5ίΠοπα 1Τοβα5, 1 Ρο ΑΊΥΑΣ, 

καὶ ζητήσετε µε, καὶ ἐν τῷ.ἁμαγτέα ὑμῶν ἀποθανεῖσθε'. ὅπου 
Ἀπᾶ το πι]] βθοῖς Ἴπθ, Απᾶ 1η ο βἵη ο π]]] ἄῑρ; πυΏοτθ 

ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ.δύνασθε ἐλθεῖν. 399 Ἔλεγον οὖν οἱ 
1 Ρο ο ΑχοἹπαΡΙθ Ἅο οοπ1Θ, ΑΦα]ά “Ἔμεχαξοτο 11118 

’ . , ῃ -ε . ε/ , ε/ ον. νε ωβο 
]ουδαῖοι, Μῆτι ἀποκτενεῖ ἑαύτόν, ὃτι λέγει, ὍὉπου ἐγὼ ὑπάγω 

3ήοθγγε, Π1 Ἡο ΧΙΙ ὮἨϊπιξαϊξ, ἐπαῦ ἨεβΑΥΑ, ας Τ Ρο 

ὑμεῖς οὐ.δύνασθε ἐλθεῖν; 398 Καὶ "εϊπενὶ αὐτοῖς, ες ἐκ 
ο 816 ππβρ]θ ἍᾖΤο σοπιθῇ Απᾶ 9 ΒΒἰᾶ ᾖῥο ἴμαπι, Ὁ Ἅ1τοΏι 

ν τῶν.κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί' ἡὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου 
Ῥοπεαία Άχθ, Ίτοπι αὐοτθ ΒΤΩ: ο Ξπγοτ]ᾶ 

΄ " 3 μρι α] 1 ο) Φ΄οψ) α] -- ΄ / τσ 

τούτου" ἔστε, ἐγὼ οὐκ-ειμι ἐκ τοῦ.κὀσµου.τούτου. 34 εἶπον 
ΣΠ18 86, 1 Ἁπωποῦ οξ 9Η15 νγοσ]ᾶ, : 1 5αᾶ 

οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς.ἁμαρτίαις ὑμῶν' ἐὰν-γὰρ 
ΥΠΘΓΘΕΟΤΘ ἴογοι ἴπαῦ γοπ]]]άϊ ᾖ ψοις εἶης; Ἐοςχ 1ξ 

μὴ. πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε.ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 
7ο Ῥε]οτο ποῦ πας ΑΠΩ [πε], ο π]] ἄϊθ 11 361πβ 

ὑμῶν. 395 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, Σὺ τίς εἶ; ΧΚκαὶϊ! εἶπεν 
α1γοιτ. ΤΠοΥ 5αἱᾶ ἔποχεξοχθ {ο Ώπα, "Τπου πο Αγιο Απᾶ 3βεϊᾶ 

” . σρι ” ” μ στ λ ε/ Δ ο. ς ο) 

αὐτοῖς 5ο' ᾿Ιησοῦς, Την.άρχην ο τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 
31ο “Ὅῃοτα 119818, Α]θορείμπες ᾖ1Τλαῦ νι Αἶξο᾽ 18 οσοι. 

960 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν' ἀλλ ὁ 
απ ὑῆπρς 1 Ἠανθ οοποθεπίπᾳ σοι ΤΟΒΑΥ Απά ἴο]πᾶρο; Ῥπῦ Ἡρ πο 

πέµψας µε ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἃ Ίκουσα παρ᾽ αὐτοῦ, ταῦτα 
βεηὸ . πιο Ὥἴταθ 1, απά 1 νηιαῦ Τηεατᾶ Ίτοπ πι, ἴμεςο (ΠΙπρΒ 

λέγω! εἰς τὸν κόσμον. 27 Οὐκ.ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς 
1βαύ ἵο 1ἴπθ Ἅνοσ]ᾶ. Τπογ Ἐπεντ ποῦ ἰπβῦ ἴπο Ἐπίπος Το ΐπαπαι 

ἔλεγεν. 328 Ἐἶπεν οὖν "αὐτοῖς! ὁ Ἰησοῦς, Όταν ἑψώ- 
Ἡθ 8ΡΟΚθ οξ, Ἀθαϊᾶ 3ὔμοτεξοσο “το 3ἴἨθτα 11681, ΊΠεπ γο επΒ]] Ἠατθ 

σητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι' 
1{0θᾶ πρ ἴπο Ῥοηῦ οξ 18Η, ἴπεη το ϱΏα]] πουν ἐπαῦ Ἰ απιΠέ], 

καὶ ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδεν, ἀλλὰ κἀθὼς ἐδίδαξεν με ὁ 
Απᾶ τοπ ΤηγΒΘΙΕ 14ο µποϊµῖπρ, Ὁπυ 858 «ΞοβαρΏῦ Ὁ 

, Ὁ π ” . λ -- 9 ῃ ε ῃ ἕ Π 
πατήρ-μουὶ ταῦτα. λαλῶ. 29 καὶ ὁ πέμµψας µε, µετ 
αταγ "Εαΐμος, ᾖλμεβο ἑμῖπρα Τ βρεαῖ. Απά Ἡθ πΠο κ5δεπῦ παθ, ΠΙΕΙ 

ἐμοῦ ἐστιν οὐκ.ἀφῆκέν µε µόνον “ὁ πατήρ, ὅτι ἐγὼ τὰ 
119 18 3160 "ποῦ πιο “Α]οπθ 1119 “Ἐαίμαες, ΤῬεοββθ' ἴμο ἐμῖπρε 

α--ὁ ΟΙΤΤτΑΥΓ. 
ἓ--- ὁ Ἰησοῦς (/εαά Ὦθ 5α1ά) τΤ Ίνα. 
Σ--. καὶ ΙΤΊτΑΥΓ. 
Ἐαίογ) 1ΤΤτΑ, 

.--ὃ Ἰ]ησοῦς (γεαᾶ Ἡθ 5ρο]6) οΓ τττανν. 
σ ἔλεγεν 1ΤΊτΑ. π τούτου τοῦ κόσμου ὉΤτΑ. 

5 λαλῶ ΠΤΤίΑ. »-- αὐτοῖς ΙΤΤΓΑ., δ-- µου (γἐαᾶ ἴθ 

ς ἂν ᾖδειτε ΏΤΊτΑ. 

 [ὸ] τς. 
.9--- ὃ πατήρ (γεαᾷ 9 ΙθΕῦ ποῦ) ΗΤττΑ. 



ΥΠΠ. 0 Ἡ Ν.. 

ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε, 90 Ταῦτα αὐτοῦ.λαλοῦντος 
Ῥ]εβαίπς ᾖἴοΠῖπ ἆο ΒΙΠΑΥΒ, «7]οςο ΣπίπρΒ 198 “Ἠθ ᾿ΒΡροΚθ 

πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 
ΙΩΒΗΥ. Ῥοε]ιεγοᾶ οἱ Ἠίπι, 

9] Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ 
3 σα] ιν “ἜἨΘτΘξοθ ᾖ3165π8 ἵο {πο 3ππο :Ἠθᾶ “ρομογθᾶ ὅοπ "πῖτα 

Ἰουδαίους, ᾿Εὰν ὑμεῖς µείνητε ἐν τῷ -- τῷ ἐμφ, ἀληθῶς 
1ΤογγΕ, τε 7θ ἈΏ]ά ᾖἵπ γγοχ. ΣχΗΥ, ἔτα]γ 

µαθηταί µου ἐστε' 99 καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ 
"Αἰδοῖριθς Ίπαιγ ο 4το. Απᾶ ο ϱΏς]] που ἴπθ ἀταία, :Απά Ίἴμο 

ἀλήθεια ἐλευθερώσει ἡμᾶς. 98 ᾽Απεκρίθησαν ἀαὐτφ,) Ἀπέρμα 
ἑταία βΏα]] βεῦ ἔτεο τοι. ΤΠΕΥ απβυγοτθά Ἠΐπα, 3αρθᾶ 

᾿Αβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ  δεδουλεύκαµεν πώποτε' πῶς 
ΣΑΏταμαπις ὙΓθ ΑΘ, μπᾶ {ο ΑΠΥΟΠΘ Ἠατο Όθεπ ππᾷοχ Ῥοπάμρθ ΊἨθτες; ἍἩἨοΥ 

(8. ἑοποοπς) .᾽ ς 

σὺ λέγεις, Ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε: 94 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς 
Σπσὰ λβαγοβί, Έτεορ γο εΏα]] Ῥεσοπιθ 2 Ἀληπγγετεᾶ "λοπι 
πα) - 5 ῃ αι ος : ν ε/ αδὰ ς οι 
ὁἳ Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω ἡμῖν, ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν 

1/6εα8, γοατῖ]ψ τνοτ!ῖψ 18Η οσοι, ἴλαί ΘπεΓγοπθ ὕπαῦ ῬΓβοβίβθβ 
µ « ιά ” ΄ ᾿ - « ΄ { 3 -- 

τὴν ἁμαρτίαν δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας. 9δ ὁ.δὲ δοῦλος 
απ 8 Ῥοπᾶπιααι  ᾖ6 οξ Επ, Νογ ἴ]θ Ῥοπάπιαη. 

οὐ-μένει ἓν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν.αἰῶνα'.ὁ υἱὸς μένει εἰς.τὸν  αἰῶνα. 
ΒΌϊάᾳ6ς ποῦ 1π {πο Ἠοαςο ΣΟΥ 6ΥΕΓ; τπε Βοῦπ ΑὐἱάθΒ ΣΟΣ 6ΥεΣ. 

86 ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσ- 
18 «πετεξοχθ {Πο Ῥοπ Ἴγοα ᾖβΠα]]38εὐ 46, τεβ]]γ 1τεθ 7ο 

εσθε. 97 οἶδα ὅτι σπέρµα ᾿Αβραάμ ἐστε' ἀλλὰ ζητεῖτέ µε 
βΗΏβ]1 Το, 1 που ἴπιῦ 3ποεά ᾖΑΏταΠαπιΒ γθατθο; Ὀαῦ ο κεεῖ 19 
2 .” ε/ ς ΄ τε” μ » - 3 ε - 5. . 

ἀποκτεῖναι, ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ-χωρεῖ . ἓν ὑμῖν. 8 ἐγὼ 
ο το, Ῥεοβαβθ 3Ἀποτᾶ 1ΤΑΥ Ἠβ8 ηοΟ εΠίΓΑΠΟΘ 1π Ύγοι. 1 

δΙ ἑώρακα παρὰ τῷ.πατρί.Εἔμου! λαλῶ' καὶ ὑμεῖς οὖν Ἀὺ . ρι.' μου αλω" και υμεις ουν ο 

σού Τ Ώατο εεοπ πϊα 1ωΥ Εβίλος Βρεβζ; απᾶ Ύγθ ΊΤ]ετείοτο νΏαῦ 

ἑωράκατεῖ παρὰ ᾿Ἰτῷ.πατρὶ ὑμῶν" ποιεῖτ. 99 ᾿Απεκρίθησαν 
7θἨΑνθΘΡεει τν γοιχσ ΞΑἴΠθΣ ᾱο., ΤΠεγ βπησνγεγεᾶ 

. κ ή ) . 4 « ” , ΄ 3 ’ ο) - 

καὶ “εἶπον! αὐτῷ, Ὁ πατὴρ.ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστιν. Λέγει αὐτοῖς 
Ἀπά ααἷά ἍᾖΤολμῖτ, ὅοπτ'Εαίπεσ 1ΑΡΓΗἨΑπα 318. 808 75ο δίΠθτα 

11 Ἰησοῦς, Βί τέκνα τοῦ ᾿Αβραὰμ 3'ἦτε,! τὰ ἔργα τοῦ. Αβραὰμ 
Ἓὔερδα8, ΤΕ ολΙ]άτεπ οἳ ΑΆτημαπι Υθ πετθ, ἴπο ΨΟΣΚΒ οἳ Ασαβατα 

ἐποιεῖτε. ἄν 40 νῦν.δὲ ζητεῖτέ µε ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς 
πο ποπ]ᾶ ἄο; Ῥαῦπον γε:οε]ς πιθ το ΚΙ], Β ΤΠ πο 
. ΄ ΄ « - ΄ ελ 3” 3. - -” 

τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, ἣν Ίἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ" 
119 ται {ογοα ἎἨαβς ΒΡΟΚΕΠ, ἨὙυΠη]οὰ 1 Ἠεβτᾶ τοπ ανά: 

τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ.ἐποίησεν. 41 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ 
τηῖς Αρταπαπι αῑὰ ποῦ, Ὑο ο ἴπο γγοσ]κϐ 

πατρὸς.ὑμῶν. Εϊπονὶ Ροῦνὶ αὐτῷ, Ἡμεῖς ἐκ πορνείας Ἰού 
ΟΕΤοιΣ Σαΐποτ, Τ]ιεγ 5αἷᾶ ἴπετθξοτο ὕο]ῖχα, ὙἨθ ο Ξοτπ]οβθίοη "ποῦ 

΄ θ π ο ῃ » ᾳ θ η [ τ, τμ 
γεγεννηµεθα. ἕνα πατερα ἔχομεν, τὸν θεόν. 45 Εἶπεν τοῦν 
πατο Ὀθεπ Ῥοσηπ;: Ο0Πθ ἍἘαβίπετ Ἡπθ απο, αοᾶ. Φοβιᾶ 3{Ποχαξοσθ 

αὐτοῖς 3όἸησοῦς, Βἰ ὁ θεὺς ἵ πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε.ἂν 
“,ο2ΐπεπα 1]εεα, ΤΕ 6οᾶ Ἐαίπες οἴγοα ποτε, γο ποι]ά Παγοθ]οτεᾶ 
Ἅ δν σΝ Α 2 - -. οὃν» νε : 2 ὃν ι ο. ) 
ἐμε' ἐγώ-γὰρ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω' οὐδὲγὰρ ἀπ 
τηε, 4051 ἍἼΊτοπι ἄοᾶ «οΆβπωθ ΞοτύἩ απᾶ απι οΟΠΙΘ; ΞοΣ πθῖίηπετ οξ 

ἐμαυτοῦ ἐλήλωθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός µε ἀπέστειλεν. 49 Τδιατί! τὴν 
Ώιγβο]ξ ἨβγοΙ οοπ1θ, Ὀπαῦ ηοθ 3τηθ α19ρΏΏ. ην 

ἆ πρὸς αὐτόν ἴο Ἠίτη τΤΊτΑ. ε--- ὁ [τν]. 
{1θ Ε αἴΠΕΓ) ΙΤΤτΑ. Ἀ ἃ ἠκούσατε υΥλαῦ γε Ἠανο Ὠεατᾶ ΤΤΊτΑ. 
1ΤΤιΑ. κ εἶπαν ΙΤΊτΤΑ. Ἅᾖ[ὸ] τι. τι ἔστε Υε Τε ΟΙΤΤΤΑ. 
Ρ --- οὖν ΙΤΊΓΑ. α οὐκ ἐγεννήθημεν Ἱπετθ ποῦ ΒΟΣΗ 1.ΤτΑ, 
}-- ὁύπει. ἵ διὰ τί υττΑ, 

Γἃ ἐγὼ ΊΤΤε; ἐγὼ ἃ Α. 
ὶ τοῦ πατρὺς ἴλε Ταΐἴπος 

ντο ἄν ΟΤΊτΑ. 
«Σ--- οὖν ΟΗΤΤΓΑ.. 

209 
ΑΊπασα Ίοκο { 
{παῖ Ῥ]θβκο Ἠΐπαι, 90 
Το βρηχθ {Ἠεβο πεογᾶς, 
ΣΑΑΏΥ ῬθΗθγοᾶ ο. Ἠΐπα, 

31 Του ϱαἰᾶ Ζεραν 
{ο 1ποςο ὦονβ πΠίο] 
Ῥομεγεά οἩ Ἠίϊπα, 14 γο 
οοπ{ίπιθ 1π τΏΣ ποτά, 
ἔλεπ Ἀτο γθ ταΥ ἀῑβοϊ- 
Ῥ]6Β Ιπᾶθοᾶ; 35 απᾶ Υο 
"3Π8]11 ἸςποΥΥ πο {τα 
Απᾶ Όιο Γταία ΑΒΏ. 
ΣηβΚο 7οπ1τεθ. 98 ΤΠΕΥ 
βηςνγοτθᾶ Ἠϊπι, Ίο 
ΑΕγαΠβτη”ς αθθᾶ, Απ 
Ὑ/ΘΣΘ ὨΘΥΟΣ 1Π Ῥοπᾶβρο 
Το ΑΤΠΥ ΤΙΒΠ: ἨοΥ ΒΑΥ- 
ορ ἴποα, Ὑθ εἰα]] ῶο 
πηβᾶθ 4τοοῦ 94 ζεβαβ 
ΑΏΒΥΓΘΤΘΑ {ποπα, Υετ]γ, 
ποχ!]γ, Τ.65αγ ππίογτοα, 
Ὕποβοςτες  οοπηταϊί- 
Μεί1ι αἵη 18 19 5ετταπί{ 
οἳ εἶπ, ϐδὔ Απά ἴ]θ 
εετναηῖ αὈἱάςθίΗ ποῖ 1π 
{Πε Ἠοιβθ Εοχ οτε: ὃέ 
{19 βοη αδίἀείχι θτος. 
36 ΤΕ {ο Βου {ποτείοσθ 
ΒΏΑ]] πιβκο τοι 1τες, 
7ο βΠΒ]] Ῥο ἔτου πᾶάοςᾶ, 
37 1 πουν ἐλαῦ Το βτθ 
ΑὈχαβαπαΏ εεεά; Όπε 
ψο θε] {ο ΕΙ] της, Ὦθυ 
6818Θ ΤΩΥ ποτά Ἠρίι 
ηο Ρ]βορθἵπγτοι. 981 
ΒρεαΚκ {παῦ νηιῖοη 
ΈΆπτεβεεπ πΙ{Ἡ ταγ Ἐη- 
ἔποτ: απᾶ 7ε ἆο ἰπαῦ 
πγΏΙοἩ 7θ Ἠβτε βθ6π 
πι τους «{Αἴμες, 
99 Του απβυγετθᾶ βπᾶ 
Ββῖᾶ ππίο Ἠϊπα, Αρτα- 
Ὥασπι 18 οἳς {βἴΠεγ. 
Πεβαβ β81{1 απο ἴπετα, 

γθ πγεγο ΑὈταλατο”6 
οΏ]]άτεπ, γο ποπ]ά ἄο 
{ῃεπγοσ]ε5 οἱ Αηταπατα, 
40 Βυΐ πού 7ε εοε] {ο 
ΙΤ] τας, Αα παν {που 
Ἠβίπ {ἴο]ά τοα {πθ 
ΌτατἩ, σΏΙεὮ Ἰ Ἠατο 
Ἠεατᾶ οξ ἀοᾶ: 118 ἀἷά 
ποῦ ΑΡΣΑΊΑΠΙ, 4] Ὑθ 
4ο ἴπε ἀεεᾶς οἳ τοις 
ΣΑἴΠεχτ. Τῆοπ βα1ᾷ ἴἨοΥ 
το Ἠϊπα, Πε Ὀο ποῦ Ῥοσα 
οἱ {οτγη]σαθῖοι; τθ 
ὪὭανθ οπο Ἐαίπες, ευςν 
αοᾶ. 42 ἆᾖθρας εαἰᾶ 
πηίο Ίπεπι, 1 οᾶ' 
ππετθ Τον Ἐαΐμεςσ, Υθ 
πγοπ]ᾶ Ίοτο τηε: 1ος Τ 
Ῥχοοθεᾶθᾶ ῄΜοτῦη απᾶ 
σαχπθ ἔτοπι ἀοᾶ; πεῖ- 
1ποχ ο8Π1θ 1.08 ΠΙΥΞΟΙΞ,- 
Ῥαΐξ ηε βεηύτηο, 45 ΤΗΥ 

Ε --- µου (γεαᾶά 

4 
9 εἰπαν τ. 

.--ὁ π[τε] 



ἆο γο ποῦ ππάεταζαπᾶ 
ἩΙΥ ΑΡρεεοὰ 2 ένεπ Ὄο- 
σ5π,8θ Σα ομηπούῦ Ἠθας 
ΤὰΥ Νοτᾶ. 44 Ὑθ ατε ΟΕ 
«σι: Ξἴποχ {πο ἀετ]], 
επᾶ ἴρο 1αδίς οἳ τουσ 
Σαΐπεχ γο π]]] ἄο. ο 
9/Φ Α, ΙΙ εχοχ Έτοπα 
{πε Ῥερϊηπίηρ, απᾶ η- 
Ὅοᾶε ποῦ ἵπ {χο ὑτα{μ, 
Ῥεομιςὸ {ποτο 5 πο 
ἐχαί] {απ Ἠϊπα, εν 
Ἠθ βροπκείἩ α Ἠε, Ἡθ 
βροβ]κοῦἩ οἳ Ἠϊ5 οὗνη: 
2οχ ο ἶ9 α 1αχ, απᾶ ἴπο 
Σηΐηεχ οἱ 16, 46 Απᾶ 
Ῥεσααςο Τ 1ε]] Ίσα πρ 
ἐταῖἩ, γο Ῥε]ῖετο 1θ 
ποῦ,. 46 ἨΠΙΕἩ οἴτοια 
οοπγ]ποθί] ταθ Οἱ δη 
Αιιᾶ 181 Βασ ἴμε ἐγα{Ἡ, 
πΏγ ἆο γε ποῦ Ῥε]ῖετο 
1ηθ2 47 Ἡε ἴλπαί 16 οξ 
ρᾶ Ἰθατοίι οᾶ8 
πνοτᾶς: γΥό ΙΠεγεξοτε 
Ἠεαχ {επι ποῦ, Ώεσβαςθ 
78 4το ποῦ οἳ οᾶ. 
48 ΤἨοπ απαγοχθὰ ἴμθ 
6158, απᾶ βαἱᾶ ππίο 
Ἠ]ϊπα, ΘΑΥ στο ποῦ πο]] 
επαῖ Έποα ατό α Θατηὴ- 
σΙζαη, απᾶ Ἠαςύ α ἀετ]]ῇ 
49 ὕεεας αηδυετεᾷ, Ι 
Ώπνε ποῦ α ἀοτῖ]; Ὀπῦ 
1 Ἡοποις ην Ἐαίπες, 
Απᾶ γο ἄο ἀἱδποποιιχ 
πηο, 90 Απᾶ Τ 5οε]ςποῦ 
τΠῖΏε ΟΥΥἨ ΡΊΟΣΥ: ἴπεχθ 
15 οπο ἴλαί βεεκείἩ ππᾶ 

Ψοχ!]ψ, 1 5αγ ππίο τοι, 
1{ α πιαπ Ίζθορ τα 5η7- 
1ΠΡ, Ἠο 9ηα]] ποτοΥ 5εθ 
ἀεαίἩπ. 59 Τπου εαἷά 
ΤἨθ ὤσπς απίο Ἠ]πι, 
Νου πο Ἓπου ἰπαῦ 
ἴποι Ἠαςί ο ἀοτ]]. - 
ὮΏτπΏατα 15 ἀεπᾶ, Απᾶ 
Ἔλμο Ῥτορ]λείθ; απᾶ ἴποα 
βαγοςῦ, ΤΕ α ΠΙΑ Ἱθερ 
ΙΩΥ δ6ΗΑΥΙΠΡ, Ἡθ 5Πα]] 
ΤἩΕΤΕΣ {ᾳσίο οἱ ἄεαίῃ. 
50 Ατὸ ποια ῥρτθἙίεχ 
ἵἨπαη οἳσ Εαΐπεσγ Αρτα- 
Ἠατα, πο 15 ἀθμᾶ 2 
ἈΑπᾶ ἴἨο Ῥτορβείβ Άχο 
ἀσπᾶ: π/ηοπα πιβ]κορῦ 
ἴλοα ἱἩγβε]{2 54 ζεξιβ 
απηπντετοᾶ, ΤΕ 1 Ποπουγ 
ΧΩΥΕΘΙΕ, ΤΟΥ Ἠοπουιχ 15 
πιοῦμῖηρ: 16 15 τν Ἐα- 
ἴπες {πας ΠοποιτείἩ 
1ηΘ: ΟΕ ΠΟΠΗ γθ 847, 
ημαῦ ο 15 πουσ οά: 
9ὃ γεῦ γο Ἠβτε ποῦ 
Έπονη Ἠϊπι; Ῥυῦ Τ 
Ἐπου Ἠΐπα: απᾶ {5 Τ 

1ΩΑΝΝΗ Σ. ντι, 
. ῃ προ σον : 

λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ.γινώσκετε; ὅτι. οὐ.δύνασθε ἀκούειν τὸν 
Ἄρροες]ᾗ ΙΙΥ ἄοτσο ποῦ Ίπου2 ἈΒοσπαβθ 76 4τε ἀπαρ]θ ήτο Ίεβτ 
λό ς . . « ” ντ 3 ῃ - ὃ όλ, 3 Γ 
ὀγον τὸν ἐμόν. 44 ὑμεῖς ἐκ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστἒ, 

: Ἀπιοχᾶ ΣΗΥ. Ὢῶφ οξ-ΓΠπο] Αάΐῑετ ἡ|ἴλμο ἀθτι] το, 

καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ.πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος 
Απᾶ Ίπε 1α8ἱ8 οἳ Ψουχ Ξαΐπεσ σε ἀεβῖτο ὮᾖΤο ἄο. Ἠο 

ἀνθρωποκτόνος ἦν : ἀπ᾿ ἀρχῆς, καὶ ἔν τῇ ἀληθείᾳ Σοὐχὶ 
8 πιυχᾷθχαχς πγας Έχοπα [11ο] Ῥοριπηϊίπᾳ, απᾶ Ἱπ ἴπο ἍἈταία 3ποῦ 

/ ϱ/ 2 ” 2 ΄ ” ψ, -- ε/ ο . 

ἔστηκεν' ὅτι οὐκ.ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὕταν λαλῇ 
1ηβς οὐοοᾶ, Ώθοβμςο {Ἡογο ἵν πο πα πι ἈἨϊπ, ΊΠΟΠΕΤΕΣ Ἠθ της βροα]ς 

τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν.ἰδίων λαλεῖ". ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ | 
Ξρ]5εμοοᾶ, ἔτοτι ἍἨϊβοηπ ΊἨεδρεαΚΑ; 2ος 3 1]ατ Ἡρῖθ απᾶ {19 

πατὴρ αὐτοῦ. 45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγωΣ, οὐ 
Σ1Πεσς ο ἵθ. 1 λαπᾶ 3ρεοβαβο ἴμο "τμ. Ἀρθαῖ, Οπου 

οφ ΄ ΄ ια] ε ” .] / ΔΝ ς / 

: πιστεύετέ µοι. 46 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει µε περὶ ἁμαρτίας; 
1γο "ᾶο Ῥε]ϊετο τη, ἨΠΠϊςλ οἳ - γοα οοπτσΊποσϐ π1θ οοποεσηῖπρ 51η » 

εἰΞδὲῖ ἀλήθειαν λέγω, "διατί! ὑμεῖς οὐ.πιστεύετέ µοι; 47 ὁ 
Ῥυιΐ 1 ἀχαία Ἱεβρεαξ, ἩὙἍὉἩγ ύο ᾖ}4ο-ποῦ Ὀο]θγο πιο ἍἨο πεί 

ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκοῦει' διὰ. τοῦτο ὑμεῖς 
Ἰ οξ '"Οοᾶ 1ο  Ἅτνονᾶς οξ ᾷοᾶ Ίθατβ:  1ἨθίΘΕΟΘ σε - 
ο) » () εϱ/ . ” ” ν 3 ’ ” ΄ 

οὐκ.ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ.έστέ. .48 ᾿Απεκρίθησαν 
Ἠεαχ ποῦ, Ῥεοαιξθ οξ 4οᾶ γε ατεποί. Απβιγετοᾶ 

υρῦνϊ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ “εἶπον" αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς 
ἔματεξοσο Όλο θπΒ απᾶ εαᾶ ο λΠίπ, Ξ3Νοῦ πο] 183Υ νο 

ὅτι ἀΣαμαρείτης! εἶ σύ, καὶ δαιµόνιον ἔχεις; 49 ᾿Απεκρίθη 
Ὅπαῦ ο Βαπηρτ]ίαν Ἀατὸ που, απᾶ αάεπιοα Ἅ-Ἠπεαῦὸ 3Ληςπγοτοᾶ 
, ο στι ν , .. » ῃ ν . η ῃ 
]ησοῦὺς, . δαιµόνιον οὐκ.ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν.πατέρα.-µου, 
1196818, Ἄ ἄεπιοπ - Ἠπτεποῦ;: ὭἡἸῬαῦ 1Ιποπυασς ταγ Εαί]μες, 

Ν ε - . ΄ ία κ . .) μυ ε) ”- 3 ΄ νι ο 

καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετε µε. ὅθ ο... οὐ.ζητῶ τὴν.δόξαν.µου 
Απᾶ Ὑο ἀἱκποποισ π1θ, ας 1 5οε] ποῦ 1ΩΥ ΡΊΟΣΥ : 
” .. - 3 ’ Γ ε) Γι ’ « - ορ 

ἔσιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. δ1 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν 
Ίποτθ 5 Ἡθ ΠΟ ΒΘΕΚΒ απᾶ ᾖπάροθ, Τοχϊ]γ τετ] 1 αγ ίοτοα, Τε 

τις τὸν «λόγον ικα τηβήσφ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῇ 
ΔΠΥΟΠΘ Ἀποᾶ παν 1κθορ, ἀθεαίἩ Ἅᾖπωο πῇςο Βα]] Ἡθ 5ε8 

εἰς τὸν. αἰῶνα. 9 εΕἶπονὶ Εοῦνὶ αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, Νῦν 
ΤΟΥ 6ΥΕΥ. «οαὶᾶ "Ιπεγεξοτο δὲο Ἠῖπα 1419 276975, Νου 

] ’ ϱ/ , » ᾿ ν ” ’ Ν ε 

ἐγνώκαμεν ὅτι δαιµόνιον ἔχει. ᾿Λβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἳ 
Ύπθ ἸςποΥγ τηαῦ α άοπιοῃ Ίἴποι Ἠββῦ, «ΑἈταοβατα ἀῑεᾶ Απᾶ πα 

προφῆται, καὶ σὺ λέγει, Εάν τις τὸν-λόγον.µου τηρήσῃ, 
Ῥτορηοίς, Απᾶ ἴποα ΑβΑ7θβΒί, 1 4ἨΠ7οπθ 3πιγ "ποχᾶ Ἓκοερ, 

η ῃ Ἶ ΄ τ ΄ 2 9 ..” ῃ τας μεὸ 
οὐ-μὴ Ἀγεύσεται! θανάτου εἰς.τὸν.αἰῶνα. δὺ μὴ σὺ μείζων 

1η πο νδο 5Πα]] η {λδίο οἱ ἀθαῖα 40 6Υ6Σ. ἍἜμου “ρτεβίες 
-” 9 : » ᾿ ια ε/ ε) κ ε 

εἶ τοῦ.πατρὸς.ἡμῶν ᾿Αβραάμ, ὅστις ἀπέθανεν; καὶ οἳ προ- 
ααπῦν Ίπαπ οαχ Σαὔπες ΑΡταµαπι, ἍἩἨΠΠο ἀϊθα 2 Ἀπᾶ ἴμο ἍὭΌῬτο- 

ο ΄ ἐθ . ΄ Ν 1 η) ο] 4 ΑΛ ι 

φῆται ἀπεθανον'" τίνα σεαυτὸν ᾿σὺ' ποιεῖς; ὅ πεκριθη 
Ρη9ί5 «ἀϊθᾶ ! Ὢοπι Ἠγεοιξ "ἴποα Ἰταρκορύτ ΣΑπαγοτεᾶ 

Ἰησοῦς, Ἐὰν ἐγὼ Υδοξάζωϊ ἐμαυτόν, ἡ-δόξα.μου οὖδεν ἐστιν' 
«1εσας, τή 1 Ρ]οτ]{σ ΤΙΥΒΘΙΞ, ΣΥ Ρ]ουψ ποὐπῖπρ 18; 

” ε ΄ ε αν ς -” “ 

ἔστιν ὁ-πατήρ-μου ὁ δοξάζων µε, ὃν ὑμεῖς λέγετε, ὅτι 
ς ἂν 18 Ώιγ Ἐαΐμετ Ίο Ρ]οχἱβεβ το, [οξ] πποπα το Βασ, ἴποῦ 

θεὺς ὑμῶν" ἐστιν, ὅδ καὶ οὐκ.ἐγνώκατε ' αὐτόν, γω δὲ οἶδα 
“0οὰ Ίτοις ες, Απάᾶ ο Ώατο ποῦ Ἐπονπ πι, πὀΙ ἆπονυ 

Ν 

Ὅπ - τοῦ ἴμθ ουτττΑ. κ οὐκτ. σ-- [ὠμῖν] ιο {μεθ τ, Σ--- δὲ Ου αιττγΑ. 
5 διὰ τέ ΙΤτΑ. ο. οὖν ΑΙΤΊΤΑ. Οδ εἶπαν ΗΤΤΑ. ἆ Σαμαρίτης τ. 9 ἐμὸν λόγον ΕΤΤτΑ. 

ὺ( ο ε --- οὖν ΙτΤτΑ. Ἀ γεύσηται 9ηοιι]ά Ἡθ ἴβῦθ ΟΙ/ΤΤΤΑΥ. α-- σὺ( 
ποιεῖς τηρ]ςεβῦ ἴΏοιι) σι πττΑ. ὰ δοξάσω 5Ώ8]1 ϱ]οσίγ τα, } ἡμῶν οἱὶ ΤΙΤΑΝ). 



ΡΗΙΙΣΧ. 60Η π. 

αὐτόν' "καὶ ἑάνὶ εἴπω ὅτι οὐκ.οῖδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος 
Πίτα: ππᾶ 15.7 ᾖἰπβῦ 1 που πο Ἠϊα, 1914119 ἍΊΆκο 

υὐμῶν,! ψεύστης' ἀλλ" οἶδα αὐτόν, καὶ τὸν.λόγον αὐτοῦ 
Σου, 8 Ἰασ. Ῥιΐς 1κπου ἍᾖἨΠῖτι, απᾶ Ἠΐ5 ποτᾶ 

τηρῶ. 66 Αβραὰμ ὁ πατὴρ. ο, ἠγαλλιάσατο | ἵνα «τἴδῃ 
1 ο Αυγηπατν τοιτ Εαὶ οχιι]{οά 1π ἐπαῦ Ἡο εΠοι]ά βεθ 

τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν' καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. δ7 1Βϊπονὶ οὖν 
Ἔ3αγ πιγ, Ἀπά Ἠρβαπ απά ο μα Φαῖά 1λεχοξοτο 

οἱ Ιουδαῖοι πρὸς αὐτόν, Ἠεντήκοντα ἔτη οὕπω ἔχεις, 
ἴπθ οενθ το Πῖτα, Έαιγ ΤΘΔΙΑ Γο]ᾶ] ποῦ γεί ατί ἴποι, 

καὶ ᾿Αβραὰμ ἑώρακας» ὅ8 Ἐἶπεν αὐτοῖς Τὸ! Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν 
απᾶ Αὔχππαπα Ἠπδῦ ἴμοι βθεπ Ἀδαὶᾶ 3ο "πεπα 1ὔε9μβ, ὙΥετ]γ 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὰμ δει απ εἶμι. 69 Ἠραν 
τοτῖ]σ Ἰσαγ ἴο 5ου, Ῥεΐοτο ΑΌσαβαπα Άι, ΤΠΕΥ ὕοοκ τρ 

οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ αὐτόν' Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη, 
ἔποτε[οχθ 5ίοᾖςς ἴπαῦ ἴΠογ μισό ομαδα Ἠϊΐπας Ῥπύ ζθδα5 Ἠ]ᾷ Ἠϊπαδε]ϐ, 

271 
αποπ]ά αγ, 1 ἆποιν 
Ἠϊπα ποῦ, 1 βΠα]] Ῥο α 
Ἱϊαχ Ίο ππίο γοι: Όας 
1 Κποπ Ἠἶπι, απᾶᾷ Ἱεερ 
Ἠἱ5 Βπγἰηρ. 6 Ὑοιτ 
Ἐαΐπος ΑΡΤΑΠβπα τε- 
Ποϊαθεᾷ ὕο βεοθ ΠΙΥ ἀ4πγ: 
Άπᾷ ο βατ; ἐὲ, θ1ιᾶ ΥΥΛΒ 
ρ]αᾶ. ο7 Τοπ βαἱά ἴπο 
«9. θσο ππ{ο Πΐτπι, Τηοια 
Ἀτῦὸ Ἀοῦ γεῦ Η{ἱγ ΤοµτΒ 
ο]ᾱ, απά Ἠαβέ{ποι β6θηΏ. 
ΑΡγηΏβπαῦ 58 ᾖθδι8 
ΒΑ4 απίο {Ἡοτα, Γετ!]γ, 
ψετ!]γ, 1 βαγ ππίο γοι, 
Ῥε{οτθ ΑΡχα]λαπα Ίγ8Β, 
1 πι. 59 Τπεηω {σος 
ΤΠογ πρ 5ίοπος {ο σᾳθῦ 
ϱὐ Ἠἶπα: Ῥαῦ Ζεεας Ἠϊά 
ἨΙτηςε]Ε, απᾶ στεπύ ουῦ 
οἳ ἴμο Ἔθταρ], ροῖηπρ 
«ἩτοαπρΏ ἴπο ταϊἰᾶςὺ ος 

.Ὅπετα, απᾶ 5ο Ῥββ5εά 
αρ α -» ῶτ. 

καὶ ἐξῆλβεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, Σδιελθὼν διὰ µέσου αὐτῶν: Ὁ 
ππᾶ που Σοτίῃ οαῦ οἱ ἴπο ᾖΌεπιρ]θ, ροῖπρ «πτοιρῃ Ίο πηᾶβύ οἳ ἴπεπι, 

καὶ παρῆγεν οὕτως." 
απᾶ “ραδεὐᾶ "οαπ ᾖΠΠ8. 

9 Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐἰ ἐκ γενετῆς. 2 καὶ 
Απάᾶ ῬρηςδίπΡ οη 9 5ΒΥΓ Ὦ πια Ῥμπᾶ Ίτοπι ῥδίτίἩ. Απᾶ τς παπα ας «εσις 

ἠρώτησαν «αὐτὸν οἱ μαθηταὶ.αὐτοῦ λέγοντες, :"Ῥαββίμ τίς 
Σα5κκοᾶ. αἨϊΐπα 119 Ζά]εοῖρ]ος ΒΑΥΙΩΡ, Ῥαυρί, πο 

ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 
5{ηπεᾶ, ἡμῖς ΓπιβΏ] ος Ἠϊ6 ρατεηί5, τπαῦ ὮῬμπμᾶ Το ςπου]ᾷ ΏρΏοτηῦ 

9 ᾿Απεκριθη Νὸϊ Ἰησοῦς, Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεις 
3Αποδυνεγοά α116βα5, ἨΝεϊύπες μις Γπιαπ] βἰππεά ποτ. ΖῬατεπίς 

αὐτοῦ ἀλλ’ ἵνα Φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 
απὶς: Όας ᾖτἰλπαῦ εποα]ᾶ Ῥε πιαπ]{εβίεᾶ {πο ΤοτΙ8 οἑ ἀοᾶ ἵπ ἍἈἨίτα, 

4 "ἐμὲὶ δε  ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντόὀς ο. 
3λ[ο 15 "οπογος  ἍᾖΊοποσς Ἅᾖἴπθ ποχκς οξ Ἠῖπα νο 5επῦ 

ἕως ἡμέρα ἐστίν' ἔρχετᾶι νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται Ἐιάχεσθαι, 
μον αι ]β; οοπιςς 1ΠΙΡΗΙ, ΥΠΘΠ ἩΟΟΠΘ ἸββαρίΙθ «Το γοσ]ς, 

ὃ ὅταν ἔν τῷ κὀσ ὦ, ὥς εἰμι τοῦ κόσμου. 6 Ταὔῦ- 
πια ἵπ {πο ποτ] Τ Λ.Σ. Ῥε, [ἴπ6] Ηρλῖ Ι απι ΟΕ πο Ἠποτ]ᾶ. Τμεβο9 

τα εἰπών, ἔπτυσεν χαµαί, καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἐκ 
{πῖπρς Πατίης βαᾶ, Ἠεςραῦ οἩ [λε] ᾳγοιαπᾶ, απάᾶ πιβᾶθ οἶαγ οξ 
ον / δα ’ κ Δ λὸ ” λ 1 λ θ λ . 

του πτυσµατος, και Επεχρισεν τον πηλον επιτους ὀφ αλμους 

Όλο ερἰ(]9, Απᾶ -αρρ]ιεᾶ πο Ἅοἶαγ ο Ἅἴπο εγες 

τοῦ τυφλοῦ"  Ἅᾖἢ7Τ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε, Σνίψαι! εἰς τὴν 
οἱ ἴπο ἍµοῬ]ϊπά [πια]. Απᾶ Τε 5αϊὶᾶ 1ο Πΐπα, σο, ππβΒΗ: Ἱπ ᾖῃθ 

ο. « / Ε Ε , 
νο τοῦ Σιλωάµ, Ὁ ἑρμηνεύεται, ἀπεσταλμένος. 

Ῥοο]. οἱ ῥΙ]ο8πα, ΝΏ]ο]ι 15 Ιπτετρτεθεᾶ, Βοπῦ, 

ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθεν βλέπων. 9 Οἱ οὖν 
Ἠο πιεηπὺ ΙΠοτοίοτθ ηπᾶά ἩὙΠαβΠοᾶ, αηᾶ «ο8ΊΤΙθ θα, Τπο “Ιπετθξοτθ 

γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι "τυφλὸς! 
ποιβηρστε ππά ἴποςε τ/πο ΒΑΤΥ πῖπι Ὄείοτο ᾖἰπαῦ Ῥ]ϊπᾶ 

ἦν. ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήµενος καὶ προσαιτῶν; 
Ἡο νας, αβπἷᾶ, Νου 30Πῖς 115 Ὦρ πΠο πας ΑΙ βίπρ απᾶ ἨἹερρῖηπρὂ 

9 "λλλοι ἔλεγον, Ὅτι οὗτός ἐστιν' ἄλλοι. δέ “Ότι! ὅμοιος 

Ῥ8β5οᾶ Ὦγ, Ἠθ βαὖπ α 
ΤΙΦΊ νγἩΙοἩ γα Ὀ]πᾶ 
Στοτη Πῖς ῬΙτίῃ. 2 Ατιά 
115 ἀΙβεῖρ]ες πςκθᾶ 
Ἠϊπα, ΒΑΥΙΠΡ, Μασίος, 
πππο ἀῑά απ, 0Π]5 πια, 
ος Ὠ]58 Ῥατεπίς, τΠαῦ 9 
Ὑγθς ΌοτὮ Ῥμπά 2 807ε- 
845 απβΊἹ/οτεᾶ, Νεϊίπεσ 
Ἠα{Ἡ {15 π]βΏ 5ἱωποᾶ, 
ΏΟΣ Ἠΐ5 Ῥατεηίν: Ῥας 
{λαΐ ἴπο ποτ] οἱ ᾳοᾶ 
5]οι]ᾶ Ὃο πιαᾶθ πιαπῖ- 
4εδῦ ἵπ Ἠϊπι. 4 Τ πιπρύ 

«σποχ]ς 1ο πνοτ]ς οἳ 
Ἠϊτα Ὅλαῦ βοπύ ππε, 
ππΏ]]ο 16 18 ἄασ: ἔό 
πὶρῦ οοπαθίἩ, ΠΏΕΠΣ πο 
ΥΙΒΏ Ο8Ώ Ὑγοτ], ὃ Α8 
Ίοηρ 35 Τ απ ἵπ ἴπο 
πποτ]ᾶ, 1 ατα ἴπε Ἠρλί 
οἳξ {πο ποστ]. 6 πει 
Το Ἠβά ἴἨπα εροΚεΏ, Ἠθ 
βραῦ οηπ {πε ρτοιπᾶ, 
ΒΠΏᾶ Τηβᾷ9 ο]αγ οξ πο 
ϱρἰὔζ]ε, απᾶ Ἠθ αποϊηῦ- 
θ {πο γθς οΕ ἴπε Ὀμπᾶά 
ΠΙΛΏ νηυῃ ἴπο οἶαγ, 
7 απά βαᾶ ππῖίο Πΐτη, 
ο, παβἩ 1Π ἴἨθ Ῥοο] 
οἳ β]]οβτα, (σΥπΙςἩ 15 Όγ 
ἀπίοτρτείβ{1οη, Φεηῦ.) 
Ἠε τγεπί 15 γα ἱμετθ- 
206, απᾶ νγββΏεᾶ, απᾶ 
68118 5εθαῖπρ. ϐ Τη 
ηθίβᾳῃΏρουτα πετεξοτα, 
Άπά {Πεν πο Ώεξοτθ 
Ἠφά ΒεοΏ Ἠῖτα ἐπαῦ ο 
στα Ὀ]απᾶ, 5α1ᾶ, 18 ποῦ 
1Πῖ8 Ἡθ ὑλαίῦ δαῦ απά 
Ῥεμρεα 9 Βοπιο βα]ᾶ, 
Τη{5 ἵ5 Ἠε: οὔΠετβ φαΐα, 

ΡΟΠ1Θ 8814, .Ἠο 1316, ὭὍΌαῦ οἴμετα, 3τακο . Ἐο 5 κε Ἠῖπα: δέ ο 

πι κἂν την. Ἀ ὑμῖν Ίτν. ο ἀλλὰ ΕΤΤΣΑΥΡ. Ρ εἴδῃ τ. α Εἶπαν τ. τ--- ὃ τττ, 3 --- διελθὼν 
.... οὕτως 6ΙΤΤτΑ. τ Ῥαββείτ. -ὁ αΙΤΤΙΑΥΥ. - ἡμᾶς πβ τη. ᾽ Ὁ ἡμᾶς 1591. 
κ --- αὐτοῦ ΟΏ ο ΤΤΤΣΑ. ΥΣ --- τοῦ τυῤλοῦ | [π]πτια. 3 [νίψαι] 1.. α προσαίτης ἃ Ὀερρας 
ο ττνΑΥ’.  ὃ --δέ Όαῦ [τ.]τττΑ. 
όλεγον [Οὐχί, ἀλλ] κ 

ο ἔλεγον, Οὐχύί, ἀλλ (ἀλλὰ τ) βαἱᾶ, Νο, Ὀαΐῦ τηνΑς 



ΕΝ 
εαῖᾶ, 1 πα ᾖϊ6, 10 ΤἩοΓθ- 

ΠΟΩΑΝΝΗΣ. αχ 

αὐτῷ ἐστιν. ᾿Εκεϊνοςὰ ἔλεγεν, Ὅτι ἐγώ τεἶμι 10 λεγον 
«Ἠΐπα 31Π9”18, Ἠο . απ]ᾶ, Άηι πο]. Τ]ιογ Επ]. {οτθ ππᾶ 4Πο6ύ Ἱπῖο 

Ἠΐπα, Ἠοπ πετο Ὀ]ήπθ 
ο7ε5 ορθποᾶῇ 1] ο 
Άπβιγυτοά απᾶ ββἰᾶ, -Α. 
τΏΛΏ ὑηπῦ 15 ομ]]οά Ἴο- 
βα5 πιπᾳο οἶαγ, ππᾶ ΑΠ- 
οἴπεθᾶ ταίπο 97ΕΒ, αηᾶ 
βπϊᾶ υπίο πωε, ἄο ἴο 
ΤΠο Ῥοοὶ οἳ Βΐ]οβτα, 
Ααπᾶ πας: απᾶ 1 πεπῦ 
απᾶ υυας]θᾶ, απᾶ Ἰ το- 
ορϊγεᾶ οἱρηό. 12 ΤΠεΠ 
παίὰ μου ππῖο ππη, 
Ίππιετο ἵ5 Πθῇ Ἡο βα]ᾶ, 
1 Κποπ μοῦ, 

15 Τπεγ Ῥτουραπὲ ἴο 
11ο Ῥπασίςους Ἠἶπα {πα ῦ 
Β{οτοῦἰπαθ ΑΒ Ὀ]πά, 
14 Απᾶ 1 πας Τἴμθ 
επαϊἃ ἅαγ ὙλοἨ 
Φ6βιβ πιβᾶο {1ο ο]αγ, 
Ἀπᾶ ορεπεᾶ Ἠϊς5 6768. 
15 ΤΠΕΠ αρα1π ἴπε Τπα- 
ΥΙΦ6ΘΒ π]δο αδ]κοᾶ Ἠῖϊπι 
Ἡοῦν Ίο Ἠπᾶ τοσρῖτοά 
Ἠ]5 «ΙρΏύ. Ἡο 5α1ᾶ ππ- 
Το ἴἨΠεπι, Ἡο ραῦ οἶαγ 
ἩΡοΠ παῖπο 6765, απᾶ Ι 
πγηςηεᾶ, απᾶά ἆο 5εθ, 
16 Τποεχοᾷοχε 5αἱἆ Βοπιθ 
οξ ἴπο Ῥπατίεεςς, ΤΗΙ8 
1ΏΦΠ 18 ποῦ οἳ ἄοἀ, Ῥε- 
οβ150 Ἡθ Ἑεερεῦ]ι ποῦ 
πο βαρραίῃ Ἅἆἄαγ. 
Οίπετβ εβ]ᾶ, Ἡου ος 
Ά ΏΙΑΠ ὑληϊ 16 βἶππος 
4ο Ξ1ςἨ παγασ]θΒ2 Απᾶ 
ἔπθτο πως ο ἀἰνίεῖοτ 
Άπιοπᾳ ἔποπι, 17 ἜΤπεγ 
ΒΑΥ πηΐο ἴμε Ῥ]Ηπιᾶ ταβη. 
ραπ, Ἠπαῦ ββγοεςῦ 
ἴποα οἳ Ἠϊπι, ἴπαῦ θ 
Ἠαίῃ οροπθᾶ Ἅᾖἰπίπο 
97682 Ἠθο εαἱᾶ, Ἡο 18 
8 Ῥτορμεί, 18 Βαῇ ἴπο 
Πενβ ἀῑᾶ ποῦ Ῥε]ίετο 
οοπσετηίηρ Ἠϊπα, ἴπαξ 
19 Ὠαᾶ Ῥεοι Ῥ]1πᾶ, απᾶ. 
χορε]ταᾶ Ἠ]8 β1ρΗί, πη- 
ϱ1] {που οπ]]οᾶ ἴπο Ῥα- 
χεηῖς ος Πῖτα ὑπβῦ Ἠαᾶ 
χεοθιγεᾶ Ἠϊς αἱρηῖ, 
19 Απᾶ Ὥᾖπογ εακεᾷ 
ἔπετα, βαγῖης, 158 ΤπΙβ 
σουιχ ΒΟΠ, ΦΠο σθ ΒΑΥ 
νπαβ Όοτη Ῥ]]πᾶ ὁ Που 
Τπρπ ἀοἴἩ Ἡοθ πουγ βθο 2 
30 Ἠὶς ΡηΤεΠ{Β ΒΠΑΥΓΕΙ- 
εᾱ ἴπεπα απᾶ ββἱᾶ, 8 
Έπον τλαῦ Όμίβ 15 οἳσ 
ΒΟΠ, απά ἴπαῦ Ἡρ σνοβ 
Ῥουμ Ὀμπᾶ: 21 Ῥαῦ 
π/Ώαῦ ΤΙΘΑΠΕ ορ ΠΟΥ 

ἆ --- δὲ ἨοΝΘΥΕΣ 1, 
1 -Ε ὁ (η εαᾶ ἴπε πιαἨ ἴλαί 15 σα]]εᾶ) ττι[α]. 

πι οὖν ἴΠΘΥΘΓΟΤΟΘ ΏτΊτΑ, 
4 ἐν ᾖ ημέρα η νγΏ]οὮ ἀαγ ῶΤΊτΑ. 
παρὰ θεοῦ ὃ ἄνθρωπος ΠΤττΑ. 

[η]τττα. 
1οἛτη) ΟΠΤΤΙΑ. 

: ἦν τυφλὸς ττιΑ. 
ὃν εἶπαν ΤΤτΑ, 

 τπαῦ 

οὖν αὐτῷ, Πῶς: [ἀνὲφχθησάνι εσουλ. οἱ ορμής 511 Απ- 
4ΠΟΧΘΖΕΟΧΘ {ο Ἠϊπι, Ἠοπ Ὢ/θτο ορεποᾶ άμῖπο θ7οςῇ 3Λι- 

εκρίθη ἐκεῖνος Ἀκαὶ εἶπεν 2) Άνθρωπος) λεγόμενος Ἰησοῦς 
Βπυετεᾶ 119 βπᾶ .. Α. τη. οπ]]οά φοδυς 

πηλὸν ἐποίησεν καὶ ἐπέχρισέν µου τοὺς ὀφθαλμούς, καὶ εἶπέν 
οἶαγ παφᾶθ καν απερα ο Ἅ1ΠἱΠπθ 6765, πμά οιὶᾶ 

μοι Ὕπαγε εἰς 1τὴν καλυμβήύµαν τοῦ! Σιλωὰμ καὶ νίψαι. 
Τοπηο, 6ο το Ἅᾖ1ποθ οἱ Βοππι απά ἍἨὙἨΝησα: 

ἀπελθὼν "δὲ καὶ άμμος ος, 19 ποΕἴπονὶ Ροῦνὶ 
ἍἈανῖηρ ροπε 7Απᾶ απᾶ ἍὙββμθᾶ ᾖ τοορϊτεᾶ βἱσηῦ. ΤΠεγ εαἱᾶ {πογείοτε 

αὐτῷ, Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος Λέγει, Οὐκ.οῖδα. 
το Ἠίπα, Ἴππθτο Ἅᾖ18 Ἠθ2 Ἠο Β47ΗΒ, 1 που ποῦ, 

18 "Αγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε 
πες Όχσίπρ “Πῖτα 11ο 31μ9 ο ώη Ὢππο οΠ0θ Επας] 

τυφλόν. 14 ἦνδὲ σάββατον Ἀῦτε' τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ 
Ῥ]]πά. Νου Ίδπας 5αρραίΗ Ὢλεπ 3119 Δοἷαγ 3χηπᾷο 

Ἰησοῦς καὶ ἀνέφξεν ο τοὺς ὀφθαλμούς. 16 πάλιν οὖν 
176918 απᾶ σος 67ε5. η ΤἩοζθξογθ 

ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ ποσα, πῶς ἀνεβλεψεν. ῥὁ.-δὲ εἶπεν 
Ἄπ]κκοά Ἠϊπι ἍὮΑ8]15ο ἴΠθ Ῥμαχίσεϐ ἍἩἨου 1ιθ τοσοϊτος διςΗῦ, νο. Ἡο ο 

αὐτοῖο, Πηλὸν ἔπέθηκεν Τἐπὶ τοὺς. ὀφθαλμούς. µου,’ καὶ ἔνι- 
το ἴποπι, οἷαν πο ραῦ ου 1η]ηθ 6Υ6Β, δπ4 . 1 

ψάµην, καὶ βλέπω. 16 Ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές, 
ππβδΏεᾶ, Απᾶ 15066, ΒΒἱᾶ {Ποχθξοχε2οξ “πο “Ῥμαχϊῖποες Ί5οπιε, 

Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ.ἔστιν παρὰ τοῦ θεοῦ,! ὅτι τὸ σάββατον 
μν παπι 18 ποῦ Ἐτοπῃ. ᾳοᾷ, ᾖ«ος4πθ . εν Ὀραια 

οὐ τηρεῖ. Αλλοι ἔλεγον», Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς 
Ἡοθ ἄοθβ ποῦ Κθερ. Οἴπετβ πα, Ἠοπ ᾽ ο8ϱῦ 8 πια 8 ΒΊΠΠΟΣ 

τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; Καὶ σχίσμα ἦν 
ΒαοἩ βἶρης 4οῦ Απᾶ ϱ ἀῑτίδίοη ΠΒ ΑΊΠΟΠΡ "μετα, Τμος 

γουσιν: τῷ τυφλῷ πάλιν, "Σὺ τί! λέγεις περὶ αὐτοῦ, 
ον Ίο ἴἨθ Ῥμπά Πα] Αραῖπ, “Τποι 1νιπαῦ "εβγοδίέ οοποριπϊηππ Ἠίπι, 

ὅτι "ῄνοιξεν! σου τοὺς ὀφθαλμούς: Ὁ.δὲ εἶπεν, Ὅτι προ- 
40: 9 ραπ Μπῖπθ εγεβῦ Απάὰ πο κααἰᾶ, ο ρο 

φήτης ἐστίν. 18 Οὐκ.ἐπίστευσαν οὖν υἱ Ἰουδαῖοὶ περὶ 
ον δ9ἡ 18. «Ριᾶ πο 9Ρ61ογθ “9Ποχθέοχο 'ἴἩθ 7617/58 σοοπορετπΊηρ 

αὐτοῦ, ὅτι Χτυφλὸς ἦν' καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως.ὅτου ἐφώνησαν 
Ἠίτα, τπαῦ 3Ῥηπᾶ 119 Ἴπγη8β απᾶ τοοεϊνοᾶ βἱρῃῦ, απο]. μασ 9β]]θά 

τοὺς Ὑγονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος: 19 καὶ ἠρώτησαν 
1ΠἩΘ ἍἨῬαχοπίβ ο Ἠἶπι ὙπΠπο ἍἨαᾶ τεοεϊγεᾶ μας Απᾶ Ίπογ αθκεᾶ 

αὐτοὺς λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ὑμῶν ὃν ὑμεῖς λέγετε 
τπεπα ΒΑΥΙΏΡ, 318 118 ΨοιςΒΟΠ, Οἱ ἨΊιοπι 7θ ΒΑΥ 

ὅτι οτι ἐγεννήθη; πῶς οὖν Σᾶρτι βλέπει! 390᾿ Απεκρίθη- 
ἱπᾶ Ἠθ τας Ώου Που ἴἨποη που ἆοεβ Πο βεθΏ ἈΑπενγετοά 

σαν” Ξαὐτοῖςὶ οἱ γονεῖς. «αὐτοῦ καὶ Ῥεῖπον,! Οἴδαμεν ὅτι οὗτός 
τη Ἠ]8 "Ῥησοπέα Ἀπᾶ ααἰᾶ, 9 ποη ἐὑπαῦ Όπῖβ 

ἐστιν ὁ.υἱὸς ἡμῶν, καὶ ὅτι τυφλος ἐγεννήθη' 21 πῶς.δὲ νῦν 
18 οἳσ ΒΟἨΣ, Απᾶ ἴπαῦ ἸὈ]πᾶ 9 Υ/Β ΡοτΏ; Ῥαῦ Ἡονυ ποπ 

ἐν αὐτοῖς. 17 Λε; 

9-- οὖν ὕπαη [πητ[α]. { ἠνεῴχθησάν ΠΠΤΤΑ. Έσοι Β. Ἀ.. καὶ εἶπεν 
Σε ὅτι τη. τὸν (τεαά 8ο ἴο δἰ- 

. - [καὶ] απᾶ τε, 9 εἶπαν ΙΤΊΤΑ.  --- οὖν ΗΤΤΤΑ. 
” µου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς ΟΙ ΤΊτΑΝ ξ Οὐκ εστιν οὗτος 

ἕ -- οὖν ἴΏθΥθ[ίογθ Ἡττταν. 3 Τί σὺ ττΑ. ᾗὉ ἠνέωξέν ΤτΑ. 
} βλέπει ἄρτι ΙΤΤΙΑ. : -- οὖν (μετθίωχο 15, . -- αὐτοῖς [1]ΤττΑ. 



ΙΧ. σαΗΝ. 
μερες οντως τιν ος ΦΟΣ ιά 4 στ αν 

βλέπει οὐκ.οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ο 5668 ππθ ΠΟΥ ποῦ, ΟΚ ὙΠΠο ορεπεά Ἠ1β 676Β 
ς -” , ” 3 ἁ μ ηλ ΄ ” ΄ 3 3 / Π] 

ἡμεῖς οὐκ.οἴδαμεν' αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτῆσατε; 
πθ που ποῦ; Ἰθ 16 9ξ 48Ρ9, ΣΡΐπι 14, 

αὐτὸς περὶ «αὑτοῦὶ λαλήσε. 35 Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς 
οοτς] οοποεγπίπΡ Ἠϊπαβε]ξ ϱΏθ]] 5Ῥομ], Τπεςο {λῖπρς βα]ᾶ ΑΤΕΠΙΒ 

αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους 1δηγὰρ  συνε- 
αἩΊ8, ὮῬεσβαβθ ἴπογ ἐθατθά ἴπθ ΦΟΣ Ἀ]τεκᾶγ Ἠαᾶ αρτοεᾶ 
/ ευ -” ια ΄/ ο) 9. .. λ. ΄ 

τέθειντο οἳ Ιουδαῖοι, ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ομολογήσ 

ποπ; 

Νορεῦμος ᾖἵἴμο ὅΌεπε, ἴλαῦ Τξ ΑΠγοπθ Ἠϊπι εποπ]ᾷ σοη{οςε [ζο Ῥε {πα] 

ἱχριστόν, ἀποσυνάγωγος Ὑένηται. 325 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς 
Ομτῖκε, Ῥραῖ οπύ οξ {πο εγἍαρορυε Ἡθ βπου]ά Ῥθ. Ῥεεβαςθοξ ΤΠί8 Σρητεπῦς 

αὐτοῦ Ιεἶπον,ὶ Ὅτι ἡλικίαν ἴχει, αὐτὸν ξἐρωτήσατε Ἱ 324 Ἐφώ- 
αμῖς βπἱᾶ, Ἠρἱ5οίαρθ, "Πίτπι 1β6]ς, Τῃηογ. 

νὴσαν οὖν λὲκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπονί ὃς ἦν τυφλός, καὶ 
οπὶ]οᾶ ΤΠογεξοχθ 8 Βεοοπᾶ ἐἶπιο πο ΤΙΦΠ. π/πο πας ἸῬ]μπά, Ἀπᾶ 
ε - π . -- . δ / ” θ - ς ” 1ὃ ε/ 1 ”. 0 

εἶπονὶ αὐτῷ, Δὸς δόξαν τῷ θεῷ' ἡμεῖς οἴδαμεν ὃτι 'ὁ ἄν ρω- 
πηῖᾶ Το Πίτα, ἀἶτθ ΕΡ]ουγ “4ο ᾳοᾶ; πο που ἍἈΊἴπαῦ ΤΗ. 

π ΙΠ λό 3 τα ο] ίθ .. » - 
πος οὗτος! ἁμαρτωλός ἐστιν. 25 Απεκρίθη οὖν ἐκεῖνος 

αρΗ]ς 8 ΒΙΠΠΟΣ 18. ΞΑπαυγοτεᾶ 3ΜΠεΙ6ΕΟΥΘ ἡἨθ 

καὶ εἶπεν,' Ἐί ἁμαρτωλός ἐστιν οὖὐκ.οἶδα" ἓν οἶδα, ὅτι 
απᾶά κεαἰᾶ, 1 α ΒΙΠΠΕΓ Ἠε15 Τ Ἴπου ποῦ, Οπε [ΠΠΙπρ] Τ.Ἓποτν, ὑμαί, 

τυφλὸς ὢν ἄρτι βλέπω. 396 Εἶπον.δὲ' αὐτῷ πάλιν! Τί 
Αρηπα ᾿ρεῖπρ ποη Ἅ15εθ, Απιᾶ ἴπογ 5αἱᾶ {ο Ἠϊτα Αραῖῃπ, πα 

ἐποίησεν σοι; πῶς ἠνοιξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; 37 Ἆπε- 
ἀἱᾶ Ἡθ ο ῖμθο Ἱοπι ορεπθά Ἡο {πΐπο οσες 2 Ἠε Αη- 

ῃ 3 ο « - ” 4 3” 2 ΄ ΄ / 9 
κρίθη αὐτοῖς, Ἐἶπον ὑμῖν ἤδη, καὶ οὐκ.ἠκούσατε' τί πάλιν 
ππγετεά -Ίμλεπι, 1 ἰοιᾶ τοι αἸτεαᾶγ, ππᾶ γε ἀῑά ποῖ Ώθατ: ἩπἩσ αραῖτπ 

θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς.θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; 
4ο Τε π]ςὰ {ο πεατ ᾖ 30140 14979 γής στ ἀβοῖρΙεβ Το Ῥεσοπιθ2 

28 " Ἐλοιδόρησαν Οοὖνὶ αὐτόν, καὶ Ῥεῖπον,' Σὺ Δε μαθητὴς! 
Τηεγ 3ταϊ]θᾶ 3αὐ 1ἨΠετεξοχθ Ἠϊτα, απᾶ απᾶ, ΊΤποι ατὸ ἀϊδοίρια 

3 / . ς - μ - τ , | 3 3 ΄ «. -” 2 

ἐκείνου' ἡμεῖς.δὲ τοῦ ΣΜωσέως! ἐσμὲν µαθηταί. 329 ἡμεῖς οἴδα- 
1Ἠ{Α, Ῥαῦ πο οξ ΜΟΡΘΒ 8πθ ἀῑδοῖρ]εἙ, Ὢο ἍἆΈποπ 

μεν ὅτι "Μωσῇ! λελάληκεν ὁ θεός τοῦτον.δὲ  οὐκ.οῖδαμεν 
ἐμοῦ ἵο Μοξες "Ἠββ Ἔροχεπ αᾳοᾶ; Ῥαῦ ΤΠ [πιαπ] πο Ἐποπ χοῦ 

πόθεν ἐστίν. 90 ᾿Απεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐν 
Ὢππεπσοθ 69 18. ΣΑπαγγοτοᾶ 11ο πιαα Απᾶ εαῖᾶ ᾖ1{οΐπεπ, π 
ε . / Π νθ ΄ [ο ε/{ ε - 2 ) ᾖλ] 

γαρ τουτῳ αυμαστον ἑστιν, Οτι Όμεις οὐκ οἴδατε ποσεν 

Σ1πᾶσεᾶ 1ΠΙΒ 8 ποπᾶετ{α] ἐππρ ᾗᾖς, Ἰπαῦι γο πουν πού ὙπεποῬ 

ἐστίν, καὶ πάνέῳξένϊ µου τοὺς ὀφθαλμούς. 91 οἴδαμεν- δὲ" ὅτι 
Ἠθ1Β, απᾶ ορ ορεπεᾶ τπαῖποθ 676ΡΒ. Ῥαΐῦ πε που πα 

Σἁμαρτωλῶν ὁ θεὸς! οὐκ. ἀκούει' ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβἠς ᾖ, 
ΒΙΠΠΘΓΒ 4οᾶ Ἅἆοθα πού πεας; ΌῬας 48 Ἠ7οπο ἄοᾶ-ξεητίηρ Ῥε, 

καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀκούει. 92 ἐκ.τοῦ.αἰῶνος 
απᾶ {πθ σι]. οἱ Ἠϊπι κο, ἨἩϊπι 6 ἸθβίΒ. "Ἔτετ 

οὐκ ἠκούσθη, ὅτι Ζήνοιξενὶ τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ 
Σ10 νταβ "ποῦ Ἠεατὰ μας "ορεοπεᾶ 1βπγοπο [119] 6798 οξ Γοπε] “Ὀ]πιᾶ 

γεγεννηµένου. 99 εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ θεοῦ οὐκ ἠ- 
Σματίπρ θθεπ Ῥοχη, 11 “ποῦ 3ψπετο 31Π18 [ωβπ] ἔτοπι «οᾶ Το 

δύνατο ποιεῖν οὐδεν. 94 ᾿Απεκρίθησαν καὶ 3εῖπον! αὐτῷ, Ἐν 
οοπ]ᾶ ἆο Ἠποϊμίηρ. ΤἩἨεγ αηΏεποχεᾶ απᾶ Επἰᾶ ο λἥῖπ, Τπ 

ἃ αὐτὸν ἐρωτήσατε, αὐτὸς (--- αὐτὸς τΈτα) ἠλικίαν ἔχει ΗΤΤΑ. 
εξ ἐπερωτήσατε τ. Ἅ τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου 1 ΤΑ. 
Ώτπιανν. 1 οὖν {πετείοτο (ἴπεγ Εδ]ά) ἹππτΑ. Ἅῄτι--- πάλιν ΙΤΤτΑ. Ἡ -- 
ταΐ]εᾶ) τπτ. ο --- οὖν αΙΤΊτΑΥ/. Ρ εἶπαν π. α µαθητῆς εἶ 1ΤττΑ. 
» Μωὺσεϊῖ ΊΤΊτα;, Μφυσῃῇ Ἡ ἕ τούτῳ γὰρ ΤΊτΑ. 

τ ο 
5 εαυτου τττ. 

. 
1 οὗτος ὃ ἄνθρωπος 1, 

219 
πεοἰἩ, πο Κποι ποίς 
ου ΠΠ Ἠαί οροπεά 
Ἠ18 6798, π/θ ΚΚ ΠΟΥ ποῦ: 
Ἡο ἵ6 οἳ 4ρθ; αδ]ς Ἠϊπι: 
Το 5Πα]1 βρεπ]ς Εος Ἠῖπι- 
5ο]. 22 ΤἨε5ο 1υογᾶς 
ΒΡΑΚΘ Ἠ18 Ῥηατοπίβ, Ὦθ- 
οπ15θ ἴπεγ Σοπτοά ἴο 
7ου: {ος ἴ]1θ 1εννη Ὠπᾶ 
αρτοεᾶ αἹτεαᾶγ, λα 1 
ΒΏΣ ΤΙΡΏ ἄἱᾶ οοΠ{οΒΘΒ 
ἀπαῦ Ἡρ πας Οµτ]κό, Ἡθ 
ΕΠου]ά Ῥο ρυύῦ ου6) 
Οἱ πο ΒΥΠΒΡΟΡΙΘ. 
25 Τπεχρίοτο απ]ὰ Ἠϊ8 
Ῥατοεηίβ, Ἠο 156 οἳ 8Ρο; 
Άδὶς Ἠϊτα, 24 ΤΠεΠ π- 
Ραΐπ οα]]εᾷ {Πεγ 116. 
1ηΑΑ ἴπαῦ πας Ῥ]πᾶ, 
Απάᾶ εβ]ᾶ ππίο Πίτα, 
το 6οᾶ ἴηο Ῥγαίςεο: 
πο Ίποιυ Ἰἴπαυ ὍἨπῖς 
ΙΩΦΊ 16 9 ΒΊΏΠΟΣ, 25 Ἡο 
ΑΠΑπΥΟΤΘᾶ απᾶ αβἰᾶ, 
Ὑποίποτ Ἡθ Ῥο α βἶπ- 
Ἡθχ ογ πο, 1 Κποτγ ποῦ: 
9ηπθ6 {Πίπρ Ι ἆπον, 
Ἰπαξ, ππετοβς 1 σηβ 
Ῥ]πά, ποπ Ἰ 8οθ, 
26 Τπεηπ εαῖᾶ 1Πεγ {ο 
Ἠΐτα αραῖτ, ΊΓπαῦ ἀῑᾶ 
Ὦε ὕο ἴμεο οι ορεη- 
εᾱ Ἡο {πΊπε ογες” 27 Ἡθ 
βΏβΥγετεᾶ ἔπεπι, 1 Ἠατθ 
το]ᾶ τοι α]τεβάγ, απᾶ 
πο ἀϊά ποῦ Ἠεατ: πἨετο- 
Ἔοτο ποπ]ᾶ το Ἠθαχ ἓξ 
ΑραῖΏη ὃ νη]] το α]εο 
Ἠϊ5 ἀῑςοῖρ]ες2 38 Τπεπ 
ΊΠεγ τετ]]εᾶ Ἠῖπῃ, απᾶ 
ϱβ]ᾷ, ΤηΏοι ατὺ Ἠῖ5 ἀ:1- 
οἴριο; Ὀαῦ πε αΓθ 
ΜΜ οςες’ ἀϊξοῖρ]ας. 29 ἨΓθ 
Έπον ἐλπαί ἄοά 5ρακθ 
Ἄπ{ο Μοςες: ας Του πας 
7εἴῖοιω, πντο Ίεπογ ποῦ 
1τοτα ΠΊεπςθ Ἡθ 18. 
30 ΤἩε πιβΏ απεπτετεᾶ 
Απᾶ καὶᾶ απίο Ίλεπα, 
ΨΓΗΥ Πεηρῖη 16 Αα ΤΩΔΓ- 
νε]]οας πηρα, Όλαί θ 
ποπ ποῦ Στοτη πἨεπσθ 
Ἡε 15, απᾶ {εί Ἡο Πα 
ορεπθᾶ ἸΠῖπο ἍεΕ76ΡΒ. 
9] Μον πε Έπον {παῦ 
ἄοά ΠεβτοίἩ ποῦ εἶπ- 
Ὥθις: Ῥαῦ 1 ΔΠΥ ΤΙΒΗ 
ο α ἹοιβΏίρρες οἳ 
ᾷοᾶ, απᾶ ἀοεῦπ ἨὨϊβ 
πνἽ]], Ἠΐπα Ἡο Πεατείῃ. 
32 ΒΙπορῬ ἴμο πγοτ]ά Ὄε- 
ραη πας Ἱὸ ποῦ Ἠεατά 
ἐπαῦ ΑΠΣ ππβπ ορεποά 
ἴπε 67ε5 οἳ οπο ἴμηξ 
τνας Όογπ Ῥ]πᾶ, 5 ΤΕ 
9Πῖς τιβη πετθ ποῦ οἳ 
ἄοά, Ἡο οοπ]ᾶ ἄο πο-! 
Μπίηπρ, 34 Τπεγ Απ- 
Επυογθᾶά βΏᾶ εα]ά ππ' 
Ἠϊπα, Τῆοι παςῦ .. 

{ εἶπαν ΊτττΑ. 
κ... καὺ εἶπεν 

οἱ δὲ (γεαᾶ Βταϊ 11ου 
τ Μωνυσέως ΤΤΤΓΑΊΤΓ. 

ν -Ε τὸ ἴῃῬο (ποπαάρθνῇα] {πΐης) πττ, 
π Ἠνοῖξέν Ίπτε. ἆ--- δὲ Ῥυ6 ΕΤΊτΑ. 17 ὁ θεὺς ἁμαρτωλῶν 1ΤΤΑ, 5 Ἠνεωξέν Ἱτ. 3εἶπαν ΜΕΤΙΔ. 
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4εί]ες Ῥοτα Ἱπ Είπα, 
απά ἀοδς τοι ὕειισ 
τπς2 Απά Γοσ οπςῦ Ἠίτα 
ουῦ,. 956 ὧοδι5 Ἠοννά 
{λαὺ ἴπογ Πιι οπ8ύ Ἰῖα 
οπῖ; απᾶ πνπώ Ἡο μα 
Σοιιπ(] Πίπα, ης βη1ά τιη- 
το Ἠϊπα, Όοβῦ οι Ὄε- 
Ίϊοψο Ο1 ἴῑλο Ῥοπ οξ 
(ο 2 36 Ἡο απαπετοᾶ 
απᾶ βαἲα, πο 18 ο, 
Τιοτς, ἐμαῦ Τ ταῖρΗ{ Ῥε- 
Ίΐστο ο) παρ 57 Απά 
ὤθειις βαἷά αηῖο Ὠῖϊπι, 
Ίου ἸἨαβῦ Ῥοῦῃ Βοοπ 
Ἠῖπα, απᾶ Τὲ 15 Ίο {μον 
Λα]κείἩ ΄ τπτ περ. 
38 Απά Τε καϊά, Τιοτᾶ, 
1υε1επθ, Απ Ώθττος- 
αΏϊρροᾶ Ἠϊπαι, 39 Απά 
ποσιις εαῖᾶ, Ἐοχ Ἱπάς- 
πιθηῦ Τ απ 6οπηθ Ἰπίο 
ταῖς σνογ]ἀ, ἐπαῦ ἴπεγ 
ΝΠΙΟἩ 5εο αιοῦ 1ηϊρΏῦ 
ποο; απᾶ ἴπαῦ 1Τπογ 
ΨιΏ]οὮ 9οο πιϊρηῦ Ίθ 
πιιᾶρ Ὀ]ϊπά. 40 Απά 
ΞΟΠΙ6 οἳ ἴπο Ῥ]μαγϊῖςοςϐ 
ψ/πΊςὮ Ἴπετο να Ὠίνα 
Ἠοαμτά ἔποςο πγοΓᾷ5, απᾶά 
ααἷά απο Ἠϊπα, Ατο πο 
μ]ιπά αἱδοῦ 4] ᾖοδας 
Ἠπ]ά απῖο ἴΠεπι, ΙΓ γο 
ποιχο Ῥ]]πᾶ, γε 5Που]ά 
Ώατο πο »ἵπ: Ῥαῦ που 
ΘΕΑΣ, Ίο 3θθ; {πΠοχε- 
Ίοτο γοιν δἷπ τοΏιβΙ1ι- 
εἵἩ, 

Χ. Ὑετ!ῖ]γ, τετῖ]γ, Τ 
ΣΑΥ πηῖο τοι, ο ἰπαῖῦ 
οηίοτείἩ ποῦ υγ ἴπμο 
ἀ4οοχς Ιπῖο ἴπο «ἴἩδερ- 
Σοἱᾶ; Όαί ο]ϊπιροί]ι αρ 
ΒΟΠΙ6 οὔΏες ππασ, ἴ]θ 
ΒΑΠΙΘ 18 ϱ ὑπ]οξ απᾶ α 
τορῦετ. 2 Βαΐ ηο (πα ῦ 
οπ/ετοί] ἵπ Ὦγ {μο ἄοοτ 
18 Τπο βπερποτά οἳ ἐπθ 
5Ἠεερ. 3 Το Ἠϊπα ἴπθ 
Ῥοτύες ορθηείἩ ; Απᾶ 
{πθ Αεπεορ Ἠεαν ἨϊΒ 
νοίσθ;: αηΏᾶ Ἡοε ολ]]οίἩ 
Ἠϊ8Β οπηω ἍεἨθερ 
ΠΠΠΙΘ, απᾶ "Ἱοπᾷσία 
Οειη οαῦ, 4 Απᾶ πποη 
Ἡο ρυὐθείχι Εοτίη Ἠϊς 
οὗηΏ αἶεθρ, Ἡο ποείἩη. 
Ὄθέξοτο ἴΏοπι, απἆ 1μθ 
βΏοερ {οἱ]ουγ Ὠἶπα: Εος 
Ὅπογ πουν Ἠῖβ ποῖσθ, 
ὃ Απά α ἴταηπρει 1]. 
τΏεγ ποῦ 1Εο]]ον, Ῥαῦ 
ψῖ]] ἄεε ἔτοπι Ἠΐπα: ἔοσ 
'Πεγ Ἐπονυ ποῦ 1πο 
νοῖσθ οἳ δΙΤΑΠΡΟΤΑ, 
6 ΤΠ] Ῥαγαβ]ε 8ρα]ο 
1688 ππίο παπα: Όαξ 
'μεγ τιπᾶογςσίοοᾶ ποῦ 
πο] πυρ ἔπογ πποτθ 
πἩ)«Ἡ Το 8ρακο υπίο 
ἴπεπι, 

ΙΩΑΝΝΗΣ. κ.ᾱ, 
ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς; Καὶ 

βίη8 ἔνοι Ὑαςθύ Ῥογπ ἍΥΠΟΙΙΣ, απᾶ ἴλοα "Μοπολοςί τις Ἁπά 

ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω.- 9ὅ "Ἠκουσεν Ὀὺ' Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον 
{Αγ ορςῦ Ἠΐπα οιῦ, “Ἠοητᾶ α1ᾳ5αι5 ἴπαξ Ἅᾖλοςσοι-ῦ 

” . ” . . « .) 3 9 Τ ς ες ος " στιλ ΄ 

αυτον ἔξω και ευρων αυτον ειπεν αυτῷ; -υ πιστειεις 

Ἠϊ οαἵ, απᾶ Ἠπνίπρ ξοαπᾶ Ἠϊπα βπίά το λίπι, "Τποι ᾖἈΡο]ίστο-ς 

εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀθεοῦ 5 96 ᾿Απεκρίθη ἐκεῖνος «καὶ εἶπεν,ὶ τίς 
οπ πο Ββο9 οἳ 4οἆ 2 3Απιονγετεᾶ 1ης αμᾶ απ], ιο 
ῃ , ο κ πο, ο» . Ὦ Μι σος 
ἐστιν, κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν; ὁ] Εϊπεν 5δὲ αὐτῷ 
18 Ἡο, Ἰιρτᾶ, ἴλαῦ Ττααγ Ῥεμετο οαἱ Πτι Απ Αραϊά το Ἠϊπι 
ε» - Λ « ᾱ- ῃ ε - ., ν 
ὁ Ἰησοῦς, Καὶ ἑώρακας αὐτόν, καὶ . ὃ λαλῶν μετὰ συῦ 

11εβαβ, ἸΒοίμ δύλοα "Ἠπςέ βθαεπ Ἠῖτι, απᾶ Ἠο πο βΡρεπκ πα τμοο 

ἐκεῖνός ἐστιν. 98 Ὁ. δὲ ἔφη, Πιστεύω, κύριε καὶ προσεκύνη- 
39 118, Απάᾶ ο ϱαῖᾶ, 1 ειστε, ἍἸιοτᾶ: απᾶ ε ποτςπίρμυά 

σεν αὐτῷ. 99 καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Βϊς κρίµα ἐγὼ εἰς τὸν 
Πίτα, Απά 3πμίᾶ αὔθεας, Έοτ Ἱαάρποπι 1 ἍΊπιο 

’ ” κά “ ε 3 ’ , Ν΄ 

κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ. μὴ-βλέποντες βλέπωσιν, καὶ 
1Πἱ5 πγοχ]ᾶ 6απ1θ, Ίλαὶ {μεν ἐμοῦ 6εε ποῦ παϊρηῦ βεε, απᾶ 

οἱ βλεποντες τυφλοὶ γένωνται. 40 ἈΚαἲὶ ἤκουσαν ἐκ τῶν 
ἆμεν ελα 999 Ῥ]πᾶὰ ποϊρΗί Ῥεσοπιθ, Απᾶ  ποπτᾶα 3οξ 3ἴπθ 

Φαρισαίων ταῦτα" οἱ  Ἀόντες µετ αὐτοῦ, καὶ Ιεἷ- 
“Ῥπαχίβεες 191μεβο λΠΐτπρα λέλἨορβε ἄγπιπο Άπετο πα ἡΟΠπῖπι, Απᾶ εν 

πονὶ αὐτῷ, Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν; 41 Ἐἶπεν αὐτοῖς ὁ 
Βαά  ἵο λίπι, 3Α]ςο Ἴπο ἍῬ]πά Ἅᾖ14χθ2 Ββ]ᾶ ἵο ἴηθπι 

᾿ησοῦς, Βί τυφλοὶ ἦτε, οὐκ-ἂν.εἴχετε ἁμαρτίαν' νῦν.δὲ λέ- 
1οδας, Τε Ῥ]πᾶ το γπετο, ο ποπ]ᾶ ποτ Ώβγθ βίης Ῥπῦ πού 8 

ε/ ῃ τν αμ] ς ῃ : , 
γετε, Ὅτι βλέπομεν’ ἡ ποῦνὶ ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 
εαν ὙΠε Εοθ, 1Ἠθ 3{πετεξοτθ αβῖη οἳ γοα τθπιςΙΏΒ. . 

ι) 3 2 υ [4 ς - ε 3 » ΄ μα ο 

10 ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς 
γοτϊ]γ τετ] 1 εαγ 1ογοι, Πο ἰμαῦ επίοτΒ ποῦ 1π Ὦψ ᾖἴλο 

θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἆλ- 
ἄοος Το πο 2οἱά ο ἴπθ 5πθερ, ταῦ πηομΏϐς πρ. εἰεο- 

λαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής' 39 ὁ.δὲ εἶσερ- 
Ψ/Ἠεσθ, χο 8 τΠ]θξ 1 Ὠηπᾶ Ἀχορρος: πο Ἡμο(μ Ἅεπ- 

χόµενος διὰ τῆς θύρας ποιµήν ἐστιν τῶν προβάτων. ὃ τούτῳ 
Ἔθσς ἴπι Ὢγ ᾖπο Ἅἆἄοος ̓  επερΏετᾶ 1 οξ ίλπο 5Ποερ. ήτο Ἠνίπα 

ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς.αὐτοῦ ἀκούει, 
ἴλθ ἄροχ-κεερας ΟΡΕΠΕΞ, απᾶ ἵἩο ἍΑΒΗΘεΡ Ἠ]5 νοίςο Ἴρθας, 

καὶ τὰ ἴδια πρόβατα "καλεῖὶ κατ' ὄνομα, καὶ ἐξάγει αὐτά. 
ἈΑπᾶ Ἠϊ5δ οπΏ 5Ώορθρ Ἡθοα]] ὮὗΤ Ἠπβπθ, απᾶ Ἰεκὰς οαῦ 11μετῃ, 

4 οκαὶὶ ὅταν τὰ.ἴδια Ῥπρόβαταϊ ἐκβάλί ἔμπροσθεν αὐτῶν 
Απά ν]πεπ ἍἈἨϊς οἵσπι͵ βΏΘεΡ Ἡο ραΐ5 {οσίἩ Ὅθέοτθ Ίποπη ᾿ 

πορεύεται" καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν 
Ὢθ Ροθς; Ἀπᾶ ᾖΤπο 3πεερ Ἡΐπα χο]1ονν, Ῥεσοβιςο {πεγ Χποστ 

τὴν φωνὴν.αὐτοῦ. 6 ἀλλοτρίῳ.δὲ οὐ μὴ «Ἀἀκολουθήσωσιν,! 
5 τοῖσο. Ῥπἱ ο θἵχβηΏρετ ἵπ πο πίςθ ἴπεγ 5Ποι]ά Εο]οτ, 

ἀλλ. Α / . { ” ” ” τι ε/ ϱ) ” .. ” ΄ 

ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ" ὅτι οὐκ.οῖδασιν τῶν ἀλλοτρίων 
Ῥαῦ πο  Έτοπι Ἠϊπ, Ῥεσπιβθ ἴπεγ Χποπ ποῦ οἳ είτβπρυτα 

τὴν φωνήν. 6 Ταύτην τὴν παροιµίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 
«πο ΄ τοῖσθ. ταῖς ΒΙΙΕΡΟΣΣ. Ἄρροκο “Έο “ἴἩοτα 11688, 

ἐκεῖνοί-δε οὐκ .ἔγγωσαν τίνα τήν! ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 
Ῥαΐ ἴποεγ Ἐπειν ποῦ πας Ἱξ τας ππΏΙςἩ Ἡθ 5«Ροκο {ο {Ἠθτῃ, 

-------------ο ου ἵ-υ--υ-υ-υᾱσ---Ὁ--ἵ-ἵ--ἵ------- κκ κ νο αμα ταγαι αμ μμ μα ωμνμησωσμω, 

ο-- ὁ τπτ]. 
{ -- και απᾶ αΤΊτΑΥΓ. 
αὐτοῦ ὄντες ΙΤΤιΑ. 
ΤΊτΑ. Ρ πάντα αἲ (Ἠή5 οντΏ) ΤΤΤΓΑ, 
Ἡ πηρΏι Ῥοπς, 

ο--- αὐτῷ π[ττλ]. 
 ἓ-- δὲ αλά Ὡπητλ. 

] εἶπαν Ἱ. 

4 ανθρώπου ΟΓΤΊΣΠ Τ, 
Ἁν- καὶ ΤττΑ, 

π-. οὖν [τ]τττλ. 

ε--. καὶ εἶπεν 1[Α]. 
α--- ταῦτα Ἱ. κ μετ’ 

. η φωνεῖ Ὦε οδ]]5 1 τΊτα. 9--- καὶ 
4 ἀκολουθήσουσιν ψ]] ἴΒεγ {οἱ]ούν Ὡππταν. τή 

ετοιμο πμ... 



τ. ΣΟΗΝ.. 
Ἱ Εἶπεν οὖν "πάλιν αὐτοῖςὶ ὁ Ἰησοῦς, ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω 

3ραὶὰ “Ἠοτθέοτο “Αραΐπ 5ἱο 5ῃεπα 1168αβ8, γοτῖ]γ τοε]ν 1 εατ 
« - το | . ΄ » ε / - / ΄ ε/ 

ὑμῖν, 'ὅτιϊι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. 8 πάντες ὕὅσοι 
ἔογοα, Ὅπηῦ Ἰ Ἅαἴπι ἴἨθ ἆοος οξ {πο κηοθΡ. ΑΙ  πτπποενες 

πρὸ ἐμοῦ ἠλθον! κλέπται Εἰσὶν καὶ λῃσταί" ἀλλ᾽ οὐκ.ἤκουσαν 
Ὀθίοχθ ἩΠθ Ἅ68ΊΏθ ΥΠΙθσθΒ 86 ΄απᾶ 1ποςβοτβ; ὍὃῬαέ ᾖ5αἱᾷ 'ποῦ Ἠεας 

ε) - 4 ΄ . ” ΄. » « ΄ 3 ω 36. αὐτῶν τὰ πρόβατα. 9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα δι ἐμοῦ ἐάν τις 
Ἓίμοπα 1089 Ἅβμεερ. " Άπα ἴἩθ ἆοογ: ὮΨ  πθ 1 ΒΏΥΟΠΘ 
” / ΄ η ” ΄ Δ α) ΄ 3 

εἰσέλθῃ σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ 
επίεχ 1η Ὦς βΏα]] Ὦο βατεᾶ, απᾶ βΏα]] ρο 1η. Απᾶ  οπα]] ρο ουῦ, αηᾶ 

μ ς / « / κ. ” α) Σα 4 ’ 

νομὴν εὑρήσει. 10 ὁ κλέπτης οὐκ.ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ 
Ῥαβίἁχο επα]] Επᾶ, Ἴηο Ἅ1ΤΠ]Ιεξ 60Π4Θ65 ποῦ εχοερῦ ἰμαῦ ο πιαγ 5ὔεα] 

μ / αν ῃ ο α2ΕΧ. ιῃ ῃ ” 
καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃμ' ἐγώ ἦλθον ἵνα ζωὴν Ἀἔχωσιν, 
ἈΑπά ΤιαΥ ΚΙ] απᾶ πιαΥ ἀεείτοσ: 1 οΆπηΘ ἴπαυ 1ο ἴπον πρληύ Ἠβτο, 

καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 11 Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός ὁ 
Απά αραπᾶρα ο] πὶρΏῦ ηανο [11], Ἰ Ἀπι Τμθ Ξεπερηετά ροοᾶ, Τηο 

ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν .ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβά- 
Ἀαμερμπετά  3λροοᾶ 8 1189 175 ἄοππ 4ο: Ἅᾖἴπθ ΡΏθεΡ: 

των. 19 ὁ μισθωτὸς.Σδε,ὶ καὶ οὐκὼν ποιµήν, οὗ οὐκ 
Ῥαΐ {πο Ἠ]τθα εογταπῦ, απᾶ Ίο 18 ποῦ [πε] Απεῃμετᾶ, πνηοςθ "ποῦ 

χς λα Γι / ” ω Ώ ΄ 3 , ο 

εἰσὶν' τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον, καὶ 
“Αθ 3ο ἍΌβπεερ 1ΟνΏ, «8εθὶ Πο πο] σοταῖΏΡ, απᾶ 

ἀφίηῃσιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ 
Θ4Υ6: Ἅᾖ1πθ ΡΠΘεΡ, Ἀπά ΆεεΒ; ΑΠά 1Ἠθ νο] ΒΕΙΖΘΒ πετ 

καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. 19 ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει! ὅτι 
ἈΑπᾶ ΒοβΙἴΘΙΒ Ίπθ  Επεερ. Ίουγ {πο Ἠϊτοᾶ βογγαπύὀ Έεες ἍΊδοσ11βθ 

µισθωτός ἐστιν, καὶ οὐ-μέλει αὐτῷ µπερὶ τῶν προβάτων. 
8 Ἠϊτεα θδετναπέ Ἠθ1β, απᾶ 18 ποῦ Ἠπαςε]{ οοποεχπθᾶ αροαύ ἴπο ΒηεεΡ. 

14 πο εἰμι ὁ ποιμὴν'ὁ καλός' καὶ γινώσκω τὰ ἐμά, 
: Άτα ἴμο "επορπετᾶ αροοᾶ; απᾶ Ίἆποπ ἍᾖΊλοεε {μαῦ [ατε] απο, 

καὶ ᾽γινώσκοµαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν.ὶ 15 καθὼς γινώσκει 
Ἀπᾶ ΆΊΑ ΚΏΟΙΗ. οἳ {λος ἐπαί [ατα] πιῖπς, Α5 ΞΚΠΟΥΤΒ 

µε ὁ πατήρ, κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα! καὶ τὴν.ψυχήν.µου 
παρ 1ΐπε "Ἐαΐπετ, 1 αἱρο ποτ 1Ἡθ Ἐαίμετ;: απά πΙΥ 149 

τίθηµι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, 
1 Ι4γ ἄονπ {ος 1Πθ ἜἘποορ. Απᾶ οἴπετ ΒἨθεΡ 1 γηαγο, 

ἃ οὐκ.ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς.ταύτης' κἀκεῖνά "με δεῖ 
π/ΏΙοη αχε ποῦ οἳ ΜΠ]9 Μο]ᾶ ; 9μορβο αἱ.ο ὅΌππο 15 Ἔρεμβοτος 

ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς.μου ἀκούσουσιν' καὶ Ὀγενήσεται! µία 
1ο Ὀτίης, απᾶ ΤΙΥ τοῖςθ Τετ τ1]] Ἠθεατ; απᾶ Ἅ{ἰ]οτο 5Ἡα]] Ὦ οὖηθ 

ποίµνη, εἷς ποιµήν. 17 διὰ. τοῦτο «ὁ πατήρ μµεῖ ἀγαπῇ, 
Άοοξ, σπθ Α5ΠερΠεΓᾶ. ὋΟπ ἴΠίβ ποσοοαπ!; πε Ἐκίμετ τηθ Ίονες, 
πῃ αν / Ἡ ΄ ε/ ’ , ο ο 
ὅτι ἐγὼ τίθηµι τὴν-ψυχήν.µου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 

Ῥεεπαςε 1 ἍἾΊπγαάοηπι ΤΩΥ 146, τμαῦ αραῖη ΤΙ 117 ίαΚο αῦ, 

18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾿ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ἐγὼ τ/θηµι αὐτὴν ἀπ 
Νοοπθ ἍᾖΊαίζες πι τοπ πῃπς, Ῥρας 1 Ίαπγάοπνπ Ἅᾖ1 ος 

ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω 
πιγεε]{. Απαποτιϊσ Τ Ἰατε ἴο Ίαγ άοπαπ ᾖῆ, απά ααθλμοτϊψ 1 Ἴανθ 

πάλιν λαβεῖν αὐτήν' ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ 
πραΐη ᾖο ίακθ 1, Τηϊ8 οοπιπηαπάπιεηῦ Τ τεοεῖτεᾶ {τοπ 

τοῦ.πατρός.µου. 19 Σχίσμα Ἀοῦνὶ πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς 
τητ Εαΐλετ. Α. ἀῑνΙδίοη ϐἨεΓ6{ΟΓΘ ΑΡΑΙΠ Ἅ1Ἠοτθ γ/α8 ΑΏΙΟΠΡ Ίο 

278 
7 Τηπεπ παϊᾶ «1εεαβ 

ππδο ἴπεπ βραΊπ, Ὑθ- 
τΗΥ, γοσ1]γ, 1 8ΗΥ Πίο 
οι, 1 απα ἴῃο ἆοοτ οἳ 
1η9 βἩθερ. 8 ΑΙΙ πας 
ΕΥΘΣ Ο8Π1Ιθ ῬΘ{οΓΘ Τ1θ 
319 ΤἨΙθ6γ6β απά τοῦ- 
ῶοτΒ:. Ῥαῦ ἴλπε ΒΏεορ 
ᾱἷά ποῦ ΊἸθας ΊΌΠοατω, 
9 Ί Απι ἴἨο ἄοος: Ὦγ 
119 1 ΑΠΥ Ώι8Ώ οπου 
1Ώ3Ἠ9 βλα]] Ῥο βατνεᾷ, 
ΑΠᾶ βΠΏα]] ρο 1η απά 
οιαῦ, απᾶ Ώπάα Ῥθβίατε, 
10 Το (Ιεξ οοπιεί]α 
ποῦ,ραῦ {οχ {ο βὔεα],βΠᾶ. 
το ΚΙ, απᾶ {ο ἀεβίτογ: 
1 ΆΏι οοπιθ Όλαῦ Ὅμεγ 
πηϊᾳΏίῦ Ἠπτο Ἰΐα, απά 
τλαξ ἴμογ ταῖρΒί Ώαγθ 
ἐὲ. ΤΙΟΥ5 αραπάαΏ{]γ. 
11 1 απι ἴπο ροοᾷ ϱΏέρ- 
Ἠετᾷ : {πο ροοᾶ 51εΡ- 
Ἠετᾶ ρὶτοῖη Ἠΐ5 1146 495’ 
1ηθ ΑΠθερ. 12 Βαΐ Ἠθ 
'παῦ 1 απ Ὠπε]πα, 
ἈΑπᾶ ποῦ ἴμο επερηοτᾶ, 
πΥἩοδθ ού/π {μα Άμεερ 
Άτο ποῦ, 5εοίἩὮ {ηρ νγοιΕ 
σοπΙΊΠΡ, απᾶ ᾿Ἰαατείῃ 
ΊΜθ 8ἨεθΡ, απᾶ Ώθετὴ: 
8Ώάᾷ Όμο νο] οβὐςπεῖἩ 
ΊΏεπα, απ αοαΏθετοίη 
1πΠθ5Ἠεερ. 19 Τε ΠΙΤε- 
Ἠτπρ Βεείπ, Ῥεσοααδε Ἰθ 
19 ΑΏ ἨΙΤε]ΙΠΡ, αλλά 6ΑΥ- 
εἵΏ ποῦ Τοχ Τη «Ώεςρ, 
14 Τ ατα ἴπο ϱοοᾶ ΑΠερ- 
Ἠετᾶ, απᾶ πουν Τ7 
9Ί66Ώ, αΠᾶ Άπι Ἐποννη 
ΟΕ 1ἱΠΘ, 15 ΑΦ {πο 
Ἐπίπες Ἀποπεία πε, 
ΕΥΕΩ 5Ο ΠΟΥ 1 {πο Ἐα- 
ΤΠετ: απά 1 Ίαγψ ἄοτιτι 
την 1148 Τοτ της βἸεερ. 
16 Απᾶ οὔμεχ 5πεερ 
Ὥατε, πΥΠίςἩ ατα πο οξ 
3Η18 Εο]ᾶ : ἴποιω αἶςο Τ 
παπδῦ Ῥχίπς, απᾶ ἴμεγ 
5ΗΒ]] Ίεαχ ΤΥ τοῖσε; 
ΑηΠά ΊΏετο 5Ώα11 Ῥέ οηθ 
Ξο]ᾶ, απ οπο 35ΠΏεΡ- 
Ὠοτα. 17 ἘΤπεχείοτθ 
ἀοῦὮ τα Ἐαίπετ Ἰογθ 
1ης, Ώ6ςβ1ΙΒΟΙ ]αγ ἄοσντπ. 
ΏΙΥ 116, ὑμαῦ 1 ταῖρηυ 
ἴακα 16 αραῖη. 18 Χο 
ΊηΛΏ ἰακεία 1 τοπ. 
της, Ῥαῦ 1 Ίαγ ἵῦ ἀοσνη 
οἳ πιγςε], Ἰ Πατο 
ῬογΕΥ {ο Ίαγ Τό ἄοτντ, 
απᾶ 1 Ἠατο Ῥούεχ {ο 
ἴακο 10 αραϊῃ. ἨΤΠΙΒ 
οοιωπιρπάτηρηῦ Ώατε ΙΤ 
τοσθῖγεᾶ οξ ταγ ΕαΐΠεσ. 
19 Τηογς γνας α 41νΙδίοι 
ΤΠετεῖοτο 8Ρ8ΙΠ ΑΠΙΟΠΡ 
ΤἩΏθ «ἆθπβ ος ἴπευθ 

5 αὐτοῖς πάλιν 1; ---πάλιν αὐτοῖς Τ; --- αὐτοῖς . 
ἐμοῦ αΤΤτΑ; --- πρὸ ἐμοῦ τ. ν.--- δὲ Ὁαυ π[τ-]. 
([τὰ πρόβατα] Α) ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει [1.]ΤΊτΑ. 
ΏηΊ11ο Κπον/ ΠΙΟ 1Τ1τΑ. 3 δεῖ µε ΗΤΤΤΑ, 
Ἀ--- οὖν ΏτπτΑ» 

αχ ἐστιν ἹπτγΑ. 

Ὁ γενήσονται Ίτα, 

ἃ --- ὅτι [ε]τι[Α]. 7 ἦλθον πρὸ 
7 --- τὰ πρόβατα. 

Σ γινώσκουσίν µε τὰ ἐμά ελοςδθ ἐμαῖ [ανο] 
ο µε ὁ πατηρ 1ΤΤΙΑ. 



ρ76 
Ῥάγ]ὴρα. 30 Απᾶ τηηνν 
σα ββῖᾶ, Ἠο Ἠαῦα 
5 ἀθτ]], απᾶ 18 πιαᾶ; 
ὍἩν Ἠεας 7ο Ἠϊτα 
321 Οἴπθτβ βα]ᾶ, ΤΗΘΕΘ 
Αθ ποῦ ἴπο πτοτᾶῬ ος 
Ἠϊτα ἐπαῦ ἨαϊἩ ο, ἀεν]]. 
Όαση α ἀθτὶ]] ορεΏ {πθ 
6798 ο {1ο Ό]ϊπᾷ 2 

90 Απᾶ 1 ας αὖ 
Φεσαβα]επῃ ἴμθ Ξεαςῦ οἳ 
ἔπο ἀθάϊοαῇίοπ, Απιᾶ 15 
ππας ππύρτ. 285 Απά 
θεαβ ππω]]κοᾶ π 1Ἠθ 
{επαρ]θ ἐπ Βο]οπιοπ)β 
ῬοχοΒ. 24 ΤΠθη Ο8ΠΙΘ 
1πο {ους τοπχιᾶ αρουῦ 
Ἠϊτα, οπά Εαῖᾶ παπύο 
Ἠϊτα, Ἡοπ 1οπρ ἀοβῦ 
ἴῆοα Ίπβκο τΒβ ᾖἴο 
ἄοαδὶ 2 Τέ ἔποα Ῥο ἴμο 
Οµσῖςέ, ΕΠ τας Ῥρ]αίτ- 
17. 25 Ίθετβ βπωβππετεᾶ 
ἔλεπα, Ι {ο]ᾶ το, πᾶ 
σε Ῥο]ενεά ποῦ: ἴμθ 
πΤοτκς παῦ 1 ἂο ἵπ ταΥ 
Ἐαίϊπαγ Ὠαππθ, ἴἨεγ' 
Ῥεπχ πΠπθΒΒ οἳ 1ηΘ. 
26 Βπίό το Ῥο]ίετο αοῦ, 
Ῥθσβιβθ 7θ ατθ ποῦ οξ 
ΤΩΥ ΕἨθΘεΡ, 8 1 ββὶᾶ 
ππίο τοι. 27 ΜΥ 9Πεερ 
Ἠεαχ ΤΙΥ τοίοθ, απᾶ Ι 
που ἴῃθπα, ϱπᾶ Ίἴπο 
4ο]]ου πιθ: 28 απᾶ 
Εἶτο ππῖο ἴπεπα εὔετ- 
Ὥηβὶ 1496: απᾶ μον 
ΕΏβ]] ΏΘΥεΣ ΡετῖςἩ, πεῖ- 
{πες Εικ] απγ πια 
Ῥ]ασ]ς ἔπετω ουῦ ο ΤΩΥ 
Ἰαρπᾶ, 29 Μγ Ἐαΐπες, 
πγἩΏΙοἩ ΡΑΠο ἴλεπι ταθ, 
19 ρχθβῦετ ἵπαητ αἱ]; 
Απά πο Ίπαπ ἵ5 βΏ]οθ Το 
πο ἴλεπι ο οἳ τιΥ 

αἰΠοθχ”5 Ὠαπᾶ, . 90 1 
Ἀπᾶ πι} ΕβίΠεσ Α1Θ 0Π6, 
51 Τπεπ {19 Πεν {οο]ς 
τρ 5ἴοπθϐ βραϊπ Το 
Βύοπθ Ἠΐτα, 35 ἆθ8π8 
Επηανγογτθᾶ ἴπετη, Μαηγ 
Εοοᾷ Ποσκβ Ἠατο Τ 
βΏοπθᾶ γ7οα ἔτοπι ταΥ 
Ἐαΐϊμας ; Έος πἩΙοὮ οἳ 
άποβο ὙΟςΚβ ἆο το 
Εἰοπεπαεῇ 35 ΤΗ6 ᾖ6ννβ 
Ἀηβγετεᾶ Ἠΐτα, βαγΊΏρ, 
Ἔοσ 8 ροοᾶᾷ τνοχ]ς πθ 

1ΩΑΝΝΗ Σ. Χ, 

᾿Τουδαίοις διὰ τοὺς.λόγους τούτους. 390 -ἔλεγον «δὲῖ 
76Υ/8 ΟΠ αοσοππῖ οἳ - 1Ἠθβε ποτᾶς; 3ρλ]ᾶ. αρα 

μυ ᾿ ο) - 3” Γι / ΄ - 

πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται τί αὐτοῦ 
πι ο ἴποπα, Α. ἄθπιοι ἍἨθηἨβ8β απᾶ Ίππιαα; ὙπἩσ Πίτα 

ἀκούετε; 31 Άλλοι ἔλεγον, Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ.ἔστιν 
4ο 7ο Ἠθατ 2 ΟἴποτΒ βα1ᾶ, Τπ9εθ βαγίπρα 4τθ ποῦ [{ποςε] 

δαιμονιζοµένου' μὴ «δαιµόνιον δύναται τυφλῶν 
οἳ 9π6 Ροββεβρθᾶ Ὦγ ϱ ἆθπιοἨ.. 3Λ Ζᾷ6ΙΠΟΠ. 118 4Ώ]ο ο Γἴπε] ΡΗπᾶ [11ε] 

ὀφθαλμοὺς Γἀνοίγειν!; 
6765 Μο ορεΏ 2 

92 ᾿ἘΕγένετο δὲ τὰ Εἐγκαίνιαὶ ἓν Ἀτοῖςὶ Ἱεροσολύμοις, 
Απᾶ {οοζ ρ]αοθ πο 2εαεί οἱ ἀθᾶΙοαῖοι αὖ. 1 6ΓΠΒΑΊΕΠΗ, 

Ἰκαὶὶ χειμὼν ἦν' 399 καὶ περιεπάτει ΧὸΙ Ἰησοῦς ἓν τῷ ἱερῷ 
οπᾶ νήπίες 1δ 1γββ, Απᾶ Ἔγας ὀπα]κίπρ 11ε5Ἴ«β ᾖἹπ ἴπο ὕεπιρ]θ 

ἐν τῇ στοᾷ Ἰτοῦ Σολομῶντος.ὶ 34 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν 
1π Πο ῬοχοἩ οἳξ ΒΟΙΟΙΠΟΠΗ. “Ἑποϊτο]εᾶ 3Ἔπετεέοτο Πΐτα 

οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ ἔλεγον αὐτῷ, Έως πότε τὴν-ψυχὴν- ἡμῶν 
11Πθ 30ε5Α, ἈΑπᾶ Ε8ᾶ πο Ἠπα, ὉΌπ ππθυα οιςσ 56ο] 

αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, Πεἰπὲ' ἡμῖν παῤ- 
Ἠο]ᾶεβῦ ῃοι {πε βΠςρθΠ862 ΤΕ ἴποα ατὺ ἴῃπο Οπτίαί, ἴθοἽἹ τε }ΡιαῖΠπ- 

ῥησίᾳ. 26 ᾿Απεκρίθη Σαὐτοῖοὶ Κὸὶ Ἰησοῦς, Ἐἶπον ὑμῖν, καὶ 
ὦ 3Αππιγογθᾶ 5γπετα 17οβΒ, Ἰ ἴοᾶ γου, απᾶ 

οὐ πιστεύετε. τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ,ὲν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός 
γο Ῥο]θτο ποῦ, ἘΤΠ6 πτοσκβ ππῖοἃ 1 ᾱο Ἱπ 11Ἡθ ἨβΠΙθ οἳ ᾿Εδίπες 

µου, ταῦτα μαρτυρε περὶ ἐμοῦ" 396 οἀλλ" ἡμεῖς οὗ 
1πΩΣ, πε Όθας πΙζΏΘΞΒ ΟΟΠΟΘΓΠΙΠΡ Ὦ1ηθ: Ῥαυ πο που 

πιστεύετε Σοῦ.γάρ'.ἔστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, Ἀκαθὼς 
1ηρ11ε16, 40Σ Ὑθ τοποῦ οξ 3βῃθερ τηγ, Ἀς 

εἶπον ὑμῖν.ὶ 37 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς-μου Τἀκούει, 
1 βμ]ά ἴογοα, 3.ποερ 1τΑΥ ΙΩΥ τοῖοθ ῶεας, 

.) ΄ 1 κα, 9 ) ” ’ ε ᾽ 5 3 

κἀγὼ γινώσκω αὐτά' καὶ ἀκολουθοῦσίν µοι, 328 κἀγὼ "ζωὴν 
Ἀπά Τ που ποσα, Ἀπᾶ  Ίπεγ {οΠοι 1ης; ΑπάΙ Πέ 

αἰώνιον δίδωµι αὐτοῖςἹ καὶ οὐμὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν 
θὔετηρ]. Εῖτο Τλεπα Απᾶ 1π πο πῄεο ΑἨβΙ] ὕπεν ρεσῖς] 1στ 

αἰῶνα, καὶ οὐχ.ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς-χειρός-μου. 29 ὁ 
6Υες, . απᾶ "εΏδ]] 1ποῦ “Βεῖσε "ΑπΙΥοπθ ἴλεπι ου οξ πας Ἠαπᾶ, 

πατήρ μου! ο! δεδωκεν -μοι "μείζων πάντων' ἐστίν' καὶ 
Μγ Ἐαίμεγ π/Ώο Ἠβδ Ρίνεπ [υΠειη]ίοπιο ῥρτεαύες ΊΠαπ ο) 18, οπᾷ 

οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ-πατρός.Σμου.! 
Ίο 9Π8 15 αρ]9 1ο βεἱΖθ οπῦοξ ἴπθ ἍἨαπᾶ :0Ε Ταγ ΕΑΊἨΟΓ. 

90 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. «1 Ἐβάστασαν Τοῦνὶ πάλιν 
1 απᾶ {πο Ἐαίμεος 0Πθ6 86, ΡΤοΟοΟΚ αρ 3ΤΠοτθξοχθ “αραίπ 

λίθους οἱ ᾿ἸΙουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 932 ἀπεκρίθη 
Ἰβίοπθ ᾖ3ἱΠ9 316Υ5 ἆλαῦ 1Παγ ταϊρηῦ ποπ Ἠῃ, Ἀληβιγογεᾶ 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Πολλὰ ᾿καλὰ ἔργαὶ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ 

:. ερὺν ἴηεη τ. 
ΊτιΑ. κ [ο] τε, 
τοῖς τ, ο ἀλλὰ ἹτττΑαῦν., 
[.γε] πεατῖηρ τΈΓΑ. 
5 ὃ πΏοί (Ἠθ Ἠαβ ρἱνοη) ΤΊτΑ.' Ὑ πάντων μεῖζόν ΤΊτΑ. 
ε. οὖν τ[ττ], : ἔργα καλὰ ΙΤ. 

Ἀνπετα 176518, ΜΠΑΠΥ Ροοᾶ Ὑποτκα Ἰ εποπεᾶ γοα ἔτοπι 
δν τν μη διὰ » .. ν » Ῥλιθά , πρι 

πατρος.”μου ιὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον Ὀλιθάζετέ με'; 
ΣΩΥ Ἐβίπετ ; Ώθοβαςθ οἱ πΠΙοἩ 3οξ ἼἨεπι ποτ ἆοσο Υθ 5{οπθ πιο 

88 ᾿᾽Απεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι “λέγοντες,! Περὶ καλοῦ 
3Απβννετθοᾶ ἍἨϊτα 31119 309658, ΒΑΥΙΠΡ, Έοε αροοᾶ 

{ ἀνοῖξαι ἴο Ἠανθ ορεπεᾶ ΤΊτΤΑ. ὮΕἐνκαίγια τ. . τοῖς η. καὶ 
1 Σολομῶνος αΙΤΑΥ ; τοῦ Ἄολομῶγος Τγ. πι εἰπὸν Τ. π-- αὖὐ- 

Ρ ὅτι οὐκ τητ. --- καθὼς εἶπον ὑμῖν [Ε]ττι[Α]. ἡᾖ ἀκούουσιν 
” δίδωμι αὐτοῖς ὅωην αἰώνιον ΤΊτΑ. ἕ--- µου (γεαᾷ ΤηΠε Εαΐπες) τ. 

Σ-- µου (γεαά ἴπθ ῬαΐΠετ) π[Ίτ]Α. 
. -- µου (τεαᾶά πε Εαιποτ) [τ]τ[ττ]Α. » ἐμὲ λιθάθετς 

ΓΑ Ὁ αετ λέγοντες ΗΤΤΤΑΥΥ. 



Χ, ΧΙ. 0Η Ν; 

ἔργου οὐλιθάζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίαογ καὶ 
πποε]ς Ἅπθ ἀο ποῦ Βὔοπθ ἴμπθο, ΌῬαῦ 3ος Ῥ]περηεπαγ, Απᾶ Ῥεσβα5θ 

3 ” Ἀ -” ᾿ ΄ » / ΄ - 

σὺ ο ρτρε ὢν ποιεῖς σεαυτὺν θεόν. 94 ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς 
8η. ἔλοα αροῖπρ τιρκεδύ {ἨγεοΙ) κΑοᾶ. ἈΑπβπγεταᾶ 3ἴλοπι 

” ” 4 - ΄ - ᾿ 3: 

4ὸἩ Ἰησοῦς, Οὐκ.ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ.νόμφ-ὑμῶν, « ". 
11885, 18 1 ποῦ ντ] τέθτ. 1π σουςσ Ίαν, 

[επα,ὶ θεοί ἐστε; 95 Εί ἐκείνους εἶπεν θεούς, πρὸς οὓς ὁ 
" καὶᾶ,  “ροᾶῬ 1793492 Τε «λοπι  Ἠθ οα]]εᾶ ροᾶς, ο. Ὕποτι ἴπθ 

λόγος ἔτοῦ θεοῦ ἐγένετο,' καὶ οὐ.δύναται λυθῆναι ἡ γραφή" 
πποχᾶ οἑ ἄοά ομππο, (Επᾶ "ραπποῦ 

96 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασει καὶ ἀπέατειλεν' εἰς τὸν κόοµον, 
Γοἳ Πϊπα] ποσα πο Ἐλίμοτ Βαποϊβθᾶ απὰ εθηῦ 1Π{ο 'Ἡθ Ἅµποχ]ᾶ, 

ὑμεῖς.λέγετε, Ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, .Υἱὸς Ἀτοῦ" θεοῦ 
ἄο 79 ΡΑΥ, μοι Ῥ]θβρπεπαθεύ, Ῥεσβαςθ 1 Λα, ἍΒοη οξ αοᾶ 

εἶμι; 97 εἰ οὗ ποιῶ τὰ ἔργα. τοῦ-πατρός.-µου, μὴ πιστεύετε 
1απι2 18 1 4ο ποῦ ᾖ{ἴπο ἹπποΓΚΕ οξ πι Εαΐμοτ, Ῥε]ίοτο ποῦ 

μοι 98 εἰδὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητερ! τοῖς ἔργοις 
Ίηθ; αυ Ι 14ο, ετεη ἰξ 18 γε Ῥε]ετο ποῦ, τπο ὍΓΟΣΚΒ 

Χπιστεύσατε,! ἵνα γνῶτε καὶ Ιπιστεύσητε! ὅτι ἐν ἐμοὶ 
Ὦοοτο, . ἐΠαῦ Υθ ΏΙΑΥ Ρετσρῖτθ απᾶ Ἅτααγ Ῥε]ευθ ἡμαῦ ἵπ Ἅᾖηιο Πα] 

ὁ πατήρ, κἀγὼ ἐν Παὐτφ.! 99 ᾿Ἐζήτουν "οὖν' οπάλινὶ 
119 Ἐαίμεε, απἀΙ]Ἰ ἵπ Ἠΐπα, Τμεγ 5οµβµῦ {ποτείοτθ αββῖπ 
ας ΄ ε ὧ"»νν ε - Ν. 3 - 9 

αὐτὸν πιάσαι καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς-χειρὸς αὐτῶν. 40 Καὶ 
Ἠΐτο το ἴ8κθ, απᾶ Ὦο πεπί Μοτίη ουῦ οἳ ὍΠοίτ Ἠαπᾶ: ἈΑπᾶ 

ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τὸν τόπον ὕπου ἦν 
ἀεραιχυεᾶ αραῖπ ΛῬεγοπᾶ ἴ]μο 1 οτᾶςη, νο Πο ἍῬ]8ος ἨΠΊςτο π85 

Ρ]ωάννης!ϊ τὸ πρῶτον βαπτίζων' καὶ 3έμεινεν! ἐκεῖ. 41 καὶ 
1οΏη. πταῦ Ῥαριώσίηρ:; απᾶ 3Ἠθ αροᾶο {χετθ, Απά 

πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτόν, καὶ ἔλεγον, Ὅτι Ρ]ωάννης! μὲν 
ΙΩΒΩΥ ΟΛΙΠΘ το Ἠϊτα, απᾶ εαϊὰ, 1 οἩπ ἀπᾶεεᾶ 

-” ὦ / ” ν/ α ΄ Ἴτ-- δὲ ε/ 1 . Ρ’ Ἱ] 

σηµειον ἐἔποιησεν ουοεν’ παντα.θε οσα ειπεν ]Ἰωαννης 

βρ]ρπ. ταια ΣηΠο; Ῥαῦ αἲ] Ὑπ]Παύβοθτοεσς 3βαϊά Σ1ΟἨΠ. 

περὶ τούτου, ἀληθῆ ἦν: 49 Καὶ Τἐπίστευσαν πολλοὶ 
οοποεγηίηπςσ 15: Γπιοπ], τις ἍἩΤεῖθ. Απᾶ 3ρεμενεᾶ ΣΙΠΑΊΥ 

ἐκεῖ ές αὐτόν. 
άΠετο οἱ ἍἡἨΠῖπι. 

11 Ην δε τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, 
Νου έπετο γας Αα οεγύαῖη [ππαη] ἍµἱοΚ, Τιαπητα 8 οξ Ῥθί]μαυγ, 

ἐκ τῆς κώμης " Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 9 ἦν 
οἳ ἴπὸ τνί]]αρο ΟΕ Ματγ απᾶ ἨΜατίμα Ῥετ β15ίε5, 2Τ0 ὄγτας 

δὲ «Μαρίαὶ ἡ ἀλείψασα Τὸν κύριον  µύρῳ καὶ ἐκμάξασα 
1ηᾷ ΜΑΙΥ ἩὙἨΠΟ αποϊπιθά «ο Ἰιτᾶ πτθῃ οἰπίπιεπῦ απᾶ τνηρεᾶ 

τοὺς-πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν.αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος 
Ἠ15 19εἳ σΏ(Ὦ ετ Ἠαῖτ, ν/Ἡοβθ Ὀτοίπετ ΤιΑπαγάς 

«ρο "ρχοκοθἨ 1119 3βοτίρίυτο,). 

5 11 
δτι-“ βίον ἔΠοο ποξ; Ὑπέ {5η 

Ἱαβρησπαγ , απᾶ Ὦ 
οβ 18ο Ό]αί Όλοι, Ὠοίτιρ 
ΝΤΙΠ, τηβ]κοβύ {1Υβ8]{ 
οᾶ, 494 ᾖθειβ βΏβνΓεν- 
ϱοᾱ ἵλμαπι, ΤΑ 16 ποςῦ 
ῬτΙζζεη η γοιχ Ίατο, 
βθἱᾶ, Ὑθαςα ροᾶς 5 3614 
Ἡθ οβ]]εᾶ ἴῆεπι ρο 
τπηίο ποτ 11θ ΥΓΟΥ. 
οξ ἄοᾶ οἈππθ, απᾶ {1θ 
Βοτ]ρίατοθ οππποῖ Ὦ9 
Όχο]κεπ; 36 5»Υ τε ο 
Ἠϊπα, νγποσα {πε Ἐαί]εσ 
ἨαίἩ βαποβΒεᾶ, απά 
βοπί Ἰπόο {πα ποχ]ᾶ, 
Τποι Ῥ]8βΡ]ΠΘΙΙΘΒΙ; Ῥε- 
οβ 159 1 βαῖᾶ, Τ.Απα 119 
Ῥοη οἱ ἀοά2 ϐ7 1Ε 1 
4ο ποῦ {Πο γογκβ οἳ 
ΏλΥ Ἐδίπος, Ῥε]ίενο πιθ 
ποῦ, 38 Βωΐ 1 Ἱ ἄο, 
ΤΠοαρῃ σε Ὀε]ονγο ποῦ 
τηῬ, Ῥε]ίετο {πθ τιοτκς: 
{Παῦ γεΤΙΑΥ ΊΚΠΟΥΙ, αλᾶ 
Ῥε]εγο, {παῦ {πο Έα- 
ΤΠ6Υ 18 Ίπ τηθ, απᾶ 1 ἵη 
Ἠϊτα,. 39 ΤΠετεβοτθ 
ΤΠεγ βοαρΏῦ αββίπ {ο 
ΜαΚο Ὠϊπα: Ῥιαῦ Τε ος- 
οαρθοᾶ ους οἳ ἰπεῖτ 
Ἠθπάᾶ, 40 απᾶ πσεπῦ 
ΑΥΥΑΥ αραῖη ὈῬογοπᾶ 
Φοχάαπ 1π{ο {Πο ρ]ποθ 
Ὢπετο ὅομπ αἲ .Ητος 
Ῥαριϊζεᾶ; απᾶ ἔπετε Ἡθ 
βροᾶςθ.' 4] Απά ΤΙΑΙΥ 
χθβδοχθεᾷ αηπ{ο Ἠϊτα, απά 
βα1ᾷ, {οηπ ἀῑᾶ πο παῖ- 
χα0]9: Ὀπέ α1] τΠῖπραβ 
ὑλαῦ ΠοΏη 6ραχε οί 0Π]β 
ΤΩΠΠ Ἱγετα {ταθ. 42 Απᾶ 
ΙΠΘΊΥ Ῥο]εγθᾶ οη Ὠίπα 
"μετο, 

ΧΙ. Νου Αα οθγίαίη 
Ίπαπι Ὑγας βἷοῖς, παπιεᾶ 
Ἱιασητας, οἳ Βείπαηγ, 
το 6ου οἳ Μαχγ απᾶ 
Τετ α]δίετ Ματίμα, 2(Τ5 
νίος ἐλαέ Ματγ πσυΒΙς 
Αποϊμιεᾶ {ηε Τιοτᾶ ν/ἵτῃ. 
οἴπίηχεηῦ, απᾶ ννῖροᾶ 
Ἠῖ8 Εεεῦ σν]{α Ἡετ Ἠλ]τ, 
π/Άοςο Ὀτοί]μες Τιλ78κης 

ἠσθένει. Ὁ ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγου- νὰ εἷος.) 8 ΤΠετο[υτο 
σας Εἶο]ς, «δεπῦ 3ΊΠετεξοτθ 11ο 3βϊθίεις το πῖπη, βαΥ- Ἠϊ5 Βείοτα επ ππτο 

; τα » αν εις Ἡν ο ρ ν ως ὦ.. Ἠἶπα, βαγΙΏΡ, Τιοτᾶ. θο- 
Ίσαι, Κύριε, ἴδε ὃν µφιλεῖς ἀσθενεῖ. 4 ᾿Ακούσας.δὲ ὁ Ἰησοῦς Ἠοιᾶ, Ἡο πλοτη. Έἶνοα 
1πρ, ἍΤιοτᾶ, Ἰο, Ἡθ πΊοπα ἴποι ]ογθβῦ 15 αἰο]ς. Ῥαή Ἠατίηρ “Ἡθατᾶα 106815 Ἰογεσῦ 15 βἵοκ. 4 επ 

τ ε, «2η, αν ἓν. . , 2112 εν. «ὦόθδ Ὠθρητά έλα:, 9 
εἶπεν, Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ.ἔέστιν πρὸς θάνατον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ραῖᾷ, Τίς εἰοκηοςς κ 
βα]ᾶ, Τηῖ5 βἰοηθΒς 1 ποῦ πη{ο ἀεαίβ, ταῦ 4ο: Ἀποῦ ππίο ἀθβίΠ, Ὀιὸ 
. , - ». υ .- εν ο ω. Ὢ» 10ΥΓ ἰλο ρ]οτγ οἱ ἄοᾶ, 

τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι, ἴνωι ἴιο οι οἳ ἀοά 
πο ρΊοιν οξ ἀοᾶ, ὑλαῦ ΤΙΑΥ Ὦο Ρ]οτ]βεᾶ ἴπο 9οἨ. οἳἑ ἄοά Ὦγ παὶρηῦ Ῥο μρ]οχ]βεᾷ 

4 [ο]πτ. 9 -- ὅτι ἴΠαῦ ΏΤΤτΑ. ΓΣ εἶπον 1.. Εξ ἐγένετο τοῦ θεοῦ τ. Ἀ--- τοῦ Τ. 
} πιστεύετε Τ. ὰ πιστεύετε ΙΤΊτ. Σ γινώσκητε ΠΙΔΥ ἸςΠΟΥ/ 1.ΓΤτΑ. πι Τῷ πατρί ιΏθ 
Ἐαίμεχ 1ΤΤτΑ. . [οὖν] ττα. ο --- πάλιν Τ. Ρ Ἰωάνης Ττ. αἐμενεν]1. ᾽ Σπολλοὶ 
ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ ΏΤτιΑ. 5 -- τῆς τ. ξ Μαριὰμ Ττ. 
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ὁλοτχοῦγ. 5 Νου 1οςαβ 
1οτοᾶ Ἀζατίμα, απᾶ Ἠες 
αετοι, απᾶ Ταπαταβ. 
ϐ Ἴγποτ Ἰιο Ἠμᾶ Ἠθιτᾶ 
ἔποχθξοχο ὍλἩ.ιῦ Ἡθ 188 
βἶο]ς, πθ αὈοᾶθ Όππο 4βγΒ 
ΡΜ 1 1π ἴῃΠθ 8819 Ῥ]ασθ 
πνἨοχρ Ἠθ 28. 7 ΤΠ6Ἡ 
βέτοτ μας βα1δλ Ἰθ 6ο 
Ίιΐ 4ἱβοῖρ]ες, Τιεῦ π5 Ρο 
ἀπίο ἆπᾶρα καβαίῃ. 
8 Εὶ ἀϊεοῖρ]ες 5α ππ- 
το Ἠΐτα, Μαςύες, ἴπο 
σετνβ οἳ 1αΐο6 βοαπρΏῦ 
δο 5ἴοπο ἴμοαε; απά Ρο- 
ουΐ ἴποι (λ{ἔθς ασοΊη 
9 Γ6ρ.5 απςπγετθᾶ, Ατθ 

ογᾳ ποῦ ὕπιθ]το Ἠοιτβ 
Όπο ἆαγῖ Τ ΆπΥ 

πηβπ πα] Ίω ἴλο ἄαγ, 
Ίο ςὐαπιὈ]εῦῃ ποῦ, Ῥε- 
οπ 156 ηθ βθείἩ {πο ή ρπὺ 
οἳ ἐς ποτ]. 10 Ῥαὸ 
48 Α ΠΙΒΏ πνα]]ς 1η {ηθ 
πιὶρηῖ, Ἡε ςἴαππιρ]θίμ, 
Ῥοσααςε Ίπετο 15 πο 
Ίσα Ίω Ἠἶπα, 11 Τη95ο 
ὀμίηρς βαῖά Ἠθ: απά 
ΒΗύος ἴπαῦ Ἡο βδαἰῦα 
απζο ἴπεπα, Οατ {τιεπᾶ 
Τιασυχτιβ 5]αερείὮ; Ῥαῦ 
1 ρο, παῦ Ι πια 8- 
π/α]κο Ἠῖτα ου ῦ οἳ 51εθρ. 
15 Τμου ναῖά Ἠῖς ἀῑςοῖ- 

Ίθ68, 1ποτᾶ, 13 Ὦο ΒΙ6εΡ, 
ϱ΄ εμα]]Ἱ ἄο τνο]]. 

19Ηουραϊςσεςαδ«ρα]κθ 
οξ Ὠὶς ἀθαῦλ: Όα{ ΤΠΘΥ 
ἁποαρβῦ ἴπαῦ Ἠθ Ὠαά 
βροκαπ οἳ τπκίπρ οἳξ 
{ες πς]οερ. 14 Τπεηυ 
Ραὶά 2 ο508 τιπίο Όπεπα 
ΡΙΦίΠΙΥ, Ἱιασλτας 18 
ἀοαᾶ. 15 Απά Τ απι 
ειαᾷ ἆοτ Τους 58.εΒ 
τΠαῦ Ι γαβ ποῦ Ὄπετο, 
{ο πο Ιπίεηῦ το ΤΙΑΥ 
Ρεμενο 1 πὀτεσίπε]οββ 
166 πβ ρο ππίο Ἠϊπι, 
16 Τηεῦ βα]ᾷ ΤΊοπιβ8, 
σηίἰο]ι ἐ5 οα]]εᾶ Ῥ]άγ- 
ΠΩΥΒ, σΏ{ο Ἠϊ5 Σο]]1οπ- 
ἀϊνολρίθες, Τμεῦ αψ 8]εο 
Ρο, ἴπαῦ πθ πιβΥ ἀἱρ 
πνλῦἩ Ὠἶπα, 

7 Τάεη ποια 7ο65πβ 
6316, Ὦθ Τοαπά Ὅλπαῦ 
ο Ἠπᾶ ἴαῖπ Ἰπ τἴπο 
Ρταντο {οιχγ ἄασε α]- 
ποπᾶγ. 18 Νου Βείῃ- 
ΑΏΠΥ 5 πἱἰρῃ απίο 
Πεγαρα]οπα, αροαίύ 84{- 
Ἵθρει 31πχ]οπϱθ ο: 
19 απᾶ ΤΠΙΑΗΥ οἳ ἴπο 
}οσνς οππηρθ ο Ματίλα 
Ἀπάᾶ ΜατΥ, Το οοτα{οτῦ 
ἴποπα οοποβγΠϊπΡ ὑπαῖτ 

ΤΩΑΝΝΗΣ. ΧΙ. 

αὐτῆς. ὃ Ἠγάπα δὲ ὃ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν 
3Τιογεᾶ 1που; Ἄμθειβ Ματίηπη, απᾶ Ἀρ]ςίετ 

αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 6 ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, 
1μοτ απᾶ Ἱασητα», Ὕππεη ΓΠετεΕΟΥΘ Ἠε Ἠεαχᾶ λαῦ ο ἶς εἰοξ, 

τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπφ δύο ἡμέρας. 7 Ἔπειτα 
1θπ.. Ιπᾶρεᾶ ἨἩθτοπι]πεᾶ Ίπ γυηΊσ] “Ἠε 3γγαβ 1ρ]βοθ νο ἆἀμγς, Τπεν 

μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς," ᾿Αγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν 
'Φάΐετ ἵΠδ ἩἨθΔβΕΣ8 ἴοΐπο ἀἴδοῖρ]ες, 1ιεῦ π8Β ρο Ἱπῖο ο αάσα, 

πάλιν. 8 Ἀέγουσιν αὐτῷ οἱ µαθηταί, "Ῥαββι,ι νῦν ἐζή- 
βραϊη., 391Υ «5ο "Ἠατα 11ο πα αμιν ο, ο... ἨΟΥΓ 3ΎνΘΓΘ. 

τουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ 
Αρρθ]είηρ 7.μθῬ 5Ίο 95ῦοπθ 119 ΄ 3Πόνς, Ἀπᾶ αραῖπ µΡοοςύ ἔποι ἐΠῖέμες2 

9 ᾿Απεκρίθη σὸ' Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκά "είσιν ὡραιὶ τῆς 
3ΑηΦΥΓετεᾶ 1Τεδις, ᾿ ΣΝοῦ Ώνε]νο” 3ρτο “νποτο Ἡοτσς Ἱπ ἴπθ 

ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῷ ἐν τῷ ἡμέρᾳ, οὐ-προσκόπτει, 
4αγ ὃ 14 Ἀπγοπο γγα]]ς 1π ᾖἵπο 4αγ, 19 βὐιπιρ]ο5 ποῦ, 

ὅτι τὸ φῶς τοῦ-κόσμου τούτου βλεπει 10 ἐάν-δε τις 
Ῥεσσαςε - ας οἱ 18 ποτ]ᾶ Ὦθ 8805; Ῥαῦ 1 απγοπθ 

περιπατῆ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶα οὐκ.έστιν ἐν 2 

σγα]]ς 1Ώ πο πὶρΗζ, Ίε Β1ΠΙΡΙ6Β, ὮΏθοασαςε ἴηο Πρλι 6 που 19 

αὐτῷ. 11 Ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Λά- 
Ί1τη, Τμεςο {π]πρς ο βαά; απᾶ αξύετ ἍἈἴΠῖς Ἠθβασβ ὑοίΐποπ, Τβ- 

ζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίµηται' ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξ- 
σαΤΙΒ οασ {τῖριά Ἠα5 {Α11εη Ά51εερΡ; Ῥαῦ 1ρο τπαῦ 1 τααγ 

υπκίσω αὐτόν. 19 Ἐἶπον οὖν" δοὶ μαθηταὶ' αὐτοῦ, Κύριε, 
Άπγακθ Ἠΐτα, 3πβΙᾶ ΛΓΠΘΙΘΈΟΥΘ Ἠ]8 αν αείσα Τιοτᾶ, 

εἰ µκεκοίµηται σωθήσεται. 19 Εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ 
ᾱξ Το Ἆας ἔα]]οπ Α5]6ερ 9 σγὶ]] ροῦ πε]]. Ῥας Ξαπᾶ «ΒροκθἨ. 1186518 οξ 

τοῦ.θανάτου. αὐτοῦ: ἐκεῖνοι.δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιµήσεως 
Ἠ]5 ἀεβαία, Ῥαῦ ἴπε Ἅποιρηί {λαί οἳ νμο πεβῦ 

τοῦ ὕπνου λέγει. 14 τότε Δοῦνὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς 
οξ β1θερ Τε ΒΡΘΑΙΒ. Ἔπεηπ ἰπεχεξοτο "Βαϊά Ἅᾖ3ἱο “ἴποπα 116818 

παῤῥησίᾳ, ο-- ἀπέθανεν' 15 καὶ χαίρω ὃδιὑμᾶς, 
ΡΙαΙη]ψ, ΤιΑπαταβ8 ἀἱθά. «Απά Ττε]οῖσθ οἩ ΤΟΜΣ ποσοἀπῦ, 

ἵνα πιστεύσητε, ὅτι ὀὐκῆμην ἐκεῖ' «ἀλλ”ι ἄγωμεν πρὸς 
{π οτᾶοτ ἴΠαῦ το παβΥ Ῥο]1ετο, ἐπαῦ Τ πἉβΒ ποῦ «ΊἨετο, Ῥαῦ ἍἸΙειἹδρο ἴἵο 

αὐτόν. 16 Εἶπεν οὖν Θωμᾶς, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, τοῖς 
Ἠϊπα, Ἀπδαλᾶά 19πεχείοτθ δες, τν. ο, Ῥϊάγπιας, ᾖἵο {πο 

{συμμαθηταῖς,ὶ "Αγωμεν καὶ ἡμεῖς. ἵνα ἀποθάνωμεν μετ 
2ε11ουν-ἀἱδοίρ]6β, 1θῦ "ρο 15ο Ἅᾖπ8, τπαῦ ππθ ΤΙΩΥ ἀῑθ μή Ἡ 

αὐτοῦ. - 
Ίητη. ΄ 

17 εἘλθὼν! οὖν ὁ ᾿Ἰησοῦς Ἀ εὗρεν "αὐτὸν τέσσαρας 
αΠανίης 5 ος 3/Ηετεξοχθ 118818 Ξομπα Ἠΐπι 4ου 

Ἰἡμέρας Ίδη". ἔχοντα ἓν τῷ µνημείφ. 18 ἦν.δὲ ΧἠΝ Βηθανία 
ἀ4αγ5 Α]τοαᾶν Πατνίπρ ΏθεἨ 1η {πο ΤοπλὈ. Νου 38 αΒοίΠαηγ 

ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε 19 καὶ 
ΘΑ το ζεγιδα]θτα, αροαῦ 3ος 3ιτ]ίοηρ Ἅ1Π4ὔ6οἨ, πα 

πολλοὶϊ. ἐκ τῶν Ιουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς Ἀτὰς περὶ" 
ΣΩΦΏΥ οἳ πο 7618. 1αά ο0π1θ πηθο τιο5θ ατοατπᾶ 

Μάρθαν καὶ "Μαρίαν,Ἡ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ 
Ματίπα απᾶ Ματ, τλαῦ Πεν ταῖρΗί οοπβο]θ ΊΠεπι οοπσετηίπβ 

ν - [αὐτοῦ] (υεαᾷ Ἠ18 ἀἱδεΙρ]ες) 1, 
9 - αὐτῷ ὕο Ἠϊπα 1. ΤΤΤΙΑΥΓ. 

αὐτῷ 0ο Ἠϊπι Τ{Α, 
Ἡ -ἵ- καὶ απᾶ 1, 1 δη ἥμερας ττΑ; --- ἤδη τ. 
(πεαᾶ Ἠδὰ οοἵαθ ἴο Μανίλα) ΗΠΙΑ, 

α Ῥαββεί τ. 
Ὁ [οἱ µαθηταὶ] κ. 
5 αλλὰ ΤΤΊΤΑ. 

5 --- ὁ ΗΤΊτΑΥΓ. : ὥὣραί εἰσιν 
ο--α αὐτοῦ (γεαᾶ ἴμθ ἀἱδοῖρ]ες) Ὅτ; 

{ συνμαθηταῖς τ. ΕἨλθεν 6ά1πθ 1 
κ. ἡτ, 1 πολλοὶ δὲ 1ΤτιΑ. αι την 

τα Μαριάμ τπτ. 

ἀ Γοῦν] 1. 

| 

| 
| 
᾿ 



ΚΙ. ΣΟΗΝ. 
τοῦ. ἀδελφοῦ.οαὐτῶν.} 20 ἡ οὖν Μάρθα ὡς Ίκουσεν ὅτι Ρὸν 

{λοίς Ὀχοίλοτ. Ματί]λα {Ποχοξοχο γ/Πεη 8Ώ9 Ποστᾷ ἰπαῦ 

Ἰησοῦς ἔ ἔρχεται, ἠπήντησεν αὐτῷ' Μαρία-δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκα- 
ᾖοδι ᾗᾖψ οοπαίπβ, πιεῦ Ἠϊπα; Ῥαῦ Ματ ἍᾖΙπ 1ηἩο Ἠοιδ ἍἨπεβ 

θέζετο. 21 εἶπεν οὖν 4ἡ' Μάρθα πρὸς στὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ 
αἰιίπρ. πο βμά Ματίλα, το 16βα», Τοτᾶ, 1 

ἧς ὧδε, "ὁ ἀδελφός.μου οὐκ.ἂν ἐτεθνήκει.' 25 ἀλλὰ 
ἆλρα Ἠπάδυ Ῥ6Ῥῦ Ἠστο, τΏΥ Ὀτοίπος ἙἨκμᾶ ποί ἀϊθᾶ; ρυς 

3 ω / ε/ Ἆ Φιβ Ν ᾳ ἔ ΄ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν. αἰτήσῃ τὸν θεόν, δώσει 
617εΠπ πού 1Ιἆεπονυ {παῦ νγηαῖςοθτατ ἴποι παπγεδύ ης οξ αοα, Ἅπ]] 3ρϊτο 

σοι ὁ θεός. 329 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, ᾿Αναστήσεται ὁ ἀδελφός 
«ί]εο λᾳοἆ, Θμγ8 Ἅᾖο Πες 76818, 3ΥΥΗΠ1 Ἀτίςε 5 μας 3ΡΤΟΙΗΘΥ 

σου. 24 Λέγει αὐτῷ" Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ 
μμ. ο το Ὠἶπα ο ἐο 1 Ίου πας Ἡο π]]] το αβΐς Ίπ Τπο 

ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ 26 Ἐἶπεν αὐτῃ ὁ Ἰησοῦς, 
τος ιχτοσίίοα Ιπ 1]λθ 1956 Ἀσπιᾶ 31ο Ίος ο. 

᾿Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ; ζωή. ὁ πιστεύων εἰς ἐμε, 
1 ΑΤΏ {Ἡθ τθραγτοοβίοι απά ἴμο 186: Ἡθ ἴπαῦ  Τοιίοτοβ οἳ Τ]6, 

κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται' 36 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων 
ΤλοιρΏ ἍἩἨρθ ἀϊθ τρ ϱμα]] Ἠτο; ΑΠά ΘΤΕΙΥΟΠΟ Πο Ίΐτες απᾶ ὮὈε]ῖοτες 

εἰς ἐμέ, οὐ. μὴ ἀποθάνῃ εἰς.τὸν. ἀἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; 
οἳ πθ, 1ΠπΠοπθθ βΏς]] ἀῑθ 2οΣ 6τεσ. Ῥε]ονεςί ἴποα 1πίβ2 

27 Λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ 
Βῃο λα το - ὙΧθ8, ἸἹοτά; 1 Ἀατο Ῥε]ετοά {Όλαῦ ἴποι ατυ ἴμθ 

ριστός, ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 
Οητ]αῦ, ΄ 1Π9 ΒΟΠ. οξ ἀοᾶ, πο Ἰπίο ᾖ{πθ πποτ]ά 00Π165, 

28 Καὶ Ὑταῦταὶ εἰποῦσα ἀπῆλθεν, καὶ ἐφώνησεν ἉΜαρίαν! 
-.Απά ἴπεςθ ο ηπες Ἠατίπρ βθῖᾶ β1θ πεηπῦ ΘΊΤΑΥ, απθ. ορ]]οά ον) 

τὴν. ἀδελφὴν.αὐτῆς Σλάθρα,' 3εἰποῦσα,ὶ Ὁ διδάσκαλος σος 
Ἡος βἰδίος βθοτε!]γ, 9 Μασίαρ, Τπο ΤΘΔΟΠΟΓ 

εστιν καὶ φωνεῖ σε. 99 Εκείνη " ὡς ἤκουσεν Ρἐγ«ίρεται! ταχὺ 
0116 Απᾶ ομ]15 1πορ, Βηθ πππθηι 5πθ Ἠθητᾶ τῖνος πρ απὶο]κὶγ 

καὶ “ἔρχεταιὶ πρὸς αὐτόν. 90 οὕπω.δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς 
βμᾶ ΟΟΠΙΘΒ το Ἠῖτα, Νὸπ ποῦ τοῦ Ὠαᾷ 3οομιθ 118818 

εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἃ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ 
Ἰπίο ἴπο τί]αρο, ΌῬαῦς πῃπ Ιπ {πο τὸ πγπετθ Ξπιεί 3µ]πι 

ἡ Μάρθα. 9] οἱ.οὖν.Τουδαῖοι οἱ ὄντες μετ αὐτῆς ἔν τῇ οἰκίᾳ 
αΜιτίμα, πο ᾖοπβ ἸΠεχοξοτθ ΊἩο Ἴπθτο ΙΤ ος Ἅᾖπ ἴμο Ἠοιιδε 

καὶ παραμυθούµενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν «Μαρίαν! ὅτι ταχέως 
απᾶ εοηβο]ης Ἠετ, Πατίηρ 56επ Ματγ πΏαῦ απἰοκὶγ 

{ / 

ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, λέγοντες,' "Οτι 
1Ἠ9 το5ε τρ απᾶ πεπί ουῦ, Σο]]οπτεᾶ τι ςαγίης, 

ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 92 Ἡ οὖν ΕΜαρίαὶ 
ο σνονΕ νο ἴπθ Ἅᾖοηπῦ ἴΠαῦ εἩς πιαΥ Ἱγεερ ἴΠετο, Μανγ Εποτοίοχο » 

ὡς ᾖλθεν ὅπου ἦν ΒὸΙ Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν Ἱείς 
ἨΠεη ΒἨΘ 6ΑΠ1Θ Ὑ]οχο "γΓ88 ον ερεῖπρ Ἠλη, 491. αὖ 

τοὺς.πόδας. αὐτοῦ,! λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε 
Ἠ18 496, βασίπε νο Ἠϊπα, ἸΤοτᾶ, 1 ἴπου Ὠπςύ Όθεη Ἠοτα 

Ὀοὐκ.ἂν Κάπεθανέν ῥοίσό ὁ ἀδελφός. 99 Ἰησοῦς οὖν. 
απαὰ που 54ἱθᾶ Ἀντοΐπετ. 

9--- "αὐτῶν (γεάᾶ [υπεῖτ] υτοίλος) ΤΤΤΑ. Ρ --- ὁ ΕΙΤΤΤΑΊΥ. 
” οὐκ ἂν ἀπέθανεν (ἐτεθνήκει Α) ὁ ἀδελφός µου ΙΤΊΤΤΑ. 
Ἡ τοῦτο ἴΠ]β τττα. α Μαριὰμ. ΗΤΤΑ. Υ λάθρᾳ 1. 
 Ἠγέρθη Τοβε πρ τῶτΑ. ο ἤρχετο 6ΛΊΏς Τ{Α. 
| ” δόξαντες επἰπ]ΐηρ τπτα. Ε Μαριὰμ ΤΊτΑ. 
ἱτοὺς σα ατττΑΥ/, Κ µου ἀπέθανεν ἘτιΑ. - 

9 

α--ἡ 
: εἴπασα τπτ. 

ἆ -- ἔτι εῦ ΕΤΙΓΑ]. 
Ἁ ο ὁ ύττνα, - 

αι. 
{ -- ἀλλὰ [1]τιτδ. 

4 -- δὲ αΏᾶ (5Π6) πια]. 

275 
Ὀχοίμος. 20 Τποπ Ἁατ- 
{Ἠβ, 5 ΒΟΟΠ 39 Ε]ε 
Ἠθατὰ ἰπαῦ 1εξις ἵνας 
οοπΙΙΏΡ, που ῦ απιὶ τις 
πω: Ῥαυ Μαχγ ης 
ίπὲ Ἱπ ἴλπο ους. 
21 που βαῖᾶ Μισί]α 
ππζο ἆφθ8α», Τογᾶ, 1έ 
μοι Ἠμᾶς Ὄσο Ῥογο, 
ΧΗΥ Ὀτοῦπετ Ὠαᾶ ποί 
ἀϊοᾶ, 22 Βπό 1 Ίκπονς, 
ἴλαῦ 6ΥΤοΠ ποπ, πΠηϊ- 
8οεγεσ ἴποι νη]ί αξ]ς 
οἳ ἀοᾶ, ἄοᾶ π1]] ρίτο 
8 ἴἨθθ, 209 ᾳοεας ββἰ{π 
πηίο ες, ΤΗΨ Ὦχο- 
Έλος εἩα]]. τὶκθ βΡβΙηΠ. 
24 Ματίπα βιΙίῃ ππ{ο 
Ἠΐπα, 1 πουν ἐπαῦ Ὦὸ 
β]α]1 τίςο ηβπΊἩ 1η ἴἩθ 
τοβιχχεοΒΙοα αἲ ἴποι 
1α5ύ ἀαγ. 25 ᾷες5ιβ 
βαἱά απίο Ἠος, Ι Επι 
ΤἨθ ΥΕΒΙΥΓΘΟΒΙΟΝ, απά 
1πθ 116: ο {λπαῦ Ὃε- 
Μοτείῃ ἵπ πιο, ἴβοιρΏ 
119 γγετο ἀθαᾶ, γοί 5]α11 
Ἡθ Ἠτο: 26 απἆ πΥΠοΡο- 
ετογ Πγείῃ ατιᾶ Ὀο]ίοτ- 
οἵ]ι ἴπ παθ βΠα]] πετες 
ἀ4ἴθ, ἈἘΒε]οθνεςύ ἴποα 
ής 2 27 8η9 5αἳἩ ππ- 
{ο Ἠϊπα, Ὑσα, Τιοτᾶ: Τ 
Ῥο]ίετο ἰΠαίῦ (μοι ατῃ 
{πο ΟἨτ]εί, ἴπο Βοηῦ οἳ 
ἀοᾶ, Ἱππῖοη ϱποπ]ᾶ 
6ΟΙ1Θ Ἰπίο 1196 ποτ]ά. 
28 Απᾶ ποπ 5Ἡθ Ἠπᾶ 
ΒΟ εαῖᾶᾷ, 6Πθ πιοπύ Ἠετ 
π/ΗΥ, αηΏᾶ οπ]]οᾷ Αἴατγ 
ου βἰρίες 5οοτοῦ]γ, 8ΗΥ- 
1πρ,, Τπο ἨἩΜπρίογ 18 
60Π16, 5αᾷ οα]]αεῦἩ {ος 
1Ἠεθ. 29 Α5 Εοοη 38 
ΒΠθ6 Ἠεατά {λαί, 8Ίε 
Άπο8θ αι]ο]ς]σ, απᾶ 
οπΏιθ απο Πῖπι. 50 Νοτν 
Ίθδας πα πο τοῦ 
60119 1Πύο ἴῃΠο Τοπ, 
Ὀπό πας ἵπ ὑπαῦ Ῥίασθ 
πνἈοτο Ματίμα ἍἨ]οῦ 
Ἠϊπι, δΙ Πο σεπ8 
Τποτ τ/]ν]οἩ πνογθ ντα 
Ίος 1Π πο Ἠοιςβθ, απά 
οοπιξογ{εᾶ Ἠςχ, ἸνΠθη. 
ἴπεγ βαν Ματ, ὑπαῦ 
56 Τοδε πρ Ὠπδύ1]γσαπᾶ 
πγεπύ οιιῦ, Το]]οππεί Ἠετ, 
ΒΑΣΊΗΡ, Φηθ ΡοείΏ απ- 
{ο ἴπε ρτατο ο ποερ 
1Πς9χ8, ὁ5 Τμοπ πνπεπ 
ΜΑΛΤΥ π/α8 οοιπο ΥἨΕΓΘ 
165115 185, 8 απ 
Ἠϊπα, «Ἡθ Σε]! ἄοπη αἲ 
Ἠϊ5 4908, ΒαΥΙΏΠΡ απῖΌο 
Ἠΐπα, Ἰοτᾶ, μοι 
ἹἩμᾶςδθ Όσοιι 106, ΤΙΣ. 
υτοίλθτ Ὠιιά μοῦ ἀϊθεᾶ,; 

«98 Πο ἆ ολα. {Ίογο-' 
2010 Β41/ Ἠος τθρίησ, 

ὡς εἶδεν 
6518 {ποτθξοτθ πἩςη Ἠς βατ 

τ'' "τὸν τ[τ']. 
αν -ἵ- ἡ Όττνα! 

ε ́ ΝΜαριὰμ 1ΤΤΙΑ. 
ἶ αὐτοῦ εἰς (πρὸς τττΑ) 



3260. 
Ἀπᾶ  1πὸ ”ΠοπΒ. 8Ίο 
Ἱπεερίηρ ΠΠΙοἩ οΒΊΠΘ 
Ἁπιϊαἃ Ἡθχ, Ἡθ ϱτοβποά 
Ἡπ ἴμε ερὶτ]6, απᾶ πνα8 
{τοαρ]θᾶ, 34 απᾶ ββ]ᾶ, 
Ὕπετο Ἠαπτθ 7ο Ἱ]αῖά 
Ίήτα Τπεγ βηῖᾶ ππίο 
Ἠτα, Τιοτᾶ, οοπ1θ απᾶ 
Βεθ. 3δ ὧοδις Ἱορύ. 
36 Τα ϱο]ᾷ ἴμο ἆο1γς, 
Ῥεπο]ᾶ Ἠου Ὦο ]οτεᾶ 
Ἠϊπα!ι 97 Απᾶ 8οπιθ οἳ 
Ίπετα βαῖᾶ, Οοα]ά ποῦ 
ΤΠ] της, νἩΏ]ο] ορεΠ- 
εᾱ ἴπο ογες οἳ ἴπο 
Ῥ]πᾶ, ΊἈατο οβπβδεᾶ 
{ΠΑβῦ οπου ἴΠβ Τη 
βπου]ᾷ ποῦ Ἠαγο ἀθα 2 
98 ᾖθ5ας ἴπετοξοτο α- 
Ραϊΐπ ᾳτοαπῖηρ ἵπ Ἠϊπι- 
86] οοπιθῦἈ Το ἴμο 
ΕταΤθ, Τί ναβ-. οπτε, 
πᾶ Αα Βὔοπο Ίαν αροτ. 
10. 99 ποξας εαἰᾶ, ΤαΚο 
σρ ΆπΑΥ ἵλπο 8ἴοπο. 

Ἁτίηα, ἴἩο βἰδύετ ο 
Ἠϊπα ἴλαῦ Ὑβ ἄεφᾶ, 
ΒΑΙ{Ἡ απίο Ἠήπα, Τιοτᾶ, 
Ὦγ ΌΠ]β ἐπ Ἡο βϊπ]- 
ϱίἩ: Έος Ίο Πα Όεεν 
ἄεαᾶ ἔοισ 4αγ8. 40 1ε- 
Βυ5 ββ{Ἡ απ{ο Ἠες, βαἷᾶ 
1 ποῦ ππῖο ἴπεο, ἴπαῦ, 
16 ποια ποι]άεςύ Ὀε- 
Ἠετο, που βΠου]άεςί 
Βθθ πε ρ]οτγ οἱ ἄοάδ 
41 Τηεη {πογ ἴοοκ α- 
πΓΑΥ 8ηο 5ἴοπο ΓγΟπι ία 
2ἶασθ π«Ἠοτε πο ἄεπᾶ 
σας 114. Απάᾶ οεδις 
ἨΕ{οᾶ παρ λίς εγες, απᾶ 
Εβίᾶ, Ἐαΐποτ, ἵ {παπκ 
Τηπθο ἴλΠαῦ ἵποα Παςῦ 
Ἠεαχᾶ παθ. 45 Απᾶ 1 
που ἴπαῦ ἔποα Ἠθαί- 
ε5δί πο Α]πγαγε: Ὀαῖῦ Ῥε- 
οβπ5ξθ οἳ ἴπε Ῥθεορ]θ 
ὙΠΙοἩ ςὑαρπᾶ Ὁσ 1 εαϊά 
ἕί, Ὅλαῦ ἴπεσ τιαγ Ῥε- 
Ἰεγο ἴΠαῦ ἴποα Παςῦ 
Βρπῦτηθ, 45 Απᾶ νΊεη 
Ἡθ {Ἠπβ Ἰαᾶ βροκεΏ, 
ὮἩο οτ]εᾶ πηῖἩ  ]οπᾶ 
νοῖσθ, ΤΙΑΖΑΓΊΒ, 6ΟΠ1Θ 
ΣοτῖἩ. '44 Απιᾶ Ὦο ἐλπαῦ 
σας ἀθθᾶ οβΊΏθ ΕοτίἩ, 
Ῥουπᾶ Ἠαπιᾶ απᾶ 2οοῦ 
ψητη ρτατοσ]οίμες: απᾶ 
Ἠϊβ 8ου πα Ῥουπᾶ 
αροιαῦ πΙἩ α ηλρκίπ., 
ὧθετις βα1{Ἡ ππ{ο ἔπεπα, 
710089 ἸἨϊπα, απά Ἰθῦ 
Ἠάπη ϱο, 

45 ΤΗΘΠ ΤΙΒΏΥ οἳ ἴπθ 
θπ/β ν/π]οἩὮ οἈπαθ ἵο 
λΠαΙγ, Απᾶ Ἠφᾶ θε 
το ἐΠπῖηρς τησ] 76518 
ἀἷᾶ, Ὀε]ῖετεά οἵἳ Ἠϊπι, 
46 Ῥιὸ βοπιθ οξ ἴπετα 
στον ἴΠεϊτ παγ» ῦο ἴμε 
Ῥμαχίκεες, Απὰ {ο]ά 

1 ἐδύνατο ΙΤΊΤΤΑ. 
δ ὄψῃ ἴπου ϱποι]άεβῦ 56ο ΜΤΤΚΑΤΓ. 

5 -|- αὐτὸν ἨΙπω Τ[ττ]α. 
(χεωά ο ἀϊά) αητιΑΥ’. 
ΟΤΊτΑ. 

πα Ὅ μα) δν 

ΗΩΑΝΝΗΣ. πι. 
-αδτὴν -κλαίουσαν,” καὶ τοὺς -συνελθόντας. αὑτῇ Ἱούδαίουςι 

Ἡες πθερῖηβ, ᾽ Επᾶ 1ο Ἅππο 7οβταθ “π ΣἨογ 1167/8΄ 

κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύµατι, καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν, 
πνερρίηᾳ, ηε Ρτοαπεᾶ. ἀπ αρ]τῖ6, ᾿απᾶ Ἰτουρ]εᾶ ΦΊπισο]5, 

94 καὶ εἶπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; Λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, 
απᾶ βαἷᾶ, Ἴπετθ Ἠατο το ιά Πτα; Ἴμεγβαγ ἍᾖΊαμίπ, ἍἸΤοτᾶ, 

ἔρχου καὶ ἴδε. 96 ᾿Ἑδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς. 96 ἔλεγον οὖν οἱ 
60Π16 Ααηᾶ 5εθ, 1ΥΓερό 11688, «ΞΡαῖᾶ “Ίμετεέοτο 1118 

Ἰουδαῖοι, δε πῶς ἐφίλει αὐτόν. 97 Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν 
απαυνε, Ῥε]μο]ά Ίοιπ Ἡε]Ἰογεά Ἠϊπη | Ῥμῦροπο Ὁ Ἅπεπι 

εἶπον, Οὐκ.Ιἠδύνατοϊ οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ΒθΙᾶ, ας ποῦ 3αΡ19 αγΗ]ς [πιππ] πΜο ορθειεᾶ 'πο ε7θ5 

τοῦ τυφλοῦ, ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος Ἠµμὴ.ἀποθάνῃ; 
οἑ ἴπθ Ῥ]πᾶ [πιβπ], το Ώπτο οβαβθᾶ ἴλαῦ 8156ο ΤΠ] οπο ϱΠοι]ά ποῦ Ἠατο ἀῑσᾶ 5 

98 Ἰησοῦς οὖν πάλιν Πἐμβριμώμενος' ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται 
7ε8α8 ἍΤΠεχΘξοΙΓΘ βραῖη Ετοαπίπρ 1η ἨΙπαβο]Ε σοἵησ8 

» Απ. - τ Ν Ξ / ο. 4 ” 
εἰς τὸ μνημεῖον. ἦν-δὲ ᾿σπήλαιον, καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ 
ο {Πθ  Ἅᾖοπιῦ, Νου 10 πα Ἅα .Λτο, Απᾶ α βἴοπθ Ὑας8]γίπς προπ 

αὐτῷ. 99 λέγει ΝόἩ Ἰησοῦς, '"Αρατε΄ τὸν λίθον. Λέγει αὐτῷ 
15, 35ΑΥ5 1ὔε5ᾳ8, ΌΤαχε ΑΠΑΥ 4Ἠθ Αὐοπθ. 39875 10ο” πῖτα 

ἡ ἀδελφὴ τοῦ οτεθνηκότος! Μάρθα, Κύριε, ἤδη ζει" 
-δύπο δαῖσίετ 7οξ ΠΠ "πο ἆ.μας 114ἱεᾶ, ΑΜατίμα, ἸΤιοτᾶ, αἸτθαᾶγ Ὡορίίπκα, 

τεταρταῖος γάρ ἐστιν. 40 Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Οὐκ.εἶπόν 
“6ουχ 5ἄφγς ᾷος 3 1Β, 39479 3ο “ες 118818, Ὁβ]ᾶ 1 ποῦ 

σοι, ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, Ρόύψειϊι τὴν δόξαν.τοῦ θεοῦ; 
6ο {ῃερ, ἐπαῦ 1 ἴποι «που]ᾶςδί Ῥο]1ετε, ἔλοα 5Ἡα]ό 5οε {πο ΕΡ1οΥΥ: οἑ ἀοᾶ2 

4] "Ἡραν οὖν τὸν λίθον Ἱοῦ ἦν ὁ τεθνηκὼς.κείµενος." 
ΤΠογυ ἴοοξ απαγ ἴπετθξοχθ ἴἩε 5ἴοπθ πηοτε γας 1719: "ἀεαᾷ "]1π1ᾶ. 

Ὁ.δὲ Ἰησοῦς ἡρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω, καὶ εἶπεν, Πά- 
Απᾶ 7ε5ας 1506 [Π15] εγθς πρπαχᾶς, απά ααᾶ, Ἐα- 

ῃ - ε’ » ς ολ προ ε/ 
τερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι Ἰκουσᾶς µου. 42 ἐγὼ δὲ {δειν ὅτι 
'λος, 1 ὑμαπ]ς  ἍᾖΤπερῬ {παῦ ἔποι Πθατᾶεβὺ ταθ; βπᾶ 1 Ἐπου πας 

πάντοτέ µου ᾿ἀκούεις' ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περι- 
91 πας ' πιθ ἴποι Ἠθητοςῦ; πό ΟΠ ποοοππῦ οἱ ἴἨθ οτχοπᾶ ὙΠπο µκρπᾶ 

εστῶτα εἶπον ἵνα πιστεύσωσιν' ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. 
ατοιπᾶ 1 παἱᾶ Π15], ἴπαῦ ἴλΠογ παῖρΏῦ Ῥε[ετο ὑπαῦ ἔποα πιο ἀῑάδὺ ϱεπᾶ. 

45 Καὶ ταῦτα εἰπών, φωνῇ µεγάλῃ ἐκραύγασεν, Λά- 
Απᾶ ἴλεςο ἐπῖπρς Ἠατίηρ 5αἷᾶ, να α "νοίοο "]οπά ο οτ]εᾶ, 1α- 

ζαρε, δεῦρο ἔξω. 44 "Καὶ! ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκώς, δεδεµενος 
ΊΑΤΗΒ, ϱΟΠ1θ {ΕοτίἩ, Απᾶ οΆΏιθ ΞοΥΠ Ἡθ πο Ἠβᾶ Ώθεη ἄθπᾶ, ὮῬουπᾶ 

τοὺς πόδας. καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ.ὄψις αὐτοῦ 
4εοῦ, Βπᾶ Ἠαπᾶς ντα ρτατεο ο]οῦἩθΒ, ΄᾿απᾶά Ἠ]8 ζᾳ56 

σουδαρίῳ  περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Λύσατε 
η δα α Ἠαπιά]ετομίθξ Ῥουππᾶ αροαῦ, "Βασ5 3πο Ἴιοπι΄ ἍΆλσεβις, 10059 

αὐτὸν καὶ ἄφετε-  ὑπάγειν. 
Ὠΐπα απᾶ Ἅᾖ1εῦ Πητα] Ρο. 

45 Π]ολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ιουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν 
Μαπγ Ίπετοβοτοθ οἳ ᾖἴπο ολη] ΦἩο «ΘΑΤΩΘ ἴο 

ΙΜαρίαν! καὶ θεασάµενοι Τὰϊ ἐποίησεν Νὺ Ἰησοῦς,! ἐπίστευσαν 
Ματνγ βπᾶ ΒΑΥΓ πηπαῦ 3414. 118508, Ῥε]αγοᾶ 

εἰς αὐτόν. 46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρι- 
ος. Ἠΐπι; Ῥαῦ 5οπιθ οἳ Ίπθπι ποθηῦ το τπθ Ἐλπατὶ- 

---- 

τι ἐμβριμούμεγος 3. Ἡ--- ὁ α[πτ]. ;. ο τετελευτηκότος 1ΤΙΤΑΥΓ. 
α--- οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείµενος ΑΙΤΙΑ. τ--- καὶ 
ἔ Μαριὰμ 11τιΑ. π ὃ ΤτΑ. π---ὁ Ἰησοῦς 

κι σε» 
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σαΐους καὶ τε]πον!ὶ αὑτοῖς ΣΔ! ἐποίησεν Ἰὁ' ̓ Ἰησοῦς. 47 συνῄῆγα- 
ροσς απὰ  τἴο]ά ἴλρτα να ἀλᾶ Γσερι. επη ποτ 

Ύον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον, καὶ ἔλεγον, 
ΊἨ6χΕΕΟΧΘ πο ομ]εξ Ῥείο5ῦς απᾶ πο ἘΠαχίβεθβ 8 οοἀποῖ], απᾶ εαθἱᾶ, 

Τί ποιοῦμεν; ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ "σημεῖα ποιεῖ.! 
Ὑπαῦ ᾱο πιο 2 Ἔος ἍΤΠΙΒ ΤΑΒΗ ΧΩΑΠΥ ΒΙΡΙΒ 4068, 

48 ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως, πάντες πἰστεύσουσιν εἰς αὐτόν' 
Πέ πο ]6ῦα]οπθ Ἠϊπι Ἅᾖἴλια, αι ππΙ]] Ῥο]ίθύθ οἩ ἍἉίπι, 

καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ . ἀροῦσιν Ἱ ἡμῶν καὶ τὸν τόπον 
απᾶ ἍΥΠΙ]οοπιθ ᾖπθ ἍἘοπιαπβ απᾶ π]] {α]θ αγΑΥ ἔτοτα 18 ού ἴμοθ Ῥ]ασθ 

καὶ τὸ ἔθνος.. 49 Ἑΐς δέτις ἐξ αὐτῶν, Καϊάφας, ἀρχιερεὺς 
Απᾶ ἴπο ΠαβΡΙΟΠ. Ῥυῦ α οετίβΙη 9ηθ οἳ ἵπεπα, 0βἱαρΏαβ, ἨΙΡΗ ρτ]εςῦ 

ὢν τοῦ.ἐνιαυτοῦ.ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, εις οὐκ οἴδατε 
Ῥοῖπρ οξ ἔλαῦ γοαχ, βαωὶᾶ ἵο ἴμαπα, 8 ποπ 

οὐδέν, 60 οὐδὲ ὑδιαλογίζεσθεῖ ὅτι συμφέρει "ἡμῖνὶ ἵνα εἷς 
πούβμῖηρ, ἨΟΣ οοπβἰάοτ 'μαῦ 15 18 ρτοβίαΡρ]ο 2ος π8 τλπαῦ οπθ 
» ο) , εεεὰν - Δ νε ν 
ἄνθρωπος ᾿ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος 

πηΒΗ. ΒΠομ]ᾶ 4ἱθ 30ΟΥ Ἅπθ ἈῬθορίθ, απᾶ  ποῦ Ἅππο]ο 191 παΡΙΟΠ 

ἀπόληται. δΙ Τοῦτο δὲ ἀφ' ἑαυτοῦ οὐκ.εῖπεν, ἀλλὰ. ἀρχ- 
Βποιι]ά Ῥεγῖς], Ῥαῦ ΠΙΑ τοπ. ἨὨϊπικο] ος βα]ᾷ ποῦ, ρα Ἠ]ρῃ 

ιερεὺς ὢν τοῦ.ἐνιαυτοῦ.ἐκείνου, ἀπροεφήτευσεν! ὅτι Ξἔμελλεν! 
Ῥτϊθεῦ ὈῬεϊπρ ο ὑμαῦ σεας, Ῥτορμεβίθά απαῦ γαρ ᾽’Ροπῦ 

Ιὐ' Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὑπὶρ τοῦ ἔθνους, 69 καὶ οὐχ ὑπὲρ 
116818 1ο ἄἱθ 3ος ́  ἴΠθ πλου; Απᾶ ποῦ 1ο 

τοῦ ἔθνους µόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορ- 
ΊἩθ παδίοα ἍοἨΠΙσ, ᾖΌῬαὸ ᾖἔπαῦ αἶπο ἔλο ομί]άχοτ οξἑ ἀοᾶ πο Ίαγο Ώθρη. 

πισµένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 68 ἀπ᾿ ἐκείνης οὖν 
βολῦνεγαᾶ αρτοπᾶ 6 παὶρΗ! ραΐμοχ Τορεί]εχ 1πίο οπς, Ἔχοπα ᾖ{ἴπβῦ 3ἴΠετθαξοχθ 

τῆς ἡμέρας Εσυνεβουλεύσαντο" ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 
αγ νῃσγ ὕοο]ς οοµτιαο] ὑορούπος ὑπαῦ Ἅἴπογ παῖραί ΚΙ Ἠῖτα, 

64 Ν]ησοῦς οὖν' Ἰοὺκ. ἔτι παῤῥησίᾳ περιεπάτει ἓν τοῖς 
ὧθβμβ ΤἨΘΙΘΕΟΙΘ πο Ίοπρπετ. Ῥαλδ]οΙγ πα]κθά . ΑΠΙΟΠΡ 1ἴμθ 

Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπἢῆλθεν ἐκεῖθ ἰς τὴν χώ ἐγγὺο τῇ ις, ἀλλὰ ἀπῆλοεν εκεῖθεν εἰς τὴν χώρα» ἐγγυς τῆς 
1618, Ῥαυ ἍἨπεηί βπαγ ΤἨθιμοθ Ἱπίο 1πθ οοαμίπύ πθας Ἅἴπθ 

ἐρήμου, εἰς 'Ἐφραῖμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ Ἐδιέτιβεν" 
; Αεπού, ᾖἵο “Ερητλίπα -. "οα]]εᾶ ΣΑ 3Οο10γ, Βπᾶ ἴΠοτθ Ἡθ βὐαγεᾶ 

μετὰ τῶν.μαθητῶν. αὐτοῦ." 
ο ή Ἠ]8 ἀἱβοίρ]6β, 

ὅδ Ἡν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν 
Νοπ 3πΑ8 Ἴπθβς 31119 Ἄραββοτετ 3οξ 019 5Ἴ6νν5, απᾶ ποπ πρ 

πολλοὶ εἰς '»Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα 
ΤΩΑΗΥ ο 16ΓΙββΊθπΙ ουῦ οἳ πο οοιΏωῦτγ Ῥθ[οτοθ πο ἨῬήάβνοτοςσ, ἴλπαῦ 

ἁγνίσώσιν -« ἑαυτούς. 66 ἐζήτουν οὖν τὸν Ιησοῦν, καὶ 
νμογ παῖραύῦ ρυχὶ{γ ἴμαπιβθ]τες. Τηαγ πετο 5εοίηᾳ ὑπετεξοτε 7οβ.β, απά 

πέλεγον! “μετ ἀλλήλων ἓν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ 
Ν/ΘΓΘ ΒΑΥΙΏβ ΑΊΠΟΏΡ Ο0Π96 απούµες 1π ᾖἴμποθ Όεπιριθ βἰαπάϊπρ, ἨΠπαί ἆοος 1:βεθπα 

ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; δῇ Δεδώκεισαν δὲ 
ἴοτοι, ἴπαῦ 1Π Πο ν/βθ Ώθ ή]]οοπιθίο ᾖᾖἴο ἍᾖΕθαςδῦ2 Νου Ὠαᾶ ρίτοεν 

Ἀκαϊ! οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι θἐντολήν,! ἵνα ἐάν τις 
Ῥοῦ]λ 11θ οπἰθξ ρτϊεθύς απά ο] ῬἙΠατίδοςβ 8 οοπιπιαπᾶ, ἴπαῦ 4 ΑΠγοπο 

ῷ  ποῦ ἐστιν μµηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν, 
ΕΠοι]ά που προ ο 15 : θ ποιυ]ά που; [16], ἐπαῦ ΊΠογ παὶρΏύ ἑα]κρ ἍἨϊπα, 

χεἶπαν τ. Σ91, Σ--- ὃ ΗΤΤΤΑ. 3 ποιεῖ σημεῖα ΙΠΊΓΑΥΓ. 
ε ἡμῖν {οχ γοι τττΑ. ἆ ἐπροφήτευσεν ΙΤΊτΑΊΗ. 
α ἐβουλεύσαντο ὕπεγ {οο]ς οοαιςθε] 1ΤΊς. Ἀ,ὁ οὖν Ἰησοῦς ΤΑ. 
κ ἔµεινεν ΤτΑ, Ἱ ---- αὐκοῦ (γεαὰ ἴλπε ἀἱδοῖρ]θβ) τττΑ. πι ἔλεγαν Τ. 
9 ἐντολὰς 6ΟΠΙΠΠ8ΠΑΒ ΤτιΑ, 

6 ημελλεν ΙΙΤΤΓΑΥΥ. 

Ἀδ]. 
ἡ]όπι πα ἐλίπρα τόφ 
815 Ἠπᾶ ἆοπο, 47 ΤπουΥ 
σαῦ]μοχοᾶ πο οπῖοξ 
Ῥτϊθβία απᾶ {1ο Ῥπαγ]-ι 
Βεο58 οουποῖ], απᾶ ερ], 
Ὑπαί ἄοσ νο 2 Μος ἰπί8 
πηβΏ ἀοθίἉ ΤΩΑΠΥ τηῖ- 
19168. 48 ΤΕ πο Ἰοῦ 
Ἠΐπα πας α1οπθ, ϱ]1 ΊΠΕΠ 
σγι]] Ῥο]ίογο ος Ἠίπι: 
ππᾶᾷ πο Ῥοπιατς ϱπη1] 
60Π1θ6 απᾶ Ίακο ΑΠΑΥ. 
ῬοίἩ ος Ῥ]αος απᾶ ηᾶ- 
Ἴλοῦ. 49 Απᾶ οπε οἳ 
"ποτα, παπιεᾷ Ο4αρβς», 
Ὁδῖπρ ἴμο Ἠϊρλ ρτιεςΏ 
ΊΠαῦ Βαπιθ Υθαχ, Ἑλ]ά 
ππῖο ἴλοπι, Ὑθ πουν 
πούμῖΏρ Ααἲ α]1, 60 πος 
οοηβὶάοχ ἰπαῦ 10 186ςσ- 
Ῥοςἱοπῦ ΣΟΥ 18, ἴΠβῦ οιθ 
πΏΒΏ βΠοιι]4 ἀἱθ Έοχ 1ο 
Ῥεορ]θ, αμᾶ Ὅπαῦ ἴ]θ 
ὙυποΙθ παβίοη Ῥετίδα 
ποῦ, 51 Απ (π]ββρακθ 
Ἡο ποῦ οἳ Ππαδο]Ε: Όαῦ 
Ῥοϊτπρ Πῖρα ρτὶεβί ἴπαῦ 
Ψθησ,ιο ρχορ]οδίεᾶ (πας 
68 βλοα]ά ἀἄῑε {ος 
ἡΠαῦ πα ΡΙοη; 62 βπᾶ ιοῦ 
Έοχ ἴλαῦ παβῖοη οΠ]γ, 
ταῦ ἰλαῦ β]εο Ίο βποι]ά 
ΡαΐΠεχ ἰορείμο 1η οΏθ 
πο οἸΙ]άτεπ οἳ ἄοά 
Ὅπαῦ πνοχο βοαὐθετοᾶ α- 
Ὅχοβᾶ. 55 Τπεηπ Έτοπα 
"λαῦ ἄαπγ ΣογίἩ Ίἴλμεγ 
νοο]ς σοιιηςε] {οβοίπον 
2οχ {ορια ῦ Ἠἶπα νο ἀθλίῃ. 
54 ο545 Ἅ3ΤΠεχθξοτθ 
πγθ]]κοᾷ πΟΠΙΟΤΟ ΟΡ6ΠΙΥ 
ΘΙΠΟΏΡ {πο ᾖθπςδ; Ῥαῦ 
πγοηῦ Ίἴπεησρ Πίο 
ΟΟΙΠΙΥΥ ἩΘΑΣ ἵο πο 
πγ]]άοχηςςἙς, 1Π{ο Ε ον 
οα]]θᾶᾷ Ἐρηχαῖτι, απά 
9Πόέτο οοπ]παθᾶ πα 
Ἠ]β ἀἱβοίρ]ος, 

ὅδ Απᾶ ἴπε σεν 
εν ἩΤΑΒ πἶρη αἲ 
ΑΏᾶ1 απᾶ ΠΙΒΏΥ γεηῦ 

οιῦ ο {πο οοιηύτγ τρ 
το «0ογήςβ]οπι Ὦοξοτθ 
'Ἠθ Ῥ4ββοτοσ, {ο ραπ]{ν 
ΊΠεπιβε]νοβ. ὅ6 Τηοῦ 
βοιςβΏὺ ἴΠεγ ἔος ᾖοβαβ, 
Ώπᾶ ΡαΚθ ἍΒΏΙΟΩΠΡ 
1Ώθπακο]νο», 85 ΊΤἨΠεγ 
Βίοοᾶ ἵπ «"Ἡο ἴοπιῤιο, 
ἨΓπαί (]π]ς τε, ὑλαῖ ηθ 
πη]] ποῦ σοπ1θ Το ἴ]θ 
αεαθῦρ οἹ Νοπη Ροία 
πο οἩίθξ Ῥτίδβύ8ι απᾶ 
Πο ἘῬπματίβε ἸἨπά 
Ρίνεη α οοπιπιαπ- 
πωρηῦ, πα 1, 1 αΏγ ΤΒΤ 
που; ἹΨἨετο, Ἠθ ππειθ 
Ἡθ αποι]ά 5Π6)Υ ὲ, υλαῖ 
1Ἠογ παρ] {α]χκο Ἠΐπα, 

8 λογίζεσθε ΙΤΤΙΑΝ 
Γ.- ὃ ΟΙ ΤΤΙΑΥΓ. 
1 οὐκέτι Οωττο. 

Ἀ---. Καὶ ΙΤΤΙΑ ΤΡ. 
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ἆαγβ Ῥεξοτθ {πθ ρ855- 
ΟΥΟΘΣ «ΠΠιθ΄ΤΟο Βείμαπγ, 
π/ηἨθχθ Τμσαβταθ ΤΒ8 
τι Ώ]ο] Ἠαᾶ Ῥερπ ἀεαᾶ, 
Ὑ/Ποπα Ἡθ ταςοὰ Έἔτοπα 
ἴμο ἀθαᾶ,. 2 Τπετο μεν 
πιαᾶθ ᾿Πϊτα Α ΒΠΡΡΟΓ; 
απᾶ Ματίπα Βεχγοᾶ: 
Ῥυαῦ Τμασαχας Ὑγβ8 9ἨΠ6 
οἳ ἴποπι τΠαἳ βαῦ αἲ ἴμο 
ἴαρ]ο τη δη Ἠμπα, 3 ΤΗεΠ. 
ἴοο]ς Μαχγ α Ῥοαπᾶ οξ 
οἰπύταεπύ οξ ΑΡίκο- 
πιαχᾷ, Τετγ. οοβῦ]Σ, απᾶ 
αποϊπίοᾷ ἴμο 2οϱύ αξ 0ο- 
815, απᾶ νυ]ρεᾶ Ἠϊς {θεύ 
πνϊέλ Ὦες Ἠαϊσ: απᾶ πο 
Ῥοιβο πας Π]]εά πι 
{Πο οὕοιτ οξ ἴμο οἶπῖ- 
παθηῦ, 4 ΤηεΠ ΕΛΛ 9ΠΘ 
οἳ Πἱ5 ἄἱβοῖρ]θΒ, Γαᾶςα 
1εουτῖοξ, ΦΙποΠ’8 801, 
νυαΊοἩ ΒΕΠοπ]ᾶ Ὀοίταγ 
Ἠίτα, ὁ ΤΗΥ πας ποῦ 
1Π15 οἰπύπηθη 6 Βο]ᾶ 2ος 
άηχθο Ἠαπάχθᾷ ῬεποῬ, 
ΑΠά ρίτεπ {ο ἴ]θ ροοσ 
6 ΤΠ]8 Ἡθ ββ]ᾶ, ποῦ {πα ῦ 
Τε σβτεᾶ Έοχ 9μθ Ῥοοσ/ 
ὍΌαῦ Ῥεσβπεθ Ἡθ νΥϱβ 
11168, απᾶ Παᾷ ἴπο Ὦ2Ρ, 
βπιά Όατε π]λαῖ πας ρυύ 
Μλεχεῖῃ. 7 Τπεη βαϊᾶ 
Φόςμβ, Τιοῦ Ἡθχ 9]οπθ: 
αραϊπεῖ {Πο ἄαγ οἳ Τ7 
Ῥυσγίπρ Ἠβίλ πο Κερί 
9], ϐ Ἐοτ {πο Ῥοος 
ΑΊπΑΥΒ 7θ Ἠαρτο σα 
οι; Ῥαί πιθ 7θ Ώβγθ 
ποῦ ΑΊΥΤΑΣΒ. 

9 Μπο] Ῥοορ]ο οἵἶχθ 
νοτνβ {πετεξοτο Έπουγ 
ἔπαί Ἰο ννας Ἠοτο: απᾶ 
ΏλοΥ 631ΠΘ πιο ΣΟχ ᾖ6- 
Επβ) βλ οἳ]γ, Ὀα{ να! 
Τ1εΥ τορ]Ώί βοθ ΤιαπατΒ 
9160, τιποτα Ἡρ ἸἨπᾶ 
χα]φοᾷ Έτοπα ἴπο ἄορᾶ. 
10 Ἐπί ἔ]ιο αΏῖεῖ ρτ]ενίβ 
εοπεα]ρᾶ ἴλπαῦ ἴπεγ 
πηϊραί ρα Τασαταβ β]ρο 
το ἀραίαι; 11 Ὁθσβπβο 
Όλα ί Ὦγ τεπβοἩ οἳ Ἠΐπι 
ππασπν οἑ ᾖΤἴπο επα 
πγεηῦ παν, ἈΑπά Ὦο- 
Πογεᾶ οἹ 6518. 

12 Οπ {πο πεχί ἄπν 
ππαο] Ῥεορ]ο {Παῦ πνοιθ 
σοπθ {ο (Πο Μεαςί, πετ 
1ΠεΥ Πεατᾶ (παπί 76818 
πγ88 οοπαῖπρ 0ο /οΓ158- 
Ίθτα, 19 {οο]κς ὈστππςμθΒ 
ΟΕ Ρα]πα {χθθς, απ] τοπ 
ξοτίἉ {ο ταθοῦ Ὠπη, απᾶ. 

19 ΑΝ Ν-Η Σ, ΧΠ. 

12 Ο.οῦν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς 
7θδις ἠ]λοχοξοτθ - "Ῥείοχθ Ἰπ Ἅ4Αγβ Ἅλρ Ῥπεβοτος οπππΌ ἵο 

ἨΒηθανίαν, ὕπου ἦν Λάζαρος 'Ῥὺ τεθνηκώς,' ὃν ἤγειρεν 
Ῥθίμαμγ, Ὢ/Θχθ πα ἍὙβίαχιβ ἍἩΠο ἍἸβᾶ ἀῑεά  π]οτα 16 τββθᾶ 

ἐκ νεκρῶν]λ. 2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, 
Έτοπα ΑΠΠΟΠΡ [16] ἀεθᾶ, Τῃαγ πιμᾶς {λοχεέοχθ Ἠίπα Ά ΒΗΡΡΘΣ ἴπετο, 

3 / ΄ πο / Γ΄ 

καὶ ἡ Μάρθα δικόνει ὁ.δὲ.Λάζαρος εἷς ἦν : τῶν "συνανα- 
Ἀπᾶ Ματίμα, Βεχγοᾶ,. Ῥαΐ ΤΑπαχΙΒ. οπθ Ἡβ8 0Ε, ἴΠοβθ 106- 

, - Ξ / .. / 
κειμένων" αὐτῷ. ὃ Ἡ.οὔν. Μαρία! λαβοῦσα λίτραν ᾿μµύρου 
ο παρ στ ἍἡἈἨῖπι, ΛΤηΣΥ Ποχθξοχθ Ἠαπτίπρ έακεπ ϱ Ῥουπᾶ οξοἰπῦπαρπέ 

, ε , : . - Ξ 
νάρδου πιστικῆς πολυτίµου, ἤλειψὲν τοὺς πόδας Υτοῦ! Ἰησοῦ, 
ο πηαωτᾶ Ίρυτο οἱ ρτεαῦ χο, αποϊπιθά {πο Ἀἀθεῦ οἳ ζεεα8, 

29) ο] Ν .” , ολ. ” ς π η .α 
καὶ ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν.αὐτῆς τοὺς.πόδας.αὐτοῦ' ἡ.δὲ οἰκία 
Απᾶ π]ρεᾶ ππΙτΏ ος Ἠαίσ 145 1εεῦ; Αηᾶ ἴλο Ἠοιβθ 
ελ λ. θ λ 2 ο ” ΄ λέ σποτ Ἱ χε, ο 
ἐπληρωθη εκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 4 λεγει ποῦν! τεῖς ἐκ 
πια ΒΙἱοᾷ πνηῦπ {ο οἆοιμγ ' οξἑ {1ο οἰπΏπεηῦ, 578 ΊἨετθξοτθ .0πΠ86 οξ 

τῶν. μαθητῶν. αὐτοῦ, "Ιούδας, Σίμωνος Ἰσκαριώτης! ὁ 
Ἠ18 ἀἱβοῖρ]θς, :Γαᾶμς, ΒΠΙΟΠΒ [βοπ] 1εοατῖοίθ, π/λο, 

μέλλων αὐτὺν παραδιδόναι, ὅ ΣΔιατί! τοῦτο τὸ µύρον οὐκ 
πγαΒ αροαῦ Ἠϊπι 9ο ἄθ]ῖνοτ πρ, παν 5ΡΗ18 4οἰπίπιρηί "ποῦ 

ἐπράθη τριακοσίων δἠναρίων, καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; ϐ Εἶπεν 
1ΥΓΑΒ 5ο]ᾶ 2ος χε Ἡμπᾶτοᾶ ἀθπατίὲ, Ἀπᾶ ΡΙΥ6Π ἴο [1μθ6] ροος 2 -'"πο "αῖᾶ 

δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν . ἀλλ’ ὅτι 
χοπ ΛΠί, ποῦ ἴΠπαῦ 10: ᾖἴπθ Ῥοος Ὢθ Υ/Β 6Ρ1ΗΊἨὪΡ, Ῥταῦό Ῥεσαιβφ 

4 ά . 9 ΄ ιλ 1. μη αφ ΄ 

κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον΄΄εἶχεν, καὶ τὰ βαλλόμενα 
ϐ ΌΠίθξ 9 στα», θπᾶ χο - ρας 'Ἀοᾶ, απά νλαῦ πα8 ρυῦ {Πίο 

ἐβάσταζεν. Ἰ εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς, ”"Αφες αὐτήν' 3 εἰς 
Π6]  ορττὶρᾶ, 3σα]ᾶ "«Ἠετείοο Ἰά6βαβ, ἍᾖΤιοῦ”β]οπθ ποτ: ος 

τὴν ἡμέραν τοῦ.ἐνταφιασμοῦ-μου Ὀτετήρηκεν! αὐτό. 8 τοὺς 
τη] αγ οξπιγ Ὀασίβ] ἨἩπο βηοθ Κερ Ἅᾖδ: 3:λο ' 

πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ) ἑαυτῶν, ἐμὲ-δὲ οὐ πάντοτε 
Ῥοος 0Ο:  ἍΑΙΠαΑΥΒ 7θΑτο πα τοι, Ῥαῦ πιθ ποῦ ἍΑΙΠΑΥΒ 

ἔχετε. 
/7θ Ἠατο, 

9 ὌἜγνω οὖν 5 ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ 
΄Κπον "'ποχέξοτθ 14 “οζοπᾶ "ρτοαῦ οἳ "πο 8) 67/8 {λεῦ ἴποτθ 

ἐστιν, καὶ ἦλθον, οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν µόνον, ἀλλ᾽ ἵνα 
Ἡοἵβ; απᾶ λεν οαπαθ, Ποῦ Ῥθοβαβθ ΟΕ «Ἴθβαδ ΟΠ1Σ, Ῥας ἴσαε 

καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειεν ἐκ νεκρῶν. 
Ά]βο ' Ἱμβπατας 1ἨοΥ παίρβΏέ β6θ Ἡ]λοπη Ἡρ τἍ]βρᾶ Έτοπι Απιοπᾳ [16] ἆθμά, 

10 ἐβουλεύσαντο.δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὺν Λάζαρον ἄπο- 
Ῥαΐ “{οο] 5οοαηβο] 1019 ΖοπΙθξ"ΡργΙθδύς ἔπαῦ 815ο Τιζ8τά8 1Η6Υ 

κτείνωσιν, 11 ὅτι πολλοὶ δὺ αὐτὸν ὑπῆγον 
ποὶραί ΚΙ]; ὍθοβΙβθ ΤΠΑΠΥ “ἩΥ θΗ5οηΠ 5οξ ἸΠϊπι 3π/θτοθ ᾿Ροΐπρ 19ΑΤΤΑΥ' 

τῶν Ιουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. 
αοᾷ”'με 309ΝΒ Απιᾶ ν/ετο Ὀθ]ϊθτίπρ ΟἨ. εαις, 

12. Τᾷ.ἐπαύριον ὄχλος ποχὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτῆν,, 
Οπ {19 πιοχχοῦγ. α "ονὀιά λρτθαῖ ἹπΠοΟο ΟΑΠΙΘ ο ἍΤ]μθ Σεββῦ, 

ε ΄ ε/ ορ ἁτιρ ” » ε /. 2; 

ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται 3ὸἳ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, 19 ἔλα- 
Ἠατὶπρ Ἡοατᾶ ἴλαῦ 319 Ξοοπιῖηρ 118818 ᾖἹπίο 6σΙβ8]6Π1, Μοο]ς 

βον.τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν Ξαὐτῷ,' 
ὮΑΠΟἨΘΒ ΟΕΊπθ ἍΤΡΑ1ΠΒ απᾶ πεπύοπῦ ἵο πηθθῦ χάπι, 

Ρ ---ὃ τεθνηκὼς [τῃτ[ττα]. 
5 ἀνακειμένων σὺν ΕΙΤΥΑΤΥ. 

α᾿]ούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ (-"' ἐκ Ίτ) τῶν μαθητῶν αὐτοῦ τΊτΑ. 
: 8 -ε ἵνα 4ο ΙΤΊΕΑΝΤ, 
ᾱ-- ὁ αὐτπτΑ νι  σπαὐτῶν ἴπετω γ΄ 

(νοβε) πα. 

Ῥανίηρ τττα., 
(οτοπά) τς 

γα -Ε ὁ (-- ὁ τ)Ιησοῦς φθβιβ (γαἱβ6ᾶ) ΗΤΤΤΑΥΥ. κ ἐκ οξ 
ἕ Μαριὰμ ττ. Υ [τοῦ] τι. ἩὉ δὲ Ὀιαΐ (8478) τ. 

Υ Διὰ τί 1ΤτΑ. Σ ἔχων 
Ρ τηρήσῃ 8886 πιΏγ «ΘΘΡ ΤΙΤΑΝ. το ὁ [εφ 

μμ. 
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καὶ [ἔκραζον,!' 8 Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν Ὃ νο 
απά ποσθ οσσίπβ, Ἡοββηπα, Ῥ]εθιἙά ᾖ{[16]11θ Πο ἍϱοΟΠ168 η [0μθ] {εί οοπιαα Ἱπ 1πθ 

͵ , ὰ « ῇ ο ος ο ῃ ἑ ΠΑπιθ οἳ {ἴπο Τιοτᾶ, ὀνόματι κυρίου, " ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἱόσραήλ. 14 Ἑὑρὼων δὲ Ἡ Ας ὅσα π]ος 1ο 
ας ες ο... μας ί Κίνα τν άν, ο ο ααπᾶ Ἀπᾶ Ξοππᾶ α Σοππᾳ 

ὁ ]ησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραµ- 139 τοῦ Όλοτοσα ος Ἰὰ 
3]θραβ ϱ 7οπΏᾳ Ρ88 τη προαν 8, 98 1ὐ 18 ντη- αμ ξιορο τ ο μον 

µἔνον, 16 Μὴ φοβοῦ, Ιθύγατερ' Σιών' ἰδού, ὁ-βασιλεύς-σοι Ἰο]ά, ἔνσ άνς οοπιοβι, 
τος, Έθαχ ποῦ, ἀααρΊΏύες οἳ Βίοπς, Ῥεμο]ᾶ, {ην Κῑπρ τὸ Ἕλρος ο ίπισα: Ὃ ος 

ἔρχεται, καθήµενος ἐπὶ πῶλον ὤνου 16 ταῦτα «δὲ οὐκ φἴοοᾶ ποῖ Ἠὶς ἀῑεοίρ]ος 
οΟΊ1ΘΗ, βἰἐθίπρ ὂπ ο οο]ῦ ΟΕΑΠ8Β, ’ΤΠΘΒθ "μίπρα 1πούῦ πού 8ὖ ἴμο Πταί: Ῥαῦ γγποπ 

ν ἂν ον 26818 πα8Ῥ ρ]οτίβοά 
ἔγύωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ! τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη ιο τοπιοπιροχοᾶ ἔμοτ 
«κηθ “μίβ 5ᾷ1βοῖρ]θβ. Αἲ {πο Βτῦ, Ὅαό πποη πας β]οχὶβοά ἵλαῦ ἴπεςο ὑμϊπρῃ πγοτθ 
κ” » , η / π ” π᾿ τς .. - τη οἱ Ἠϊτ, αηᾶ 

ποὺὶ ᾿]ησοῦς τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἔπ αὐτῷ ιλαί ἴμον Ἠθᾶ ᾿ ἄοπθ 
16βαΒ άμθη . λεγ τεπιθπιΏετεᾶ Πβί ἐμεςθ ἠΠίηρε ποιο οἳ Ἠΐπα Ίηεςο πρ απο Ἠϊπι, 
ης ω Ἡ , ο κό . , τ: 17 ΤἩ9 ΡεοΡ]θ {θτθξοχθ 

γεγραμµενα, καὶ ταῦτα εποίησαν αὐτῷ. 17 ἐμαρτυρει οὖν ως γα νι Ἠΐτι 
τι ίου, Άπᾶ ἴποβο ἰπ]πρβ Ίἴπογ ἀῑᾶ ᾖ{ο Ἠΐπα, Έοτε πΙύπεβς {Ἡοθτεξοτθ ἹΏεη Ἡθ οβ]]οά Τασα- 

ε » ο ο επι ος , .., Β ταβ ους οἳ Ἠ8 ρτανθ, 
ο ὄχλος ϱ ων µετ αυτου, οτε Τον Λάζαρον Εφώνησεν ΕΚ απᾶ τα]αοᾶ Ἠϊπι ἔτοπα 

{Ἠθ οτοπά Ό]λαί να πι Ἠϊπι, Ἡππεη ΤιαπβταΒ Ὦθ ορ]]αᾶ ουῦοξ {πο ἀεβᾶ, Ό8τθ τθοοτᾶ, 
- / ον 186 Ε' 13] τι τοῦ µνημµείρυ, καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 18 δὶὰ ρα ον λα. 

1πο, τοπι», Ἀπᾶ τα]ςθᾶ Ἠϊτα Έτοπι απιοπρ [ίἨἩθ] ἀεμᾶ. Οπαοσοοαπ6οξ Έοτ ἐλβέ νου ἹἩθατά 

τοῦτο 9καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι Ρήκουσενὶ τοῦτο Όλα Ἡο ο ἆσπιο ες 
118 8159 τηθῦ Ἠϊπα Ίἴπο οτοπᾶ, Ὦοδοβαβο 15 Πεατά ΣύἨἱ8 τίςος ἑῃοτοέοτο βθ]ᾶ α- 

αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον. 19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εῖπον" ατα το Ῥοπ το ης 
Σοξ "Ἠ]6 “πατίπρ “ἆοπθ βιρη., πο ”ΗΠιοτεξοσο "ἘΠατίςθεβ βωᾶ  να]] ο ίνα 2 Ῥομο]ᾶ, 

πρὸς ἑαυτούς, θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε, ὁ κόσμος Ίλο ποσ]ᾷ 18 βοπο αξίας 
Ά1ποηπρ {Ἡθπιβο]τθβ, Ώογο ορ ἰπαῦ τοραῖπ ποπίηρθ Ἰο, ἴπο ποτ] 

ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 
α1ἱΘΓ Ἠϊπα 18 ροπ6, 

20 Ἠσαν. δὲ Ίτινες ἙἝλληνεαϊι ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα 
Ἅπά 6Ἠοχθ γγεχο οΏτύβῖπ Ἅ«ἄχεθκα  ἍΑΠΙΟΠΡ ἴλποςθ οοπιηπρ πρ πας 

"προσκυνῄσωσιν' ἐν τῇ ἑορτῇ' 321 οὗτοι οὖν προσῆλθον 
116Υ τα]ρ]ῦ τνοτεὮρ ἡἵπ 1Π9 ᾖἀθρβί; Τ]θβθ {Πθχθξοσθ οβΊαθ 90 Απᾶ Ί]θγο πσοτο 

{ ο ο νν - / ας. ορτύαΊη ἄτθθΚΕ ΑΠΙΟΠΡ Φιλίππῳ, τῷ ἀπὸ ἨΒηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων Ίλοπα Όμαὶ σαπιὸ αφ το 
το ΡΗΙΙΡ, ιο γγαβ Έτοπι Ἠοείμβα]ᾶς οξ 11196, Ωπᾶ {που βε]κθᾶ τγοχεβὶρ Αὖ πο Εοββῦ: 

αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 99 Ἔρχε- ο ο ο. 
Ἡ 5 Ἠίπα βαγίηᾳ, ΜΥ, πο ἄθΒδίτθ Ἀ]θριαβ ᾖ1ἱο 75686, ΟΠ1ΘΒ μτοέοτο Ὃ ον 

ται ' Φίλιππος καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ' Ἱκαὶ πάλινὶ Ανδρέας μεν τισ ο ο οα λες 8 
: ο... .α 19118 ε «ρανση, ... - ς μον ποπ]ᾶ : δι τροπηι 

καὶ Φίλιππος Ἡ λεγουσιν τῷ Ἰησοῦ. 39 ὁ.δὲ Ἰησοῦς Σάπε- 23 ΕΗΗΡ οοπαθί]ι απᾶ 
Ἀπά ΡΙΗΡ 19]1 7θ8ιβ, Ῥαΐῦ Π6βιβ 8η- ο ας: 

, Π 2 ” λέ ᾿ / « ϱ/ ϱ ο ματι εντ ααή σαι .. 
κρίνατο! αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα ὃδοξασθῷ Ἡρ 19] σοειβ, 23 Απᾶ 
πιηοτοᾶ. Ἔλθπι Βγίπς, "Ἠαα οοπιθ 14ἨἩ9 ους {λαῦ Εμοπ]ᾶ Όο ρ]οτίβοᾶ 19515 Απαγγοσθᾶ ἔμεπι, 

« ει -” ο ΄” 2 μ 2 υ ’ « -” 1.1 Π « ΒΑΥΙΩΡΕ, Τηο ποτ 18 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 34 ἀμὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ οσο, ἐλαί {ο 8οη οἳ 
νπρθ Ῥοπ. ΟΕΤΙΒΗ. Ὑεσῖ]γ τετ] 18 ἴογοι, Ὅπ]θςς {πθ πα ο γόην τοῖς 

κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνφ, αὐτὺς μόνος Τ5εα7 Ἀπίο γος, Ἐχεερὲ 
ρταῖτι οἳ π]θαῦ {.11]πρ Ίπίο {Ἡθ ρτοππᾶ εποπ]ᾶ ἀἴθ, 16 9Ίοποθ 8 οοσΠοξ πηεαῦ Σ411 1π- 

ἑνει: ἐὰν.δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρε. 95 ὁ φιλῶν 1 «μλάρὺν αἴσμος μπι µ -θε ῃ» πολυν καρπὸν φερει. ο Φφιλῶν 6 α]ᾶδΏ λ]οπο: Ῥαῦ 
αὐίάθα; ΤῬαδ1ξ {6 εποπ]ᾶ ἀἴθ, ταοἩ Σταὶῦ ᾖδΤθβτ. ο ἐλαῦ Ίογες τς τς Ὃ ας Ὃ ες 

Π - /. Π ,ω οτιπταης α]10, Θ 

τὴν. ψυχὴν-αὐτοῦ Τάπολέσειϊι αὐτήν, καὶ ὁ µμισῶν τὴν ἵμαν Ἰογοῦλ Δς Πξο 
Ἠ]ς 119 5Ώβ]1 Ίοβ6 16, Απᾶ Ὦο ἐπαῦ Ἠβίθβ ο νι - ας πθ 

Ν 3 δρ , ῃ η ., , τπαῦ Ἠβῦοῦ 18 149 ἵπι 
ψυχὴν αὐτοῦ ἔν τῷ.κόσμφῳ.τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει Ελπίς γγον]ά ελα]] Κοορ 1 
31189 αμ] πα 118 ποτ] το το οὕθτωπ]  Ἅελω]] Ίκθθρ ππῖο 149 εἴθτηα]. 26148 

{ ἐκραύγαβον ΙΠΊΙΑ. Ε-[λέγοντες] 5αγίπρ1. Ἅ -- καὶ ΑΙ ἹτιΑ. Ἰ θυγάτηρ ΗΤΊτΑΥ. 
κ. δὲ [π]τητΑ. . 1 αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ Τ. πο ὁ ΤΤΤΑΥΝ., Ἀ ὅτι ΏεσβιΆβθ Ἐατὺ’. 
ο --- καὶ τγ. Ῥ ὔκουσαν Όμουγ Ἠθωτα Ο1/ΤΤΤΑΤΓ. 4 εἶπαν Τττ. τ"Ἑλληνές τινες 1/ΤΊτΑ. 
» πρασκυνήσουσιν ἴπθυ βΏΦ]! νυογδμίρ τα. ή -- ὃ τα. ἵἔρχεται (ΑΠάΥΕΥΥ) 6ΟΠΩΘΒ Τ/ΤΤΤΑ. 
Ψ -ἵ- καὶ διά ΗΤΤΑ, αχ ἀποκρίνεται ΔΏΒΥΙΘΙΒ ττγ. Ψ ἀπολλύει 10898 Τητ. ΄ 
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ματ πιβΏ Ίοστοταρ, Τε "σὐτήν, 96 ἐὰν ἐμοὶ "διακστῇῃ τιώ! ἐμοὶ ἀκολουθείτω' καὶ 
Ἠϊπι 2ο1]ου; παθ; απᾶ 
Ιθτθ 1 απι, ἴπθτο ϱΘ]1 
45ο Πιγ ϱοτναπί Ῥο: 1 
νο Β6ΣΥΘ πα, Ἠῖπα 
πι] πι Εδίμος ποποτς, 

ς8ΠΥΟΠΘ πιθ  ΒΕΥΥΘ 

,. 27 ΝοΗ 18 ταν Ἔοτ] 
Ἱτουρ]οᾶ; απᾶ π]αῦ 
Ἐλα]] 1 βαγὸ Ἐαὔλος, 
ΒΑΤΟ πιο τοπ 1Όπίβ 
λοισ: Ῥα6 Εοχ ὑλμ]β σβ156: 
οβπηθ Σ απίο ὑμ]β Ἀοας, 
28 Ἐαΐπος, ϱ]ον!εσ ΤΗΥ 
Ἠ8π1θ8, Τηθη 6Π1Θ Τπετθ 
Ά, τοῖσο ΈτοΠα ἨθΒΤΟΠ, 
Ῥαφίπασ, Ἰ Ὠπνο ῬοῦἩ 
Ε]οτ]ῃθοᾶ {ὲ, απᾶ νη]] 
εοςἱ{ {ἑαραῖτ. 29 Τ19 

νοΡ]α τποχαίοτο, ἴλμαῦ 
Εἱοοᾶ Ὦγ, απᾶ Ἠθατᾶ ἐὲ, 
βα]ᾷ ἐλαῦ 15 ἐπαπᾶετοᾶ: 
ΟἴἨεσβ' ϱαῖᾶ, Απ΄ βηΏρο] 
ΒΡΑΚΟΘ {ο Ἠ]τα, 90 6818 
Ἀπβθυηγετθᾶ απᾶ Βλ, 

18 γοίοθ ομπαθ ποῦ Ὦο- 
68Η59 οἳ τηθ, Ῥπ6 2ος 
Ψοις β.θθ, 51 Νουγ 18 
3πο Παάρπιεπυ οἳ ἴπ]ς 
πυοτ]ᾶ: που 5ΗΡ]] 1πθ 
Ῥχίπορ οἳ ἐπὶ» νγοτ]ᾶ ῶθ 
οαςί οαῦ,. 32 ΑπάΤ,121Ί 
δε ΙΕεᾶ αρ ἔτοτα ἴμο 
θπτία, υπ] ἅταιυν αἲ] 
πεπ ππΏο πιθ. 58 ΤΗΙΒ 
Ἡο απῖᾶ, αἰρηϊεγίπςρ 

Ἱαῦ ἀραίἩ Ἡθ εποια]ά 
9. 34 Τηο ΡεοΡρ]θ απ-. 
Βπνογοᾶ Ἠϊπι, Ίο Ἠατο 
Ἠθβτὰ οαῦ οἳ 1Ἠο 11 
τα Ομτ]ςύ αὈιᾶθία ος 
Ένες;: απἆ Ἡου Βἀγεςδύ 
Ίποα, ΤΗθ Βοη οἳ ΠΙΑΠ: 
παπεῦ Ὀο ἩΕθά αρ 2 Υπο 
15 ἰΠ]ς Θοπ οἳ πμ 2 
356 Τηθη εσας μα]ᾶ πἩ- 
το {ποθπι, Ὑοῦ ο Πο . 
πγμ]]ο 15 ἴμο Πρ ντα 
σαι Ἠγα]]ς τυλῖ]θ ο 
νο Όλο Ἡραυ, 168υ 

48Τ]πεθ ϱοΟΠ1ΙΘ ΤἩροπ. 

15, 15 ᾖπιθ | Άρτα 1ΑΊΨΟΠΘ, πηθ ᾖ1θῦ Ἠϊπι Σο]]ο!/;. απᾶ 
ἵῃ -εἰμὶ ἐγὼ ἐκεῖ καὶ ὁ διά πας Τε τν »” Αα η σι 
οπου εἰιμι ἔγω εκει και ο ὀιακονος ο .- εσται και εαν 

πετ Ίαπα ' ΙἹ Ἅᾖ1λΠθτθ 8]5ο 3βετναπί ην ΒἨα]θο, Απάὰ 

Ὅτις ἐμοὶ διακονΏ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ. 
Ἀγηὶ]] ποποας Σηῖπα ιο “ΕαίΠεσ. 

27 Νῦν ἡ.ψυχή-µου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; Πάτερ, 
Νου πηΥ ϱου] 88 Ίεεπ ἰτουρ]οᾶ, απᾶ ]ιαῦ πα] 1 βαγ2 ἘΕαΐμες, 

σῶσόν µε ἐκ τῆς ὥρας ταύτης.Ὀ. ἀλλὰ. διὰ) τοῦτο ἦλθον 
84706 πο Ίτοπα ὐπαςπουις, Ῥυῦ οἩ ποοοππῦ οἳ ὕΠῖβ 1 σαπιθ 
αυ . “/ ΄ ΄ ΄ ἀώρ, ] ” 

εἰς τὴν.ὥραν.ταύτην. 326 - Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. 
το ΜΠΙ8 ποτ. Ἐαΐλμος, β]οτ1{γ η ΔΠΘ. 

΄Ἠλθεν.οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα. καὶ πάλιν 
ΤΠΕΓΘΕΟΣΘ οΛΊ19Θ 8 τοῖορ οαῦ οἳ ΘάΤΕΣ, , “ΒοίἩπ 31 ρ]οτίβεᾶ απᾶ αραϊπ 

δοξάσω. 399 Ὁ «οὖν! ὄχλος ὁ ἀἑστὼςὶ εκαὶ! ἀκούσας 
νι] ϱ]οτί1γ [15], ΤΠογθέοχθ ἴηθ οτοπά πΠίοἩ βἰοοᾶ [ιπθτθ] θπᾶ  ἍἈΠεατᾶ , 

ἔλεγεν βροντὴν.γεγονέναι.. ἄλλοι ἔλεγον, "Αγγελος; αὐτῷ 
β818, Τηαπᾶεχ ἴπετθ Ἡβ8 Ὀθθῦ: οὔ]θτβ «Βαἱ4, Απ Ἀπρε] ' Το πῖπα 

λελάληκεν. 90 ᾿Απεκρίθη Τὸ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, Οὐ δι «ἐμὲ 
Ἠαβ 5Ροκοη. ο Απαπετθᾶ ᾽ ᾖ1ὔθβις Άπᾶ αᾶ, ἈΝοῦ Ῥεοβαςο οἳ 119 

ξαὕτη ἡ φωνὴ! γέγονεν, ἀλλὰ ὃδ ὑμᾶς.: 9Ι νῦν «κρίσις 
τΠἱ5 ποῖσθ Ἐ858 σοπ1θ, Ὅαῦ Ῥεοβαςο οἱ Τοπ. Νου ἠαᾶριιεπὸ 

. ” «ς - ο) .- 

ἐστὶν τοῦ.κόσμου.τούτου" νῦν ὁ ἄρχων ,τοῦ.κόσμου.τούτου 
18 οξ,ΠΙΒ πγοτ]α; που 1Ἠοθ Ῥείπορ/” οἳ γΠῖ8 πγοτ]ά 

ἐκβληθήσεται ἔξω' 935 κἀγώ ἐὰν ὑψωθῶ {(ἐκ΄τῆς γῆς, πάν- 
ΒΊΦ]] ῶο ομςῦ ου: Απᾶτοε1ξ 17ο Πξίθᾶ αρ ἔτοτα ἴἩο θΑτίῃ,  ὅα] 

τας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.'. 99 Τοῦτο.δὲ ἔλεγεν, σηµαίνών 
αγγ] ἄταν {ο 1ΩΥΒΘΙΣ, Ῥιῦ ὑμὶς ο καῖᾶ, αἰρπϊεγίιςᾳ 

ποίῳ ᾿θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 94 ἀπεκρίθη Ἡ αὐτῷ 
Ὅγ ππαῦ ἀθαῖἩ ο πας προ το 419, ἈΑπανγετοᾶ αμίτα 

ε 3 

ὁ ὄχλος, ο “Ἰκούσαμεν ἐκ τοῦ νόµου ὅτι ὁ χριστὺς 
11Η9 3οτουνᾶ, Θ πθβτᾶ ' οπμοί ἰπο "Ίαν ἴλαί ἴπο Ολμτίὶςς 

΄ 3 ν 2 9 » μι , ιο ὃ » « -» 
μένει εἰς.τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς Ἰσὺ λέγεις,' Ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι 
βὐ]ᾶς8 20 6716Υ; Ααπᾶ Ίου ποια 1βΑΥθ8ί, ἍἸλπαῦ πιαςς Ὄο Ἠξίθῇ αρ 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; 
πο Βοπ οἔπιβα ῇ πο 18 ΤΗΙ8 ο οἑ ιβ ο 

96 Ἔἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, τι μικρὸν χρόνον τὸ 
3σα]ᾶ 3{ποτοέοσθ “ο 5έμεπα ΄αὖεσα, ποι α 0] π/ηι]θ ᾖ1πθ 

ὥς ἆμεθ᾽ ὑμῶν] ἐστιν. περιπατεῖτε ἕως! τὸ φῶς ἔχετε. ἵνα 
Ἱρηῦι νΠίη Του 18. ηγα]]ς πυἩ]]θ ἴμο Ἱραύ 76 ηἨατο, πας 

ς σε ῃ , Γ ε 3 , 3 ῃ « . ῃ - 
Σο «ἔος πο ἴμοί παὶκ- μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβη' καὶ ὁ Ἠπεριπατῶν ἐν τῇ 
θἵῃ 1η ἄαχκπεβς Κποτν- 
οἵ] ποῦ ση] ἰποχ Ἡθ Ρο- 
οἱἩ. 96 ἨΓμΙ]θ 7ο Ἠατνο 
1ρ]μῦ, Ῥο]ῖενγο Ἱπ {πο 
ἀ11ΡΗ!, νπαῦ γθ τααΥ Ὦα 
1θ ολ]άτεπ οἳ 11ρ15,. 
μεσο {Πίπρβ ϱρηκο ζ9- 
81β, απᾶ ἀερβτίθᾶ, απᾶ 
ἆἱᾶ Ἠϊᾶρ Ὠϊπαβθ]{ξ Έτοπα 
Ίπεπι, 97 Βαΐ ἔποπρῃ 
Ἡθ Πβᾷ ἀἄοπθ 80 ΤΑΙΛΠΥ 
χηϊταςσ]ες Ῥθίοσθ {ποπα, 
Ψοῦ {αγ Ῥο]ονθᾶ ποῦ 
ου Ἠϊπι: 38 ἴμαῖῦ 1Ἠθ 
βαγίηρ οἳ Ἐδαίας ἴμθ 
Φτορποῦ ταὶἰρΏί Ὀο Σα]- 
γ -ω 

Στις διακονῇ 1 ΤΤτΑΥΥ, 
ο[οὖν]1χ. ἆ ἑστηκὼς 1.. 

Ἂ }- οὖν ἵΏἩΘΤΘ[ΟΤΘ τΑ. 
πι --- ὁ ΙΕΕΓΑ, 

Ίος) αωσς, 
ΕΤΤΤΑΝΥ. 

;ς Ότττα. 

Ἀποῦ 14ΑΥΧπιεβ8 ὅτοι Άπιαγ “ογεχύακο. Απᾶ Ἡο πιο ΥΓΒΙΊςΒ 1π ᾖΤ]μθ' 

σκοτίᾳ οὐκ.οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 96 Ἰἕως" τὸ φῶς ἔχετε, πισ- 
ΒΑΥΚΠΘΒΒ Ἐποπβ ποῦ πετ Ἠθ ρου, ἩΓΠΙΙθ πο Ἠρἣυ 7ο λατε, Ῥο- 

γεύετε δᾳἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς Ὑγένησθε. Ταῦτα 
µετθ Ἱπ πο Ἠρβί, ὑπαῦ 8οπ οἳ Ηραί 5ο πιςγ Ῥθσοπιθ, Τμθςο (πΐπρα 

ἐλάλησεν Ἀῤὶ Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ αὐτῶν. 
ΒΡΟΚΘ Ἓθραρ,  απᾶ µροΐηρ απ ὙἼαςδΠίᾶ ἍΊτοπι Ἅᾖἴλοπι, 

97 Τοσαῦτα.δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν 
Ῥπὴ ΓὔπουρἩ] 8ο πιβπσ -Ἠ9. Ἀρίρπβ Ἰιπᾶ ἄοπθ Ῥθξοσθ "λεπτα 

οὐκ ἐπίστέυον εἰς αὐτόν, 98 ἵνα ὁ λόγος. Ἡσαΐου τοῦ προ- 
Ἐπεγ Ῥομοτεᾶ πού οἱ ἍἈἨίϊπι, τπαῦ μα πγοτᾶ οἱ Ἡραίας ἴπθ Ῥτο- 

Ὁ ταύτης; (ζοτἑόήνιε ἐλιε φμεδέίοπ, ο ἐλιο τοογᾶ 
. ---καὶ Τ. Γ---ὁ ΤΊτΑ. : 8 ἡ φωνὴ αὕτη 

τὰ λέγεις σύ ΤΊτΑ.” Ἄ ἐν ὑμῖν ΦΏιοηρ Ψου ΟΗΤΊΤΑ. 

ᾱ---- καὶ ΟΙ ΤΤτΑ. 

πω 



. 

χι], ΧΗΠΙ ΦοΒΗΝ. 
κ ψ : ὰ - ... στο ” 
φῆτου πληρωθῇ, ὃν εἶπεν, Κύριε, “τίς ἐπίστευσεν τῇ 
Ριεῦ παϊρΏῖ Ῥο {α]β1]16ᾷ, πνΠἰςἩ Το βαῖᾶ, ἍἸΤοχᾶ, πο ηε]ετεᾶ 

ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 
οἳ [016] Τιοτᾶ ἴο π]οπι γ/ης 19 τετεα]θᾶ 

99 Διὰ.τοῦτο οὐκ.ἠδύναντο. πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν 
Οπ {Π]β πεοοππῦ ἍᾖΤλεγ οου]ᾶ ποῦ νε] Ίετο, Ῥεοβαςθ αραῖη βαϊᾶ᾿ 

Ἡσαϊῖας, 40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ Όπε- 
Ἐθαῖης, Ἠο ας Ῥ]πᾶεά ἡλεῖτ 676Β απᾶ 188 

πώρωκενὶ αὐτῶν τὴν καρδίαν ἵνα µμὴ ἴδωσιν τοῖς ᾿ὀφ- 
Ἱατόάφηποᾶ ἀΠεῖτ΄ Ἠοατί, ἴπαῦ {μου βλοπα]ᾶ πού 56οο νΗ({Ἡ {πο 

θαλμοΐς Καὶ νοῄσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ ᾿ἐπιστραφῶσιν,! καὶ 
εγες Ἀπά απβετθίαηπά ππλζἩ πο Ἠθατί απᾶ Ῥο οοπγετεᾶ, απᾶ 

Ριάσωμαι! αὐτούς. 41 Ταῦτα εἶπεν. Ἡσαΐας, Ἀὗτεὶϊ εἶδεν 
1 εποα]ά πε]  {λθπη, Έπεςο {μ]πρα ̓  54 Ἐραίας, π/ηεη Ἡθ ΒΑΤΓ 

- 9 - ΄ 

τὴν-δόξαν. αὐτοῦ, καὶ ἐλάλησεν ΄ περὶ αὐτοῦ. 49 ὅμως᾽ µέντοι 
Ἠϊ8 ΡΊΟΣΣ, ΑηΠᾶ  ΒΡΟΚΟΘ οοποετπϊῖηρ ἨΠϊτη, ΑΠΠποαρἩ Ιπᾶεεᾶ 

καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν' 
Έτεη ΕζΓΟΠ1 ΑΠΙΟΠΡ ἴἨθ τπ]οις ΙΩΑΤΏΥ Ῥε]ϊρτεά οἩ Ώπτα, 

ἀλλὰ διὰ ὺυ ὦ ί οὐχ.ὡμολόγου», ἵνα μὴ τοὺς Φαρισαίους χ-ὠμολόγου», μὴ 
Ῥαῦ οἩἨ βοσοουπῦ οἳ {πο ἘΠΑΣΙΒΕΘΒ΄ 116γ οοπᾷθβδεά ποῦ, ππαῦ τοῦ 

ἀποσυνάγωγοι γένωνται. 49 ἠγάπησαν.γὰρ τὴν δόξαν 
ραῦ οαῦ οξ ἴ]θ ΑΥΠΑΡΟΡΙΘ ἴμεγ παῖρηῦ Ῥο ΣΟΣ ἴἨεγ ]ογοᾶ. 419 ἍρΙοτγ 

τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 44 ᾿Ιησοῦς 

ουχ ποροτὶ 2 απᾶ Ίπο ΤΠΙ 

οξ πε ΠΠΟΙΘ Ίμαιπ πο ῥΡΙοιγ οξ ἄοᾶ. 31θειΒ 

δὲ ἔκραξεν καὶ εἶπεν, Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, οὐ.πιστεύει εἰς 
αραῦ οτε απᾶ καὶᾶ, ἩἨθίπαῦ θε οἩ 11, ἍὮθ]ίθτθβ ποῦ ο 
3 μα τ 1λ .ι .] μ ’ ιῤ ο Δ ε ρω 3 . 

ἐμε, ἀλλ’ εἰς τὸν πέµψαντά με 4ὔ καὶ ὁ θεωρῶν ἐμέε, 
καπ Ῥαῦ  οἩἨ Ὠἶπι πἩΠο βεπῦ 1ηΘ/ 8πᾶ Ἡρ ἐπαῦ Ῥολο]άςβ το, 

θεωρεῖ τὺν ' πἐμψαντά µε. 46 ἐγὼ. φῶς εἰς τὸν Κόσμον 
Ῥολμο]ᾶς Ἠϊπα ππο ποηῦ 1ηΘ, Αα ἩρΏῦ Ιπ'ο ἴἩθ  Ἅµποτ]ᾶ 
.] ΄ 5 ” « ΄ » α ” ” . / 4 

ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ 
Ίαγο οοπ1θ, ἴἨαῦ ΘΜεγγοπο ἴΠαῦ. ΤοἱῖοτθἙ ος. πηθ ἵπ 1Ἠθ ἄΑτπθβΒ "ποῦ 

µείνη. 47 καὶ ἐάν τις µου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ 
αππαγ αὈἱᾷθ. Απά ξ ΑΠΥΟΠΘ/ΟΕ5ΠΘ Ἰηθατ Ἅ3Πθ. ποτά απᾶ ποῦ 
. μίρ ) λ 3 ΄ ” γι ε ᾽ τ ./ / 
πιστευσΏ; π ου.-κριγω αυτον πιο ίνα κρἰνώ 

αρε]1ετε, 4ο ποῦ ]πᾶρο ἨΕΐπα, οτ 1 οἈπαο ποῦ Ὅπαι Τπαϊρηῦ ἠπᾶρο 
Ν ΄ νῤ2. δε - ’ . , .» ς α .” 

τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σώσω «τὸν κόσμον. 48 ὁ ἀθετῶν 
νο ποσ]ᾶ, -ᾱς Ῥαῦ ΄ ὑπαῦ 1 ταῖρηε ΒΑΥΟἴπο  Ἅποτ]ᾶ. Ἠο Όλαῦ το]εοῦβ 

ἐμὲ καὶ μὴ.λαµβάνων τὰ ῥήματά:-μου, ἔχει" τὸν κρίνοντἁ 
1η Επᾶ ἄ9ε8 ποῦ τεοθίτο τΏΥ ΓΟᾶΒ, :3β8 Ἠία ππο  1πᾶρες 

αὐτόν' ὃὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος - κρινεῖ ΄ αὐτὸν ἐν τῇ 
Πΐπι: Ἅᾖἴπθ ποτᾶ ὙΠΠΙίοη Τ8ΡοΚθ, τπαῦ  ελαΙ]]αᾶρο Ἠϊπι ἀπ 1μθ 

ρ) . .. Ι 

ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 49 ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμάυτοῦ οὐκέἐλάλησα ἀλλ 
1 ή 4αγ; 4ο Ἰ Ίτοπ τιγβθ]ξ ΒΡοΚΘ ποῦ, Ῥαῦ 

ὁ πέμψας µε πατήρ, αὐτός µοι ἐντολὴν ᾿ἔδωκενὶ τί 
ὠιο Ἅππο 3πεπὸ “ΠΡ 1Εραίμετ, ἍἈἨϊπιβοϊξ  Ίπθ οοπαπιππάπιθηῦ  µΡατθ πλου 

.. εἴπω καὶ τί λαλήσω' ὄ0 καὶ οἶδα ὅτι ἡ.ἐντολὴ.αὐτοῦ 
; Βοσ]ᾶ 587 απᾶ πυπαῦ 1 ϱΠοα]ᾶ 5ρεαῖς; Ώπᾶ 1 κπονπ παῦ Ἠ]β οοπιταβπάταρηῦ, 

4 . ΄ . ο ΕΠ γὶ . )ὸ ” Ἱ] θ η) . [4 

ζωὴ αἰώνιός ἐστιν ἃ οὖν Ἱλαλῶ ἐγώρ' καθως εἴρηκὲν µοι 
1406 οἴετπα]. Ἰ. ὙΠπαῦ ὕπετθξοτθ ρεακς -Ι, (88 8 βαἷᾶ ἴοταθ 

ὁ πατήρ, οὕτως λαλῶ. 
επο Ἐαίπες, ϱο 1 βρεί, 

ἳ ν΄ ἃν Ὃν « ” ώς” σα Ἰ απ) ”.. κε 
19 Πρὸ.δὲ τῆς . ἑορτῆς του πάσχα; εἰδὼς ὁ Ιησοῦς ὅτι 

ΝΟΥ Ῥεξοτο ἴπε Ἅ«{εαβθῦ Οἱ {Πθ Ῥα5εογετ, "Κποπῖησ 119βαΒ ΄ ἐπαῦ 

η ἐπώρωσεν Πατάεηθᾶ ΤττΑ. ο στραφῶσιν ΙΠΊΤΤΑ. 
8 ὅτι Ὀεσαμδε αι τΊτΑ. 
Μίτεη πττΑ’, ν ἐγὼ λαλῶ ΙΤΊτΑ 

: ἀλλὰ ΤΑ Νφυλάξῃ ἹΚεερ [πετα] πΤτΑΣΕ. 

δα 
ῃ]]οᾶ, νλ]οἩ Τθ «ΡΑ« 
Τιοτᾶ, ππο Παῖπ ὮῬο- 
Ίϊογοᾶ οισ τεροσῖ 2 απᾶ 
το Ίνποπι Παῦα τΠθ ατπα 
ΟΕ ἴπο Τιοτά Ῥουῦ το 
νοβ]θᾶ 2 99 Τποτεξοτθ 
ΊΠεγ οοπ]ά πιοῦ Ῥε]ίετοι, 
Ῥεοααςδο Ίπαῦ Ἐπαίης 
Βαἱά Αρα!π, 40 Ἠο Ἠβίπ 
Ῥ]πᾶςά {λμοεὶτ 6768, απᾶ 
λἩατάθηρθά {πεῖτ Ἠεατί; 
Ὅπαῦ Πεν «Ποα]ά τοῦ 
βοο ντ {Ἡ {Πεῖγ 6768, ΟΡ 
ππάρτρίαπᾶ νη(ῃ ἐλείτι 
Ἠθητί, απᾶ νο σοπνετί- 
θᾷ, απᾶ 1 ϱΠοα]ᾶ Ἠεα] 
ΊλἨετα. 4] ΊΠεςο ἐπίπρε 
Ββ]4 Ἐβαϊῖιβ, ππευ 
Βαν; ἩἨϊβ ΡΙΟΥ, οπάᾶ' 
ΒΡραΚθ ο Πϊπι, 42 ΝΘΥεΓ- 
1Πο]θςε ατΏοΏηρ ἴἨο οΏΙθΕ 
ΤΏΙΘΤΒ 15ο ΤΙΑΩΥ Ῥε- 
Ἠεγτεᾶ οἳ Ἠΐτη, Ῥταΐ Ῥε- 
οβπ5θ οἳ ἴἩθ ἘΜΑΓΙΒΘΟΒ 
'Πεγ ἀῑᾶ ποῦ οΟΠΣΘΒΒ 
Πῖπη, 1958 ἴπεγ εΠοπ]ᾶ 
Ῥο Ῥπῦ οπ{ οξ ἴΠο βσπα- 
Ὁριθ: 49 20ςΓ Ίῆοχ 
οτοᾷ ἴπε ρεαῖςδθοξ ποπ 

ΤΠΟΙΘΙΕΒΑΠ ἐΠθ Ρργβῖ5θοξ 
ᾷοᾷ, 44 7εβας ογἱεᾷᾶ ΑΠ. 
ΕΙ, Ἠο ἴλαί Ρε]]ετοῦ 
ΟΠ ΤΏ6, Ώθ]]θτεί]ι ποῦ ος 
τηε, Όαὸ οἳ Ἠϊτα 1188 
ΒΕΠΊΤΠΘ, 46 Απᾶ Ἠθ{μαξ 
ΒθοῦἩ πιο βθεῦἩἈ Πίτα! 
τλαῖ βοηξ πηθ, 461 απι 
σοπιθ α Πρ]ῦ ἀπίο 1πθ 
νγοσ]ᾶ, ἐπαβί γγἩὮοβοετες 
Ῥε]ογοθίΗ οη πιο μου] 
ποῦ αδῖᾶθ {π ἄβτΙΚΠΘΒΒ. 
47 Απᾶ 1 ΑΏΥ τηΔΠ, 
ἨθαΣ ΤΩΥ γγοσᾷβ, Απιᾶ Ῥθ-. 
Ίθγο ποῦ, Ι Ίπᾶροε Ἠϊπα 
χιοῦ: ΕΟΓ 1 «ΆΊηῬ ποῦ το 
ἀπᾶρε {πο ντοτ]ᾶ, Ῥαῖ {ο 
Β3Υ9 {πε γγοτ]ᾶ, 48 Ἡο 
νλαῦ το]εοἰείἩ ππο, Ἀπᾶι 
«πεοεϊγθῦι ποῦ τησ 
πποτᾶβ, ἨαῦἩ οηθῬ τπαξ 
Ππάρείλ Ἠϊτα: {Πο ποτᾶ 
ἡλαῦ Τ ΏβνΘΒΡΟΚΕΗ, ἰπθ 
1Β81ΠΘ βΏα]] ]πᾶρο Ἠΐτα 
1π ἴπο ]αδύ 4αγ. 49 Ἐος 
1 Ἠατο ποῦ βροκοπ οξ 
1ηΥΕΘΙ{Ε;: Ὀαῦτ]1ο ΕβίΠες 
πυΏΙοἩ 5εεπ{ Ίηθ, Ώερανθ 
πηθ Α οοπηπιβηάπιεπί 
σπα 1 εΠοπ]άβαγ, απά 
πηςς 1 επου]ά 6ρεα]ς. 
50 Απᾶ 1 ποπ Ὅμαῦ 
Ἠ15 οοπιπηρπάταρη 18 
1189 οτοτ]αβυίηπρ: υπαῖ- 
Βο6τπος Τ βρόακ ἴμετε-, 
40Τε,ΘΥΕΠΞἴΜο Εβδίλος 
Ββήᾶ 'υπίο τηθ, 'βο.Ἱἵ 
Βρορϊς, 

«ΤΠΙ. Νοπ ῬέΕοσο ἴλ8 
4θαςῦ οἳ 'Ἠθ Ῥαββοτετ, 
ππεπ εσας Κπου ἐμδῦ 

Ρ ἰάσομαι 1 βΏα]] Ἠθα] ππστος 
Νε δέδωκεν Ἠ:18ἱ 
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[ 
Ἠ]ῃ Ἀοτχ σῃα οοπαθ {οί 
Ἡθ εποι]ά ἀερατῦ οαῦ 
οἳ 'ΟἨῖβ ποτ]ᾷ ππῖο ἴμο 
Ἐαίλος, Πανῖηπρ Ἰοτοά 
Πα οἵΏ πΏ]οἩ ύγοχθ ἴπ. 
ἔπθ ποχ]ᾶ, Ἡθ Ἰοτοά 
ἔἨθπι απίο ἴποθ οπά, 
3 Απά ΒἩρρος Ῥεῖηπς 
οπἀεᾶ, ἔλο ἀθνί] πατίηα 
ποπ Ραῦ Ἰπίέο ἴ]ο Ἡροξῦ 
οἳἑ σαᾶλβ Ι5οασῖοῦ, 5ἱ- 
ΣΩΟΠ)Β 80Η, ἴο Ῥθύταγ 
Ἠίΐπι; 9.7ε8β16 Ἐποπίπαᾳ 
τπβέ ἴπο Ἐαίπες Ἠαά 
βίτου αἲ] τπῖηρβ Ιπῖο 
Ἠΐ5 Ἠαπᾶα, απᾶ ἴπαῦ πο 
πύ88 6οΠΠθ ἔτοπι οᾶ, 
απᾶ ποηῦ ἴο ἀοᾶ; 4 πο 
χὶβοίἩ ΕΓΟΙΩ ΒΙΡΡΟΣ, βλιᾶ 
1αἱᾷ αδἰἀο Ἠϊβ ρατ- 
ΤΙΘΩ{Β; θπᾶ {ἴοοῖς α 
{οπγθ], απᾶ ρ]τὰρᾶ Ἠΐτη- 
Β91. 5 ΑΜΕίοτ ἵπαῦ Ἡθ 
ουγθῦἩ παῖϊεος Ἰπίο 
48ΟΠ, Απᾶ Ώθρβη ἴο 

πνᾶδΗ ᾖ19 ἀἱδοῖρ]αβ’ Ξεεῦ, 
ΑπΠά Το προ ἐλεηι υγΙυἩ 
Τπθ ἴοποί πποετθυ δη. 
Ἠρπας ρ]τᾶεᾶ. 6 Τποπ 
οοπιθῖΏ Ἆθ ο ΒΙπιοη 
Ῥοΐοθγ: απᾶ Ῥεΐεγ βα1{Ἡ 
ππίο Ἠάπα, Τιοχᾶ, ἀοςν 
ἴποι σπαβὮ τιγ 19οῦ 2 
7 ἆθ8αβ αηβπεγθᾶ απᾶ 
βαῖᾶ απο Ἠΐτα, Ἠπαῦ Τ 
4ο ἴποα Ἰποποβῦ ποῦ 
ποσς; Ῥαῦ ἴποα επα]ῇ 
πουν Ἠεχοβξύος. 8 Ῥο- 
{ες βα]ῦπ απίο Ἠϊπα, 
Τποτι ΕΠΛΙ{ πεγεχ παβ]α 
ΏιΥ 1090. 6818 ΑΠΑΤΥΕΤ- 
θᾱ Ἠϊπα, 1 1 παξΏ ἐπεθ 
ποῦ, ὅλοα Ἠβδῦ πο ρητό 
σπΙζΏ παθ. 9 βΙπαοἨ Ῥοΐετ 
ΒΑΙΌἩ ππίο Ἠΐπα, Τιοτᾶ. 
ποῦ ΤιΥ {θοῦ οπ1σ, Ρα 
ΒΙ5ο πι ὨπΏᾶβξ απἆ ΙΨ 
Ἠθαᾶ. 10 16818 βα1{Β Το 
Ὠΐπα, Ἠο ὑλαῦ 15 πγας ος 
πιθθᾶεῦἩ ποῦ 88Υθ έο 
ππαβΏ ᾖμῖς 199ἱ, Ῥυαῦ 18 
ΟΊ6βΏ ϱΤ6ΙΥ πΠΙ6: απᾶά 
Ψθ Αἴθ οἶοατ, Ότπί ποῦ 
α]]. 11 Ἐος Ἡο Κπουν 
φἩο Αλοπ]ᾶ ὨὈῬείταγ 
Ἠΐπα; ποχοξοχο βαἰά Ἠθ, 
Ὑὸ ατο ποῦ 81] οἼθαη, 
12 Βο Εξίἴθε Ἡο Ἠβά 
πγας]ηθᾶ ἐλοῖτ Ξεεξ, απᾶ 
Ἠρά Ίἴακοι Ἠϊ ρατ- 
χηΘΩΊΒ, οπᾶ Ὑ88β Βεί 
ἄοπηωπ αρθαίη, Ἡε βθϊᾶ 
ππίο ἴμθτι, Ἐπου το 
πιπβῦ 1 Ἰαμνο ἆοπο Το 
γψοαβ 15 Ὑθ ομ]] πιο 

π ἦλθεν νγαβ οὐπΏθ ΠΤΤΤΑ. 
καριώτης ΤΤτΑ; Ιούδα Σίµ.. Ἴσκ. ἵνα παραδοῖ αὐτόν 1. 
3 εδωκεν Ρ83Τθ ΤΊτ. 
τοὺς πόδας ΙΤΊΤΑ. 
Ἀ εἰ μη οχοθρί 1/ΤτΑ 
” -- καὶ ΗΤ1ΧΑ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ. ΧΙΙ 
"ἐλήλυθεν! αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα µεταβῦ ἐκ τοῦ.κόσμου.τού- 

ἨΡΒ 6ΟΠ1Θ Ἠοας Ίπαί Ἡθ «Ποσ]ά ἀερασί οαῦ οἳ {Π18 ντοτ]ὰ 
ΔΝ ο » » ΄ 

του πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς.ἰδίους τοὺς ἐν τῷ 
Ἱ νο . ἴπθ ἍἉἘαίπαος, ΠἨθνίηρ Ιογεά Ἠϊβοίπι ἍἨγΙοἩ Γποχθ]Ίπ {ο 

κόσμφείς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 3 καὶ δείπνου Ἔγενο- 
ηποσιᾶ {ο [16] επᾶ . θ]οτθᾶ Έλθπα, Απᾶ ἍΒΙΡΡΟΣ τακίπα 

µένου,ὶ τοῦ διαβόλου ἤδη ᾖβεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν 
Ῥ]8οῬ, 19 ἀθτ]] αἰτθιμᾶσ  Ἱανίπᾳ ραῦ : Ἰπίο -1πθ Ἠθατίε 

Ιούδα Σίμωνος  ᾿σκαριώτου, ἵνα αὐτὸν  παραδφ,! 
οἑ σαᾶ8, Ἀϊπιοπ [βοπ] ᾖτΤεοατῖοῦθ, Ὅπρῦ ἍἸἨΐπα ο ϱποσ]ᾶ ἄθ]ῖτεχ τρ, 

ίδὶ . χα. Ἴ ” [] 5’ ΄ βδΕδ Π ΄ - ρ ε " 

8 εἰδὼς 3ὁ Ιησοῦς' ὅτι πάντα "δέδωκενὶ αὐτῷ ὁ πατὴ 
2κπονίης 17θβαβ 3ὐιαὶ ΞΒ]Ι 19(Πῖπρη Ἠαα Ἰρϊτου ἈἨῖπι “πο ΣΈραίπες 

εἰς «τὰς χεῖρας, καὶ ὕτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν 
πο Πας] Ἠβπάβ, απὰ Ὅ]λαῦ ἔτοπ Αοᾶ Το οαπιθ οιξ ϱπᾶ ᾖ{ο 

θεὸν ὑπάγει, 4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ 
αοᾶ βο68, Ἡοθ τΊβεβ ΄Έτοπι πε ἍΒΠΡΡΟΣ Επᾶ Ίωγβ πβἰᾶο [115] 

ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν' δ. εἶτα ᾿ βάλ- 
ΡΕτπΙιεΏῦβ απᾶ Ἠβτίπρ ἴπΚοη Αα Τοπθ] 9 μἰτᾶδά Ἠϊπαο]ἒ: αξογνγαχᾶβ Ἠο 

λει ὕδωρ εἰς Τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξάτο νίπτειν τοὺς πόδας 
Ρουτβ ππαΐος Ἰπῖῦοι ἴπο παβΙΙπρ-μαβΙπ, Απᾶ Όεραν ᾖἴοπαει Ὥἴ]μθ 1θεῦ 

τῶν μαθητῶν, καὶ ἐκμάσσειν ὑπῷ . λεντί ἦν 
οξ ἴ1θ ἀἱβοίριθβ, απά Το πΠρο ᾖ[πθπα] τμ πο {οπ6ὶ πη(Ἡ π]ιῖο Ἡο πγας 
ὃ , ϐ » ὖ ν Σί , .Ἡ ΠΠ 
ιεζωσµένος. ϐ ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Ἠέτρον' Ὀκαὶ 

βϊτᾶρθᾶ, Ἠο οοἵθβ ΤΊθτγρίοχο Το Βίπιοπι Ῥεΐας, απᾶ 

λέγει αὐτῷ ἐκεῖνος! Κύριε σύ µου νίπτεις τοὺς πόδας; 
1β4γ5 3ο πα } 119, Τιοτᾶ, "Ὅλλοι 3οξ “πι 149βύ ΊγαβΗ ἴπο 29εύ 

7 ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὁ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ 
3Απανγατοᾶ  146ΗΠ8β απᾶ μαπαᾶ ᾖἵολίπ, Τηαῦ 4ο Ίἴποα "ποῦ 

οἶδας ἄρτι, γνώσῃ.δὲ µμετὰ.ταῦτα. Β Λέγει αὐτῷ Πέ- 
ακποποβύ που, Ὀτπῦ ἴποα ϱΠα]ὺ Κποι  ἍἸἨθτοαίίος., 36ΑΥΒ 5ἱο0 “Πΐπι "Ῥο- 

τρος, Οὐ.-μὴ νίψης  ἀτοὺς.πόδας μου! εἰς τὸν. αἰῶνα. 
Μος, Ίπ πο πΙβο τημγοβῖ μοι πβδ παγ 19θῦ ΣΟΣ ΘΥΕΓ. 

᾽Απεκρίθη «αὐτῷ ὁ Ιησοῦς,ὶ ᾿Εὰν μὴ νίψω σε, οὐκἔχεις 
3λπανγοχθα "Ἠϊπα 119818, Ὅπ]εςθ 1 παει Πορ, ἴποι Παδύ ποῦ 

, 9 ” , ρ » / , ΄ π 
µέρος μετ’ ἐμοῦ. 9 Άέγει αὐτῷ Σίμων Ἰετρος, Κύριε, μὴ 
φρατῦ υπ πρ, 9ης “ο "ϊπι "Βίπποα  Εοΐες, 1ιχᾶ, τποῦ 

τοὺς.πόδας.µου µόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 
ΤΩΥ {9θ0 ΟΠΊΥ, Ὅαῦ Ἅαἱβο ἵἴἩθ Ἠππάβ απᾶ {πο Ἠεαᾶ. 

10 Λέγει αὐτῷ Ιὁἵ Ἰησοῦ, Ὁ  Ἅλελουμένος ΒΕοὺ χρείαν 
Ἄθαγβ 30ο λα 11θ6ΙΒ, ἩἨο ἴλαῦ ἩἨββ Ῥθεπ Ἰηγεᾶ 3ποῦ ὀπεεά 

ἔχειὶ Σῇ! Ἱτοὺς πόδας! νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστίν καθαρὸς 
1188 [οἴλμεσ] ἴπαα μα 29οῦ Μο ΕΡΕ, ταὺ 18 οἼθαι 

ὅλος' καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες. 11 γδει.γὰρ 
ΠΟΙΙΣ; αηᾶ }γο οἶθαὮ Ἀχθ, Ῥαῦ τοῦ 81]. Έοτς Ἰιο ΚθπΥ 

τὸν παραδιδόντα αὐτόν διὰ τοῦτο εἶπεν, ἵΟὐχὶ πάν- 
Ἠϊτα υπο πας ἀθ]νοτίπαᾳ πρ -Ἠΐπα: οπβοσοαπῦοξ ΗΒ. Ἡρβαῖᾶ, "Νοῦύ “αἱ 

ια / γ ” 4 ῳ . 
τες καθαροί ἐστε. 19 Ὅτε οὖν ᾖἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν, 

Ἰο]θαπ 9”, ἍἨπεπ {μετοξοχθ Ἡθ Ἀβᾶ πασηθᾶ. υθῖτ 2θεῦ, 

Ἰκαὶὶ ἔλαβεν τὰ.ἱμάτια.αὐτοῦ, ' Ἀάἀναπεσὼνὶ πάλιν, εἶπεν 
ππᾶ 1βκον Ἠ]8 ραγπαθη(Β, Ἠβνίηρ τθο]]ποᾶ αρβίῃ, Ἡο ββἰᾶ 

-αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; 19 ὑμεῖς φωνεῖτέ µε 
0ο Τμθπι, , Ὥο τε που πλμαῦ 1 Ἠαπο ἄοπο ὕογοι Ὑο οβ]] ΤΘ 

Υ ἵνα παραδοῖ αὐτὸν ᾿Ιούδας Ἄίμωνος Ἴσ- 
:--- ὃ Ἰησοὺς (γεαᾶ [1685] [Ι]ΊτΑ. 

9--- ἐκεῖνος (γεάᾷ λέγει ἰιο 5479) Π1[Ττ]Α. ἆ µου 
{-- ὁ τ[ττ]. Εξ οὐκ ἔχει χρείαν ΙΤΤτΑΥΥ. 

κ --- ὅτι ΗΤΤΑ, .--- καὶ ἴ, 

ἃ γινομένου Τπγ. 

ϱ. "καὶ ΤΊτΑ. 
ο ̓ Τησοῦς αὐτῷ ΤΤΤΤΑ. 

.--ηπ., ' --- τοὺς πόδας Τ. 
Ἀ ἀγέπεσεν ΤοΟΙΊπεᾶ ΤΊτΛ. 

ο πο ο ρε -ἳἵ- 



ΧΙΠΙ. ὔ ὁ Π Ν. 

:. ὁ διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, Καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ άρ. 
ῳηθ Τθ8ολος Βπᾶ {ηθ Τιοᾶ, απᾶ Ἅποὶ 7θ65ΑΣ, "1 "απα [”βο]. 11ος, 

14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ κύριος καὶ ὁ 
14{ «Ἠλθχοξοσθ ππιβηθᾶ τους 'οοῦ, 3Ἠθ Τιοτᾶ απᾶ ἴμο 

διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. 
Τθλςμος, 8Ι8ο 7ο οαρΏῦ οξ οπΏθ ΑπΟοῦΠθΘΣ {ο πα» Ἅᾖ{ἴπθ Σεοῦ; 

16 ὑπόδειγμα.γὰρ οἔδωκα" ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, 
Σ0Υ Αη ΘΧΩΠΙΡΙΘ 1ρατο Ὑοι, Όπαῦ 88 1 αἷά ἴογοι, 

καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 16 ο. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ.ἔστιν δοῦλος 
2190 '7θ Α5που]ᾶ ἀο, οχῖ]ψ πετῖ]σ 147 ἴοσοι, 315'ποῦ 8 "Ροπάπιπα 

μείζων τοῦ.κυρίου.αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ.πέµψαν- 
“ΡτθΒίΘΣ τΏαπ Π]8 ]οτᾶ, ΏΟΣ Α ΠΙΘΦΒΕΏΡΟΓ ΄ ρτθαίοχ ΊΠαβη Ἡρ πο βεπΏ 

τος αὐτόν. 11 εἰ ταῦτα οἴδατε, µακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε 
πῖνα, 18 ἴλεςο ὑμ]ηρα 7ο Χποπη,  Ἅή]όπεᾶ 396706 1 γθᾶο 

” ΄ » ευ ΄ “ - λε ο } Ν Ρρ 1δ ᾳ εν μ 

αὐτα. 18 οὐ περὶ πάντων υμῶν λεγω᾽ ἔγωδ οἶδα ους 
άποτα. Νου οἳ 311 γοι 1 βρομ]ς, 1 που Ὑποπα 

ἐξελεξάμην' ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ  πληρωθῇ, Ὅ τρώγων 
1 οἸιοβθ, Ῥαῦ ἴλαῦ πο ποτ]ρύωτο ταϊρλῦ Ῥο Εα]Η119ᾶ, Ἠθο επαί  οεαῦβ 

Σμετ᾽ ἐμοῦι τὸν ἄρτον "ἐπῆρεν' ἐπ᾽ ἐμὲ τιν.πτέρναν.αὐτοῦ. 
Ἀγηϊϊηϐ. "πιθ αρχειᾶ  ἸἨξίεαά πρ αραἰηπςς πιθ ΐ5 Ποε]. 

19 (ἀπ᾿ ἄρτιι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ.γενέσθαι, ἵνα Ὑύταν γένη- 
Έτου {]ιῖ5 παρ 1 {6ε]] τοι, Ὦοξοτθ 15 σοΏ1θΒ {ο Ῥα55, παῦ Ὑπ]οηυ 1 οοΠιθ 

ται, πιστεύσητε! ὅτι π εἰμι. 320 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
16ΡΑ5Β, 7 πιαγ Ῥο]ετο μαι ΒΙΑ ΠΠ1ο]. Ὑετῖ]γ τοχΙ]γ 1 5αγ ἴογοα, 

Ὅ λαμβάνων Σάνι τινα πέµψω, ἐμὲ λαμβάνει ὁ.δὲ 
'Ἠο ἴπαῦ  µτοσείτεΒ ΥΠΟΠΙΦΟΘΥΕΣ 1 ΡΠΙ]] βοπἀ, πιο τθοθῖτα; απᾶ Ὦο ἰπαῖ 

ἐμὲ λαμβάνω», λαμβάνει τὸν πέμψαντά µε. 91 Ταῦτα 
Ίωθ τεσοΙνθβ, τοοεῖτθἈ Ἠϊπι π]ο βεπί 119, Τηε5ο (πῖπρβ 

εἰπὼν Σὸ! Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύβατι, καὶ ἐμαρτύρησεν 
ουγίπΡ πεθιβ πας ἰχοιρ]εά ἵπ εβὶτϊὃ, Απά ὑε5ύ]βοά 
ΝΑ ’ τι ῃ ῃ εν ϱ/ - δνις » , 
καὶ εἶπεν, Αμὴν ἀμὴν λεγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει 
Ἀπᾶ οαῖᾶ, γετῖισ πετ] 18πγ ἴογοι, μαῦ οπθ οἱ γουι τνη]] ἀε]ῖτες αρ 

µε. 29 Ἓβλεπον 7οῦνὶ εἰς ἀλλήλους οἱ µαθηταί, ἀπορού- 
Ίηρ, “"Τιοοκοᾶ "Ἔπετεξοχθ “Ἡροπ “οπθ ἸΑπούπος "ἴπο “ἀϊβοίρ]ες, ἀοιρί- 

µενοι περὶ τίνος λέγε. 35 ᾖν-δὲ' ἀνακείμενος εἷς " τῶν 
1ης οἱ  ὙΠΟΠΙ Ἠθ ΒΡΘΑΚΕ, Ῥαή ἴποτο ἵνα Ἁτεο]πίπρ 9ηΏΘ 

μαθητῶν. αὐτοῦ ἔν τῷ κόλπῳ τοῦ-]ησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς' 
οἳ 9 ἀῑκοῖρ]ὸς 1Ππ πο Ῥοβοπι ο ἆθβας5, π]οπι 3]ογοᾶ 119818, 

24 νεύει οὖν τούτῳ Σίμων ἨΠέτρος ὑπυθέσθαι τίς 
αΜα]κες Τα 3βἵριι 5ΙΠΘΓΕΕΟΥΘ 35ο 1 ΟΠῖπι 3ΒΙΠΙΟΠ “Ῥεϊΐοετ το ας] πο 

ἂν.εἴηὶ περὶ οὗ λέγει. 326 «ἐπιπεσὼν' ἀδὲὶ ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ 
10 πηὶρΏί ο οἳ ἍἨὙΊοπα Ἡθ βΡοῦ]8, αἨανίπρ “Ἱοπποεᾶ Ἰαπά 3η9 οπ {ἴ]μθ 

'στῆθος τοῦ Ἰησοῦ, λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν; 396 Απίο- - 
ντεεδύ οἱ ζύεθμβ, ΒΑ7Β 15 1602 2Λπ- 

ᾧ ἐγὼ Ἀβάψας"' τὸ 
1018 ο πηοπι Τ, Ἠατῖπρ ἀἱρρθᾶ {ῃπθ 

ΚΚαὶ ἐμβάψας' τὸ ψωμίον } δίδωσιν 

πο Ἠΐπα, Ἰοχᾶ, ΝΤο 

κρίνεται ΕὺΝ]ησοῦς, ᾿Ἐκεϊνός ἔστιν 
ΒΝΟΙΒ α1]ο5ἱ8, Ἠο 

Ἰψωμίον Ἰἐπιδώσω." 
ΗΟΣΗΘ], βπα]1 ρ]το [10], Απά Πατίπρ ἀρρεᾶ πρ Ἅµπποτβε] Ἡθ ρίτος [15] 

Ι1ούδᾳ Σίμωνος π'Ἱσκαριώτφ.ὶ 327 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, 
Ίο ο μάᾳς, πιφης [5ου]  Ἰδουχίοῖθ, Απά αξίος πθ Ἅ10Υβ6], 

; 9 δέδωκα 1 Ἠανε ρ]νέη τ. 
» ἔπῆρκεν Ὠα5 {θα αρ τ. ἕ ἁπάρτι τ. 
π ἄν ΙΤΤΤΑ. Ἅᾖἆ--- ὃ ΤττΑ.  --- οὖν Τ[τε]Α. κ --- δὲ Ὀαῦ πττα, 
Ὁ καὶ λέγει αὐτῷ Ειπὲ τίς ἐστιν ἀπᾶ 889 ἴο Ἠίτω, ΒαΥ πΥΏο 15 198 ΤΤΊτΑ. 
1εαηεά Ῥαο]ς 1 ΊτΑ. 4. δὲ Ίτα; οὖν ἴΠΕΙΘΙΟΥΘ Τ. 
ἔπεχείοτο [1/]Α. Ε [6] τς. 
8Ώ 21] ρ]νο ἴο Ἠΐπι τττα. 
καὶ ηθ {]εβ Απά ΤΤΓΑ. ι 

ΡΕ [γὰρ] {οσ (1) 1, 

Ἀ ἐμβάψας τ; βάψω 5Πα]] αἰρ 1τνΑ. 

4 τίνας ΤΊτΑ. 
Υ πιστεύσητε (πιστεύητε τε) ὅταν γένηται ΤΊτΑ. 

5 -- ἐκοξ(Π1β) αὐτττΑῖγ. 

9 ἰ- οὕτως ἴΏαςδ τ[ττ]Α. 

287 
Μαβίος απᾶ Τιοχᾶ: οπᾶ 
Ψθ Β8ΑΥ πε]]; ἔοχ 8ο 1 
8π1, 14 ΤΕΙ ἴπεπ, /ουµγ 
Τ,οτᾶ απά Μαδίοχ, Ώπγοθ 
ππββΏεᾶ γοιτ 1968; 7θ 
8]5ο ουρβΏῦ {ο π/Π»Ἡ 9ΠΘ 
Αποζμοτ’β {6εἴ, 15 Ἐος 
1 Ὠαπτο ρῖνεη τοι Απ 
οχητηρ]ο,τΠαῦ γο»ποιι]ά 
4ο ϱ8 Ί Ἠαγο ἆοπε ἴο 
σσ. 16 Υετ!]γ, τετί]τ, 

Ρα7 ππίο οι, ΤΗΘ 
βετνηπὺ 15 ποῦ ρτεβίος 
Ίπαπ Ἠϊβ Ἰοτά, πεϊί]ες 
Ίο ἐπαί 18 βοπύ ρτεμῖίοτ 
{λα ο ἐπαῦ εεπύ Ἠ1πα. 
17 ΤΕ γο Κποη {πο-θ 
{ΠἱΠρΒ, ἨΑΡΡΥ ατθ Το 14 
γο ἆο ἴἩθτα, 18 1 6ρθοακς 
ποῦ οξ Του α]]: Τ Κποπ 
Ὅνποπα Ί Ώβτθ οἩοβθη : 
Ῥαῦ ἴπαῦ ἴπο βοτὶρίατθ 
ΙΠΑΥ Ῥο {α]β]]ε4, Ἡθ 
υλαῖ εα{εί] Ότορά νο 
ππθ ἨβίἩ ΗΕ{εά αρ Ὠῖ8 
ἩἨσεὶ αραῖπςῦ 1ηΘ, 
19 Νονπ 1 ἴε]] του Ῥε- 
ῶοτο Ἱν «οοπιθ, ἴπαῦ, 
πνΏεη 1518 σοπαθ{οη5Β, 
πθ ΏΙ8Υ Ῥο]ίογο (παῖ 1 
Απιᾖθ, 20 Υογ1]γ, τοτ]- 
1Ψ, 1 βαγ υπίο τοι, Ἠθ 
τΠαῦ τεοαΙτεἰη πποτι- 
5οεγεσγ]1] βεπᾶ τοσεϊγεῖα 
116; πᾷ Ὠθἰπαΐτοσεῖτ- 
εἵὮ Ώιο τεσθἰτεῖ] Ἠίτα 
τλαϊ βεηπύτηο, 91 Ἡ Ἠοπι 
/65αβ Ὠπά {Παρ 518, ηθ 
πας ἐτοαρ]οᾶ 1π βρίτῖθ, 
Άπά ἰο50ϊβεᾶ, απά βα1ᾶ, 
γεστῖ]σ, νετΙ]γ, 1 Βαγ 
ππίο γοι, ἴΏβῦ οη9 οἑ 
του Ελα]] Ῥείταγ τας. 
22 ΤΠεΙ ἴπο ἀἱςδοῖρ]θβ 
Ἰοοκοᾶ οποῬ ΟΠ αποϊπος, 
ἀουρηρ οἳ πλλοτα Ἠθ 
ΒΡΏΚθ. 35 Νου μετα 
ντ» Ἰθαπίπρβ ΟΏ 1ε-β’ 
ὮοβοίΏ οπο οἱ Ὠϊ5 ἀῑδοι- 
ΡΙ9Β, ποπ ἆθειις Ίου- 
εᾱ. 324 ΒΙποηυ Ῥεϊος 
ΤΠοχΘ6ΕΟτΘ Ῥεοκοπεά {ο 
Ἠϊπα, παῖ Ώο που]ᾶ α.]ς 
πυΏο 15 εηποπ]ά ο οξ 
ΨΨἨΟΠΑ Ἠθ ΑΡΑἸΚΘ, 25 Ἡθ 
ἴΠοη Ἰσψίπρ ον 0 ε8υβ’ 
Ῥτθαβί ΕΑΙ{Π απο Ἠϊπε, 
Τιοτᾶ, νπο ἵς 193 26 ᾖο- 
Β18Β απεπγοτεᾶ, Ἠθ 1ΐ ἵ5, 
{ο πΠοπα Τ ϱΠβ]] ρῖνο 
ΒΟΡ, πΊεηπ 1 Ἠατο ἀἱρ- 
θά Τί. Απά γ/πεη Ἰθ 
κ ἀἱρρθᾶ Ίμο 5οΡ, 3θ 

Ρ8νο τί ἵο ο πάμς Ἰε- 
οβΣΙοἵ,ἴ]ι8ΟΠ οἳ ΒΙΤΠΟΠ. 
27 Απᾶ εαξίος ἴλθ ΒοΡ 

Τµου ΏΙΥ ΤΑ. 

ο ἀναπεσὼν Ὠβνίηρ. 
{ -- οὖν 

Ι καὶ δώσω αὐτῷ αμὰ 
κ βάψας οὖν Ἠανίπρ ἀἱρρυοα (Πεχοίοχθ ΤΊτΑ. 

«πι Ἰσκαριώτου (γεαᾶ 8ος οἳ ΡΙΛΟΝ 1οαι1οῦθ,) ΤΤΤΑ., 
1 -- λαμβάνκι 
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Βπία9 οπἰθτγοᾶ ΄ Ἰπέο 
Ἠμα,. Τῆσυ αα]ᾶ Ζοδαβ 
ππίο Ἠϊπι, ΤΠαῦ ἴποα 
ἀοθδί, ἆο απ]σοκ]γ. 
28 Νου πο παπι αὖ ἴπθ 
ἀπδῖθ Ἐπιου Σος Ὅ]λαῦ 
ἀπτεπῦ Ἡθ ΑβΡρα]κο 1πί8 
ππῖο Πτα, 39 ἘΟΣ 8ΟΠ16. 
οὗ επι ὑπουρηῦ, Ῥε- 
οΆπ8θ ζα4β8 Ἠπά ἴπο 
ΤΑΕ, ἐπαῦ ἆθεας Ἠπά 
βαᾶ απίο Ἠΐτι, Βασ 
ἔλοδαο 1Πίπρ Ὅπαῦ πνθ 
Ίανο ποθᾷ οἱ αραἰπαῦ 
1µθ Ἐεαςί; 95, ὑμαῦ Ἰθ 
ΒΠοι]άᾶ ρίτο εοπιεῦηῖηρ 
ΜοίἩθΡροοχ. 90 Ἡε ἴπεπ 
Ῥανίης τευεῖγθᾶ ἔΠθβΟΡ 
ππεηί Ιπαιπθάᾶ]α{ε]ψ οι: 
απά {ὐ πας πίρς, 

8] ΤΊΘ{οξοσθ, ὉΊεΠ 
Ἡ6θ Ίγη5 ροπθ οἱ ῦ, {εβαΒ 
ΒΛϊᾶ, Χοτγ ἵ5 {με 3ο οΕ 
ΤΙΒΗ ϱ]ογ]βοᾶ, απᾶ ἄοά 
156 σ]οτ]βαᾶ νι Ἠίΐπι,, 
39, ΤΙ ἄοά Ὀε ϱ]οτ]βεᾶ 
1π ἨΙτα, ἄοά 5Πα]] 19ο 
Ε]οσ1{γ Πῖι 1π Ἠ1πιςε], 
ΑΠὰ οἰια]] γαρ λύνταγ 
Ε]οτΙ{γ Ἠϊπι. 95 ΓΠ95]ο 
οπ]άτοι, γεῦ Αα Π{μ]θ 
πγληῖ]ο 1 απι ιίἩ τοι. 
Ὑε ϱ]ια]] 5οο]ς τηε; βπά 
ΑΦ 5αἱᾷ απίο ὑπεσοθνς, 
ὙΓΗΙιπετ 1 Ρο, σθ οὐπ- 
πιοῦ οΟΊΠΘ; 80 ΠΟΥ Τ54Υ 
Ίοσοι, ὁ4 Α πει” σοπι- 
τιαπάιηοηῖ Ι ϱῖτειπίο 
σου, 1 Παῦ Υθ Ίοτε οπθ 
Ἀποίλες; 5 1 Ἠατο 
Ἰογτεᾶ τοι, ἴπαῦ γο 
Ά]5ο οσο οπο Αη- 
οἴπεχ. 55 Βγ ἐΠῖς 5Η]11 
α]] πιεπ Ἐπου Ίπαῦ 
Ψθ πτθ παγ ἀἱςοῖρ]θς, ΤΕ 
Ψθ Ἠαγε Ἰοτεοπθ ο 4π- 
Ο/ΠοΥΓ. 3θ ΒΙπιοπ Ῥούεσς 
ΒΑϊά ππῖο Ἠϊπα, Τιοτᾶ, 
πυἩ]θηετ ροεδῦ ἴποι 2 
Ίε5μςβ απηβνγετεᾶ Ἠίπι, 
ὙΓΗϊίΠες Ἰ Ρο, ἴποα 
σαπεῦ ποῦ {ο]]οπ τηθ 
ποτ; Ὀαῦ ἴποα απΠα]ῦ 
Σο]]ούγ 1ης αξ{ογνγατᾶβ, 
97 Ῥοΐεσ εα]ᾶ απῖο Ἠῖπα, 
Τιοτᾶ, νἩσ οβηποῦ 1 
Σο]1]1οτ; ἴμεο πουν Τ 
ση] Ίαγ ἀοὺνΏ τησ 119 
ΣΟΥ {Ἠγβακο, 98 ζ6διβ 
ΒΏΒΙΓετεά ἨΠΐπι, ΠΙς 
ἴλοι Ίαγ ἄοστ {ην Η49 
ΙΟΣ πιγ 5ακθο Ὑετῖ]γ, 
νετ!]σ, 1 5αγ απ{ο {ποθ, 
ἜΠο οουκ ϱηΏα]] ποῦ 
οτοη, Μ411 ἴποι Ἠλββῖ ἀο- 
πι]θᾶ πιο {μτ]σο, 

ΤΩΑΝΝΗΣ. ΣΙ, 
τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ πὺῖ 
νμον οπίοχεᾶ ΙΠίο Ἠίτπι ΒΑΤΑΗ, 3β4γ5 “Ίποτοξοχθ “6ο δπΐπι 
” ” αν - / / .. Ν ” ἃ 

Ἰησοῦς, Ὁ ποιεῖς, ποίησον τάχιον. 328 Τοῦτο.δὲ οὐδεὶς 
116548, ὙΠαῦ ἴποια ἄοοςν, 4ο απἰοΚ]γ. Ῥπῦ {ΠΒ πο οπθ 

ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς.τί εἶπεν αὐτῷ. 39 τινὲς.γὰρ 
παν οξ 1ηοδθ χθο]Ιπῖπρ π/ΏοχθΕοσθ Ὦθ ϱροξθ {ο Πίτα; ΣΟΥ 50Π1Θ 

ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν δὁἩ Ἰούδας, ὅτι λέγει 
4ΠουρηΏς, καἶπορ 3ἴπθ 4ραρ 2μαᾶ α1αᾶα8β, ἴπβί 38 "ραγίπα 

2 ω. Ῥ «κι» ” η 2 - ΄ ” μ 
αὐτῷ Τοὶ ΙἸησοῦς, Αγόρασον ὧν είαν Ἅἔχομεν εἰς 

450 5Ώΐπα 116818, Ῥαν πνηαί {Π]πρβ Ἱπεθᾶ Γοξ] Ἱνθ Ἠπτο 1ος 

τὴν ἑορτήν' ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 90 λα- 
πο Ἅᾖἀε8Β8ύ; ος ο ἴλθ Ὢοος ἴπαῦ ποπιε(λ]πρ ο «ποι]άἀ ρῖτε, ἨἩἨατίηρ 

βὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος Ἱεύθέως ἐξῆλθεν'ὶ ἦν δὲ 
χεοθὶγθᾶ ΤΠετεξοχθ {Πθ ΠπιοσΡοΙ πο ἀπιπαθάϊα[ε]γ. ποηῦ ους; θΕπά 1ῦ πας 

νύξ. 
Ώ]ΡΏῦ, . 

91 Ὅτε: ἐξῆλθεν λέγει "ὁἩ Ἰησοῦς, Νῦν ἐδοξάσθη 
Ὕπεπ Τρ πας Ροπθ ού "ΒΑΥ8 11ε818, Νού Ἠβ8 Ῥεεη ϱ]οχ]βοᾶ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον, καὶ ὁ θεὸς - ἐδοξάσθη ἔν αὐτῷ. 9) "εἰ 
ἴπο ΒοἨ. ΟΕΏΙΑ3, -απᾶά Αἀοὰ Ἠ88 Ῥεεπ ρ]οσ]ῇθᾶ ἵπ Ἠϊπι, 14 

ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ θεὺὸς δοξάσει. αὐτὺν ἐν 
6οᾶ Ία8 Όοεη ρ]οτ]Πεᾶ ἵπ ἍµἈἨΠΐπι, 8]5ο οά επα]] ϱ]οτ Πα 

γὲαυτφ,! καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. ὁδ Τεκνία, ἔτι 
Πϊπαδο]ξ, 111119 οπ{]άταπ, τεῦ 

μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι. ζητήσετέ µε, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς 
Α Ἠ00]9 πΏΙ]ο πι γοι Ταπι,. Ὑο πΙ]] βοε]ςπιθ; απᾶ, 8 1 βαἰιὶ Το 1Πθ 

Ἰουδαίοις, Ότι ὅπου πὑπάγω ἐγώ, ὑμεῖς οὐ .δύνασθε ἐλθεῖν, 
σεν, Τλμαῦ Ὑ/Ποσθ “ρο 1, γο 86 ποῦ πΏ]θ {Το σοπ1θ, 

Ν ε .” [4 »” . μυ Ξ μ ΄ « - ο 

καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. 94 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα 
86ο ἴογοι 15αΥγ Πού. Α. οοπιταβπάπαεηῦ 1πΠπεῖγ 1ρίτο ἴοτοι, ἴπαῦ 

ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς 
Ψε 5Ποα]ᾶ Ίοτο οπθ αποϊηοθτσ; βοσοτᾶῖπρ 38 1 ]οτοά οι, ἰπαῦ”α]εο το 

ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 95 ἔν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ 
βΠοι]ᾶ Ίοσθ οπε αποϊπεσ, Ῥγ Ἅᾖἴπῖς 5ΠΑ11 “Ίκπου 11] ἍΊ]λαῦ {ο πε 

µαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 96 Λέγει 
ἀϊδοῖριες 7646, ᾖξ 1οτο Υθ Ἠαγε ΒΠΙΟΠΡΦ οπς ποϊ]οεσ,, 354Υ8 

ῃ -- ΄ ; ’ - ε ΄ - » ίθ κ . - 

αὐτῷ Σίμων Πετρος, Κύριε, που υπάγεις; απεκριση Σαυτῷ 
51ο "Πίτα 1βππου Εοΐετ, Ίιοτᾶ, ὙΠετθ Ροεδῦ ἴἉοι2 3Απαποτεά  δΠίαὰ 
η) .. Π ε , η / ῃ -” ] - ο 
ὁ' Ἰησοῦς, Ὅπουὅ ὑπάγω οὐ.δύνασαί µοι νῦν ἀκολουθῆσαι 

116818, ὙΓηοετθ 1ρο Ἅἴποι ατῦ ποῦ αΏ]θ πι Ποπ Το 2ο11ο5/, 

Ἰὔστερον.δὲ ἀκολουθήσειο µοι.' 97 Λέγει αὐτῷ 3ὸἩ Πέτρος, 
Ῥαῦ ΑΕἴοτγ/ατᾶς ἴποι εΠα]ὺ Εο]]ο πῃ, 39ΑΥ8. 5ἱο “Ἠ]τα αΡεζετ, 

Κύριε, Οδιατί! οὐ. δύναµαί σοι “ἀκολουθῆσαιὶ ἄρτον τὴν ψυχήν 

Ἀπᾶ Ἱπιπαρᾶϊα{ε]γ 5Ώα]] ρ]οτῖιέγ Ἠΐπα, 

Τιοτᾶ, ΨἩΥ ΑπιΙ ποῦ ϱΡΙθ ἴπερ Μο Σο11ου; ΤΟΥ 31ο 

μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. 98 ἈΑπεκρίθη αὐτῷ ὁἩ Ἰησοῦς, 
πι 3ος ᾖἴπεῬ Ι υν1]] ]αγ ἄοππ. ΞΑπαπετθά "Ἠϊπα 11988, - 

τὴν .ψυχήν.σου ὑπὲρ ἐμοῦ  «θήσεις; ἁμὴν ἁμὴν λέγω 
Ταν 1ο ῶοτς πιθ ἴλοι πή]ς]αγ ἄοππι ὙεσΙσ τετ] 158: 

σοι, οὐ.μὴ ἀλέκτωρ «φωνήσει! ἕως.οῦ ᾿ἀπαρνήσῃὶ µε 
{ο ἔπεθ, ἵΏ πο π/ςθ [1ΠἩθ] οοοκ πλ] οτοή απο] που πη]ὸ ἄεπγ πιο 

τρίς. 
νητῖος, 

π-  ὁ ΤττΑ. ο -- ὁ ΗΤΤΑ, Ὁ-- ὁ Π[Ίτ]Α. α ἐξῆλθεν εὐθύς ἹΤΊτΑ. κ -- οὖν ἴΠεςθ[οτθ 
ΕΙ ΤΤΙΑ. .--ὁ ΤΤΙΑ. [εί ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ] ΙΤτΑ. 7 αὐτώ πτν. π ἐγὼ 
ὑπάγω αΕΤΊτΑΥΓ. ἆ 
.- ὁ αυΤτιαΥΓ. 
5 φωνήσῃ ΙΤΤΤΑ. 

--- αὐτῷ ὁ ΠΤΊΤΑ. 
Ὁ διὰ τέ ΙΤτΑ. 
{ ἀρνήσῃ ΗΤΤΓΑ, 

γ -- ἐγὼ 1 (Ρο) τ. 5 ἀκολονθήσεις δὲ ὕστερον Ὃ 
ο ἀκολουθεῖν τν. ἆ ἀποκρίνεται ΒΗΒΥΓΘΙΒ ΗΤΊτΑΥΗ, 



ΧΙΤ. ΣοἨἩ Ν, 

14 ΝΜὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία". πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, 
Ίμοι ποῖ νο ττοιυ]οά  γοις σαιτ; γε }ο]ίονο οἩἳ αοἄ, 

καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ.πατρόυ-µου μοναὶ 
Νο οϱἩἳ 16 Ἠυυίετθ. Τη {πο Ἠομςδθ οἑ ας λος ῄαδούυ5 

πολλαί εἰσιν' εἰ-δὲμή,  εἶπον.ᾶν ἡὑμῖν' Ε πορεύομαι ἔτοι- 
αΤΗΛΏΣ ἱμοθ ηχο ΟΙΠΟΣΝΙ56 Ι ν/ου]ᾷ Ἠατε ἰο]ιά σου; 1 ρο το Ρ1ε- 

µάδαι τόπον ἡμῖν. 9 καὶ ἐὰν πορευθῶ Ἠκαὶ! ἑτοιμάσω ὑμῖν 
Ῥρατο α Ῥ]αςο 1οςσου; απά 1 1Ρο Απᾶ  })τοραχθ ΐοχ τοα. 

τύπον,! πάλιν ἔρχομαι καὶ Κπαραλήψομαι! ὑμᾶς πρὸς ἐμαυ- 
αυ. Ρ]ασ6, αρα Τ πι οοιίης απᾶ πν]]] τοσοῖτθ γοα το 11Υ- 

, .. νο « ” ε ν «/ πι 
τόν’ ἵνα ὕπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε. 4 καὶ ὅπου Ιἐγὼῖ 
8ε]ξ, τπαῦ πΠος ὅππ ἩἹ Α]5ο Ὑο ΤΒΥ ο, Απᾶ τηετα 1 

ὑπάγω οἴδατε "καὶ" τὴν ὁδὸν ποϊδατε." ὅ Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, 
Ρο 3ΎοΚπον απᾶ ἵἴπο ῄΤύ 7εζκπογ. “ΒηΣς "ο "Πίπι "Τμοπαας, 

Κύριε, οὐκ.οἴδᾶάμεν ποῦ ὑπάγεις, ὀκαὶ! πῶς Νδννάµεθα τὴν 
1ιοτᾶ, 1νθ ΚΠΟΙΥ ποῦ Ἡποτθ ἴλμοι Ροε»ῦ, απᾶ ἍἨοσ οππ νά ἰπο 
σαι . Ἱ . ο 411) ο δώ ες ὁ ῥδὶ 
ὁοὸν εἰδέναι»ὶ ϐ Λέγει αὐτῷ αὺ! Ἰησοῦς, Εγώ εἰμι  ὁδὺς 
πνασ ἆπον2 Ἴδασς το "πα 1]οβ.5, 1 η {Πο να 

καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή: οὐδεὶς ἔρχέται πρὸς τὸν πατέρα 
ΑΠά ιο Ἅἵχγατῃ Ἀπᾶ ἴπο 149, 39 0π86 ἍΘ60ΠΙ6Β το ο Ἐαίμοτ 

» - 3 ΄ ΄ Ν Λ 

εἰ μὴ δι ἐμοῦ. 7 εἰ τἐγνώκειτέ µε, καὶ τὺν-πατέρα-µου 
πι [ολο της, 1Ε γο Ἠιᾷ Κποππ πιε, 4150 τηΥ Εαΐπεσς 

” Ν .»» Πῃ 9 ΄ 

Σεγνώκειτε.ἄν'' ἵκαὶὶ τάπ᾽ ἄρτιϊὶ γινώσκετε αὐτόν, καὶ ἑωρά- 
πο ποπ] Ίαπτε Χποπη; απᾶ Ἰλθπορ[οτίη γο Χποῖν η, απᾶ  Ίαπτο 

κάτε' "αὐτόν Ἰ 8 Λέει αὐτῷ Φίλιππος, Κύριε, δεῖξον ἡμῖν 
κθθη. Ἠΐτα, 35175 3ο Πίπα "'ΡΠΗΝ, Ἰιτᾶ, 5ΗΠςΥΥ α5δ 

τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν. Ὁ Λέγε αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
1Π9 Ἐαίΐμπες, ΆΑπᾶ 1 βμ/Πςο 18. 35ηγη 3ο "Πίτα 11ο5Η5, 

ΣΤοσοῦτον Ἀχρόνον!ὶ μεθ ὑμῶν εἰμι, καὶ οὐκ.ἔγνωκάς µε, 
9ο 1οπς 8 ἴ1πιθ πι τοι απιΊ, απᾶ ἔποι Ἠαβδῦ ποῦ ΚποΥΏ 1ῃο, 

Φίλιππε: ὁ ἑωρακὼς ἐμέ, ἑώρακεν τὸν πατέρα" Σκαὶὶ πῶς 
ἘΠΙΗΡ{ Ἠο ἰπβί Ἠαρδεεη τε, ΒἩβΒΒεΟΠ ᾖἵπε ὨἘβίμες; Αλᾶ Ἠου 

σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα: 10 οὔ.πιστεύεις ὅτι 
Ἅλοι. α1βηγεςί, Ῥῃοαυγ π8 Τη9 Ἐαίηες 2 Ῥε]ιετεξύ ἴποι πού ἐλαῦ 

ος ἐν τῷ πατρί, καὶ ὃ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα 
[απ] 1π {πο Ἐαΐμες, απᾶ {Ώο Ἐαΐπες Ἑπ ὅπιο 1ο πο ποχᾷξ 

ον Σον 7 Μι  »ν Μον - ϱ νο « ῃ Ν 
ἃ ἐγὼ Ζλαλῶ' ὑμῖν, ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐ-λαλῶ: ὁ.δὲ πατὴρ 

ψλῖοα 1 5ροα]ς ἴοσοι, ΣΤΟΠ 3ΤΏΙγ5ε]Ε 1 βρεα]ς ποῦ; ὈῬιαΐῦ ἔπαο Ἐαίμος 

»ὐ' ἐν ἐμοὶ µένων δαὐτὸς παιεῖ τὰ ἔργαὶ ". 11 πιστεύετέ µοι 
πο ἵπ πι αΡίά(8 πο ἄοε5 {πο ὙἩΟΓΙΒ, . Ῥο]μοτε 11θ 

ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ' πατρί, καὶ ὁ “πἀτὴρ ἐν ἐμοίὰ' εἰδὲ μή. 
τηπί 1 [απ] με Ἐκβτπος, Ἰππᾶ πο Έπιπες Ἱπ Τη6; Όαυ ἴξ ποῖ, 

διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ ἐμοι.! 19 ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω 
Ῥυσφ]ιδε ο {πο πνογκς ἐπεπαβολτεβ ὭὮῬοε]ίενο Ίηε, γετῖ]γ τετῖιγ 1 2ιγ 

ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα. ἃ ἐγὼ ποιῶ, κἀκεῖνος 
τογοι, Πε ἴππῦ Ὢοα]ἱστε ϱἨ Ἠ]εθ, ΤἴἨθ π/οΓΚ5 πΠΙεη Τ 4ο, 8159 Ἡο 

ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν 
ΒΠαΙ14ο, απᾶ Ρτοβῖος Παπ ἴποξο Τρ 5.1] 4ο, Ῥεσπαβδο το 

πατέρα μου! πορεύοµαι. 19 καὶ ὕτιᾶν αἰτήσητε ἐν τῷ 
ΏΙΥ Ἐβίηες 5ο. Απάᾶ τΠαίβοετες 6 ΤΏιαγ ὰβκ {π 

1 τόπον ὑμῖν ἹπτΑ. Εξ -- ὅτι {οΥ ΙΤΤΓΑΥΓ. Ἀ. καὶ 1, 
Ἆ ως οἶδατε [1,]1ΤνΑ. ο-- καὶ ΠΠ. [ἐγὼ] 1.. Ἀ ο καὶ [Τ,]ΤΊτΑ. 

Χμιον’ νο ἴΏε παΥ ΙΤΊΤΑ. Ἅᾗᾱ-- ὁ τ. 
πτΑ; γνώσεσθε Υὲ ΨΙ] Κουν 1. ἕ--- καὶ [τ]νΑ., 
ἃ τοσούτῳ χρόνῳ 1Τ. Υ---- καὶ Π[ττ]. Σ λέγω ΤττγΑ. 3 [ὁ] ΤΤτΑ. 
αὐτοῦ 4085 Ἶις σι; 18 ΤΤιΑ. - -- [αὐτοῦ] (}εαὰά Ὁἵ5 ΟΤΙ) 1, 
Ἑ----λκοι Τι Ός]ν Σ.---μου, (/εῶά Όλο Τλιμ6Υ) ΗΤΊΓΑ.- 

Σ ἐγνώκατε ἐµέ Ψθ Ἠ8γε ΕΠΟΝΏ πηθ η. 
7 ἀπάρτι τ. 

289. 
ΣΤΥ, Το ποὺ τοις 

Ἠεμτί Ίε ἰτοιρ]οιί: Υθ 
Ῥο[ίετο ἵπ αοά, Ὀοιίενθ 
η]κο 1Π 118, 3 1Π πι 
11ο” ἍἨοιιδο 19 
11:Υ ὨιπΗδΙοΗΣ: 18 τε 
μεγε ποῖ 5ο, 1 πνοα]ᾶ 
Ἠλνε ἰο]ά τοι. 1 ροίο 
Ῥγοραγεα ρ]ασσ{ογγοι, 
ὃ Απά ΙΕ 1 ρο απ Ῥε- 
ΡΙ1θ α Ῥ]αςο {υσ γοι, 
1 νν]] οσους αΡ1Π, πιά 
χεσοοῖγο γοα απῖίο ΏΙΤ- 
5961Ε ἐλιαῦ τΏετο 1 απα, 
ἐ]ιέγε γε ἨΙΑΥ ὓο α]5ο, 
4 Απά τνιμΊλογ 1 Ρο 
γο Χ1ΟΝΥ, απᾶ 11ο τναΥ 
ψε Ἰποῖὶν. ὁ Ἰ]οπαἱ8 
ΒΩ1ἱἩ αμίο Ἠ]πα, Τοχα, 
Ὑ΄ο πουν ποῦ πΠ]ίΠες 
ἴποι ροοδί; απᾶ Που 
6μΏ γνο Κποῖν ἰποτνωσ 2 
6 76515 πα1έἩ υπίο Ἠΐπα, 
1 απι Τπο Ἱναγ, ἰμθ 
Ίχα{Ἡ, απὰ ἴμε 116: πο 
Ώ]ΗΏ σομιοί] Ἡμ/{ο 1]ιθ 
Ἐαί]μες, Όαξ υγ 116. Τ1Ε 
Ψε Ἠαί ΧΜΟΝΗ πιθ, Υθ 
ΕΠοι]ά απο πιουν ἩΙΣ 
Έα Ώ]λος 415ο: απὰ 11011 
ἨεποείοχίἩἉ γο ΠΟΥ 
Ἠ]πα, απᾶ Ἰπγο 56εηΏ 
Ἠἶνα, ϐ ΡΗΠΙΡ εαἰτα 
ππϊο Ἠϊπα, Τιοτά, 5]ιονν 
ας ἴπο Έατπος, απ Τζ 
5υ ποσα Ἡ5, 9 ὧοδις 
βατ Ὦ απ{ο Ἠἶπι, ΗατοΙ 
Ὄεοι 95ο 1ου αρ ΥΥΙτἩ 
γοι, απᾶ γοῖ Πηςδύ Τηλοι. 
ηοῦ ΚΠΟΙΥὮ 116, ΡΗΙΗ1ρ2 
Ὦε λιῦ ἨαίἩ 56οηῦ 118 
Ἠσί] »ΕΕΠ τἩο Ἐλίποεγς 
αιιᾷ ουν εαγεςσύ ἰποια 
ἴλεπ, Θλαῖν 18 ἐμε Ἐλ- 
τΏοχ 2 10 Βομετεςί ἴλοι 
ποῦ ἰααῦ 1 οπι 1π 1πε 
Ἐαἴμες, απᾶ {λο Εθιπες 
{πμ τηθᾷ πε ποτᾷ» {παῦ 
ΊἸ ερεακ ιπίο γοι 1 
8ροβΚ ποῦ ΟΕ ΤΑΥςΟΙΕ: 
Ῥαΐῦ ἴπε Ἐπίπες (λαῦ 
ἀπε]]είΏ 1η τηθ, Ὦο ἆυ- 
ελ {Ἠθ ΥΝΟΙΚΒ, 11 Ῥο- 
Ίετο ηιο {λαῦ ΙΤ απι 1 
τ]ς ΤΑίΤος, απᾶ ἰπο Ἐὰ- 
{16χ 1π πε: ΟΥ 6588 Ῥε- 
1ἱέγε Ὥιε ΣΟΥ ἱΠο γειγ 
σγουκς᾽ βικυὺ, 192 Υοτ!]γ, 
τοΓΙ]γ, 1 545 ππΙο γοι, 
Ἠο τ]λαί Ὀσμεγειῃ οἩἳ 
πλο, {ο νους ἰπαῖ Τ 
4ο 5Πα]] Ώο 4ο αἱδο; απά 
ρτεκῖίετ ᾖΛ10ογἱ8 ἔπαπ 
ἆλοςο ϱΊη]] Ίο ο; Ῥε- 
οπ1156 1 Ρο απίο ΠΙΥ 
Έπιπεχ.' 15 Απ ν]αῦ- 
8ΟΟΤΕΣ Σο 51811 αθκ ἵπ 

μμ σου 

κ παραλήµψομαι ΤΤΤΤΑ, 
Ρ οἴδαμεν την ὑδόν 

5 ἂν ἤδειτε 
π [αὐτόν] 1/ΙτΑ. 
 ποιεὶ τὰ. ἔργα 
ἆ --- ἐστίν 15 Ἡ, 

σσ 
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ΤΙΥ ΠηΊΊΘ, Ελα, σίῃ Τ 
ἀο, ἰλιαῦ ἴπο Ἐαίμος 
ΧΠΔΥ ὃθ ο ος τηε 
Ρο, 1Ε το απι]] 
αςεκ αὰ ἡπῖπρ 1π ΙΥ 
Ώαπας, Ι πα ὦ {ἴ. 
16 ΤΗ ο Ίοτο πιο, Κοερ 
ΤΣ οοπιπιππτασπί», 
16 Απά 1 σα] ρεας ἴμο 
Έφίλος, απᾶ Ίο 5]ια]. 
ἴνθ τοι αποίλετ Οοἡι- 
οτίοτ, ἴΠαῦ Ἡθ πιντ 

αὈίᾶο πι τοι 1ου 
ετος; 17 ευεπ τπο Βρὶχϊν 
οἳ ὑτυῖῃ; Ὕ]οτα {πε 
πγοτ]ᾶ οππποῦ τοσοῖτο, 
Όεσαιςο 16 εεοίὰ Πα 
1ος, τιοϊνπος ἀποζνείἩ 
1ήπα; Ῥαϊ γε Χπιοτγ Ἠΐπα; 
2ος Ἡο ἀπγε]]οίᾶ ντα 
σον πηᾶ εΏα]] Ὦο ἵπ 
τμοα 18 1 πι] τιοῦ 
ειτο οι οοπιξοσ{]ος»: 
1 πΙ]] σοπ1ιθ Το το, 
19 Ὑοί α Ἠήε]ο πγπῖ]ο, 
Ώπαὰ ἴπο ποτ]ᾶ βοείλ 
11θ ΤΟ ΠΟΣΟ; Ριι{ τθ56θ 
τηο: Ῥεσμιιδο 1 11τε, το 
εἨπ]!] Ίνο α1βο, 20 Αὲ 
ἐδηῖ ἂαπγ γα ε]ια]] Έποτν 
ἀππῖ 1 απι ἵηπ τιν Ἐα- 
Ίμος, ππᾶ γο ἴπ της, απᾶ 
1 Ἱη τοι. 21 Ἡο ἰμαῖ 
Ἠλίπ πα οοπηπααηά- 
ΧΩΟΠ{Α, ππᾶ ἹΚοεροίπ 
ἔπεπι, Ἡο 195 19 Ίπαί 1οτ- 
εἰ πηθ: απᾶ το {παῦ 
1οτείΏ παο 5Ἡη]] Ώε Ίοτ- 
εᾱ οἳ τν Εαίλας, απᾶ Τ 
σι] Ίογο Ἠΐπα, απιᾶ τη] 
πημΏι{εβῖ πγκο]ξ το 
Ἠΐπι. 202 οπάπὰ 5α1τἩ 
τπ{ο ήτα, ποῦ Ἰδοασ]οῦ, 
1ιοτᾶ, Ἠου Ἱς Τε παί 
ἴποα τσ] πτιαπ]{εβὺ 
ἨγβεΙξ απίο πΒ, απᾶ 
ποῦ Ἱπῖο 'ἴηπο πνοτ]ά 2 
320 56815 πηβυγετοᾶ απᾶ 
βπἰᾶ υπ{ο Ἠίτη, ΙΑ Ώ]Αῃ 
1οτο πως, 16 ππΙ]] Χεορ 
ΤΗΥ πγοτᾷς: απᾶ τοΥ Έα- 
{πετ ν]]] Ίονο Ἠΐτα, απᾶ 
πνθ πσὶ]] σοπιθ ππῖο 
Ἰήτη. απά τη] οΆσ ᾱ- 
ῶοῦῬ ση] ζ] Ὠϊπι, 24 Ἡο 
αἨπῦ ἸογείἩμ πιο ποῦ 
ΚθερείἩ ποῦ τη Βπτ- 
Ίπρ8: απᾶ ἴπο ποτά 
πυπΊοἩ Το Ἰθαβτ 18 ποῦ 
πωῖηπε, Ὀπίὸ ἴπο Ἐα-΄ 
1Πετ)Β ν/ἩῖοἩ ϱεπῦ 116, 
25 Τη98ο {π]ηρς ἨπτεΙ 
ΒροΚεπ ππίο σοι, Ὀοῖπρ 
Φψεί Ῥτοθβεπί υΙῖῃ τοι. 
2) ΕΒτὶ ἴπο 6οπιξοτίαες, 
το]άο]ι ἵβ ἴπθ Ἠο]γ 
Πποςῦ, πΊοπα {1ο Ἐλ- 
Ὅπος πσπΙ]] ϱεπά Ίπ τα 
Ίι8ΊΠΘ, Ἡθ λα] ποπον 
ο 81] {Πίηπρβ, απᾶ 
ΙΠΡ αἳ] (πίπρεβ ἴο 

γουις ττθΠΕΠΙΡΤΑΠΟΘ, 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ιν: 
ὀνόματί.μου, τοῦτο ποιῆσω, ἵνα δοξασθῇ ὃ πατἠρ ἓν τῷ 
ο αμα, τα πΙ]Ι ᾶο, ἴπαι ρα μισο Πρᾶ {]ιο σας τι "ἴ]νο 

υἱῷ. 14 ἐάν τι αἰτήσητεξ ἐν τῷ.ὀνόματί-μου, ἐγὼ ποιήσω. 
Βοη. τε ο. Υθ εκ πι ΣΥ . τει ψῖ]] ἄσ [15]. 

15 ἐὰν ἀγαπᾶτέ µε, τὰς ἐγτολὰς τὰς ἐμὰς μα 
1ε Ψ9 1979 παρ, 3οοπιταρπάπιεη{ϐ 

16 Ἱκαὶ ἐγὼ' ἐρωτήσω τὸν πατέρα, καὶ ἄλλον άηίοι 
Απά ἆἵ ντ] κ «πο Ἐρίλοτ, Απᾶ αποϊπετ Ῥαχασ]είε 

δώσει ὑμῖν, ίνα μένῃ µεθ ὑμῶν εἰς.τὸν.αἰῶνα,' 11 τὸ 
19 νι! Ρὶτο ΐου, ”λαῦ Ἡθ ΤΙΑΣ τοπολῖπ ψαί :γΎοα 1ος οτες, 11ο 

πνεῦμα τῆς ἀληθείας, Ὁ ὁ κόσμος οὗ δύναταιλαβεῖν, ὅτι 
δες οἱ ἱχαία, Ὑλ]οπιίΠο ποτ]ά σβηποῦ χοοοῖγο, Όεσπαςθ 

οὐ θεωρεῖ αὐτό, οὐδὲ γινώσκει Ἰαὐτό"Ἱ ὑμεῖς δὲ γινώσκετε 
10 ἆοθΡ πο 59θ ολ πος" ποπ τα; Ῥαςγο πουν 

αὐτά, ὅτι παρ ὑμῖν μένει, καὶ ἐν ὑμῖν πξσται." 18 οὐκ ἀφήσω σπορ « μμ . ή 
Ἠϊτα, 1ος νι Σο Ἡθ αδ]άεΒ, απᾶ ἵπ τοα ἍἉἨΕἰο]11ο 1 νῖ]] ποῖ Ίοατο 

ὑμᾶς ὀρφανούς' ἔρχομαι πρὺς ὑμᾶς. 19 ἔτι σε. καὶ ὁ 
τοα ΟΓΡΗΛΠΡ, 1 απα σοπαΊπᾳ ἵο τοι, «ποί α Ηττ] πἩΙ]θ απά Ίο 

κόσμος µε οοὺκ ἔτιϊ θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ µε ὅτι ἐγὼ 
Φοτιά 1πΠθ πο Ίοπρος 8εΘΒ, Ῥαῖ το βοθ πηθ: Ῥοσααπβο 1 

ζῶ, καὶ ὑμεῖς Ῥζήσεσθε.ὶ 320 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ "γνώσεσθε 
1ϊπα, "π]ςο 5πα]]1 Ἠτε, 1η Ἅᾖ{ἴπαῦ ο ΠΔ Ἔπον 

ὑμεῖοὶ ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ.πατρί-μου, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί, κἀγὼ 
1ο πα Ἱ ἕππα]] 1π ταγ Ἐαΐλος, βπᾶ γο 1π ῄτηο, Ἀπά 1 

ἐν ὑμῖν. 321 ὁ ἔχων τὰς. ἔντολάςµου καὶ τηρῶν αὐτάς, 
απ το Ἠο ἴλαῦ Ἠπδ πι οουππηαπᾶιπεηί απᾶ ἍΆΧεορΒ ἴποπα, 

ἐκεῖνύς ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με ὁ-δὲ ἀγαπῶν µε, ἀγαπηθήσε- 
Ίο 1518 ἴπαῦ Ἴοτπθο Ἅτπθ; Όαῦ Πρ ὑΠαὺ Ίοτπες πο, ΒΠΔ]Ι Ῥο ]οτοά 

ται ὑπὸ τοῦ.πατρός-µου' καὶ ἐγὼὶ ἀγαπήσω αὐτόν, καὶ 
ολο ΤΩΥ ΕΒίΠΕΓ: βπά | νη]]] 1οσ8 Ἠϊπῃ, ππᾶ 

ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 399 “λέγει αὐτῷ Ἰούδας οὐχ 
ππ]] πιαπ]{οςῦ Ίο ]μπα Ἰπιγσθε]Ε. 1ΦηΥ8 3ο “Πΐπ ἈΣήπᾶαε, αιος 

ὁ Ἰσκαριώτης, Κύριε, τί γέγυνεν ὅτι ἡμῖν µμέλλεις 
ἴπθ Ἰδοασίοίς,) Τιοχᾶ, πα Ἠις οσουιχτεᾶ Ὅπαῦ {οτςφ ἴποι αγ αΌοιῇ 
) ῃ , Ὦ 7. ον »- 5 98 ᾽ Α ρ ἲ 
ἐμφανίζειν σεαυτόν, καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ: πεκρίζη 
το παβπ] {εδ ᾖ1πγαε]ξ, Ἀπάᾶ τποῦ ᾖἵο τῖῃπο ας 2 3Ληδυν στο 

Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥάν. τις ἀγαπᾷ με, τὸν. λόγον.-μού 
α11θθι απά βηῖᾶ {ο ον ... πγοπο 1οτο μαι πηγ πγοτᾶ 

τηρήσει, καὶ ὁ. πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν; καὶ πρὸς αὐτὸν 

Ἡθ Υν1]] Κοερ, απᾶ ΤΙΥ Εαϊπες ο 1οτε Ἠϊπα, απᾶ ἵο { πίπν 

ἐλευσόμεθα, καὶ μονὴν παρ αὐτῷ Ἱποιῆσομεν.ὶ 24 ὁ μὴ 
νο πγΙ]] σοπ1θ, απᾶ ππ αὐοᾶς πι ἍἈἨῖτα π]] πιη]κκθ, Ἠο ἰλαῦ "ποῦ 

ἀγαπῶν µε, τοὺςλόγους-µου οὐ.τηρεῖ καὶ ὁ λόγος ὃν 
19768 σα τιγ πνοτᾶβ ἄοερ ποῦ Χθορ; Επᾶ ἴλἩο ποτᾶ πλίοῖι 

ἀκούετε οὖκ.ἔστιν ἐμός, ἀλλὰ τοῦ ᾽πέμψαντός με πατρόυ. 
79 Ἰθατ 18 που ας, ναῦ απ ἴμο ΄ 3πΠο”πεπὺ “πιο ΣΕΠΙΠΟΤ. 

9 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ ὑμῖν µένων 390 ὁ.δὲ παρά- 
Τποβο τε 11ανο εαῖᾶ ἴο σαν πηίη του μήνα Ῥιῦ1πο ΌῬατῃ- 

Κλητος, τὺ πνεύμα τὸ ἅγιον, ὃ πε μψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ 
ας Τπο ρε πο ἍἨο]ψ, πποτα αμα θαπα 1119 "Εαΐμες Ίπ 

ὀνόματί.-μου, ἐκεῖγος ὑμᾶς διδάξει πάντα. καὶ ὑπο- 
τιν Ώατας, Ἠο ἅγυα ἀπ] 3ἜοασἩ αἲ] 1ηϊπρς, απά 1 Ὀτίαρ το”γθ- 

ο οβος ποσοπο ποτε σποτ πτττεττς τρ πππεπαπσποτω Επ ποπ στα 

5 -- µε Πθ [1]Τ. Ἡ τηρήσετε Υ9 π]]] Κθοθρ πτε. 1 κἀγὼ τΤΤΤΑ. Χ μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν 
αἰῶνα ᾗ Ἠθ π]αγ ὃε νζ γοα ο. ενει Ἡ; μεθ’ ὑμῶν ᾖ εἰς τὸν αἰῶνα. τ ᾖ μεθ ὑμῶν. εἰς τὸν 
αἰῶνα ΤΓΑ. 

Ρ ζήσετε ΤΊτΑ. 
ΌπεὮ οτ[Α]πν, 

} [αὐτό] .. 
α ὑμεῖς ἡμαῖ] 1) γνώσεσθε ΙτιΔ. 

ἕ --ὁ ΘΗΤΤΤΑΥΓ. 

π ἐστίν 18 τττα. ο οὐκέτι Οἱ πι --- δὲ Ῥαε [π]π[τε]α. 
τκἀγὼ ΙΤΤΤΑΥ. »-- καὶ 

7 ποιησόµεθα Ι.ΤΤΓΑ, 

αμ πππν 



ΧΙν,Χν 0Η Ν. 

µνήσει ομᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. 97 εἰρήνην ἀφίημι 
Πηθγαῦχαπσρ Ίγοασς αἲΙ ἐπίπρς σηῖοἩ 1 ϱαἱᾶ οσοι, εβσθ 1 1θατθ 

- ΄ 3 3 ΄ - ο .) ε ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ κόσμος 
πήίητοι: ο ο αγ 1ϊὶνθ ἴογοα; ποῦ 8 Ἅἴηῃθ ποτ]ά 

δίδωσι», ἐγὼ δίδωµι ὑμῖν' μὴ.ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδὲ 
Εἶνος, 3Ί 'αρίνθ ἴογοι, Τμεί ποῦ ]ο ἰτοιθ]θᾶ γους πεβχῦ, ὨΟΣ 

δειλιάτω. 398 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Ὑπάγω κἀὶ 
1εῦ 1ν σαχ, Ὑο Πεβχᾶ {λμαῦ Ι ν βαλᾶ ἵρσοι, 1 9µι ροῖπρ ΑΠΑΥ απᾶ 

«εἰ ἠγαπᾶτέ µε,  ἐχάρητεᾶν ὅτι 
1 πι οοπιῖὴηρ ᾖἵο γοι. Τε σο]ογθᾶ πιο, 79 ποπ]ᾶ Ίατο τε]ο]οθᾶ Ὅπαῦ 

πεῖπον,ὶ Ἡορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα" ὅτι ὁ-πατήρ." μου! 
1 αα]ᾶ, 1 απι ροίπΡ το 119 Εαΐπος, 405; ΤΩΥ Ἐβίμος 

µείζων µου ἐστίν. 29 καὶ νῦν εἴρηκα «ὑμῖν πρὶν γενε- 
ρτοπίες "παν Τ 18, Ἅπά που 1 ηρνο Ὅοἷα] σοι Ὦ6ξοτθ 16 6Οπ1οΒ {ο 

σθαι, ἵνα ὕτὰν γένηται πιστεύσητε. 90 }οὺκ ἔτιι 
Ῥαβυ, {μα που 16 βΠιβ]] Ώβτο οοπαθ {ο Ρ855 7θ τιαγ /ωθ]ίθνθ, 

4 ΄ τ. ” Ὁ] ” 4 « ” ΄ 

πολλὰ λαλήσω µμεθ᾽ "ὑμῶν" Ερχεται.γὰρ ο τοῦ κόσμου 
πηποα 1 π] βρεαῖς τη θα ψοι, ΞΟΣ 60168 1πθ 308 “γγοχ]ᾶ 

"τούτου! ἄρχων, καὶ ἔν ἐμοὶ οὖκ ἔχει οὐδέν' 81 ἀλλ᾽ ἵνα 
5019 1χΠΙετ, απᾶ Ἱπ Τῃθ «9 πης ποίἰβῖπρ; αυ τἴπαῦ 

νῷ ὁ κύσµος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, Ὁκαὶ' καθὼς 
5ΤΩΑΥ “Ἴκπουν 111θ ΛἍπγοσ]ᾶά ἴπαῦ 1οτθ ἍᾖΤἴπθ Ἐπίπες, βηᾶ 88 

εἐνετείλατόῖ µοι ὁ πατήρ, οὕτως ποιῶ' ἐγείρεσθε, ἄγωμεν 

ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 

Ξοοπιπιαπᾶεᾶ  πηῬ 1119 "Εμίμπας, (ἴλπαβ 1 4ο, Ἠ]δο πρ, 1εῦ πη ρο 

ἐντεῦθεν. 
Ίσπος, 

15 Εγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ.µου ὁ 
1 Άπι ἴπθ "τίπθ "Άγτπο, βπᾶ την Ἐβίποτ Τ1θ 

γεωργός ἐστιν. ὁ πᾶν΄ κλῆμα ἔν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, 
Ἠπκριπάπαβη 8, Έπειν Ῥταπαα Ἰπ πιθ «πού Ῥόρτίπς Σπαῖς, 

αἴρι αὐτό' καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φἔρον, καθαίρει αὐτὸ 
Ἡο ύακες απασ Το; ἈπΠᾶ ΘτεΣ7οπο Όλαῦ 'Στυαϊῦ Ὢθ68σΒ, Ίθ οἸθαπεο Ἱν 
/ ἆ ὰ , - 1 , ” « ο κ τας 
ἵνα ὑπλείονα καρπὺν' «φέρῃ. Ὁ Ίδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε 
τμαῦ ΙΠΟΣΘ Εππάῦ -Άδτηαγ Ῥειτ. ἍΑἰτεπᾶν Υθ οἼθαπ Άτο 

. διὰ τὸν λόγον ὢν λελάληκα ἡμῖν. 4 µείνατε ἐν ἐμοί, 
ὮΥ ΤΟΒΕΟΠ ΟΕ ὑπ ποτά πἩηῖσΤ Ἠανθ βΡοΚεπ {ο γοα, Αγιά 3 πο, 

κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ.δύναταὶ καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ 
απάΙ ἵπ τοι, Ἂπ ἍᾖΤἴῃπθ Ότηποη 6 ποῦ αθ]θ Σταϊῦ νο Ἄεαχς οξ 
{ - σι αφ, "πο - Σ ἐ ε/ 2 ὃν « - 

ἑαυτοῦ ἐὰν. μὴ «μείνῃ' ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς 
1{βοΙΕ ππ]εςς ἈἹαριᾶ ἅπ ἵπο τίπο, Βο πθϊ{μοχ Γοβπ] το 
πα ο] 3 ΣΕ η ν π 3 - ε » Ἡ ε στι ἢ 
ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.ὶ ὅ ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ 
πη]οβ .ἶπ πι το αὐυ]άῬ. 1 ΤΙ 1ἨἩθ Ἅτίπο, ο {[ατε] ἴποθ 

κλήματα. ὁ µένων ἕν ἐμοί, κἀγὼ ἓν αὐτῷ, οὗτος Φέρει 
Ὦσαπο]μεβ. ἩἨο ἰμαῦ αμ]ᾶε Ἱἵπ 3, οπαΙ ἵπ Πτα, Ἡθ ἍὮῬ6ΒΥ5 

καρπὸν πολύν' ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε πὀιεῖν οὐδεν. 
τΕσπῖε ΜΟΝ; Τούς αρβγῦ ἔτοπι 1ῃθ Ψθ βτθ αΏ]θ ᾖἵο ο ποϊῦλ!πρ. 

Ο ἑάν.μή. τις ἔμείνῃ! ἔν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα, καὶ 
Ὅπ]εββ Άπγσοπθ αἈῖᾶς Ἱπ πε, Ἠθῖ5οβεῦ οπῦ 38 ᾖἴἨο Ώχαποῃ, απᾶᾷ 

ἐξ ΄ θ Ν ΄ Ἶ ε) ΔΙ μ ” 1 -”- / Δ 

ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν Ἀαὐταϊ! καὶ εἰς 1 πῦρ βάλλουσι», καὶ 
18 ἀτιεᾶ πρ, απᾶ ἍἴΠεγ ραΐπεγ άπεπι απ 19ο ἃ 8τθ οβ8ῦ, Άπά 

καίεται. Ἰ ἐὰν µείνητε ἐν ἐμοί, καὶ τὰ ῥήματά.μου ἐν ὑμῖν 
16 186 Ῥαγηεᾶ. Τ Ὑγεαρ]ά Ἱπ Ἰθ, απᾶ 1ΑΥ ποτᾷς 1π τοι 
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π]ιβύβοθτος Ι Ἠατο βϱ]ἀ 
ππίο γοι, 27 Ῥθ8σο1Ι 
Ίεβγο τπτ 7ο, ΤιΥ 
ῬεβοθΙ πἶτο ππίο τοι 
ποῦ 88 ἴμο πτοτ]ᾶ ρῖτ- 
οἵἩ, ρῖτο 1 αππίο το. 
Τιεί ποῦ τοιχ Ἠθατῦ Ὄο 
αποιρ]εᾶ, πεϊίπεσ 1ο 15 
ῶθ αξταῖᾶ. 28 Ὑο Ἠατο 
Ἠεητᾶ Ἠοτγ 1 βαᾶ απίο 
τοι, 1 ρο ΕΠΑΣ, απἁ 
οοπης αραίπ ππῖο τοι. 
15 γο Ἰοτοὰ πο, 7θ 
πγου]ά το] οἴος, ΏεοβΊεθ 
1 απ]ᾶ, 1 ρο ππίο ἴπο 
Ἐαί]μογ: ΣΟΥ ΤΟΥ Εαΐμες 
15 ρτοβῦες ἴπβη Τ. 
29 Απάᾶ ποὺν 1 Ὠατο 
το]ᾶ γοα Ῥοξοχγο 16 σοπ1θ 
{ο ρα85, ἐμαῦ, Πο 16 18 
60Π19 {0 Ρ8858, Το ταῖρηῦ 
Ῥομενο. 30 ἨΗετεαξύετ ἵ 
νΏ]] ποῦ ἴα]κ τααςἩ 
πιο τοι: 1ος {ἴπθ 
ῬτίποῬ οἳ ὑπ] πνοτ]ᾶ 
οοπαείἩ, απᾶ Ἠβπίλ πο- 
θηΐηπρ.1π παιθ. 5ἱ Βπῦ 
{παῦ ἴηΠθ ποτ]ᾶ ΤιΑΥ 
Έπον ἴλαί 1 Ίοτγθ ἴπθ 
Ἐαίμες; απᾶ 8 ἴηπο Ῥα- 
1Ἠθςζ ΡᾳΦο πιθ οοπι- 
τηβπάτωθηξ, σνθχι 8ο 1 
ἆο. Ατἴβ6, τόν 48 Ρο 
Ἠθηοθ, 

ΧΤ. ΤΙ απι ἴμθ ἴταθ 
πΊπο, Απᾶ την Εαίΐμες 
156 πο Ἡπβραπάπιβῃ. 
2 Ἐτεχν ΡΓΑΠΕΗ 1Π ταθ 
{λα Ῥεβτοίῃ ποὺ ταῖς 
Ἡε Όρ]κείἩ ΑΥΤΑ: απιᾶ 
επετγ Όγαποι ἴπαῦ 
ῬοατείἩ {τα1ξ, πε ρά1ρ- 
οἵα 19, λπαι- ἵὅ τςΥ 
Ὀχῖτηρ Εοσ{Ώ πιοσο Ετυῖτ, 
ὃ Νου τε ατθ οἶοια 
«ἩτοιρΏ πο ποτά 
πγΠῖοὮ 1 Ώμντο ΑΒΡΟΚεΏ 
ππίο γοα. 4 ΑΡὶάε ἵπ 
πης, απᾶ 1 1η οι. Α8 
16 ΡΓΑΠΕΠὮ οαβηποῦ Ῥθ6υς 
Στι]ῖ οἳ 118ο]{, οχοερί ἵδ 
ΑΡΙᾷᾳ ἵπ 1Π9 νίπθ; πο 
ΣΊΟΙ6Θ 68Ώ Τε, εχοερῦ Υθ 
αὈίάρ ἴπ πο. ὃ 1 απι 
1ο τνῖπο, 7ο αγε ἴλθ 
ὮτχαησἨεΒ: Ἡο ἴμαί ἃ- 
ῬιᾶείἩ Ἰπ παθ, απὰ Τ ἵη. 
Ἠΐπα, {Πε 5αταο Ὀτϊηρεῦα 
ΣοτίἩ πηποὮ ταϊυ: {ος 
πηΙλοαῦ το Το οβη ἆ4ο0 

ο ποῦμῖηρ. 6 ΤΙ α πιαπ 
αΏιᾶς ποῦ 1 π16, Ἠθ 15 
οα»Ώ ΕοτίἩ 35 α ὈταπςὮ, 
απᾶ 15 πΥ](Ποτθᾶ; απά 
ΤΗΘΩΏ βαἴΠεχ {Πετω, απᾶ 
οβςῖ Τ]ιοπι Ιπῖο ἴμο το, 
Άαπά ἴπογ απο Ῥπχπος. 
71{πε αρ]ᾶε ΙΏταθ, απᾶ 
πιΥ γγοτᾶςβ ανιᾶρίπ τοι, 

π--- εἶπον αΤΊτΑΥΓ. κ--- µου ()εαᾶ πε Ἐαἴμετ) [1]τττα. 
”-.. τούτου (γεαᾷ οἱ υπο νποτ]ά) ατηΊτΑγ. υ[καὶ]τ.. 
ΠΙΑάΠλΘΙῦ πε. 4 καρπὸν πλείονα ΙΤΊτΑ. Ε µένη Τ. 
Ὦ αὐτὸ 1. 1 --- τὸ ἴπο (016) ΤΊτΑΥΓ. 

Υ οὐκέτι 61/7. 
ο ἐντολην ἐδωκέν Ρ3Ν8 (Π16) οο]ι- 
Γ µένητε ΗΓΊΤΑ. 

2 ὑμῖν νν. 

ε μένῃ Ισ 
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5ο οι αἲκ πλπὲ σε μείνῃ, ὃ.ΝἐὰνΙ θέλητε Ἰαἰτήσεσθε,' καὶ Ἅγενήσεται ὑμῖν. 
ο ος σα μονος ΑὈ]ᾶε, ΨῬβίετετ γο ΙΙ 7ο β1ΛΙ]1 11,  Ἅαπᾶ 15 5Η] 6οπΏ1θ {ο ΆΑ58 ἴο σοι. 

τι {ς ασ Ἑλύνες Ε]οσί. β ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ-πατήρ.µου, ἵνα καρπὸν πολὺν Φέρητε, 
ο ο σαας Ίωπ ᾖ{λὶς ᾖβδρ]οτβεᾶ Ἅτιγ Ἐαΐμαε, πα Απ παπςἩ γορπου]ᾶ νοατ, 

μ 9 νι . 

ἀἰκοίρ]ο», 9 ΑΡἴλοἘι- καὶ "'γενῄσεσθε' ἐμοὶ µαθηταί. Ὁ καθὼς ἠγάπησέν µε ὁ 
ος Άπᾶ 7ο Ἡα]] Ῥεοοπαθ 360 3ππρ "ἀἱβοῖρ]θς, Απ Ἰοποάᾶ  Ἰῃιθ Ί]ε 

πιο 7ο Ίπ Τη Ἰοτ9. πατήρ, κἀγὼ Ἀἠγάπησα ὑμᾶς'Ἱ µείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῃ. 
σας δή μπῇ ο ο. μα ας να 1π κα ορ, 9 ο 

αὈἱᾶο ἵπ ταγ]όυο; τει 10 ἐὰν τὰς ἐντολάς.µου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ-.ἀγάπῃ.µου" 
ντ 1 θὰ με αν να ΤΕ ταιγ οοπιχηαπᾶπαεπί Τε κθορ, 7ο 2Η81Ι αὐίᾶρ 1π. πΏΥ Ἴοπε, 

ΘΓ 38 - ΄ Ν 

απᾶ αλίάθ Ίπ Ἠϊα Ίογο,. καθὼς ο. Ρτὰς ἐντολὰς τοῦ.πατρός! "μου! τετήρηκα, καὶ 
11 ῶμερο πρ ἨβγοΙ Ἅς 1ο οοπαπααπάπιεπί  οξταγ Εαΐμος Ίρτε Ἱερί, απᾶ 
9Ροκεπ ππίο σοι, πα” , πο ᾗ ορ ση , ἐό αρ π 
πι Ίου τασλὲ χοπ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 11 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα 
η σοι, απᾶ {λαέ γοας αρῖᾶθ 3Ἠ18 11η 1οτο. πουο {μ]πρβ 1 Ἠατο 9ΡοΚκεπ {ογοι, {πας 
1ο τηϊραῦ νο ἆΣα]]. « ας η «ον ος. Ἱ εν Ἡ κ οι ο λ ρῇ 
1 πηῖς 19 ταγ οοτι. }) χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν "μείνῃ, καὶ ἡ-χαρὰ.ὑμῶν πληρωθῃ. 
πηαπᾶπαεηί, Τπαῦ Ὑδ 31οΥ απ π γοαι πια αμ]ά8, απᾶ ουχ 1ο7 πηαγ Ὀο ΣΗ11. 

Ὅι : ᾿ 3 νεος ο) : 
Ἡ Ἴμνο Ιω νοα 19 αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ῥἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, 
19 ἄτοπῦος Ίου Ἠαίπ ΤΗΙ8 18 Ἀοοπιυπιβπάταθηῦ ΄πησ, ἴπαῦ Ψ61οΠθ  οπε αποίΐ]ος, 

όλα Ἐν ασ ιμῖς καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. 19 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς 
18ε 1οτ Ἠϊβ ἀ4τίεπᾶ, 88 1 Ιοτεᾶ που. ἄτεαΐε Ίδη ΠΒ 1οτο Το 9Ώθ 

. τς τὸ Ἐν ἔχει, ἵνα Ότιςὶ τὴν ψυχἠν.αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων 
τ Ὃατιατα "πο. Ἠθαμ, ᾖ1ἴπβί οηθ Ἠ158 149 βΠοι]ᾶ 18γ ἄοππ {ος ΞΕτὶοπΙ8. 
15 Ἠεποεξοτία 1 ο] αρ 14 ὑμεῖ. ίλ θα Αι, δι - εώ, κ μα 

Β : αυτου. υμεις φι οι ου εστε εαν ποιητε οσα εγω 
γοι ποῦ 5ογγαπίς; ΣΟΣ αμ]ς, Ὑο ᾿ΕΠὶεπᾶβ μα 819 1 Ὑο Ρεβο[ίεο πΠαϊβορτος 1 το βοτναπῦ ποπ ο ή : . 3 προς τ τν. 

πιοῦ π]Ἡπῦ Ἠ]5 Ἰοτάᾷ ἄο- τν. τε” βηη : ῦ- 
Ὃ ο αι ατα ορ ισα: ἐντέλλομαι ὑμῖν. 15 οὗκετι "ὑμᾶς λεγ οὔλους, ὅτι ὁ δο 
σοι ΞτἱοπᾶΒ; {ος 3] ποια ... Νο .... Σοα : 1 - οσα ώς ες. Ῥοπάᾶ- 

Ἐλίπρα Ἠιοῦ Ἰ Ἠατο λος οὐκ.οῖδεν τί ποιε αὐτοῦ ὁ κύριος ὑμᾶς.δὲ εἴρηκα 
Ἰθατᾶ ος τὰ Ἐρίμος 1 τρρπ Ίπογβποῦ πη]ιαὺ 5ἳᾳ “ἀοίπρ 1Βἱ5 Ξταβείο. ἨΒπίέσοι 1 Ἠιτθ οπ]]οᾶ 
Ἱιβποπιπάθκποππ ππῖο . ν ς ὥ 9 Ε κο 
οι. 16 Σο Ἀατο ποὺ φίλους, ὅτι πάντα ἃ Ίκουσα το τοῦ.πατρός.µου ἐγνώ- 
ΟἨΟΒεπ 119, Ῥαῦ 1 Ἠλτθ Εις, 3ος αἲ] ἔΒίτπρα πυ]οι 1 Πουτᾶ. οἱ πηΥ Ἐπίπες Ί πιπᾶθ 
ΟΊἼοβθΏ οι, Απᾶ οἵ- ο ρα ῃ εν ῃ , ᾽ 5 νο , 
ἀαϊποᾶ οι, ἡμαῖ 79 ρισα ὑμῖν. 16 οὐχ ὑμεῖς µε ἐξελέξασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην 
ΕἹιοι]ᾶ Ρο απᾶ ῬχῖίπΕβ Ίπποππ ἔογοι, 3Νοῦ 31ο 'πρ Ἅ30Π0Β8, νι Ἰ οοδε 
ΣοχίἩ ἀΕτυῖς, απᾶ ἐλμαί ο» ο τω ος ωρατ, πο πι ῃ ᾿ η , 
ουχ Ετῖὲ εμοπ]ᾶ το- ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα Ὁὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν  «φΦὲ- 
πηβῖπ: Ὅλαἳ γ/ηρῦσοθτες τοι, απᾶ αρροϊπιοᾶ οι ἰἨππν 7θ ἍἉΕποπ]άρο απᾶ Σας τε αρΠοιι]ᾷ 
σε Ε]ια]] αδ]ς οἳ ἐπο Ἐα- τε τς ον. π η π , ν 
Τπθχ 1η τα Ὠρπαθ, πθ ϱΌΤΕ) και ο-καρπος-υμων µμενΏ ινα ο-τιαν αιτ]σητε τον 
1ηΑΥ βὶνθ 15 σοι, Ῥθας, απᾶ σουσ ταῖς Ἅεποι]ά αρίᾶθ; πα συἈαῦβοετετ 7ο Ώ]αγ α5]κς ἴπθ 
17 ῶπεςε ἐπίπρς Τ οοπι- , ” . , - εν - 2 ἡνσ-έλ 
πιηπᾶ γοα, ἴπαβσο]οτο' πατέρα ἐν τῷ.ὀνόματί-μου ὡ υμῖν. 17 ταῦτα ἔντελ- 
9Π96 Αποίµοχ. 181Εἱπο Ἐβίπες Ἰπ ΤΗΥ ΏβΤΩΘ Ὦθ πηΑΥ ρῖτο γοι. Τπεςο {μῖπρθ 1 σοιι- 

1 Ἡ η - ν ; Ξ 
αμα αμάν λομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς 
Ῥεΐοτθ ἓὲ λαἰεᾷ γοι. πηαβπᾶ τοι, ἴπαῦ γο Ίοτο 919 ΕΠΟΙἨΦΥ. ΤΕ ἴμο πνοτ]ά γοα 

19 τε σὸ ποτ τομα μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον πὑμῶν! µεµίσηκεν. 19 εἰ ἐκ 
Ίοτο Ἠϊν ούΏ: Ὀπέ Ῥο- Ἠπίας, γθ ΚΠοΙ 9Πςβῦ Ταθ Ὅοχξοτθ γοα αὺ Ώας Ἠατεᾶ. 1Ε ο 

οἍμςο 7ὸ ατο πού οἵ ιο τοῦ κόσµου ᾖτε, ὁ κόσμος ἂν.τὸ.ἴδιον.ἐφίλει' ὅτι-δὲ ἐκ τοῦ 
βοπ. τοι ουιξ οἳ {πο πο ἍἨτνοτιἁ 7ο πετε, ἴπο ποτ]ᾶ ππου]ᾶ Ἴοτο 1ὗ5 οινα; Ὀπαί Ῥοσπαςο οἱ τε 
πυοχ]ᾶ, ΤἨΘΙΘΕΟΙΘ πε αὁ το ορ νο ο ας , τω : 8 Ἂ 
πο Ἱαίομ σοι. Κόσμου οὐκ.ἐστε, ἀλλ' ο ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, 
90 Ἐθπποπιδες ἐ]θπτοτά Ποτά 7ο Λτεποῦ, ΤῬαῦ 41988 ποια ουδοξίπ Ἅἡνοχ]ᾶ, 

Ὠιαί 1 παῖᾶ απίο Σο, διὰ τοῦτο μισε ὑμᾶς ὁ κόσμος. 390 µνηµονεύετε τοῦ. 
ῶλο φετταπό ἵ ποῦ ος ροροαπὲ οἱ Ομ "Ἠλίος .γοι 11196 3πγοτ]ᾶ. Έειπεπιρος τλθ Ετεαίοχ ἴπαη Ἠϊ8 ]οχᾶ, ν νο ος : ες . ΙΑ ο οό Ἡ 

1ξ Όλογ Ῥατο Ῥοτπεοιίς λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ἡμῖν, Οὐκ.έστν δοῦλος μείζων” τοῦ 
κο ης τα, Ἡ ος πιοχᾶ τπΙοὮ 1 ΑΡΑ Ίἴογοα, 31β4ποῦ 1 3ροπάπιηπ ΕΙΕΛΊΟΝ. 

᾿ ΄ α ” ΄ ” 

κυρίου. αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν' εἰ 
ἔπαπ Ἠϊ5 πωββῦετ. Τξ πιο ἴἨεγ Ῥογβεοπήζθᾶ, Ὢ]βο Τοι 1Πεγ πί]] ρετβεομίθ; ἰΕ 

ο κ ἂν Ἡ, 1 αἰτήσασθε Α8]ς γε ΤΙΡΤΑΥΝ. γένησθε γο που] Ῥεσσπι πια. Ὦ ἡμᾶς 
ἠγάπησα ΙΠΤΑ. 9 κἀγὼ Τ8]5ο3. - Ρ τοῦ πατρὸς (-Γ µου 1) τὰς ἐντολὰς ΤΑ. 5-- µυυ 
ᾠκαἆ ἴπε Ἐαίμοτ) ΤΑ. τῇ 1η8Υ Ὀθ ΙΤττΑ, 5---τιςτ. ᾖἵὰἃ Νμαῦ ΙΤΤΤΑ. Σλεγω 
ς 
ὠμᾶς ΙΤΊίΑ.΄ Ἡ --- ὑμῶν.τ. 
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τὸν.λόγον.µυυ ἐτήρησάν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσυυσιν. 91 ἀλλὰ τμ μασ μσε 

πηγ γοτὰ 1μεσ Κυρῖ, 88ο σουτ ἍᾖΤλεγ ψ]]] Κεερ, Ῥαῦ κο, 91 Ἠπί α]] μεσο 

ταῦτα πάντα ποιήσουσιν "ὑμῖν διὰ  τὸ.ὔνομά-μου,- ελπες πῖ] Όλο ἄο πἩ- 
ήμεεο "ἐπίπρς 1811 :ἨεΥ πν]]]ᾶο ογοι οἩ ποσοοππἑοξ  πιγ παπι, Ὃ τα ο ποσο ο ᾿ ς 

ὅτι οὐκ.οῖδασιν τὺν πέμψαντά µε. 99 εἰ μὴ ἦλθον “καὶ Χπον ποῦ Ἀἶπα Όλος 
ἃ ς : Αα ή βεηῦ πιο, 22 ΤΕ 1 Ἠπᾶ 

Ῥεσβι«θ {μου που ποί Ὠἶπα πο βοπῦ 119, 1Ε Τ Παᾷ ποὺ οοπιθ απά ποῦ οοπΠΘ Αιᾶ βΡοκοι 

ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκσεῖχον"Ἱ νῦν.δὲ πρόφασιν ππῖο ἴμοπι, Ώλε Ὠπά 
Άροκεπ «ο {μθπι, εἶπ που Ἠσᾶ ποῦ Ἠπᾶ; Ὀμέπου  Αριοθοχύ 3Τούῦ Ἠαᾷ οἶπ: Ῥαῦ ποτ 
ΡΕ ματ , ο ος ᾖ νι ος Ὅκ. ΤἨαγ απο πο οἼοχκο Σο 

οὐκ.ἔχουσιν περὶ τῆς.ἁμαρτίας.αὐτῶν. 25 ὁ' ἐμὲ μισῶν; καὶ Ελεῖς κίπ. 29 Ώο ελα 
ΊΠθΥ Ἠαγοποί «05 υ]μοῖτ εἶπ. Ἠο ἰμηξ”πηο 'Ἠαίεβ, "9]πο ἨδίείἩ 111θ 1Λ{6Η ΤΙΥ 

, - , ον 99 , 9 Ἐπίλεχ α]ςο. 24 1ΕΤ Ππά 
τον.πατερα-μοι μισει. 24 εἰ τὰ εργα µτ.-εποιησα εν ποῦ ἆοἨο ΑΠΙΟΠΡ ἵποατα 

ὅταν “Ἐαίλος ΄'Ῥαΐ6ς, 1 {1ο Ἀψιοσκς. ἳ] “Παᾶ “ποῦ "ἄοπα "Ἀπιοπᾳ ἴἨο Ἠοσκς πη]οἩ ποπό 
- ο ο τς οἵπες Ίηπη ἁῑᾶ, Ἔλς 

αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν,! ἁμαρτίαν οὐκ. εἶχον"' Ἰαὰ ποῦ Ἰαᾶ οἵτ: τα 
5ἼἨθπι ἨὙ/ΠΙοἩ Ὦηο οἴμασ 0Π6 Ἠ88 ἄοπο, Ότι] ΤἨοΥ Ἠπᾶ τοῦ Ἠαᾶ, Ποπ Ἠατο ἴπεγ Ρο] 
- ͵ Ν« , π , ος πες , ΒΕΕΏ απᾶ Ὠπίεά ΄Ῥοῦα 

γῦν.δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ µεμισήκασιν καὶ εμὲ καὶ τὺν πατερᾶ πηο απᾶ πι Ἐλίλετ. 
Ὀμέ ποὶ ῬοίἩ {Πεγ Ἠατυ 8ΘΕπ Ἀπᾶ Ἠπτθ Πβίεᾶ οί Ὥιθ απᾶ ἈΕμίπες 25 Ῥπαὶ ἐλῖς σοοπιεί]ι ἴο 

Ἅ 2112 ον « , - Γ , »., αδδ, ἴηπυὸ ἴηο σνογᾶ 
µου" 396 ἀλλ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ Ὀγεγραμμµένος ἐν ταἲβῃὲ Ὀο ξα]β]]θᾶ μαξ 
ἠπγ. Ῥαό {πας παρἩέ Όο ξα]1β]1θᾶ ἴμο “νγοτᾶ ἐπαῦ Ἠδ5 Όσσα μτῖτίεα Ἰπ «19 πυτ]σέρη ἵη ἐλλοῖτ ]ατή, 

τῷ νόμῳ αὐτῶν,! Ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν. 36 "Όταν. δὲν. αι ατα πας ην 
1Πεῖχ Ίαν, Ἴμεγ Ἠαίοᾷ πιο υ]ποιῦ οβ 5ο. Ῥυαΐῦ πῆεη Ἅτνπεη {πο Οοπιξοτίθς 18 

ἔλθῳ ὁ παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέµψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός]- εοκὰληζογ ον Έτοτα λα 
15 οομιθίἩο Ἐατασ]οῦς, Ἅοπα Ι νΏ] βεπᾶ ἴογοι Έχοπι ἵπο Ἐαίβ6Ες, ͵Ἐαίλος, 6υεη {πο 8ΡΙΣΙ6 

τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, οἱ ὀπνα, νλίο Ἔτο- 
ιο ΕΒρὶτ]ό οἳ ἐχαίἩ, ὙΠο Έτοπι {ἴηπθ ὮἘπίλος Ρους ξοτίἩ, ΤἨ6σ, πο ςἈα]] νεςήΣγ οἳ 

ἐκεῖνος µαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ ο] καὶ ἡὑμεῖς δὲ µαρ- τον δή πα σα βἰεο 
ἤ 1 ο μπὶ : 8 3 Ἡ . πε πυ]] Όσα πηίπεςς σοποθςΒΙΠΕ 18; 915ο Ύο -"Απᾶ  Ἅήθ88Γ. οηµες -Ύο. Ίπνο Όθετ 

τυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε. πηϊ(Ἡ ταρ Έτοτα ἔπο Ὄευ 
πηϊίποςς, ΌὈδεπαςδθ ἔτοπι [πε] ὑεριππΙηρ ιν Τις 7εβΙθ. Ελππιπ, Ἐν 

- / δ υ πα -” 2. γι. Τπεςο 1Πϊπρά 
16 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ .σκανδαλισθῆτε. 3 ἀπὸο- Ίατο Ἰ «ροκοπ απίο 

Τποςο ἴλῖηρς Ί Ώπτο 8ΡοΚοΠ {οσοι ἴπαῦ γο πιαγ ποί ο ο οπάςᾶ., Οπίοξ οι, ἴπαίῦ γα5Ποι]ὰ ποῦ 
, Μ « ὼ ος ΥΣ» «, Π ο Ὃο οβεπἀεᾶ. 2 ΤΠέγ 

συναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς' ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς επ! Ριβ΄γοι ουξ οἳ 
4Ἠ8 ΒΥΠΗΡΟΡΙΘΕ5 ἍΤΠεΥ νη]] Ῥαύ ποια; ὭΌῬαῦ ᾖ οοπιῖηρβ απ Ἠοιχ ἔ]αῦ ΘΥΕΙΥΟΠΘ {πο ΦΥΠΒΡοΟΡαΕΣ: τεα, 
ν : ; ε. , , .ν ω.. πο Τπιο οοπιείἩ, τπαυ 
|ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τρ θεῷ. πηποκουτος ΙΗΙοΒίι τοα 
πνΊο Κι]ς γοια τν] ἐμιπ]ὶ κεττίσο το τοπᾶος το ἄοά; νη]] μΙπ]ς ἐ]λαξ Ἡθ ἄο- 

8 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ἁὑμῖν' ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πα- ο ση σας 
απᾶ ἔλορο πηρε που πη]]ᾶο Ἅὕογοα Ῥέοαασε ἴμαγ ποπ ποῦ ἴπθ ἍἘα- ἂο ππῖο τοι, Ώθοβιςθ 
ο ον μη ςο Ἂ - " , «κ. ιτ να ΤΠεγ Ἠατε ποῦ Έπονπ τέρα οὐδὲ ἐμε.͵ 4: ἀλλὰ ταῦτα΄ λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν Ἡμο Ῥαθμος τος απο, 

[ηιτό ἩΟΣ 16. «Βαῦ. ἴποςο ο 1 Ἀανο αἱὰ 1ο Υου, ἐπαῦ. σηςη ς Ῥυὶ λος τηίπρς Ώπνο 
3 σε ἆ ο ρτη. Τ το]ᾶ τοι, {Παῦ ν/Πεπ. 
ἔλθῃ 1] ος ο κ ομενησε ο μαεώ ος ο μιά τ Ἡ Όλο Ετος εΠα]] 60Π1Ε, Υθ 

πιο Ἀανε 6ο] σααι ο σν) Ώλαν το σιμότ τ επι ο, Ἡ φαιά μ Ἐπα] τωργ τοπιθηΏες ἐλις 1 

ὑμῖν  ταῦτα.δὲ ᾖΆμι ἐξ ἀρχῆς ὀοὐκ.επον ὅτι -οιά οι οξ ύμοπι. Απά 
ίογοι. Βμί ίΠορδε ὑλήπρατο γοι Σήοπα [πε] Ῥερίππῖηπρ Τ ἀῑὰ ποῦ τα ἥ «Όθεουαδθ ο τς σας ο πο σμώ 

μεθ’ ὑμῶν Ίμην.: ὅ νῦν δὲ ὑπάγω. πρὺς τὺν πἐμψαντά µε, Ἠΐδε, Ῥεοβαςο Ί γηις 
σ : . ; πι γοι. ὃ Βυΐτιον Τ 
. σας το ν εν μν η 1ρο ὡν το : .. ο ο, κ πας, Εο ταγ νΩΥ 5ο Βϊπι τμη5 

και οὐδεὶς ἐξ υμων ἔρωτᾳ µε, Του ὑπάγεις; 6 ἀλλ᾽ ὅτι ερηῦ Ώ]θ; αλιᾶ ποιο οξ 
Ἀπά Ποπ ο γοαι 495 1θ, Ἴμ6τθ βοεβί ἴλου ὃ ἵῬαῦ Όθσβιςο 5οὰ θδκεῦμ τας, 

5 ἵ , ος ο νο; μ πες ο Ὅμεχροεριίμοι 2 6Ῥαῖ 
ταῦτα λελάληκα ἡμῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν «ὑμῶν τὴν. Ῥεοβανο Ἰ Ἠντο ναῖᾷ 

Έλοκο ἐΠπίπρς 1 Ίηαπο βηῖᾶ {οτοα τε - Ίαν ΒΙ]εᾶ Ἴψοις - ἴμεςο ΌλΙπρς ππίο σον, 
, ς ση 95 5 ῇ ορ , : Ξ ο βοτχου) Ὠπίτ Ώ]]οά γοισ 

καρδίαν. Ἱ ἀλλ σα τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει Ἀθατῦ. 7 Νετοχυλθ]οος 
Ἠοησ., Ῥαῦ τηρ η βΗΥ οσοι, Τὸ {β μτοβίαΡ]ο 1 ὕε]] οι πο ἵτατα; 
παμε ων ) , 1{ 18 οεχρυά]επῖῦ Μου γοα 

ὑμῖν Ίσα ἐγὼ ἀπέλθω' ἐὰν γὰρ ξ μὴ ἀπέλθω ὁ παράκλη- ἴλαι 1 Εο ΑΠΑΥ: {ος 
ξογ τοι ἴπαξ ᾧΠπου]ά ϱο βΠΑΥ;΄ 1ου 1Ε Β9 ποῦ ΑΙΥΑΥ πο ἍἉῬασαο]είο Ἰξ 1 Ρο ποῦ Αα, μθ 

ποὺκ ἑλεύ Π νο κ ας ὁν λ ν ῃ  Οοπιβοτίος πη]] ποῦ 
τος Ῥοὐκ.ελεύσεται' πρὺς ὑμᾶς' ἐὰν.δὲ πορευθῶ, πέµψω  «οοπιο ππίο τοα; Ρατ ἵξ 

ππὶ]] ποῦ 60ΟΠ19 το γουι; Ῥαί 1 1ρο, Τ νν]]]. βοπᾶι Π, βερασί, 1 τή] :επᾶ 

Σ εἰς ὑμᾶς ἴο γοι ΣΤττΑ.  εἴχοσαν ΙΠπιΑ. ᾖ3 ἐποίησεν ἀιὰ ΙΤττΑ. ͵3 εἴχοσαν ΙΠΊΤΑ. Ὁ ἐν 
μ } νόµῳ αὐτῶν γεγραμμένος 1ηπιΑ. ὁ--- δὲ [στα]. Ἡ-- ὑμῖν ΟΗΤΤΙΑΥΓ. 6-Ε αὐτῶν (}εαά 
ευ; οιτὸ Ίνα. [αὐτῶν] ττ. Ε-ε ἐγὼ ΠΑΝ. - Ἡ οὗ μη ἐλθῃ ἵπ πο νὰδε ΒΏου]ά οὐπαθ Τε 



904. 
Ἠλα πη[ο τοι. 8 Απᾶ 
πΥΏθι Ἡθ 18 σοπ1θ, Ἠθ 
ν/1]] τερχοτε πε γγοτ]ᾶ 
ο οἵπ, απᾶ οἱ τιρΏἰθ- 
Οµ5Π685, απᾶ οἳ ]αᾶρ- 
πηεπί: 9 οἳ βἰπ, Ώθοπιβθ 
ΊΠεγ Ὀε]ίετο ποῦοπ πε; 
10 οξ τἰρΏΤεοΙΞΏΟΡΒ, Ώθ- 
6Λ156 1 6ο ἴο παν Ἐα- 
.πος, απᾶ 76 βεθ πΙθ πο 
ΠΟΣΟ; 11 οἳ Ἱαάρταθηϊ, 
Ῥοσβιαςθ. ἔπο Ῥεῖπςοο 0. 
Μβῖς πγοτ]ᾶ 19 Ἰαπᾶρεᾶ, 
121 Ἡπ'΄ νε ΤΙΑΠΣ 
ἀπίηρβίο. ,πίοτοι, 
Ῥιις γθ οιηποῦ Ὦθβτ 
ΣΠΕΠΙ1ΙΟΥΨ. 19 Ηοπτρεῖὸ 
πιπβη Ἰς, ἴπο βΡἰσΙ{ οξ 
ἐτυ (Πα, 1 «οπαο, Ὦθ π]] 
σι]ᾷθ γοα Πίο αἲ] 
ἔτι ῦΗ: Σ0Σ Ίο βΠς1] πο 
βροα]ς οἳ Πϊτηκοι{ξ; Ῥαῇ 
ππ]ιαύαβθογος Το Πα] 
Ἠεατ, ἴλαί εἨπα]] Ἆθ 
9Ῥοα]ς: παπά το ΥΥ 111 βΠΕΥΥ 
ψοιι ἴπίηρβ 'ο 60Π18. 
14 Ἡο 5Ηα]] ρ]οσίῇγ πιο» 
401 Ἡθ 5ΠΑ]1 τεσεῖτε ος 
χαῖηε, απᾶ 8ΠΑΙ1 ϱΏαΠ 
{ΐ απἵῖο σοι. 156 ΑΠ 
ἐΠπίτπρβ γπΑῖ ἴμο Ἐαί]πετ 
ἨαίΠ απο πιΊπο;: ἴπετε- 
4οτο βαἰᾶ Ἱ, ἴλαῦ Ἡρ 
ΡΗπ]]1Ίακο ο{τηῖπο, απᾶ 
επα]] ϱΊιεῖν 5ὲ ππῦογοπ.. 
16 Α Ἰπ]ο νη]]ο, απᾶ 
ο ἴια]] ποῦ.5εθ πε: 
Ἀπᾶ αρβαίηῃ, Α Ἠπί]ε 
πτη(]ο, απᾶ το 5Ώβ]1 5εθ 
Ώ]θ, Ῥεσβαςο 1 ϱο ἴο ἴπθ 
Ἐσπίμετ, 17 Τπεν βαῖᾶ 
ποππό οἳ Ἠϊᾳ ἀῑδοῖρ]εβ 
ΑΠΙΟΠΡ νΏοπιβε]τες, 
Ἅγπας 16 ἴπῖς ἴπαῦ ης 
βαἑς απῖο τς, Α. Ἠεε]θ 
πνη]]ε, απᾶ Το ΒΗΡ]1 ποῦ 
596 ΊΠθ: απά βρβῖτπ, 8 
116] πη]]θ, απᾶ το 
εΏα]] 569 π1θ: απᾶ, Ῥο- 
ο,πδε Ι ρο ἴο Ίπο Ἐα- 
Τπετ2 18 Τπεγ βαϊᾶ 
1ΠεΙ6ΣΟΥ6Θ, Πιαῦ 15 118 
ἐπαῦ Ὦρ ββ1{Η, Α. το 
ππηῖ]θ 2 πο οαπποῦ δε] 
πυΏαῦ Ἡθ βα1ὔ]. 19 Νον 
Ποσδας ποπ Όπαῦ ΤΠεΥ 
ππθτθ ἄθβίτοιβ {ο αδ]ς. 
Ἠΐτα, ᾳπά Ββϊᾶ ππῖο 
ἴποπα, Ώο Ὑθ Ἰπαπῖτθ 
ΑΠΙΟΠΡ ΥΟΠΤΡΒΘΙΤΟς οξ΄ 
ἀλαῦ Τ ραᾶ, Α. Πνί]ο 
πγη(]θ, θπᾶ Το ΕΠΑ] ποῦ 
Βε0 τηθ: βπᾶ δββίΠ, Α 
1111ο6 νμῖ]θ, απᾶ ᾗθ 
ΑΠΑ]15εο ταθῦ 20 γετ!]ψ, 
ποζῖ]γ, 1 ΒΑΥ ππίογοα, 
Τηα6 γο ϱΠα11 τνεερ απᾶ 
Χλπαθπϐ, Ὀπύ {πο ποτ]ά 
ΒΊβ]1 τε]οίοθ: Απὰ Τθ 

µου (χεαᾶ ἴπθ-Ε8ἴἨθΥ) ττ[Α]. 
ἀλήθειαν πᾶσαν ΤΠΤΑ; ἐν τῇ ἀληθεία πάσῃ π. 
ἩἨθαγ πτΑ; ἀκούει Ὦε 
Σ οὐκέτι ηΟ ΙοΏΡΘΥ (4ο σε Ὀε]ο]ά) ττΑ; οὐκ ἔτι τ'. 
πτιΑ; ὅτι ὑπάγω πρὺς τὸν πατέρα α[τι]γ. - ἵ-- 

π--- τὸ (γεαᾷ 8 Η1ἴ]ο [πΠΙ]ο]ι στὰ. ἐστιν τοῦτο ὈὈ, 

1ΩΑΝΝ Η Σ. ΧγΙ. 

αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς' 8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνας ἐλέγξει τὸν κόόµον 
Ἱΐπα το τοι. . Απᾶ Ἡατίπρυοπθ Ἡθ ΥΠ] οοπΥΊοῦ ἴπθ ποσ]ᾶ 

περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. 
οοποεχπῖπς ἍΕἶπ Απᾶ οοποεχπίηρ τὶμπἰοοςΠϐΕς απᾶ σοπορσπίπρ Ἰαάρπιεπᾶ, 

9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτε οὔὐ.πιστεύαυσιν εἰς ἐμέ' 10 περὶ 
Οοποοχπίπς Ἅἶπ, Ὅεοβπαβθ 1πεγ Ῥε]ενοποῦ οπ πηθ; οοποετπίπα 

δικαιοσύνης δέ, ὅτι. πρὸς τὸ πατέρα Ίμου! ὑπάγω, καὶ Νοὺκ 
τΙΡΏΓΕΟΙΡΩΘΕΕ Ῥεεαςθ 1ο) παγ Ἐφθίλος. 1ΡοαβΊΑΥ, απᾶ πο 

ἔτι" θεωρεῖτέ µε' 11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὃ ἄρχων τοῦ 
Ίοπρεχ 7ε θεμο]ᾶ πιε; απᾶ οοποεγηίπρ Ἱαάρπιεηῦ, Ώθοπαβθ ἴπο τα]θς 

,- , . ον 9” η κ ” 1}... 
κόσµου.τούτου κέκριται. 19" Έτι πολλὰ ἔχω λέγειν 

οἱ τπ]8 ποσ]ά Ίῃ8 Ῥθεπ Ἰπάρεᾶ. Ὑεῦ πιαπγ {λίπρε Ί Ἠαγθ {ο βαγ 

ὑμῖν," ἀλλ᾽ οὐ.δύνασθε βαστάζειν ἄρτι 19 ὕταν.δὲ  ἔλθῃ 
Ίογουι, Ῥαῦ 7θατε ποῖ ”Ρ]86 το Ῥ6βχ {Πεπα ΠΟΥ’. Ῥαἳ γἸεη Ἴπιαν Ὥπμτε σοπαθ 

ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς Ὠείς πᾶσαν 
με, πο Αρτϊς οἳ ἐχαϊἃ, ἍἩρ π]]] ραἰᾶο τοι ἍἈἀπίο αἱ 

τὴν ἀλήθειανἹ οὗ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ ὅσα. ἂνι 
1πο ἠταἩ; “ποῦ 4ρχ πε 3γη1]] Ερεακ ἔτοπι Ἠϊπαςε]ε, Ῥαῦ τ/παῦβοετεσ 

υἀκούσῃὶ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ἡμῖν. 
Ἡθ πιαΥ Ἠθασ Ἠθ π]] "ρθακ; Απᾶ {1Ἠο ἰπῖπραθ ΄ οοπιῖπρ ορ η] βΏποαποῬ νογοα, 

14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ Ῥλήψεται,ϊ καὶ ἄναγ- 
Ἠο τηθ 1 ρ]οχ11γ, Έος ο παϊπθ Ἡθ η] χεσεῖνε, απᾶ τη] Αἲι- 

γελεῖ ὑμῖν. 16 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ. ἐμµά ἐστιν" 
πουπος Τογόα. {ΑΗ ἐΠῖηρε παίβοετες "Ἠλς 1116 “Εαΐπες πο “αχθ; 

διὰ τοῦτο εἶπον, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ Ἀλήψεται,! καὶ ἀναγ- 
Ῥεσβαθθοξ 1Πῖ8 1 βαἰᾶ, ἴδαί οἳ παῖπθ Ὦρ πΙ]] τοσθῖτθ, απᾶ υ]] Αη- 

γελεῖ ἡμῖν. 16 Μικρὸν καὶ Σοὐ! θεωρεῖσέ µε, καὶ πάλιν 
ποπποῬ {9 γοτ. Α. Π]ε [πε] απᾶ γε ἄο ποῦ Ῥεπο]ᾶ πιο; απᾶ αβαῖπ 

ικρὸν , καὶ ὄψεσθέ µε, "ὔτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πα- 
Ά Ηζέ]ο [σμ]1]θ] απᾶ ο 51Α11 9ος Ἰπθ, ὮθοβἽβθ -Ι ΡοβπΕΥ το Ίπο Ές- 

τερα.ὶ 17 Ἐἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν.αὐτοῦ πρὺς 
Ίπετ. - Φβιᾶ Ίπετθίοσο [βοπαϱ] οξ Ἠ15 ἀϊδοῖρ]ος το 

ἀλλήλους, Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν "καὶ 
9Ἠ6 ΑΠΟΡἨΕΣ, Ἠπαῦ 18 νπ]ς τἩΙοἩ ἩθΒΑΥΒ ἴοτς, «Α1Μ{]ο [γἩ1]6] απᾶ 

οὐ-θεωρεῖτέ µε, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε; καὶ 
Ψθ ἄὁ ποῦ Ροπο]άτπε; απᾶ αριῖπ α Π[βο [π]ή]ο] απιᾶ Ύο 5Ἠα]] 5οθ ππθῇ Απᾶ 

/ ερ |) | ε "ρ μ μ ’ . ν΄ 

Οτι πώ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα: 18 Ἔλεγον οὔὗν, 
Ἄρομαφο Ρο ΑΠΑΥ ἵο Το ἉἘπίπεςῦ Τ1ογ βαἷᾶ {Πεχθίοςσθ, 

υΤοῦτο τί ἐστιν' Ὁ λέγει Ἑτὸἳ μικρόν: οὐκ οἴδαμεν 
ΣΤΑ Άπια ᾖᾗρδ πἩῖομ Ἠθ5ΑΦΒ, πο Πο [πο] Ὕγε ἄο ποῦ Κποὶγ 

τί λαλεῖ. 19 Ἔγνω Χοῦνὶ ΣὸΙ Ἰησοῦς ὅτι Ίθελον αὐτὸν 
σγΏαῦ Ὢθ βΡΘυΚΑ, πετ "Ἔπετεξοτθ θεα Ἅᾖ{λαῦ ἴπογ ἀθεῖτοᾶ “Ἠΐτα 

ἐρωτᾷν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Περὶ τούτου ζητεῖε µμετ 
μο ΑθΙ, , απᾶ βαῖᾶ Ἅᾖο μετα, Οοποεπίηπς ᾖπβ ο ο Ιπᾳπῖτθ ΑΠΠΟΩΗΡ 

ε ΄ / μ Ν ) ” ) ελ) 

ἀλλήλων, :ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ µε, καὶ 
Όπε αποἰἨθς, ]λαῦ Τβαῖά, Ἅ«Α Προ [πή]θ] απᾶ σο ἄο ποῦ Ῥεμο]ᾶ πκο; απᾶ 

΄ Ν ᾿ ” ώ α) ο ε υ , « - 

πᾶλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ µε; 390 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
Αραίῃπ ϱ Ηξί]ο [νἩἉ]]θ] απᾶ γο 61] 5εθ χο 2 ΤοσΙ]γ τοτί]γ 1 βαγ᾽ἴοσοα, 

ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνῄσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται" 
Όλα ὸ "νΙ ὅγγεερ ΄Απᾶ Σπ Ἰβαεπύ Ὑεθ, Όταν ἴἩο Ἠποχ]ά Ἅτσ] τε]οῖορς 

Χ οὐκέτι 6µπ. 1 ὑμῖν λέγειν τητΑ. τι εἰς τὴν 
5 --- ἂν ἹΊΠτεΑ. ο ἀκούσει Ὦε 8181 

Ρ λήμψεται ΙΤΤΤΑ. α λαμβάνει τεεεῖνθΒ 6ΙΤΊτΑΥΥ. 
»--- ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα 

ἕ--. ἐγὼ (γεαᾷ ὑπάγω 1 ρο ανπιγ) ΙΤτιΑΝ.. σΤί 
α--- οὖν αΤτ.ΑΙΝ. 3 -- ὁ τττΑι 

ὨΘαΥΒ Τ. 



ΧΥΊ. ΣΟΗΝ. 
«η Ἡ τ πε ο. {ο 

ὑμεῖς.Σδὲ" λυπηθήσεσθε, ἀλλ’! ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν Ὑεγή- 
νιῦτο  Ἁπ Ὀε ρνἰοτοἆ, δις γοιχ ρτ]οξ 1ο ᾖᾗἱο Πα] ηο- 

λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν 
Ἠω8, Ὀοσπμςο ἶ5 6οΙ1Θ 

σεται. 31 ἡ γυνὴ ὅταν 
σος, 

τίκτῃ, 
Π]μο 1νοιαπ. Ίν]ςη 5Ἡο Ρίτος ὈἰτίἩ, Ε1ἱ6ξ 

ἡ ὥρα αὐτῆς: ὕταν-δὲ γεννήσφ τὸ παιδίον, υοὺκ ἔτι" 
ἃνς πουσς υαῖ πνποπ 5Ἱο Ὀσίπρς Εοχὰ ἴπε ολί]ᾶ, πο ἍΊΙΟἨΡΟΓ 

μνημονεύει τῆς θλίψεως. διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη 
ΕΙ χΩπποπαῦοχς ἐ]ιο ἐτίνα]πίῖοι, ΟΏ ποοοιπῦ οξ πο 1ο λα Ἠα5ΏεεπῬοχη 

ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 33 καὶ ὑμεῖς οὖν 'λύπην μὲν 
4 Τι Ἰπίο ἴπο νπνον]ά, Απά τσ Ίλπθχοξος βΕτίεξ ἸΙπάφεᾶ 

νῦν' ἀζχετε"ὶ πάλιν.δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν 
ουσ Ἠιτο; Ῥαῦ προῖπ 11νἱ19εο τοι, απᾶ ὃελμα]] "το]οίσο γουχ 

ἡ καρδία, καὶ τὴν.χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς «αἴρει' ἀφ᾽ ὑμῶν. 295 καὶ 
"Ἠοασῦ,  απά Υοιχ 107 ὭοΟπο ᾖ{ἴπκες ΣΓ0Ι1 γοι. Απ 

ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ᾽Αμὴν ἀμὴν 
ΠΠ τλαῦ 4ὰγ οἱ πιθ Υθ εΏα]] αδ]ὶς ποίλῖης. γοχι]ν τετ] 

λέγω ὑμῖν, τότι' εὔσα.ἂνὶ αἰτήσητε τὸν πατέρα Ἀὲν τῷ 
1ναγ ἴογοι, Τα. ΠΙΠβΊβΒΟΘΥΟΣ 76 ΏΙαγ βδ]ς ἴπε Ἐλδίμεχ 1π. 

ὀνόματί μου: δώσει ὑμῖν. 94 ἕως ἄρτι οὐκ ᾖτήσατε οὐδὲν 
Ώ}Υ 118118 Ὦο π]]] ϱᾳἶτο τοι. Ἠιθ]ετίο γε αδκαᾷ Ἱπούῦβίπς 

ἐν τῷ ὀνόματί.μου᾽ αἰτεῖτε, καὶ Ἰλήψεσθε,. ἵνα ἡ-.χαρὰ ὑμῶν 
1η. ΠΙΥ 8118: ασ], απᾶ γα 5Πα]] τεοεῖτο, τοῦ γουχ 107 

τ -- 3 ’ ΄ - 

ᾖ πεπληρωμένη. 36 ταῦτα ἐν παροιµίαις λελάληκα ὑμῖν' 
Ώ]ΝΥ Ὦο Συ]]. πηουε ἐΠίπρβ η Ἅαἱ]οροσῖθ «1 Ώατε ϱροκεμίογοι; 
Κάλλ” ” ϱ/ ε{ 1, ο ῃ λ λί 
α έρχεται ωρα οτε ουκ ετι εν παροιµιαις αλ]σω 

ναῦ 18 οοιωίΏρΡ ΔΩ ἨοΙΣ Ψ/ΠΘΏ πο Ίοπρες 1η αἹἹεροτίο 1 ν]] 6ρυα]ς 

ὑμῖν, ἀλλὰ παῤῥησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς '"'ἀναγγελῶ" ὑμῖν. 
Ίυγου, Ῥαῦ Ῥ]αιπ]σ  οοποεγπίπς ἴπθ Ἐαίπετ. Τ πή]] αηλουπςρ Τογομ. 

260 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ-ὀνόματί-μου αἰτήσεσθε΄ καὶ οὐ 
Ίν ᾖτἐπαί ᾱπγ Ἱπ ΤΙΥ πβη]Ο ́  πο 5Ώ8]1 α.ς; απᾶ Αποῦ 

’ « - ῳ ο . 

λέγω «ὑμῖν ὅτι πὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν 27 αὐ- 
11”54Υ Ίογοι ἴλαῦ αν 11] ῬομυθοἩ πο Ἐπίπες 1ος γοι, ΑΗΙπη- 

τὸς Ὑὰρ ὁ πατὴρ 
ών ατος "της "Ἐαΐϊλες γοι, ΏεοιΠθθ 7θ πι ἍλἈαπε]οτεᾶ, απᾷ 

πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ "τοῦ θεοῦ" ἐξῆλθον. 28 ἐξῆλθον 
Ῥατο Ῥο]ογοαᾶ ἐιαῦ 1 «τοπ 6ο  «οἈπ1θ οπὂν Τ οπηιο ου ῦ 

Ὁπαρὰ' τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον’ πάλιν ἀφιημι 
τοι Ἅᾖἴπο Ἐαίπες απᾶ Ὥργε «οπιο Ιπίο ἴπθ ποτ]ά; Αραῖν 1 ]έπτε 

τὸν κόσμον καὶ πορεύοµαι πρὸς τὸν πατέρα. 39 Λέγουσιν 
Ίμο πνοχ]ᾷ. απᾶ Ρο το πο ἍἘπίλος, 3 

ο) Ῥωή ι. υ . ” ΄ - . 

Ραὐτῷ' οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. ᾿1δε, νῦν Ἀπαῤῥησίᾳ λαλεῖς, καὶ 
«1ο "Ἠΐτα αμίς “άἱβοΙρΙ6Β, Ίο, πο Ῥ]μίπΙγ  Ίλοι «ρουκοςῦ, απᾶ 

παροιµίαν οὐδεμίαν λέγεις. 90 νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας 
Ἀπ]ΙθςοιΥ. 1πο βρεθκοςί, Νοπ πε ἆποὶι ἍΌλαῦ Ίου ]ιοἸγοςε 

ἱπάντα, Καὶ οὗ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε᾽ ἐρωτᾷ. ἐν τούτῳ 
α)1τηίπρς, Άπᾶ “Πηοῦ "πεοαά }Πδί Ἅ1λαῦ ΘΠΤΟΠΕ ἴποε εΠποι]ά Αα. Ὁσ Ἅᾖ{ί5 

΄ ϱ/ μ - - ΄ ” 

πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ. ἐξῆλθε. 9] ᾿Απεκρίθη, αὐτοῖς 
γε Ὀε]οτε Ἅλαῦ Ίτοπι ἀοά Ίἴλοι οβταεςί {οσ{”., 3Απηπνιοτοᾶ 3ἴπεπι 
κα» ”. ” ιο 5ὺ" Ἰησοῦς, "Αρτι πιστεύετε; 92 ἰδού, ἔρχεται ὥρα καὶ "νῦν 

7εσας, Νουν 4ο 379 Ἰρε]ίετε 2 Το, 5 οΟΠΙΙΠΡ ΑΠ ουχ ππᾶ ἨΏοΥΥ 
”ν με - Ἴ ῃ Π 

ἐλήλυθεν, ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ.ἴδια, καὶ ἐμὲῖ 
{ας «ος, τλαῖ γε ν;]] ὃο 5οα{{οτθοᾶ εασἩ το Ἠϊδοπη, 

ΟΥΕ5 

ππᾶ τρ 

” τ - «/ « .” 3 μ ΄ Ν 

ο. ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε,καὶ᾽ 

308. 
«Ἡα]] Ῥο 5οιτον {.], δαὖ, 
ποιχ 5ΟΣΣΟΥΝ 5Ἠα1 ῶθ 
ταχησά Ἰωίο 1ογ. 21 Α. 
ἈνΟΙΗΑΏ Ἡ Πο 5Ώο {9 πι 
{την ]. ἨαίἩὮ ΡΟΙΤΟΥΥ, 
Ἱοσαμςθ Ἡω Ἠοας ἴ8δ 
οοΙ16: Ὀμ6 45 50ΟΠ 45 
«5ης ἶς ἀο]ιτετεᾶ οἳ {1θ 
ο]]4,5Ἡε τοπαοπιῬεχείἩ. 
πιο 11ΟΥΘ 11θ απςιἱδἩ, 
4ος 197 ἐλπαῦ Αα ηιήν. 18 
Ῥουπ ἱπίο Ὅλπο ανν οσ]ά, 
9» Απᾶ το που {οχθ- 
4οτθ Ὠπγθ 8δΟΙΣΟΝ: δα 
1 τν] 5εθ τοι εβαῖη, 
απᾶ σος Ἠοατυ 5μυ]1 
χε]οῖσθ, απᾶ γουχ 10Υ 
πο 1111 ἐπκοῦπ Έτοπα 
Ὑοι. 25 Απά ἵπ ἴμας 

ἆ ἆαγγεςπα]] αδ]ςπθΊιο- 
ΤμΙωρ. Υοσί]ψ, τεσί!γ, 
ΤΑαΥ απίο του, ΊΥΠιιύ» 
5οθτςσ 79 5Η .]1 αξ]ς {1Θ 
Ἐκίπογ 1 Πιν ηΒΙΗεΕ, 
Ἡθ νηϊ]] ρῖνο {ΐέ τοι. 
24 Ἠϊιωετίο Ἠαπο Ὑθ 
βςκεᾶ ποῦμῖηρ Ἰτ τιν 
ΏΒΙΩΘ: 85, Απά ο 5]ια]]. 
χεσοῖπε, παν γοιχ 1ο 
1ΠΑΥ Ὀθ Επ]. 25 Τηο5θ 
1Πίηρς Ἡανο 1Ἰ ΑΡΟΚεΠ 
ππίο γοα ἵηπ Ῥτοτειυβ: 
Ῥαΐ ἴπο πιο «οπλοί]ι, 
π/ΏεἩ ΙΤ βα1]. πο ΤΙΟΥΘ 
Ξροβ]ς απίο ος 1η Ῥτο- 
ποτῦ», υα 1 β1α]] «ποτ 
τοι Ρ]βΙΠ]Υ οξ {πε Έι- 
τηεχ. 26 Αἴ {Ππαίῦ ἄαγτθ 
5111 αβ]ς 1Ώ ΤΑΥ ΏβΤαθ: 
ΆΑπὰ Ι 547 ποῦ υπίο 
ποι, ἴπαῦ 1 σ]] Ῥταγ 
πο Ἐβίμεγ Τος Υοι: 
27 1ος {ἴ]ε Ἐαίπες Ἠῖπα- 
5ε]{]οτείη τοι, Ῥεσδι5θ 
πε Ἠαγνε ]ογοᾷ τη, απ 
Ὥανε Ῥα]εγεᾶ ὑπαί Τ 
σαπ1θ ος Έγοπι ἀοᾶ. 
28 Ί οππιε {οτι Έχοπα 
1µθ Ἐπίμετ, απᾶ απαι 
00119 1Πΐίο 11θ Ἰνοσ]ὰ; 
αραῖπ, Ἰ Ίθεατε 1πθ 
πΥΟΓ]4, Απᾶ Ρο {ο τηθ 
Ἐπίπετ. 329 Ἠ]ς ἀῑδαι- 
Ρ]ε5 5814. το Ἠ1Π, Το, 
οι εροπ]οδὺ 1ποι 
Ῥ]αϊπ]σ, απᾶ «ρευκεςῦ 
πο Ῥτογετὺυ. ὅ0 Νου 
4ο πο 5416 ἐλαῦ ἴποα 
Ἰπιοπιθδί; αἲ] 1Τπίηρς, 
απ ποοᾶε»ί ποῦ {λος 
ΑΏΥ Ὥ]αηπ 5Που]ά Ἁ5κ 
1Ἠθε: Ὦγ {Πὶ5 τε Ῥε- 
Ίϊοτο {Παῦ {ποια «απιεςῦ 
Σοτίῃ ἔτοπι 4οᾶ. 9101ε- 
Εεας αΏςποτθᾷ ἴπεπι, Ώο 
γε ποσ Ρε]ενεῖ ϐρ Ῥε- 
Ῥο]ᾶ, τλε Ἠοιιτ οοπιθίΒ,[ 
θα, 15 πον/ σ01Π8, τα ῦ 
Ύο ϱ]α]] Ὃο εοαθἴετοᾶ, 
ΟνεΥΥ ΤΙ {ο Π]8 οἵ/Ἡ, 
Ἀπά 6ΑΦΙ] Ίεαγε ταθ ας, 

Σω δὲ Ὀαῦ Ι1ΤΓΔ. 38 ἀλλὰ ΤιΑ. 
Ἠβνο 1, «εαρεῖ 5Ώ8]] ἴα]κε 1 ΤτΑ. 
ἐν τῷ ὀνόματί µου 11τΑ." 
πι απαγγελῶ ΙΊτΑΥΝ. 
[πο] ντιΑ., 

υ οὐκέτι αἱ τ. 
{--- ὅτι [ι.πτνα. 

. λήμψεσ 6ε τι ΓΑ. 

8 α--- τοῦ Τ: τοῦ πατρὺς ἴηε Εαΐ]ιει 1:Α. 
ας Ἔ ἐν ΗΤΤΙΑ. τ-- ὁ ΤΤτΑ. Ξ---νῦν ΗΤΤΑ. 

ε νῦν μὲν λυπην 111νΑ. 
ξ ἄν τι 1 αγ ἵμιιρ ΤΤΊτΑ. 

».-- αλλ οἱ ΑΝ. 
υ εκ Ι1ΤιΑ. 

Σ κἀμὲ ΊΤΓΑ. 

ἆ ἕξετε 5]ια]] 
Ἀ δώσει ὑμῖν 
1 ουκέτι ΟΙ. 

» ---- αὐτφ 



ο 

Τοπ: απᾶ Ὑδῦ Τ ατα ποῦ 
3Ίοπθ,θεοβ169 {1ο Ἐβ- 
ἴμος  πιπ το. 
80 Τηεςο ὑμίπρς Γ Πάνα. 
ΕΡΟΚΕΠ ππίο οτι, ια” 
{π πιο 7θ9 ταὶρπὺ Ἠατο 
Ῥεαοσο. Ἱπ {πο πγοτ]ᾶγο 
Ἐμα]] Ἠατο ἱτιου]α5ἴομ: 
Ῥαῦ Ὦο οἳ ροοᾷ οπθει; 
Ί Ἠπτο οπεχσοοπαιο ἴμθ 
πποσ]ᾶ» 

ΧΥΤΙΑ Τπεςο πιοχᾶς 
πρα]ε Πθθαε, ππᾶ ξερά 
πρ Ἠ]5 ε7ΘΡ {ο ἨθαγεΠ, 
Απᾶ απ]ᾶα, Ἐαΐλμες, 119 
Ἰοισ Ἰβ σοπιο; Ρ]οτῖξγ 
τἩσ 891, ἴλαῦ {πγ Βοπ 
35ο ΠιαΥ Ρ]οσ]{γ Όπεο: 
945 ἴποιυ Ἠαςὺύ ρίγεη 
Ἠϊτα Ῥούψεχ οἵες αἲϊ 
Άεςῃ, Όιπῦ Ὦο εποι]ά 
Ρῖτο εἴεγπα] 1146 {ο ας 
ΤΩΑΠΥ 35 Ἴμοα Ἠαεῦ 
Ρῖπεπ Ἠϊπι. 8 Απά ὑπῖς 
156 Ἰήο οἴεγπα], μου 
'λμογ ταὶρλῦ Χποῦγ Ό]ςρ 
119 οπ]γ ἐτιο ἄοᾶ, απά 
Ἴοπας Οπτὶρεῦ, : πΠοπα. 
1ποα Ἠαςί βεηῦ. 4Τηατο 
ρ]οτγίβοᾶᾷ ἴπεο οη {μθ 
εατί: 1 απο Απ]ςμεᾶ 
τμο πγοτκ ππΏ]ο] ποια. 
Ραπεξἰπὶο{ο ἄο. 95 Απά 
ὤον, Ο Εαΐπες, ϱ]οχϊ{γ 
ἴποι πηο πΙὮ 1Πῖπθ 
οπη βο]Επ Π έηο ϱ]οΥγ 
πτῖο]ι 1 Ἠαά πἩἩ ἴηθε 
Ῥεέοσο ἴ]ο νγοτ]ᾶ πγηβ.᾽ 
6 Τ Ἰαπε πιαπ]{οεθεᾶ 
1ΗΥ ἨΠβπ1ο ππίο 1Ἠ6 
ΊΠΕΗΠ πΏ]ομ Ποια ρατνεςύ 
Ίηπε οσὲ οἳ 119 νγοτ]ᾶ: 
ἆπῖπο Ὅπαγ ππετθ, απᾶ , 
Έποα ρανοςύῦ ἴπεπι ΤΠθ; 
Ἀπᾶ ἵπεγ Ἴπτο Ἱερί 
4ΗΥ ποτᾶ. 7 Νοπ ὕπεγ 
ἨΏατο Κποππι ὑ]αῦ ο) 
πηρε π/Πβῦβοοσες 
ἴποα Ἠπαβῦ. Ρίνεη τρ 
89 ΟΕ 11Ἠθθ, 8 Έοσ ΙΤ 
Ἰανο ρ]τεη υπ{ο ὑποια 
Έ]ιο ποτᾶς πυἩῖοἩ έοι. 
λα] 19: Επᾶ ἴ]εγ 
ςνο /τεοθίγεᾶά "ἔλεπε, 

απᾶ Ἠανέκποση Ρ1Τ6- 
1γ αυ Ἰ οαπιο οπῦ 
ᾷτοπι ἴχποε, ἄπά ἴ]μογ 
Ἡαπτο Ἠε]ιεγτοαά Ίπαι 
ἴποα ἀῑάξυ Εειιᾶ τπο. 
9 1 ΡΓΑΥ Τοτ ἴΠεπι: Τ 
ρε ποῦ Εοσ ἴπο πγοτ]ᾶ, 
ην 40; παπι πΏῖοὮἃ 

Έλου Παςθί ρΙτοη τηε; ος 
Ὅπεγ ατο Πίτα. 10 Απά 
α]] χαΐπθατε ἐπ]πο, απιά 
ῶΠ]πο 4το πΠιίηπθ:. απᾶ᾿ 
1 απι Ῥ]οσ1Ώοᾶ ἵπ ἔπαπῃ. 
11 Απά ποπ 1 Απ πο 
ΣΩΟΓΘ 1π πο πτοσ]ᾶ, Ῥας 
1Ἠ9Ε0 ατο πι πο πγοχ]ᾶ, 

υ 

ΙΩΑΝΝΗΣ. ΧγΙ, ΧΥΙΠΤ. 
, ιδεα . Φον πο να ρίοπ δρε πο η 

"µόνον. ἀφῆῃτε. και οὔκ.εἰμὶ μόνος, οτί ᾿ὁ “πατήρ µετ 
Ἀ]οπθ 76.ΝΕΠ Ίελνο; απᾶ [γοῦ] 1 απα που ' 4Ἴοπθ, 3ος πο Ἐαΐμες πῄνι 

). -” η] α - ΄ α - “ Ν 3 9 Φε Φ 

ζμοῦ ἐστιν.: 95 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἓν ἐμοὶ εἰρήνην 
{πο ̓  18. Έμοςο ἠΗίπβ» 1 απο κροκοπ. νοτοα ἰμαῦ ἵπ πιο Ῥοβορ 

ἔχητε. «ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν έχετε ἀλλὰ  θαρσεῖτει 
ΨΕΤΠΒΥἨΑΝθ. Ίπ 1ο ποτά Ἰπρα]αβίίοπ 7ο Ἀατε; .. Ῥαὺ )ε οί Ροοᾶ σοπταρο) 

ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. 
1 Ἰανθ οτέτοοππθ {πο ποσά. 

17 Ταῦτα ἐλάλησεν Νὁ' Ἰησοῦς, καὶ Σἐπῆρεν! τοὺς ὀφθαλ- 
Τπεβο ἴμῖπρα Ἅεροκθ ὤθριβ; ’ Ἀπά Πξίεά πρ οσο 

μοὺς αὐτοῦ εἰς΄ τὸν οὐρανὸν Σκαὶ' εἶπεν, Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ 
ΙΒ ο ᾖΤπθ Ίθαγτεῦ Ἀπᾶ  επὶᾶ, Ἐαϊμετ, πι σοιαθ 11Ἡ9 

ϱ/ . , ιά - μὴ ερ τ 2 1 « (1) 8, Ἱ] δν / 

ὥρα δόξασόν σου Τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁὑ-υϊός "σου δοξάσῃ 
Ἅμοιτ» ΄ρ]οτή ἨἹἽπν Θοπ, μαι αἶδο ΤΗΥ βοα 

σε' 3 καθὼς ἔδωκας- αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα 
ἼἨθρ; 88 ἴποι ράτεςσε Ἠϊπι Ἅαππογϊσγ «οτεγα]] ος, Ὅιαῦ [ο] 

- Ξ - 3 8] 3 
πᾶν ὃ ᾿δέδωκας αὐτῷ, υῬδώσῃι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 
8] νο]]οὰ ἔμοι Ἠηςὲ ρίτεα Ἠΐτα, Ἀθ βοπ]ὰ ρἶτο Το ]οπι 1ο θεγησ].ι 

9 αὕτη-δὲ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα "γινώσκωσίν!΄ σε τὺν 
Ἆπά μας 1 ᾖὍμοθ οὔετπαΙ. 146, τἴπαῦ ἴπεγ 5που]ά Έποι 1πς' ἴ]ο 

µόνον ἀληθινὸν θεόν, καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν χριστόκ. 
οπ]γ Ίχαο ᾷοᾶ, απᾶ "Ίλοπι “ἔλοα 5ἀϊάκί Ξεοπᾶ Ίπερας "Οητ]ρί,΄ 

4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς" τὸ ἔργον Ἀἐτελείωσαι ὃ.. 
Ί περ ρ]ογ]βθᾶ οπ. πο εατίἩ; ἴπο ποτκ τεσανιίσας ππἩὶοἹ 

δέδωκάς µοι ἵνα ποιήσω᾽ ὅ καὶ νῦν δόξασόν µε σύ. πάς 
έποα Ἠπεί ΡΊγεπ πιο ἴμαί ΤβΠοι]ᾶ ἄο;: απᾶ πσηπ Ρ]οχ:ν το ἴλοι, , Έντ 

τερ, παρὰ σεαυτῷ, τῷ δόξῃ ᾖᾗ εἶχον ο τοῦ τὸν κόσμον 
άλοτ, Πτα ᾖ3ΠΥ8εΙΕ, η Μ πο Ρρ]οσγ πἩΙοἩ 1 θά Ὦδίοτο Ίἴπα π/οτὶᾶ 
τ αν Ἶν / ᾽ : , , » .. , ’ 

εἶναι παρὰ σοί. 6 ᾿Ἐφαγέρώσά «που τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις 
επτας να, 1πθῬ. 1 πιαπ]Ερειοδά ᾖΤπγ ἨΦΠΙΘ Το Ίπο ΤΠΘΡΩ 

ο εδἐδ ο] ο Όλες « « ο: Ελ 
ους εὀωκας .μοι εκ- του κοσμου: σοι ησαν, και εµοι 

Ὅλοτα Ἔλοα Παςῦ ᾳ]τεπὶ πιο οπῦ οἱ πο ποσ]ᾶ, -Τπϊπο ἴπδγ Ἱπεχθ, Απᾶ ἴοταθ 

αὐτοὺς “δἐδώκας Ὢ: καὶ τόν.λόγον-σου Ξτετηρήκασιν.' Ἱ.νῦν 
ἴπεπι  Ίἴποι Ὠπβῦ Ρίνοῦ, απᾶ ΤἩΥ υγοτᾶ Ἔλπεγν Ώαγε Κερῦ, ον 

ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὕσα Ἀδέδωκάςἳ µοι, παρὰ σοῦ 
1ου Ἠατο ποπ ἐπαῖ α]] ὑπῖπρε πγπαύβοστος ἴποι Πββύ βίτοη τηθ, τος  ἴπυα 
τ ν 8 μι 
ΙέστινἹ 8 ὅτι τὰ ῥήματα ἃ "δέδωκάς! µοι δέδωκα αὐτοῖς 
8Τθ; Σ0ΥΓ- Πο  ποχᾶβ Ἱπ]οῃ ἴλποι ΠαβύρΊγοη πιο 1 Ἠατο βίνεπ, έλοπι, 

ν η 3 κ 3» ἀ " - η .. - 
καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, κἀὶ ἔγνωσανὶ ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ 
Απᾶ Ἅ]πογ τοοθὶγοᾶ Γἴπεσα], αχιᾶ κπεν αι]  ἍΌιαῦ Στοπι, ἴἶνοθ 

ἐξῇλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ µε ἀπέστειλας. 9 ἐγὼ περὶ 
«1 ομπας οιξ, απᾶ Όλμου Ῥελεγεὰ ἴ]λαῦ ἔποι πρ ἁῑαρι βεπᾶ. 1 οοποργπ]πς 

αὐτῶν ἐρωτῶ' οὗ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ 
Όπεπι Ίτηβ]κο τεαπθβῦ; ποῦ σοποεχπῖηπς ἴπθ πποτ]ά πιακο 1 χεαιεδῖ, Ότσε 

Δ τσ. , ΄ ε/ η Ν 4 

πε ὧν  δἐδωκάς µοι, ὅτι σοί εἶσιν. 10 καὶ τὰ 
οοποεγπϊῖηρ Ὑποπι ἔῆοα Ἠαθί ρίτεη πηθ, 'Έος Ἰλίπο 1Η9Υ7 .ἴθ: (Απά «Ἠνίπρα 

ἐμὰ πάντα. σά ἐστιν, καὶ τὰ σὰ  ἐμά' καὶ δεδόξασµαι 
Ἅπτ 191] ᾖΣδΠΙΠθ “Αἴθ6, , απᾶ 1ἴπίπο [το] πα]πθ;) απᾶ Ι Ίαγο ὑθου ρ]οσ]βοᾷ 
3 3. .» ο) ” 5. 3 - ΄ ληος τ 
ἐν αὐτοῖς. 11 καὶ "οὺκ ἔτι' εἰμὶ ἔν τῷ κόσµῳ, καὶ Ποὗτοι! ἐν 
ἵπ πετ. Ἀπά πο Ίοπρβος Ταπα Ἰπ ἴπθ, πποσ]ᾶ, απ περ ἵπ 

ν ἔξετε τε ππι]] Ώανθ Ἐ.. 
“-- καὶ ΙΤΊΤΑΥΝ. 
σκουσιν ἴπεγ Κποῦ 
Ἀνεθῖ ἹΤτς. 

ἆ εἰσίν τττα. 
8 αὐτοὶ εντ. 

κ ἔδωκάς ἴποι ρατοβί 1 ΤΊτΑ. 

π--.ὁπτ. Χἐπάρας Ἠβνίπρ Πο 1 ΣΤΑ. 5 --- καὶ ΙΤΤτΑ. 
.-.σου (γεαᾶ ἴπο Βοτ) ττι[Α]. 5 δώσει Ὦε ελα]] σίτε Α. ο γινώ- 
της. ἆ τελειώσας Ἠβνιηῃ σοτηρ]είεὰ ἹτητΑ. 5 εδωκάς ἴλοιι 
{ κἀμοὶ Ττ. Ε τετήρηκαν ΙΤΤΙΑ. Ἀ ἔδωκᾶς ἴλοι ριινοσί τ. 

] [καὶ ἔγνωσαν] 9. τι οὐκέτι ΙΣΥΓ. 

Ώ]ΑΥ ΡΙΟΣΙΙΥ ΄ 

αιμα ἑλΗΗΕΜΝΕ ωμΗά. 



Χνῃ. 0Η ΣΑ 99] 
τν αμοσὶ 

πῷ κόσμῳ εἰσίν, καὶ ἐγωῖ πρός σε ἔρχομαι. πάτερ ἅγι (ε, τἠρη- Οπᾶ Τ σοπιο {ο {μος 
] η ς 

ἔλο ποχιὰ το, ππᾶ Ἰ {ο Ίπευ ἍσοηΏ]θ, ἈΕαΐπος "Ηο1γ, νιμ ον ο. πως 
΄ - ΄ εν τ 

σον αὐτοὺς ἐν τῷ.ὀγοματί.σου Ῥοὺςὶ δἐδωκάς µοι. ἵνα ος πο. προ 
ν ἔλοαι ἵπ ασ παΊηΘ πνλοτα ἔλοι Ἰαςε Εἶποι ο, Έλαξ (ηηε νο ο, ο. 

ὧσιν ἕν, καθὼς ἃ ἡμεῖς. 19 ὅτε Ίμην μετ) αὐτῶν τὲν τῷ οπε, πο ατε 
σλος ΏΙΑΥ ὃο οτε α5 τνθ. Που 1 1νας6 ὉηΙ(Ἡ ἴ]οπι ἵπ {πο 12 Ἰψιῄε 1 σης 

Β : ών πλ 3 ς Έλοπα Ίπ ἴλμο ννοτ]ᾶ, 
κόσμῳ πα ιν αὐτοὺς ἐν τῷ.ὀνόματί.σου "οὓς! δὲ- Κοριιλετα ἴπΕλτηατηο» 
Ἀνοχ]ὰ 5 Κυωρίπσ  ἴπεπι ᾖῃπ 4Ἡσ πωπλα: πνΊιοπι οι Έλοςο ἔματ ἴλοι ϱητεςῦ 

ν πηο Ἰ Ἠπτο Κορί, απᾶ 
δωκάς οι ἳ Ὁ λαδα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ ποπο οἳ Ίλοπι Ἰ 1οκίς, 
Ἠικε αἶνια πιο «1 σιανάς ᾱ, απιᾷ ηο0πο οἱ 1πθιι Ῥοχϊκμθᾶ, οχεορί ἴμε Ῥαΐ πο 5οα οἱ ρετά]- 

εν ων /͵ π αρ ῃ » ον δ) ΠοηἨ; ἴλαί ἴἩο κοτῖρ- 
υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. 19 νῦν δὲ ἑατοταῖρμετοξα]β]]οᾶ, 
501 οἳ Ρεχά [ῖοα, λαῦ πο βοτὶρίατο ποὶσλ! Ῥο {1111 6ᾶ. Απᾶ πουν 15 Απά ποτ οοπιοΙ {ο 

ο μ τμος; ππά ἔποκο ἐλίπρβ 
πρός σε ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἔν τῷ κύσμῳ ἵνα ἔχω- 1 κροικ ἵῃ Όπο πνοτ]ᾶ, 

το ἴποο Ιουπιο; απᾶ ἴποςδε κ κ. ἵη 1ἨΠθ ἍἩποτ]ᾶ ἴπαῦ 1πεγ σα Ὅμαυ ΤΠεγ πιϊμ]ιέε μιτθ 

) λ π 14 Ἡιγ {ου Σα]ΗΙ]οά ἴπ 

λα ο αρον πμ ον πό ἠρωμένην ἔν Ναὐτοῖς. ο. ἑλοπακοἼσας. 14 1ηατθ 
πατο ο Σα]β]]οὰ ἵπ ποπ, Εἴτεα ἴποτια ΤΠγ τνοχ ; 

5 η , ν ΛΠᾷ {πο τον ΒΑΕ 
δεδωκα αὐτοῖς πόλο (ήτοι. καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, Ἠλ[εοᾶ -Ἴλοσα, "Ῥεσι τὸ 
Ἠαγο ρἶντει Ίποπι ΤΗΥ πνοτᾶ, Απά πο ποτιᾷ παίεᾶ ἔπεπα, Τπιψ το ποῦ οἳ Τπθ 

ὅτι οὐκ.είσὶν ἐκ τοῦ κὀσμού, καθὼς ἐγὼ οὐκ.είμὶ ἐκ τοῦ Ὃ αν οπα μα 
Ῥοσμιδο ἴ]ιογ αχα ποῦ οἳ ἴποθ Ἅποσ]ᾶ, «88 απιποῦ οἱ {Ἠθ Ίταγ ποξ ἴλαῦ ἴποα 

κόσμου. 15 οὐκ. ἐρωτῶ ἵνα ἄρης αὐτοὺς ἐκ τοῦ ΑΠοἙ]ᾶυςῦ ἴ9κο ἴ]λοπί {6 οἳ νε Ἰ4, Ὦ 
πιοτ]ά, 1 4ο ποῦ πιαΚο τεαιεΒῖ {]ιαῦ έποα ει ασ Ίρκε να οαῦ οξ ἴηθ  ὔπον ἔποι, ποιες 

κόσμου, ἀλλ' ἵνα  τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ-τοῦ πονηροῦ. αν ὑκ μοι, ὧν 
τνοχ]ᾷ, Ῥαῦδ ἐλπαῦ ἴλοα «Ποπ]ᾶρςῦ Κθερ ἴποτι ουδ οξ τηθ ον]. οἳ {1ο πνοσ]ᾶ; 676Π 88 

16 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ-είσίν, καθὼς ἐγὼ ὺὲκ τοῦ κόσµου οὐκ ο --- 
ΟΕ ἵπε ποτ] ἍἨΤπεσ τεποῖ, 38 1 οἳ ᾖἵμο ποτά Ἅποῦ ΈἈχοαρα Ἠγ πα - 

ειμί.' 17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ-ἀληθείᾳ."σου"' ὁλόγος ὁ σὸς δι ποὰ ᾱς σαν. 
α1., Βαποῦῖεγ Ίἴλεπι ὉὮ ΤΑ {ταῖς Ἀνγοχᾶ Ην μι ορ ο ος σας , ντ, , « ; πιρ1ηΏΤο Ἠο γγοτ]ά,6τεπ, 
ἀλήθειά ἐστιν. 18 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, 5ο Ἄθτο 1 31ο Βεπῖ 
Πο 19, Απ πηθ Ίλμοι ἀῑάςί βοιᾶ Ἰπίο {πο πποτ]ᾶ, - «ποπ 1Πίο μο σποσ]ᾶ, 

19 Απά Σοχ ἔμαῖχ 58ΙΚΕΒ 
κάγω ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον᾿ 19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν 1 ςηποξῖξν τωγδεῖξ, ὑναξ 
1 α]5ο 5οΏῦ τμεπα πιο ἴἩθ Ἅµποτ]ᾶ; απᾶ 3ος Ίλοπι, μου Αἶκο πβηὲ 8 

ος μρ . Γς Ὃ οδων κ τς πι ρ  ΒΑΜΟΙΊΠεᾷ {Ἡτοιρ]ι ἴπθ 
Σέγω" ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν' ἡγιασμένοι ἔν ἵπιβ. 20 Νοϊυλες ρτας 

Ί πο ἸἨσεε]ξ Ἰλβῦ Απο πε πιαγὈθ Βηποϊβεᾷ Ίπ 12ος ἴμοςε αΊοπο, Ῥας 
ΣΟΣ ἴἨςπ 3]5ο Ὑ/ηΙοἩ 

ἀληθείᾳ. 320 Οὐ περὶ τούτων δὲ  ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ εἩα]] Ῥε]ίονο ον τἍθ 
ττατΗ, 3Νοῦ "Έως Ἓμμοςο 1ρπᾶ Ίτηλ]ε 5] τραεςέ δ5οπ]γ, Ῥαῦ Ἰητουιση τΠαῖτ ποτά 

ν ῃ α 2 , Π 21 Ὀλβίτρετ α]] τας ὈΘ 
καὶ περὶ τῶν πιστευσόντωνὶ διὰ τοῦ-λόγου.αὐτῶν εἰς οπο; π9 ἴποι, Ἐκίλετ, 
9)κο 20ΟΥ Ίλπο-οθ πο επα]1 Ὀο]ίετο "πτοπρῃ. ἡπεῖτ ποτᾶ οηπ ατί ἵω πρ, αηά 1 Ίπ 
0. ϱ1ἳ τω .. Ζ ῃ ο πα Ἡ 5ο , Ίμπσο, ἴπαῦ ἴΠεγ α]πεο 
ἐμε' 2] ἵνα πάντες ἓν ὧὡσι»ν, καθὼς σύ, “πάτερ, ἐν ἐμοῖ, ταπγ Ῥο οποΊπ πᾶ : έλα 
Ώ]ο τηαῦ β]] οπο ΤΠΣ το 88 ας Ἐλίπος, [ατί] ἵπ τας, τ]ε πνοτ]ᾶ πααγ Ῥε]ίετθ 

τας Έλα ἔλοι Ἰλοῦ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν Ῥὲνι ὧσιν' ἵνα ὁ κόσμος μα ο Απᾶ  οριοτ 
ππά Ι Ἱπ ἴηοῬ, ἴπαῦ αἰδο ἴποσ Ἱπ Ἡβ οπθ παν ἱῷ χε Ὢμο ποχ]ᾶ ἍµνΠίοἩ τἎοι ρατεςῦ ταθ 
ὅολ  ῃπ η νο ΕΕ ᾱ,, | σα 1 Ίατε Ρῖτεη ἴπετα; 
πιστεύσῃ" ὅτι σύ µε ἀπεστειλας. 22 "καὶ ἐγὼὶ τὴν δόξαν τιν πο στις πε 

ΏιΙΥ Ώε]ετο ἍἈλοῦ ποα πιο ἀῑᾶςί βομᾶ. ΑἈπά 1 1πθ ἍΒΊΟΙΥ οτεη 5 πθ 46 0Π6.: 

ἣν «δέδωκάςὶ µοι δέδωκα᾽ αὐτοῖς, ἵνα ὧσιν ἕν, καθὼς 25 1 ἵπ ἵμεπα, απᾶ ἴμοα 
ὂ α ἶ π Ὁῃ 

ΨΠΙοἩ ἔμοα Ἠαξῦ βίτοπ πιε Ῥητο Εἴνεπ Ίμεπι, , ἴμαῦ ἔπεντααγ Όθοπε, 5 τς Ὃηὰ αν τς τς 

ἡμεῖς ἕν ΤἔσμενἹ 99 π ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα Ἀπὰ απ; Ἡιο ποιά 
πθ ΟΠθ Ἅ1θ: ἶ ἆἨθπι,  απᾶ Έλοα ἵπ πι, {ἐπ ὮΑΥ ποπ 

ὧσιν Ἅµτετελειωμένοι εἰς ἕν, Εκαὶὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος 
Όλυσ πια ο Ῥεγβοοῖοᾶ ΙπίΟ 9Π8, απᾶ {Όπαῦ “πιαν “Κποῦν 11ο "ποσ]ιᾶ 

«κἀγὼ ΙΤΤΤΑ. ῳ ινΏίσ]ι αΠΤΤΑΥ. Ἂ -- καὶ 8]9ο τε, τ--- ἐν τῷ κόσµω Ἱπττα. 4 ᾧ 
σοΏῖοὮ ΤτιΑ. Ἅᾖἳ -- καὶ .ιιᾶ (Γεαᾶ 1 νγας Κεερίηρ. ἴπεπα 1Π {ἩΥ ΏβΤΩΘ ν;λῖοὮ Όλοι Ἠαδί ρίνθξι 
πιο, ὠλά 1 ριιατᾶεὰ [Γε]ιεπα]) { 1, )ΤτΑ. α ἑαῦτοις 1ΤΓΑ. σ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμον 11 ΤνΑΝΝ.| 
5 -- σου (γεαά ἴλε ἔταῦ]) τττ:Α. αχ--- ἐγὼ :σά ἁγ. 1 βαν) [τ]τ. Ν ὧσιν καὶ 
αὐτοὶ ΕΤΤΤΑΥ. Σ πιστευόντων Ῥε]ίενε ΟΙ ΤΊΓΑΥ. α πατῆρ ΤττΑ.- ον. ἓν [.ηπ-.| 
οπιστεύῃ τητ. ἃ κἀγὼ ΠΤΊΓΑ./ -ε ἔδωκας ἴποι Ρανθβί τ. {--- ἐἔσμεν (τεαά [.τε]) Ἑττα, 
6 -- καὶ ΙΤΊΤΑ. 
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ἡαδῖ εοπῦ παθ, απᾶ Ἠπςῦ 
Ιθτοὰ ἴποπι, α5 -ἴποι 
Ἠαδί Ἰογεᾶ πηθ. 24Έπ- 
έλος, 1 ον] Όλαῦ Όλο 
Ἀ]ςο, Ὑποπα ποια Ἠηςῦ 
Ρίνοη τας, Ὃο στ] πῃο 
π/ΏθΙΘΙ ατα; πα {πο 
ΙΑΛΥ Ῥελο]ᾶ 17 ΕΙοΣΣ, 
πυπῖολ ἴλοια Ἠαδί ρῖτοα 
ὤωθ: Έοχ ἴπρα ]οτεᾶ»ε 
116 Ώς{οχθ ἴπο Σουπός- 
ἔἶοα οἳ ᾖπε πότ]ᾶ, 
20 Ο τὶρηίεοας Ἐαίλοαχ, 
Ἔλπο υνοχ]ᾶ ἸἨπίν ποῦ 
Έποππιἰηοο: θα 1 Ἠατθ 
Ίσπούγη {1οε, απιά ἴποςα 
Ἠνπγνο ΚπΠοΥΠ ἐλαῦ ίποι 
Ἠαδῦ βοΏῦ της. 26 Απά 
1 Ἠανο ἀεο]ατθοᾶ ππίο 
ἔμθπα ἴΠγ Ώβπαθ, Απά 
πνῖ]] ἄθοίατο ες: ἴπαῦ 
{πθ , 19706 υΠιετουη1 τν 
ἴποα Ὠηδῦ Ἰοτεᾶ πιο 
ΤΙΑΥ ο 1η ἔλθπῃ, απά Τ΄ 
1η {πετα, 

{ΧΥΙΠ. Ίπεη Τεςβ 
Ἡπᾶ Βροκεη Ἅπεβθ 
πτοχᾶβ, Ἡο ποηπῖ εοτί]Ἁ 
σπιιΏ Ἠ]ς ἀἱξοῖρ]ες οτες 
πο ἍΌῬτχοο]κ Οεάτοα, 
Ν/ΏΘΤΘ ΑΦ 8 ΡΑΣ ἄΘΩΏ,1ι- 
1ο ἴπο πΥἩ]ο]Ἡ Ίο επίετ- 
εᾱ, απᾶ Ἠϊ5 ἀϊποῖρ]ος, 
2Απᾶ Παᾶαφβα]ςο, ης] 
Ῥοεϊχαγεά Ἠϊπα, Ίπον) 
ἲλθ Ῥ]ασϱ: 1ος ᾖε»ιαβ 
οξέθίπαος τοποσυθᾶ ἵΠῖ- 
ἔλεσ υγ] τι Ἠ]ς ἀϊδοξρ]εβ. 
9 Γπᾶδβ ἴπεαπ, Ἠρτίπρ 
χερρϊ]νεᾶ 8 Ῥαπᾶ ο) πιει 
ππᾶ οἵἩοθτβ ἔτοτη {πο 
οΏ]θξ ΡτθυῦΒ διά Ῥῆα- 
ΤΊ86ΘΒ, οοχηθίἩ {Π]ἴπετ 
νηιι ἹἸαηίρτις απἀ 
ΤΟΣΓΟἨΕΒ:ΑΠᾶ ὍΓΘΑΡΟΠΒ, 
4 «Ί9θβπβ  Ἅᾖ1Πετοίοσο, 
κπονῄιπρ αἲ {πῖπρ8 
διαῦ Ελοπα]ᾶ οοπαθ προῦ 
Ἠΐπα, πγοπί ΣΟΥΤΗ, απᾶ 
βαϊῖᾶ ππίο ἴπδπα, ποσα 
βρες γοῦ ὅ ΤΗΕΥ Ἀπ- 
Ευτετεᾶ Ἠῖϊτα, ᾖθβαβ οξ 
ἹαπατεῖΗ, «6βυβ βαἲπ 
ππίο ἴπεπα, Ι θτο ᾖ6, 
Απά ”αάφ8 91βο, πἩ]οἩ 
Ῥθϊταγθᾶ Ἠϊπα, εὐοοᾶά 
νηϊλ ἴπθτα. 6 ΑΡΒΡΟΟΠ 
ΊἨοθηπ 48 Ἡο Ὠπᾶ βα]ᾶ 
ππῖο ἴποπα, 1 απο ᾖ6, 
πες ππιοπὺ Ἐαοκγγατᾶ, 
ΑαΏά {ε]] {ο {πο ρτοιπᾶ, 
7 Τπεπ α5]κεᾶ Ἡε ἔπετι 
Ἀραϊπ, Ίποπι 5θε] το 2 
Α πᾶ ἴπου εαῖᾶ, Πεθαβ 
ΟΕ Ναζητοϊη. 8 ᾳΓεβας 
βηβπνοτθᾶ, 1 Ἠατο Μο]ᾶ 
του ἴπαῦ Τ Απο Πε: 1 
Ίπετεξοτε 7ο εεε]ς τηε, 
1εί ἔλερθ Ρο ἰΠεῖτ ν/ΑΥ: 

πα πποια Ίο ἀῑάδί 5οπᾶ, απᾶ 

1ΩΑΝΝΗ Σ. ΧγΠ χΥΙΠΠ. 
κ, .. ο μῃ λ γην. .-ᾱ κ, θὰ ο νι 
ὅτι σύ µε ἀπέστειλας, καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγά- 

]οτεᾶρί [η ιτο ο] α5 μιο (που 

πησας. 24 "Πάτερ," οὺς! ἠδέδωκάς! µοι θέλω ἵνα ὕπου εἰμὶ 
1οτεᾶεί. Ἑπίμος, Τ/Μοπα ἴῃοι Ἠπ 6 βΊτοι Ὥιο Τ ἀοδῖτο {λαέ πΥ οσο "πα 

ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν 
1 3ΒΟ0Υ 815ο ΤΙΑΥ Ῥε πΠπ πε, ἵλαί ἴΠεγ πιαγ Ὀομο]ά Ἠρ]οτγ 

ἐμὴν ἣν Σἐδωκάς! µοι, ὅτι ἠγάπησάς µε πρὸ καταβολῆς 
ΊΙΥ ὙΠΙσΕὮ μοι Ραπεβύ 118, «Έος ἴποι Ἰογεᾶβῦ πιο Ῥοξοτο [116] ἑουπ]αιΊοπ 

κόσµου 326 ἹΠάτερὶ! δίκαιε καὶ ὁ Κόσμος σε οὐκ.ἔγνω, 
οἳ [116] πγοσ]ᾶ. 3Εαίμος χρηίεοις, απᾶ΄ .- πποτ]ᾶ ᾖ1ποο Ἐποι ποῦ, 

ἐγὼ.δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ µε ἀπέστειλας" 
Ῥαῦ1Ι ᾖἴμερο ἆπειν, απά - ἴμεεε που τλαῦ ἔποιπαθ ἁἀῑᾷδί εεπᾶ. 

96 καὶ ο ρισα αὐτοῖὸ τὸ .ὄνομά.σου, καὶ Ῥωρίσω" 
Ἆπα Τηινᾶρ Ἰσιοπη ἴο μοι 1Η ηἛπε, Άπᾶ τη] τηαχε [10] 1κπονσας 

ἵνα ἡ «ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς µε ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ 
ἀλαῦ πο Ἅογθ Πίζα π]ηῖοἃ που ]ογεᾶρῦ. Ίηθ {ἵπ ἍᾖΊλεπι τιαγ λε; Απά 1 

ἐν αὐτοῖς.' 
1η ἍᾖΤπεπι, 9 

18 Ταῦτα εἰπὼν 3ὺ! ]ησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς 
“Τλεςο Σὐμίπρς ΑΠανίτηρ "ραῖᾶ 17651Β ποπῦ ουῦ πηἑἩ 34ἱδοῖρ]οβ 

αὐτοῦ πέραν τοῦ χειµάῤῥου Ἀτῶν Κέδρων,! ὅπου ἦν κῆπος, 
1118 ῬΏογοπᾶ ᾖ1ἴπο πηπύεσ βίχθατα οἱ Κεάτοπ, Ὑλρτθ πηΒ  Ραχάοη, 
” ει ».ν Φλρεκα! 8 ε μ ΄ - 3 Ν ν 

εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 3 Ίδει.δὲ καὶ 
ἀπῦο νπῖοα 3θπθετοῇ 1η Ἅαοπᾶ Ἠ]5 ἀῑδοῖρ]ες. Απά 8 χοπ "π]εο 
2 ῤ « ᾿ ) . . ΄ 9 ./ ΄ 

Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον ὅτι πολλάκις 
α1πᾶρς6 "ιο "νγας “"ἀο]λνοτίπρ αρ Πτα Ἅᾖἰπθ ασ, -Ῥεοβασθ "οξίοπ 

συνήχθη Ὁὸὶ Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν.μαθητῶν. αὐτοῦ. Ὁ ὁ οὖν 
Ἀγγης “ραϊηετθᾶ 17θβαβ ἴμετο υπ. Ἠ19 ἀἱβοῖρ]ες. 3 ἨθχεΖοσθ 

Ιούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν, καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Β 
α1πᾷββ Πατὶπρ τοοθὶνθᾶ πο ἍὈαπᾶ,. απᾶ "Έτοπι 3ἴμο “οπΙεξ δρτῖεςίς θαπᾶ 

Φαρισαίων ὑπηρέτας, ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων 
ἸΡ]αχί6θθΒ α1οβῇοετς, ΟΟΠ1ΘΒ Ίπθτο πλ ΤοχοἩπθ απᾶά ἍἹαπιρᾶ 

υ ε/ 3 ᾿ ανά ᾳ ὔ " ἰδ' 1 / Δ .] ΄ 

καὶ ὕπλων. 4 Ἰησοῦς αοῦν' εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα 
Ἀπᾶ ΥΤΕΒΡΟΠΒ, 16818 (ποχοξοσθ Κποπάτρ αἲ] ὑπίπρβ ἴλαῦ τγετε οοπιΊης 

ἐπ᾽ αὐτόν, "ἐξελθὼν εἶπενί αὐτοῖς, Τίνα ζητεῖτει ὃ Απε- 
Ἡροα πι, Ἠβτίπρ Ροπθ ΞοσῦἩ- ββά - Το ίλμοπι. Ἠποπι βεο] γο Τπεγ 

κρίθησαν αὐτῷ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. ΛΆέγει αὐτοῖς δὺ 
απηβνγεγθὰ Ἠΐτα, ᾖθουβ  ἴπθ Νησατβαη. 35.78 3ο “ἴμθια 
” ο Πα ΄ Ε τι , δὲ 2. « 
Ἰησοῦς, πω εἰμι. Ἐϊστήκει.δὲ καὶ Ιούδας ὁ παρα- 
1ΤεκαΒ, Άτα [6]. Απᾶ "ας εἰαπάίπρ 34]δο λὔιιᾶπς 3Ὕγπο "γιας 34θ- 

διδοὺς αὐτὸν μετ αὐτῶν. 6 Ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, ' Οτι 
Ἡπτετίπρ Ἱαρ μπι ἍἨτνη 4Πεπι. «Ὅπιθα ἴλεχοίοσε Ἡς ὁβ1ά {ο ἔπονα, 

ἐγώ εἰμι, Ἰἀπῆλθον' εἰςτὰ.ὀπίσω καὶ Ἰεπεσανὶ ἍἈἆχαμαί. 
1. απ [16], πο γοπῦ ᾿Ῥασκπαχᾶ απᾶ Σε Ἅᾖ{ο [1ο] ϱτουλμᾶ, 

7 πάλιν «οὖν Σαὐτοὺς ἐπηυώτησεν,! ΤΡίνα ζητεῖτε; Οἱ δὲ 
Αραϊη {εχθέοσο “Ἕμθτα . "19" αιθβῖοπεᾶ, Ποπα 5εεἰςγοῦ ἍΑπᾶ ἴΠοΥ 

εἶπον, Ἰησσῦν τὸν Ναξωραῖον. 8᾽ Απεκρίθη ΣὸΝ Ἰησοῦς, Εἶπον 
βα]ᾶ, ᾖοβαβ ᾖἵΠθ 3ἩΝΑΖΑΓΦΩΠ., 3Απιαγνετοᾶ 11θεαβ, 1 {ο]ᾶ 

ὑμῖν ὅτι τν. εἰμι. εἰ͵ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετετουτους ὑπά- 
σοι {παῦ Άτα [η6]. 14 {ΠθχθέοχθΙιθ ὝὙεβθος, ΒυΏος Ἅᾖ{πθεθ᾽ ' ἴομο 

Ἀ πατήρ 1 ΤΊτΑ. 
Ρῖνεη ΙΤΤΤΑΥ. 
ϱ---- ὃ ΕΊτΑ. 

φησεγ.ὖ;, 

ος 5 τῶν ΏΤΙΓΑ]; -Ἱ- ἐκ τῶν ἴτοπη 1Ἠθ π. 
καὶ λέγει ποπ ΓογῦἩ αΏά Β4Υ5 ΤΤΤΙΑ. 
ἀπατ. ν ἀπῆλθαν ΤΤΊτΑ. 

} --- ὁ ΟΙ ΓΤΤΑΥΓ. 

195 νγηβῦ ΤττΑ. '3 ἔδωκάς ἴβοι ρανθβῦ 1... 
1 πατῆρ 1πτι. '- ὁ ΤὮ ---- ο ΤΤΤΑ. 

., Κ δέδωκάς ἴποι Ἠαβς 
απ τοῦ εδρών ϱ1:; τοῦ κέδρον τ. 
α δὲ οπά (6818) πτ. τς ἐξῆλθεν 

η .--ὁ τς --- ὁ Ἰησοῦς (γεαᾷ Ὦε 549) πτα. Ἅἵ--- ὅτι 
π έπεσαν ἨΤΊτΑ. Σ επηρώτησεν αὐτούς ΙΤτΑ; αὐτὺς ἐπηρώ- 



ΧΥΙΙΙ. δοἩ Ν, 

γειν" 9 ἵνα πληρῶθῇ ὃ λόγος ὃν εἶπεν; Ὅτι οὓς γω 
Ππ ολα] τἉπὲ ποίσ]ιι. . πα. 11ο νο νηῖο] ο πἱὰ, Ίποτα ἴποι 

δωκάς - µοι οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 109 Σίμων οὖν 
αυ ΕΊτεη Τ]θ 1 1οςέ οἳ Ίποιμι ποῖ ους, ΜΙΠΙΟΩ 3{ΠετΕΣΟΓΘ 

Ἠέτρος ἔχων µάχαιρα», εἵλκυσεν αὐτήν, καὶ ἔπαισεν τὸν 
᾿αΡεῖε; ᾖἩἨανίης π θγγοτὰ, ἀνθιΥ 10, ππᾶ  βιποῖς το 

τοῦ - ἀρχιερέως δοῦλον, καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ Ἰὠτίονὶ τὸ 
30 31Πο “Πίμὴ δρν]ο»ὺ 1νοπάπιαἃ, απᾶ οιξ οἱξ Πὶν Έοασς 

δεξιόν. ᾖἦν.δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 11 εἶπεν οὖν 
ο. Απά ὀννως "Πλαθ λ{μο” Ῥοπάπιαμ)ς λ1ιν]οὰν, ὀου]α "Ι]ιοχύξοτθ 

ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, Βάλε τὴν.μάχαιράν-σου! εἰς τὴν θήκην. 
105118. το ορ Ῥις {ΕΥ Εν οτὰ ἁλίο ᾖΤῃθ δλολίς; 

Γὸ᾽ ποτήριον Ὁ δέδωκεν μοι ὁ πατὴρ οὐ.μὴ.πίω αὐτόν 
Ἠιο” -ο1ρ Ὑλίοα ης "ρίνοη "ηιο 109 "Εέ]ος οπου]ὰ Ι που ἁναλς 19 

Ἱ9 Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν 
΄Έπο “επενγεέοτο "απὰ "αμᾶ ἴπο Ολο οαρταίπ απᾶ ἴπθ οσους ο Ἠθ 

[]ουδαίων συ»έλαβυν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔέ]σαν αὐτόν, 19 καὶ 
16,ν6 {ουκ Ὠο]ὰᾶ οξ ᾖθδι», οὐ λυουπνᾶ ια απᾶὰ μὰ 

φάπήγαγον αὐτὸν! πρὺς "Ανναν πρῶτον" ἦν.γὰρ πενθερὸς 
ΤΠοΥ Ἰοά απαν  ἈἹίνι το ΆἉππῃς βχόξς Έον Πὸ γγα5 Εα{λοΥ-ἵπ-]αγ 
δι ᾱ Λο ” ” ῃ 
τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ.ἐνιαυτοῦ.ἐκείνου. 14 ἦν. δὲ 

ος ος Ἠ]ιο Ίνας Ἠὶρη ρχ]εςῦ Τλαύςγεατ, Απιά 16 τνας 

Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς, Ἰουδαίοις, ὅτι συμφέρει 
θεμα, 1/Πο βΡαγε οοιη5εΙ το τηθ 1 ὐνν», ἐλαῦ 15 ἶς ργοβιαῦ]ο 

ἕνα ἄνθρωπον Ξἀπολέσθαι! ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 15 Ἡκολούθει.δὲ 
ο. οπθ ΤηΠΙ το Ῥεσίςα ἄοτ Ἅἴπθ Ῥυορ]ο. Νονν έποχο {ο]]ουνοᾶ 

τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ 3ό! ἄλλος μαθητής. ὁ δὲ μαθητὴς 
πο Βίπιοη Ῥοαΐου απᾶ .ς οίπεχ ἀϊδοίρ]ο. Απά "ἀϊδεϊρμιο 

Εκείνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συγεισῆλβεν τῷ Ιησοῦ 
ατηρῦ Ὑπδ ΚΠΟΝΠ Ἅᾖ{ἰο1πθ Ξεδ. Ῥχιορέ, απᾶ ομίςγοιὶ ντ. 16518 

εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ. ἀρχιερέως" 10 ὁ δὲ. Πέτρος εἰστήκει πρὺς 
.. ἴπθ  οσοιισύ οξ Ίο 11Η ρεῖςςυ, Όαί Ῥείεν 5τοοά γη 

τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ µαθητὴς ὁ ἄλλος ὃς ἦνὶ 
νλρ ἄοοχ η ](λοαῦ, επί ομῇ. Πωοξοτο πο “ἀἱδοῖρ]θ αρίπον ὙἈΊΤο Ίνα5 

καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγα- 
Απᾶ εροκε {ο πε Ὃ αν απᾶά  Ῥτουμςσηύ 

οὖν Εἡ παιδίσκη ἡ θυρωοὺς τῷ 

Ὑνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, 
Ὁ ππονύτι Το τῃο ἨΙΡΗ μτῖεςί, 

σα τὸν Πέτρον. 11 λέγει 
Ῥοΐον. το ΞΙπειοξοχθ πε πιπῖᾶ 5ίΠο «ᾷοος-Κόορος 

ποσο, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου 
{ο Ῥείετ, 3ποῦ "15ο ἄποι 5οξ δίπο Ἰ4ἱνεῖρις λατὸ οἱ λα 

τούτου; μι, ἐκεῖνος, Οὐκ.εἰμί. 18 Ἐϊστήκεισαν-δὲ οἱ δοῦλοι 
κ μία ζ .δ.σς ὅλο, 1 ατα ηοῦ, αυ ὄννοτε Ἰειππ ης 11ο υοπάπιοπ. 

β - β ͵ ᾗ ; Ξ 
καὶ οἱ ' ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι Ψύχος ἦν, 
Βρμᾶ 119. δΟΒΙΟΘΤΒ, 8 Άτο οἳ σου]5 νο. ον ΣΟΥ σο]ά πὴ αυ 

καὶ  ἐθερμαίνοντο" ἦν δὲ Ἀμετ' αὐτῶν ὁ Πέτροσϊ ἑστὼς 
᾿᾽αιᾶ ππεχθ ποτπιῖΏρ [Ποπηδε]τες; απᾶ Ἄννας γη “ἴποτα αΡοίοτ εἰαπᾶῖως 

καὶ 2ερμαινόµενος. 19 Ὁ. οὖν. ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἱη- 
Απᾶ ἹὙατηιίης ΗπηςΕΙ{, Τ]πε Ἠϊρ]ι Ῥτϊεςυ ΤἩογοίοχθ αιιοςί]οιιοά 7θ- 

σοῦν᾿᾽ περὶ τῶν-μαθητῶν.αὐτοῦ, καὶ περὶ τῆς διξαχῆς 
815  οοποογΠίηΡ πῖς ο Ἀαπᾶ ο. - ο» 
ορ ο αοι, 1 κ. 5 αὐτοῦ. 390 ἀπεκρίθη αὐτῷ" Κὺῑ Ἰησοῦς, να παῤῥησίᾳ 
115, ΄ "Απονγοτοᾶ Σίτι 11θδας, ορο]γ 

-: ὡτάριον ΤΤτΑ. 5---. σου (γεαᾶ 115 ΑΥΤοτᾷ) α1ΤΤΑΥΥ. 
1: ἤγαγον ττι: : [ἀπ ]ήγαγον αυτὸν Α. ο ἀποθανεῖν ἵο ἄῑθ την 
μιζι α]. 9 ὁ Ττιλ. Γ ποῦ ἀρχιερέως ΟΓ ῦμο Μάμα μτίεςι Το 
] θυρωρός ΙΤΊτΑ.” Ἡ καὶ (Δἱ5Ο] ὁ Πέτρος μετ αὐτῶν Ι911Α.΄ 

298 
9 1]ια! ης ο σμη 
ὃο 111116), τΥπίεὮ Ἶις 
5ρικο, ΟΕ η ]ιῖοΕ 
ἔποι μαγθςῦ ππεΊπγο 
Ἰοδῦ Ώοπο. 10 Έπεα 
Β11οπ Ῥείος Πα νίηρ Α 
Βινοτά ἆτον Ἱν, απά 
Βηλοῖο λα Ἠὶσῃ ργῖορι 8 
βοτναμῖξ, απ ουῦ ος 
Ἰϊ5 τίρ]ιέ οαπτ. ΤΠθ 
ΒΟΥΩΛΟ8 ἨΠβΠΙθ πας 
Μα]6Π1ιΒ, 11 μοι ιά 
90518 ππ{ο Ῥοΐος, Ρε 
πρ ΤἩγ θπονᾶ Ἰπίο ἐμοθ 
ΒΝΟΛΊΗ: ἔλο οι ΝΏΙοἃ 
ὮΙΥ 111 Ἱ Ὠπκίῃ ρίτιτ 
Ὃ ΒΑΝ 1 οί ἀγίτ]ς 
τν 

19 Πο {Πο Ῥαπά ππᾶ 
{ο οπρῖαῖηπ απᾶ ο]- 
ουσ» οἱ ες ὦζεπγ» {οο]ς 
ζοσυ5, απά Ῥουμπαά Ἠἶπι, 
19 απά Ιεἆ Ἠἶπι Απναγ 
ἵο Αημας Πτοι; {ος ηε 
πας 14ἴΠος 19 Ίαν; ἰο 
ΟπΙάρΗΑ5, νΠῖοὮ τγαβ 
τωο Ὠἱρῃ ρτ]θοῦ τηπΏ 
80116 γειτ. 14 Νονν 
Οαἱαρ]ας πας Ἠε, τν μ1οἵι 
6ωνο οομηΏςδεὶ ἴο 1ἴπθ 
9ελνς, τλπῦ 15 τνας ὁ- 
Ῥοςϊεηί ἴπαῦ οηό ΤηΛΏ 
5]οι]ᾷ ἀῑε Έοχ ύἩς Ῥοο- 
Ίο. 15 Απά Ἐππιοῦ 
οίοτ 1ο]]οποά ζε5ις, 

8η 50 ἄἰζ αποϊ]ος 41β- 
οἴρ]ο: επαῦ ἀδοίρ]ε τας 
Ἐποπνα ππιτθ ἴηο Πίση 
Ῥτ]οδῦ, αιᾶ Ὕεαῦ πι 
πνΓὮ ο εσαδ1πῖο {ην ρα- 
Ίπου οἳ {πε Ἠϊσ] ντίεςῦ. 
16 Βυΐ Ἐοΐες 5ίοοά αἲ 
πο ἆἄοοτ Ὑπϊλοιιῦ, 
ἼΠοα ποπὺ οιαῦ πας 
οἵνυσ ἀῑποῖρ]ο, τυ]]οὮ 
πνιδ ΚΠΟΠΠ απῖο ἴπθ 
Ἠίςῃ μτίε»ί, αΏᾶ 5ρα]κθ 
ππῖο Ἠοτ ]λαί Κερί ἰλθ 
4οος, Απᾶ ῬτουσΠί 1η 
Ἐετοτ. 17 Τπου δα]ϊία 
Ίπο ἀαπαςοὶ ἴπαῦ Κερ 
Μπο ἆοος απίο Ἐετος, 
ἉΑτί πο ἰῬοι 415ο 0π6 
οἳ ὑμῖς πιηπ5 ἀῑνοῖ- 
Ῥ]οβ{ί ο οαἵ τμ, Τ Άτα 
ποῦ 18 Αμάᾶ ἴηε 6οτ- 
ναιιζς απ οποτε εεοοᾶ 
ἴλοτο, Ίο Ἰιαά πιλάθ 
α ἨΏχο οἳ «0815; Σοσ 1ΐ 
Ίνας σοἱά: απά 1πογ 
πυβ}Ὠιεᾶ ᾖποιαρε]τος: 
Ώπᾶ Ῥεΐος φἴοοᾶ πι 
ἔμσπα, απᾶ τναχηεᾶ 
Ἠϊτηκο]ξ. 19 Τηε Πῖσα 
ρτϊοςῦ ποπ ασ]οᾶ σο- 
Βιις οΕ]ιῖ5 ἀῑςοίβρ]ος, απᾶ 
οἳ Νὶ5 ἀοοίχίπθ. 90 ᾗε- 
ΒΙΙ5 απβιηογθᾷ ἨὨϊπι, 1 
ΕρηΚθ οροπὶσ ἴο με 

Ρ γαγον [αυτον] ελεος 1θὰ Ἠάσε 
ασ ὁ (υεπώ αποξα οι: 

ἕ τῷ Πέτρῳ ἡ παιδίσκι 
ἳ [αὐτώ] {. κ -- ὁ πιν. 



500 
πποτ]ᾶ 5 Τ 6τος ἑππρηϊ Ἱ 
ἄπ Πο ΑΥΠΑΡΟΡΊΟ, απᾶ 
Ίπ Τπο ἴθηωχρ]α, ν/Ἠ 01ος. 
319 οἆοπνα α1ν/αγς χε- 
κοχῦ; απᾶ Ίπ 5εογέῦ 
Πανο 1 βαῖᾶ ποϊμίηρ, 
21 Γης αδκοβύ ποια 
πηθ 2 αδ]ς ἔἨεπι πσ]ι]ο]ι 
Ποπτᾶ πο, ν/Ώαῦ 1 πατο 
Ἀπὶᾶ πηίο ἴλἨεπα: Ὄε- 
Ἰο]ᾶ, {πογ που πα 
1 ναί, 22 Απᾶ ππεα 
Ἡο Ἠπά: {παβ ΑΡΟΚΟΠ, 
οηςθ οἳξ ᾖἴπο ο/ῆσςτβ 
πνΏῖοὮ 5{οοᾶ Ὦγ βίτις]ς 
φέ5υβ ση(Ἡ {μθ ρα]Ώι οἳ 
Πῖς Ἠππᾶ, Β47ΙΠΡ, Απ- 
Βυγοχοβῦ ἴΏοι ἴπο Πῖρῃ | 
Ῥτ]ιοκὺ 5ο2 25 Γεδαδατ- 
5υγογοᾶ Ἠϊτα, ΤΕ 1 Ὠανο 
5Ροκεπ ον1], Ῥεας σνζ- 
Ίοςς ο {πρ ετἰ]: Ῥαδ1Ε 
πνα]]1, ΥἩγ 5η] θςδύ ἴποι 
πηοῦ 24 Νου ΑπΠΠΑΒ 
Ἰαᾶ εοπὺ Ἠῖπι Ὁουπᾶ 
απο Οπἱ4Ρλος {πε Ώἷρ]ι 
Ῥτϊερῦ, 

25 Απᾶ ΒΊπΙΟΠ Ῥείογ 
Βουά απὰ Ἱπναχηιοᾷ 
ΠΙπηςο]ξ, Τε οεπὶᾶ 
νλοχείοτο υπίο Ὠίΐπα, 
Ατί πρί ἴποι α]ξςο όμε 
οἱ Πϊς ἀἱ-οεῖριες2 ο 
ἀεπ]οᾶ 1, απά οσαιᾶ, 
1 απι ποῦ 26 0µΠ9 
ο πε εογνηηίς οἱ {πο 
πὶρ Ῥτϊερο, ωαῖτπρ ]ῖ5 
ΚΙΠΕΠΙΑΠ 3ΤΝΠΟΒο6 ους 
Ῥοΐοτ ους ος, ει, 
Ῥῖᾷ μοῦ 1 5οο ἴἶιεο ἵπ 
τηε ϱατᾷεηὮ νε] Ἠάπη 2 
27. Ἰοτετ ἴποπ ἀωι]κά 
αροῖη: απά Πππιες]- 
Ανο]σ πο σοε] οζεν;. 

38 Τηοπ 1ο ἐπεγ 1ο: 
Φνς{γοηι (πΙαρπας απίο 
Τηθ Πα]] οἑ ]αάρπιεπί: 
απ 1ξ τνας ΟΤΙΥ; απᾶ 
ἔπεγ ]μοπιςο]τες πνοπΏ 
ποῦ Ἰηπίο πο Ἰπάρπιεπῦ 
Ὠπ]], 1ε5δῦ ἐπου Επου]ᾶ 
Ρο ἀεῃ]οᾶὰ: υαὸ μπῦ 
ἴπεν πηρπὸ εαῦ ἴπο 
Ῥα-βοσοτ, 29 Ῥ]]αΐθο 
ἴποιπ νεπῦ οαῦ αλίο 
ἔηοπα, ππά εαΙᾶ, πα 
αοοιδα οι Ὀχίηπρ το 
πραϊηςε ΤΠ τησ] 2 
90 Τ1εγ πΏςπγοτεᾷ απᾶ 
βπῖᾶ πιο ἨὨϊπι, ΤΕ Ἰε 
Ὑνετο μοῦ α πιπ]θΓπείος, 
πο πγοιι]ᾷ ποῦ Ώπτε ἆσ- 
Ἰϊνετοάᾶ πα αρ ΠΡΟ 
1ηἨοο. . 31 1]ιοα »ι]ᾶ 
Ῥϊ]αΐε ἀπίο ΠΟ, Τακε 
γε Ἠΐπα, παπά 1αάῤε Επι 
βοοοσά]πρ ἴο σου} 1.) | 
Τ]μο «οσα :ΤΠογθίογθι 
βαϊᾶ ππί{ο Πἶπα, 15 ἶ5 ποῦ 

1 λελάληκα Ώανε 5 
Β]1 οι ΤΙ ΑΥΗ:, 
4 ---ο ΙΤΊ1τΑ. 

5 Πειλάτος τι 

Ψ κακὺὸν πριῶν ΤΤτΑ. 

ο ἐρωτᾷς; ἐρώτησον (ἑπερ. νή) ΕΤΤΙΑΝΓ. 
--- οὖν Ιω αίωχς ΕΕπ[ττ]Α. 
κ -- ἔξω ουῖ ΗΤΤΑ, 

ο ΠΩΑΛΝΝΗΣ. ΧΝΥΠΙ. 
των -- ο. στ πο 

ἐλάλησαὶ τῷ κόὀσμῳ' ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν Πτῇ! σύνα- 
8Ροκο ἍἉᾖἴοτῆο ποτ]ὰ; 1 ΒΙΥΑΥΕ Ἰαυσαπυ το ΕΥΠ8- 

γωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου "πάντοτε' οἱ Ἰονδαῖοι συνέρχον- 
Ροβαθ απᾶ Ἱπ ἴπα ἴοπιριθ, γγπετθ Ἀἶνναγβ ἔλο 767/8 σος Το” 

) νο ΄ ὖδε 9] ΄ ο» κ ον 

ται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδεν. τί µε δἐπερωτᾷς; 
Ρείλοτ, απά 1η Βεοτεν τι 15ροκε ἡµποϊλίηρ., «ΠΙησ παο ἀοβῖ Ώου αμθοοπ2 

ἐπερώτησονὶ τοὺς ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς ἴδε οὗτοι 
αἀεβί]οπ. 1Ἠοβε πο Ἠατε Περτά πλαν Τβροκο {οί]μοπι; Ἰο, ἴμογ 

”, .. ντ 4φ. μιά - ” -” » ΄ - -- 

«οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. 22 Ταθτα.δὲ αὐτοῦ.είπόντου εἷο Ετῶν 
Κποςν ππας "Βαϊᾶ 1. Ῥυἡ ἴποςε 1ΠΙΠΡΒ 1ο 2Ηἱ5 βηγίησ οπε οἑ 1Πθ 

ὑπηρετῶν παρεστηκὼς' ἔδωκεν ,. ῥάπισμα τῷ 
, οΏῄοετβ βἰαπάῖηρ Ὦγ Εβτο κα Ὀ]ου ψΙζἩ ἴπο ρα]πι οἱ {πο Ἠαπᾶ 
ἤ η .. ) ., 2 ΄ . ”. μα η ΄ 

ν Ἰησοῦ, εἰπών, Οὕτως ἀποκρίνῃ τῷ ἀρχιερες 295 ᾿Απεκρίθη 
ἴοῦεδα5, βαγίηπρ, Τπαβ απηβγοτεδί ἴἨοιι ΤηΠο Ἠϊσ] ργ]οςί 2 ΞΑπονγογθοά 

αὐτῷ αὸ' Ἰησοῦς, Ἐἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ 
αΡΐπι 1168, ᾖ1Ι οτι ἆ 5Ροκο, Ῥειχ ἩἼνπθββ οοποεγπίπᾳ {]ιο 

κακοῦ' εἰ-δὲ καλῶς, τί µε δέρεις; 24 ᾿Απέστειλεν" αὐτὸν 
ετΙ]; Ῥαῦ 1ξ Ἅπο], πἩγσ πιο θἰτὶκοςί ίποι 2 35οπρ δηίτν 

ςε 3”, ΄ 9 .. Γ . [ 

ὁ Άννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. 
1Ληης5 Ῥουπᾶ το Οᾳϊαρίιας ἴλο Ἠ]ρηῃ ρτῖοςί, 

25 Ἠν.δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ ϐερμαινόμενος 
.3ΝουΥ ὅππά ΤΒΙΠΙΟΠ "Ῥετεχ ςιππαίπρ απᾶ πι αγ πλῖης Ηϊποσο]ξ, 

εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν.μαθητῶν αὖὐ 
μετ ϱαἱᾶ ἴπεχοξοχθ ἴο Ἰΐπα, 3Νοῦ “π]-ο οι 5οξ 5ῃ5 Ἰ,ή5αίριος 

ω 
του 

εἶ; ᾿Ἡρνήσατο-ἐκεῖνος, καὶ εἶπεν, Οὐκ.εμί. 36 Λέγει εἷς 
1ρτοδ Ἠο ἀαπ]σᾶ, ππᾶ  κοα]ᾶ, 1 απ. ποῦ, Φ475 ΟἨθ 

ἐς τῶν δούλων τοῦ ἀρχιρέως, συγγενὴς ὢν οὗ 
οἱ ἴἩθ ΤῬοπάπιεη οξ {πε Πἱρα ρτῖεςῖ, Ἱήῃσπιαα  ἸΤαΐπρ [οῦ Βίπι] οἳ πὭοπα 

ἀπέκοψεν Ἠέτρὸς τὸ ὠτίον, Οὐκ.ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ 
3οα0 3ο αῬοίοςε πο ΙΧ, 31"ποῦ λος, απ η πε µΡατυπ 

μετ’ αὐτοῦ; 27 Πάλιν οὖν ἠρνήσατο "ὁ' Πέτρος, καὶ εὐθέως 
να Ὠῖτα 2 Αραἰα Ἰπεχοίοτο “ἀθπῖθά αῬείοχ, απᾶὰ Ἱπιπαεᾶίατο]σ 

ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 
Ά οροΚ οΓΕ7Υ., εθε 

98 ”Αγουσιν΄ “οὖν - τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ 
Τπεσ ]εαά ἰπετεξοτθ περα ἍΊτοπι (αἴαρμης ἀπίο {μα 

΄ : τ ῃ ε πμ. ΛΑ ϱ ο ϱ) .- ῃ ῃ 
πραιτώριον' ἠν-δὲ ἹπρωΐαἹ καὶ αὐτοὶ οὐκ.εἰσῆλθον εἰς τὸ 

Ῥτπβίοσίπτη, απά 1ῦ τς εασ]σ. Απά ἍΊΤμεγ επἰεχοᾶ ποῦ  Ἅπίο {1θ 

πραιτώριον, ἵνα ἡ.μιανθῶσιν, ὉἹἀλλ᾽ ἵνα! φάγωσιν τὸ 
Ῥχεροχίατα, ἴπαῦ Μεγ παὶρΏῖ πιοῦ ο ἀοβ]εᾶ, ἈὈαύ {παῦ {πεγ πιοὶρΏϊὶ επ 1πθ 

πάσχα. 39 ἐξῆλθεν οὖν ὁ ὙΠιλάτος! 3 πρὺς αὐτούς, καὶ 
Ῥῃδβογες. 3γγεηῖῦ "Εοσίμ ""πετεξογο α1Ρ]]αίο το έποπη, απᾶ 

σεῖπεν,! Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατὰ" τοῦ.ἀνθρώπου.τούτου; 
εα1ᾶ, Ὑπαῦ αοομδαῦ]οα ὨὈῬείπηςσο αβαϊηοῦ ο ΠΠΊ8 πα 

90) ᾽Απεκρίθησαν καὶ Σεἶπονὶ αὐτῷ, Βϊἱ μὴ-ἦν οὗτος 
Τ]εγ αλςπειοᾶ απᾶ βαῖᾶ 1ο Ἠΐπα, 16 ποτε ποῦ ο 

ποιός»! οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν. 91 Εϊπεν 
ἀοες, 3ποῦ «5ο δίπορ Άπτο Ἔνγοι]ᾶ Ἠπτο ἀο]τογοᾶ πρ Ἠΐτη, 3πα]ᾶ 

εοὖνὶ αὐτοῖς -3δϊ ΣΠιλάτος" Λάβετε αὐτὸν ἡὑμεῖς, καὶ 

Όκακο- 
αἩ οτ]] 

3ΨΠΟΥΘΕΟΤΘ “"ἴο ΣέΠεπα αΡί]αΐα,  Ῥικο Πίτα Σο, απᾶ 

κατὰ τὺν.νόμον.ὑμῶν κρίνατε «αὐτόν. Ἐἶπον Ιοὗνὶ 
Ποςοτᾶῖπσ το τοι Ίαπ πάρα Ἠ]τη, απιῖᾶ Ὁπετείοτο 

πι τῇ (οαᾶ 3) ΑΙΤΤΝΑΝ. Ἡ πάντοθεν Ε; πάντες 
Ρ παρεστηκὼς τῶν ὑπηρετῶν ΙΗΓΊΤΑ. 

Ἐπρωΐ ΟΙΤΤΙΑΥΥΓ. Ὁ ἀλλὰ ΗΤΊΤΑ, 
α-' Κατὰτ. 3 εἶπαν ΏΤττα. 

{--- οὖν ΗΤΤΑ. 

Ῥοκοη Ι1ΊτΑΣΓ. 

5--- ὁ ΙΤΤΓΑΥΓ. 
7 φησίν 5685 ΤΤΙΑ. 

ο|οὐν] 1, ἁ-- ὁ ΤΡΑ, ε--- αὐτόν τ.. 



ΧΥΙΠ, ΧΙΣ. 0Η Ν. 

αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι Ἡμϊν οκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα"' 
διτο "]ῖπα ἸτΠο . 329198, : Το 8 39 18 Ῥεσπα],{θᾶ {ο ρυΐ 51ο “ἀθηί] 1Π9”0πΠ6; 

8) ἵνα ὁ λόγος τόῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σηµαίνων 
τηλ! ἔλο πνοτά οἱ ᾖοδαςβ πι]σ]ηῦ Ῥο  αιήη]οᾶ πγλ]ο] ὮἩθ 5ροΚκο Επ σνω 

ποίῳ θανάτῳ  ἤμελλεν νἈ ἀποθνήσκειν.: 99 Ῥίσῆλθεν οὖν 
ὼσ πας ἀεμίπ  ἍἨο πας 4ροαδ ρ ἀϊθ,: [3Επίετεὰ “ΙπογοΓοχθ 

2. 

εί τὸ π αιτώριον; πάλιν! ὁ ἈΠιλάτος!, καὶ ἐφώνησεν.. τὸν 
31ητο 51ῃθ Ῥεαβίοσίωσα᾽ πραϊπ ιο : Ἀπᾶ "; οα]]εά 

... 
- 4 - 

᾿]ησοῦν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ; 
9βΙβ, απᾶ ϱαἱᾶ {ο δαν, μου λατ ἴπο Κάπρ οἳ ἴλθ φ6νρῇ 

94 ᾿Απεκρίθη Ἰαὐτῷ πα ̓ησοῦς, ΧΒΑΦ᾿ ἑαυτοῦ' σὺ τοῦτο 
ο οοστεα θμίτα, { 116518, Ἔτοπι 1Ἠγδο]ί Άλοα  ηί8 

λέγεις, ἢ ἄλλοι Ίσοι εἶπονι περὶ ἐμοῦ; 9δ ᾿Απεκρίθη 
Νβαγοθῦ, ο; «οἴλοχ5 ”ΐο 5ἱπεθ η βαγ Π5] απο Ίηθ 2: ΞΑπον/ογοᾶ 

ὁ ἈΠιλάτος,ὶ Μήτι ἐγὼ ̓]ουδαῖός εἰμι; τὸ ἔθνος τὸ σὺν καὶ 
1Ῥ{]αἴε, δα. απ ὃ ΕΝιίίοα «ΤΠ απά 

οἱ ἀρχιερεῖς ος σε ἐμοί:, τί ἐποίησας : 96᾽ Απεκρίθη 
{λε οΏ]εῖ Ργίθ-{5 ο]ήτοχοᾶ, πρ Ίἴηπθρ 19 πηθ: ποὺ ἀῑάδί ἴποι 2 3Αηδινοτοὰ 

πρι Ἴ σοῦ ἛἩ ασιλεία ἡ ἐ οὐκ.ἔστιν. ἐκ τοῦ. κόσ ου. τούτου" ᾿ ] 
1]οςα8, ο ον, Ἰᾳποῦ οξ τὶς πνοσ]ᾷ; 

εἰ ἐκ τοῦ.κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται 'ἂν 
1 οἳ 1Π18 γνοτ]ά Ῥ/ετθ ο 1ΙΩΥ, αἲλοπάσπίς 

οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο! ἵνα ἡ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις" 
3ΤΙΥ πιοιι]ᾶ ΕΡπυ . ἴπαὶ Ι λεν ποῦ Ὦο ἀε]ίγοτεά πρ ἴο ἰμο 1ος; 

νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ.ἔστιν ἐντεῦθεν. 97 Ἐἶπεν οὖν 
Όπέπου κπρᾶοπα παν ἍᾖἸδποῦ ΣΓΟΠΩ Ἰσηςθ, 3 σολ]ᾶ “1Πετεξοτθ 

αὐτῷ ὁ "Πιλάτος, | Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ᾿Απεκρίθη οὐϊ 
350 δἨῖτα /1Ε1Ηπ{ε, Τπον 8 ΚΙπρ ατὸ ἴποι δ 3Αποιγοτοὰ 

᾿ησοῦς, Σὺ λέγεις, ὕτί βασιλεύς εἰμι τόν ναι εἰς τοῦτο 
1Ἱερα, Τποα αν, {1{], 1ο 8 Κίπς 3ΛΏ ᾶοτ ᾖ1λ]8 

γεγέννηµαι. καὶ. εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα 
Ἠαγο Ώθυπ αη απὰά 1ος Ἅᾖλίδ 1 Ἠαντο οοπιθ ΙΠίο ἴλο πνοχ]ᾶ,  τλπαῦ 

μαρτυρήσω πε τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὑῶὼν' ἐκ τῆς ἀληθείας 
1 ο δὴ Ὅθηαυ ΜΙΠορβ{οίμοθ 1πίῃ. ποσίαπῃ τληϊ ἵ5 οἳ ἍᾖΊ]λοα Πο η Ἡ 

ἀκούει µου τῆς φωνῆς. 8 λέγει αὐτῷ ὁ Πιλάτος,' Τί ἐστιν 
Ἠθαηί5 ΤΥ νοῖσο. ολ. σίο Πΐπα αῬῃπίε, ν΄ ον. 18 

ο ορΕῃ 
ἀλήθεια;: Καὶ τοῦτο -- εἰπών, πάλιν ἐξῆλθεν πρὺς τοὺό 
ττπἩ 2 Απᾶ ᾖἰπίς ' Ἠατίηπρ βαἷᾶ, αραῖπ πε ποπῦ οι Το {πο . 

» ΄ Λ ’ γ -- ι) " ] / τ., ” ΄ « ΄ η 

Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἐγὼ οὐδεμίαν Τἀϊτίαν εὑρίσκω ἐν' 
Φ6νΒ, «ΛΠὰ ΒΥΕ ᾖΤοῖπεπ), 1 πο μ.ο Σπυ]ὸ Ἀπᾶ 

αὐτφ.! 99 ἔστιν.δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα "ὑμῖν ἀπολίδωϊ, 
Πωλ, 

ἐν τῷ πάσχα" βούλεσθε οὖν αὑμῖν ἀπολύσωϊ τὸν βασιλέα. 
Ἀῦ ἴηρ Ῥανδοτογ; τ πάτο Ἅ1πεχεξοχθ {οσοι 1 5ου] τεΊθαςο ἴπθ κΙπρ 

τῶν Ιουδαίων] 40 Ἐκραύγασαν οὖν πάλιν Ὁπάντες," λε- 
οξίπε οοποῦ Τεν Ξοχ]εᾶ “οαῦ “«Ποχεξοχθο βαίι, 1211, θα 

Ύοντες, Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν' ἦν δὲ ὁ Βαραβ-, 
116, Νοῦ «Ὅλὶς 9Π6, Ῥαῦ Ῥατανρας, Νοτ 388 18: σαν 

βᾶς ληστής. 19 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ ἈΠιλάτος! τὸν Ἰησοῦν 
ας Ά ΤΟΡΡΟΣ. που ἴΠετεξοτθ τοοκ 1Ρ1]αΐ9 φοδα5 

καὶ ἐμαστίγωσεν. 3 καὶ οἱ στρατιῶται πλεξαντες στέφανον 
Άπᾶ 5οουτρεᾶ {[Πϊπι]. Απάᾶ ἰηθ ΝΟΙά1ΕΣΒ Ἱατίηρ Ρ]β{ιεᾶ κα οΓΟΠΏ 

 Βηοχοᾶ Ἠίπα, 

Σ1Π᾿ 

901 
1β9ν{Π] ἆοχ πε Το ραῦ 
ΑΏΥ ὨΙΑΠ Το ἀοπι]ι: 
92 {Ππῦ ἴπο 5ηγίηςσ ος 
Ίθθις ταϊρΏί ο 1ι1]- 
Ώ]]εᾶ, ννλ]ο] Ὦς 5Ρακο, 
Ρἰρπ]{γίηρ π Πα ῖ ἀσπίαι 
Ίο 5Ώοι]ὰ ἀἱο, 95 Τπεπ. 
Ῥ]]αίο ομτετεᾶ Ἰπίο {16' 
ἠπάρπίεπέ Ἠα]] αραΐτι 
απᾶ σρ]]εᾶ ᾖεδας, απᾶ 
«θά υπῖίο Ἠΐπαι, Ατὸ 
/ Ίποα πο Ἐϊνρ οἳ ἴλο 

94 «ε8ιβ αἩπ- 
ΒηγορΏ 

{οι 1Πἱ9 τηίπρ οἳ {πγ- 
Βε]{, οἵ ἀἱά οἴπετε εἰ] 
4ΐ ἴποε οξ 1197 3δ ΡΙ- 
1ηΐο απρινοτοᾶ, ΑπιΙ α΄ 
16 ΤΠϊπο οὗ 11- 
ποπ απἀά Ίπαο οἨπ]αξ 
Ῥτγϊοςί» Ὥπτο ἀε]]νοτεᾶ 
Ίπερ απῖο Ίηθ: Ἰν]λπῦ 
Ἰηςδὺ ἴποι ἆοπαῖ 3θος- 
518  αηρδποτοᾶ, ἩΜἩτ 
ΚΙπρᾶοπι 151ιοῦ οὗ 118 
π/ογ]ᾶ: 14 τιγ ΚΙηράοπι 
πνεχο οξ 1Πΐ5 τνοχ]ᾶ, 
ἆλεη πνοα]ά τη 56ζ- 
ναπίς ΑΡΗ, πιι τ 
»Ποιι]ἆ χιοί νε ἀς]]τογεά 
1ο 1ηο ζονς: Ὀιῦ ΠΟΥ 
18 ΤΙΥ Ἐϊπρᾶοηι ηοῦ 
ΣΤΟΙΩ Ἠεηςο. 57 Ρ1]1τθ 
1Ώςχείοτο βπ]ά παπῖο 
Ὠϊπα, Ατί ἐποιι Αα ΚΕ 
ΤΠομ 2 ζ6εξας5 αλβτνετοά, 
Τηποι βαγεςί ἐλαϊ 1 απα 
8 Ἐϊῑπρ,. Το 1Πῖς εμᾶ 
ΥΥ8Β 1 Ῥοχη, απᾶά 1ος 
118 οβΏς5θ οππης 1 1πίο 
{πο πνοτ]ά,ἔπατ 15ποα]ά 
Ώεχ τ/ήτησςδς απίο {πα 
ἐταίῃ. Ἐναγοποίλαῦ 
18 οἱ {πε ἱττίῃ Ποατεία 
πηΥ Ὑνοῖσι. 38 Ἐϊ]αῖθ 
βαἰἰἩ ππῖο Πίτα, Παῦ 
19 ὑτοῦῃ 2 Ἆπᾶ τνηοπ 
Ἡθ Ἠαὰ βαὶᾶ 1Πῖ5, Ἡε 
επ ουῦ αραϊη Ὁπίο 
Ίπθ αἆ6πβ, απᾶ 5αλῖπ 
πιΏῦο ΊἨοπα, 1 πα ἵπ 
Ἠϊπα πο ἀπα]ῦ αἱ αἲ. . 
39 Ῥυΐ το Ἠατο Αα οἳς- 
Ίοπ., ἐπαῦ Ι εΏομ]ά 16- 
Ίσβδε Ἀπίο τοι Όπε αἲ 

1οπβῇ 

»1Ώθ Ῥ4ΒΡΟΤΟΥ: πν1]] το 
ΊΠετγεξοτο 1παῦ Ἰ τε- 
Ίεβδό υπίο τοι {πο 
Κϊπρ οἳ Ίἴπο ᾖοονςὸ 
40 Τπεπ ογῖθᾶ 1πεγ αἲ] 

Ῥαῦ 1115 α οαείοπι ἹΐΠ σου ἴμαῦ οπο ἴογοι 15που]ά τε]εαβεὴ, πσαῖπ, βατ]τρ, Κο ἐπ]8 
πηςπ, Ῥαῦ Ῥαταρρας. 
Νου Βπταῦνας Ίνης ἃ 
χοΏρεε. ΧΙΧ. ΈΤπεπ 
Ῥ]]αΐο 1Ώετεξοτο ἴοοκ 
2681ΠΒ, απᾶ β5εουτρεά 
πι. 9 Απιᾶ ἴπε εο]- 
ΑΑἱ6χβ Ῥ]ατίεά α οτο 

Ε πάλιν εἰς τὸ πραίτώριον ΠΠΤΑΥΨ. Ἀ Πειλάτος τ. 
Χ απὸ σεαυτοῦ ΕΤτΑ. | εἶπόν σοι ΤτΑ. αι ὁ ΟΗΤΤΤΑΥΓ. 
5--ὁ[α]ν.. Ρ-- ἐγώ (εαά εἰμι 1 ατη) στη α]. α[ἐγὼ]τ1, 
ὉπΤτΑι! 1 ἀπολύσω ὑμῖν πηρ Ὁ ἀπολύσω ὑμῖν 1ΠΤΙΥΥ. 

α. 
α 

ο-- αὐτῷ ὃ ΓΤΤΤΑ; .-- αὐτῷ νι 

Ἡ οὐ ἐμοὶ ἡγωνίόοντο ἃ ἂν τν. 
. εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν 

ο : πάντες τε 
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ιν 

ΙΤΟΑΝΝΗΣ. πΙΧ, 
σαι πι ποτ Ες - 3 : -- τρ ατα. μαι 7 

οἱ ἔλοσπεν απᾶ Ῥαή ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῷ, καὶ ἱμάτιον πορ- 
οἩ Ἠϊ5 Ἰορᾶ, ππᾶ Ό]εγ 
Ῥαΐῦ οἩἳ πι α Ῥυτρὶο 
χοῦο, 3 απᾶ εαἱᾶ, Ηι1] 
Κῑπρ οξ ὐπο ᾳοπνς 1 ππά, 
ἔπογ φιποῦα Ἠϊπα ία 
Ολοῖτ Ἰαπᾶς. 4 Ῥϊ]αΐο 
ἔλογο[οτο πνοπυ Εοτί]μ 
πσαῖπ, Απά επ]Ὦ ατο 
{λοπα, Βοπο]ά, 1 υτίτπς 
Ἠῖωι ξοχ(]ν {ο Υοιι, ζ]ιδ 
Ψο Ώιαγ Κπον ὑπαῦ Τ 
πα πο Εαα]ὸ ἵν Πῖπα, 
5 ΤποηΏ οππιο «56δἱΙ8 
ΤοτίἩ, ἹΠοπλπᾳ Όμπο 
ουοπη οἳ ἐπογπβ, απά 
ἔλο Ρατρὶοτοῦθ, Απ 
Ρἰαίο Φαϊι Ἅπτηῖο 
ἴποπα, ὨΠεπο]ᾶ πο 
ἉΏπΏ [ 6 Ίο ἔ]ο ο]ῖοξ 
Ῥτϊεςίς ὑ]εχοξοτο αᾶ 
ο{Πουτς εαπγ Ἠΐπα,, ἴΠογ. 
ογῖεᾶ ου, βαγἰηᾳ, Οχιι- 
οἵεν Λῑπι, οχποῖξγ Πε, 
Γ]]αΐο αβΙ(Ἡ ἍἉππίο 
οποπα, Τακο 76 Ἠϊπι, 
Άπια οτιιοῖξγ ]ήπα- Χοχ Τ 
Ἀπᾶ πο Επι] 1 Πλ, 
7 Τπο ἆᾖοινς απς5πογοᾶ 
Ἠϊπι, ο Ἠπτο ῃ Ίπὶν, 
αππᾶὰ ὮΥ οιις Ίωπ ο 
ουρΏί ζο ἀῑςε, Ώσσπαξο 
ὮἩε Ιωπᾷο Ἠϊπασοϊ{ξ {ιο 
Βοπ οἳ ἄοά. 8 Πες 
Ῥ]]πϊο ὑλυτοῖοτ”' Ἡοντᾶ 
Ὅμαῦ βηγίησ, Ἡο 1ης 
ἔπο Ποσο [τα]; 9 απᾶ 
νγοπῦ αραϊηπ ἀπίο ἴπο 
ἀπᾶρπιεωυ Ἠπ]], απᾶ 
Βιήτὰ ἹἈπίο εσας, 
Ὢ/πεπησε αγέἔποι 2 Βαΐ 
ζομας μανο Ἰήπι πο απ- 
Εννον. 10 Τ]ιοι κανα. 
Ῥϊϊαϊο τιπίο πα, 
Ῥροα]κεδύ έλοι ποῦ τη- 
το πιο Ἐποννορῦ ἴποιι 
ποῦ τλαξ 1 Ἠανοροπνος 
{ο οχιιοῖ{σ {ποε, αιᾷ 
Ίιιτε Ῥοιθσ Το τε]Ίθαδο 
ἆμυςοδ ᾖ1ἱ ἆθεας αἩπ- 
βποτοᾶ, Τποα οοπ]ᾷορί 
Ὥατο πο Ροπετ αἱ αῖ 
αριϊιδὺ π]ς, οχουρύ 15 
Ψ/οΥο 5ΊΥθ6υΥ ἴπορ Έχοπα 
Ἀθρτο: Όπδγοῖοχο Ὦςθ 
τας ἀολλνοτοᾷ πηο τ1η- 
Το του Πα] ἔπο ρτοπῖ- 
ΕΥ 5ΙΠ. 12 Απ Έτοτα 
τηςησοξογί Ῥ]ήπίο 
εοιισ]ῦ γοτο]εαςδο Ἠῖπι : 
Ῥπς τς ζουν» οχγ]οᾶ οιι6, 
εινίπᾳπ, Τ ἴποι Ἰοῦ 
ΣΗΙΡ ΏΙΩΠ ῥο, Ίλοα ατό 

ὅ -γ΄ καὶ Πρχοντο πρὸς αὐτὸν Φπᾶ ο.ΊΏε ἴο Ἠϊπα Έ/ηπγΑ. 
εδ οὖν ΟΤΤΙΑ. λος ., ας ρ ς ο ΄ 

αὐτῷ ΙΠι; αἰτίαν ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν εὑρίσκω Α; αἰτίαν οὐχ εὑρίσκωτ. 
θά ΓτνΑ. - 

ΤΙΓΑ.. ἆ ἴδον Τ. 
Ἰ --ἡμῶν (γεαᾶ ἴπε Ίαν) τΤΊτΑ. 
..-- οὖν πα]. 
[πτι[Α 1]. 

δοµένον σοι ΤΤΤΓΑ. 
Ἡ εκραύγαόον ΙΤ; ἐκραύγασαν Ττ. 

πι ἀπολῦσαί σε, καὶ ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε ΙΤΊτΑ. 
9----ὁὃ ΑΙ ΤΊΤΑΝΓ. 

οἳ {ποτης ρπιΠί]οα Ἅκ«ἨΙΒ ποια, πιιᾶ Ἡ 3ε]οπξε ἀρατα 

φυροῦν περιέβαλον αὐτόν, 8 "καὶ ἔλεγον, Χαἴρε, ὁ βασιλεὺς 
Ῥ]ο σπδῦ ατουπᾶ Πῖπα, απά οεμᾶ, -Παῖ, χΙπΡ 

. ” ΄ ὃν ν σσ’ Π Φ -- ε ΄ 
τῶν Ιουδαίων" καὶ Ψἐδίδουνϊ αὐτῷ ῥαπίσματα. 
οἳ ἴπο 7οννς ! ππᾶ Ἅπογβατο ἍἡἨΐπι Ὦ]οσνς πτ]ι ἔ]λο Ῥα]τα οἱ {19 απά. 

4 3 Εξῆλθεν Σοῦνὶ πάλιν Ζἔξω ὁ Πιλάτος,! καὶ λέγει αὐτοῖς, 
αγγοπῦ “Ὅμοταοτο Ἱαραῖαπ δοιιῦ αρ1]πΐ66,.  αμᾶ 875 ΄ Το ἴμεπ, 

” ὃ », : » - ” μη - ϱ ρε) 1... 
ἴδε, ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε τι "ἐν αὑτῷ 

Ῥοπο]ᾶ, 1 Ὀχίηα Πίο ”σοι λΠῖπ Ἅομῖ, Ίἴλππῦ Υ6ΤΩΛΥ Κποπ παν Ἱπ ἍἡἈἨῑπι 

οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω.ὶ ὅ Ἐξῆλθεν οὖν Ρὺ! Ἰησοῦς ἔξω, 
ποῦ ΑΠΣ Σπυ]6 1 απά. ὙΠποηπῦ ἍἈποτυ[οτο ΄ 1618 ουξ, 

φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πα ριον ἱμάτιον. 
πυθησῖπς Ίο "ποταγ οσο απᾶ ἴπο ρατρίθ ε]ουκ Ἡ 

α -- ” ͵ καὶ λέγει αὐτοῖς, "Ίδει ὁ ἄνθρωπος. ϐ Ὅτε οὖν Δεῖδονὶ 
πηᾷ Ἡς 5.75 ἴοίποτι, ἈΒε]ο]ά ἐπ πυπ ΠΟΠ {ἨΠοεχθξοτο 8. 

αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν “λέγοντεςιὶ 
Ἠΐτα ΄ἴπε οπ{εξ ρτϊῖοδῦ απᾶ ἴπο Ο{ΠΟΡΥ8 1πογ οτῖοᾷ ου ΡΗΥΙΠΡ, 

ρ ͵ - « 
Σταήρωσον, σταύρωσον.  Λέγει αὐτοῖὸ ὁ ΕΠιλάτος,! Λάβετε 

ΟταΜγ, οτιιοῖἩγ {[Πῖηχ]. "δασςδ το ποια αΡ]]αΐο, Τηκοι 

αὐτὸν ὑμεῖς κρὶ σταυρώσατε'  ἐγὼ-γὰρ οὐχ-εὑρίσκω ἐν αὐτῷ 
ΠΠ πθ αιὰ οταοῖσ ᾖ[ππι], 3ος] Άπια Ἰοῦ ἵηπ ἡἨΠίπι 
»/ 3 Ὠ ῃ πω : ” προ στη , λ 

αἰτίαν. Ἴ ᾿Απεκρίθησαν Ῥαὐτφὶ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, 'Ἠμιεῖς νόμον 

» 

π Ταα11, ΦΑπςινογοᾶ Ἅπϊα 1πο επ, Ίο Ά Ί1τν 

ἔχομεν, καὶ κατὰ µτὺν.νόμον ἡμῶν! . ὀφείλει ἀποθανεῖν, 
Ἠητε, ΆΑπά αοοογᾶῖιρ Το οιιΧ 191ν πο οασπῦ φοᾶΐθ, 
ιῃ [μι ῃ εν 21 ὁ , ϱ ϱ/ γ ” 
ὅτι ἑαυτὸν υἱὸν θεοῦὶ ἐποίησεν. 8 "Ὅτε οὖν Ίκουσεν 

Ὅοσσιιςο ἈἨ]πιβδε]ξέ ἍἩΒοπ. οξ θοᾶ Ἠσθπτιπρ, . πιο} ΤΠΟΤΕΕΟΣΘ -πθητά 

ὁ ΕΠιλάτος! τοῦτον τὸν λόγο» µμᾶλλον ἐφοβήθη, 9 καὶ 
αΡΙ]αΐ9 ταῖς πποχᾷ [πο] Ἠ]οχο Ίο ης α{ταϊᾶ, ππᾶ 

-- [] ” . ” /᾿ . ’ -” -” ΄ 

εἰσῆλβεν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν, καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ, Πόθεν 
ποπῦ ΊΠπίο πο Ῥτοβοχϊαια Αραϊηπ, απᾶ 455 {0 ἆοβπς, πομοθ 

- ΄ « ο } ” 2 ΄ » ” κά - ΄ 

εἶ σύ; Ὁ.δὲἸησοῦς ἀπόκρισιν οὐκ.έδωκεν αὐτῷ. 10 λέγει 
ατὸ ἴποια 2 Ῥαῦ ζεδας ΆΏ ΘΏΒΥΓΟΓ ἀϊᾷ πο ᾳῖτα Ἠϊτι, 35η 

Ἰοζ)ὶ αὐτῷ ὁ ΕΠιλάτος,! Ἐμοὶ οὐ-λαλεῖς;,  οὐκ.οῖδας 
3ΗΠεχείοχο “5ο Ἠ]πα αῬΠαΐο, Το πι βροπ]κοδύ ἔ]ιοι μοῦ 2 Ἐποσεςί ποίτηοια 

ὕτι ἐξουσίαν ἔχω Ἀσταυρῶσαί ος, καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀἄπο- 
ἀΠαῦ παἰλοτψ Τηπτο νο οιιοῖξσ μοι, απᾶ απἰποτΙϊγ 1 ΊἨατο ᾖ{οτε- 

λῦσαί σε"; 11 ᾽Απεκρίθη" οὺϊ Ἰησοῦς, Οὐκ Ρεῖχεσὶ ἐξουσίαν 
Ἴθιςο Έλεος 3Αποπιετοά 1Ίονας, Τ]οιι Παᾶςυ παἰλοχῖ{γ 

» ’ ” -- . , 

ποὐδεμίαν κατ ἐμοῦ" εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένονὶ ἄνωθεν"| 
αποῦ Ίαπγ αδιῖηδῦ το Ἅᾖ 1ῦ νγοτο ποῖ Το 1ηΏθβ Εἶτοι ᾿. Ίτοπι προτο, 

διὰ.τοῦτο ὁ "παραδιδούς! μὲ σοι μείζονα ἁμαρτίαν 
Ου της ποσοαπέ ἴθ πο ζο]άτετς τρ ππθ 19ο 16ο ϱριοπίος βἵη 

ἔχει. 12 Ἐκ τούτου "ἐζήτει ὁ Πιλάτος! ἀπολῦσαι. αὐτόν. 
Ίμᾳβ, Έτοπι Τμ βουρΠύ - Ῥῆατο 9ο το]επρθ Πίτα; 

οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι "ἔκραζον,! ΄λέγοντες, Ἐὰν τοῦτον άπο- 
να ἴπθ ΄ ἆονρ ογ]εά οαῦ, εαγίηρ, "ΤΕ ταῖς Γππβῦ) ἐποιτο- 

Ν ἐδίδοσαν Ι1ΤΑ. κ -Ἑ καὶ 
3 οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν 

υ[ό] τε. ο Ιδοὺ 
αὐτόν Ὠίτω ΕΙ. Ε Πειλᾶτοςτ. κ --- αὐτῷ π. 

Κ ἑαυτὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ Ἑ; νυὶὸὺν θεοῦ ἑαυτὸν 1,1ΤΤΑ. 
ἃ -- αὐτῷ Ἠ]πι 

4 κατ’ ἐμοῦ οὐδεμίαν ΙΤΊΤΑΝΝ. 1 δε- 
5 ὁ Πιλάτος (Πειλᾶτος τ) ἐδήτει 11 ΤτΑή 

:{ὁ Πειλᾶτος ἔξω π. 

8--- λέγοντεςτ. ϐ 

Ρ ἔχεις ἴλοι Ἠαθύ τ. 
5 παραδούς ἀε]ινετεᾶ πρ Ὠτ. 



ΧΙΣΧ. σοἩ Ν. 

λύσῃς οὐκεῖ φίλος τοῦ Καΐσαρο. πᾶς  ὁ βασιλέα 
Ἴθις, ἴποι ατὺ ποῦ α ἐτῖοπά οἱ (σετ. Έτογγοπο 5ΐ1ο Ἀκίηρ 

αὐτὸν" ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίΐσαρι. 13 Ὁ οὖν ΣΠιλάτος! 
3ΏΊταξε]Ε απηαχῖπς πν. αρπϊηςε ζῶ5ατ. Ῥηαία {ποχοξοτθ 

ἀκούσας }Στοῦτον τὺν λόγον. ἤγαγεν ἔξω τὸν Ιησοῦν, καὶ 
Ἠανῖπρ Ἡεατᾶ ᾖ{ἰπῖ5 πυοτᾶι 1εᾶ οιξ 7οφις, Απιᾶ 

ἐκάθισεν ἐπὶ "τοῦ' βήματος, εἰς τόπον λεγόμενον Λιθό- 
βαΐξ ἄοπνπ Ἄπρυαπ ᾖἴπε ἍἨΠιρπιοπί-εεαί, αἲ 4 Ρ]αςθ σα]]εᾶ Ῥατο- 

. τ η 
στρωτο», Ἑβραϊστὶ.δὲ Γαββαθᾶ: 14 ἦν. δὲ παρασκευὴ 
πηρηῦ, Ῥαῦ {η Ἠσυτοιν 

τοῦ πάσχα, ὥρα 
οἳ ἰμε εν οσον [2018] ουχ 

δαίοις, 

σαρναϊλα: (απά 15 πνας Γπ6] Ῥχορατα ]οη 

αδὲ ὡσεὶὶ ἕκτη' καὶ λέγει τοῖς Ἰου- 
απ ο. {πο σἶπίῃ ;) απά ασ το τς 76τνβ, 

Ἴδε ὁ.βασιλεὺς ὑμῶν. 15 δΟἱ δὲ ἐκραύγασαν,' Αρον 
Ῥο]λο]ά γοιχ Κίπρ ! Ῥπϊ ἴπογ «οτἷοά οιῦ, Άπια, 

τ ” ΄ , « κ ΄ 

ἄρον, σταύρωσον αὐτόν. Λέγει αὐτοῖς ὁ "Πιλάτος, Τὸν 
ΑΤΤΑΥ, οχγποῖξγ Πίτα, 3ρηγ5 ᾖὅδίο "ποτ η 

βασιλεα.ὑμῶν σταυρώσω; ᾿Απεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, οὐκ 
Χους Ἐίπς ο κο σα 3Απςπιοτοᾷ ᾖ3Ππ9 2ομίεξ “ρεϊεςίς, ᾿Νοῦ 

ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καΐσαρα. 16 Τότε οὖν παρέδωκεν 
5γγο Ἡαγο α ΚίπΡ εχοερῦ ζ.5ας. Τπεη ἴποτοξοχε ο ἀθ]]τετεά τιρ 

αὐτὸν αὐτοῖς ἵνα σταυρωθῇΏ.  ἨΠαρέλαβον «δὲ τὸν Ἰη- 
Ἠϊπι  ᾖἵο ἴπεπι ἐλαῦ Ὦς παὶρΏῦ ο οτιιαϊβοᾶ, "Τμεν "τους ᾖλαπά ὧε- 

σοῦν ὀκαὶ ἀπήγαγον Ἱ 17 καὶ βαστάζων ἐτὸν.σταυρὸν. αὐτοῦ 
5µς .  απᾶ 1εᾷ [Ππα] βπταγ. Ἆπά ὮὈθατίηρ Ἠ158 οΓ058 
. Πλθ » Δ λ η / έν Ἱῃ λε 
ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον κρανίου τοπον, «ὃς λέγεται 
Ἡθ πεηῦ οπῦ ο Ἅᾖἴπο Ξοα]]οά 306 Ἶπ πκα]] Ἅρ]ασθ, ὙἨΠΙοα 36 σα]]εᾶ 

Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ. 18 ὅπου αὐτὸν ἐσταίρωσαν, καὶ μετ 
1π Ἠεῦρτετν ο]ροίπα: πνΏενθ Ἠΐτα {αγ οχγιοὶβοᾶ, απὰ νι 

»} Ὁ ω- ν ’ . - κό μ ῃ Δ 
αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον. δὲ 
Ἠΐτα 3οἴποιβ πο οἩἳ {λῖς νάθ απᾶ οἩ ἐπαῦ δἷᾷς Γοπο], απ ἵπ {16 ταϊᾷᾶ]θ 

τὸν Ἰησοῦν. 19 Ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ ΣΠιλάτοςὶ καὶ 
1ο5µ5. Απά "πτοίθ Άμ]ςσο τα 311119 αΡῬ]]αϊο απᾶ 

ἔθηκέν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ’ ΄ ἦν.δὲ γεγραμμµένον. ᾿Ἰησοῦς ὁ 
ραῦ Οη ἍᾖΊ]ο ΟΤΟΣΒ. Απα 15 τας πιτ] τον, «εις ἴμο 

Ναζωραῖος, ὁ βασιλεὺς τῶν. Ιουδαίων. 390 Τοῦτον οὖν 
ΝαζατβαἨ5, ᾖἵλπε ᾖἉΚκἴρ οἳ {μα σον. Ἐπϊς πετεξοσθ 

τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ιουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν 
αρ]ι]ο απιἩ Ξτοαᾶά οἱ ἴ]θ 9/ .. ᾶοτ πεας πας 

Ετῆς πόλεως ὁ τόπος. ὅπου ἐσταυρώθη ὁ ̓Ἰησοῦς: καὶ ἦν 
1:μθ λαη λο Ῥ]αςσςθ, '- Ὢπετο πης ογιο]βοᾶ ζοδιςδ; Απᾶ 1 πιξ 

γεγραμμένον Ἑβραϊστί,  Ἑλληνιστί, Ῥωμαῖστί.ὶ 91, ἔλεγον 
αιτνεπ 1 Ἡερτενν, ἅπι ατεεῖς, 1π Τα. ”5αιά 

οὖν τῷ ΙΠιλάτῳ! οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων, Μἠ.γράφε, 
πιποτεέοτο 3ο 19Ρή]αΐε 1ης Ζομίοξ “Ρρεϊεςίβ “οξ5ί1Ἡθ Ἅὖεπς, το ποῦ, 

Ὁ βασιλεὺς τῶν Ιουδαίων’ ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν, Βασιλεύς 
πιηρ οξ ἴΏθ ζεσς, Όαπυ ἴλμαῦ ο μαῖᾶ,  Ἐῑπρ 

Κείμι τῶν Ιουδαίων. 399 ᾿Απεκρίθη ὁΣΠιλάτος! “Ὁ' γέ- 
1 ατα οἳ ἴπα 2ογφβ. ἌΑπου; ογεά ρε Ὑπαῦ 1 Πατο 

29 Οἱ οὖν στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν 
Τη "Έμεχεξοτο μασ πνποι {Πεγ ογασ]βεᾶᾷ 

τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ.ἱμάτια.αὐτοῦ, καὶ ἐποίησαν Ἰτέσσαραὶ 
ὦθβας ποο]ς Β]15 Επηεπῖς, Απά πηρᾷθ Έουτ 

Ύραφα γέγραφα. 
ντ] εη ΤἨατε π]δίεῃ. 

903 
ποῦ 6ᾳβασς {τὶοπᾶ : 
πνἹοςοσγες ἸηηκοίἩ. 
Ἠ]χωβο]{ξ α Κῑπρ Αροα]- 
ει αρβὶηδί Όλα. 
15 Ίπεη Ῥϊ]θέο Ίετε- 
299 Ἠεαχά {Πβύ 5βγΥΙΏΡ, 
Ἡο ἍῬτοιρηῦ «ὁεςαβ 
ΣοτίἩ, απᾶ ϱαῦ ἄοσντ ἵπ 
-λο Ἱαάρπιεηί βοαῦ Ίπ 
Ά Ῥ]ὰος ἐλαὶ 5 σα]]οᾶ 
νἨε Ῥαγεπιεηί, Ὀπί Ίπ 
τλο Ἠορτενν ἄβΡΡ ΛΕΜΕ, 
14 Απ 19 νγας ἴπο Ῥτε- 
Ρ8ΤΑΜῖοη οξ {πο ρα»58- 
9ΤΟΣ, Απᾶ αροαῦ {ἴπθ 
βἰπίἩἉ Ἰουτ: απᾷ Ἡθ 
ΒΑΙ{Ἡ απῖο {πο ὧᾖεννς, 
Ῥεμο]ᾶ τοις ἘΕίπρι 
15 Βαὸ {πεγ οτ]εᾷ οπ8, 
Άπναγ τν Ἡ Πϊπι, Αα 
πνλτα Πῖπη, σγαοῖϊἓγ Ἠητα, 
Ἐλαίο»πΙέλππίο {Ἠοπα, 
Ῥηπ]] 1 οτιοῖγ γουτ 
Κίπρὺ ἍΤῆε οΠίεξ 
Ῥτϊοςῦς αηςπγετεᾶ, 9 
Ὠβγε πο Κίπς Ὀυί (2- 
8η. 16 ΤπεΠ ἀε]]τοτεᾶ 
Το Ἠϊτα Πετοίοτε τιπΌο 
Τπετα ἴο ο ογςῖβεᾷ. 
Απιά ἴΠεΥ {οοκ Ίορπ, 
απὰ Ίθὰ Ἰίπι απναν. 
17 Απιᾶ Ώο Ῥομσίης Π] 
οτοςς πεηῦ {οτίἩ 1πίο 
8 Ῥ]αοε οα]]εᾷ {περίαςε 
οἱ α κα], ὙνπΊΙοα 18 
σα]]εᾶ ἵπ ἴωΏο Ἡορτονν 
6ο]ροίπα: 18 πἨοτθ 
Πεν ογποὶβεᾷ ἨΕΐπι, 
ΑΠὰ Όντο οἴπογ σνϊια 
Ἠ]τα,οη εἶέ]ετ 51ά6οπε, 
Απά {1 ο505 1η {ποταΙαςῦ, 
19 Απάὰ Ῥ]]αΐο πυτοίο 
Τ1ΐ]ε, απᾶ ρα8 Τέοη Ἴ]ιθ 
6Γ058. Απ ίηο ντ] τις 
8, {Ε50Ό5 ΟΚ ΝΑ- 
ΖΑΕΕΤΗ,ΤΗΕΚΙΝα4 
ΟΕ ΤΗΕ ᾖοὅὂΕΙΝς, 
20 ΤΠῖς ὑτ]ο πει τοιιά 
Ώ]αΠΥ ΟΕ ἴπο ὦσσς: ἔοσ 
Τηθ Ῥ]ασε π/Πθτε 0 ε51β 
πνης ογαςΙβεὰ νας η]μ] 
Το ἴμε οἴδγ: Απᾶ 15 ππβ 
πτ] τει Ἱπ Ἠεδτον, 
απᾶ ἄτεεξ, απᾶ Τμπι τι, 
91 Ίμθη βαίᾶ {Πο ομίο 
Ῥτ]οςίς οἳ ἴῃο 7επς ἴο 
Ρα]αΐε, ἸΥτ1{θ χιοῦ, 119 
Ἐ]προξ ἴμπο εινς; πε 
Ὅλαῦ Ἡρθ εαἰᾶ, 8ΣΩ 
ίπρ οἳ ἴμο οὧεπς. 
20 Ῥ]ϊ]αϊθ καπεινετεᾶ, 
ὙΠιαῦ 1 Ὥβτο ουτ]τίετπ 
1Ἠατο πτ]εη. 29 ΤΏεπ 
Τπε βο]άϊετς, ὝἩθη ἴπευν 
Ὠπᾶ οτποϊβθοᾶ ὅεσαβ, 
1οοΚς Ἠβ ΡΑχτπεηῖ5, 
Ἀπᾶτωκᾷθξοτσ ρατί»,ἴο 

π ἑαυτὸν αἰτττΑαν. σ ειλᾶτος, τ. 
(τεαᾶ α Ἰιιάρταεηῦ 5εαῦ) 1ΤΊτΑ ΥΓ. 
ἔπεγ μετείοτε ογ]εὰ οαῦ τττα., 5 οὖν ἐπετείοτθ 1ΤΤΣΑ. 
ΕΤΤΥΛ. ε αὐτῷ (ἑαυτῷ Τ) τὸν σταυρὺν. 1ΤΤτΑ. ὃ ΌτττΑ. 
Ὦ Ῥωμαιστί, Ἑλληνιστέ ττιΑ. 'ἆ Πειλάτῳτ. 

. ἦν ὡς Ίνα οὈουῦ ΓΤΤτΑΥΓ. 
5 τῶν λόγων τούτων Έηοςθ ποτ ππτ{αΓ. 

Ρ ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι 
ἁ καὶ ἤγαγον α; -- καὶ ἀπήγαγον 

Σ ὁ τόπος τῆς πόλεως ΟΙ ΤΤ: ΑΥΤ. 

κ τῶν Ἰουδαίων εἰμί ΊτΑ.»- Ι τέσσερα πττΑὸ 

. --- τοῦ 



904 
ΘτοιΥ «οἰάΐες α ρητό; 
Α)ιὰ ἀ]5ο 5 σοιῦ: ὨΟΙΥ 
ἔλω σοπῦ Ίαν γνλοιῦ 
δΟΑΠλ, ΝΟΤΩΙ 1ΓΟἨΣ 
ἴπο Τἵορ τΠτουρλουτ. 
24 πο οιλά ποχοίοχθ 
ΑΠΙΟΠΡ ΤΠυπΙςο]γες,]οἳ 
αν ποῦ τοπά 15, οαῦ οιςε 
1οῦ» Έωσ 16, ἹἨοβε 6 
αλ]] 6: ἴλπαι με 
ποπ]ρύαχο απὩὶρηπὺ ο 
Σι]β]1εᾶ, πἩΊοὮ 5β1{Ἡ, 
η ]λογ ματίοᾶ τν τα]- 
τασηῦ πΙωοὮρ ἔπετα, αλὰ. 
ΣΟΥ ΏΥ τε»ίμχθ Τπαεγ 
ἀἱά οπισὺ Ἰού. Τηεςο 
1Πίηρ5 Όλεχοθίοτθ 1ποθ 
Βο]ά1οσ5 «14, 

320 Νουν ἴπετε εἰοσᾶ 
Ῥγ ἴπθ οΓο8 σὲ 9 θδις 
Ἠἱς παούλεχ, απᾶ Ἠΐ8 
Ὠ]οίΠογ΄5 ΦΊ8ύεΣ, Ματγ 
1Ἠ9 τυί/ε οἳ Ο18οΡΠΒΒ, 
ΆΑπᾶ Α{αχσ Μαρᾶβ]επο. 
26 Ίπεηπ ο«οεαβ ἴπεσε- 
30Υὀ ΑΔ’ ἨὨϊ5 ΠΙΟΐΠΕΣ, 
Απᾶ ἴμε ἀἱδοῖρ]ο εὐαπάᾶ- 
1πρ Ὀγσ, πνποπι Ὠθ 1οτ- 
εᾱ, Ὦω 5αϊζα πιηίο Ἠ]5 
ΧΩΟΙΗΟΣ, ΊΤοιπσπ, Ὄθ- 
λο]ά τσ βοἡ | 27 Τπεπα 
ΕΛΙ{Ἡ Ἠείο {Πο ἀῑποῖρ]α, 
Ῥειιο]ὰ ἵἩγ πιοῖμοτ | 
Απάᾶ Ίτοπι ἴλμαῦ Ώουνς 
Όλαῦ ἄἰςοῖρ]ο {οοκ Ἠες 
απίο Ἠῖς ΟΠ ᾖ9γπθ. 
93 ΑΕίογ 1Πῖ5, σε5υβ 
Κποινίπς ἰπαῦ αι 
τπίηπσς Ί/θχς6 ποῖ ας- 
οομλρ]]5ηθᾶ, ἴπαῦ ἴ]πο 
πο ]ρίιιγε πι]ρῦ ο Ε]-- 
Π]]εᾶ, φαΐτνπ, 1 ἐπιτευ, 
50 Χοῖν {Ποχετγη8 5εύ 
νιςλθ] {α]χ ο γῖπερας : 
απλά πο ἨΠ]οά 
Βι1Πρθ πνἩ τῖπρρατ, 
Απ ριαῦ Τέ προν Ὦγε- 
ΒΟΡ, απᾶ Ῥαῦ {5ὲ ἴο Ἠϊ8 
πηωμίΠ. 90 Ίπεη ὦε- 
Α35 {µεχθξοχθ Ἠβά τε- 
σοϊγεᾶ (Πο τίπερας, ηο 
εα]ᾶ, Τ0 15 Απ]κΏθᾶ: απᾶ 
Ἶνς ὑουπυθᾶ Ὠ]5 Ἠεαᾶ, απά 
ρ:νο ιρ ᾖἴπο ρπορῦ, 
ὃ ΤΠῃο ᾖ6υνβ ὑπετείατθ, 
Ῥ. «81156 16 νγας ΤΏθ ῬΓθ- 
ῬαγαθίοἩῦ, νου ΤΏθ Ὄο- 
ἀἱος 5που]ᾶ ποῦ τεπιπῖη 
ἩΡΟΙ Της στο58 οπ 1]θ 
Αα ὈραίἩ ἄαγ, (Ίο λα ῦ 
μηνα τα αγ ιν 8η 
ἨὨϊὶσὮ ἆαγ,) Ὀοδοιρβ]ιῦ 
Ῥ]]αΐο τηαῦ ἐποῖχ Ίοσς 
χαὶρηΏυ Ὃρ ὉχοΚεη, πιά 
Τλλαέ επαγ ταϊρηῦ Ῥο {π- 
Κου ΄ανναγ. Ὁλ ΤΠον. 
6ΛΏ10 ΤΠθ νο]ᾷ]θσς, πηᾶ 
Ὅτακε ἔλο 19685 οἳ ἰπθ 
Ἠτ»ί, απᾶ οἳ ἴπο οἴἵποες 
ὙΠίοηὮ τση ογιιοϊβοᾷ 
στη Ἠϊπ, 35 Βαΐ 
Ὦ΄Ποη ἴἹιεγ οβ1ο ἴο 7ο- 

1ΩΑΝΝΗ Σ. ΧΙΣΧ. 

µέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῳ µέρος, καὶ τὸν χιτῶνα. ἦν.δὲ ὁ 
Ραχ:5, Όο θἱοὰ .  «δοιάῖες Ά Ώαχῦ, απᾶ ἍᾖΤπο Ὀμηίος ἍὭὃῬαῦ ὅπας 1411φ 

. "λε 3 - ... . “ 3 »., 

χιτὠν Ἀάῤῥαφος,, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι.ὅλου. 34 πεῖς 
Ἀταπίο 56ΙΙΠΙΘΒΒ, «τοι Ίπο ΤοΡ πποτει Ἰλπτοισλουῦ, Του 

πονὶ οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μ.σχίσωµεν αὐτόν, ἀλλὰ 
απ]ᾶ Ίποτείοο {ο 9Π9 ΑπΠοίΠοΣ, 1ιοῦ π5 ποί τειά 1έ, ναυ 

λάχωμέν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται' ἵνα ἡ γραφὴ πλη- 
1εί ας οαβῦ Ἰοΐς Έοςχ 16 3νἩο8θ 1ῦ βἨ11θ; παν πο βοπἱρίαχθ "παῖρ]υ ὂθ 

ρωθ) «Ὁἡ λέγουσα," Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά.μου ἑαντοῖς. 
Σα]β]ιεᾶ ν/π]ο]Ὦ 5475, Τπογ ἀῑνιᾶθᾶ ΤΩΥ ΡβΥπιεηί5 ΒΙΠΟΝΡ {λεπα, 

καὶ ἐπὶ τὸν-ἱματισμόν.μου ἔβαλον κλῆρον. Οἱ μὲν οὖν 
Άπᾶ Ἅᾖ1οΓ παν τεξύατθ 4Π6Υγ οαδῦ 8 ]οῦ. Τ19 ΄3ΜΠετοξοχθ 

στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 
"κο]άϊοσς - ᾖλθςε ἐπίπρς ἀῑᾶ, 

2 Εἰστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ-μήτηρ.αὐ- 
Απιά βίοοᾶ Ὅνσ πρ Ἅο{088 οἳ 6ᾳεραβ Ἠ]5 παοῖµεΣ, 

-” 6, « . μυ ων μ ε) ω μ] / Ἱ κ - 

τοῦ, καὶ Ἡ ἀδελφὴ τῆς-μητρὸς.αὐτοῦ, ῬΜαρίαὶ ἡ. του 
Ἀπᾶ 119 Ἅἱςίεγ οἱ Π]5 ταοίµες, 31ατΥ ἆμο [ππ]{ο] 

Κλωπᾶ, καὶ ῬΜαρίαὶ ἡ Μαγδαληνή. 96 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν 
οἱ ΟἼοραςδ. απά ᾖἨΜατγ. ἴμο ἩΜαράα]οπο. Ίθθαπς {ποχοξοχο ποείπᾳ 

«τὴν μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα. λέγει 
Παῖ5] πποίµεχ, απᾶ ἴπο ἀῑδεῖρ]ε κἰππαϊπρ Ὦψ Ὑποπ1 Ἡε ]οτθᾶ, 8858 

τῇ -μητρὶ αὐτοῦ," Γύναι, "ἰδοὺ! ὁ υἱός.σου. 27 Ἐἶτα λέγει τῷ 
το Ὠϊ5 πηιοῖμος, ὙΠοπιαπ, Ῥεπο]ᾶ ἍᾖΤΗΥ 5οἩ. πει ο β8ν» ὕο ἴπθ 

µαθητῇ, "Ιξοὺ" ἡ-μήτηρ-σου. Καὶ ἀπ ἐκείνης τῆς ὥρας 
ἀϊδοίρις, Ῥολο]ᾶ ΤΗΥ πιοῖλµεγ. Απά χοπ τῃαῦ ουχ 

ἔλαβεν ᾽αὐτὴν ὁ μαθητὴς!ὶ εἰς τὰ.ἴδια. 28 Μετὰ τοῦτο 
3εοο]ς «μες πο "ἀἰδοῖριο πο 'Ἠϊβοπνη [Πποπιε]. Αγιος ἍᾖτΠ]8, 
ο] ο 2 ” ε/ ε ΄ ” η ελ / - 

εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα Ίδη" τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ 
Ἀκποπίπῃ 31565υ5 τἴλαῦ α1] {μίπρβ ποπ ἨἈαπο Ῥερη βπΙςΠεᾶ, ἴπαῦ ταϊᾳαύ ο Επ]β θά 

ἡ γραφὴ λέγει, Διψῶ. 329 Σκεῦος Τοῦνὶ ἔκειτο ὄξους 
νἨο 5οσὶρίιιτο Ἡθ ΕΑ5, 1 {Π]τοῦ. Α τεεςε]. ἴπετείοτο Ἴνης εεῦ 30 Ανίπερης 

µεστόν' 3οὶ.δὲ πλήσαντες σπύγγον ὮΌὄξους, καὶ ὑσσώπφὶ 
1{α11, απᾶ ἔλεσ Ἠανίηρ Β]]οᾶ α ΑΡοΏΡο πηῦἩ γΊπεραχ, απᾶ  ἍἨγβΒΡΟΡ 

περιθέντε  προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 90 ὅτε 
ἁμανῖηρ ρυϊ [1] 1ο.  Ἅἴπεγ Ρχουραῦ ἀδ ἴο [1115] πιου{Ἡ, που 

οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος Σὺ Ἰησοῦς! εἶπεν, Τετέλεσται καὶ 
1Ἡρτείοχθ 3ΐοοικς 3ΐμε “τίπερας 1ἴεθις Περβίᾶ, Τί ηαῬῬεεπ πςΠθᾶ; απᾶ 

κλίνας τὴν κεφαλήν. παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. οἱ Οἱ 
Ἠατίηρ Ῥολγθᾶ ἴμθ πεπᾶ Ὢθ γιε]άεᾶ αρ [Ππῇ9] αρὶτϊ ο, Τα 

οὖν Λ᾿Ἰουδαῖοι, Σἵνα µμὴ-μείνη ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ 
3ΓΠΟΤΘΖΟΣΘ 17ονις, τηαῦ πῖρΏὺ ποῦ τεπιαῖη οἩ- 1ποθ ογοΒ88 1ηθ 

σώματα ἓἔν τῷ σαββάτῳ, Σἐπεὶ παρασκευὴ ἠν.ὶ ἦν-γὰρ 
Ῥοᾶῖε οἩ 1πθ. βπθναῖἩ, Ῥεσθαςο [{πθ] Ῥτθραταίίοι ᾖξ ναᾶ, (4οΓ νβα 

µεγάλη ἡ ἡμέρα "ἐκείνου' τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν "Πι- 
δρχος, 341Υ αγλαῦ ἈδαὈΡΑΙ1,) χθηπεβθΏεά Ῥ]« 

λάτον! ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη, καὶ ' ἀρθῶσιν. 
1αΐ0θ ἴλαῦ πωΙΡΗη “νο Ἄνχοκεπ μεῖτ Ἱ6ρβ,  απᾶ ἴβκεη ΑΝΑ7.. 

932 ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν πρώτου κατεαξαν 
ϱ0Απ1θ 1ΠεΓθίέοσθ Τ1θ 8Ο]416Υ8, πηᾶ οΕ1πθ του Ότοκο 

αἲ ε - ς 
τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ Ὀσυσταυρωθέντος! αὐτῷ' 98 ἐπι.δὲ 
ἴπθ 16ϱ απᾶ οξἴμο οὔμες πο Ἅ8 ογιοϊβεᾶ πα ἍἨπαι; Ότι το 

----------ω-----------------------------------------------------. 

πι ἄραφος ΤΤΓΑ. 
[π]»]) [ε]πττΓΑ]. 
Ψ.--- οὖν 11 τιΑΝΥ. 
ἐπετείογθ Π1]] οἑ ἴπε ν]νεριις, 'Ὢγβδορ Ι11’Α. 

η εἶπαν Τ. ο--.ἡ λέγυσα Ὦι. . Ρ Μαριὰμ τ. α--- αὐτοῦ (γεαᾶ 
τῖδε ΙΤΤΤΑ, 5 ὁ µαθητῆς αὐτὴν ΟΤιΑΥΨ. ξ ἤδη πάντα Ι/ΤΊΤΑΝΥ., 
».σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ (--- τοῦ Τ) ὄξους ὑσσώπῳ (ὑσώπῳ 1) αν 5ροηρε. 

Σ[ὸ] τν; -- ὁ ]ησοῦς 3. } ἐπεὶ παρα» 
σκευἠ ἦν νἰωυεά α)ίεγ Ἰουδαῖοι ΤΤΥΑ. ᾗἘ ἐκείνη Ἑ. 3 Πειλᾶτον τ. Ὁ συνσταυρωθέντος ΗΤΊΤΑ. 

πὪᾱλι-... 



ΧΙΣ, ΧΧ. Ζ0ΗΝ. 
τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντεο, ὡς εἶδον «αὐτὸν ἠδηὶ τεθνηκότα, 

ζθ-μ8 ο μας ΠΩ ΤΠοΥ 8 9 Ἀ]τεαᾶγ  Ὑ/αβ8 ἀεαᾶ, 

οὐ.κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη" 94 ἀλλ) εἷς τῶν στρατιωτῶν 
ἔ]εγ ἀῑᾶ ποῦ Ῥτοακ Ἠ]5 19665, Ῥαῦ οπο οἱ {πο Βο]άϊοχς 

λόγχη αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ Δεὐθὺς ἐξῆλθενὶ 
στα 8 βρες ἍἨῑ8 βιᾶθ σσ, Επᾶ ἸπιπαθβίαῦεΙψ ομπαθ οαῦ 

αἷμα καὶ ὕδωρ. 96 καὶ ὁ ΄ ἑωρακὼς πρ καὶ 
Ὀ]ουᾶ απᾶ ῄυπαίΐετ. Απᾶ Ἡρθ πο νεα 566. 85 Ῥοσπο ος βπᾶ 

ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, «κάκεῖνοςὶ οἶδεν ὅτι ἀληθῆ 
ντο απη 118 ὙπιύπςβΒ, απᾶ Ἡθ ΠΟΠ ἴλπαῦ ἍᾖΊτιιθ 

λέγει, ἵνα « ὑμεῖς Επιστεύσήτε.ϊ 96 ἐγένετο.γὰρ ' ταῦτα ἵνα 
Ὦο Β.78, ἰπαῦ Ὥγο πΒΥ Ῥθἱΐετο. Έος “Ἔοο]ς “ρ]ασε 1{ηεςεΛ{Πΐπρς γμαῦ 

ἠ γραφὴ  πληρωθῇ, ᾿Οστοῦν.οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. 
1πθ 'ΒοχΙρίατο ο τας ῶθ βίας Νοῦ α Ῥοπθ 5Ώβ]1 ο Ὀτο]οῃ. οἱ Πϊπι, 

97 καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγε, "Όψονται εἰ ὃν 
Απάᾶ Ἅασαϊπ αποῦπες βοχἰρυατθ 5478, ὗΤΗΕΨ 5ΠΒΙ 1οοῖξ οἳ ΠἨΐπι πηοπι 

ἐζεκεντησαν. 
ΤΠοΥ Ρ]ετορᾶ. 

98 Μετὰ.δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν ἉΠιλάτονὶ 1ὸὶ Ἰωσὴφ 
Απᾶ αξύος Ἴμοςξο κα βεκος. Ῥήηπίο 05ομα 

ὁ' ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ, κεκρυμμένος.δὲ 
(άτοπα Ἀτίπιαίησα, Ὀεῖηπρ α ἀῑςεῖρ]θ οὔ ὄθεας, Ῥαΐ «οπεεβ]εᾶ 

διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄ τὸ σῶμα 
τηπτοιρἩ. .. οξ ἴμθ πο Όιαῦ Ἡθ παϊρΏῦ ἴα]κθ ΑΥΤΑΥ πο Ῥοᾶγ 

τοῦ Ἰησοῦ: καὶ ἔπετρεψεν ὁ ΙΠιλάτος.ὶ Ἀλθενὶι οὖν καὶ 
2 οἱ ζει: απᾶ Ἴρατο ]ρρτο α1Ρ]]λ{6, Ἠρ «ΆΠιο ἴἨοτεξοΥς απᾶ 

πἠρεν! οτὸ σῶμα" Ρτοῦ Ἴησοῦ.! 99 ἦλθεν δὲ καὶ Νικόδημος, 
ἐόοῖς ΆπΤΑΥ ᾖἴπο Ῥοᾶγ οἱ ᾖε5υβ, Απᾶ «8ΏΙΘ 3ἷ5ο ἨἈΝ]οοάστηις, 

ὁ ἐλθὼν πρὸς ἀτὸν Ἰησοῦν! νυκτὸς τὸ πρῶτον, φέρων μίγμα 
ΠΟ 6111996 Ἅᾖἵο εσας πιεαε αἲ Πτοί, Ῥομχ]ηρ α πηϊκίωτο 

σμύρνης καὶ ἀλόης Σσεὶ" λίτρας ἑκατόν. 40 ἔλαβον οὖν 
Οἱ ΠΙΥΥΥἨ απᾶ αἷοε αροαῦ 5ροιπᾶς 14 "Βυπᾶτεᾶ, ΤΠεγ {οο]ς {πεχαξοχο 

τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἔδησαν αὐτὸ " ὀθονίοις μετὰ τῶν 

κο 

1Ἠθ Ῥοάγ. ΟΕ 4ε518, απᾶ Ῥουπᾶ ας 1π πα ο1οίἩβ. πΙῦα Ἅᾖἴπε 

ἀρωμάτων, καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς ᾿Ἰουδαίοις ἔντα- 
ΒΓΟΠΙΦΊΙΟ8, 35 Ά οπσύοπι 31: ΑποΠς{ίΠθ ι ασεν5 Το Ῥγερατθ {0Σ 

φιάζειν. 41“ ἦν.δὲ ἓἔν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος, 
Ῥυτ]α]. Νου ἴπετο πας ἵπ Όλο ο π/Ώοτθ ο πγας οτιο]ῃθᾶ 8 Ρβτᾶεῃ, 

καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ᾧ οὐδέπω. οὐδεὶς ἐτέθη. 
Ἀπᾶ 1η 1ηο ρβτᾶευ α οπιῇ 1πἨθν, ΠΠ Ἡηοοπθς6γες πας ]α]ά. 

40 ἐκεῖὶ οὖν διὰ τὴν παρασκευὴν τῶν Ιουδαίων, ὅτι 
Τπστο ἴΠΘΓΘΕΟΣΘ ΟΠ βοὀοππί οξ{Πθ, Ῥτερασαίίοη οἳ ἴἨθ 56π5, Ῥεοααςθ 

ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν. 
Ὥηεασ ὙΠ88 {πο9 τοπ1ς, 1Πογ Ἰα]ιά 16518. 

20 Τῇ.δὲ μιᾷ 
Ῥπιο οἩ {Πο Άτοῦ [άασ] ΟΕ {19 πγθε]ς Ματγ Ἅᾖἴλπο Μαρᾶα]ενοθ 

ἔρχεται πρωϊ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸν μνημεῖον, καὶ βλέπει 
ΟΟΙΠΘΕΒ Θα] γ΄ δαας Δα1]] έ Ἀρεῖηρ ἴο ἴπθ Ἅοπιῦ, θηά 5668 

τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ µνηµείου. 3 τρέχει οὔν' καὶ 
Ὁμθ Εἴοπθ Όροι ΑΤΩΥ Έοπι ἴμθ τοπ.ῦ, Ῥῃο χ: πβ ἴἨεσεξοσθ θά 

ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν 
ΟΟΠΙΘΒ το Βίπποη Ἐεύετ απᾶ” το Ἅᾖἴπθ οἶπες Κἀϊοῖριθ 

τῶν σαββάτων ἵΜαρίαϊ ἡ Μαγδαληνὴ 

905 
βπΒ, απᾶ καπ {πα Ἠθ. 
Ίγ88 ἄεαᾶ αἱτομᾶγ,ῖπογ 
Ὅχακεα πηούῦ ϊς Ίορε: 
94 Ῥπΐ6 οηποθ οἱ ἴμο εο]- 
ἀἱεγς τση ο 8βΡρεαΓ 
Ῥϊθτοθᾶ Ἠῖ5 Εβἰᾷς6, απᾶ 
ΣοχεἩτν]ῆι οἈπιο ἴἨοτθ 
οαῦ Ῥ]ουᾶ απά Ἱγαῖε. 
90 Απάᾶ Ὦο ἴπαῦ 5ατν ἓέ 
Ὅαχθ τοοοτᾶ, απᾶ Ἠῖ8 
τοοοχᾷ 16 ἴχαο: αηᾶ Ὦθ 
ΚποποίἩ {λπί Ώο 5αϊα 
ἔχαο, ἴΠαϊ γο πιὶρΠίο- 
Ἴϊ9νΘ. 36 Ἐοχ ἴπαςθ 
Ἐπαπρς πνουθ ἄοπθ; ἴλα 
Ἰποδοτ]ρίητο 5μοι]ά Ὀθ 
Σα]β]]σὰ, Α Ώομο οξ πῖτα 
5Ώα]] πού ως Ὀτο]σὴ. 
37 Απᾶ αραῖη αποίπες 
βοχϊρίατο βα1ΐ6π, Τηογ 
ΕΠαϊΙ] Ἰοοὶ οπ Ἠίπ 
πίΏοπα μογ Ρὶοτοθᾶ, 

38 Απᾶ αξίατ {Π]5 2ο- 
ΒΕΡΗ οΕ Ατἰπιαίησβα, ϱθ- 
1ης α ἀἱδοῖρ]ο οἱ ζΖοςα5, 
Ῥαΐ6 5οογα{]γ {ο ἔοατ ος 
Τηε ἆαννς, ῬεςοισΏί ΡΕἷ- 
παΐζο τηαῦ Πο πιϊρηί {ακθ 
ΒΙΥΑΥ ἵηο Ῥοᾶγ οξ ἆ9- 
815: απᾶ Ῥ]]αΐζο ϱᾳτνο 
Ἰιΐπη Ἰομγθ. Ἡε ϱ«ΠΠΙΘ 
1Ώετοθίξοτθ, 4πᾷ {οοκ {πο 
Ῥοᾶγ οξσε8.5. 39 Απᾶ 
Ίηστο 68Ί16 α]5ο Ἀ]οο- 
ἄοπαας, πυΠΙοὮ αἲ ἴμθ 
Ώτςδῦ «ππιο ο ζεευβ ον 
πϊρηῦ, ππᾶ ῬχοισΠίύ 
Ὠϊσίέμτο ΟΕ τησττῃ απᾶ 
ω]οςσς, αὈοπῦ απ Ὠσῃ- 
ἀτοᾶ Ῥροιπᾶ τωοϊσ]α. 
40 Τποη {οο]ς ἴλαγ ἴμοθ 
Ῥοᾶγ οἳ οεεξας5, απᾶ 
πιοαιπᾶ ο ἵπ πετ 
ο]ού]ιας τση {ηθ 9Ρῖοες, 
Άς ἴἨε ΠΙΛΏΠΟΣ οἳ, {πθ 
1οννβ]5{ο Ῥάχγ. 41 Νο 
1Ἠ ἴηο Ῥ]ασο ὪΝηεγε ηθ 
πας οπαοϊπεᾶ Ίποτο 
ΊΤΒ5 3 βΩΤάΘΗΩ; Απᾶ ἵη 
Τηθ ϱατάεῦ Αα Ἠθιν 96- 
Ῥυ]οΏσθ, πυΏοτοδϊη τναβ 
Ὥοτεγ ΤΙΑΠ γοῦ ΊἸαῖα, 
43 Τπετε ]αἱᾶ ἴπεσ ᾖε- 
Β15 Όπετεξοχθ Ῥροπαςθ 
ΟΕ ἴμο ἆεπς Ῥγοραγα- 
θίοη αμ; Τος ΤΘ Βο- 
φρα]ςἩχθ σας πΊρῃ ο 
βπᾶ. 

ΣΧ. Τμο Ετςὺ αν 
οἳ ἴἨρ πγεο]ς οοπιοξἩ 
Ἅπατγ Μαρᾶθ]εηποθατ]γ, 
Ἡ/ηθ]ι 16 πνας γεῦ ἄατις, 
υπζο ύμ 5ερα]ςΏτο, απιά 
βοοῖἩ ἔ]ο 5ἴοπο {αΙοπ. 
ΒἹΤαΥ Στοπι 1ηθ εερι]- 
οἨτο. 2 ΤἨθ6π 5«Ώετιπ- 
ποίἩ, Απᾶ οοπιθίΏ 1ο 
Βίπποτ Ῥοΐαχ, θπᾶ 1ο 
πο οὗποι ἀῑοῖρ]ιθ, 

5 ἤδη αὐτὸν τητΑ., ἆ ἐξηλθεν εὐθὺς τητΑ. ε καὶ ἐκεῖνος Τ./Ττ. {.Γ καὶ 4ἱδο.αΤΊτΑΥΓ. 
ξ πιστεύητε π, Ἡ ειλᾶτον τ. ἕ--- ὁ ΠΤΤΤΑΥΓ, Κ--- ὁ τττΑ. 1 ΠΠειλατος τ. 
ἴν ἦλθον Όπου 63π1ΘΤ. η ἡραν τ. ο--. τὸ σῶμα τ. Ρ αὐτοῦ ο[ Ἠ]πῃ τΊτΑ ; αὐτόν 
μπω τ, 4 αὐτὸν Ὠίτα ΕΊτΑΥ). Σὼς ΑΙΤΙΑ. « -- ἐν Ἡ’. { Μαριὰμτ. 
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806 
ὙνποΏ 7ο5ας ]οτοᾶ, απᾶ 
παλ] ππίο ἔπεια, ΤΜαΥ 
Ίλτοὸ ἴπκοηυ ΑΤΥΑΥ ἴπο 
1ιοτᾶ οπῦ οἳ ἴπο εερυ]- 
οσο, α11ά γε Ίσπονν μοῦ 
π/ηογο {ΠοΥγ Ἠπτο Ἱπ]ά 
1ΐπι, ϐ Ῥεΐου ΊἨετο- 
2οτε πιουῦ ΣοχύΠ, απᾶ 
ππαῦ οἰ]ιοτ 415οίρ]α,απᾶ 
σα π1υ {ο ἴπο 5ορι]σᾳτο, 
4 5ο {Πισ τη Ῥοῦ] {ο- 
Ροΐλοχ : απᾶ ἴπο οὔπος 
ἀῑξεῖρ]ο αῑᾷ οαἵταπ Ἐο- 
1οχ, απ] σππαο Πγαῦ ἴο 
{1ο ρομιι]σηταο, ὅ Απᾶ 
Ίο αἰοορίηρ ἄοπνΏ, απᾶ 
ΙοοΚίπρ ἴπ, βατ ἐ]ο Ἱ]-- 
πιο ο]οίμοἙ ]γίπς; τοῦ 
πγεηΐ η ποῦ Ίη. 6 επ 
σοπιοί]ι ΒΙΠΙΟΠ Ῥοΐετ 
Σο]]οινῖης Ἠϊπι, απᾶ 
πνωιὲ Ἰπίο ἴ]πο 5ορα]- 
στο, πιά βοοίὮ 11ο Ἱ]- 
ΏεἨ ο]οίτοβ 16, 7 απᾶ 
Ίπο παρκίπ, ἴλαῦ πναβ 
αΡοπαέ Ὠῖ5 Ποπᾶ, ποῦ 1γ- 
{πρ ση Ἡ πο πιει 
οἱοτηος, Ῥαῦ υππρρεά 
τορι {ος 1π α Ῥ]αος Ὁγ 
δε]. 8 Τπεπ γγεπῦ ἵτπ 
Ά]5ο ἰΠπύ οίποςγ ἀῑδοϊ- 
Ῥ]6, συ μΊοἩ οαπ1θ Βχρί ύο 
ΊΠε εορυ]ς]μτο, απά Ἡθ 
Βαν, απᾶ ’ Ῥε]ιοτοᾶ, 
9 Ἐοσ ας γεἰ ἴμαγ ΚΠεπΓ 
πιοῦ ἐπο ϱοπρίατε, ἐπαῦ 
Ίθ Ἅµπιςδῦ 18ο Απηῖῃ 
Έτοσα {Π9 ἄοπᾶ. 10 ΈπεπΠ. 
1Πο ἀῑκοῖρ]ες ποπ α- 
πγαγ αραῖηπ ππίο Ὀλμεῖν 
ΟΝΠ Ἠοιθ, 1 Ῥαῦ 
Μαν εἰοοᾶ ν(ποταί αὖ 
19 δερΙ]ο]Ἠχο π'οαρίτρ: 
Ἀπᾶ αἲ 5Ἡθ περί, 5119 
Εἰοορεᾶ ἄονπ, απ 
ΙοοΚεςῖ Ἰπὶο ἴπθ 5ερα]- 
οτε, 12 ππᾶ εοθίΠ Ὅπο 
βηρο]ςῖω πλ] εκ]πς, 
1πο οπθ αἲ {πρ Ἠεκά, 
Ἀπᾶ ἴμο οἶπεγ αὖὐ ἴηπθ 
4οεῖ, ΤνΠοτο ἰπο Ὀοᾶγ 
οἱ ὅοσις Ἰπᾶ ᾖἸαῖπ. 
15 Απάᾶ ἰπεγ δαγ ππίο 
Ἠετ, ΊοπιαἩπ, ΤΗΣ 
πιεεροςῦ ποια Ἅ8π9 
ΒΑ1Ὦ απῖο ποπ], Ὦθ- 
οβπ5θ {Πο Ἠπτο {κει 
Απνασ πιΥ 1ογᾷ, απᾶ Τ 
Έποῦιν ποῦ Ὑ]ογε {πΠεγ 
Ίπνε ]αϊᾷ Ὠϊπα. 14 Απᾶ 
πυΏεηω 5196 ἸἨπᾶ Ἠτάβ 
Βαΐᾷ, πο ἰπχποᾶ Ἠετ- 
Εο1{ Ῥαοξ, απᾶ ϱαπύ ζο- 
819 5ἰαππαϊπσμιτπά Κποθι 
πιοῦ ἐπαῦ 19 Ὑναδ ζο5δαβ. 
15 οΌε5ας πα παπῖο 
ῶετ, Ὕοπιαῦ, ΥΊΥ 
πνθοροςδῦ {ποια ὃ νποτα 
Βθεκοδύ ποια π6, 
Βαρρο-1ης Ἠϊπι ἴο θ 
ἔλε ϱιι}άσλοσ, ΙΛ Ἡ πι 
το Ἠϊπι, Β1τ, 
Ίατε Όοχπο ΠΙπὰ Ἠεπςς, 
{6]] πο πηοτο ποια 
Ἡα-ἰ }αίᾶᾷ Ἠΐπι, απᾶ 1 
πν]] {κο Ὠϊπι απναγ. 
1651 ο5ας βαἳίῃ απῖο Ἠςς, 
Ματγ. Ώῆῃο ταχγηοά Ἠεχ- 

σόὁ δὲ1.. 
» τῷ μιημείῳ αΊΤ:. ΑΝ 

..-- ὁ ΗΤΊΤΑΥ, ϱ --- ὁ ΟΙΤΊΝΑΤΓ. 

1Γ ἔποπ” 

π τὰ ὀθόνια κείµενα 1, 

{ΟΑΝΝΗΣ. ΧΧι 
5 .- ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει αὗτοῖς, Ἡραν τὸν κύριον 

Ἡλοτα "Ιοτεᾶ α11οεα8, Επᾶ ΒΑΥ8 Το έλοτα, ΤΠογ Μοοκ ππαΥ πο Τοτᾶ 

ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ.οῖδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 
οπύ οἳ Ίο τοπιὈ, Απᾶ  Ππο]Ἱποη ποῦ Ὑλοχο ΊΤ]ογ Ι1πῖᾶ Ἠΐπα, 

Ὁ Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητής, καὶ Ίρχοντο 
«3ΥΓεπί “ξοτί] 3{Ποτθξοτο Ῥοΐος απᾶ ἴποθ οἵλος Κἀῑἰδοῖμιο, απᾷ Ἅοπππθ 
Β ΑΔ ν ” ῃ ε , ε -. νυν «| εἰς τὸ μνημεῖον. .4 ἔτρεχον δὲ οἳ δύο ὁμοῦ' "καὶ ὁἳ ἄλλσεο 
πο πο  Ἅᾖἴοπιο, Ἅπιὰ ὅταπ 11Πθ "πο ἰοροῦμος, απᾶᾷἴμθ οἴμετ 

µαθητὴς προέδραµεν τάχιον τοῦ Πέτρου, καὶ ἦλθεν πρῶτος 
ἀϊδοῖρ]ο παΏ Ξοτγητᾶ  «ΕΑβἲεΤ 1λαπ Ῥεΐέετ, απᾶ οἈτηθ του 

εἰς τὸ μνημεῖον, ὃ καὶ παρακύψας βλέπει Ἱκείμενα τὰ ὀθόνια,! 
Ίοΐπο Ἅᾖοπις, Ἀπᾶ β{οορῖΏρ ἄοππι 6 5888 Ίγίπρ ᾖΊμο Ίπεπο]οίῃςς 

οἆ μέντοι εἰσῆλθεν. 6 ἔρχεται οὖν Σ Σίμων Πέτρος ἀκολου- 
3πιοῦ ΄Ἡοπτογτος 219 εηπθετεᾶ. Ὁσπιθϐ ἴπεη ἍΑϊπποι ἍἘΤείες 4ο]]ουν- 

θῶν αὐτῷ, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ 
1ηρ Ἠϊτα, απᾶ επιετεᾶ πῖο ἴμο τοπ, Απᾶ 59865 118 

ὀθόνια κείµενα, 7 καὶ τὸ σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
1ϊπεπ ο]οίμς Ἰψίπα, βηΏᾶ ἴπο ΠρλιᾶκοτοΏΊεξ τγηΊο] παβ προ 2πεπᾶᾷ 

αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείµενον, ἀλλὰ χωρὶς ἐν- 
1μ18, ποῦ πν Ἅᾖἴπο Ἰποι ο]οίμβ Ἰγίπς, Ῥαύυ ογ ”1ςε]Ε 

, η ε/ ΄ ΄ κά ».- ἃ ε 
πα εἰς ἕνα τόπον. 8 τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ὁ 
"Εο]ᾶσᾶ "αρ ππ Σρ]ας, Ἔμοπ ἰἩοχοίοτο οπίοτεά «5ο ἴπθ 
2, υ ε 3 ) ο -” ο) Δ -” ΔΝ ς δοὺ 

ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθών πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν 
οὔπες Ἅἀἰδοῖριθ ὙπἩο σαπαθ Ἀτοῦ το ἴλο τοπ»), Αηπᾶ ανν 

᾿ α] ΄ σ, , υ 3 Ν ΄ «/ 

καὶ ἐπίστευσεν' 9 οὐδέπω-γὰρ Ίδεισαν τὴν γραφήν, ὅτι 
Αβπᾶ Ῥεμετεᾶ; Σοχ ποῦ γοῦ Έπεπν που πε κοήρίατθ, ἔλας 

δε αὐτὸν κ νεκρῶν ἀναστῆναι. 10 ἀπῆλθον 
19 Ῥεποτθβ Ἠϊπα 4Τοπι ΠΙΟΏΡ [1π6] ἀειᾶ Το 1159, :επῦ ”παγ 

οὖν πάλιν πρὸς Σὲαυτοὺς! οἱ µαθηταί. 11 "Μαρία! δὲ 
{Ἠεχε{οχθ ΒΡΑΙΠ το ἡΠαίτ Πιοη1θ] {1θ' ἀῑδεῖριος, Ῥαΐῦ Ματν 

« ῃ ῃ Βλ ὦ.ὶ Ὁ ῃ ”, Π ε χ 
εἱστήκει πρὸς "τὸ μνημεῖονὶ Ὀκλαίουσα ἔξω.ὶ ὡό οὖν 

Βέουά λὴ Ἴμο τοπαῦ Ἀπγοορίπρ οιιέριᾶθ, ᾿ Ας ἔπατοξοχθ 
” , » α - Ν -” ΄ 

ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, 19 καὶ θεωρεῖ δύο ἀγ- 
5Ἠ9 πτερῦ, ΕἨθ 5ἰοορεᾷ ἀοππ 1πίο ἴπθ ἍᾖΊοπιῦ, απᾶ ΤῬεπο]ᾶς ἵπο Ἅαεἲ- 

γέλους ἐν λευκοῖς καθεζοµένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα 
Ροῖς ἵπ σπ]ηίέθ αἰ άμα, οπθ αἲ ἀπ Ἠοᾶ απᾶ οπθ 

πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 19 ἑκαὶὶ 
3δὓ Ἴπο 496ῦ,  ὙὝἼμετθ πας ]η]ᾷ ἴπἩο λοᾶγ οἳ ᾖοδις, Απᾶ 

λέχουσιν αὐτῷ ἐκεῖνοι, Τύναι, τί κλαίες; Λέγει αὐτοῖς, 
ΒΑΥ 310 ες ᾖ31Πεγ, ΊΟΠΙΛΩ, πἩγ πγεερεςῖ ἰποι 2 ΒΠο 5πγ6 Το 1μεια, 

Ὅτι ἦραν Ἅτὸν.κύριόν-μου, καὶ οὐκ.οῖδα ποῦ ἴἔθηκαν 
Ἕοσβὶβθ 1ἨοΥ {οοξκ αγία παγ Τιοτᾶ, απᾶ 1 ποπ ποῦ π]οχο {λεγ Ιπὶᾶ 

αὐτόν. 14 ἁΚαὶὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ. ὀπίσω, καὶ 
Ἠ]τα, Α πᾶ {λεςο ἐπΙπρς Ἠατίπρ ββ1ᾷ ες ἑαγπεᾶά  ἠἸῬασκπ/ρτᾶ, Ἀπά 

θεωρεῖ τὸν 'Τησοῦν ἑστῶτα" καὶ οὖκ.ῇδει ὅτι «ὁ' Ἰησοῦς ἐστιν. 
Ῥοϊο]ᾶβ. θθαβ ΑΒίΑΠΑΙΠΡ, απᾶ Κπθν ποῦ ἐπαῦ φοσ5ας δ ]8. 

16 λέγει αὐτῇ Ξὁ' Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; 
3δαγς "Ίο Μες 1ε5ας, Τ/οῦ]απ, ΝΏγ τΥθοροςδί ἔποι Ὦ Ίγῆοπι «οεΚκοςύ ἑΠυιι» 

Ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν, λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ 
ΒΗ9 ἀΠιπκπρ Ἰλαί ἴμθ ρατάσπος 1ῦ 18, 8476 Ἅᾖὗο Ἠϊτπι, Εὶχ, με 
Α 5) ) υ ΄ η, ον  ΕΞΛΙ ” 1 ελ Ν 

σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ µοι ποῦ αὐτὸν ἔθηκαςἳ κἀγὼ 
ἔποι ἀῑάᾶδί οΕΣΥΥ οἳ ὮἨϊπι, 161 τε ππετο ἍἈἨϊπι ἴποι ἁῑδδυ]αγ, απᾶ 1 

αὐτὸν ἀρῶ. 16 λέγει αὐτῷ Σὸ' Ἰησοῦς, ΝΜαρία.' Στρα- 
Ἠϊπα τν] {ακε ΑπΘΥ. Ἓθηγα 3{ο 'Ἠο6ς 11οδας, Μαιγ. εν 

α -ἵ- καὶ 815ο στΑ. 
Ὁ έξω κλαίουσα ΤΤτΤΑ; -- ἔξωτ, 

Γέθηκας αὐτόν αΠΤΊΣΑΥΓ. 

5 αὐτοὺς τηγ. 1 Μαριάμ τ. 
ο- καὶπ. καἆ--- καὶ ΥΓ ΛΝ. 

Ε--- ὃ ΗΤΤΑ. ἃ Μαριαμ ΤΤΔε 



ΣΣ. {0Η Ν. 
” 1 . .. ο. κό .. 

φεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτφ], 'Ῥαββουνί: Ὀλέγεται, διδάσκαλε. 
ἲηρ τοππᾶ Αθ ΒΑ78 ᾖἵο Επι, Ῥαυροπί, ἐΠαῦΙθίοβΑΥ, ΤΘ8ΟΜεΣ, 

[4 .. « - ΄ 

17 λέγει αὐτῷ Υὸ! Ἰησοῦς, Μή µου. ἅπτου, οὕπω γὰρ ἀναβέ- 
α78 "Ίο “ος 11ο61Β, ᾿Μοῦ «ππθ 5ἴοποἩ, 3οΣ πού εξ Ἡατο Ι 

μι 1 ΄ μυ 3. / βηκα πρὸς τὸν. πατέρα.-Ίμου"Ἱ πορεύου.δὲ πρὸς τοὺό ἀδελφούς 
Ββοθηάεᾶ {ο παν Ἐαίμοσς Ῥαῦ ρο το Ἀρτείλτεπ. 

» - , / 9 Ν μ µου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς, ᾽Αναβαίνω πρὸς τὸν-πατέρα.µου καὶ 
Ἅλγ, Επά εν ᾖΤοίλεπι, 1 αβορπᾶ το παγ ΕΑ{1θΣ απά 

« ω᾿ 9 , ο Δ 9 « - » 

πατερα ὑμῶν», καὶ θεόν.µου καὶ θεὸν.ὑμῶν. 18 Έρχεται 
Ψουσ Ἐαΐλος, απᾶ πι ο απᾶ γοισβοά. “ΌοπιθΒ 

, ε ῃ ο - ε 
"Μαρία" ἡ Μαγδαληνὴ "ἀπαγγέλλουσα! τοῖς μαθηταῖς ὅτι 
1Μαχν Ἅ3ΐΠοθ 3Μαρᾶκ]ρπο Ὀχϊηπρίπρ ποτᾶ Ἅ3ο1μθο ἀλκαῖρ]θβ 
: π ” ρω ” 

δἑώρακεν! τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 19 Οὔσης.οὖν 
αἲἩο Ἠμβ βεθπ ἱμθ Ἅ1Τιοχᾶ, απᾶ ἴμοβθ ὑμήπρ ο βαῖᾶ ἴο Ἠετ. 1ῇ Ῥοΐπρ ἔμετθξοσθ 
” ΄ . « . , ο] ο. / Γ - ὀψίας τῇ-ἡμέρᾳ.ἐκείνῃ, τῷ μιᾷ  υὈτῶν' σαββάτων, καὶ τῶν 
οτοπῖηρ οἳ λαού ἆαγ, 19 Ἀτου [4] οξ ἴμο Ἱεεῖς, απᾶ ᾖ1ἴπο 

θυρῶν κεκλεισμένων ὕπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἀσυνηγμένοι,! διὰ 
49ος ἨατίΏηρ Όουεν επαῦ ππεχθ "πθγο 1119 3ἀἱδοῖρ]θβ ΒββεπιὈ]εᾶ, {πτοιρη 

τὸν φόβον τῶν ᾿Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ 
χρω οξῖ1θ 1618, 30ΑΤΩΘ 1θΗΠβ: Απᾶ Εἰοοᾷ "Ἱπ 1Ἠθ 

, ω ” Ν - 
µέσο», καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. 30 Καὶ ταῦτο εἰπὼν 
πωϊᾶςυ, Απᾶ ΒΑΥΒ ᾖοίῆοπι,  Ῥθ8οθ ἴἵοτοτ., Απᾶ Ὥἰπίβ ἹΠατίηρ εεἰᾶ 

ἔδειξεν Ταὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν Πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρη- 
Ἡθ 5Ἡθηχοᾶ {ο πεπι ἴπθ Ἰλαπᾶβ Απᾶ τπο βΙᾷ6 ο Ἠπηβθ]ξ, 9Ἡθ]οίσθϱᾶ 

σαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. 21 εἶπεν οὖν 
“Ίπετοξοτο 10119 3Ξ4ἱβοῖρ]εςβ Ἠατίπρ βεόπ ἴπθ Τιοτά, 5.β]ᾷ 3ΓΠετεξοχθ 

αὐτοῖς 'ὁ Ἰησοῦς! πάλιν», Εἰρήνη ὑμῖν' καθὼς ἀπέσταλκέν 
«ο "μεπι 1ΤΘΒΜΒ βραίη, Έελμοῦ ἴογοαι: 88 ρα “επί "Εοτία 

µε ὁ πατήρ, το πέµπω ὑμᾶς. ΄232 Καὶ τοῦτο εἰπὼν 
3ταθ "1Ἠο “Εαΐποας, 1 αἶξο ποιά γοα.. Ἆπά ΤΠ Ἠατίηρ βἰά 

ἐνεφύσησεν, καὶ λέγει αὐτοῖς, Λάβετε πνεῦμα ἅγίον. 
Πο Ὀχθρίμεα Ιπύο [γηρπα], ϱπᾶ 908 Ἅᾖ{οἴμθπι, ΄ Ἡεοεῖνο ΓἩ6] “Βρίισὸ Ἅ1Ηο]γ: 

90 'ἄν' τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, Ἰάφίενταιϊ αὐτοῖς' 
οἱ ἩΊΟΠΙΒΟΘΥΕΣ γθ ΤΙΒΥ τοπαῖδ ἴ1θ ΒίΠΒ, 1µο97 ατθ τοπ] {1θᾶ {ο ἔΠοτα ; 

άν] τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 34 Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ 
ΟΕ ΥΠΟΠΙΕΟΘΤΟΣ 70 πιαΥ τεύβίπ, Ίπθυ Ἠαγο Ῥοεπ τοίαϊπρᾶ, Ῥι0 ΤΠΟΙΩΒΒ, Ο9Π6 οξ 

- , ε , / » ΊΤ Π .. .ε/ 
τῶν δώδεκα ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκῆν μετ αὐτῶν ὅτε 
"πο Ίπε]γο οβ]]εᾶ Ῥϊάγντααβ, Ίπαβ μου πι {πθτ τΏρη 

ἦλθεν πὸΙ Ἰησοῦς. 26 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι µαθηταί, 
36ΛΤηθΘ 1εβΙΒ, «ρ]ᾶ δ(ΊΘΓ6ΕΟΥΘ Ὅο "Ἠΐτα 1119 3οΐπος 3άϊποῖρ]θβ, 

Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. Ὁ.δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν 
Ὅ[ο Ἠμγο πεόπ {πο «Τιοτᾶ, Ῥιαϊ Ἡθ βπ]ᾶ ᾖΤο ἴπεπι, Ὅπ]ες 14εο ἵη 

ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω Στὸν δάκτυ- 
Ἠΐ9 Παπᾶς 1Πθ πια οξ {Πο παΙΙβ επάἀ ριαῦ 34προς 

΄ σ, ” ϱ ν ” 

λόν µου! εἰς τὸν Στύπον! τῶν ἥλων, καὶ βάλω Ἰτὴν.χεῖρά.µου" 
παν ΊἸπίο ἴἨθ πηβχ]ς οΕ{ηΠθ Ἠηα]], απᾶ ραῦ τηΥ Ἠαπᾶ 

ῃ ῃ 4 » -” .. ῃ ο 9 ο .. 
εἰς τὴν-πλευρὰν- αὐτοῦ, οὐ-μὴ πιστεύσω, 26 Καὶ μεθ ἡμερας 
ῑπίο Ἠ]8 Ρρἰᾶς, πιοῦ αἱ αἲ] ν]] Τ Ῥε]ετο. Απαᾶ αξίετ ἀαγβ 

η ῃ ” . η 
ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ 
αο]ρῃί αραΐῃ ππετο "νηλέΠῖῃ. αηΐ6 34ἱςοῖρίος, Ἀπᾶά ἼΤποπαβς πια 

αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη 
11οΠ., Όουμεβ 16018, 'μθ Ἅἆοοτβ Ἠατῖηπς Ῥεεη μυΐ, θμά βἰουά 

Ι -- Ἑβραϊστίϊπ Ἠεῦτονς [1]τττα. 
πι Μαριὰμ ΤΤΙΑ. 3 ἀγγέλλουσα ΤΤΤΓΑ. 
α --- συνηγµένοι ΠΤΤΤΑ. 
Ἰησοῦς (γειά Ἡε 5αἱά) ττ][α]. 
π---ὁ Ιά1τΑ. 

κ. ὃ ΙππτΑ. 
ο ἑώρακα 1 Ώλνο 868) ΤΊΤΑ. 

{ἐὰν 1, 
ἆμου τὸν δάκτυλον Ἱπ. τόπον ῥ]ᾶοθ ΩΣ. 

: καὶ (--- καὶ τ) τὰς χεῖρας καὶ την πλευρὰν αὐτοῖς 1 ΤΑ. 
ν ἀφέωνται ἴπεγ Ἠανο Ῥεοι γεπηλὐεθᾶ 1ττ- 

"µου τὴν χείρα ΤΤΓΑ. »- 
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ο], απᾶ πα] πα 
πα, Ἑαυροπϊς πο 
18 {9 βαΥ, Μαθίεχ. 171769- 
818 ΕΑΜ Ἱαπῖίο Ἠςς, 
ΤοποἩ πιθποῦ; Μος 1 ατα 
ποῦ γοῦ ββοεπᾶεά {ο 
παγ Ἐβίλοες: Όαῦ ο ο 
ΤΑΥ ὨχοίἨχοἨ, 8Π Β8Υ 
πηπί{ο {ἴπεπα, 1 αβορπά 
απίο παν Ἐπίμες, απᾶ 
Ψΐοιτ Ῥαίπος; απᾶ 1ο 
παν 4οᾶ,απᾶᾷ τοισ ἄοᾶ, 
18 Ματν ἸΜαρᾶα]επθ 
ΟΒΊΠΠΘ απᾶ Ίο]ᾶ {ἴμπο 
ἀἱβοῖρ]θβ (πα εἩο Ἠπᾶ 
8θοηπ {πο Τιοτᾶ, απᾶ 
ἴλαί ὮἩο ἹἩρπᾶ 5ροκεπ. 
1Ἠθςο {ΠΙπρθ ππί{ο Ἠογ. 
19 Τλεη ἴθ ΒΒΙΠΘ ἄαγ 
Ααὖ ονεηῖηρ, Ὠθῖιρ {19 
Άτεί ἄαν οἳ ἴπο νγεεῖς, 
ὪΊπθη {Ώθ ἆοοτβ τΥθσθ 
Ελαῦ πΊπετθ 1ο ἀϊθοὶ- 
ῬΙ6Β Πεχο εαββοπιρ]εᾶ 
Ἔοχ 4θΑΥ οξ ἴπο 2618 
001Ώ9 Ζθειβ απά βἰοοᾶ 
Ίπ΄ ἴπο παἰᾶρῖ, αλά ματ 
ππύο Ίλεπι, Έεμοε 
ππίο γοα, 20 Απᾶ 
ΤἨΘΗ Ὦθ Ώαᾶ βορα1ᾶ, Ἡθ 
βΠοπγθᾶ ππ{ο Που) 18 
Ὦβπᾶβ Απᾶ ἩἨϊς ϱἶάῬ, 
Τπεη Ὕπετθ {πο ἀῑδοὶ- 
Τ16β ρ]θᾶ, ππεη {Πεν 
ΒΑΊΥ {19 Τιοχᾶ: 21 Τπεη. 
ββ]ά ᾖ6βαβ ἴο οτι ἡ- 
Ραϊΐπ, Ῥθμοθ ὂ6 τιπῖο 
δι 88 ΙΙ Ἐπίπες 

ἳἩ βοηύ της, ΕΤΕΠ 5ο 
Εοπᾷ 1 σοι, 22 Απᾶ 
ΥΥἨΘΏ Ἡθ Ἠαᾶ ρα] 0Πίς, 
Ἡθ Ὀχθβίπεᾶ οἩ {λεπε, 
Απᾶ Βαζ απῖο Ίπεπα, 
Ἐεοεῖτο 79 1πο Ἠοιτ 
ποβῦ;: 23 ππομθβρετες 
ΒἱΠ5 Το τοεπα]Μ, ΤΠογ 41 
χοπη] ὐρᾶ πηίο ἴπεπα; 
απᾶ ν/]ιοβθ Βο6Υοχ βὖπβ 
γο τοἰαῖπ, {1εγ β19 10- 
Ἰαλποᾶ. 2486 ΤΗΟΠΙΘΑΒ, 
οπε οἳ {πο Όνγε]τς, ορ]]- 
εὖ Ῥιάγταιε, 'ν88 ποῦ 
ση {πεπι πΠθη 0 ο8αβ 
06ΑΠ1Θ, 25 119 οἵπες 
ἀἱδοῖρ]θβ {Ἡρτεξοχς ϱοἵά 
ππίο Ἠϊτα, Ίο Ίπτο 
5εεπἴ]ο Τιοτᾶ. Βταΐ ο 
ββἰᾶ ππ{ο ἴπεπι, Βχοερί, 
1 βΏα]] 5εο ἵπ Ἠ]6 Παπάς 
Τη9 ρεϊπί οξ {1ο ππϊ]5, 
απᾶ ραῦ τΙΥ Βηρεσγ1πίο 
πε Ῥεγϊηῦ οἱ {λε παῖ]ς, 
Άπᾶ ηταδί ΤηΥ Ἠασπᾶ 
1πίο Ἠ18 β1ᾶ69,} νη 111 τοῦ 
Ῥο]ίενε, 26 Απᾶ αξἴες 
εἰσΏί ἄαγε αραῖπ 18 
ἀἱβοῖριθς νγετο νά ὑλῖπι, 
Ἀπᾶ ποπ τσι 
νἨθπα: {λε οΛΊΏΘ ὧε- 
5ας, πο ἄοοτα Ρεῖιασ 
βμι6, απ β{οοᾶ Ἰπ τηθ 

1. μον (Τεαᾶᾷ ιο Ἐαῦβος) [σ]τττα, 
Ρ ---τῶν ΙΤΤι ΑΝ. 

..-- 
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πω]ᾶβζ, απᾶ εα]ᾶ, Έθασθ 
ὃε ππίο τοι. 27 ΤπεἨ 
ΒΑΙΙἩ Ἡο ἵἴο ΤΠΟΠΙΡΒ, 
Ἔθβολ σποτ { 
Ρος, απᾶ ὮὨθμο]ᾶ ταν 
Ῥβπάβ } απᾶ τοβοὮ Ἡ]- 
1μος ἴἩν Ἡρπᾶ, οπᾶ 
αηταβίῦ ἐξ Ἱπίο αγ βἰάρ:"' 
Απᾶ Ῥο ποῦ σκτα Ε 
Ῥαῦ Ῥο]ϊθγίηρ. 28 .Απ 
Τ]ηοπια8 απβποτθοά απά 
ΕΑΙᾶ απο Ἠΐτα, ἩΜΙ 
Τιοτᾶ απᾶ πι ἄο 
29 «θεαβ Βαζ ππίο 
Ἠϊπα, ΤΠΟΠΙΑΒ, ὮΏθοβιξθ 
ποια Παδῦ Ἀθεπ τ1θ, 
ἴποα ἸἨρθῦ Ῥε]μοτοᾶ : 
Ῥ]εβεθᾶ ατε ἴπουν ὑιαοῦ 
Ίατο ποῦ βεοΏ, απᾶ /6. 
Ίατο Ῥο]ογοᾶ, 

30 Απᾶ πΙΑΗΥ οἴμος 
Εἶρις ἰτα]γ αῑά «θβαβ 
π ἴλο Ῥχθβεπσθ ο) Ἠ]Β 
ἀδοῖρ]6β, ἵ]η]ο] ατο 
ποῦ τει Ίπ {ηῖ8 
Ῥοοῖς: 31 Ῥαῦ ἐῆ6βθ ατθ 
νπα1νῖθη, ὑπαῦ γεπαὶρηῦ 
Ῥοθμογνο λπβῦ «1ε5ας 18 
το ΟΗσ]68, ἐπο ου οξ 
οᾶ ; απᾶ ὑτσαῦ Ῥο]ίου- 
1πρ το ταϊρ]λῦ Ἀατο 149 
λλτομρΏ 15 Ώβτωθ. 

«ΣΧΙ. Απο περ 
1Ἠίαριβ «1εβαβ εἨΏογεᾶ 
Ἰταβθ]ξ Αραῖπ {ο ἴῃμο 
ἀἱκοίρ]οβ αἲ 119 5ο οξ 
Τ]ροτίββ; οπᾶ οἩἨ {ΠΒ 
νήβο Εοιγοᾶ Ἡρ ἠέπι- 
δεζ- 9 Τποχρ πποτο ἴο- 
Εεί]ες Βίπιοπ Ῥεΐετ, 
Ώπᾶ Τποπαθς οα]]θά Ῥ]- 
ἄγτοῦβ, απᾶ Νθ{Παπβο] 
οξ Οαπα 1π 411166, απᾶ 
1Ἠ9. 60Π8 οἳ Ζερεᾶοο, 
Απᾶ Όντο οἴλος οἳ Ἠϊ8 
ἀἱβοῖρ]θ8,. ὃ ἍΒΙΤΠΙΟΠ 
Ῥούας ββ{Ἡ απο {μοπι, 
1 ρο ο ΒΕΠΙπΡ. Τεν 
ΒΑΥ υπῖο Ἠΐτα, ΤΓ9 518ο 
Ρο νηῖα 11πθρθ. Ἔμπογ 
πγεηῦ ΣοτίἩ, απᾶ ϱη- 
υροτθᾶ Ιπίο α ΕΠΙΡ Ίπι- 
χηθᾶ]α!ΐθΙσ; απᾶ πα 
π]ρηϊ {που ομαρΏῦ πο- 
ἐμΙπρ. 4 Βπι επ 1μθ᾽ 
παοτηῖπᾳ ὙΠΒ8 ηουΥ 
ο0π1Θ, ᾖθβαβ βὐοοᾶ οἩ 
ἴἶιο αἴοσθ:: Ῥτέ 11ο αἷς- 
οἱρ]θβ Ἐπορυ ποῦ ἴλαί 
16 ντος ᾖοδαβ. 5 Τηθπ 
ὦοβτΒ βα1{Ἡ ππ{ο ἔἨοτη, 
ΟΠ11ἄτθπ, Ἠαγο το ΑΥΤ 
πηθαῦ 2 Τμογ απβιγοτθά 
Ἰϊπι, Νο, 6 Απᾶ Ίο 
βο]ᾶ απῖο Ίπεπι, 0ᾳ56 
1μοθ ποῦ οπ ἴμο τὶρηί, 
Βἱᾷθ οἳ ἴπο βΠΙΡ, απᾶ 

Άν. 

ΣΩΟΑΝΝΗΣ, Χχ;χχη 

εἷς τὸ μέσον καὶ εἶπεν, Βἰρήνὴ ὑμῖν. 97 Εἶτα λέγει τῷ θωμᾷ, 
1π 9 πα]ἀκὲ οπᾶ βαῖᾶ, Ἔθασϱ Ίογοα, Ίμθπ ἸθΡ8ΥΒ Το ΤποπιβΒ, 

Φέρε τὸν.δάκτυλόν.σου ᾿ ὧδε, καὶ ἴδε τὰς.χεῖράς.µου' καὶ 
Ἠτίπρ 1Η Έπρετ Ἠετθ, απᾶ 60θ 1ηΥ Ἠρπάβ; απά 

φέρε τὴν-χεῖρά.σου, καὶ βάλε εἰς τὴν-πλευράν.μου' καὶ 
Ῥχίηπρ ΤΗΥ Ἠαπᾶ, Ἀπᾶ τρια Π5] 1πίο 1ΏΥ β]ᾷε; ᾽απΏᾶ 

μὴ.γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. 38 Καὶ ἀπεκρίθη Ὀὸϊ 
Ὄο πού παπλροθµοθτίηρ, Όαίῦ Ῥε]μρνίπρ. Ἀπᾶ ΛἈαπβπεγθᾶ 

᾿θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὁ.κύριός.µου καὶ ὁ-θεός.µου. 99 Λέγει 
ΑΤΨΟΠΙΒ8 απᾶ Ββἱᾶ ᾖἵο Πἶπα, ΜΥ Τοτά Ἀπᾶ πι οᾶ. 3ΦΑΥΒ 

αὐτῷ «ὁ Ἰησοῦς, Ὅτι Ἱἑώρακάς 'με, φθωμᾶ,! πεπί Ξ ἃ μᾶ, πεπίστευκας 
31ο "Ἠΐπα 138681Β, ἈἩθοβιςο ὕποι Ίιαςῦ 6ο Ί1θ, ΤΠΟΙΠΡΒ, ἴλοι Παςῦ Ρο]ίογεᾶ : 

µακάριοι οἱ ἡ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. 
Ῥ]θβαθά  Ἅπαγ Πο Έβγε ποῦβοθη απᾶ Ἴβτο Ῥο]ογαᾶ,, Σ 

[ 80 Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα ,σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ίη-' 
Μαπγ 3ΗἨΘΤΟΕΟΙΘ “Απο Ἀλοἴμες Ἅ3βίρηβ αἷά 16- 

σοῦς ἐνώπιον Τῶν.μαθητῶν «αὐτοῦ ἃ οὐκ.ἔστιν γεγραμ- 
ΒπΒ ἄπ Ῥχοβοπόθ . «ο Π]8 ἀϊβοῖρ]θΒ, ποὮ Ἅατε ποῦ Ὑτθτθπι 

μένα -ἐν πῷ βιβλίφ.τούτφ. 91 ταῦτα.δὲ γέγραπται ἵνα 
ἀπ ἡμπ]π Ῥοοῖς : Ῥα8 θε Ἴβτο Ῥθοι πτ]ίεα πας 

Επιστεύσητεϊ  ὅτι΄ Εὸὶ Ἰησοῦς ἐστιν ὁ ' χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ 
Ὑθ ΤΙΑΥ Ῥε]ετο ἐπαῦ ὦθρις 1 ιο Οπτῦ Ἅᾖἴπο Βοπ 

θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ὃ ἔχητε ἓν τῷ ὀνόματι 
οξ ἀοᾶ, απᾶ .Ὅπαι Ῥομσρτίας, 1496 7ο πΙβΥ Ἠ8το ἵπ 3ΏβΤωθ 

αὐτοῦ. 
1η19.. ἐ ς 

ϱ] Μετὰ ταῦτα «ἐφάνέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰὸ Ἰησοῦςἳ 
Α4ΐες {λμοςο. νπῖπρς Απξεδιθᾶ  “ΠπαβοΙ 3Αραῖπ 119818 

τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος' ἐφανέρωσεν δὲ 
Μοΐ]μθ ἀποῖριο αὐ ́  ἴπθ 868. οἳ Τ1ρογΐῃ5. Απᾶ Ἡε πιαπ]{οβθᾶ 

η ο) « - , ῃ ῃ η ε 
οὕτως 32 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πετρος, καὶ Θωμᾶς ὁ 

Πιταβε]{] πας: Τπετο νγετο {ορεύπες ΒΙπΠοπ Ἐοΐοτ, Απᾶ ἱ ΤΠΟΠΙΒΒ 

ο. Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλὶ- 
ορ]]θά Ῥιάσπαιαβ, απᾶ ὙΝαϊπαπβε] ᾶχοπα απα, οἳ ιν 

λαίας, καὶ οἱ τοῦ Ἰεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν 
199, Ἀπᾶ ἴλε Γβοπε] οἳ ΖεὈεᾶεθ, απᾶ ᾿"οὔπετβ 3ο 5418οἴρ]εβ 

αὐτοῦ δύο. Ὁ λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, Ὑπάγω ἁλιεύεινι 
«μῖβ ἍΆίπο, ΒΦΑΥ8 δ{ο 12ίμε6πι ὅπποπ Ἅ᾿Ρεΐεν, 1ρο το Ββ1ι, ’ 

Λέγουσιν αὐτῷ, ᾿Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. Χ Ἐξῆλθονν 
ΤΗΘΥ ΡΑΥ ᾖἴο Ἠΐπα, 30οπ8 Ἄβ]βο πο ἍἨΝπΙη ἴἨΠθ, ἍΤἨοΥ ποεπῦ ξοτίἩ λ 8 ΄ 

καὶ Ἰἀνεβησαν! εἰς τὸ πλοῖον Πεὐθύς, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ 
βπᾶ πιοηῦ πρ 1ΠΤοΟ πο ἍΕΡΠΙΡ ἀπιπιθᾶ]αίθ]γ, απᾶ ἀπτιηπρ {μαι 

νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 4 πρφῖας.δὲ 'ἤδη "γενομένης! ἔστη 9ὁλ 
ΦΙρηΏῦ Ίλμεν ἴοοκ πούὐμίπρ. Απά πιοχηΊηρ α]τεαᾶνγ Ῥεΐπρ οοπιθ βἰοοᾶ 
, σα Ῥ ο] Δ ε) λό . 2 /  ὃ ε θ 4 
]ησοῦς Ρεἰς' τὸν αιγιαλόν' οὗ µεντοι Ώδεισαν οἱ µαθηται ὅτι 
105118 οπ Τμ ΒΏΟΙΘ: Ἅδποίῦ “Ἡοπθγος Ίπποι 119 “4ἱβοίριθς ἔ]αῦ 

᾿ησοῦς ἐστιν. ὅ λέγει οὖν αὐτοῖς 3ὸ Ἰῃσοῦς, Παιδία, 
7688 10 18, 38478 ΞὐΠοτοξοτο “Το Σὔμοπα 116818, ΤάΜ0]9 οἈΙ]άχομ, 

µή τι προσφάγιον ἔχετε; ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ, Οὔ. 6 :0.δὲ 
ΘΠΥ 3οοᾶ ἨἩατο γα ὮΤΠε6γ απβπηογθᾶ Ἠϊτα, ἍΝο, Απᾶ πθ 

εἶπεν! αὐτοῖς, Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ µέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, 
βαᾶ οΐλοπι, (Οαῦ ᾖἵο πο τἰβῃΏῦ εἰᾶθ οξύπο ΑΠΡ πο καοί, 

5---. καὶ αΙΤΊΤΑΥΥ. 
γεαᾷ ]θ ἀἱβοῖρ]Ιθβ) ΙΤΊτΑ.. 

Ἱ --- ὁ Ἰησοῦς (χεαᾶ Ὦθ πιαηΙ{θβὔεᾶ) Αα; -- ὁ τττ. ΄ Κ-- [καὶ] οηᾶ α» 
( πι. εὐθύς ΗπΊΤΑ. 
α[ὁ Ἰησοῦς] τν, [ὁ]Ιησοῦς τε; --- ὁ πΑ. 
ΟΙΤΓΑΤΓ. 

ο [ὁ] τε. ᾱ-.. Θωμᾶ αΙΤΤΤΑΥΓ. 8- "αὐτοῦ 
ἕ--- ὃ ΑΙΤΤΙΑΥΥ., Ἡ -- [αἰώνιον] οἴετηα] 1,. 

1 ἐνέβησαν θηίεχεἁ 
5 ἐπὶ 14. 

Ὁ --- ὁ ΑΙΤΈΤΑΥΓ. 
Γπιστεύητετ. 

α γινοµένης Ὀχθλ]κηρ πτεσν,΄ «ο --- ὃ ΠΤΤΤΑ. 
Σλέγει Ὦθ Β478 τ. 



ΧΧΙ ο ΗΝ. 

καὶ εὑρήσετε. Έβαλον οὖν, “καὶ "οὐκ ἔτι αὐτὸ ἑλκῦσαι 
Ἅπᾶ γο ϱμς]] Ππᾶ, , Τ16Υ οαοῦ ἴΠοχθξοτθ, Ὡπᾶ πο Ίοπβες δ το ἅταπγ 

Ισχυσανὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. 7 λέγει οὖν 
πτετθ ἴἨεγ 8Ώ]ο τοπ ΄ ἴπο πια] ἠὐαᾶθ οξ {πο Β5Η6Β, Β8Υ5 ΤΠετθίοτθ 

ὁ μαθητὴς.ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα ὁ ̓ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῷ, Ὁ κύριός 
ἀπαῦ ἀἱβδοῖρ]θ ππηοπα 3]οτοᾶ 116818 πο Ῥοΐος, ΤΠ9 Τιοχᾶ 

ἐστιν. Σίμων οὖν ἸΠέτρος, ἀκούσας .ὅτι ὁ κύριόὸ ἐστιν, 
19 18, Βίπιοη “«Ποχοξοτοθ Ῥεΐος, -Ἱανίηρ Ἡεβτᾶ ἐλαῖ ο Τιοτᾶ 10 18, 

9098 
«γο ελα] ἀπᾶ, που] 
οα5ῦ {Πθγθξοχθ,απᾶ πονή 
116Υ ποθχθ ποῦ 8Ρ]θ { 
ἄτανν 1ΐ Σο 119 ταα]{]- 
ᾖαᾶθ ΟΕ ΏΕΗ6Β, 7 ΤΗ9ἵ8- 
4016 {πα ἀδο]ρ]θ 
Ὢπποτα «ὦθεαβ Ίοτεά 
βα{Ὦ απῦο Ῥοΐες, Τ 18 
ΦΠο Τιοτᾶ. Μου πλον 
Ἡπποη Ἐοῦος Ἠεατᾶ 
1Παῦ 15 ας ἴπο Τιοᾶ, 
Ἡο ρἰτυὸ. 8 Βνπετι 

.υτὸν ἐπενδύτην διεζώσατο' ἦν.γὰρ γυµνός' καὶ ἔβαλεν οοω ωπίο λύπη, (ος Ἄθ 
Πάιε] ἩΡΡθςσ ρασπιθηῦ Ἡο ρ]τᾶθᾶ οἩπ, 20Υ Ἡθ π8Β:᾽ πεκεᾶ, ΆΑπᾶ . οβδῦ γα παρά) Απά ἀᾶ 
Β . ο ὃς ” ον νι ς κο συν σἈ8ῦ ἨΙπηβε]Ε 1πῖίο 1πθ 
ἑαυτὸν εἰς᾽ τὴν θάλασσαν. Ὁ οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ. τῷ «θα. 8 Απᾶ ἐπο οίνος 
Ἠάπιβο]ξ Πίο ᾖ1λῃθ ΒΕ8. Ἅπα ἴπο οἶπος ἀἱβοῖριθ {π ο ἀἱβοῖρ]θβ οβχαο Ίπ α Ηῖ- 

το ΕΡ; (1ος ἴμον 
πλοιαρίῳ ἦλθον' οὐ.γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἹάλλἼ 
«ΒΠΙΑ]] ϱΗ1Ρ : οάπῃο, Σ0Υ τα π/ετθ ἴπον 185 Έτρπα ἴποθ ᾖἸαπᾶ, ραῦ 

2 -] : π Π ΄ . 
ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύρόντες τὸ δίκτυον τῶν 
8οπαθη/ηετθ αροπῦ 5οαβ1{Β ντο Σπαπάτοᾶϐ, ἀἄταρβίπρ ' ἴπθ πεῦ 

ἰχθύων. .Ὁ Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν 
οἳ Β5Ἠ6Β, ὙΓπεα Πετεξοχθ 1Ἠ6Υ π/οπὺ πρ ΟΠ Πο Ἰβπᾶ πλεγ εθθ 

ἀνθρακιὰν κειµένην καὶ ο ἐπικείμενον, καὶ ἄρτον. 
8 8ο οξ 90818 1γιηρ Ἀπᾶ 3β' Ἰγίπροπ Ἅµᾖ[ζ], απᾶά ὮΊτεαά. 

10 λέγει αὐτοῖς πὸϊ Ἰησοῦς, Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν 
36ΑΥΑ "Ἡο “ἴμεπι 1Τεεας, Ῥτίηα οἱ ᾖἴπο Άψμθε υπο 

ἐπιάσατε νῦν.. 11. Ανέβη Σ Σίμων Πέτρός, καὶ εἵλκυσεν τὸ 
«:ΨΘ ἴοος Ἅᾖαβῦ πογ. οπίπρ ἍΒΙπιοΠ. Ἐοῦθι, απᾶ Ἅ«ἀτοι 1πθ 

δίκτυὸν Σἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν 3ἰχθύων μεγάλων" ἑκατὸν 
πιοῦ Ἡο {πο Ἀπᾶ, ΟΕ 38ΕΠ68 1]αχρθ 8 Ἠππᾶτεᾶ Γαπᾶ] 

Σπεντηκοντάτριῶν Ἱ καὶ τοσούτων ὕντων οὐκ.ἐσχίσθη τὸ 
Πεύψ ἴητεο; Απᾶ [ὔποαρἩ] ΒοΙΩΑΠΥ (πθτοθ πετ παβ ποί τοπύ «μθ 

δίκτυον.΄ 19 Λέγει αὐτοῖς ΡδὸΙ Ἰησοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. 
πεῦ, 39βΥ8 3Ὅο “ἴμθτα 1Φεύμβ, Όοπιθγο, ἀἶπο, 

οὐδεὶς. δὲ" ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς 
Ῥαῦ ποπθ , “γοπέιτεᾶ 30Ε”11ο6  "ἀἱποῖρῖος νο 8β]ς Έα, ὅΤλῃοα 1γΓΠο 
1: ἰδό ε/ ε , , ἑ 5 19 ἔ πω] ὔ ὁϊ Ἰ ω 

εἰ» ειὀοτες οτι ο κυριος στι ερχεται οὐ») ο Ίσους 

3ρτὸῦ Ἐπογηςρ ἴλαῖ ἴἩοθ Τιοτᾶ -:1ὐ 18. Όοπιθε 3ΊΠΘΙΘΈΟΙΘ 116518 

καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον. καὶ δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ᾿ὀψάριον' 
Απά  18ΚθβΒ 

ὁμοίως: 
1π κό ΤΩΑΥΏΠΕΥ. 

9Ἠπθ . Ὀχθθᾶ απᾶ µρ1νθΒ ἴο Ἄμθπι, απᾶ ἴλο ΒΞΗ 

14 τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ξὁὶ Ἰησοῦς 
ΤΗΙΒ., ΠΠ] πουγ ἐπο ἐπ]τα παρ Ὕγαβ Ὑηρπὶξοβιθᾶ 1Ί8ΡΙΒ 

πποτθ ποῦ Ίας Ίτοπι 
Ἰαπᾶ, Ῥαῦ ας 16 πετθ 
ος πατε νο 

32ΕΡΙΏΡ υπο ποῖῦ νι 
Ώςῆῃθι. Ὁ Απ βοοπ λοι 
88 Ἠ6Υ ππετθ οοπιθ {ο 
1μπᾶ, ἴπον Βατ; Α Ώτθ 
οἳξ 60818 ἴπεχο, απᾶ ΠΕἩ. 
1βᾷ ἍΊμετεοῃ, απᾶ 
Ῥτοπᾶ, 10 Πεδβας βαἲῶν 
πηί{ο ἔπεπι, Βτίηρ σὲ 
Ἴπο ΠβὮ π'ΠΙο] γο Ώανο 
που οωπρΗῦ. 11 βΒΤΠΟΠ. 
Ῥεΐογ πυνεπῦ πρ, απᾶ 
ἀτοενν ἴπο πεῦ {ο Ἰαππᾶ 
Ἐπ]] ο ρτεαῦ Ώξ]εΒ, αἴι 
Ἠππᾶτεᾶ απᾶ ΒΕύγ απᾶ 
1Ἠτεο: απᾶ Σο ϱ111πετθ 
πΤΕΓΘ ΒΟ ΠΛΗ, γεῦ τβ8 
ποῦ ἴμο πε Ώχοκεῃ. 
12 ἆθβις βαϊλ απίο 
ΊἨθπα, Οοππε απᾶ ἄϊπο. 
Απιᾶ ποπο οἳ ἴῃπο ἀῑεοὶ- 
μα ἀπτοῦ, θεκ Ἠϊτα, 

ο τὴ έμοι { ποῦν- 
1πρ {λπαῦ 10 σας 'Ἠοθ 
Τιοτᾶ. 19 «ἆεεας ἴπει 
οοπιθίἩ, απᾶ {Τακείπ 
Ἔτεπᾶ, απᾶ µρἰτευα 
"Ἠθτη, απᾶ δη Ἰ1θ- 
ππβθ, 14 ΤΗῖς 18 ποτ 
1πο ΟΠ]τά πρ πας 
«.6βαβ βΏαεγγθᾶ ἨΠίτηδε]Ε 
νο Ἠϊα ἀϊβοῖρίες, α1ὔθς 
τλαῦ ηθ τ/ας τΊ8εη ἔγοπα 
1πο ἆθαᾶ. 15 Βο Ὑπεη 
ΤΠεΥ Ἠαά ἀῑπεᾶ, ζε5ιβ 
ΒΕ10Ἡ ὕο Ῥίπποηπ Ῥεύες, ] - .. αλ - ] Δ . ο. 

τοῖς.μαθηταῖς ᾽αὐτοῦὶ ἐγερθεὶς ἐκ .. Ψεκρῶν. 8Ιπίοη, 80 οἳ 7οπας, 
Το 18 ἀἰδοῖρ]ιθς πίπρ Ῥοερι χα]βθᾶ !ΕΓΟΙΠΙ ΑΠΙΟΠΡ Γύπθ] ἆθαᾶ. Ἅοποςῦ ἴπΠοα τις 1ΠΟΣΘ 

15 Ωω. τ ./ 5 λέ τα απ , ς» -..  Ὅπαπίῃοςς Ἠσ εαϊία 
15 Ὅτε οὖν ἠρίστησα», λέγει τῷ Σίµωνι Πετρῳ ὁ Ἰησοῦς, ταπῖο Ἠϊτα, Ύθμ, Τμοτᾶς 

ΊΓπεη ὑποχεξοχθ ἴμογ Ὠβᾶ ἀἰπθᾶ, "Βαγ8 51ο “που "Ῥείοτ 1]εεαβ, Ίποα Ἰεπογοεῦ ἴποῦ ὶ 
Ἴονθ ἴποθ. Ἠο ανα 

Σίμων Ε]ωνᾶ, ἀγαπᾷς µε Ἀπλεῖονὶ τούτων; Λέγει αὐτῷ, 
Βίπιοι [5ου] ΟΕ ζοη8β, Ἰογεβῦ Ποια 1 πΠοσθ Παη ἴποθςεῦ Ἠεραγθ το Είπα, 

Ναὶ, κύριε σὺ οἶδας ὅτι ιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ, 
Χθβ, ἍΤοτᾶς Ίἴποι Ισποπθεῦ ἐπαῦ Τ]αγο Αβθοῖοη Έος Πορ, Ἡθ ΒΑ78 «ο Ἠΐπι, 

Ῥόσκε τὰ.ἀρνία-μου. 16 Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερο», Σίμων 
Ἐεεᾶ ΙΩΥ 141408, Ἠο ΒΩΥΒ᾽ ο Ἠϊπι αρα τα 5εοοτπᾶ {Ἴπιθ, ΒίπαοἨ. 

Ε]ωνᾶ,' ἀγαπᾷς µε; λέγει αὐτῷ, Ναὶ κύριε σὺ οἶδας 
[Εοπ] οἳ ζοπβς, Ἰογθβύ ἴμοα ταρῦ Ἠε Β8ΥΒ ἴο Ἠϊπι, Ύθα, Ἰοτᾶ; ἴποι Ιποπγεςῦ 
ε/ λῶ [ 3 ” / ο 1 / 2] 

οτι ιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ, Ποίμαινε τὰ Ἱπρόβατά 

Ἡπίο Ἠϊπα, Ἠεοᾶ τιν 
Ἰαπιββ. 16 Ἠο βαἳέα νο 
Ἠϊπαι βραίη 1ῃο 5οοοπᾶ 
0ϊπαῬ, ΑΙΠΙΟἨ, 503 οἳ 
Φ0Η8Β, Ιογεξύ ὑΠοι τηθῦ 
ἨεραϊἰιαπθολΊπι,σεα, 
Τιοτᾷ; ἴποα Ἐποπερῷ 
{παῦ 1 Ἴονο ἴἨεο. Ἠθ 
Βα10Ἡ πίο Ἠΐπι, Ἐεεᾶ 
ΤΗΥ 5Ἡοερ. 17 Ἠο 5α1ὐἩ 

ὑλαῦ Τ Ἠαγο αβροῦίοἩ ΞΟΣ 116ρ. Ἠο 5.78 1ο Ἡῖτα, Βμορμοτά 3ρπεερ 
{ ν 

5 οὐκέτι ΤΝ. ἵ ἴσχνον ΙΤΤτΑ. υ ἀλλὰ τητα. ᾗσ[ὸ]πτ. -Γ οὖν ἴΠεΙΘΙΟΓΕ ΤΓΑ. 
3 πεντήκοντα τριῶ 7 εἰς την γῆν ΙΗΕΤΙΑ. 
6--- ὁ Η11ΓΑ.᾽ --- δὲ Ὀαΐ [ττ]α. 

αἱδοῖρ]εβ) ΠΤΤΤΑΊ. 
Μιήθ β.εθυ σ. 

Ξ μεγάλων ἰχθύων Ε. 
ᾱ- οὖν α; -- οὖν ὃ ἨΤΤτΑ. 
Ε]ωάνου ἆοῦπ τε; Ιωάννου ΤΑ., Ἀ πλέον 1ΤΊΤΤΑ., 

ν ΤΤΤΓ. 5 [ο]πε. 
Γ----- αὐτοῦ (γεαᾷ ἴπθ 

1 προβάτιά 



νο 
ππῖο Ἠϊτι 1μο ἐμῖτᾶ 
τίαθ, ΒΙΤΠΟΠ, δΟῃ ος 
1ο9πΠ88, Ἰογεςί ἔποπτηρθ 2 
Ἔεΐος Ίβ8 ρτῖογεᾶ Ῥο- 
ϱ81186 Ίθ 5α1ᾷ πη{ο Ἠἶπα 
απο Ελχᾶ ππαο, Τιογοςῦ 
Ίποπτ παρ2 Απᾶ ο ϱαῖᾶ 
ππῖο Ἠΐπα, Τιοχᾶ, ἴποια 
Ἐποπεςυ αἱ πϊπρε: 
Έποα Ἐποποςί ἠπαί 1 
1ογο {πεθῬ. σε8ας εαΊιὰ 
ππίο Ἠϊπι, Ἐσεᾶ τη 
5Ἠοθορ. 18 ΤετΙΙγ, τε- 
τΊ]γ, Ι βαγ τπίο {1εο, 
οι ποια πτναρῦ 
ΟΠΕ, ποια ρ]τᾶςᾷδυ 
Ί1γεε]{, ᾶπά πγα]κοᾶςί 
πλ Ιπος ποια ποπ]ᾶ- 
εδ: Ῥας πΠει ἴποα 
ΕΠΩΙ6 ο οἷᾶ, ποια 
βπα]ί 5ἰτοῖσοὮ ξοτίἩ ἐν 
ἘὨαπάς, απᾶ αποϊ]ετ 
βΠαΙ] ϱἶτά πεαο, απᾶ 
ΟΝΣΥΥ Ἅᾖ1]θο σἩϊμος 
ποια πτνιου]άεδύ ποῦ, 
19 ΤΗΙ8 ερηΚκε Το, βἶρ- 
πι (γΊπρ Ὀγ πηαὺ ἀθεαί]ι 
Ὦο 5Πομ]ᾶ ρ]οχ1{γ ᾳοᾶ. 
Απά π/Ώθη Ὦρ Ὠβᾶ 5Ρο- 
επ 1λίς, Ώο βαΙ(Ἡ ππ- 
το Ἠϊτ, Ἐο]ον τηθ, 
20 Έπεη Ῥεΐετ, ὑπτηῖπρς 
βΏοπ8, 5οοἱὮ ὕ]ο ἀῑδοι- 
Ῥ]ε πνΊοπα ᾷεβας Ἰοτεᾶ 
Σο]]οπῖπρς νμῖοἩ 41δο 
18θαπεά οπ Ἠ]ς Ὀτεαεῦ αὖ 
ΡΏΡΡΟΣ, θπᾶ 5414, Τιοτᾶ, 
π/]οὮ Ἰβ Ἡρ ἴλαῖ Ὀε- 
Ἰταγοίῃ ἴπεοῦ 2] Ἐο- 
τετ βεοῖπρ Ἠϊπι βαἰίπ 
Μο ἆᾖ6βαβ, }ιτᾶ, απᾶ 
σπα!» θ]ιαῖξ ΕΠ τοβπη. 
ἆοξ 200 πεις Εα]ίἩ 
παπίο Ἠϊπα, 1 Τ τν] 
ἐπαῦ Ἡο αστγ 011 Τ 
οοπ16, νγλαῦ {δ ἐλαί ο 
.μεοῦ {ο1]οπ νποι πο, 
25 ΤΠεπ πγεηῦ π]8 8αγ- 
ἄπς Αρχολᾶ ΑΤΙΟΠΡ ἴΠθ 
ὠτείητεα, ἴπαῦ Ὅπαῦ 
ἀξοῖριθ ΑΠοπ]ᾶ ποῦ 
ἀἱε: γοῦ Πεβαβ 5α]ᾷ τιοῦ 
ππίο Ἠϊπα, Ἠθο ϱμα]1] ποῦ 
ἀϊο: Ῥαῦ, ΤΕ Τ η] ια 
Ἡο ἵατιν ὉλΙ Τ σοπιθ, 
Ὁπαῦ {8 ἐ]ιαῖ ο ἔπεο 

24 Τίς 1β 11ο ἄῑςοὶ- 
φὶο π]π]οι τΤεβυβουα 
οἳ {πες 9Πίπβς, 
Ὑπποίο {πεσο ἰπῖηρς: 
Ώπᾶ ππο χποι ὑπαῦ Ἠ]8 
185 ΏΙΤΠΟΠ 18 τα, 
205 Απᾶ 1Πεχθ 8τθ 3ἱ5ο 
ΙΠΑΏΥ οἴὔμες {[πίπρβ 
πγλ]ο] «οεας ἀῑά, ἴπο 
πγΏ]οἩ, 1ξ ἴπεγ 5ποπ]ά 
Όε υπ] επ ΕΥΘΙΥ 916, 
Ί ΕΊΠΡΡΟΒΘ ἴἨβί ετεη. 
11ο πγοτ]ᾶ 10βθ]ξ οοα]ᾶ 
πιοῦ οοπύβΊΏ Τλο Όοο.β 
1παῦ εΠοσι]ᾶ Ῥο π]ς- 
1η. ΆΑτΏεῃ, ; 

κ ᾿Ἰωάνου 6ΦοΒΗ τῆς; Ἰωάννου ΤΑ. 1 [καὶ]. 
ΙΤΤΤΑ; ---Τησοῦς (γεαά Ἡε 5ας8) τ[ττ]. 

»---δὲ Ῥαῦ ὦητιΑτν. τ .- [σε]ίΏεο 1, 
Ψ οὗτος ὁ λόγος ΕΤΤΓΑ. 
ἡ μαρτυρία ἐστίν τΊτΑ. 
{-᾽Αμήν οµττΑ. 

πίτα 

βπᾶ᾿ 

ἤ 

10ΑΝΝ ΗΣ, 

ου. 17 Λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίμων ἈΚἸωνᾶρ θες 
ΣηΣ. Ἠ6 ΒγΕ ἴο Ἠῖπι {ο Επί παρ, Βπποπ [5οπ] οἱ ἄοπαμ, Ἠλαῦ 

λεῖς µε; ᾿Βλυπήθη -ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ 
ἈΠεοϊ]οπ ΕοΣ χα "γγας “ρεϊργτθᾶ .1Ῥεῦε  ἍΤθοβαβ5θ Ἰθ βαῖᾶ {ο Ἠῖπι 118 

τρίτον, Φιλεῖς µε; Ἰκαὶ! πεῖπεν' αὐτῷ, Κύριε, "σὺ 
ΤλΙχᾶ παρ, Ηαρί ἔποι αβοο[ίοπ ξοσταροῦ Απᾶ βαθιά ᾖἵο Ἠῖτα, οτᾶ, ἍΊποα 

πάντα" οἶδας' σὺ γινώσκεις ὅτι ιλῶ .. σε Λέγει 
811 ὑμΊπβΑ Χπομεβῦ; ἴλοα Ἀποπθῦ ἐπαῦ Τηῃτο 2Βεοίίοπ Έοτ 116θ, 8478 

αὐτῷ Οὁ ησοῦς,! Ῥόσκε τὰ Ρπρόβατά!.µου. 18 ἀμὴν ἀμὴν 

ΧχΙ, 

5ο “πα 17ες5, Ἐεεᾶ Των ϱΠθερ, γετ]γ Ἅµτετῖ]γ 

λέγω σοι, ὕτε ἡἢς νεώτερος ἐζώννυες σεαυτόν, καὶ 
198Υ ᾖἴἵο ἴμερ, Ἡποπ ἴλοα πα γοαπρες ' ἴποι ρἰτάεᾶδ Ἅ{λπγκεῖξ, απᾶ 

περιεπάτεις ὕπου Ίθελες  ὕταν-δὲ ᾿ γηράσῃς ἐκ- 
π/α]]εοᾶθε Ὕνπετθ ἔποια ἀῑάξύ ἀεβῖτο; Ῥτιὸ ππαπ ἐλου 5πα]{ Ῥο οἷᾶ ἴμοια Β]ια]! 

τενεῖς τὰς.χεῖράς-σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει,ὶ καὶ οἴσει τ 
Βἰτοίε] ΞοτίἩι Την Πας, Ἀπᾶ αποϊπες ἔ]ιθο ΕΠ] Εἰτᾶ, απᾶ Ὀτίηρ Γίπος] 
ε/ 2 , .ο ν γ΄ ΄ ΄ 
ὅπου οὐθέλες. 19 Τοῦτο-δὲ εἶπεν σηµαίνων ποίῳ 
Ἅππετο Ίποα ἀοδῦ ποῦ 4εδῖτο, Ῥαϊ επῖς Ἡρ βαῖᾶ  αἱρημγίηρ Ὁν πμαξ 

θανάτῳ δοξάσει τὸν θεύν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ, 
ἀεαί ο ϱΠοι]ᾶ ϱ]οςγ ἀοᾶ. Απά Πα Πατίπρ 5β1ᾶ Ὦθ 5αγ5 ὁο Ἠϊπα, 

᾿Ακολούθει µοί. 90 Ἐπιστραφεὶς. δὲ ὁ Πέτρος βλέπει τὸν 
Ἐο]]οπ Ίηθ, Ῥαΐ Πατνίτπρ τπτπεᾶ Ἐοΐοτ βθθξ Ἴπθ 

μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, δὲ καὶ ἀνέπεσεν 
«ἀκοῖριθ ποπα "Ἰανεᾶ 11058 Σο]]οπίηπβ, ἨὙΠο αἷδο του]πο 

ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ .στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Κύριε, τίς ἐστιν 
οὗ πο ἍΑΒιΏρε οπ Ἠ]5 Ῥτεαδῦ Απᾶ ΠΒαῖᾶ,  ἍἸοτᾶ, Ὑπο 5 1ε 

ὁ παραδιδούς σε; 21 Τοῦτον ! ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Τη- 
πἩο 19 ἀε]πετῖπρ πρ 1πορ 2 ἙἨϊτα Λ3Ἀρεεῖπρσ αῬοΐες ΡΑΣ το ᾖε- 

σοῦ, Κύριε, οὗτος δὲ τί; 39 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εὰν 
5π8,  Ἰοτᾶ, ΤῬὈπῖ οξ {Πί5οπο να; 39ΑΥ8 το “ΠΙπι᾽ 11εςις, τε 

αὐτὸν θέλω µένειν ἕως ἔρχομαι, τί , πρός σε; σὺ 
31 ἀθεῖτο το λρ]ά ΟΠ  Ἴσοπθ, π]αῦ [Πα] ἵο  Ἴμορ "Τποι 

Υάκολούθει μοι. 329 Ἐξῆλθεν οὖν 3"ὑλόγος οὗτος! εἰς 
16011ου 19, Ἠεπῦ οαῦ νποθχεξοχθ 1Π18 πγοτᾶ ΒΤΙΟΤΠΒ 

τοὺς ἀδελφούς, Ὅτι ὁ μαθητὴς.ἐκεῖνος οὐκ. ἀποθνήσκει' Σκαὶ 
Ἴπο Ὀχείητεῃ, ἸΤΠαῦ τμαί ἀϊδοῖρ]θ ἀοοβαιοῦ 9, Ἡοπεγνες 

οὐκ εἶπενὶ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει ἀλλ᾽, ᾿Εὰν 
Ἀποῦ "ἨβΙᾶ “ἴο δΗίπα 116815, ΤΠβῦ 9 ἆοθς ποῖ ἀἴθ; ναῦ, 18 

αὐτὸν θέλω µένειν ἕως ἔρχομαις Στί πρός σε." 
δηίτα 11 5ἄεβῖτο Μο αρίᾶρ 111 ἍΊοσοπ, Ὑλαῦ 1818] ἵο Ἅᾖἴπερ 

24 Οὗτός ἐστιν ὃ μαθητὴς΄ ὃ μαρτυρῶν περὶ τούτων, 
Τη]8 1. ᾖπο ἀῑδοεῖριο γ/χο Ώθασβ πηύποςς σοοποετπῖηρ {λεςο {πίπσα, 

ῃ χ ΄ -” 5 νο ε, ᾿ , ) Ξ 
καὶ γράψας ταῦτα". καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής 3έστιν ὃ 
Απᾶ Γππο] πτχοίθ ᾖ{πεςσο {Π]πρα: πά το ποπ 1πβῦ το 18 

μαρτυρία. αὐτοῦ.! 956 Ὀέστιν.δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ «ὕσαι 
Ἠ15 τ/Ιὔτιεβδβ. Απᾶ {ῃοτθ 8Τθ 8]5ο Ἰοΐπος Ὅπάωρς 1ΓΙΑΠΥ πηλίσορτος 

η / {2 -” ϱ’ Φἵη. , δε ἆ ο δι 

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν  Ἅγράφηται καθ ἓν, ἀοὐδὲ 
3414 αθθβαε, Ὑηῖοα 3 ἔμονςποι]ᾶ ϱθ τοι οπεγ οπο, 'ποι ΄εγοη 

αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον “χωρῆσαιὶ τὰ γραφόμενα βιβλία. 
1{ςϱ]Ε 1Τ ΦΙρΡρΟΒθΘ 51ο Ἅποχ]ᾶ ποπ]ά οοπύα!π {πο πει 1Ροοςβ, 
Αμήν ε 

ΑπΠΘΗ, 

πα λέγει ΦΑΥ8. ἍᾗἉ πάντα σὺ "ΤΊτΑ. ο --- ὁ 
Ρ προβάτιά ν1θ 9Πεερ τττα. α ῥώσει σε ΊτΑ. 

ἕ -Ε οὖν ΌΠετείοχθ 1ΤΊτΑ. ΎὙ μοι ἀκολούθει 1/ΣΙΤΑΥΝ. 
χ οὐκ εἶπεν δὲ Ἐτ. 5--τίπρός σετ.  -- ὁ πΠο π[Α]. 3 αὐτοῦ 
---υεγεε 2ὅπ. ο ἃ ΝΠΙΟὮ στα. Ἂἆ οὐδ' ΗΠτΑ. 8 χωρήσειν Ίτ, 

5 -ἵ- κατὰ Ἰωάνην (Ἰωάννην Α) ἁοσοταϊΏρ ἴο 6ο ττΑ, 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΩΝΙ ΙΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.Ι 
ΑΟΤΡ ΟΕ ΤΗΕ ἨοΙ : ΑΕΟΡΤΙΕΡ,, 

ΤΟΝ μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ 
Ἔμο 3Ιπάοεᾶ ᾖ}Βτεῦ 3αοσουπῦ 1 πιᾷςθ οοπορχπΊηςρ α]] {ΠΙΠΡΗ, ο 

Θεόφιλε, ὧν ἠρξατο {ὸ" Ἰησοῦς ποιεῖντε καὶ διδάσκειν, 
Τμεορλαί]α5, πΥαίοα "Ῥορας 11089 Ῥοίαπίοάο απά νο ΊεβοἩ, 

2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ 
απ] ἐλλο ἆαγ ἵλι ΥΥΠΙΟἩ, Ἡατίπρ Ρἶτον οομαπιωπᾶ 50ο 31ο ἍΤαροσί]1εβ αν 

πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο, Σάνελήφθη.! 8 οἷς 
[πε] Αβρινς 3ΗοΙψ πποπα Ἅς οἩοςε, Ὦο γ/ης {ακοὮ πρ: Ἅᾖ{ἵο πΠοπα 

καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὺ.παθεῖν αὐτόν, ἐν 
Αξο 96 μγεςοπῖεά  ἍἨίπιδε! ἍἨΠπίπς Ἅκαξύεσ 1 Ἠπά βαΏστεᾶ, σι τα 

πολλοῖς τεκµηρίοις, δι ἡμερῶν Ιτεσσαράκονταὶ ὁπτανόμενος 
ΠΙΠΏΥ Ῥχοοίβ, , ἀμιίπρ 4µ58 1{οτίγ ῬείΏρ Βεοη. 

αὐτοῖς, καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 
Ὦγ ἴμοπι, απά βρεακίπρ {πε ὕΠΙπρβ σοιισθχΠΊΠπΡ πθ ἍᾖἸἘϊπράοπι οἑ ἄοά:. 

4 καὶ συναλιζόµενος ππαρήγγειλεν αὐτοῖςὶ ἀπὸ Ἱερο- 
παπά Ῥεῖες α5δοπαὈ]εὰ πνἰ(Ἡ [Πα ἳπχ] Ὦρ οἨΏηχρεά νπθτα ἄτοτα οετι- 

σολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιµένειν τὴν ἐπαγγελίαν 
Β8Ί6Ώ} ποῦ το ἀερατί, Ῥαῦ το απγαῖς 1µ9 Ῥτοππϊςο 

τοῦ πατρός, ἣν ἠκούσατέ µου’ ὅ ὅτι "]ωάννης! μὲν 
οἱ ἴπθ Ἐαΐματ, ἹὙπΠΙΟΣ [βα]ᾶ πε] γε ἸἨεαχά οἳ η1θ, Έος ᾖομπ ΄ Ἰπᾶθεᾶ 
) / 5/ « - Γ ο ΄ η ΄ 

ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς.δὲ 9βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύµα- 
Ῥαρίιπεᾶα  Ἅπῃλ πναύετ, ὮῬὈπίγο βΏα]] Ὀο Ῥαρίισοαά σι] [πο] βριτις 

τι ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 6Οἱ μὲν οὖν 
1Ἠο]ψ “ποῦ ὁα1ἴθϱ ἍΤΩΑΏΥ 4ᾳψ8. ΤΠογ Ιπᾶσεᾷ {Ποεγθξοχθ 

/ Ῥρο ΄ 1 2 Ν λε κύ ιν 2 ) 

συνελθόντες Ῥἐπηρώτωνὶ αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν 
Ἠαγίηπρ σοΏ1ο Γοβεί]μοχ Ώδ]κοά Ἠΐπα, βασΊης, 1,οτᾶ, δαῦ 

τῷ-χρόνφ.τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ισραήλ; 
ΑΡΗ1µ υ1παο ἀτοβΏοχε»ί που. πο ἈἹἰπράοτπι νο Ίδταε] 2 

7 Ἠϊπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους 
Απιᾶ Το βάϊᾶ, το νΠοπ, «Νού "γουτβ' 115318 Το ]πον 9ίπηεβ 

« ό ἥ ο ρῇ ες 
ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ.ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ' 8 ἀλλὰ 
ΟΥ ΔΕΒΡΟΗ5 ἍἨΤ/ΠΙΟἨ Το Ἐπίπετ Ῥ]βοεᾶ Ίπ ἍἨϊβονηπ αιμἰμοτίτν; τας 
Σλ/ θ Π δύ 7 λθό -- « ΄ / 3 » 

ἠψεσθε' δύναμιν, ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ 
γε πΠ]] χεοθῖτο ΆῬουνας, “Πανίηρ 3οοπιθ 311Πθ Ἠο]γ ΡΤΡΗ ἩΡοηῦ 

ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε Ἀμοιὶ µάρτυρες ἔν.τε Ἱερουσαλὴμ καὶ Ιἐνὶ 
σοι, απά γε 5Πα]1Ὀε ἔοπιθ ἍὙπήίπθεδες ΤῬούμϊΙπ Ἅκ«οεχγΙδα]θ απᾶ Ἱ 

πάσῃ Ἱτῃ! Ἰουδαίᾳ καὶ ὙΣαμαρείᾳὶ καὶ ἕως ἐσχάτου 
811 μάπα απᾶ ΒΑΤΩΒΤΙ8, Ἀπᾶ ο [μα] ιθεγπιοδί ρατῦ 

τῆς γῆς. .9 Καὶ ταῦτα εἰπών, βλεπόντων αὐτῶν 
οἱ {πο θατίἩ. Απά Ίπεςο ἐπῖπρς Πανίηρ 5α1ᾱ, "Ῥοπο]άϊηπρ [Πίτα] 314Πε7. 

ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
Το πες ἰαχεη πρ, Απᾶ Ε οἷοιᾶ  πμάχθυν Ἠϊτ Ίτοτα 3θγος 

αὐτῶν.' 
α/μοῖτ, 

10 Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευοµένου 
Απά ος “Ἱοοκίπρ “Ιπίρπό]γ 'πογ3γγετοἹπίοἩθ . Άθατει α8΄γης "ΡοϊηΡ 

ΤΗΕ ἔοτπαος ἐτοηί]εο 
Ἅατε Τ πιαᾷο, Ο Ίμυο- 
Ῥηί]ας, οἳ αἱ] τπαῦ 
«6θΗ8 Ῥοραηπ ῬοίἩ ἰο 
4ο ημᾷ Τοπσῇ, ὁ απΏῖ]1 
ἴμο ἆαπγ Ίπ π]ίοἩ Ἠθ 
Ίνας κου γρ, αΕἰοχ 
ἡμαῦ ο {Ἠχοιισᾗπ 1πθ 
Ἠο]γ ]οςῦ Ἰιιά ρίτει 
σοΙΙΠΑΠΠΠΙσΩΙΡ απ{ο 
Ίλο αρο»{]οῦ ννλοπα ἘἨθ 
Ἠπά οἱλοβο: 3 {ο Ίνμοπα. 
8]8ο Ἡοθ νπονγοᾷ Ἠ]πιεοἰξ 
Ά1γο αἲίο; Ἰς ραβ- 
ΒΙΟΏ Ὦγ 1ηαηπν Ιπξα]]]- 
Ῥ]ο Ῥτοοξς, Ῥάπρ 5εοπ. 
οἳ ἴπειι Ἐωτίγ ἆαγς, 
απᾶ Αμεακίης οἳ ἴ1θ 
ΤΠΙπρςβ ῬογίαΙπΙηρ {ο 
ἴπο ΚΙπράοηΏι οἱ ἄοᾶ: 
4 απᾶ, Ῥεῖπσ 89δεπι- 
Ῥ]οά Ίορβεί]μοτ ̓  πίἩ 
ἴλεπέ, σοηπιαπᾷσᾱ 
Ἔλεπι ἔπαῦ {λογ εποι]ᾶ 
πο ἀερατί {τοπι ζετα- 
βη]οπα, Ὀιὸ να 1ος 
Τηθ Ῥτοπαῖδε οξ 1ῃΏο Έα- 
1π6σ, Ὑ/ΠΙοἩ, δα] ᾖ6, 
Ψε Ἠπτο Ποαγᾷ ΟΕ 10. 
ὃ Ἐοτ ζομπ ἰτυ]γ ναρ- 
Ίππεά τν τμ σναίοσ : αν 
ο βΏα]] Ῥοε Ὀαρίϊσεᾶ 
ππΙτὮ πο Ἠο]Ιγψ ἄΠοςε 
πιοῦ ΏΙΑ1Υ ἆαγ5 Ἠοισθ, 
6 Ποπ ἴ]μοαγ {Πετοίογθ 
ΊΥΘΥΘ οΟ139 1οβείμος, 
ΊἨεγ αβκεᾶ οἳ Ἠῖπα, 
βηψίηςδ, Τοτᾶ, πνῖ]ν 
νμοι αὖ τλΠῖς παρ χο- 
ΒῦΟΙ6 αραῖα ὑπο Ἰίπρ. 
8οπ} {ο 15γαο] 7 Απιά 
ηο βαϊά Ἱπῦο ἴποπα, 15 
18 ποῦ {ο:γοι {ο Ἰεπον/ 
'μθ Όϊπασςδ ΟΥ Ί1ε 8οα- 
8ΟΗ5, π/]ι]οἩ {πο Εαίπες 
Ἠαία Ῥιῦ 1 Ἠ]5δ ο! 
Ῥοψοτ. 8 Ώπέ γοςΠα]]. 
τεσεῖνθ Ῥον;ος, αξίες 
ἴπαῦ ἴΠο Ἠο]γ ἄποςί 18] 
6ΟΠ16 προη τοι: απά 
7ο 5Ώβ]] Τε τίπεςςθξ 
ἙἈπίο 1πο Ροῦ 1π ζετα- 
βπίσπα, π]ιὰ ἵπ α11 οα- 
ἆσᾳα, απά ἵνπ Βαϊπητίι, 
απᾷ ππίο ἴπο αθίετ- 
πιοβῦ ΤῬαχῦύ οἳ 1μο 
εατίἩ, Ὁ Αιιᾶ ν/πεπ Ὦθ 
Ὥαᾶ δ5ροκεη Ἅ1πεξο 
άμίηρε, νη]]ο .ἴλμογ Ὦε- 
Ἠε]ά, Ὦο τνης ὕπ]κοὮ ἩῬ; 
απ α οἸοιά τεορῖτθάἀ 
Ἠ]πι ου οἳ ὑπεῖτρὶρΏῖ. 

10 Απᾶ τ/η]]ο {Πεγ 
Ίοοκθά βἰεάξαςίΙγ ἴο- 
πιιτᾶ Ίεβτευ 88 Ὦθ 

Ν- ἁγίων α; --- τῶν ἁγίων (χγεαά οἱ [ἴπε]) ττΊτΑν. Ἱ--- ἀποστόλων Τ. ὁ --- ὁ ΗΤΤΑ. 
κ ἀνελήμφθη χΤΤτΑ. 1 τεσσεράκοντα ΙΗΤΤΤΑ. πι αὐτοῖς παρήγγειλεν ΑΥΓ. Ἀ ᾿]ωάνης τε. 
9 ἐν πνεύµατι βαπτισθήσεσθε ΠΤΤΙΑ. Ρ ἠρώτων 1ΠΊΤτΑ. ᾱ--- δὲ απά η, Ελήμψεσθε 
1ΠΤΙΑ, 3 µου Οἱ Ώ)θ Ι1ΥΑΥΓ. ἕ-- ἐν χ[ττΑ], ν---τῇ Δ. Ἡ Ἀαμαρίᾳ Τ., 

1 



912 
πουὲ πρ, Ὀομο]ά, Ἐνγου 
Ί1ΘΗΩ βὐοοᾶ ὃν ἔποπα {π. 
πνπϊεαρραχεἰ; 11τνπ]οι 
Α1βο 5αἱά, Ὑε πΊεη ος 
α]]εε, τΥἩγ βίηπᾶ το 
ραζΐτπᾳ πρ ΙπίοΏοαγοπο 
{15 βηπας ᾖο5δα5,πἩΙςἩ. 
15 οκου αρ ἔτοπι 7οα 
ἀπίο Ἡσοστοῦ, 5Ώα]] «ο 
ΟϱΟΠΠο 1π Ίϊκο ΠΙαΠΠΟΣ 
Ά8 7ο Ππτο εουπ Ἠίαρο 
ἀπίο Ἡοπτοπ. 15 Τπεα 
χοϊατησᾷ {Πογ ππίο 7ο- 
χἩββ]οπ τοπ Ἅᾖ1πθ 
πηουηῦ οβ]]οά ΟΙϊνεῖ, 
πτ]]οὮ 15 ἔχοπα Γεταδα- 
Ίετι α εαουπίἩ ἀπγς 
19ἩΓΠΕΥ. 13 Απάᾶ Ίνλεα 
ΤΊἨοΥ Ὑ/ετο 60ΠΙ6 1Π, 
Τπογ υεπί πρ Ιπίο απ. 
Ὄρρες τουπα, 7/Ίεχθ. 
αὐοᾶρ Ὀοίμπ Ῥεΐες, απᾶ 
7ΑΠ168, θΏᾷ ζ7ο,π, πᾶ 
Απάτον, ΡΗΙΠρ, απά 
Τῃβοπαας, Ἠατίλο]ο- 
χηον, απᾶ ἈαβίΠουυ, 
0 απωθς ἴ]θ δοπ οἳ Δ]- 
ιβρο1β, απ ΒΙΠΙΟΠ Ζ6- 
οἵος, απά ο ιάακς ἴλε 

Ὀγοίλμε» οἳ «ππαθβ, 
1! Τηο58 ο]] οοπἡπιεᾶ 
πλ οπΏθ αοσοοχᾶ ἵπ 
ῬΓαγες απὰ ευρρ]]οβ- 
Τ1οἩ, ση {πο τΥΟταςἩ, 
απᾶ Μαχγ Ίο πιοίΏες 
οἳ ᾖεδας, απᾶ νι ΠΒ 
Ὀτοίητος, 

15 Απᾶ ἵπ ἴποςο ἄανη 
Ῥεΐογ »ίοοὰ αρ ἵπ ἴηΠθ 
ταϊἁςῦ οξ ὑπο ἀἱδοίρ]εβ, 
βΏὰ δα], (119 παπαροτ 
οἱ ΊἨβπιε5 ᾖΌορείμες 
πγοτο αὈοαῦ 5η Ἠιῃ- 
ἀτοᾶ απά Όποπῖσ) 
16 Μεπ απαάᾶ Ὀτοίμτες, 
Μπὶ5 αοχἰρίατο ταιςῦ 
ηοεᾶς Ἠπγε Ὄρευπ {π]- 
Ἀ]]εᾶ, τν λ]οὮ {πο Ἠο]γ 
ποςθῦ Ὁγ ἴπο πιοπία 
οἳ Πατὶά 5ρα]θ Ὀ6ᾷοτθ 
οοποεσπἰπρ ᾖπαᾷᾳᾳς, 
σ/Ώἰο πα5 ραϊᾶρ {ο 
{πεπι ἐπαῦ ἴοοκ 1681β. 
17 Ῥοχ Ώς της πυπορὀν- 
εὰ πνῖέ 38, απᾶ Ἠρᾶ 
οὐϊαϊποᾶ ρατὺ οἱ ἴπ]6 
χηϊΠΙ»ΙΥΥ. 18 Νοσ ὑπ] 
παπι Ριτοπιιςοᾶ α Πο]ά 
ππΙτΏ πο τοπητὰ οξ 
Φπϊουιισ; απά Επ11πρ 
Πεβά]οπᾳ, ηο Ὀυτοῦ α- 
Βπμάος Ἱπ {πο το]ᾶςέ, 
απά αἱ ἨΠ5 Ῥουε]ς 
Ριιδηεά ους, 19 Απά Τρ 

Ὅπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ 

ΠΡΑΣΕΒΙΣ. Ἡ 
Πὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν Σἐσθῆτι 
.ρ, δρ]βού Ῥεμο]ᾶ 'Ἴπαει πο Βὐοοᾶ Ὦν άετα Ἱπ "αΡρατο] 

«λευκῇεὶ 11 οἳ καὶ Σεῖπον,ὶ᾿ Άνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατεΣὲμ- 
ατγβ]ίο, Πο 81ο απ, Μου 6α11θ1ΠΒ, ὙἩΥ ἄο γθ 5ἰππᾶ 1οο]ς- 

Ῥλέποντες! εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ "ἀναληφθεὶςι 
{πρ 1πίο ιο ἍΊεβτεη 2 τὶς Φθριβ π]ο Ίος ἴηΚεη πρ 

ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται Ὁὃν.τρόπον 
Ίτοπ τοι ἉἈἐπίο {πθ Έρατεῃ ΄ τπαβ ππΙ]] σοι Ἅπ 1Ἠθ πιπΏπος 

ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόµενον εἰς τὸν οὐρανόν, 19 Τότε 
7ο Ῥεπε]ᾶ πάπα ΡοίπςΡ 1Πἱ0 ᾖ1Τ]Πο' Ἡρατεῃ. Τλεν 

Ἴδρους τοῦ καλουμένου 
1πογ τοἰπχπεᾶ {ο ᾷτοπα Γ1Ἡ9] που σβ]]εᾶ 

ἐλαιῶνος, ὅ ἔστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλήμ, σαββάτου  ᾖἔχον 
οἑ 01πεΒ, πλῖοα 18 ΤΕΕΣ Πετιρβ]εαι, "Αα δραῦρα1ς 1ροΐτπρ ἀῑδίαπε 

ὁδόν. 19 Καὶ ὅτε εἰσῆλθον Ὀάνέβησαν εἰς τὸ: ὑπερφον,! . 
ᾷΟ0ΗΣΠΘΥ. Ἆπά πετ ἴλμεγ Ἠβᾶ επ[ετγεᾶ ἴΠογ πεπῦ πρ ἴο 1πθ Ἱρρες οἩαταῦες, 

τ , ε/ ῃ ν ϱτ αν] , 
οὗ ἦσαν καταµένοντες ὕ-τεΠετρος καὶ "Ἰάκωβος καὶ Ἰωάν- 

ἩἨεχθ Ίπετθ είαγίπρ Ρουμ Ῥεϊίετ απἁ βπιε απά ποια 

νης! καὶ ᾿Ανδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος Καὶ 
Απά ἍΑΠΑΙΕΥ, ο ΕΠΙΗΡρ ππᾶ Τποπαβς, ΑΥΙΠΟΙΟΙΙΕΗ απά 

ἁλ[ατθαϊοσ! ᾿Ιάκωβος ᾽Αλϕφαίου καὶ Σίμων ὁ Ἰηλωτής, 
Μαίίπου;, απαιθ Ἅᾖ{[5οπ] οξ ΑΙρηῃσαβ απᾶ ἍΑΒΙπιοη ᾖΤπο ᾖῥΖεα]οῦ, 

καὶ Ιούδας Ιακώβου. 14 οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρ- 
Απᾶ οπᾶο [ΓΠτοίπετ] οἳ ζαπαθς, Τπο5θ α11 Ὕνετο “Ε(ελάξαδίΙγ 

τεροῦντες ὁμοθυμαδὺὸν τῇ προσευχῇ «καὶ τῇ δεήσει σὺν 
5ροπ]παῖηπρ αγγλ "οπο "αροοσά ̓  Ίπ Ῥχαγες απᾶ κπιρρ]ίοβΕῖοα, πηῖἩ Γἐπε] 

γυναιξὶν καὶ Μαρία! τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ Εσὺν' τοῖς 
λατ 

1 οτπβα]οπι 

πποιοή απᾶ 1Ἡθ παοῖπες οξύ6βαβ, απᾶ πα 

ἀδελφοῖς.αὐτοῦ. 
Ἠϊ5 Ὀτείμτεη, 

16 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταῦταις ἀναστὰς ἍἨξέτρος ἐν 
Απᾶ {ἵπ 11059 ἄασβ αρανίηρ “εἰοοά “πρ ΡῬοΐος 1π 

, , Ἡ θ ὤνι εἶ ο τΦ » ῃ ΄ 
εσῳ τῶν "μαθητῶν! εἶπεν" ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων 

[Ππε]πιίᾶξδυ οξίπο «ἀἱδεῖριος βαᾶ, (Ἴπης 1ηπᾶ [31πο] πιπιρες “Οξ “ΠΒΊΙΟΒ 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ Ἰὡοὶ ἑκατὸν.Σεζκοσι»''' 16’ Ανδρες ἀδελφοί, ἔδει 
Βιοροίπεγ αβοιῦ α Ώαπᾶχθᾶ απᾶ ὑποηίγ,) Μεπ  ᾿τθβῆσοη, 16 ΥγβΒ ΏθοθΒ- 

πληρωθῆναι τὴν.γραφὴν Ιταύτην,' ἣν προεῖπεν τὸ 
Β8χΥ “ο ΄Ἠ8το ροεπ "Ε1β]1εᾶ υμῖς “Βοσίρίατο, ππλι]ςἩ 5βρο]κο 5Ρ6ξοχθ 1919 

πγεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος ἈΔαβϊὶδι περὶ ᾿Ιούδα τοῦ 
Ἀοριτις 3:ποθ “ΗἨο]γ Ὁγ [ὔπε] που οἳ Ῥανίᾶ οοποργπῖηπᾳπ «ιᾶπς πἩο 

΄ ε -” -” - Ώ 3 Π ” - ο ". 

γενοµένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν Ἀτὸν! Ἰησοῦν' 17 ὅτι 
Ῥεσαπαθ ριϊάο ἴο ἴποςο πο νοο]ς 16βας; 2ος 

κατηριθμημἔνος ἦν οσὺν' ἡμῖν, καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς ρισμημ µ χ ρ 
Ἀπᾶ οῬίαἰποά 9 ραχῦ 

18 Οὗτος μὲν οὖν, ἐκτήσατο χωρίον 
1Ἠ 1Πἱ8 5ΟΓΥΙΟΘ, Της [πια] Ιπᾷεσοά ἴποι δοῦ 8, Β8]ὰ 

ἐκ τοῦ! μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος 
οπεοξ {ἴπθ τοπανᾶ οἱ υπτὶσΗίθοµβποςξς, απᾶ “Ἠεπά]οπρ "Πανίπρ "Εα]]επ 

ἐλάκησεν µέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ. σπλάγχνα-αὐτοῦ. 
Ῥατδῦ ἆπ [υπ6] πιἰᾷδέ, απᾶ “ριιδιθά ουυ Τα] "3Π19 3Ρου/ο1β. 

πιπιρεχθᾶ Ἡε πας πι 

διακονίας.ταύτης. 

τρ, 

θυἱσσσ00 0  ῆῬο/ήσ000ρ1.000σ00ο0σ«“ 7 « ----------------------------------------------------------- 

χ ἐσθήσεσι(ν Α) λευκαῖς ΙΤΤΤΑ. 
Ὁ εἰς το ὑπερώον ἀνέβηαν τπητα. 1ΤΊΓΑ. 

ἆ Μπθθαϊιος ΙΤΊ:Α. 
Ὦ ἀδελφῶν ὈνθίΏγοα εΤΊΤΑΥ. 
αοι1ριίιιτο) ππτν[ ανν. 
ο ατιλΥ. 

Σ εἶπαν ΏΤΤτΑ. Σ βλέποντες Τττ. 3 ἀναλημφθεὶς 
ο Ἰωάννης (Ἰωάνης Ίτ) καὶ Ἰάκωβος ΤΤΊτΑΥΓ. 

{ Μαριὰμ τττ. Ε --- σὺν Ιτ[Ττ]λνγ. 
Κ εἴκοσι ΗΤΑ. 1. - ταύτην (γεαᾷ Όπε 

ἃ--- τὸν ΠΤΤΙΑ ο ἐν ΑΠΙΟΩᾷ- 

ε--- και τῇ δεήσει ΑΠΤΊΣΑΥΥ. 
1 ὡσεὶ τ. : . 

3: Δανεὶδ ΗΤΤΙΑ; Δαυϊὸ ΕΥ’. 
Ρ --- τοῦ (}εαᾶ 8 τεπὰχὰ) αμτΊτΑ 



ον ώς. 

1, Π. ΙΑ60Τ8. 

19 4 καὶ γνωστὸν ἐγ ένετο πᾶσιν τοις κατοικοῦσιν “Ἱερουσαλήμ, 
Απά Ἀἆποπηπ ἍᾖἀῦΤὮουβπιθ {ο α]] {πο «ἀπε]]ῖπρ 1 ὅι που 

ὥστε κληθῆναι τὸ.χωρίον.ἐκεῖνο τῇ-ίδίᾳ".διαλέκτῳ. αὐτῶν 
8ο ὑμαῦ τνας οι]]εά τπαῦ Ποιά 1π ἡ]ιοῖτ οἶνη Ἱαπριπρο 

5᾿Ακελδαμά,! 'τουτέστιν' χωρίον αἵματος. 90 γέγραπται.γὰρ 
ἈΑοθ]άσπια τοῦ ἶ5, Ππυ]ᾷ οἱ Ρ]οοί. Έος 16 Ἠα8 Ῥεοι πχ] νο 

ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, Γενηθήτω ἡ.ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος, 
Ἰν Γπο] ας οἳ Ῥβη]πα5, ἍΤιοῦ "Ῥόοσοπαθ αμῖς “Ποιασρίοπᾶ ἀεεο]κίο, 

καὶ μὴ.-ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ. καί, Τὴν ἐπισκοπὴν 
θπᾶ 1οῦ ἴποτθ ποῦ Ῥο Γοπο] ἀνει]μῃπςσς ἵπ η; παπά, 5ΟγοχβοοχβΗ!ρ 

αὐτοῦ ο λάβοιϊ ἕτερος. 21 Δεῖ οὖν τῶν συνελθόντων 
“μὶς Ἀα]οξ άυπκο "αποῦβος, 10 Ῥομονος {μοτοξοτθ οἳ ἴποπε 3σοπεοτῖπρ 

ἡμῖν ΄ ἀνδρῶν ἐν παντὶ  χρόνῳ πένι ᾧ εἰσῆλθεν Καὶ 
Ἁπνϊθ]μ “ας Άπιθη ας αἳ Ὥᾖ[πε] πο 1π 'ΏΙοῖἃ αλα {τι ππᾶ 

ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ κύριος Ἰησοῦς, 29 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ 
πτουῦ οαῦ αΊποῦς 8 ᾖἴπο Τιοτᾶ 6115, Ῥεβίππίπα Ίτοτα 1π9 

βαπτίσματος Ιωάννου" ἕως! τῆς ἡμέρας ἧς ΤΞἀνελήφθη! 
Ῥαρίϊΐρι ο ᾷομ απ] ος ἄν Ίππἣηῖο]μ Ἠθ Ίνας ἵακεῃ πρ. 

ἀφ' ἡμῶν, μάρτυρα τῆς.ἀναστάσεως.αὐτοῦ: "γενέσθαι σὺν 
Ἔτοπα  "ν]ύποςς 19008 11Ἠ]ς 13τρευχτεςθ]οἩῦ., “το "ρεροπαο δα 

ἡμῖν! ἓ ἕνα τούτων. 328 Καὶ ἔστησαν δύο, ]ωσὴφ τὸν καλού- 
υτ] 1ρΠ9 "οξ 2,μεςο, Απά ἴπαγ ϱοῦ Ξοτ/Ἡ Ὅνο, το. ο ΕΕ οα]]- 

μον ὈΒαρσαβᾶ», Ι. ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος, καὶ «Ματθίαν.! 
Ῥαχδαῦας, πγ]ιο Ίν48 βΒυγπβπηθᾶ σας Απά ΜαὐἰΠῖαβ, 

” καὶ προσευξάµενοι Ἰεϊπον, Σὺ κύριε καρδιογνῶστα 
Ἅπά Ῥτασίπρ ΕΣ βαᾶ, ποια Τοτᾶ, Έπονες οἳ ἐπο Ἠθασῇβ 

πάντων, ἀνάδειξον «ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα ὃν ἐξελεξωῖ 
οἑ α]1, ΡΏΘΙΓ οξ 1ηοβθ Ὅπο 3οπθ Σν/ΠῖςἩ ἔποι ἁῑᾶςῆ οΏοοδθ 

256 λαβεῖν τὸν ας τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, 
{ο τοσαἰτο 1]θ οἳ ἴΠῖ5 5εχνίσθ  Ἀπᾶ αροςῦ]οςΒῖρ, 

εἐξὶ ᾗς πα ρίβη Ἰούδας, πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον 
ᾷτοπι πνἩῖο]ι Ὃ ο τσας 34611 10 πα», Το Ρο ἴο ἨΠῖβ μα 

τὸν ἴδιον. 296 Καὶ ἔδωκαν κλήρους Ναὐτῶν,! καὶ ἔπεσεν ὁ 
10Η. Ἀπαᾶ ΊΠεγ σπτο Ἅ]οῦ8 αἡμαῖτ, Ἀπᾶ  «9Εα6]] 31Πθ 

κλῆρος ἐπὶ «Ματθίαν,! καὶ Ἰσυγκατεψηφίσθη! μετὰ τῶν ἔνδεκα 
3]οῦ οη Μα ΠΒ, απᾶ Ἠθ τας παπιρετθᾶ πια πο εἶετεα 

ἀποστόλων. 
αΡρος{]εΒ, 

ϱ) Καὶ ἐν τῷ Τσυμπληροῦσθαιὶ τὴν ἡμέραν τῆς πεντη- 
Απά μπε Τμο βεσοπιρΗ»Ηίτπρ οΕ 19 ἆαγ οξ Ἐεπίο- 

κοστῆς ἦσαν ΛἸἅπαντες ὁμοθυμαδὸνὶ ἐπὶ τὸ αὐτό. 3 καὶ 
οορῦ Τλμοσ ΊγθΓΘ 8) πΙϊἩ οπε αοσοτᾶ Ἰπ {Πο 5.πη9 Ῥ]α5ς, Απά 

ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φεροµένης 
"οππιθ ἈβιᾷάεπΙγ οαῦ οἱ πο Ὥθατεηυη κα 5οαπᾶ 38 πο πτης 

πνοῆς βιαίας, Καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν 
χο -α “ῬτεπίἩ 3γΙο]επίέ, απᾶ η]ιεά ἌπγΏο]θ 1ΐπε ΊἨοιξθ πηθτθ {Ἠεγ π/ετο 

πκαθήµενοι"' ὃκαὶ ὠφθήσαν αὐτοῖς διαμεριζόµεναι γλῶσσαι 

919. 
"Ύναβ ΧΠΟΠΠ ππίο αἲ] 
{πο ἄνισ]]οις οὐ Ποτι- 
Ββ]επ1; Ἰπ5οπιιοῖι 8 
{λιί Βο]ᾷ 19 οα]]θά ἵπ 
{Ποῖχ Ῥτορον {οπηπσπς, 
Ασο]άσπαα, ἐ]ιαῦ 15 {ο 
547, Το Πε]ά οἱ Ῥ]οοά. 
20 Ἐος ἵν 15 υτ]ίοι 1π 
Ἴμο Ῥουκ οἳ ἙῬρα]ιης, 
Τιεί 8 ΠαὈΙαἴῖοι Ὦθ 
ἀοβο]πίο, αμᾷ Ιου πο 
ΏΙΏ ἀπνο]] {λοτοῖτ: 
Απᾶ Ἠϊ5 ὭὈϊςμοργῖο]ς 
1ε αποίπες ἴπκο, 
21 ἩΓπογοίοταο οἳ {1ο5θ 
ΤΠΟΏ τν π]ο]ὶ Ἀπτθ σοιπ- 
φραπίθά ὉνΙἩ ας α]] {πο 
άϊπιο Όλη ῦ τηο Τιουᾷ ᾖ76- 
8115 τνεηύ ἵπ απἁά ουῦ 
ΠΏΙΟΠΡ ας, 22 ὑορίη- 
πΊπρ 1νοτα {πο Ὀπρίέίσπι 
οἱ ολα, ππίο ἴπαῦ 
Β4ΠΠθΘ ἆπγ {λπίύ Ἠο Ίνα5 
{α]ομ αρ τοπ τ8, 
τηλςῦ ΟἨΟ Ῥο ογάπϊπεά 
{ο Ῥο α τν λοςς τν 
τς οἳ Ὠὶς τοναγτοοίΊοη. 
29 Απά {πε αρροϊπ{εά 
ὤννο, «οδερῃ οπ]]εά 
Έλγδαῦαβ, Το τθ8 
ΒΙτΏΦΙηεᾷ ο αδίας, αι. 
ΜαΠίας, 24 Απά ἴΠεγ 
Ῥγαγοᾶ, απ 5α]ἀ, Τπου, 
Τιοτᾶ, πΠΙςη Κπονοςῦ 
ἴπο Ἠεατίς οἳ αἲ] 1πεπ, 
ΒΏ6ΙΥ τνποίμετ οἳ ἴθθθ 
Ὅππο ἴλοι Ἠαςί οΏοσοπ, 
205 ἴπαῦ Ἡο πιπΥ ἵακα 
ρατῦ οἱ ἰΠῖς πα]Π]ςίσγ 
Άπᾶ αροςί]οδηῖρ, ἔτοπα 
ππιπῖςὮ ζφαάας ὃν ἐναής- 
ρτερδίοπ 2ε]], Ἔππῦ Ἡθ 
ταῖσαὲ δο το Ἰὰ9 οἶνΏ 
Ῥ]αςο. 26 Αιά ἴπογ 
Έατε {οτίἩ {Πεῖσ Ἰοίβ; 
ΆΑπάᾶ {λο Ιοῦ {611 προπ 
Μα ἰΤΠΙΑ8: απᾶ Ἠθ Ἱναβ 
παπιρογθᾶ πνῖἩ 1πθ 
εἶετοπ βΡοδί]ευ, 

ΤΙ. Απᾶ νΊεη 119 
αγ οἳ Ῥεπίεοοςῦ πῃης 
Σα]1γ οοπ.8, ὍἩεγ Ἱπσχθ 
ΦΙ] πνΙζἩ οπθ ασσοτᾶ 1τ. 
οµπρ Ῥ]ασθ. 2 Απά εαᾶ- 
ἀομ]ψ ἴπθχε ϱΛΏΙΕ 8 
βοιιά Ίτοπα Ἠεανοτ 38 
οἱ α ταςηίηρ παὶρηίγ 
πν]πᾶ, απά 15 Ε]1εά αἰΙ1 
τπο Ἠοιισο πΊεχο ΤἨ8Υ. 
π/εΤΘ 5ἰὐύ]ησ. ἃ Απά 
.ποτο αΏρεατοᾶ απίο 

αἰθῖπρ. Άπια ἴλοτο αρρθατεᾶ {ο παπα αῑτιᾶεᾶ ποηραθς ἍΊ]επι οἸογοη ἴομβαςσβ 
ελ , πο ο ͵ Ἱπ ὃς ο ο ον οκῶ ν 1ο ας οἳ Ἀτο, αλά 16 
ὠσεὶ πυρός, Τἐκάθισεν.-τε' ἐφ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν 4 Καὶ ειξαροι σας οἳ ἔλοπα. 

85 οἳ 8τε, Άπᾶ εαῦ προπ οπθ Ἅᾖ88ςἩ οἳ {μεπι, Απά 4 Απά {εν πετο α]] 

α -- ὃτ, τ[ἰδία] ΤτΑ. 5᾿Ακελδαμάχ Ασς]ααπιμο. τα; ᾿Αχελδαμάχ Αομε]άαπιας! 
πτγ, { τοῦτ) εστιν οττς, Σ λαβέτω ΤΤΤτΑΤΥ. 
α Ἰωάνου Τ1:. 5 ἄχριτ. 5 ἀνελήμφθη ΕΤΤΓΑ. 
σαββᾶν ΤΤΤτΑ. ο Μαθθίαν πτίΑ. ἆ εἶπαν ΙΤΊΤΑΝ. 
ἕνα αΕΤΊΣΑΥΓ. Γτόπον Ῥ]ασθ Π1ΤτΑ. Ε ἀφ' ΏΤΤτΑΥ. 
1 συν- Τ. Κσυν- ΑΔ, ἡ πάντες ὁμοῦ αἱ ἑορεῦ]θγ ΏτητΑ. τν 
ἀκάθισεν 1ΤΤςν - 

---- ἐν (/εαᾷ ᾧ 1 πυΏΙοὮ) Ι1ΤτΑ. 
α σὺν ἡμῖν γενέσθαι ΙΤτεΑΥύ. 

.ε ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο 
Ἡ αὐτοῖς ΟΙ (ΠεΏ] 1ΤΊΥΑ. 

τα καθεζόµενοι ἴ.. 

ὃ Βαρ- 

9 καὶ 



914 
Π]]οά νο ἴπο Ἠο]ν 
ἱοςδί, απᾶ Ῥεραπ {ο 
Βροαχὐ ἍΠπΙπ οἴπος 
ἔοπριςς, 35 πο Βρϊτϊ6 
Ραπο ἴῆοπι αὔίροχαιισθ, 
ὅ Απᾶ ἍἨοίθ ἍἨὙοχο 
ἀπε]]πρ αὖ ζοτασα]επα 
1ον8, ἀοτοαῦτπεπ, ουῦ. 
οξ ογνοῦγ παδίαα ππἆος 
Ἡθπνοπ, «6 Κοιν πΠοπ 
9λί5 τνας ποϊσεα πΏτοπᾶ, 
ἴπο πια] ἑαᾶθ οὔπιθ 
Τοποῦ]λος, απᾶ ΥΘΓΘ 
σοπξοιιπᾷσᾶ, Ῥεσβαβθ 
τλαῦ ΕΤΟΥΣ πΙΑΠ Πεντά 
{μαι «ροβξ 1 Πὶ5 οσἩ 
Ἰαησιὰσο. 7 Απᾶ ἴπογ 
πγετο ΒΙ] Απαασοᾶ απᾶ 
1ηηγγο]]θᾶ, βπΥΊπρ 9Π6 
Μο αποίπασ, Βεπο]ᾶ, ατθ 
ποῦ ΑΙ] (Πας πΠ]οἩ 
Ερεπ]ς α11]εραης 2 
8 Απᾶ Ποιὶ Ἠομγ ν/θ 
6ΤΟΥΥ πΙαπ 1π ουσ ΟἵνΏ 
Ίοηραο, Ἱπλονεῖη Ἱθ 
πν6χθ Ῥοτπ2 9 Ῥατ- 
ἐλίαπς, απᾶ Μθὰςς, απᾶ 
Ἐ]αυχίζθ», απᾶ ᾖἴπθ 
ἀννο]]οχς 1Π ἸΜοςορο- 
ἑαναῖα, απᾶ ἵπ ο άάρρα, 
ππᾶ Οαμραᾶοσῖα, Ἱπ 
Ῥομίύὶδ, αμᾶ Απία, 
10 Ῥητγρῖα, Αημᾶ Ῥαπι- 
ΡΗΥΊΑ, ἴπ Ἐργρῦ, ππᾶ 
ἵπ ἴπο Ῥιῦς οἳ 1ΐργσα 
Βλοαῦ Όγτειπο, αιιᾶ 
ΑύταηΏρειβ οξ Ἠοιπο, 
ὦσινα απᾶ Ῥτοβο]γίος, 
11 Οτοῖῦες Ἐπά Αχγαοι- 
ΑἨ5/; πο ἄο εντ ἔποπα 
βρεα]ς ἵπ οις ὕοηπσιςς 
1ηΏε πσοπᾶοσξα] σοχκ5 
οξ ἀοᾷ,. 12 Απᾶ ἴπεγ 
Υ/6ΥθΘ 1] απιαζθᾶ, απά 
πποχε ἵπ ἀοιαβί, 5αΥΙΏΡ 
0πο ο Αποίµες, Ἰγπαῦ 
χωθιπείη ὑμίς2 13 0- 
.πετςβ πιοοκῖησ βΒβαλᾶ, 
ΤἨοςε Ώιεπ αχθ {11 οἳ 
Ἠθὶν π]ηθ, 14 Ῥαΐ Ἐο- 
{ος, ςἰωάῖπρ πρ πι] 
1Ἠθ οἸετοπ, ΠΜιθά αρ 
Ἠϊβ τοῖσθ, απᾶ απ] 
πηΐο ἰΠεπα, Ὑε πιεη ΟΕ 
Παᾶσα, απᾶ α]] πε ὐλαῦ 
ἄπνε]] αὖ ο εχαδα]θιπ, Ὀθ 
115 που ππίο 7ο, 
Απᾶ ἸἨοπτκὲη ἴο ΤΙΥ 
πγοτᾶς: 15 Έοσ ἴμοθβθ 
ΑΤθ’Ποῦ ἀταπκεμ, 45 το 
ΒΗΏΡοςβε, 5οοῖης 16 18 
Ῥμέ 19 ἐπ]χά πουτ οἳ 
τπο ἄαγ. 16 Βυαΐ ἐπ] 
16 ἐπαί τἩ]οἩ γββ βΡρο- 
οπ Ὦγ ᾖΊπο Ῥτορπεῦ 
οο]; 17 Απάᾶ 1 οη]]. 
«0ΩΏ16 {ο Ῥπβς ἵπ ἴμο 
1958 455, 5α10Ἡ ἀοᾶ, 1 

ΠἉΡΑἘΞΕΙΣ. Π, 
3 , ση οπή - 
ἐπλήσθησαν «ἅπαντες' πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν 
1Ἠογ πνοτε "Β]]οά 11] ὍτἩ [016] “ΒρΙτὶῦ "Ἠο]γ, απᾶ ὭΌεβαι Το βροπκ 
ες ΄ . -” ΄ - ΄ ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου Ῥαὐτοῖς ἀποφθέγ- 

πνϊθ]ι οὔῃος Ίοπσαςς, . 98 'μο Βρίτ]ις βαγο ᾖἴο παπι τ6 α{ίας 

γεσθαι.! 6 ́ Ἠσαν.δὲ αἐνὶ “Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, 
ΞοτίἩ. Νουπ 3πθτο ἀπ 3]εταβα]οπι ’. ἄπο]]ϊῖτπα Ζοθυνα, 

ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. 
3πηοη. α1Ρΐοιβ Έγοτα ΘΥΤοΙΥ. Ἀθύ]οη Οἱ ΤἨἈοβθ ππᾶοχ ἴπθ ἍἩθατεη., 

ϐ γενομένης.δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθεν τὸ πλῆθος 
Ῥυἡ Σπα νΊνρ ὀμτίβθη "ἴπο Ἔχαπιοισ 35οξ:0Π18, "ολπλο 1{ορεί]εχ Ἴ{μο δπιιι]01αᾶθ 

καὶ συνεχύθη' ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ.ἰδίᾳ διαλέκτῳ 
Απᾶ ποχθ οοπ{οιπᾶρθᾶ, ῬΏθσοθαςθ "Ἡθηχᾶ 3οπθ ᾖ1ε8οὰ ἍᾖΙ Πίο Ίβπθιπρθ 

λαλούντων αὐτῶν. Ἰ ἐξίσταντο.δὲ πάντες! καὶ ἐθαύμαζον, 
3ορθακίπρ α{μεπα. Απᾶ Ἔνγοτο 3απιαζοᾶ 1811 απᾶ πυοπᾶοχοᾶ, 

λέγοντες πρὸς ἀλλήλους,! 'Οὐκὶ ἰδοὺ πάντες! οὗτοί εἰσιν οἱ 
βαγῖηρ το 916 ηποίΒεσ, 3Νοῦύ Ὥᾖ]ο 311 5ιημᾳςο ατα ὙΠΟ 

λαλοῦντες Ταλιλαῖοι; 8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος 
8τα δροακίπς (π]]οαπς2 απᾶ ὭἨου; 3ντθ 1Ἠοατ θα] 

τῇ.ἰδίᾳ διαλεκτῳ ἡμῶν ἐν 1 ἐγεννήθημεν, Ὁ Πάρθοι καὶ 
1Π ΟἱΓ ΟΝΏ Ἰπησαπσοθ 1Ώ ΤΝΗΙΟΠ: πο π/ογθ Ώου, Ῥητίμίηηπς απᾶ 

Μῆδοι καὶ "Ἐλαμῖται,ι καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοπο- 
ἸἨοᾶςος αλά Ἐ]αηχίθ,  απᾶ {λος ππο ἁπλαδ16 ἌἼο5ορο- 

- ζν 3” ΄ Α ή) ΄ ἃ α ᾿ ΄ 

ταµίαν, Ἰουδαίαν-τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ασίαν, 
ζατιῖα, απᾶ ζαάα απᾶ Οαπρραἁοσῖα, Ῥοπΐι8 απᾶ Ασία, 

10 Φρυγίαν.τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ µέρη τῆς 
νοίἩ Ῥημνγρίι απᾶ Ῥαπιρηγ]α, σσρῦ Ἀπᾶ 1μο. Ῥατίβ 

Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες 
οἳ Πῖυσα νἨἰο]ι [15] αΌοαί Όγτεπε, Ἀπᾶ ἵἴπο «ξο]οπτπίησ ᾖ[μετει 

Ῥωμαῖοι, Ιουδαῖοί.τε καὶ προσήλυτοι, 11 Κρῆτες καὶ Άραβες, 
1ἩΟΠΙΠ8, Ῥοῦμ ἆεπη απᾶ ἉυῬτοσο]γίας, Οταίαιιδ απᾶ Αταβρίαπα, 

ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταϊῖς.ἡμετέραις γλώσσαις τὰ 
πο Ἠευτ “ΒροακίπΡ 11μοπ. 1Π ους οπτ ΤοἩΡιεβ Τπο 

μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ ; 19 ᾿Εξίσταντο.δὲ πάντες καὶ Χδιηπόρου».! 
βτοαί επῖπρς οἳ 4οᾶδ ' Απᾶ 2πθτο ᾽απιασθᾶ 11] Άπᾶ πγεχθ {η Ῥετρ]εσίτγ, 

:ἄλλος πρὺς.ἄλλον λέγοντες, Τί Σᾶν.θέλοι' τοῦτο εἶναι ; 
0939 6ο πΠΟύΠΟΣ. βαγΙΠΡ, ππααῦ πποι]ά 4Η18 ρεῦ 

198 “"Έτεροι.δὲ Ζχλευάζοντεοϊ ἔλεγον, "Ότι γλεύκουο µεµεστω- ; 5 2 
Ῥιΐῦ οἴποτα πηοοχκῖπς Β81ᾶ, ΟΕπεπ π]πθ Σρα]] 

µένοι εἰσίν. 14 Σταθεὶς δὲ "Πέτρος σὺν τοῖς ἔνδεκα ἐπῆρεν 
11167 "4τθ, Ῥαί Αθὐαπάϊηπρ δαιρ "ΡῬείοτ ππῃιἩ πο Ἅεἶετεαπ Ἰξτεά αρ 

τὴν φωνὴν.αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, "Ανδρες ᾿Ιουδαῖοι, 
Ἠϊ5 νοῖσθ Απᾶ βΡρο]χο ΞοτίἩ {ο ὑποπα, Μεν 7918, 

καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἱερουσαλὴμ οἅπαντες,ὶ! τοῦτο ὑμῖν 
Απᾶ Ύο3ππο ἍὙἹππανίς 51εγαδα]οπα 1α]], Τις 19ο τοι 

ε 

γνωστὸν ἔστω, καὶ ἐνωτίσασθε τὰ. ῥήματά,μου. 156 οὐ γὰρ ὡς 
ὄκππουπ Ἅ]εῦ .μς, απᾶ ΕΡἶνε Ἠεοᾶ ἴο ΤΙΨ ποτᾶς: Σοχ ποῦ 88 

ε - « , τ , . » 4 ϱ/ 
ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι µεθύουσιν ἔστιν.γὰρ ὥρα 
γο ἆακο 16, 3μμοςο ΄ατο ἀταπκοπ, Σοςχ 1915 [119] ους 

τρίτη τῆς ἡμέρας' 16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον 
αΠΙτᾶ οἳ 9ο ραῦ Ελ] 

διὰ τοῦ προφήτου ]ωήλ,ϊ 17 «Καὶὶ ἔσται" ἐν ταῖς ἐσχάταις 
Ὦσ {ἴλο φτορπεῦ 2οο], Απά δ πα]] Ῥο ἵπ ᾖἴπα 185ἱ 

48Υ; 15 ἴπαῦ πΠἩΙοἩ Ώᾳς Ώθ6ι βΒΡΟἷΚΘΠ 

Ὁ πάντες 1/ΤΤτ, 
σγετε ΠΙΑΖΕ) 1/ΤτΊΑ, 
Ὁ Ἐλαμεῖταιτ, 
8 - ὁ ΙΤΙΓΑ,. δν. Ἰωήλ Α, 

Ρ ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς ΤΤΊΣΑΥΓ, φεἰστ.  Σ--- πάντες (γεαᾶ ἴμου 
5--- πρὺς ἀλλήλους ΙΠΊΤτΑ. ϐ Οὐχ 1; Οὐχὶ πτΑ. Ὁ ἅπαντες ΤΚ. 

α διηποροῦντο ΤΤίΑ. θέλει 1Σ1Γ. : διαχλευάζοντες ΑΠ ΤΊΓΑΥΓ. 
ο--- καὶ Α, 



π. ΑΟΤή6. 

ἡμέραις, λέγει ὁ θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ.πνεύματός.-µου ἐπὶ 
ἀμγα, ΒΑΥ8. αοᾶ, 1 ν!]] ροαχ οπί οἳ 11Υ δρὶσιε προς. 

πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ .υἱοὶ ἡμῶν καὶ αἱ θυγα- 
ο Ώο65δ; αμᾶ 5Πα]] ΡγορΏοςγ ους 5015 απᾶ Σάπαρι- 

τέρες ὑμῶν' καὶ οἱ.νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ 
τετς 1γοι; απᾶ γοαχ τοαΏς ΠΟΠ. ΤΙΦΙΟΠ5 οι], απά 

πρεσβύτεροι.ὑμῶν «ἐπύπνιαὶ ἐνυπνιασθήσονται' 18 [καί γε" 
Ψουχ ο]άστς ἄτοππαξ βΏπ]] ἄτοσπα; Ἀβπᾶ ετεη 

ἐπὶ τοὺς.δούλους.µου καὶ ἐπὶ τὰς.δούλας.µου ἐν ταῖς ἡμέραις 
προηἨ. πιΥ Ῥοπάππεν. Απᾶ Ἄροαπ τισ Ῥομάπνοπιεα 349Υ8 

ἐκεναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύµατός.µου, καὶ προφητεύ- 
αήλοςδο ἩπΙ]] 1 Ῥοιτ ος οξ ταν Αρίπϊε, απὰ {που εΏπ]] Ῥτο- 

σουσιν. 19 καὶ δώσω τέρατα ἓν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα 
ΡΗΕΟΥ; απᾶ Τσ] ρῖτο ποιμάρτβ Ἰπ ἴπθ ἨἸεπγοη 4ροτθ απά ΒἱΕΠ5 

ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπγοῦ. "90 ὁ 
οᾳη ᾖἴποθ εατΙῃ Ῥε]οιν, ΤῬ]οοᾶ αιᾶ Άτο απᾶ ταροας οΕ5πιοΚθ, Τπ9 

ἥλιος µεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα, 
βπἩ. 5ΕΏα1] ο ταγπεά 1Ἠ{Γο ἄ4βγκηεςβ απᾶ ἴἩθ πιουη Ιπίο ὭὮὈ]οοᾶ, 

πρὶν Εἢ! ἐλθεῖν Ὀτὴν! ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην Ἱκαὶ 
Ῥεξοχθ οοσαθ ἄπγ 3ο [πε] "Τοχᾶ 11ο 3ρτεαῦ 3απά 
3 -” Π 91 Γ ” -” εν κ π Γη α λέ Ν 

ἐπιφανῆ. καὶ ἔσται, πᾶς ὃς" ἂν' ἔπικαλεσηται τὸ 
πια Ι{ο56, Απά 16 «Πα]] Ὀ6, ΕΥοΤγοΠο Ὑποετετ ἍεἨα]] οπ]] προπ {λε 

ὄνομα κυρίου σωθήσεται. 99 Άνδρες "Ισραηλῖται,! ἀκούσατε 
πιβπιθ Οἱ [116] Τιογᾶ 5Ἠα]] Ὦο 5ατεᾶ. 1Πεη Ιβταθ] ες, Ἠεατ- 

. ΄ ΄ ” -” ῳ - ” ε) . 

τοὺς.λόγους τούτους" ᾿Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα "ἀπὸ 
έπεσε νγοτᾶς : Ί6εδα5 119 αζαΤΡΩ, ΤΙΣ λα 

τοῦ θεοῦ ἀποδεδειγμένον'! εἰς ὑμᾶς δυνάµεσιν: καὶ τέρασιν 
αοᾶ 5εί ΣοτίἩ ο τοα ὮὗΤγ ηποΓΚ: οξ Ῥοπ6ς απᾶ ἨΠτοΠπᾶςΙ5 

καὶ σηµείοις, οἷς ἐποίησεν δι αὐτοῦ ὁ θεὺς ἐν µέσῳ ὑμῶν, 
Ἀπᾶ  95ἱβϱΠ5, ὙΥΠΙοαἈ Ἀπτοιφμε 3 Πῖπι 1ᾳοᾷ ἵπ "πιᾶςύ τοις, 

θ ) π μη υ 9 ” -- - “ ’ - 

καθως "καὶ' αὐτοὶ οἴδατε, 29 τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ 
85 815ο γοιχςο]τες Κπον: Ἠϊπα, 39 "0μο Ξἀεογπαἰπαίέθ 5οοιπςε] 

καὶ προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον ολαβόντεςϊ διὰ Ῥχειρῶν' 
Ἰαρπά "{οτγο]εποπ]οᾶρθ 5οὲ 1 ᾷοᾶ Ἰβίνεπ 3πρ, Ἠαπῖης ἴακεπ Ὁν “μηπάς 

ἀνόμων προσπήξαντες Δάνείλετε" 94 ὃν ὁ θεὸς ἀνέστησεν, 
1]απγ]οςς, Ἠατίηρ οταοἰβεᾶ γεριίῖ {ο ἀεαίῃ, Ὅποπι ἄοᾶ ταϊςεᾶ πρ, 

λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκῆν δυνατὸν 
ἨβτίΏηρ ]οοβαθᾷ ἴπο {ῃΏτοος οἱ ἀεαίῃπ, ΙπαςπιποἨ α5 16 πνας ποῦ ῥΡος.ϊρῖθ 

κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ. 395 'Δαβὶδ' γὰρ λέγει εἰς 
[4ος] 5ἴο -Ὃᾳ Πε]ᾶ  ᾖΛΠίπι νο αν {ος Ὠαν]ιά 5475 αξῖο 

αὐτόν, "Προωρώμην! τὸν κύριον ἳἐνώπιόν µου "᾿διὰ.παντός,! 
τα, 1 ἔοτοξδαν; τηε Τιοτᾶ Ῥεξοτε π1θ οοπέἵππα]]σ, 

η -- ’ / . : - Γ -- 

ὅτι ἐκ δεξιῶν-μου ἐστίν, ἵνα μὴ σαλευθῶ. 96 διὰ τοῦτο 
Ῥεοαπςεο αἲ τα τὶβηί Παπᾶ Ἠεῖ5, ἴμαῦ Ι τιαγ ποῦ Ῥε 5«Ώα]εετι, Τπετοξοτο 

"εὐφράνθη!ὶ Σἡ καρδία μου! καὶ ἠγαλλιάσατο ἡ χλῶσσά.µου" 
3τε]οἷσεᾶ ατηγ 3πεατε πά Ξεσα]{εᾶ ΤΟΥ Αἴοηριο; 

ἔτι δὲ καὶ ἡ.σάρξ.-µου κατασκηνώσει Σἐπ᾽' ἐλπίδι' 97 ὅτι οὐκ 
768 ΊΩΟΣΕ, 85ο Ἅ1ΩΥ Πε5η ΞΏΒ]1 τεςῦ 1π ἨοΡθο, 4οχΥ “ποῦ 

Ἡ ; Ἡ σος, 8 Ζἐγκαταλείψεις! τὴν ψυχήν.µου εἰς ρδου" οὐδὲ δώσεις τὸν 
΄Σμιοα "η]έ Ίεανθ 1ΩΥ 5ου]. 1η Ἀᾶθ6,  Ἠπος πη]ῇ ἴμοι ρίτο 

5 ενυπνίοις ὉηῖἩ ἄτεαπας στ τητΑτν. Γκαίγε στ. 
Ἱ-- καὶ ἐπιφανῆ Τ. κ ἐὰν ΊτΑ. 1 Ἰσραηλεῖται τ. 
υ-- καὶ ΙΤΤτΑ. ο--- λαβόντες τΤΤτΑ. 
[οπες5]) τΤΊτΑ. 4 ἀγείλατε αΤΤτΑΤν. 
ἔ -4-- µου (γεαᾷ τΙΥ Τιοτα)τ. 
Σἐφ ΠΠ. « ἐνκαταλείψεις τ. 

Ε--- ἢ ττττ. 

χ Δανεὶδ 1 ΤΤΊτΑ; Δανυϊτὸδ αγγ. 
7 διαπαντός απ. ' ηὐφράνθγ ΙΤτΑΥΥ, 

Ἀ ὅδην ΠΤΤΙΑΥΓ. 

9156 
πνη]] Ῥοας οπὲ οἳ τισ 
Βρϊτίέ προπ αἰ] ΠοςηΏς 
ΑΠά ΤΟΠ κοη» αιιά σουσ 
᾽ἀπαρβΏίοις βἨα]] Ῥτο- 
ΡΗΕΑΣ, ππᾶ τοαγτοσπς 
ΤΗΘΊΏ 5ἨΏΛ]1 ϱου ῬΙδΙοΏΒ, 
Απᾶγόασ ο]ά τηε »ιω]]. 
ἄτοβτα ἄτεμπης: 18απά 
ΟἨ ΤΟΥ ρετγαπ{ί5 ηπᾶ οἩ 
πηγ Ἠαπάπιβίάεις Ἰ 
πνϊ] Ῥοας ου ἵη ἔποςθ 
4ασθ οἳ τιν Βρϊσϊσς 
Άπά ἴλεγ 5Πα]] ΡτορΊε- 
ΕΥ: 19απᾶ 1 ν]] 5πεν/ 
π/οπᾶςετβ ἵπ Ίεατοη 
Άθοτε, απᾶ εἶρῃπς ἵπ 
1Πθ οατίἩ ὈῬεποαία; 
Ῥ]οοᾶ, απᾶ ἤτο, απᾶά τη- 
Ῥοπς οξ 5ΠΊοΚο: 20119 
εαπ ΕΠα]] ο {ατπεά 

5 ἀπῖο ἄατ]κπεςς, απά {πθ 
πηοΟΏ Ἰπίο Ὀ]οοᾶ, Ὄε- 
4οτο ἐπαί ρτεπύ απᾶ 
ποίαὈ]ο ἄπγ οἳ 1πθ 
Τιοτᾶ οοπας: 21 απᾶ 16 
5Ία]] οοπ1θ {ο Ταπ55, 
λαέ πυἈοεοεσες 5ηα]] 
σα]] οπ {πε πητπε οξ 
1Πθ Τιοτᾶ 5Ἠας]] τε 
5ατεᾶ. 22 Ὑε ΊπεΠ οξ 
Ἰκταο], Ίεατ ἍὭτλεςθ 
πποτᾶς; ὧεςδας οἳἑ Να- 
ΖΑτοῖἩ, 4 ΏιΠΏ ΛΠΡΡΓΟΤ- 
ϱ οί ἄοἆ απ]οΏς Το 
Ὅγ ταῖτας]ες απ πίοἩ- 
ἀετς απά 5ἱΕΏ5, συ ΠῖςἩ 
αοά ἀῑὰ Ὁν 1η} 1η {1 
πηϊᾶεί οἳ τοι, 35 το 
γοπχβε]τες 8]5ο Ἐποτν: 
25 Πἶτα, Ὀεῖηρ ἀε]ϊτετεᾶ 
Ὦγ ᾖτἵπο ἀεβοτταϊπαίο 
εοαηςε] αηπᾶ «οτε- 
Ἐποπγ]εᾶσε οἳ ᾳοᾶ, το 
Ὥατο ἴακεη, απᾶ Ὁτ 
πϊοκεὰ Ἠππᾶς Ἠπτθ 
οτιοϊ]βοᾶ απὰ β]αῖη: 
24 τποτι. ἀοᾶ Ἠαία 
χαϊσεᾶ αρ, ἨὨαστίπς 
1οο-εᾷ ἴπε γραῖηπς ος 
ἀθαίἩ: Ῥεοβιςο 16 τας 
ποῦ Ῥοξε]υ]ε ἴ]παί Ὦθ 
αποα]ᾶ ὂε Πο]άσπ οἳ 15. 
25 Ῥοτ Ῥανίά 5Ρρεακ- 
εἴίΏ οοποεγηίπς Ἠ]πα, 1 
Σο0Τε5..Υ ἴπο Ἰιοτά α]- 
πγαγ5 Ώεέοτε ΏΙΣ έασε, 
2ΟΣΓ ηε 15 ὀπ πι τίρΏς 
Ἠαπὰ, τπαῦ Γς5ποα]άτιοξ 
Ὀσαππογεά: 26 1πετείοχθ 
αἷά τασ Ἠεατί τε]οίςσε, 
απᾶ ταγ ἴοηπσαο ν/α8 
ε]αά; Ἠιοχθοτος 9ἱ5ο 
ὮΙΥ Βο5Ἡ «Ἠπ]] τεςί 1η 
Ἠοο : 27 Ὠεσααςε ίποα 
πι]Ώ ποῦ Ίεαγο πιγ 5ου] 
1π Ἠα]], πεϊίπες ν]ε 

--------------------------------- 

Ἀ--- την ΤΤΊτΑ. 
σι ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ Της. 

Ρ χειρὸς Ἠαπα (γεαᾶ ὮΥ [1Π6] Ώαπα οἱ Ιαπ]εςα 
5 Προορώμην ΙΤΊΤΑ, 
Σ µου ἡ καρδία ΤΊτΑ. 



916. 
Όιοα εα ος ἐ]Ιπο Ἠο] 
Οπο {ο 5εθ οοσσιρί]οἩ.. 
28 Ἴποα Ἠπδί Ἰἠπάρ 
ΈΠΟΤΏ ἴο Ταο ἴ]θ πΑΓΒ 
οἳ Ἠΐθ;: ἴῆοαι επα]ό 
χηςβΚθ τρ 3Ξυ]] ο 107 
νγΙτὮ ἐν οοαπίαηβήσθ. 
29 Μο απᾷ Ὀτοίμτοπ, 
1960 πιο {τεε]ν βρεακ 
ΝηΤο ος οξ ἴπο Ῥαϊτ]- 
ΈχκὮ Ἰαν]ᾶ, ἐπαῦ Ἰθ 18 
ΤοίἩ ἆοκᾶ απᾶ Ὀαχ]εᾶ, 
Απά ΙΒ βερα]ομῃτο 18 
ππΙἩ πε απῖο ὑμί8 ἀαγ. 
"30 ΤΠΕΙΘΕΟΤΘ Ῥεΐπρ 
στορλεῦ, απ Κποπίπα 
μας 4οᾶ Ἠπᾶ ΑποτΏ 
πλ απ΄ ομαἩ {ο Ἠΐτα, 
{λαῦ οἳ ἐπε Εντπῦ οἳ Ἠ18 
Ἰοΐπς, αοοοχάῖηπμ Το ἴ1θ 
Άεςῃ, Ἡθ ποπ]ᾶ ταῖξθ 
αρ Ομτ]εῦ {ο βἲν οπἨ18/ 
ΙἨΠΣΟΠΘ: 5] Ἡο βοοῖηπρ 
Επί5 Ῥεξοτθ ΕΡΑΚο οξ 
ἴπο τεβιχγτεσῦῖοα οξ 
Οµτῖςε, ἴμαῦ Ες εοα]. 
σα ποῦ Ιοξύ 1π Ἠε]], 
ηθίέπες Ἠϊ5 ΠοςἩ ἀῑᾶ 
Βοθ οοιταρίΊοῇ, 37 ΤΗΙ8 
1εςας Ἠαίἃ οᾶ ταῖςαά 
τρ, πΠθΓΘΟξ Ί/θ Α]] 4Γθ 
ππΙίπεβςσοι. 35 ΤΠετε- 
Έοχτο Ῥοΐηπρς Ὁγσ ἐποτ]ρμί 
ἹἩαπᾶ οἳ 6οᾶ εχα]{εᾶ, 
απᾶ Ἠπνίπςσ τοσρῖτεά 
οἳ ἴ]ο Εαἴλοσ {πο Ῥσο- 
χηὶσθ ο {πο Ἠο]γ 
αποςί, Ἡθ Ἠαίμ εἶεά. 
Φοχί]Ἡ ΤΠί5, πνἩ]οι γο 
ΠΟΠ 3606 Ααπᾶ Ἠθας, 
94 Ἐος Ὠατ]ᾶ Ἰβ ποῦ 
Ἀποεπᾶσᾶ Ἱπίο {19 Ἡεα- 
πεπς: Ριιΐῦ Ἡο βα1(Ἡ Ἠΐπι- 
6ε]ἰξ, Τηο ΤΟΒΡ εαῖά 
ππίο ΠΙΥ 1οτᾶ, Βδἱ0 
ἴποα οἳ τον τὶρηῦ 
Ἐαπᾶ, 3ρ απ] Τ πιακο 
ΣΏΥ 4988 {Ἡγ {οοΐσύοο]. 
96 ΤΠΕΓΘΕΟΣΘ 1εῦ α]1 ἔ]ιο 
Ἡουβθ οξ 1γΑβϱ] Ἐποι 
Ββευτεᾶ]γ, ἴπαῦ ἄοά 
Ἠπίπ πιαᾶῬ Όλαῦ Ραπ1θ 
16515, ΠΙΠΟΠΙ Ὑθ Ὠβτο 
οτποϊπεᾶ, ΤῬοῖἩ «]ιοτᾶ 
απά Οµε]δί, 

37 Νοπ ΠἨθἩπ {1οΥ 
Ἠεηπτᾶ ἐλῖδ, ἴΠεγ Ἱπετθ 
Ῥτϊοκοαᾷ Ίπ {Πεῖσ Ἠθησί, 
Επᾶὰ ββῖᾶ απίο Ῥοΐος 
Ἀπάᾶ ἴο {πο τες οἱ πο 
ΑΡο5ί1θβ, ἸΜοι απ 
ῬτοϊητοἨπ, σπιν 5Ἡα]] 
ππθ 4ο 2 38 Τηεπ Ἐεΐος 
Εαϊᾶ απίο ἴπετα, Ῥθ- 
Ῥθπ{, απᾶ Ὄο Ῥαρθϊζοᾶ 
Επεσγ οπο οξ Του 11 ἴ1θ 
ΏβΙαθ οἳ ὀεδας ΟἨτ]ρ 

ΠπραΑ ΕΙΣ. 
----- . ο ος 4 τε 

ὕσιόν ᾿σου΄ ἰδεῖν διαφθοράν. 38 ἐγνώρισάς  µοι ὁδοὺς 
3μο]γ 3οπθ 19ἩΥ ᾖ1οποθο οοσταρίΊοΠ. Τπου ἀῑάβί τακ]το Ἱπιούι {ο 11ο ΡΑἴΠΒ 

ζωῆς" πληρώσεις µε εὐφροσύνης μετὰ τοῦ-προσώπου.σου. 
οἑ Μΐ6, ποια ν]ο 811 ταρ πνΙ(Ἡ 1οΥ πι {Ηγ οοαπ{Επαποθ, 

29 "Ανδρες ἀδελφοί  ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παῤῥησίας 
Μον Ῥχοίλτος, 19 18 Ῥρεγπα0εᾶ [πας] {ο βρθαις να Στερᾶοπα 

πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου ὈΔαβίδ,' ὅτι καὶ ἐτελεύτη- 
το γοα οοποετηίηπρ {πο ἍῬΒΊΤΙΑΤΟΣ Ὥατῖα, πα ροῦν Ἡο ἀϊθᾶ 

σεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ.μνῆμα αὐτοῦ ἐστιν ἔν ἡμῖν ἄχρι 
Άπά πας Ὀυτῖθᾶ, απᾶ Ἠ18 ἑοπαῦ 15 απιοπραῦ 38 ππῖο 

τῆς.ἡμέρας ταύτης. 90 προφήτης οὖν ὑπάρχων, καὶ εἰδὼς 
επ] ἆ : 

1Π. 

18 αγ. Φτορ]θύῦ 'ἨΠθχείοθ ὮΛΤεῖηρ, απᾶά Ἐποπῖπα 

ὅτι ὕρκῳ ὤμοσεν αὐτῷ ὑθεός, ἐκ  µκαρποῦ τῆς ὀσφύος 
ἀπαῖ πηϊΕ η οαἵἩ “Απποτοθ "Ίο Πα ἍἈλᾷοᾶ, οἑ[π6] ἍΕτπῦ ο “]οῖπς 

αὐτοῦ «τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν χριστόν," καθίσαι ἐπὶ 
1118 348 σοποοχπῖπρ ἩΘΡΗ ποτβίεθαρ ο  Ομείεί, ποςἰῦ προηἨ 
ἁ ω θ , Ἱ Ὠ Ὠ 9] .. ὃ πι ἐλ {λ. Π ” . Ξ 
του-σρογου-.αυτου; προιθών ελαλησεν περι της ανα 

Ἠ]5 {πχοπς, ῶοτοσερίπΡ ἍἸἨθ βροκο  οοποετηῖηρ ἴπο τεδτ- 
{ῤ -” ” ϱ ο μ] ε λ ΄ θ | 5 ς ν υ ΣΙ ” 

στάσεως τοῦ Χριστοῦ, ὅτι «οὐ' ἱκατελείφθη! Σἡ ψυχἠ αὐτοῦ! εἰς 
ΤΘΟΙΊΟΠ. οξ {πο Οὐμχῖος, ἴπαῦ τας ποῦ 1α6Εύ Ἠ]8 5ου]. 1π 

Ἀᾷδου,Ἡ οὐδὲ" ἡ.σὰρξ.αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν. 93 τοῦτον τὸν 
Ἠπᾶςς, ἨΟΣ Ἠ]5 Πεβα ΒΑἱ οοττιρ/ΙοἩ. Τηῖς 

ησοῦν ἀνεστησεν ὁ θεὸς οὗ πάντες ἡμεῖς ἔσμεν μάρτυρες. 
Πεςιβ Σταϊςεᾶ ὅμρ 1ᾷοᾶ Ὢπθτεος κα] ππθ Άτθ ππ1{Ώθςςε8. 

95 τῇ δεξιᾷ οὖν τοῦ θεῦ ὑψωθείς, µτήν.-τε ἔπαγ- 
Ὢγ Τἴπο τὶρπῦ Ἠαπᾶ ἴἩθτοεξοσθ οἑ ἄοά Ἠατίηρ Ῥεεῦ εχρ]ἰθᾶ, απᾶ ἴπο Ὅτο- 

γελίαν τοῦ ταν πνεύματος! λαβὼν παρὰ τοῦ πατρός, 
πιῖςς οἳ ἴμο οἱ Ῥρϊτ]ὸ Ἠατίπρ τεσθϊτεᾶ Έχοπα πο  ὨἘπίμος, 

ἐξέχεεν τοῦτο ὃ Ἱνῦνὶ ὑμεῖς'' βλέπετε καὶ ἀκούετε. 94 οὐ 
Ἡθ Ρουτεᾶ ου! ΤΙ ππΠῖοἃ ποπ ο Ῥεπο]ᾶ απᾶ θα. «Νου 

γὰρ ὈΔαβὶδι ἀνέβη εἰς΄ τοὺς οὐρανούς, λέγειδὲ αὐτός, 
32ος, ἈΏαν]ᾶ 3αεοεπᾶθᾶ Ἰπίο {1πθ Ἡθβτεηβ, Ῥαῦ Ἡρ β8γ5 Ἠϊπίσε]ξ, 

Ἐἶπεν ΣὸἩ κύριος τῷ κυρίῳ-µου, Κάθου ἐκ δεξιῶν.-μου' 95 ἕως 
Βαϊᾶ ᾖ1πθ᾽ Ἰ]ιοτά {ο τα 1ιοτᾶ, κας αν τι αρῃΏί Παπᾶ, υπο] 

ἂν θῶ τοὺς.ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν.σου. 96 ᾽Α- 
1Ῥ]4σθ6 Ἅπῖπε θπετΗ1Θ8 8 Ξοοΐβῖοο] οἱ ἵἩγ 2900, Ας5- 

σφαλῶς οὖν «γινωσκέτω πᾶς «Ὁ οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι Ῥκαὶϊν 
ΒαχθᾶΙσ Ίπεχθίοτθ ᾖ1εῦ που 1] ΠἩθ] λοπβθ ο Ἰβτααί, ἐμαί Ῥοῦς 

κύριον Ἀκαὶ χριστὸν αὐτὸν! Σὺ θεὺς ἐποίησεν, τοῦτον τὸν 
Τιοτᾶ απᾶ ΟμτῖςΕ, τὰ ᾳοᾶ πηβάθ, τί 

Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. 
0φεβ15: πποπι τό ογοἰϊβεᾶ. : 

στι 2 Ξ 
97 ᾿Ακούσαύτες.δὲ κατενύγησαν "τῇ καρδίᾳ.ὶ εἶπόν.τε πρὸς 

Απᾶ ἨασΊηπρ Ἠπεβτᾶ 1ου πγεγο ρτϊσκθᾶ ἄπ Ἠεατί, Απᾶ πα]ᾶ το 
ΛΑ Πε ν α λ ον όλ, 1 , Ι 

τὸν Πετρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους, Τί ᾿ποιήσομεν;! 
: Ἐεῦες Επᾶ ἍΤμο οἴπος ΒΡΟΡί]65, ἩΓπαυ ἍΒΕΑΙΙ πο ἄο, 

ἄνδρες ἀδελφοί; 38 Πέτρος.δὲ Τέφη' πρὸς αὐτούς, Μετανοή- 
1ΩΘΗ. ὈτοίμτοαἨ 2 3 Απά Ῥοΐο Ἅααἰἀ ἵο όμοια, Ῥεροπέ, 

σατεΣ, καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν Σἐπὶι ας ὀνόματι Ἰησοῦ 
Ἀπᾶ ο Ῥαρίμπεα ΘΔΟΗ οἴγοα Ἱπ ἵπν ἍἩἨβπΙ6 οἳ ζθβιβ 

υ Δανεὶδ Ι1ΤτΑ; Δανιδ αν. 
ε οὔτε ΙΤΤΤΑΥΓ. θρόνον ΙΤΤιΑ. 

αι σττΑ. 
αι -Ε καὶ 8ἶ5ο ΤΓΑ.]. 
ως αντττΑΥγ. 

ἘτιΛ. ' 

Ἀ ὅἆδην π. 

ν--- ἔφη ΙΤ ΤτΑ. 

ἆ τὸν ο--- τὸ κατὰ σάρκα ἀναστήσειν τὸν χριστόν αΠΤΤΙΑ. « θά 
Ε-- ἦ ψυχη αὐτοῦ Σ ἐγκατελείφθη 1πτΑ; ἐνκ- τ. 

1 οὔτε ΙΤΤΤΑΥΝ. ἍΧ πνεύματος τοῦ ἁγίου 1πΑ. ᾖ --- νῦν ἄΗΤΊΤΑ. 
Άν. ὁ (εαᾶ [1πε]) τττΑ. ο -- δἵΙῃθχ,. Ρ --- καὶ Ἑ, α αὐτὸν καὶ 
: ἐποίησεν ὁ θεός τ. Στην καρδίαν ΙΠΊΤΑ.  ἐποιήσὼμεν ΕΠουϊὰ ππθ 

π -- φησί βαγβθτ. ἐν Τεν - 



11, 1Π. Α 018. 
- : ἑ ωἸ ΄ 

χριστοῦ, εἰς ἄφεσιν Σἁμαρτιῶν,! καὶ Ἰλήψεσθεϊ τὴν δωρεὰν 
αωτ]ςί, 1ος τομιΙδδΙοἩ. οἳ δἰπθ, απᾶά γο πν]]1 χεσθἰΥθ ἴπθ ραῦ 

τοῦ ος πνεύματος. 99 ὑμῖν.γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία καὶ 
οἳ ἴπο Ἠοιγ Βρὶσ{ῦ, Έοχγ ίοτοι 19  ἴμθ Ῥτομι]δθ απά 

τοῖς.τέκνοις.ὑμῶν, καὶ πᾶσιν τοῖς εἰς μακράν, "ὅσους' ἂν 
το γουσ ομΙ]άχσθιι, Ἀπᾶ Ἅᾖἵοα] ἴλος αἲὐ ϱ ἀἰδίππσο, Ὢδ ΠΙΑΠΥ αβ 

’ ω ε . « -” . ιά ΄ 

προσκαλέσηται κύριος ὁ.θεὸς.ἡμῶν. 40 ᾿Ἑτέροις-τε λόγοις 
5Ώ1ΑΥ "ολ]] [Πο] "]Ἱιοχᾶ ὅους “ᾳοά, Αγά υ(Π Ἀοίπογ "γγοτᾶθ 

πλείοσιν ὑδιεμαρτύρετο! καὶ παρεκάλεἰ" λέγων, Σώθητε ἀπὸ 
1ΙΙΑΏΣ  Ἡθ θηχπεςΏ]Σ {εδήβεᾶ απᾶ οχλοχίοᾶ, ΒΑΥΊΠΡ, Βθ βαγεά Έτοπι 

τῆς γενεᾶς τῆς.σκολιᾶς.ταύτης. 41 Οἱ μὲνοὖν ἁἀσμένως! 
Ἀρεποχαιοή. αμχὶ5 “οχγοο]ἷεᾶ. ἜΠοςθ ΓΊΙΟΙΟΕΟΙΟΠΠο Ιβάν 

ἀποδεξάμενοι τὸν-λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν' καὶ προσετέθη- 
Ἠαᾶ νγεἰοοπιθᾶ Ὠ]5 πνοχά ) Ἵνετο Ῥηριῖζεὰ ; ρπά ππετο 4 ἀθά 

σαν « τῇ-ἡμέρᾳ.ἐκείνῃ ψΨυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλ-αι. 49 "Ἠσαν δὲ 
ἴπαῦ ἀπ Άροι]ς 1αρουῦ 3{Ἠτοε “τμοιδαπᾶ. Απάᾶ {Ἠογ ποτο 

προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ «τῶν ἀποστύλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ 
αἰθπά ξαςτ]γ σοπε]πιις 11 {Πθ ΌθασοίΏΕ οἱ 01ο ἍαΑροςί]ος .. πᾶ Τη 29]]οπγβΒῖρ, 

ἑκαὶὶ τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. 495 Ἀἐγένετοϊ 
ηπᾶ {πο Ὀτεικίηπρ ΟΕ Ὀχοβᾶ απᾶ ΙΑΥΘΙΒ, 3Ώμοχο 0βΊΗΘ 

δὲ πάσφ ψυχῇ φόβος, πολλά τε! τέρατα καὶ σημεῖα διὰ 
}Απᾶ προπονόχγ σοι] ᾶθαχ, Άπά ΠΙΑΠΥ ἩὙΟΙΜάΟΙΘ Απά αἴ5ας {πτουιρᾗλ 

.. 2 / .) 7] κ ΄ ῃ «1 / π τ κ 
τῶν ἀποστόλων ἐγίνετού 44 " πάντες.δὲ οἱ ᾿πιστεύοντες! ἦσαν 
19 ΏΡοδ/]65 ΊοοΚ Ῥ]ασθ. Απά βα1ἱ Ἡπῃλο Ῥεμανεά ΠΥΟΤΘ 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ εἶχον ἅπαντα κοινά, 46 καὶ τὰ κτήµατα 
{ορείπος Απᾶ " Ἠαά αἱ] {ΠΙΠρς ϱΟΠΙΤΑΟΠΗ, Άπᾶ Γπα6Ισ] ἍὠῬοβεοβδίοΏς 

καὶ τὰςιὑπάρξεις ἐπίπρασκον, καὶ διεµέριζον αὐτὰ πᾶσιν, 
απά Ροοᾶς ΤἨΘΥ 5ο]ᾶ, Ἀπᾶ ᾽ἀϊνιάεᾶ ἴἨθτα Ἅᾖ{ο α]], 

καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. 46 καθ.ἡμέραν τε προσκαρ- 
ΒΟΟΟΥΦΙΝᾳβ 88  ΑΠΥΟΠΘ “ποεά 1Ἴφά, Απά ετεχγ 4λγ βυεπάξαςί]ν 

τεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές.τε κατ’ οἶκον 
οοπὐἱπυῖπρ  ἍἨπΙ Ἡ ομς αοσοτά ἵπ 1ῃο ὕθιηπρίθ, απᾶ Ὀχοα]ίπρἶπ[5λμοῖτ] ΠοιβθΒ 

ἄρτον, µετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι 
1ρχοαα, ΤΠεσ ρατίοο]ς ο 1οοά πΙίπ µρἰαάποςς απᾶ αἰπιρ]]οϊῦγ 

καρδίας, 47 αἰνοῦντες τὸν θεὸν, καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον 
οἳ Ἠεατῦ, Ῥτα]δίας ἀοά, απᾶ ἈἨανίηρ Ἓλνους τση "πποῖθ 

τὸν λαόν. ῥὁ.-δὲ κύριος ππροσετίθι τοὺς σωζοµένους 
1{Ἡθ Ῥθορ]θ; Απᾶ ἵηἩο Τιοτᾶ βἀάθά Σ11ο59 “ννπο “πγεγο ὁὈοΐπα 9βατοᾶ 

καθ. ἡμέραν Ἠτῇ ἐκκλησίᾳ." 
191] 9ο 1Ώθ αδΣ5επΡ]γ. ν 

Ὁ "Ἐπὶ τὸ αὐτὸ οδὲ Πέτρος! καὶ ῬΡ]ωάννηςἳ ἀνέβαινον 
5Τορείμεσ αρπᾶ "Ἐεύε Ἅ"απᾶ Πομη ν/επῦ πρ 

εἰς τὺ .ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν Ἱἐννάτην.! 

517 
105 11ο τοπαἱββῖοι οἳ 
ΒἶΠ8, θηᾷ το αππ]] 
χοσεἰγο ἴμο ΡΙ4ἱ οἳ {1θ 
Ἠο]γ πονῦ, 39 Έος 
11πθ Ῥτοταῖσο 5 πιπίο 
γοι,απᾶ {ο ουχ ςΏ]]ᾶ- 
ΧΕἨ απᾶ 1ο α1] ἐπαί ατα 
Άξαχ ϱ8, ευέη 35 ΤΙΛΏΥ 
88 ο Τιοτὰ οἳχς ἄοά 
ΒΗΑ]1] ομ]]. 40 Απᾶ σι 
ΤΩΙΛΏΥ οίπες ποτᾶς ἁἀῑά 
Ίνθ Γεβ{γ ηπᾶ εχ]ογε, 
ΡΑΥ1ΏΡ/ΩπΠΥΟΥΟΙΣΒΟΊτ6ας 
Ίτοιι ΌΠὶς αητονναχᾶ 
ΕΕΠΕΥΑΙΊΟΠ, 41 Τμου 
'πογ πα ρ]αᾶ]σ το- 
οθἱτθᾶ Ἠ]5 τγοτά ππετο 
Ῥαριισθᾶ: απᾶ ’ ἴἩπθ 
Β8ΠΙ6 ἀἆβγ ἴ]οχο νγοτο 
βἀᾶςά υπίο ἔ]επι πΌοπί 
ΊΏχεορ ἑ]λοιδβπά 5018. 
42 Απ ἴπεγ οοπήπαεᾶ 
ΒύΕάΑςΗΙΥ Ίπι ἴποθ 4ρο8- 
1163’ ἀοοίτίΏθ απᾶ Σε]- 
1οπβΠῖρ, απά ἴπ Ότεπκ- 
Ίπρ οἳ Ὠχθρμᾶ, απὰ 1π 
ΌΓΩΥΕΣΑ, 45 Απᾶ {θα 
6ΗΤΠθΘ ἩΡοπ ΘΤΟΣΥ εοπ]: 
Ἐπᾶ ἩἨΙΑΩΑΥ ἍἨὙΟΠ(ΙΕΓΒ 
ΑΏπά βἶρπς π/θγθ ἆοπο Ὦνγ 
Ὅηοθ 4ρο-ἴ]θ», 44 Απά 
ας Ὅπαιυ  Ῥε]ετοᾶ 
πγοτό᾽ {ορείπθς, ατιᾶ 
Ἐλά αἱ πηρε οοτα- 
ΤΟΠ ; 45 βλᾷ εο]ᾶ ὑλποῖτ 
ΡΟΒΒΘΒΑΙΟΩΒ απᾶ ροοςΒ, 
Ἀπᾶ Ῥατίεᾶ ἴπεια {ο 
Β]] ΏπΕἨ, Α8 ΘΤΕΙΥ ΤΑ 
ἘἈβᾶ ποθᾶ. 4δ Απᾶ 
ΤΠοαγ, οοπ/ἰπτῖπρ ἀαῑ]ν 
σηΙΏ 9Π9 βοοοτᾶ 1η {πθ 
ἴρπαρ]θ, απά Ὀτοακίηρ 
Ὄτοαά Ίτοπα Ὥοπερ {ο 
Ἡουβθ, ἀἱά εαὺ ἴλοῖς 
χηροῦ ην ρ]αάποκς 
Βπᾶ ΒΙΠΡΙΘΠΘΡΕ ος 
Ἠοατί, 47 Ῥγα]βίπιᾳ ἄοᾶ, 
ηπᾶ Πατίπρ ἆ8νοισς 
σπα αἲ] πο Ῥθορίο. 
Απᾶ ἴμο Τιοτᾶ αἀάεᾶ 
Ίο πο οἨπτοι ἀαῖ]ν 
ΕΠΟἈ Αα Ελοα]ὰ το 
βθτεᾶ, 

» 

τπτ. Νοπ Ῥοΐος απὰ 
ΦοἩπ ντοηῦ πρ {οροίμες 
ἀπῖο 1ῃ9 {επιρ]ε αἲ 119, 

1ΠΤΟ ἐἨθ επιρθ αν {πο ἍἅΆοιτ 08 ῬΑ7εΣ, Τπθ Ὡϊπία; Ἅ,Ώοισ ΟΕ ῬτβΥεΣ, δείπᾳ 
ῃ ον ν . ῃ . με 1μο πἰπ{Ἡ ἠσαγ. 2 Απά 

2 καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων α οὐτίαίη πια Ίδτπο 
Απά ῃ οετίαῖπ η πι Ἔτοπι «ποπ δπιοῦποχς “Ἠϊβ αροίηρ Ὃ Ἠϊβ παοίπετ’β 

α ῇ ἃ ω. Ὑ' 1 
ἐβαστάζετο' ὃν ἐτίθουν καθ. ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ γλοτα εὗον Ἰωὰ ἀαῖϊν 
πας Ῥεῖηρ οαχσ]θᾶ, π]ιοπη 116Υ Ρ]αοεᾶ ἀβι]ν Γλή ΤΠ ἄοος οξ {Πο αἲ {πο ραίε οξ {πο ἴεπι- 

με ἢ - αν ῷ Ἰ ἳ : 
ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ οκ ἑολος αἶσοα 
πθπιρ]θ ορ]]οᾶ. Ῥεαπά δα], το αεῖς. ΒΙΤΩΒ Ίχοτα ο ἴμεπι ἴλαί οπ[ετθᾶ 

ορεν ' ἥ 

ο. ο. ο ον δν { άΑ 
:Σ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν οἳ γουχ βἴπβ Ίππτ. 3 λήμψεασθε ΙΤΤτΑ. α οὓς ΨΊοπιτ, Ὁὃ διεµαρ» 

τύρατο ΤΤΊτΑΥΥ. ο -ἵ- αὐτοὺς {Ώεῃι ΙΤΤΤΑΥ. ᾱ-. ἀσμένως ΤΤΊτΑ. 
{- [ἐν]. 6 --- καὶ ΩΤΊτΑ. Ἀ ἐγίνετο 1/ΤΤΤΑ. 1 δὲ τ. | 
ν µέγας ἐπὶ πάντας. 1π ζ6χβα]επῃ, απά ρτθαί {εασ τας προη αἱ]: 

8] 95ο) τ. 1 πιστεύσαντες τ.. τι τῇ ἐκκλησίᾳ 1ΤΊτΑ. 
ολαρίεν Ι.ΙΤΤΣΑ, ο Πέτρος δὲ ΗΤΤΑ. ἡ Ἰωάνης πε, 

1. 
Γ] 

ᾳ ἐνάτην ΙΤΊΤΑΥΓ. 

9 --- ἐν ἵπ Ιπττ[Α].. 
ἆ -- ἐν Ἱερουσαλήμ, φόβος τε 

καὶ (γεαὰ Απὰ 
ἐπὶ τὸ αὐτό Ἰοϊπεα ἰά 



9186. ΠΡΑΡΣΕΙΣ. 1Π. 
η - ο τ ας. ε Ἱπορ αμα Ἴσμα ,, Τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν. Ὁ ὃς ἰδὼν ἨΠέτρον καὶ 

Ἀδοιῦ {ο βο Ιπίο ἔλθ Ίποςθ σος ας ροῖπς ος Τλμθ "ρρν 3 πο ο ρώ ο.  αᾶ 

ος αν ο». ο’ [ωάννην" μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα ἐλεημοσύ- 
μόο σνακ ος Ἆνη 1οἩπ. Ῥείπρ αροαῦ Ἅᾖ{Το οπίογ {πίο1πο {επαρ]θ, απ]κοᾶ σα]πικ 

πει ολα, αἱ, Τοος νην λαβεϊν. 4 ἀτενίσας δὲ Ἠέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ" Ἰωάν- 
πα ο μον. να 1μο "τοσείτο, Απιᾶ”"οοκίπρ “πβοπῆϊψ "Ῥοῦος Ἴρον Ἠϊπι γη ζομα 

Ῥοοῦπα ἵο τοοοτο νῃ! εἶπεν, Βλεψον εἰς ἡμᾶς. ὅ Ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς, προσδοκῶν 
Βοπιομίπᾳ οἳ ἔποια, ρ 2 Ψ ςΊ]μας χ ς) πρ 

ρατῃ Βαϊᾶ, Ίιοοιὶς οἩ Ἅτβ, Απᾶ Ὦθ βατο Ἠερά {ο ἴλεπι, εχρεοῦῖπᾳ 
6 Τποῦ Ρεῖοσ σαῖᾶ, Β1]- ηδη ρό ο : : Ἅ Ὦ ς 
νο απᾶ βο]ᾶ ἈπεΙ τι παρ αὐτῶν λαβεῖν. ϐ εἶπεν-δὲ Πέτρος, Αργύριον καὶ 
Ἠοπο; ναῦ ΡποἩ 35 Τ βοπιοὐηίτρ Γη (παπι Ίο τοσεῖτο, Ῥαή ββ]ᾶ Ἐούετ, Β1]γες απά 
Ἡπνε ρὶτο Ἰ Ὅποο: Τπ ͵ ο εν, « ο ἂν » ων / 
Ώλθ μππο οἳ «σοι χρυσίον οὐχ-ὑπάρχει µοι Ὁ-δὲ ἔχω, τοῦτό σοι δίδωµι. 
Όπεν οἳ Ἰαπατείῃ ' 'ρο]ᾶ ΈΠεχθ ]ᾳ ποῦ ἴοπια, Ῥαΐς π]ηαῦ 1Ἠηπθ, ΙΠῖβ {οᾖπεο 1ρίτο: 
16ο Ἱρ απᾶ πα]]ς, 
7 Απᾶ Το ἰοοκ Πίτα Ῥν ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου ἴἔγειραι καὶ! 
«πο τὶραῦ Ἠαμᾶ, απᾶ Ίπ {μθ πμ οξύθεας Ομ ᾖθ ἍἩΜΑΖΙΣΘΡΑΠ χὶδθ Πρ Ἅαπᾶ 
Π1Είοᾶ Ἠῖηι αρ : η ᾷ Ἱπη- 6 Ῥ , Λ / φας. -. ν΄ λ ν ν. πηθ]αίο]γ Ἰῆς {οοῦ αιᾶ περιπάτει. Ἰ Καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς. δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν"' - 
ΏΏο]ο Ὄοπθς τεουϊγοά ππα]]ς, ᾿Απᾶ Πανῖπρ ὕβ]κεπ Ἠϊπι ἩΤγ 0μθ' τὶβΏῦ  ἈἨαπᾶ Ἡθ ταϊβεᾶ τρ 
ΒΙταπρΙΗ. ϐ Απᾶ Το . -- δ ῃ ὦθ ο να ε , Ἱ ν 3 
Ἱεαρίπᾳ αρ εὔοοᾶ, απᾶ, παραχρῆµα.δὲε ἑστερεώθησαν “αὐτοῦ αι βάσεις και τὰ 
Ὑππ]]κεᾶ, απᾶ επῖοτας. ΠΠ], απά Ππιπιεάἱπ[εΙγ Ίτετο βτεηρυπεηοᾶ 118 . Φεοῦ Ἀπᾶ 

ιο αν», τα χσφυρά"' 8 καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλ- 
Ἱεαρίηα, απᾶ Ῥταϊδίπρ 3ΛΠΊΙΘΊΟΠ8Ε, Ἆπᾶ Ἱοπρῖπς πρ ο βὐοοᾶ ππά πα]]εεᾶ, Ἀπᾶ οεπνετοᾶ 

Ὃ ο Θα ος θεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερόν, περιπατῶν καὶ ἀλλόμενος Σκαὶϊ 
1ης απᾶ ρτηϊσίης ἄοά : πα Ἅπεπι Ἰπῖο {πο ἴεπιρ]ε, πακῖπρ πιο Ἱθαρίπρ απᾶ 
10 αιιά Που Ίκπονν ἡλαῦ αὖνῶ : . πι ὶ .ω « πα] . ὧν πα Όρο ων μοι αἰνῶν τὸν θεόν. Ὁ καὶ εἶδεν Ἰαὐτὸν πᾶς ὁ λαὸς! περιπα 
ἔοσ αἷπας οὐ ᾖμο Ῥεαι- Ῥεπίδίπς αοᾶ, Ἀπά απ πι ἍᾖΆα] "πο Ίρεορ]θ τ/β]]κ- 

μι εος ος ἕρπι τοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν' 10 ἐπεγίνωσκόν 3τεϊ αὐτὸν 
σλζα Ὃ ρα απᾶ Ίαρ βΠᾶ ῬτθίςΙπρ οᾶ. Α πᾶ «Πεν τοσορπ]ζεά. Ἠΐτα 

Απιρποπιοαί αὖ ἴμας ὅτι Ῥούτας! ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην  καθήµενος ἐπὶ 
Ὃ ας ο πα δνα ἐπαῦ πο ἍἉὐγίαςβπ]ο τος ΒΙΤΩΒ [πας] απ ] 

Όλο Ίθπαο πωστ λο τῇ Ὡραίᾳ πύλῃ τοῦ ἱεροῦ' καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ 
πας Ἀθυ]θᾷ Ἠο]ᾷ Ἐοίό /ηο ΤἨοριμ]θαΙ ραὶο οἱ ἰπθ {θπιρίθ, απᾷ ἴλμογ Υπετο Π]]θᾶ πλ ποπᾶοτ ηᾶ Ἀπᾶ ζοβη, α1] πο Ῥοο- 3 

Ρ]9 τοπ ἰοβοῦπεχ υπο ἑκστάσεως ἐπὶ τῷ συµβεβηκότι αὐτῷ. 11 Κρατοῦντος δὲ 
Έῃετα 1Π ἴ]θ Ῥοτο] ὑπα ορ ρα απαβζοπεπύ αἲ Ὅλαῦ τση ἨΠπά Παρροπεά ᾖο Πΐπι, Απώος 5µς]ᾶ 

Ετοαῖν ποπᾶριπα, ἐτοῦ ἰαθεντος χωλοῦι τὸν Τ[έτρον καὶὰ «Ἰωάννην,! 

12 ας μον ες 19 “ψΠιο δΏπᾶ “ρθοπ '"Ηοβ]θᾶ "πα [-πιαπ] Ῥεύόε απᾶ Φομα, 
ΒΑ: Ἠ, Ἡθ ΑΠΒΊ/ΘΓΕ 
Πίο πο Ροορο, Τε συνέδραµεν "πρὸς αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸςὶ ἐπὶ τῇ στοᾷ τῷ 
ΤΘΏ. ος ος ο μπα τατ οβείΏος το ἔμθια ΑΗ ᾖ3πθ Ῥεορῖθ ἵπ Πο ῬοτοΏ 
ΗΛΧΥΟΙ Υθ ϱὐ θΗῖ43 οτ ν 
πησ Ἰοοῖς 7ο κο ομχπ. Καλουμένῃ ΞΣολομῶντος,! ἔκθαμβοι. 19 ἰδών.δὲ Ἀ Πέτρος 
θ5{1γ οἩ 5, 35 {ποιρἩ σα]]1οᾶ Βο]οπιοπ’Β, Ρτοαῦ]γ απιαποᾶ. Απᾶ εοείπρ [16] Ῥεΐετ 
Ώγ ους ού Ῥοιος ΟΥ / ν ν ” 1 - 
ο ο μαα πας ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, "Ανδρες ἶ απ) τί .θαυ- 
3Πΐ5 πια ἵο πα]]ς2 βηαπγετθᾶ νο Ἅἴ]ο ῬεοΡ]ο, Μετ 5γβθ]]ζος, π/ἩΨ ποῦ- 

ἆμαι αρα ος κας, µάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζεε ὡς δίᾳ δυνάμει 
θπᾶ οἳ ᾖασοῦ, ἴμο ἄοᾶ ἄοεττο  αὖ 1π185 ος οἩἳ 15 πἩγ Ἰοοῖς Ιπεπ{]γ ας 1 ΡΥΓουσ]οππ Ῥοπεσ 

Ὃ τα εαν πμ ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; 19 ὁ θεὺς 
Βπβ; πῃοπι γο ἆἄε- ος Ρε [πε] ἸἨαᾶ τιιᾶρ 31ο σγα]]ς αἨ]πα Πο οᾶ 

αν ο τος ᾽Αβραὰμ καὶξ Ἰσαὰκ καὶ” Ἰακώβ, ὁ θεὸς τῶν.πατέρων ἡμῶν, 
Ῥϊ]πΐξο, πὝἨθοη Ἡθ γης Οἱ ΑΡΤΑΠΑΤΑ Απᾶ Ίδαπο απᾶ ὦπσορ, ᾖἴπθ ἄοᾶ οἳ ους {40ποσΒ, 

ἀρίοτπποᾶ {ο Ιού πα ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ ᾿ησοῦν' ὃν ὑμεῖς ὶ παρεδώκατε, 
Ρ]οτ]βθά Ἠ15 βουγαπῦ ΦΕβΠΑ, ποπ 7ο ἀθ]ίτετοᾶ αρ, 

νο τη. 2 . ἵ] ἡ [ά π λ ῤ ΙΙ ΄ 

καὶ ἠρνήσασθε αὐτὸν! κατὰ.πρύσωπον "Πιλάτου,! κρίναντος 
ἈΑπά ἀθπ]οᾶ Ἠΐπα 1 Πο Ῥτθεβεπσθ οἳ Ρ!]αΐ6, "ΠανΙπρ ᾽αα]αᾶσεᾶ 

ν 
κ - Ν 

χ Ἰωάνην τς. 5 Ἰωάνῃ τγ. ἑ έγειρε καὶ Ἠ[ττ]; --- ἔγειραι καὶ τ[Α]. 5 -- αὐτόν 
Ἠ1πω Τ/ΓΤΤΑ, π αἳ βάσεις αὐτοῦ ΙΤΊτΑ... χ σφυδρά Τ. γ[καὶ]τ.. Σ πᾶς ὃ λαὸς αὐτὸν 
ΕΓΊΤΑΥΓ. 8 δὲ ΕΤΤΓΑ, Ρ αὐτὸς 1π. 5 αὐτοῦ Ἠε (πε]ά) ΗΤΑΝ. ἆ «- τὸν ΕΠΊς, 
ε ]ωάνην Τγ. { πᾶς ὃ λαῦς πρὸς αὐτοὺς ΤΤΊΤΤΑ. Ε Σολομῶνος ΑΤΙΠ. Ἁ -- ὁ ΙΤΊτΑ. 
1 Ἰσραηλεῖται Τ. κ -- θεὺς ἄοα Μ -- ὁθεὺςτ.  -- μὲν Ιπᾶθθᾶ ΘΗΤΤΑΥΗ, πι αὐτὸν 
ππ[πτΑ], ἃ Πειλάτου 1, 

ο πο. ο 



ΑΟΤ 5. 
-” . ’ 

ἐκείνου ἀπολύειν. 14 ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον 
1μο 1ο τθΙθα5ο [Πἰπα], Βαν γο πο ἍᾖἨἸο]γ απᾶ τὶρΏίοοιβ οΏθ 

Γι ” -” « - 

ἠρνήσασθε, καὶ ἠτήσασθε ἄνδρα Φφονέα χαρισθῆναι ὑμῖν, 
ἀεπῖςσά, ἈΑπᾶ τοιεείθἀ Ὦ ὨιάΠ. Α ΠΙΙΤάΘΤΕΣ ο ο ϱταπίἰοά {οσοι, 

16 τὸν.δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε' ὃν ὁ θεὸς Ίγειρεν 
ιδ ίπο ἍΑυίλος ο 11ΐο το ΚΙ]Ισά, ΥΠΟ Αοά ταῖκοᾶ πρ 

ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς µάρτυρές ἐσμεν. 16 καὶ ἐπὶ 
Ξτοηι ΑπιοπΡρ Γ1Ἡθ] ἆομᾶ, Ὑλ]οχοοξ Ὑπθ πυ1{Ώ 8585 80: Άπά ὮὉγ 

τῷ πίστει τοῦ.ὀνόματος-αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ 
Σα 1π Ὠϊς ΏΛΙ1Θ εαῖς [ππαπ] πΠοιι το ὑσλπο]ά απᾶ 

οἴδατε ἐστερέωσεν τὺ.ὄνομα.αὐτοῦ: καὶ ἡ πίστις ἡ δι 
κποῳη ὁμιπάθ “βίτοηπς απ “παΏιο ; απά ἴπο Ἅ«Εαῑία νΏηῖοα [15] Ὀγ 

αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὑλοκληρίαν.ταύτην ἀπέναντι πάντων 
Ἠΐπα Ρατο Ἅᾖἴο πω τΠί5 οοπιρ]οῖο 5οαηάποςδ Ῥοξοτθ 81] 

« 1 . -” ε ο) 7 ε/ ς' ” 3 ΄ 

ὑμῶν. 17 καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, 
οἔτοι. Απά ποπ, Ὁτοίπτεη, 1 που ελα ἵπ Ἅβποζαπσθ 7ο αοἰοᾶ, 

ὥσπερ καὶ οἱ .ἄρχοντες ὑμῶν' 16 ὁ .δὲθεὸς ἃ προκατήγγειλεν 
88 880 ποις τιι]θςβ; Ῥαϊ Ξᾳοὰ Ἀπιπαῦ ῬεξοΥθ Αποιπουᾷ 

διὰ στόματος πάντων τῶν.προφητῶν. αὐτοῦ! παθεῖν 
Ὦν [πε] πιο οἳ α]1 45 Ῥτορ]οί5 Γπβ] Ξεποι]4 "ρα βος 

τὸν χριστόν», ἐπλήρωσεν οὕτως. 19 µεταγοήσατε οὖν καὶ 
χ:πο "Ολεῖςί, Ίο Ευ]β]]οά ΤΗ Ῥορονῦ ἩΠετοΕοτο αλιᾶ 

ἐπιστρέψατε, 3είς! τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας, ὅπως 
Όε οοπτοσἑσᾶ, 3ο: πο ἍῬ]οίίηπς οι οξγους ΒἱΠ8, Ρο ἔλα{ 

ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ  πρὀσώπου τοῦ κυρίου, 
πιαΥ 6ΟΠ1ΙΘ η οτ] οἳ τοξχοςμῖπς Ίτοπι [1ηἩθ6] Ῥτεδεπσε ΟΕ ἴπο 'Ιοτᾶ, 

20 καὶ ἀποστείλῃ τὸν "προκεκηρυγμένονὶ ὑμῖν, "Ιησοῦν 
Βπή Γπα 8] Ώο 1παγ 5ο Ἠϊπι πΠο πας Ὀοίοτε Ῥτου]αϊπιοᾶ ἴογοι,  οΌεδιβ 

χριστόν,ϊ 91 ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων 

ΠΠ. 

μτίςέ, ππΏοπα πιιβδῦ "Πεατεπ ἸΙπάεεᾶ τοῖζθἰνθ ΤΗ] ΤΙΠΠΟΡΒ 

ἀποκαταστάσεως πάντων, ὦν ἐλάλησεν ὁ θεὺς διὰ 
οἳ τες{οτι{1οἩ. οἳ α]] {πίπρ8, ο πΠ]οἃ 3Ἔδροκο 1αᾳοᾶά ὮὉσ [Πε] 

στόματος ἵπάντων! ἁγίων αὐτοῦ προφητῶν ἀπ᾿ αἰῶνος.ῖ 
πηοι{Ἡ οἳ α]]. 3µο]γ 118 Ῥτορῃηοίς ΣΤΟ} οἳ οἷᾶ, 

25 "Μωσῆςὶ ο αγὰρὶ Σπρὺς τοὺς πατέρας! εἶπεν, Ὅτι 
Ἄλοσες ἀοεᾶ «13ο0Γ το τρο Σ8{Ώοτς 5αἰᾶ, 

προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ὁ θεὺς Ζὐμῶν' ἐκ 
Α. Ῥτορποῦ ἴογοι π]] Σταῖςε 5αρ [11Πο] 3Γιοτᾶ “6οᾷ Ἅγοιικ ΕΓΟΠΙ ΑΠΙΟΠΡ 

τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, ὡς ἐμε' αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα 
Ψοιτ Ῥχοίβχαα, Ίκο τηθ: ΕΠ ἍΑΒπα]]σοΏοας ἵπ αἱ υμῖηρς 

ὕσα-ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. 99 ἔσται.δὲ πᾶσα ψυχὴ 
/ΠΠΤΡΟΘΥΕΣ Ἠο ἨΠΙαΥγ 5Η ᾖἵο ποιι, Απά 16 ε]ια]] Ὀο [Πα] ογουγ 5ο] 

ἥτις "ἂν! μὴ. ἀκούσῃ τοῦ προφήτου.ἐκείνου Ὀἐξολοθρευθήσεται! 
σγπ]ο] ΤΩΗΥ ποῦ Ἠθα} ἐπαῦ Ῥχορποῦ βΠα1] Ὃο ἀοξίτογοᾶ 

ἐκ τοῦ λαοῦ. 24 Καὶ πάντες. δὲ οἳ προφῆται ἀπὸ 
ΞΤΟΠΩ ΑΠΙΟΏΦ ἴΠο ἉῬεοΡ]θ, Απά ἀπάοσάα αἳ] Ἅᾖἴπο Ῥχορηεί5 τοῦ} 

Σαμουἡλ καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι ἐλάλησαν καὶ “πρακατήγ- 
Ῥητημθὶ απά ἴἨοβθ βαρσεαιεηῦ, 8 ΤΙΑΏΥ 35 βροκο 31εο Ῥο[οτε α1ι- 

γειλαν! τὰς ἡμέρας.ταύτας. 325 ὑμεῖς ἐστεᾶ υἱοὶ τῶν προφητῶν 
ποαποεᾶ άμοςθ ἆαγ5. Ὑο 3916 65ΟἨΠ5 οξίηθ ὮὈῬνγορβοί5 

καὶ τῆς διαθήκης ἧς «διέθετο ὁ θεὸὺςὶ πρὸς τοὺς πατέρας 
Απᾶ ο ἴπο οοτεπαπύ ἩἈἨΙοἨ “ΑρροϊπιἝθά λαοᾶ το 2{ΑΗΜΟΣΦ. 

519 
ρο. 14 Ὠταί το ἀοιμῖοᾶ 
ἴπο Ἠο]ν Οπο πι] 19 
{15έ, απᾶ ἀενϊτοὰᾶ α 
παιχάοχοχ Το ὂο ρταπί- 
εἆ απίο τοι; ᾖδ απᾶ 
Κὶ]]εά ἴπο Ἐτίηςο ος 
146, πποιῦι ἄοά Ἠπίῃα 
χαὶςοᾷ Ίτοπι ἴπο ᾖεμά; 
Ν/ΏοΓθοξ πνθ ατο πῖί- 
ὪὭθβδοδ,. 16 Απά Πῖς 
Ὥππιο {πγοαρ]ι Εαέ]ι ἴτι 
Ἠϊς Ὥππιο ἨπίἩ πιπἆθ 
{Π15 πιηπ είτοῦσ, τν Ἴνοτα 
χο 5ος ππᾷ Ἐπονν: 7ος, 
ἴπο ΕαϊἩ νηλ]ῖοι 6 Ὦγ 
Ἠϊπι Πατα στον ίνα 
ἡΠῖς Ῥογεοοῦ 5ομπάποςβ 
ἵπ ᾖΊπο ῥρτθεδοµςο οξ 
τοι αἲ], 17 Απά πονν, 
Ὀτοείμτεα, Τ ποῦ ἰπαῦ 
ΤΠχγοισ] ΙΡΠΟΥΛΏσΟ 7θ 
ἁῑὰ 1, α5 αἰά αἶδοτοις 
111015, 18 Βμΐῦ ἴπο»θ 
{Πίημςδ, Ὁ]λίσι ἄοά 
Ῥο[οτο Ἠπά «ποτνοί υγ 
Τηο ππουίἩπ οἱ αἲὶ Ἠϊβ 
Ῥτορ]λοίς, ἔπαῦ Οπτῖςς 
βΠοιι]ά 5µβτ, ης Πα ία 
5ο Γα1Π]1ο4. 19 Πογειῦ 
ο Ίποχς[ονς, απ 6 
οοητετίσᾶ, {λπι γοις 
εἶπδ τπαγ Ὃο Ὀὑ]οίτοά 
οαῦ, Ἱνπαπ {πο {ἶπιοβ 
οἳ το[χοςβῖπς ασπα]] 
6ΟΙΠΟ ΤΓΟΙΩ Τ]ο ὮῬχθ- 
κοηΏζο οξ ἴ]πο Τιοτά: 
20 ππᾶ Ὦο 5Ππ]ϊ 5ομᾶ 
Ίοδιι5 Οπτῖςς, αν Πίο 
Ὅσξοχθ Ὑ/πβ Ῥτοπο]οά 
πηίο τοι: 2ἱ πῆοπι 
πο Ἠσαμτοη τηυβίὶ τε- 
οείτο πε] πο ἔἶπιοβ 
οἳ τος θπί]οᾳ οἳ αἲῖ 
1Πϊπρςβ, ὙΝΠΙΕΏΠ «ἀ4οᾶ 
Ἠπίηπ «ροκοη Ὁγ τπθ 
πηοίἩ οἳ α]] Πϊ» ποῖσ 
Ῥτορ]ηοί5 οεἴπσοο ᾖ1ἴπθ 
ποτ] Ὄορατπ. 25 Ἐοσ 
Ἰοβος {γα]γ βπῖά απίο 
άλμο ΕαἴΤοχς, Α. Ργτορ]οξ 
κἨπ]] ἴπο Τιοτί γοις 
αοά ταῖξοτιρ ἀπίο τοα 
οἳ γοιτ ὑτοίμτοἨ, ]ἶκθ 
απίο Ἰπο ὨἨπα ςΠη]] 
σο ουχ ἵπ αἲ] επῖπας 
τν Πα ίςοστοχ Το κἰιαῖ] 
57 πιπίο γοιι, 25 Απά 
Τξ κα] σοιης ἴο Ῥα.5, 
{]ἱ οτου} 5οι1], τν ΠΙΟ 
σνΊ]1 ποῖ ΊχομΥ {Πη ῦ το- 
Ῥ]οί, εἩα]] Ὃο ἆρ- 
εἰτογεᾶ ἔτοπα απιοηπρ 
ἴπο Ῥοορίο, 24 Ὑεα, 
Απᾶὰ α]] Τηο γτορποίς 
Ἔγοται  Ῥατηιμεὶ αιᾶ 
ἴποςο {παῦ {ο]]οτ; πέ- 
ΤΟΥ, 45 ΤΙΒΏΥ α5 Ώμτο 
ΒΡΟΚΟΠ, Ἠβνο Ἰϊκωσνίδθ 
ᾷοτο[ο]ᾶ οἳ ἔποςο ἄπγς. 
25 Ὑο ατὸ ἴ]λο οἩ]]άγοι 
οξ {πο ρτορᾗοῖ», απᾶ 
οξ πο οοτομητῦ τΥ ΠΊο] 
ἄοά πιβᾷο συ οις 
381ἨΏΘΥ8, ΒΑΠΙΩΠΡ απο 

ο---. αὐτοῦ (γεαᾷ ἴπε ρτορᾗείθ) ττΊτΑ. 
5 προκεχειρισµέγον ΊπαΡ5 [ογευγᾶαϊπεα αΙπΊτΑ ΥΓ. 
ΟΙ ΤΤΙΑΥ. ἍὉ ἀπ᾿ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν Πππτλ. ὙὉ Μωῦὺσῆς α/Γττα ΥΝ. 
Σ --- πρὸς τοὺς πατέρας ΠΤΊτΑ. ς ἡμῶν οΝΥΤ. ἐὰν ΤΑ. 
9 κατήγγειλαν 8Ώηπουσεὰ ΕΠΤΊΤΑΥΤ, κα -- οἱ πο 6ΠΤΤΤΑΥΥ. 

Ρ -ἵ- αὐτοῦ (γεαᾶ Ἠῖ5 6Ἠτίβς) ττττΑγ/. 
5 χριστὸν Ἰησοῦν ΙΤΊτΑ. 

α πρὸς. 
τ τῶν (ομιΐ 11) 

κ- γὰρ αΕΤΗΓΑΥ, 
5 ἐξολεθρευθήσεται ΠΤΤτΑ, 

9 ὁ θεὺς διέθετο 1, 



928 
ΑὈταῃηπα, Απὰ ἵπ ἐητ 
5οθά εα]] α]] ἐμο Ἰεΐπ- 
ἀτοᾶς οἳ {πρ εητίη ὃθ 
Ῥ]εςερᾶ. 26 Όπίο τοα 
Ἀτδί {ἀοᾶ, ὭἨΠπτνίπρ 
χαϊσοᾶ πρ Ὠϊβ Ῥοη οᾖο- 
Βὰ5, 5εηῦ Ὠϊπι Το Ῥ]οςς 
σοι, ἵπ ἑαταῖηρ ππασ 
ΕΥΕΙΥ οπο οἳ γοι Έτοπα 
Π]β ΙπΙαα1[18Β, 

ΤΥ. Απᾶ α5 πο 
ΑΡΑΚΟ Ἱπίο 19 Ῥεορ[θ, 
"πο Ῥτγὶερί, απᾶ 1Ίπθ 
καρίαί οξ {9 {οπιρίο, 
Ώπᾶ {Πο Βπάάπσοες, 
Ο8ΒΏΙ Άροῃπ Ἅᾖἴπεπι, 
2 υεῖπρ στιατθᾶ {λαί 
ΤΜα6Υ ὉβιςΏίῦ {πε Ῥοο- 
Ῥ]ο, απᾶ Ῥγοπσπεᾶ 
Τμτοιρῃ «εσας έπο χθ- 
ΒΙΥΤΕΟΡΙΟΙ τοπ 1πθ 
ἀθαὰ. 3 Απά ἴΠεγ ]βὶᾶ 
Ἠσππᾶς οἩ {ῃθπι, απᾶ 
Ῥαῇ (Ίεπι ἵη Πο]ά ππ- 
Το ἴπο παχύ ἆαγ : 1ος 
15 Ὅνως πιο ογοπ/{]ᾷς, 
4 Ηον)είν πιηΠΥ οξ 
Ίλαπι πΏῖοἩ Ποπχά πο 
πποχᾶ ὈῬε]μεγεᾶ, απᾶ 
1Ἠ6 παπ1Ώεχ ΟΕ {Πθ πιο. 
πι αρουμῦ Ώτο ἔποι- 
βαπᾶ, 

ὃ Απά 1 σαπιθ ἴο 
Ῥαςς οπ ἴΠεθ ΤΙΟΣΣΟΥΥ 
ἴλαξ τποῖχ τα]ετς, απά 
οἰάσχδ, απᾶ 85οΓ1968, 
6 απᾶᾷ Αππας ἴπο ΠίρἹ 
Ῥτϊοςῦ, ππᾶ Οπίαρῃαε, 
ππᾶ ἆοἨπ, αηπᾶ Α]οσ- 
Βπά6Σ, ηπᾶ 5 ΏΊΔΊΥ 5 
Ἡνετο οἳ ἴπο ἄΧἰπάταᾶ 
οἳ ἴμο ἨΠίρη υρτὶοςέ, 
Ίποτθ ραἰλοτοᾶ 1ορε- 
τμετ αἲ «ογάδα]θηι, 
7 Απᾶ πηεη {μεν Ἠθᾶ 
Βοΐῦ ἴἨεπι ἵπ {πο τη]ᾶςε, 
ΤΠε6γ αρκεᾶ, Ἑγ πυπαῦ 
Ῥοναχ, ου Ὦγ πλαί 
ἨὨπΏ1]Θ, Ὠπγο 7θ ἄοπθ 
Μπ 8 Τποη Ῥεΐοχ, 
Ἠ]]θά πλ ἴλΠο Ἠοιν 
ος, οαἱά ππζο ἔλεπα, 
Ὑο τι]ετβ οξ ἴἩοθ Ῥεο- 
Ῥἱ6, παπά ε]άετα οἱ Ἰε- 
χαο], Ὁ 1Ε το {Π]5 ἄαγ 
Ὦοθ εχαπι]πεᾶ οἳ 1πθ 
Ροοᾶ ἀἄεεᾶ ἆἄοπο 1ο 
Τπο Ἱπαροίαεπῦ ταππ, Ὁγ 
ππΏηῦ ΤΙΟΑΠΒ Ἡθ 18 
χηπᾶθ πἨο]θ; 10 Το 16 
Έποντ πο γοι αἲ], 

ΠΡΑΞΕΙΣ. ΠΠ], Ίνι 

ἡμῶν,! λέγων πρὸς ᾿Αβραάμ, Καὶξ τῷ σπἑρματί.σου ἔνευλο- 
1ρο1χ, βησίπΕ ο ΑὕἈταματ, Απᾶ 1π {Ἠγ εοοᾶ ελα]] ο 

γηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 36 ὑμῖν πρῶτον 
Ῥ]οβςοᾶ α]] πρ Σπ ϱοξ1μθ θατίἩ, Τογοα χει 
Ἶ« . ε ΄ Ι μ - ” -” 1’ - Ι ’ 

ὁ θεὺς ἀναστήσας! τὸν.παῖδα αὐτοῦ "]ησοῦν,ὶ ἀπέστειλεν 
ἀοᾶ, Ἱατίηρ ταϊφοᾷ πρ Ἠ]8 βετναπ{ ζορας, βοπί 

αὐτὸν εὐλογοῦντα ἡμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὰ 
πῖπα, Ῥ]εξείπρ Ὑὅοιυ {π ΜατΏῖπα 68ος. ᾷτοπα 

τῶν πονηριῶν Νὑμῶν.! 
Ἀγγιοκούποβς 17οιΥ., : 

4 Λλαλούντων.δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαόν, ἐπέστησαν ᾽αὐτοῖς 
Απᾶ α5 "γεγο “ερεπ]εῖπρ 14Πογ 1ο ἍΤλο ῬθοΡρ]θ, 6ΛΙΠΘ προν ἔλεπα 

οἳ ἱερες καὶ ὃ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, 
Ίπθ Ῥγὶοθύβ απᾶ σαρίαἶπ. ο ὕπο ὕεπαρ]θ απᾶ πο Επάάπσεθς, 

2 διαπονούµενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὺν λαόν, καὶ 
Ῥοΐπρ ἀϊςίγοςπεᾶ  ὮΌῬοσπιιδθ 3{οποἩ. 1ῇΠ6Υ. 'Ἡθ ἍΎῬοορ]ε, απᾶ 

καταγγέλλειν ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ 
ΒΏΠΟΙΠΟΘ 1η ὤοξας ΄πθ τεραχτεοίοι ὙἨῖοἃ [15] ἔτοπι ΑπποπΡ 

νεκρῶν' Ὁ καὶ ἐπέβαλον αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔεεντο ϊ 
Πε] ἀἆθαᾶ: απᾶ ᾖΤ]ογ Ιαῖᾷ ἄρη 3ἴπθπα "Ἠαπᾶς απᾶ ρυῦ 

εἰς τήρησιν εἰς τὴν αὔριον' ἦν.γὰρ ἑσπέρα ἤδη. 
[ἴπεπα] 1π. ποιά Μ1Ἡ {ο ἍἩΤΙΟΙΤΟΠ/ Σοχ 1ῦ πρβ ϱοτομίπρ αἰτεμᾶγ. 

4 πολλοὶδὲ τῶν  ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν, 
Ῥιῇῦ πιαηΥ ΟΕ ΊἨοςοθ Ὢπο ἍἸαᾶ Πεπτᾶ 1μθ πποτᾶ Ῥομοτσᾶ, 

καὶ ἐγενήθη "ὁ" ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν "ὡσεὶ" χιλιάδες πέντε. 
Απᾶ μοσυβπιο 3116 "πιίπυος 39039 ποπ αροπύῦ ““Ελομβηπᾶ 33το, 

6 ᾿Ἐγένετο-δὲ ἐπὶ τὴν αὔριον συναχθῆναι αὐτῶν ᾿ 
Ἀπα 15 βπιθ Το 858 οι ᾖ3ΤἨθ ἍΠΙΟΙΓΟΠ Ίετθ Ρπϊμοχεᾶ {ομείμες λαῖτ 

τοὺς ἄρχοντας καὶ ὃ πρεσβυτέρους καὶ ὃ γραμματεῖς Ῥείσὶ Ἱε- 
ΣΙΗΊΘΣΒ απᾶ εἰάετε | θλά ΒΟΓΙ068 Γη 29- 

ρουσαλήμ, ϐ καὶ Ανναν τὺν ἀρχιερα καὶ Καϊάφαν καὶ 
ΣΥΡΒΙΕΙΩ, απᾶ ΑΠΠΑΘ 3Ἠθ ἍὮἨὶρῃ ρεῖος Επᾶ Οαϊβρηδβ απᾶ 

Ἰωάννην καὶ ᾽Αλεξανδρον,ὶ Καὶ ὅσοι ἦσαν ἐκ γένους 
7 ομΏ απᾶ ΑἹοχαπάες, Ἀπᾶ 88 ΤΙΑΏΥ 88 Ἴετο οἱ ἍΠαπ]]ν 

- ον ως 
ἀρχιερατικοῦ. 7 καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν Ττῷ' µέσῳ ἔπυν- 
1Ρ16Η-ρτῖοςί]γ. Απᾶ Ἠατίπρ Ῥ]ασά ποπ Ἱἵ ᾖἰπο πιὰεῦ 'λογ 

΄ / , 

θάνοντο, Ἐν ποίᾳ δυνάµει ἢ ἓν ποίῳ ὀνόματι "ἔποιήσατε 
Ιπαα]τεᾶ, Ίπ σῃηαυ Ῥοπος ος ἵπ π]ηαῦ ΤΑΙΠΘ αἷᾶ 

τοῦτοἳ ὑμεῖς; 8 Τότε Πέτρος πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου 
Αμ Ἅήγοῦ Πηποι Ῥεΐετ, 81θά σι [ύμο]55ρῖτό "Ἠο]ψ, 

- - η] / 

εἶπεν πρὸς αὐτούς, ΄Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροι 
βα]ᾶ το Ίποεπα, 116ΥΒ. ΟΕ 11ο ῬεορΙθ Ἀπᾶ ᾽ εἰάθτΒ 

Γτοῦ Ἰσραήλ,! 9 εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα ἐπὶ εὐεργεσίᾳ 
οἳ Τετκε], 1 νο ΜΠἱ9 ἆπ7  ΑΓθ θχαχηΙπθᾶ Α81ΐο 3 ροοὰ πον]ς 

ἀνθρώπου.ἀσθενοῦς, ἓν τίνι οὗτος Ἰσέσωσται,! 10 γνωστὸν 
Γζο ἴπα] ΙΠβΣΙΩ ΤΙΣ, Ὅν π]αί Ἡθ 88 Τοςθπ οιτοᾶ, Ἓποππ 
” « - ῳ Ν .” ” » ΄ εϱ/ ” ” 

ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἱσραήλ, ὅτι ἐν τῷ 
Ἀπᾶ Το α]] ἴπθ Ῥεορ]θ 119 11; {ο α]] γοι απᾶ ᾽ ἵοα]] {πε Ῥεοριθ οἱ Ιταθ!, ἐλαῦ ἵπ ἴμοι 
οἳ Τδταο], παῦ Ῥγ ἰποθ , , ῃ -- - » , ως μα  Ἡ 
Ὥητας οἳ Ἱερας ὁμτί ὀνόματι ᾿Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, Ὁν Ὁὑμεῖς ἐσταυ- 
οἳ ΝαπσατεῖἩ, νἨοτα Τθ ἨβΠΙΘ οἳ 66βαθ Οτ]ςὲ 1πθ ἩΝασποχβαῦ, ποτ Ἅή7θ οτιιοὶ- 

Ἱ τε ” ΄ ” 3 ΄ 

Ὃ ρα ο ος αρ, ρώσατε, ὃν ὁ θεὸς Ίγειρεν ἐκ νεκρῶν, ἓν τούτῳ 
ευεπ Ὦγ ἨὨΐτα ἄοΐχι επ Ἠεᾶ, ποσα αοᾶ χαῖβοᾶ 1τοπι ΑΠΙΟΠΡ [πε] ἀθμὰ, Ὁσ Επι 

{ὑμῶν γουχ ττΑ. ϐΕ -- ἐν ΕΙ ΤΊτΑΝ. Ἡ ἀναστήσας ὁ θεὺς ΤΑ. το ]ησοῦν 6ΠΤΤΙΑ. 
κ αὐτῶν ΙΠεῖτ 1. 1 -- αὐτοὺς ἴἨεπι σγ. πιο ὁ ΤΠ[ΤΕ]Α. [ὡς] πια; --- ὡσεὶ ας 
ο -|- τοὺς ἔηθ ΠττΑ. Ρ ἐν ἨΤτΑΥ’. 4 Αννας ὁ ἀρχιερεὺς καὶ Καϊάφας καὶ Ἰωάννης καὶ- 
᾿Αλέέανδρος 1ΤΊΓΑ. ς---τῷ α[Α]. ” τοῦτο ἐποιήσατε Ἱ. τ--- τοῦ Ἰσραήλ απτι[Α]. 
Υ σέσωται τ. 



πγ. Ας6Τ8, 
, ». ει Γωὺς Εκ, θες « 

οὗτο  ἍἨπαρεστηκεν ενώπιον υμῶν υγι]ς. 11.οὗτός ἐστιν ὁ 
ΜΦ Γπιαα] βἰππᾶς Ῥεξοχθ τοι κεουπᾶ, ταῖς 1 ο 

λίθος ὁ ἐξσυθενηθεὶς ὑφ' ὑμῶν τῶν Ψοἰκοδομούντων,! 
κἴοπο πἨῖσἩ Ὠδς Όθ6οἨ δεί αἲ πουσΏί ὮΥ τοι 1ποθ Ῥπα]]άετς, 

ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν Ὑωνίας. 19 καὶ οὐκ ἔστιν 
σι]ής] 18 Ῥοσοπαο ἨἩοπᾶ οἱ [πο] σοχΠεΣ. Απᾶ ἴλοτο 18 
ο ται 3 κος νο, Π ευ » .. ε/ 
ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία᾿ Σοῦτε'.γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον 
1π Λοἴἵπετ Λ)Ποοπο 5α]ταιΙοἩ, 2ος πεϊῖμες Ὥβπιο ᾖ39Φ"ἴμετο “Αποί]ος 
« . . 4. Ν ν ’ Ε ε ΄ 3 ον 

ὑπὸ τὺν οὐρανὸν τὸ δεδοµένον ἔν ἀνθρώποις ἐν ᾧ 
ππᾶες ἐλο Ἡθεαγευ Ὥπ/ηίςη Ίας Ῥεοπ σἶτοη ΑΙΠΙΟΗΡ. 1Ο, υγ τ/π]οᾶι 

δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 
3πιπςῦ 3ο "Βαγοᾷ πο. : 

19 Θεωροῖντες.δὲ τὴν τοῦ Πέτρου παῤῥησίαν καὶ Σ]ωάν- 
Ῥυΐ 5οείπΡ ΤΘ 596 "Ῥοΐος 3"Ὀο]άμοςς Ἀπᾶ οἱ ὔοἩμη, 

νου! καὶ καταλαβόμενοι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοί εἰσιν 
απᾶά Ἱατίπρ Ῥυτουϊιτοᾶ {λπαῦ 31Η ΘΠ. μπ]ε[(οτεᾶ 1{Πογ “χε 

καὶ ἰδιῶται, ἐθαύμαζον, ἐπεγίνωσκόν.τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ 
βιιᾶ ππὶποἰσιιοῖοᾶ, ἴπογ πγοπᾶστθᾶ, απᾶ ἔ]ιεγ τεοοσπ]ποᾶ Ίλοπι πα πα 
ε - τ υ 7 λῃ ” ’ α ” ” 

Ἰησοῦ ἦσαν. 14 τὸν. δὲ ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς 
σορτς ἴπογ πεχθ, Ῥα0 31 δπιππ αμε]μο]άῖπρ να ποπ 

ἑστῶτα. τὸν τεθεραπευµένον, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. 16 κελεύ- 
«β{ΙΑΙΗΡ πο ἍἨὨβά Όθει Πεπ]εᾶ, ποϊλίπρ {ποτ Ἠαᾶ {ο ραῖπδαγ. 3Ηατίηρ 

σαντες δὲ αὐτοὺς ἔξω τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν 3συνέβαλον! 
Σοοπιπιαπᾶεᾶ "Όαῦ μετα οπἱςϊάρ {πο βαπλεᾶσίτα ἴορο  -Πογ οοπ{εγτεᾶ 

πρὸς ἀλλήλους, 16 λέγοντες, Τί Ὁποιήσομεν! τοῖς ἀνθρώ- 
πΙἩ οπθ αποίµες, ΒαγΊπΕΡ,. ἩἨλμαῦ επα]] πε ἄο το ”Πιςη. 

β ΄ { υ 3 -» 

ποις τούτοις} ὅτι μὲν .γὰρ γγωστον ᾿σημειον γέγονεν 
1/μεςοῥ ΣΟΥ ὑΠβῦ Ιπᾶοεᾶ α ΚΠΟΠΠ. βίση Ἠ88 οοπ1θ ὗο Ῥ858 

ι ο. -” -” - 

-δύ αὐτῶν, πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἱερουσαλὴμ Φανερόν, 
Ες Υ1ΘΠΣ, 309 “911 ποςο οἸππαδίθίπς 7]εχαςδα]οπι [15] Απιαπ]ζοςί, 

ῃ - 3 , . αλα 
καὶ οὐ.δυνάµεθα «ἀρνήσασθαι' 17 ἀλλ’ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον 
Δηᾶ Ὑπόθ ατο ππαῦ]θ το 4εΠΥ Πα]. Ῥαΐ Ἰλαῦ ποῦ ΣατίἩοτ 
] - ο) κας ῃ ον. - ” 
διανεμηθῇ εἰς τὺν λαόν, ἀάπειλῇι ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς 

15 ΤΙΑΥ Ερτοπᾶ ΑΠΙΟΠς ἴμθ Ῥεορ]θ, ντα Α ἴπτοβί Ἰ1οῦ απ5 ἐπτεαίεη. ἔπεπι 
: ΄ Γι -” Γ ΄ 

µηκέτι λαλέῖν ἐπὶ τῷ.ὀνόματι τούτῳ µμηδενὶ ἀνθρώπων. 
Ἡο Ίοησες ἴοβρεας Ἅᾖπ θῖς παταθ τα {ο αησ 11ΦΗ, 

(111. {ο πο) 

1β Καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν «αὐτοῖς! Γτὸϊ καθόλου 
Απᾶ Ἠπτ]ηρ ομ]]θᾶ Ίλεπα {Πογ «Ἠλατμεά τποπαι 248 31] 

μὺ Φθέγγεσθαι΄ μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ιησοῦ. 
1ποῦ το 8ρεα]ς ὭοΟς {ο ἴεαοὮ 1π ᾖ{πο ΤΛΠΙΘ οἱ ζεις, 

{ . ΄ Γ ΄ ο ” 

19. ὁ δὲ Πέτρος καὶ Ε]ωάννηςὶ ἀποκριθέντες Ἀπρὸς αὐτοὺς 
Ῥιῦ Ἐοΐες βπᾶ ΖοἩπ βυβιγοτῖης το ἔβετα 

εἶπονὶ Ἐἰ δίκαιόν ἔστιν ἐνώπίον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκοῦειν 
βαἱᾶ, ὍΓποῦμες τὶρηῖῦ 1ἱ 18. Ῥεξοτθ 6οά 

μᾶλλον .ἢ τοῦ θεοῦ κρίνατε. 90 οὐ δυνάµεθα γὰρ ἡμεῖς ἃ 
. ταῖηες Ίπαη ἀοᾶ, Ἰπάρεγο: Ἀοπηποῦ Ἔος ᾖ᾿νύύίο δνυηαῦ 
α » 1! . 2 - Γ 

εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ.-λαλεῖν. 91 Οἱ δὲ προσαπειλη- 
πε Ἴδανν "Απᾶ αοηεατᾶ “ρα Ἱερερίς, Ῥπί ἴπεν Ἠανίπρ {ατίποχ 
, / 2 ’ Γ - Γ -” 

σάµενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολά- 
ἀμτεβύεπεᾶ Ὥἢ1αῦ 3ρο "ἴμετα, πούπίπρ. ΑπάϊπΕ α5 {ο Ἠουγ ἔπογ τα]ρλῦ 

σωνται αὐτοὺς διὰ τὸν λαόν, ὅτι πάντες ᾿ἐδόξαζον 
ρυπίςη. Ὅπετα ΟΧ Αοοοιπξ οἱ ἴΠθ Ῥεορ]θ, Ώθοβαςθ αἲ] Ἅπετο ρ]οτί{7ίπβ 

3{ο “7ου 110 δύει 

921 
ΤΗΑΏ πἶηπᾶ Ἠοτθ Ὀοέοτο 
Σου πυποῖθ, (11 Ταῖ 15 
{πθ Βίοπο τν/λ]οι νο 
ποὐ αἱ πουρπί οἱ τοα 
Ῥα1]άοτς, νησι ἵ5 Ὦδ- 
69119 ἴἨθ Ἠδαᾶ οἳ 1Ἡθ 
6ΟΥΓΠΕΣ. 12 .Νεϊί]οτ 18 
ἀποτο 5β]ταἴίοἩ 1π αΠΥ 
οὔ]ιεχ: {οχ {πετο ἶ5 ποπθ 
οἴ]λογ ΠβΙΠΘ ππάςΓ]ον- 
τοεη ϱίτοπ ΠΠΙΟΏΡ ὨΙΟἨ, 
πνἹοχεΏγ Ὑ/θ παικῦ θ 
βατεᾶ, 

13 Νου πΠεπ ἴπογ 
βατ {πο Ῥο]άποςς ος 
Ῥεΐος απᾶ ο οἳμ, ππᾶ 
Ῥογοοϊἰτοᾶ {παῦ ᾿{Ἠεγ 
Ὢοσο τιπ]οαγπεά απά 

νάσποχαηῦ 1Ποπ, ΤλΠογ 
ΤΙΑΥΥΕΙΙεᾶ; απᾶ Ίπεγ 
Τοοκ ἸΚπον]εάσο οξἑ 
Ίλρπα, ἴ]λαῦ ἴπεγ Ἠαά 
Ῥοεπ πἔμ 10518. 14Απᾶ 
Ῥοπο]άϊπς ἵἴπο τιιπ 
πιΠίοι πας Ἰεα]εᾶ 
εἰωπάῖπρ τη ἔποπι, 
Τπεσ σοι]ᾶ βαγ ποϊπῖπς 
αραϊηωςσύ Ἱ0. 15 Ῥυ6 
πΥπεΏ Που Ώπά οοΙα- 
τηθπᾶςᾶ ΊἨεπι Το Ρο Α- 
5146 οα{ οἱ {πε οοιιποῖ], 
1Ἠογ οοπ{οττεᾶ αΠΙΟΠΡ. 
ΤΠΟΙΩΕΕΙΥΟΒ, 16 6αγΊἨς, 
γι Παῦ Αα] πο ἆο {ο 
άλεκο πιον 2 {ος 1μδῦ 
ἀπᾶσσᾶ α ποίατ]ο ταῖγα- 
οἷο ΠαίἩ Ῥεεῦ ἆοπο Ὦγ 
1Ἠεωι {5 πιαη]{εςσῦ Το 
8]] ἔπεπα {λαῖ τν ο]] τι 
Πεγαδα]επ; απά πε 
οπηποῦ 4επγ Μὲ, 17 Βαῦ 
Ὅλαί 16 Ερτοπά πο ἔασ- 
1Ώεχ ΑΠΙΟΠΡ ἴπο Ῥεο- 
Ῥ]ο, 1εῦ τας βἰταῖτίγ 
ἠλτεπίοηπ ἴπεπι, μας 
ΊΠεγ βΡρεα]ς Ἠοεποεξοτία 
1ο πο ΤΙΛΩ Ίηπ 1ΤΠῖβ 
ΏβΙηθ. 18 Απᾶ ΊΠπεγ 
οπ]]θεᾶ ἴἨεπι, απᾶ οοπι- 
πηαπζθᾶᾷ ἴποπα ποῦ {ο 
5ροα]ε ϱὖ α]] ποσ ἴεποᾶ 
1η Τῃο παιπθ οἳ 06.18. 
19 Τα{ Ῥοΐοσ απᾶ 7ομπ 
ΑΏαπγθγΓοᾷ απᾶ 5αἷὰ αλι- 
{ο Όλλοπι, ΊΥ πείλετ 19 8 
π]σΏῦ 1Π {πο βἰρπί ος 
ἀοᾶ ἴο Ίεατκεπ απῖο 
οι πποτο ἴἨβα απίο 
οᾶ, Ίαάρε γο. 20 ος 
πγο οαηποῦ Ὀαί «ροκ 
ἴμο (Πῖπρεβ πνΠ]ο] ὙνθΘ 
Ώατο 5θ6εΏ απᾶ Πεβτᾶ. 
21 5ο Ὑ/Πεη {Πεγ Ὠβά 
Σατίμες Μπτεαίευεᾶ 
ΊἨαπα, ΤΠεγ 1εῦ ἴποπα 
Ρο, Ἀπάϊηρ ποίμίπρ 
Ἠουγ {Πεγ παϊρΗί ραπ] 
ΊἨεπι, Ῥεσαι5ο ο, ἴπθ 
Ῥεορ]α: 1ος α]] Ίιετι 
ρ]οτῖβοᾶ ἀοά ΐος ια 

5 οἰκοδόμων 1ΤΤτΑ. οὐδὲ Τ.ΤΤΣΥΡ. 
ὰΤΤΤΑ. Ὁ ποιήσωμεν 5Ώου]άᾶ νγε ἄο τττΑ, 
»- αὐτοῖς (γεαᾷ [ίπετα]) ΗΤΤΙΑ. Γ--- τὸ τω. 
Ἀὐτούς 1ΤΊτΑΥ. ὰ εἴδαμεν ΗΤΊΣΑ. ΄ 

α. 
Σ-]ωανου ΊΓ. 

ο ἀρνεῖσθαι Τ.ΤΤΤΑ. 
6 Ἰωάνης τε. 

:τεβηὰ ΤΤΊτ Α.8 συνέβαλλον 
ᾱ-- ἀπειλῇ τή [α]. 

ἃ εἶπον (εἶπαν τι) πρὸς 



990 ΠΡΑ ΠΕΙΣ. 1Υ. 

ελ παδσπο, ἄΈρε, πὸν θεόν ἐπὶ. τπῷ γεγονότι. 395 ἐτῶν.γὰρ ἦν 
ο α οἩ ος θοά ος λα πο ́  ΊθΒ ἔαρχοη Ῥ]βοθ" Ξος “Ὑομτβ [Ἴο]ά] ὄγλα 
Σρι Ὀλὶς ταχοῖς οἳ πλειόνων "τεσσαράκοντα! ὁ ἄνθρωπος ἐφ ὃν Ἰἐγεγόνει" θ811Πρ 88 βἸιογγοάᾶ, 4 1ροτθ Σξοχίγ αι πα οαἳ ποπι Ἰαᾷ {βίοη ρ]βοθ 

τὸ σημεῖον.τοῦτο τῆς ἰάσεως. 
ολ κτςεομ. {λί βἶρι οἳ ἨΠρθβ]πρ. 

ο ο ον ᾽Απολυθέντες.δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς.ἰδίους, και 
ΟΟΠΙΡΑΗΣ, οπᾶ τοροσίοᾶ Απιᾶ Ἠατίπρ ῬοεἩ 1εῦ ρο ΊἨεγ οβππθ Ίο ἡπεῖς οἵναη [οοπιραηΣ], απᾶ 

Ὃοοοια μις ἥκα ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσ- 
τς Ὃ πε ὃ- πα τεροτίθοά ππβίσνετ ᾖἴἵο {ποπα 1Ἡθ «Ἠῖθε Ργϊεδίβ Απά ππθ εἰ-, 
πΤἩΘΠ {που Ἠεβτᾶ ἴμα᾽ ΄ τι Ἱ ε αν , ῃ « . ἴνου Ἱχμα αρ ἵλος βύτεροι Ἀεῖπον.' 324 οἱ δὲ ἀκούσαντες, ὁμοθυμαδὸν ραν 
νοῖσθ {ο ἄοά πΏ] οπθ ἄετβ Βαΐά, Απά ἴπεγ Ἠατίπρ ἨἈθεατᾶ, ἍἩὙΠ(] 9ΠΘ ποοοτᾶ ΙἨΕ{εᾷ αρ 

ο παω οκὰ φωνὴν πρὸς τὸν θεόν, καὶ Πεἶπον,! Δέσποτα, σὺ πὺ 
Ἠπεῦ ἹἸηπᾶο Ίθανοῃ, [νμοῖτ] τοῖοῦ το ἀοᾶ, απᾶ ββ]ά, Οπιββύες, ποα [από] πο 
απά οατῖἩ, απᾶ ᾖἴλο δριι ᾧ ὦ , Ἀ ο .-- μες , 
ἴοα, απᾶ 211 ος θεὺς ο ποιησας τον ουρανον και τη. ΥΗ) και την θάλασσαν 

ἐλοπιῖς: 26 πο ὮΣ {Μο ἄοά Ἡ]Πο πια πό “Ἠθβγοιπ απᾶ πο θβτύἃ απά πο 86Α. 
χπου{Ἡ οἳ Ἡγ θεχταπύ καὶ πάντα τὰ ἆ γοῖ 5 οὁ διὰ στόματοσϊ Ῥλαβὶδι 
Ὀατία Ῥεει οἱᾷ, ην καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, 26 τόματος βὶδ 
ἄἷὰ Όλο Ἠοπίλον ταρὸ, - β]]. ο κιπεοῖτα ο ο 4 σας νγ [ο] πηοιία ὣ οξ Ῥασίαν 

ἈΑπᾶ ιο Ῥοορ]ο Ίπα- Ττοῦἳ παιδός-σου εἰπών, τ]νατιι ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ 
Ὦὸ Ἴλιο Κίηρς ος 11σ φεγνατῦ ἀἰᾶξῦ εαγ, τησ ἁῑᾶ Ἴαρο Ἡαιρλμθ]γ ΙΠπΑΙΟΠΒ, απᾶ 

οητίἩ εἰοοὰ πρ, απᾶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 396 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς 
ἴ1θ τι]οτς ΊπΟΓΘ ΡΗ- Αρρορ]ος 1414 τιοᾶἰἑαῖο ταῖπ (π]ηρς 2 Βιουᾶ πρ «πο. ἸΚΙπρβ οξίπα 
ἴλοτοᾶ «οροίμες ᾱ- ν : » , να οσα Π .- 
Εαΐπςὲ ἐμο- Τιοτᾶ, αιᾶ γῆς, καὶ οἱ . ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ.τὺ.αὐτὸ κατὰ τοῦ 
Ἀραϊηςο Ἆς Ολες, ϱατίἩ, απᾶ ἴμο τα]οσς πποχθ Εαὐλοτθᾶ ποροίπες Ἀρα]ϊπεί Ἶλα 
27 Ἐοτ οἳ α ὑταίῃ α- 
Αἰπεῦ {Ἡγ Ἠο]ν ο]ᾶ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ.-χριστοῦ.αὐτοῦ. 27 Συνήχθησαν.γὰρ 
εδις, ποπ ποια Ἠαδῦ ἨΤιοτᾶ απᾶ αραϊπςε Ἡ]ς Οπτ]βξ, ᾿ .Ῥος πγετθ ϱα{πετεᾶ [ορείμαα. 

Αποϊπ{οᾶ, Ὠοῦ]μ Ἠετοᾶ, 
οπᾶ Ῥοπέας Ρίαϊο, ἐπ᾽ ἀληθείας" ἐπὶ τὸν ἅγιον παϊδά σου Ἰησοῦν, ὃν 
πνϊτΏ ἴμε ἄεπόϊ]6ς, απά οἳ ο ἱχαία βραϊηεῦ μοι  3Ἀβοχταπύ 11η ᾖθβιβ, Ίος 
1η9 ῬεοΡ]θ ο 15ταο], ” ε ο) ῃ η ΠΠ λ. / Ἱ ᾳ ἔθ 
πποτθ ΕΔ4ογοᾶ ἴορο - ἔχρισας, Ἡρώδης.τε καὶ Πόντιος 'Πιλάτος,! σὺν ἔθνεσιν 
{λος, 28 40ΟΥ {ο ἄοπνμαί- ἴποι ἀῑάξί αποϊπέ, ῬοῦἩ Ἠοτοᾶ απᾶ Ῥοηπ/ϊπθ Ῥϊ]αῦθ, ᾽ σΙ παβοπᾶ 

ον ο, παπά ππᾶ καὶ λαοῖς Ἰσραήλ, 298 ποιῆσαι ὅσα ἡ.χείρ-σου καὶ ἡ βουλή 
εᾱ ὮΏθίοτθ {ο Ὦθ ἆωπθ. απᾶ )Ῥεορίο οἱ Ίδτας], ἵο ο Ὑπ]λαίθτος ᾖἰηπγ Ἡππᾶ απᾶ  "οουποοὶ 

«ννλιι µποπ αμοτὰ, πσουϊ προώρισεν γενέσθαι. 39 καὶ τὰ νῦν, κύριε, Ἰἔπιδεῖ 
επῖηρ: απᾶ ταπό ἵπψ Ῥτεάοτεγπιϊησᾶ ὕο οοπιθ Το Ρβ55, Απᾶ Ἡοῦ, Ἰοτᾶ, 1οο]ς 

πο αμ μημαίς ἐπὶ τὰς. ἀπειλὰς αὐτῶν, καὶ δὸς τοῖς.δούλοις-σου μετὰ παῤ- 
1ου πια ««Ροι]ς εντ προῦπ ᾖ{ἰλοῖτ {μτοπίοπίπρΒ, Απᾶ ρἰὶτο το Ἡγ Ῥοπάπιεη πηῦἩ Ἅρο]ᾶ- 

ποτᾶ ο Ὁσ αὐνιοι ῥησίας πάσης λαλεῖν τὸν-λόγον.-σου, 90 ἐν τῷ τὴν.χεῖρά.Ἱσου" 
των θα]: ἀπά ἴμαῦ Ὠςςς μα]  ἴο βρεα]ς ἴαν ποτᾶ, ἵπ ἐλαῦ ἴπν Παπά 

ΒΕΠ απᾶ ποπάες ἐκτείγ ασεὶ εἰςο ἵι καὶ τα καὶ τέρατα γί πια μα μίας ἐκτείνειν Ἀσεῖ εἰς ἴασιν, καὶ σημεῖα καὶ τέρατα Ὑίνεσθαι 
πατηο οἳ ἐν Ἠοῖτ Ξεϊτείολεςύ οαῦ 11οα {4ος ἨεΒΙἨΠΡ, απᾶ Βἶδῃβ απᾶ ποπᾶρ ᾖἴβκθ Ῥ]ασθ 

σα λος .. διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ. 81 Καὶ 
Υ Ὠααᾶ ΡΥΓΑΤΟ' 3' 4. 1 πο ρίςος της κος {Ἡτοιαρῃ ἴπο ΤΒΠΙΘ Ἠοιγ “βεγναπί 1ο 31 οὅερδις. ἈΑπᾶ 

ἩἈοτο μον ποτο Ἀ- δε]θέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγ- 
νο ο η δα "πατίπρ 3ρταγοᾶ 1ἴπογ ὅππας Ίπακοηπ “πο δρ]8οοθ Ἰπ πυΠΙσἩ ἴἨευ πετθ Α556πΙ- 

ΜΗ ἐμο Ἠο]σ αποζ, µένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντεὲ ' Σπνεύµατος ἁγίου! καὶ 
επά . μποτ ος η Ρ]εᾶ, Ἀπᾶ Ίλογ ποιο "Β]]οᾶ 1β]] πα [116] “ΘρίσΙν 1ἨοΙσφ, απά 

Ῥο]άποςβ, ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παῤῥησίας. 
ΕΡΟΙΘ πο ποτά οξ ἄοά να Ῥο]άπιθββ, 

3δ Απά ἴπο παυ]{]- . ὃν , . , πο σε ον δ/ 
{πᾶο ΟΕ ἔλοπι ἔλωέ Ῥα- 95 Τοῦ.δὲ πλήθους τῶν µπιστευσάντων ἦν Ἰἡ καρδία 
ἨἩονθᾶ ντο οξ ο9Π6 πα οἳ {πο πια] ζαᾶθ οξ {πο5δο ἐπαῦ Ῥο]ογεᾶ Ἓπγοτα 1ὐπθ ποασό 

Χ τεσσεράκοντα ΤΊτΑ. 1 γεγόνει ΠπΤτΑ. πα εἶπαν ΙΤΤΤΑ. Ἂ --- ὃ θεὺς (γεαᾶ Ἐθ γιο) 
σττ[ Αα]. 9 ὃ τοῦ πατρὺὸς ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Ίππο ΡΥ [ίµε] Ἠο]γ Βρϊνϊ6 
Ῥγ Γ1Π6] πιουίΏ οἳ ος {β{ΠΘΥ τ/ΤΊτΑ. Ρ Δανεὶὸ ΗΤΊτΑ» Δαυϊδ απ. ἆ--- τοῦ αιτΊτΑ. 
:Ἵνα τί ΗΠΤΑΝ. " -Ε ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἵη ΕΠὶΑ οἵογ ΕΙΩΤΤΓΑΥΥ. ἔ Πειλᾶτος τ. ἃσν σου 
τ[ττ]. σεφιδε 1, Ἡ --- σου (γέαά [1ηγ ]) ΗΤτ. χ[σε]α, 5 τοῦ ἁγίου πνεύματος 
ΣΤΤτΑΥΗ, .--ᾖ ΌττιΑ. 



1Ν, ν. Α6Τ48. 
καὶ ἡ! ψυχἠ µία" καὶ Ῥούδὲι εἷς τι τῶν  ὑπαρ- 
Ξαπᾶ “πα ὅεοα]ἱ Ἅοπθ, απᾶ τποῦ οπο ᾽απγίμῖπρ ΟΕ "πα γηι]οἃ Ἴροβ- 

χόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς «ἅπανταὶ 
Βεσεοᾶ η Ἅπαϊᾶ "Ἠὰς 1ου Ἓπνας, αυ 1νοτο 1560 15ἱΠοπι 12411 1 π1πρθ 

κοινά. 99 καὶ ἁμεγάλῃ δυνάμει! ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον 
ΟΟΥΩΙΠΟΠΓ Απᾶ πα ρτοῦῦ ΛῬΟΠΕΣ Άρανο 3Ρεςετιοπγ 

οἱ ἀπόστολοι «τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ," χάρις.τε 
1:Ἠο Ἅαρο-ί]ε «οἱ ἐπ τεβυττοοβῖοη οἱ ἴπο ἸΤιογᾶ σοβις, απᾶ "ρταςθ 

/ 5 μα , ϱ) ΄ τι Α 3 / 
µεγάλη ἦν ἐπὶ πάντας αὐτούς. 984 οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις 
αστοπῦ 1νΔ8 ἩΡοπ 811 νἨοπα, Έος πεῖπος Ἰπ γαηπς πηπγοπθ 

Ιὑπῆρχενὶ ἐν αὐτοῖς ὅσοι.γὰρ κτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν 
αγγ 118 Απιοπς ἴμθια; Ἅ«{0Γ 88 ΠΙΠΗΥ 48 ΟΥἨΠΕΙΘ ο εβἰαὔεβ ος ἨοιςθβΒ 

ὑπῆρχον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρα- 
Ἡν6ςθ, ε]]!πρ ᾖ{[ὔποπα] Ῥχοιραῦ ἴποθ Ἅτα]πες οἳ ὕμοςε βο]ᾶ, 

σκοµένων, 96 καὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀἆπο- 
απᾶ Ἰαιᾶ ᾖ[ἴποπ] αἲ 1μ9 ῶοεῦ ΟΕ ἴἩο Ἅα8ροβ- 

στόλων' «Σδιεδίδοτο". δὲ ἑκάστῳ καθότιᾶν τις Χχρείαν 
ἴ]68: "απᾶ ἀῑβίιχιοαΜίοἩ 85 πιαᾶρ ἴο ΘΑΟἩ  κποοοτάίπρ 88 8Ώγοπθ ᾿πρεά 

εἶχεν. 
"Ἠαά, 

96 Ἰ ]ωσῆς! δὲ ὁ ἐπικληθεὶς Βαρνάβας Ἰὑπὸῖ τῶν απο- 
ΑπΠᾶ 20569 ὙΊο ΊΓαΒ θαγηππιεᾶ  Βατπαῦηθ [ολ ὸ Τηοθ 8Ρο8- 

στόλων, ὅ  ᾿ἐστιν μεθερμηνευόµενον, υἱὸς παρακλήσεως, 
υ]68 (ση]οα 8, Ῥεϊπρ Ἰπεχρτοίσᾶ, ΟΥ. Οἱ οοπβο]βΜ1ΟἨ), 

κ - Ἱ] 6 ηπ ΄ « 2 ο) ” 2 -” 

Ἐλευίτης,! Κύπριος τῷ-γένει, 9] ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, 
β Του]ζο, α Ογρτὶοῦ Ὦγ διτί”, Ἠανίπρ Ίμη 

Ἂ / Ν Ν μ ἔθ ος 1 1 Λ όδὃὶ 
πωλήσας ἍΆΊνεγκεν τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκεν "παρὰ! τοὺς πόδας 
Ἠατίπς ϱο]ᾶ [15] ῬτοιρΏῦ ἴ]θ ΊΙΟΠΟΥ απᾶά Ἰαπὶᾶά ΠΠ] αἲ ἴπο Σεοῦ 

ιά 3 ΄ ι 3 ’ πι ᾗ :) ΄ Ἡ] 

τῶν ἀποστόλων ϐ ᾿Ανὴρ-δξ τις Ανανίας ὀνύόματι, 
οἳ ἴπο ΒΡΟ5{168. Ῥυΐ ὅππηη 1 ορτίαίπ, Απαπίας ὮΥ ΏΛΠ1Θ, 

σὺν ἈΣαπφείρῃ' τῇ.γυναικὶ. αὐτοῦ, ἐπώλησεν κτῆμα, 3 καὶ 
ΜΙἩ ΒαΡΡΗΙΤΑ Ἠ]8 νν]{ο, βο]ᾶ Ώ ῬοβδεββίοΣ, βπᾶ 

ἔνοσφίσατο ἀπὸὺ τῆς τιμῆς, 3συνειδυίαςὶ καὶ τῆς γυναικὸς 
κερῦ Ῥασς ΈΤΟΙΙ πο Ἅτα]ἰιθ, ὮΤῬεῖηρ απαχο οἱ [10] α15ο Ἄγνι{ο 

Βαὐτοῦ,! καὶ ἐνέγκας  µέροςτι παρὰ τοὺς πόδας τῶν 
αμίς, ΑΠ Παν]Ιὴρ Ὀτουρπύ α οετηῖπ ρητύ 346 3{Ώθ 5{οεῦ 5οΕ 11ο 

4 Ξ ν. , ῃ / 
ἁποστόλων ἔθηκεν. 3 εἶπεν δὲ α Πέτρος, ᾿Ανανία, Τδιατί 

5ΡοΡ{Ι6Β. αρα [Σῃ. Ῥαΐ βι]ά Ῥεΐου, Ἀπηπίθς, πνἩν 

Επλήρωσεν ὁ σατανᾶς τὴν.καρδίαν.σου, ψεύσασθαί σε τὺ 
αἷα 2411 1Η {ΘΠ. Την Ποατί, 3μο “16 5ΐἱο [1{ογ] "περ ἴπο 

πνεύμα. τὸ ἅγιον, καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ 
Βριτιῦ πο ἍἩἨοίγ, απᾶ  ᾖἵο ἕεερ Ῥαςκ Ἔχοπι πρ Ἅτσα]αθ οἳ ἴπε 

χωρίου; 4 οὐχὶ µένον σοὶ ἔμενεν; καὶ πραθὲν 
αεδίαῖο 2 9Νοῦ "ποπιαῤπ]ηρ 31ο 3μμερ “ἄῑᾶ "16 τοπααΙπ ὁ απᾶ Πατίηρ Όσοι 5ο]ᾶ, 

ἔν τῇ.σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ 
ἵηπ ἴἨπ]πο οσπ απθποσΙ πνης 1 ᾖ[Που]2 νἩν 450 έποιι Ῥμτροςο 1π 

Καρδίᾳ.σου τὸ πρᾶγμα. τοῦτο; οὐκ-ἐψεύσω ἀνθρώποις, ἀλλὰ 
ΤἩσ Ποατυ τΠ]8 ἐπίπς 2 Ἔποι ἀἶά5δῦ ποῦ Τα Το Ίηε6ἩΣ, Ῥαῦ 

πῷ θεῷ. 5᾽ Ακούων.δὲῖ Ανανίαος τοὺς.λόγους.τούτους, πεσὼν 
Το ἄοᾶ, Απάᾶ 3Πουχίπς 1Απαπίβ8 ΊἨοςο νγοτᾶς, ἆ]Ηπρ ἄογγπ 

5 --- τΤτιΑ. Ὁ οὐδ Ε. οπάνταἹ. Ἅἃ δυνάµει µεγάλῃ ΙΤΤΓΑ. 
[χριστοῦ ΟΗΣ]5{] τῆς ἀναστάσεως Ί,; τῆς ἀνφαστάσεως Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου τ. 

Ν ]ωσηφ ᾖοβερΏ ἨτΤνΑΥΓ. 1 ἀπὸ ΤΤΤΙΑΥΥ. 
Ἆ Σαπφείρα ΠΠΓ. 

ς διὰ τί 11τΑ. 

Ε διεδίδετο ΤΤΤΓΑ. 
1 πρὸς τ. πι ὀγόµατι ᾿Ανανίας 1. 
ϱ:εαᾶ [Π15]) ττττΑ. ᾱ -ἵ- ὃ 1ΤΤΤΑ, 
Ἱν.- ὁ ο ΙΣΤΑΥ. 

ο συνειδυίης 1ΤΤτΑ. 
5 - [σε] ἴμοες (ἴο Ἰκ6Θρ Ῥαοκ) Α, 

899 
Ἠοπγί αιιᾶ οξ οπο 5ου]: 
χιθίέῃον απία απν ο 
ἴ]συι ὑλαῦ οαρΗί οἳ ἐθ 
υμῖπρς ἹΝ]οἩ Το Ῥος- 
Βοδςρᾶ ἵνηπς Ἠΐς οἶνη: 
Ῥα{ που Ἠπα αἲ] ἐπΙπρβ 
6ΟΠΙΠΙΟΠ. 96 Απά π(Ἡ 
Ρτοπῦ Ῥοπος Ρβνθ ἴπο 
βΡροδΏ]ος τΥῖέποςββοξ ἴΠο 
τοδαχτοοἱίοι οἳ ῄ3πθ 
Τιοτᾶ ᾖοβ.ς: απᾶ ρτοιῦ 
ΡΥΛΟΘ ΛΣ πμοἨ ἴπεπα 
Β]]. 34 Ναίπος Ὑαβ 
ΤΠοχο ΑΏΥ ΠΙΠΟΠΡ μετα 
Μπαῦ Ἰποκοᾶ: ου «5 
ΤΩΒΗΥ Α3 Ἡ/6Γθ Ῥοββοςς- 
ΟΥ5 οἳ Ἰαπάᾶς ος ἨοβθΒ 
βο]ά ἴποπι, ππά Ῥτοιρβ] 6 
11ο Ῥτίςσος οἱ {πο ὑλπρα 
ἀλαῦ Ὕνοτο βο]ᾶ, 96 βιιᾶ 
1814 ἐ]ιοπι ἀουινπ αἲ ἴπθ 
προβί]εβ’ {οοῦ: απᾶ ἀῑς- 
Ίτ1οα[οπ Ὑας πιπάθ 
Π{ο ΘΥΕΙΓΥ ΤΙΒΏ ἆς- 
οοχάῖπρ 8 Ἡο Ὠπᾶ 
ηοεᾶ. 

36 Απᾶ 3ο56β, Ὅπο 
Ὦψ ἰποθ Αρος5ί]εβ τνηβ 
ΒΙΥΠΙΠΙΘά ΒΩΣΠΕΡΛΕ, 
(σ]οῖι 18, Ῥεϊπρ Ἱπ- 
Μοτρτεῦεᾶ, Τηθ Βοηπ οξ 
ΟΟΠΒΟΙΒΙΙΟΣ,) α ΤιονΊΐε, 
απᾶ οξ ἴἨο οοιπῦχγ οξ 
Όσρτας, 37 Πανίηπρ 
Ἰμπᾶ, Αβο]ᾶά 0, απᾶά 
Ὀτοιρῃυ 1ἴπο ποπεγ, 
απᾶ Ἰαᾶ { αἲ {πο 
αροδί]ες’ Σ9ε6. Υ. Βαέ6 
Α οοτίη]π Πιηπ Ὠππιεά 
ΑλΛΠἰα5, ΥΙΙὮ ΒαμρΗῖ- 
τα 5 πν]άθ, βοὶᾷ α 
ῬοββύβδίοἩ, 3 απᾶ Κερί 
Ὅπο]ς ρατί οἳ ἴ]ο Ρρτῖσε, 
Ἠϊ» αν] αἷκο Ὀυοῖηρ 
Ῥτϊνγ {ο ἵέ, ιά Ὀτοιια]έ 
Ά οετίπΙη ΤῬατί, βλᾶ 
1πὶά {ἱ πὸ 1πθ προς{16»’ 
4οοῦ. 5 Βιΐ ΡΓοΐοχ ςσα]ᾶ, 
Απαπίας, ΝΗΣ ΠαίἩ Βι- 
ἴπη Π]]οᾶ λῖπο Ῥεηχς 
Ίο Ίο το 1πο «ΗΠοὶν 
απού, απᾶ ἵο Ἰοςρ 
Ὅασκ ραγί οἳ ἴπε Ῥτῖςθ 
ΟΕ ἴπο Ἰωπά 2 4 ἸΠῖ]ος 
1ὐ τοπια]ποσᾶ, /ας 1 ποῦ 
{πῖπο οἵνη  απᾶ αξίος 
19 γνας-βο]ᾶ, ν/πβ 16 ποῦ 
1Π ΤΠΙπο ΟΥΏ Ῥοπεγ2 
ππιἩψ Ἠαδύ ἴποα οοπ- 
οεϊτοᾶ ἰΠὶς πίπρ 1π 
1Πϊπθ Ἠοηπτυ Ίἴποι 
ἨΠαξδυ ποῦ Ιεά Ἱπίο 
πΏςἩ, Ὀμῦ απίο ἄοά. 
ὃ Απάᾶ Απαπίης Ἠεασ- 
1ΠΡ Ίἴποςδο Ἰνοχνᾷβ 1ο] 
ά4οπη, ππὰ Ραπο αρ Πο 

ε τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 
εὖν τας. 

κ Λευεΐτης Τλ. 
Ρ -- αὐτοῦ 
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Ρ]οβῦ : Αᾶ ρτοαῦ έσατ 
ϱΑΠ1Θ οἩ 1] ἔπεπα {λα 
1ιθαμτᾶ τ]θςο 1μίπσᾳ, 
6 Απᾶ {πο γοαπρ ΤΙςη. 
Άχοςδο, ποππά Ἠῖτα αρ, 
Άπά οπγτ]οᾷ Ἰΐπι οιιῦ, 
Άπᾶ Ὀυτίεᾶ ἠΐπι, 7 Απᾶ 
ἀΐ νγββ αροιῇ {Ἠθ βρποθ 
οἳ ΊἴἨτορ Ἠουχς αξΐεσ, 
μετ ἍὮᾖἨΙβ πο, ποῦ 
Ἀπονήηρ τνηβί ν/βΒ 
ἆοπο, σππηθ 1Ππ, 8Απᾶ 
Ῥοΐογ απβπεχοᾶ Ἱπί{ο 
Ίος, Το]] πιο νπεῖπετ 
γο 5ο]ᾶ ἴμο ]απᾶ ΕοΣ 5ο 
ΊΩΠΟΗ 2 Απά 5Ἡο βαϊᾶ, 
Ύοα, 3ος 8ο τΠΟΗ. 
9 Τηεπ Ῥεϊΐογ εαἷᾶ ππ- 
{ο Ἡστ, Ἠοτν 15 15 ἐμαῖ 
Ὑθ Ἠαγο αρτεοᾶ {οσο- 
ΤΠοχ Το {επιρύ ἴμο Ρρ]- 
τῖυ οἳ ἴπο Τιογᾷ 2 Ὦο- 
1ιο]ᾶ, ἴ]ο {οοῦ οἳ ἔΏοπα 
πν]λ]ῖοἨ Ἠπτο Ὀατ]οᾶ ἐν 
ἹἩπδΌηπά ατε αἲ 1πθ 
ἀοοχσ, ππᾶ εἨη]] οαΥτΣ 
ΊμοςῬ οαῦ. 10 ΤΠοπ {εἴ] 
81θ ἄοννω εἰταϊρ]λύνατ 
αἲ Π]8 26εὔ, απά γ]ε]ᾶεά 
Ὢωρ πο ρ]ιοςῦ : απάᾶ ἴμθ 
ΨΟΙΏΕ ΤΠΕΏ ϱΑΠ10 1π, 
Ααπᾶ {οιπᾶ Ίος ἆθαᾶ, 
Ἀπᾶ, οαχισίηρ Πε 
Σοχ{Ἡ, Ῥατ]εά Ίεγ Ὦτγ 
Ίος Ἠπαςρηπᾶ. 11 Απά 
Ετοβῖ 168Ι 6ΛΠ1Ι6 Ἡροη 
Β]] {πο οἩατοἩ, απᾶ 
ΏΡΟΗΠ ΑΞΠΙΠΗΥ α5 Πεητᾶ 

-, Έποες ἐπ]πρα. 12 Απά 
Ὦγ ἴπο Ἠππάβ οἳ ἴλο 
Ἀροβί]θς Ίν/εΓΟ ΤΙΑΠΥ 
Β1ρηβ απᾶᾷ ἨνοόΠᾶεΒ 
δγοισΠμς απιοης {πο 
Ῥεορ]θ: (απᾶ πε 
π/οΓο ΑἲΙ η] οπς Άς- 
σοτᾶ Ἰπ ἍΒΟΙΟΠΙΟΠ)8 
ΡοτοἩ. 19 Απᾶ οἳ ἴ]ο 
τοςῇ ἀπχαί Πο ΤΙΛΗ ]οἶπ 
Πἰπιδε]{ξ {ο ἔἨεπι: Ὀπο 
ἴθ Ῥοορ]ο τιαρπ]Πεᾶ 
ῶλθτη. 14 Απᾶ Ῥε]εν- 
678 ηχο {ο πιοχθ αζᾱ- 
φΦᾷ ἵο 19 Τιοτᾶ, ταπ]- 
αΙπᾶᾷςθςβ Ῥοῦπ οἳ Τπεπ 
Απᾶ ΤΥΓΟΙΠΙΘΣ,) 195 Τῃ- 
ΒΟΠηΙΙΟΝ ᾖΊἴμαῦ {πο 
Ῥτοτρηί ξοτίλ ἴπο ο 
1π{ο ἴμε βἰτεεῦβ, απᾶ 
1α]ὰ {ᾖοπι οη Ὀοᾶβ απᾶ 
οοςἨο», ἐλαῦ αὖ {πε 
16ᾳ5έ ἔ]οςΠαᾶουγ οἳ Ῥ6- 
τος ρηβεῖαρ Ὁγ πηῖρΏι 
οτογςΏαάού; 8οπΠ1θ ο 
ἆποπα, 16 Τηετο οβΏ1Θ 
Ά]ρδο Α τω] ἡιᾶρ οιιξ 
οἳ ἴπο οἱίῖοο τοππὰ 
πυοιί απῖο Πεγιβα]οπῃ, 
Ῥτϊπρϊίηπρ κἷοεκ 2οἶκα, 
Λη λεπτα πνΏ]ο] ντοτο 
νοεκοᾷ νι «ποῖςππ 
βρὶχ1ΐ5: βηπᾶ ἴἨογ πνογθ 
Ἠοα]εὰ ετετγ οπθ, 

ΠἩΡΑ ΞΕΙΣ. γ. 

ἐξεψυξεν' καὶ ἐγένετο φόβος µέγας ἐπὶ πάντας τοὺς 
εκρἰτοᾶ, Απά ΟΒΠ1Θ 36ο χρτοοῦ προα αἱ] πἩο 

ἀκούονταξ Ἱταῦτα.! ϐ ἀναστάντες.δὲ οἱ νεώτεροι ᾿συνέ- 
Ἡθατά Έλραο {λ]ηρα, Απά Ἠατ]πρ τΊδοη {ο 

στειλαν αὐτόν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. 7 ᾿Ἐγένετο δὲ 
Ἠϊπα, απᾶ Ἠανίηρ οασσ]εᾶ οπ8- Ὀμτίοᾶ [Πτα], Απᾶ 16 οἈταο ἔο ραβα 

ὡς ὡρῶν τριῶν διάστηµα καὶ ἡ γυνἡ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ 
Άθοιῇ ΄Ἠουτβ Άιμτεο αξίοτπατάς Ἅαἶεφ 115 πηάο, ποῦ Ἐποπίπρ παρ 

γεγονὸς εἰσῆλθεν. 8 ἀπεκρίθη.δὲ Παὐτῇι Σὺ3 Πέτρος, 
λἨβᾶ οόταο {ο Ῥ4ΒΒ8, ΟΡΊΠΕ 1η, Απά απεγγογθᾶ Ἠος Ῥεΐϊοτ, 

Ἠϊπέ µοι εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε;' 'Ἡ.δὲ εἶπεν, 
Τε] ππο Ἰξ «3ος Ρο πιιιοἩ πο «οβίαίο Ψε βο]ά 2 Ἀπάς]μο μβἰᾶ,] 

Ναί, τοσούτου. 9 Ὁ.δὲ Πέτρος Σεῖπεν! πρὸς αὐτήν, Τί 
ὪὙθεβ, 320χ 59 πιπο]. Απᾶ Ῥεΐες απϊά Το Ἡα, Τσ [1915] 

ὅτι συνεφωνήθη.ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῖμα κυρίου; ἰδού, οἱ 
{πΑῦ το αβτοοᾶ {οσείπες Ὅο [οπιρῦ ἴπο Αρπ  ἍὉΕΓίπε]Τιοτᾶ» Τιο, ἴπε 

πόδες τῶν θαψάντων τὸν. ἄνδρα-σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ 
4εεῦ οἱ ἴἨοβθ πο οῬατὶθᾶ αγ Ἡυδραπά [ατο] αὖ Πο ἆοοι, απᾶ 

3 ΄ ΄ 3 δὲ ρω ν 11 4 

ἐξοίσουσίν -σε. 10 Ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα Ζπαρὰϊ τοὺς 
1πογ 5Ἠβ]] οα1χΥ οαῦ {λμᾳρ, Α πᾶ Ε1θ {ε]] ἄοσπι ΙπηπαεᾶϊΙαθε]σ. αἲ 

, αφ ” ν }λν/ 5 » ῃ . « ΄ 
πόδας.αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν' εἰσελθόντες.δὲ οἱ -νεανίσκοι 

Ἠὶ5 4οοῦ πιά εκρὶτοᾶ, Απά Πατίηρ οοππο ἵπ Τρ πουηυσ 
8 ὅ Ιῃ ο) .] ΔΝ 3 ΄ 3 

ευρον αυτην γεκραν; και ἐζενέγκαντες ἔθαψαν 

Σοιιπᾶ ηεσ ἀεβᾶ; 

Ψοππροτ, Γπιεπ] απα{λοᾶ 

[παεπ] 

πρὸς 
Άπᾶ Πατίηρ ορττ]εᾶ οπῦ ἴογ Ῥατ]αᾶ [Ππιος]) Ὁν 

τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 11 καὶ ἐγένετο φόβος µέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν 
Ώοχ Ἠαευαηᾶ, Απᾶ 3ςαπαθ Έχεις ρτεθῦ προπ πλοιο 1119 

ῃ να , Α Ε , » π 
ἐκκλησίαν, καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 19 Διὰ δὲ 
Βπδεπιῦ]σ, απᾶ µροαο κα ο ο Πεατᾶ 1μεςε (μ]πρα. , -Απᾶ ὮΥ 

τῶν ᾿χειρῶν τῶν ἀποστόλων Ῥἐγένετοϊ σημεῖα καὶ τέρατα 
“ἴπθ Ἠαπάβ οξἴπο ΒΡοβ{]68 ΟΑΠ1Θ {ο ρβ58 Ἅθίΐρπα . 3ρπᾶ “ΠΟΠᾷΘΙΒ 

εν τῷ λαῷ πολλά" καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἁἅπαντες! 
δατηοΏρ 91ο ἸρεορΙθ ΆΤπΙΠΗΥ: Ἅ(απᾶ ἴμου πετο "πΙζμ ἼοπθΑοσοτᾶ λΑ]] 

- ” ν - νά -” ! 

ἐν τῇ στοᾷ “Σολομῶντος"ἳ 19 γῶν.δξ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα 
1π 11ο Ῥοσο]ι οἳ βο]οιποτ, τας οἱ ἴπθ χοςδῦ Ἡοόπο ἀμταῦ 

κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐμεγάλυνεν ἀὐτοὺς ὁ λαός" 14 μᾶλλον 
ἀοῖίπ Ἓλοτα, » Ῥαῦν πιβρπὶβεά “πει λΐπθ 3ροορίθ; . μθ"πιοτθ 

δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν.τε 
Ρρπᾶ Ίνγοχο 19ηᾶὰθᾶ 8ροε]Ίογοτς 1ο 31ο Τιοτᾶ, πια] λαᾶες ΤῬοίλ οἳ πιοπ 

-” ὦ ς ’ » 

καὶ γυναικῶν' 16 ὥστε Ἱκατὰ" τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς 
απᾶ  ποπιεν |) Βο 45 1π τπο βἰχεείθ ᾖἴο Ὀτῖπρ οπῦ {πθ 

ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ Εκλινῶνὶ καὶ Ἀκραββάτων,! ἵνα 
Βἶο]ς, Λπᾶ ρα [ἴπεπα] οἳ λοᾶς Ἀπᾶ οοπσἩθἙ, ἐπαῦ 

᾿ἐρχομένου ἨΠέτρου κἂν ἡ σκιὰ ᾖἸἐπισκιάσῃ' τινὶ 
Ἰοοπαίπς 508 “Ῥοΐες λΑὶ "θαςῦ "πο "Εμαάοτν ταῖρ]ιέ οτεσβ]ιαἀοἹγ ΒΟΙΠΘ 0Π6 

᾽αὐτῶν. 16 συνήρχετο.δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν  περιξ 
οἳ {ποπα, πιά οΆΏ10 ἱορείμες απο 1Ἠθ πα] ναᾶρ ο ο “τοιπᾶ Ξαροπς 

πόλεων Νεἰςι Ἱερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλου- 
χρ1516β. το 6γήδα]θπ, Ὀτιπρίπρ Βἷο]έ ΟΠΘΒ βπᾶ 31 9Β8 

µένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο 
Ῥοβοῦ, τσ 3ΡΡΙΤΙ:9 ΣΗΠΏΟΊΘΑΗ, ππἩο πγοτο "περ]θᾶ 

ἅπαντες. 
Σα]. 

Π 

ν--- ταῦτα ΙΤΤτΑ, 
[ααίά] τ,τττΑ. 
ΕΤΤτΑΤΓ. 

1ΤΤΙΑ. 

: πρὸς ΗΤΊΤΑ.. 
ἆ πάντες 115. 
Ἀ κραβάττων ΙΠΤΙΑΥΓ. 

Ἡ πρὺς αὐτὴν ὕο Ἠθγ Ίπτα. Ἅᾱ-- ὃ ΗΤΤΑ. Σ.-- εἶπεν (τεαᾶ 
5 εὗραν Ττ. Ὁ ἐγίνετο ΕΟΙΤΤΤΑΥ’. 9 πολλὰ ἐν τῷ λαῷ 

9 Σολομῶνος ΟΤτΑΥ. καὶ εἰς ΟΥΘΏ ὶΏῦο ΙΤ. ἍΕκλιναρίων 
ὶ ἐπισκιάσει βΏΒ]] οΥΘΙΒΙΘάΟΊΠ Τι. ἃ -- εἰς ηττΑ. / 



ΑΟΤ8; 

17 ̓ Αναστάς δὲ ὁ ἀρχιερυς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, 
Απᾶ Πατίπρ σἶθεπ πρ ἰπθ ἨΙΡΗΝ Ρεϊος απά α1]. Ίποβο πΠί ἍἨΠἶπι, 

ἡ οὖσα «αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλοῦ, 
πο ἵς [116] 5ος οξίπθ ΕΒαάάποεθϐ, πνοχο Β]]αά Τί ΑΏΡΕΣ, 

18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας λαὐτῶν' ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ 
απά 11 Ἅμαπᾶς πείς ον {1Ἠθ βρο»δί]ες απά 

ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δηµοσίᾳ. 19 ἄγγελος-δὲ κυρίου 
ρυξ ἴμεπι Ἰπ [πε] Ποια 1ρυρ]1ο, Ῥυΐ Α0 ΑβΏΡε] οἳ [τπε] Τιοτᾶ 

διὰ Ἀιτῇς! νυκτὸς "ἠνοιξενὶ τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, 

Ὡ 
ν. 

ἀπτῖπρ ᾖ{πο πλρΏῦ ορεποά τπθ 4ροχ8 οἳ {99 ΤΣΙΒΟΣ, 

ἐξαγαγών.τε αὐτοὺς εἶπεν, 20 Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες 
απᾶ Ματίς ὑχοπραί Ζοαό πει Ἅμαῖᾶ, 4976, απᾶ βἰαπάίηρ 

- - - - ο.) ΄ « ” 

λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς 
Ερεαὶκς ᾖπ {]ῃθ Τεπιρ]ο {οΐπε Ῥεορο αἲ πἈθ ποχᾶς 

΄ υ Α-' . 2 ει 

ταύτης. 91 ᾿Ακούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ 
αμήν, Απιᾶ Ἠατῖπρ Ἠεβτᾶ {ΠεΥ επἰετεᾶ αἳ πο μπι ἸΙπίο {πθ 

ἱερόν, καὶ ἐδίδασκον. παραγενόμενος.δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ 
19πηΡ]6, απᾶ πετο ἴεασλίπᾳ. Ῥυῖ Ἠαν]ίηωρ οΟΙΠΘ 1Ἡθ Ἠϊση ρεῖθξί απᾶ {ποςβο 

σὺν αὐτῷ, συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερου- 
σέ Ἠΐτα, 11ο οα]]θᾶ ἑορείμες ἐπθ βαπ]Ἡεάσῖπι απᾶ 8} 1ηθ ο]άοτ- 

, ο κηηνς ς ο 
σίαν τῶν υἱῶν Ισραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσµωτήριον 
Ἱουᾶ οξ11θ ποπ οἱ Ιεταε], απὰ βεπῦ νο ᾖΤλο ῬτίΒΟΠ. 

ἀχθῆναι αὐτούς. 3232 οἱ δὲ Οὑπηρέται παραγενόμενοιὶ οὐχ 
1ο Ἠπτε ἔπεπα ὈτοαρΏῦ. Ῥπτ ιο 981668 Ἠαγίηρ οοἱ19 2ποῦ 

εὗρον αὐτοὺς ἐν τῷ φυλακῷ' ἀναστρέψαντες.δὲ ἀπήγγειλαν, 
ἀᾷἱᾷ Επᾶ «πετ ἊᾖἹἵπ ἴλο ΤΡΕΙΒΟΠ; απᾶ Ἠατῖπρ τομστθᾶ Ἅ1Πογ τεροτύεᾶ, 

25 λέγοντες, "Ότι τὸ Ῥμὲνϊ δεσµωτήριον εὕρομεν κεκλεισ- 
ΒΑΥΊ9ς, Τ1ο "πᾶεθᾶ αΏτῖδον ππο Ξοαπά βπαῦ 

’ - νο ο ΄ 2 λ ΄ 8 3 : ύλ. ας Π ς ο. 

µενον΄ ἐν πάᾶσῃ ασφαλείᾳ, και τοὺς φύλακας ἐξωϊ ἑστῶτας 

ζωῆς 
οἑ 3149 

ψηια αἲ βοθοατ1ῦγ, απά Ἅἴ]πο ἀκάεροτβ νηϊποαπῦ εὐππαάϊπρ 
ο π] ο ον ῃ ’ δέ : 2». η δε 5, 
πρὸ! τῶν θυρῶν' ἀνοίξαντεςδε, Ἔσω οὔδενα εὕρομεν. 

Ὢεΐοτθ πο Ἅἆοοι; }δΡυΐῦ Παγίπρ ορεπθᾶ, σπα . ποοπθ ἍἨπεζβομπά. 

94 Ὡς δὲ Ίκουσαν τοὺς.λόγους τούτους ὕὅ-τε , Πἱερεὺς καὶ 
Απά πηεπ «πεγ Πεατᾶ Ῥοἱί] πο το απἆ 

ὁ" στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς διηπόρουν περὶ 
{1ο οβρίαῖτπ «41ο ἀεπαρ]θ απᾶ ἐ]ο οἙΊΙεξ Ρτϊοβίς πετο Ῥεγρ]οχοᾶ οοποετηίπρ 

αὐτῶν, τί «ἂν-γένοιτο τοῦτο. 325 παραγενόµενος.δὲέ τις 
έπεται, πια ποιεηῖ ο ατη15, Ῥιΐξ Πανίπρ 60ΟΠ1Θ κ οθΓΙΛΙΠ 9Π6 

ἀπήγγειλεν αὐτοῖς 'λέγων,' Ὅτι ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε 
τεροσιθᾶ Φο ποσα, ΒΑΥΙΠΡ, Ίο, Ἡλθ Ίιεη ἍὙΠλοπα γεριῦ 

ἐν τῇ φυύλακῇ εἰσὶν ἔν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν 

άλεςοθ πγογᾶβ ο 

1η 1πθ ἍὮΛΡΕΙΒΟΠ Ἀπθ Ἰπ ἴπο ἴθπιρ]θ βίαηάΙπσ απᾶ 1θβοΏῖπρ 1ηθ 

λαόν. 396 Τότε ἀπελθῶν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις 
ῬεοΡίθ. Ἔποι “Ἠανίηρ ΄Ροπο {Πο “οεαρίαῖα πια ᾖ1πθ «ο8Ἱσετς 
νο [] 3 ΄ » 4 ΄ α] ρω 3 . ΄ 

τῆγαγενὶ αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο-γὰρ 'τὸν λαόν, 
ὮτοτρΏῦ τἨθπι, αποῦ Πα τοίθΏσθ, ἍΣὸ0ς {Π6Υ Σθατοᾶ  Ἅµπο ΛῬροοΡρίθ, 

"ῖναϊ µμὴ.λίθασθῶσιν. 2] ἀγαγόντες.δὲ «αὐτοὺς. ἔστησαν 
ἀπαῦ 1πογ πα]βμεπιοῖ ὧο Ἠέωπρβᾶ. “Απά Ἠατίπρ Ὀτοαπραῦ ἴπθπα ΏἨΘΥ 5εῦ 

ἐν τῷ συνεδρίῳ' ικαὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεύς, 
[ποσα] 1 ιο βαπ]θᾶσίτα, Άπά “«βδκθά «ίποτι ᾖ3Τμο 3ΠΙΡΗ 9ρτῖεβῦ, 

328 λέγων, ΣΟὐϊ παραγγελίᾳ παρηγγείλαµεν ὑμῖν μὴ διδάσ- 
εβρ, 3Νούί “νο. "οματρο 1414 "πο «Ώατρο Ψοα ποῦ {ο ἴθαςα 

Ἱ - αὐτῶν ΙΤΊτΑΥΥ. τι. τῆς ΙΠΤτΑ. 
ὑπηρέται ΗΤΤΑ. Ὁ -- μὲν ΙΤΊτΑαΥ’. 
καὶ ὁ 1/ΤΤΤΑ. δ-- λέγων ΕΙτττανν. 
βοηθά) Ἱπτ[λ]. 

α--- ἔξζω ΟΙΤΊτΑΥΓ. 
ν ἦγεν Τ. 

3 ἀνοίξας Βργ]πρ ορεπεᾶ τσ. 
: ἐπὶ ΙΤΤΤΑ. 

π --- ἵνα (τεαςᾷ 1εβῦ ἴλθυ βΠΏου]ά Ὀθ 
(κ. Οὐ (γεαά Ίε ἆἱὰ «Ἡατρο γου ὃν α οὗατρε, ὅο.) 

95ὅ 
17 μπει {πα Πϊρα 

Ῥχτϊοςῦ Το59 312, θπιᾶ 11 
{Πεγ ἔλαῦ Ἵνετο να 
Ἠΐπα, (τυἩΏΊο] 18 ο εοοῖ, 
οἳ {πο βαᾶ ἄμσοος,) θειά 
ψπετο Ώ]οά τη 1π- 
ἀϊρπαβίοη, 18 απά ]αῖᾶ 
ἀΠεῖς Ἠαπᾶς ον Τποθ 
Ἀρος5ί]65, απᾶ ραῦ ἴποτα 
1Ώ ΤἴἨο ΟΟΠΙΠΙΟἨ ΡτίΒΟΗ. 
19 Ῥτῖ {λε απρε] οἳ ἴλα 
Τιοτά Ὁγ πὶρὺ ορεποᾶ 
1Ἠο Ῥχίβοπ 4990Σ8Β, Απᾶ 
ῬτοιρΏί ἴπεπα {οτί 
απά βαἷᾶ, 20 ἄο, βἴαη 
8η βΡρεα]ς 1η ΤἩο ετη- 
Ῥ]6 {ο 1Ἠθ Ῥοορ]ο α]] 
119 ντοτᾶβ οξ {18 149. 
21 Απά π]λεη ᾖπεγ 
Ἠεατᾶ ἐλαί, ἴπεν εἩ- 
τοθγεά Ἱπίο {1ο ἴθπιρ]φ 
6αχ]γ ἵπ {λε πιοσπῖηᾳ, 
Ἀβπᾶ ἵααρηΏί. Επί ἴπο 
ἨϊρΏ Ρτιεδῦ σβπ4ς, απᾶ 
“ΤἨεΥ πα νοτο στ] 
Ἰάτα, απᾶ οα]]οᾶ {πθ 
σοπποῖ] {ορείμεχ, απᾶ 
β]] ἴπο ΒοεἈπίο οἳ ἴ1ο 
ομ1]άτεπ οξ Τ5ταε], απά 
Βεπό ἴο ἴλε Ῥείβοῦ ἵο 
Ίατο Ίλεπι Ῥτοιρ]ας, 
22 Βαή0 πΊεηπ 1πθ ο{Π- 
66ΓΒ 681Πθ, Απά {οππᾶ 
ἆΠοπι ποῦ 1π {πε ρεῖροῦ, 
Τπεγ τοὐυτηθᾶ, απᾶ 
το]ᾶ, 29 ϱαγίπρ, Τ]ο 
Ῥτϊΐδοα Ίτα]γ Εοαπᾶ πο 
αλαῦ σαι α]] βαξεύσ, 
Αχιᾶ 11ο Χρορετα βἴαπά- 
1πρ πσιλουῦ Ῥεξοτθ 
1μθ ἄροτβ: Όαί ππεπ 
9 ἸἨπᾶ ορεπεᾶ, νθ 
Σοππᾶ πο ιβ. Ἱιί]- 
1π, 24 Νον πΊἩευ 1πθ 
ἨϊρΏ Ῥτιθεί απᾶ {πθ 
οβρίαῖπ οἱ {πο ἔθπαρ]θ 
ΆἈπάᾶ ἴπο «Ώϊθξ Ῥτ]εδίβ 
ἹἩθατά {λμθεο {λππρὰ, 
ΊΠεγ ἀοπΌοίεά οἳ ἔπετα 
πυλετθαπῖο 1Π]8 πγου]ᾶ 
ρτοῦ. 25 ΤΠΕΠ ο8ΏΙΘ 
0Π6 βπᾶ {ο]ά ἴπετα, 
ΒΑΥΙΩΡ, Ῥεμο]ᾶ, 119 
πηθΏ ὙΠΊἩοηι Το ρυῦ 
1π ῬΕΙβοη Άτθ ἰαπαπς 
1π ἴηπρθ {ἴθπιρ]θ, θλιά 
{ρβοἈῖηπρ ΤἴἩοθ Ῥεορ]θ, 
26 ΤΠεΏ πτεπί ἔ]ο ο8ρ- 
Ώ81π γν]θ 1ης οίἩσεσε, 
Απά ὈῬτοιριῦ Έπθτα 
Ὁπιυμοαῦ νιοίεπος: ΣωΣ 
{Πεγ Τεαχοᾶ {Ώο ΡεοΡ]ο, 
1630 πουν Αποι]ά πανθ 
Ὄθεπ βἴοπθά, 27 Απά 
ὉπΏετ {πετ Ὠσὰ ῬτουρΏς 
οΠθπι, ἴἨεγ βοὺῦ ἔλεπι 
Ῥοΐοσο ύπο σοπποῖ]: απᾶ 
1πο ἨάρΗ Ῥτιεβῦ ασοᾶ 
Ίπετα, 28βαγ1ηπςρ, Ῥὶᾶ 
ποῦ Ίο βἰταῖ(]γ οοπι- 
πηαπᾶ Ὑοι ἴπαῦ τθ 
Βποπ]ά ποῦ ἴθβθοι Ἰ1π 

ο παραγενόµενου 
.- ἱερὺς 

ΗΤΤΤΑ - 
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ΜΗΐ« Ὠβππθ2 απᾶ, ὃς 
Ἠο]ᾶ, γΥο Ἠπτο Β]]εᾶ 
Πεγαρα]επι πα τουσ 
ἀοσοίτ]πο, α]ᾶ Ιπίοπᾶ ἴο 
Ῥτῖης {18 ππαπ’5 Ῥ]οοᾶ. 
προπἨ πς, 29 Έπεπ Ῥε- 
του απᾶ 1ο οίΠεγ 4Ροβ- 
τ]ος βΏσν/ογθᾶ απ φαἷα, 
ο οππΏύ ἴο οἳμθῦ 
αοά ταίπος {ΠλΠ ππεῃ. 
30 Τπε ἄοά οἳ οἳχ Σα-. 
Ίπονς ταῖςεᾷ τρ ζεβιβ, 
ἨΝοπὰ γοθ ΑβΙεπ απᾶ 
Ἠιπσεᾶ οϱἩ 8 {1Γ08. 
9] Ἠϊτα Παπ ἄοά 
εχα]εθὰ ππΙ{Ἡ Πῖς πὶρηξ 
Ἠαπὰ ἴο δε π Ῥτίπορ 
Ἀπᾶ Αα ΒΛΤΙΟΙΣ, Σοχ ἴο 
Εἶτε χερεπίρηοε ἔο ]ς- 
χιο], απά Εοχρῖνεησςς 
οξ8ίΠς, 32 Απᾶ τε ατθ 
Ἠϊς πΊέπεβςος οἱ ἐ]ιέεθ 
{μ]ηρα; Απᾶ 5ο 8]5ο 
Αις ΗοΙψ ἄποδί, πΠοια 
σοὰ Ἠβίπ ᾳαἶτεπ ἴο 
τηρηι ἐλαῦ ο8ευ Ἠϊπα, 
95 ΊγἨοπ {πογ Ἱεπτᾶ 
{λαί, ἴπεγ Ἱνετο οιιξ {ο 
ἔ]ιε Ἰιοαγί, απᾶὰ {οοῖ]ς 
οουμςε] {ο 51ης παπα. 
34 Έπεη φἰοοᾷ ΤΠΩΘΙΡ 
ΟΠΕ ἵπ το σοιιιοἰ], Α 
Ῥ]ατϊίρος, πππιος ᾳ- 
πιο Πε], α ἀοοῖοτ οξ {πθ 
Ίωπς, Ἠπά ἵπ τορι(βθῖοπ 
8Ώ]οπρ α]] ἔλο Ῥιορ[ς, 
βηΏιὶ οοπιπιαπά ο {ο ραῇ 
ἔλο βΡροςτ]ος Σοχία α 
ΗΜ{]ο Αρπος; 35 ππᾶᾷ 
καί Ἱπτο Έλμεπ, Ὑο 
Ώλεαπ οἱ Ἰδτας], ἴπκε 
ἨΠευᾷ ἵο Ττοιἵςς]τος 
τν] γο Ἰπέομα ο ἄο 
Απ οιιοβῖτς {]χθςς ΏΙΟΠ. 
9ὐ χοτ ἨῬυύοτο ᾖἴποςδθ 
415 τοδε αρ ΤΠοιιάς8, 
Όουι-εἶπρ ἨΙ1η»ο]{ ἔο Ῥο 
ΕοπιοὈοάσ; {ο πΊοπα ῃ 
ΤΙΊ1ΌΘΓ ΟΕ 1ΗΕΠ, πΌοαῦ 
ᾶοιιγ Ἠιιπατοᾶ, ]οϊπεᾶ 
1Πογωβο]νος: Πο τνηβ 
Ε]αίπ; ππᾶ Α]Ι, ας ππΠΣ 
ας ουεγεᾶ Ἠϊπι, Ὕνογα 
Ββοα{{οτεᾶ, απᾶ Ὀχουρπῖ 
το ποιρηΏῦ. οὃ7 ΑΣίεΓ 
ΣΗῖ5 ΤιπΏ το5θ πρ ὅὉτ- 
ας οἳ π]]εοθ ἵπ ἴποθ 
4αγ5 οἳ ἴπο ἠαχίηρ, 
Ἀπν ἄτενν αἵπαγ ΏὨιαςἩ 
Ῥοορ]ο αξίοτ Ἠϊπα : θ 
8]5ο Ῥοχ1θποά ; βπά α1], 
εὐΕΊ 18 ΤΙΒΏΥ Α8 οΏθγεᾶ 
Ἠΐτα, ππετο ἀϊδρογβδεᾶ, 
3δ Απάᾶ πουν Τ5ηγ ππίο 
σοι, Τιοβταῖν ἆἔτοπι 
ἔἨοςς Τπςῃ, απᾶᾷ 1εῦ 
ἔποπα 81ομο: 4ος ἶξ 
1115 σοαπβο] ος {ΙΒ 

ΠΡΑΞΕΙΣ. τι 
ο ο - - Ξ κειν επι τῷ.ὀνόματι.τούτῳΣ;! καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τήν Ἱε- 

1π 1Π15 πρταρ Ἀπᾶ Ίο, Ψε Ἠαγε Β]]εᾶ σ9- 
, με - .” « . να Ὠ ΄ .. ” ” 

ρουσαλἡὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, Καὶ βούλεσθε Ἐπαγαγεῖν ἐφ 
ΣΗΡΑΙΟΤΑ. σπα γοαχ {θασβίΠΡ, Απά Ῥατβροβθ το Ὀσιηρ ρου 

ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου.τούτου. 399 ᾿Αποκριθεὶς.δὲ }ὸ8 
8 πο ὭΤῬ]οοᾶ΄ οξ ὑπ] π1βΏ, Ῥαΐ Σαπηβγγετίης 

Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι "εἶπον,ὶ  Πειθαρχεῖν δεῖ 
αῬοΐος 3απᾶ "πο “αροςΏ]θΒ ββία, “Το ορευ 18 318 3πεσεβΡΑΣΥ 

θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις. 90 ὁ θεὸς τῶν.πατέρων ἡμῶν 
α4οᾶ µταῖΐπες πππ. 1ΠΘΗ., Το ἄοᾶ οἳ ουχ Εαΐμετς 

ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ἡμεῖς διεχειρίσασθε κρεµάσαντες. ἐπὶ 
χαῖφεά πρ ἍοΌεδαδ Ὑποπι τθ. Ἐι]εᾶ, λανίηρ Παπρεᾶ ο) 

ξύλου" 91 τοῦτον ὁ θεὺς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν 
ϱ ἴτεο, Ἠϊτα αοά Ά ολο απᾶ ἍἈΒατίσας εκα]οᾶ ὮὉγ {1ο 

δεξιᾷ αὐτοῦ, " δοῦναι µετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν 
τὶρΏί Ἠαπᾶ οξ Ἠϊπα, Ἰομρίνθ Ἱεροπίπποο Μο Ίβταςε] απᾶ τεταϊβεΙοπ. 

ἁμαρτιῶν. 93 καὶ ἡμεῖς Νέσμεν αὐτοῦ μάρτυρες! τῶν ῥημάτων 
οἳ 51ης, ΑἈπᾶ Ἅπο Α1θ6 οἳ Ἠϊπι Ἅ}γΙἴποςβθΒ οἳ "μίηρς 

τούτων, καὶ τὸ πνεῦμα : δὲ" τὸ ἅγιον, Ὁ ἔδωκεν ὁ θεὸς 
αγῃρξο, απᾶ "με ΒΡΙΣῦ ἍΆα]εο ἴπθ ἍἨοιγ, τἨ]σἩ Ἄρανε 1ᾳοᾶ 

τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. 98 Οἱ δὲ ἀκούσαντες διεπρίοντο, 
Μο ἴποςθ {πΒέ ο,0ογ Ἠΐπα, Ῥαϊ ἴπογ Πατίπρ Ἠεατᾶά  Ἱνοο οιέ 

4» , '.- - κ, . ι 
καὶ “ἐβουλεύοντο! ἀγελεῖν αὐτούς. 34 ἀναστὰς 

Γῖο ὑπο Ἠοατί], απᾶ ΤοοΚ οομπεεὶ ᾖΤο Ραέ {ο ἄοβία ᾖΊλεπι, "Ἠανίης 5ΓἵΞεπ. Ίαπρ 

δέ τις ἓν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος, ὀνόματι Τα-. 
Σραέ να Ἀοετίαῖτ [Παπ] ἵτπ πο απημοᾶσία α Ῥπησίσοο, Ὦψηππθ ᾖ{α- 

μαλιήλ, νοµοδιδάσκαλος, τίµιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν 
πας]1ο0], 8 ἴοασπεχ οξ Ίο Ίασν, Ἱιομουχοᾶ Ὦγα]] το Ῥεορῖθ, οοπιππαπᾶεᾶ 

ἔξω  βραχύ-τιὶ τοὺς ἀποστόλους! ποιῆσαι, 35 εἶπεν τε 
5ουῦ “Εοχ ὃιν Ο5]οχῦ ἸσνΠῖΙθ 3ίμο Ῥαροξί]ος 11ο "ραξ, Απ βαϊᾶ 

πρὸς αὐτούς, "Ανδρες ἕἹσραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς 
{ο ἔλετα, λεν 15ταο]ΐίος, {ω]κε Ἠοεᾶ ᾖ{ο γοαχςο]τοῬ 

2 τν ω. 5 ΄ , ον Ω , ῃ 
ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις.τούτοις τί "μέλλετε πράσσειν. 96 πρὸ 

88 τοβατᾶβ ΊἨσβο ΠΕΝ. ὉἩβί Σε ατο αΌοιί ὮᾖΤο ἄο; 3Ρ64ΟΣ9. 

γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα 
Ίο: Ἅᾖἴπεξδθ ασ χο5δθἩρ Τμειάας, αββγπιῖπρ "5ο Ῥο “Βοπιεροᾶγ 

ἑαυτόν, ᾧ Ἀπροσεκολλήθη ἀριθμὸς ἀθδρῶν, ὡσεὶὶ τετρα- 
αηἨ]παβα]ξ, ἵο τΏοπα πγοχο ]οϊποᾶ 9 ΠΙΏΙΌΕΣ ΟΕΤΙΕΣ, αΌοισῦ χουσ 

κοσίων' ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὕσοι ἐπείθοντο αὐτῷ 
ἨἉαπάχθα; πο τας ΡιΙ6 Το ἀθαῖ], παπά α]] 85 ΠΙΛΏΣ 5 πογθ Ῥογςαπᾶςά Ὁγ Ἠϊπα 

΄ κ. ΄ » ) ’ ο ” 2 ’ 

διελύθησαν καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδὲν. 97 μετὰ τοῦτον ἀνέστη 
Ὑ0γθ ἀἱδρυγβεᾶ απᾶ  ϱΠΏΙΘ Ίο ποίµ]ης, Ἀγίος ἍᾖΠίβοπθ Ἅτο5θ ΠΡ 
” ΄ « - Φ νο - « ’ -” ” νά η 

Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς, καὶ 
φπᾶα Ἅᾖἴμο α]1]εατ. 1π Ἅᾖἴμο ἀαψ5 οξ ἴπθ τοβιβύταβίοΏ, Αᾶ 

ἀπέστησεν λαὸν Ἱἱκανὸνι ὀπίσω αὐτοῦ: κἀκεῖνος ἀπώλετο;' 
ἄτθιυγ Αἵγαγ "Ῥοορ]ε ης Ἡ. Ἀξἴἃετ "Ἠϊπι; Απά Ίο Ῥετ]ςμεᾶ, | 

καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 98 καὶ 
Απά αἲ 88 ΤΙΛΗΥ 88 ποτε ρεγ»ααᾶεᾶ Ὦγ Ἠϊπα πγετο 5οπ5{ετεᾶ αὈτοπᾶ, Απά 

-” -” - ΄ φ 

τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν. ἀνθρώπων τούτων, καὶ 
που 158 ἴοτοα, Ἰιπάται ἆτοπα Τπεςθ πθἩ, βπᾶὰ 

« 3 / Ἀ 

ἨἩεάσατεϊ αὐτούς' ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων «ἡ.βουλὴ.αὕτη ἢ 
1ον”π]οπθ Ἅΐλοπι, 1ο; Ἱξ ο ἄτοπα βπαεΠ. α{μ1Φ 3σοπμςθ] 30Σ 

Σο ΤΠΤΤΑ. 
--- αὐτοῦ τν. 
ἀνθρώπους ἴἨθ ΤΠΕΏ 1ΤΤΓΑ. 
αΣ--- ἱκανὺὸν ΏΤΊτΑ., 

Σ--- ὁ τΤΊτΑ. 
ο --- δὲ τστι[Α]. 

:εἶπαν ΊΤΊτΑ. 3 -Ε τοῦτ. ἡὮὃ ἐν αὐτῷ µάρτυρές ἐσμεν 15 
ἆ ἐβούλοντο 1εβο]νεᾶ πτγ. τι ΗΤΤΓΑΥΓ. Γ τοὺς - 

Ε Ἰσραηλεῖται Τ. Ἡ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς ΠΤΊτΑΥΥ 
κ ἄφετε ΙΤΤΤΑ, 



ν, ΤΙ. ΑΟΤ8, 

γὸ.ἔργον.τοῦτο, καταλυθήσεται 399 εἰδὲ ἐκ θεοῦ ἐστιν, 
ο ΙΒ στου, δν 1] Ῥο οποχμγοσα ; " Όαί 1 Έτοπι ἄοά 10 Ῥο, 
πα ῃ 3 μ. - μμ. Ι ,. α Π η 
οὐ.δύνασθεῖ καταλῦσαι Παὐτόρ µήποτε καὶ θεομάχοι 

Ὑε ατθ ποῖ θΏ]θ ἍᾖΤο οτοτίµτοπ 16, 168 Ά1δο Ἀρληίοτς αραϊπεί ἄοᾶ 

εὑρεθῆτε. 40 ᾿Ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ' καὶ προσκαλεσάµενοι 
γὸ 09 {οαπᾶ, Απάᾶ ἴπεγ ποχθ Ῥοχδιηᾶθοᾶ Ὦγ Ἠϊπα: απᾶ Πανίπρ ομ]]εᾶ ἴο 

τοὺς ἀποστόλους, δείραντες παρήγγειαν  µμὴ λαλεῖν 
{ὔποπα] πο, 8ΡοΡΊ198, Ἠανῖωρ Ῥοφΐοια 1ἴΠ6γ δι]ο]ηοᾶ [γποπα] ποῦ ο ϱρεα]ς 
σμωπν - νο , ) ο νι ο ὰ ο , ο) / Ι ε 
ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ 1ησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν Σαὐτούς.ὶ 41 Οἱ 
1 Ίλο ΤΑΙΠΘ ΟΕ ύ981Β, απά τε]οββθᾶ 1Ἠοθπι, ἜἨοαγ. 

μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου ' τοῦ 
ΥἨθχθίοίθ. ἀερπχΏθᾶ ο αθ]ο]οῖπρ Στοπα [πο] Ὅχθδοπορ οἳ ἴπθ 

συνεδρίου ὅτι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ κατηξιώθησανὶ 
Βιιπποάσίπα ππαῦ ἍᾖἆΈος {πο 118ΥΩΘ. οἳ Ἠϊπα Του πετθ αοσουαηί{θά ψ/οτῦἩγ. 

ἀτιμασθῆναι'; 42 πᾶσάν.τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ’ οἶκον 
το ο ἀϊσῃοποιγθᾶ, Απᾶ 6ΤΘΙΥ. αγ 1Π 1πο {επιρίθ απᾶ Ἱπ ἴμο Ἠοιβες 

οὐκ.ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι }Ῥ]ησοῦν 
αυ οθα5εᾶ ποῦ σθαολμίηπρ Ἀπᾶ εππουποίηρ {πο ρ]αά ὑἸάϊπρβ-- «οεβαβ 

ΔΝ ΄ 

τὸν χριστόν.! 
ἴμθ  Ομσ]εῦ, : 

ι . ” ε [4 ΄ ΄ ὦ ” 

ϐ Ἐν. δὲ ταῖς. ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν 
Βυ0 1η 'ποβο ἄλγβ ΞταυλΗ1ρ]γψίπΕ 111οθ "Εἱβοίρ]θΒ 

ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν. πρὸς τοὺς Ἡβραίους, 
Ἔλογθ 91059 3 πιυχπαμχίπρ οὐ ἈἩἨθ]]οπῖαί5 Αραϊηδυ ἴμο ἨσῦτεπΒ, 

ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ 
Όεςααβθ Ἅπετο ογοχ]οοκθᾶ ἄπ ᾖπο Σπιϊπίκἰχαθῖοη. 144117 

ιο . δ. .” [} 4 ε ” Ν ” 

χῆραι.αὐτῶν. 3 προσκαλεσάμενοι.δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος 
Ὁ απεῖς νγ]ᾶούγβ, Απά 2μανίπρ οα]]οᾶ 50ο [παπι] 119 Ἓνπγε]το {ἴπο τα] ἡ1ᾶθ 

τῶν μαθητῶν, πεῖπον,' Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς, καταλείψαν- 
οἳ ἴμθ ἀἱδοίρ]ες, βαίᾶ, Νου βοόπα]γ 1 15 [1οτ] 8, 1εανίπρ 
« Λ ’ - ” ” / ϱ) ’ 

Τας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις. 8 ἐπισκέψασθε 
'Ἡθ ποτά οἳ ἀοᾶ, ἴο αὐίεπα 180165. 1,οοΚκ οι 

τοῦν,! Σἀδελφοί,ὶ ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουµένους 
ἐλοτοίοτθ, ὈῬτοίμτο, Ἄππθη 38Γ0Π1 “ΑΠΙΟΩΡ 5ΥΟΠΣΡΟΙΥΘΕ, “Ὀοσμο ΤΥ/ΙΤΠΘΕΒ 5ο 

ἑπτά, πλήρεις πνεύματος: ο καὶ σοφίας, οὓς ἵκατα- 
Άρυχθα, Συ] οἳ [ζμα] "Βρίτϊό 1ΗοΙΨ ᾽απᾶ πήδάοτα, Ποια πο πη]] 

στήὀομενὶ ἐπὶ τῆς-χρείας-ταύτης' 4 ἡμεῖς. δὲ τῇ προσευχῇ 
Ἀρροἰπῇ- ο ουες 9Η18 Ῥυβίπςβς ; Ῥαῦ νο ῦο ΡΙΒΥΕεΤ 

καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσοµεν. ὅ Καὶ 
Βπά πο Ἅτηυ]δύχγ ο ἴἩ ποτά τν] βὐελάξαβΏ]γ οοπΌἴπαθ, Απά 

ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους; καὶ 
τας “ρ]οβεῖηρ 11μᾳ Ἀξηγίης ὮεΕΟχΘ 91 Ὅηο ΄ πι] {ᾷο; απᾶ 

ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη" πίστεως καὶ πνεύ- 
ἴλογ 9Ἡοβθ ΒΙΕΡΠΕΗ, 8 ΠΙΑΗ. Σα]] οἱ {10 απᾶ [υπο] ρδρί- 

µατος ἁγίου, καὶ Φίλιππο», καὶ Π]ρόχορο», καὶ Νικάνορα, καὶ 
τὶς 1ἨοΙγψ, απᾶ ἍΕΡΠΗΙΠΗΡ, Άπᾶ Ἐτοοβοταδ, απᾶ ἩΜΙΟΑΠΟΣ, απᾶ 

ἜΤίμωνα, καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον προσήλυτον ᾿Αντιοχέα, 
ΤΙΜΟΣ, . απᾶ ἍῬατπιαηββ, θπΠἀ ἨΝίοοΙις Ά Ῥχοβε]γίθ 06 Απόίιοςα, 

ϐ οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων' καὶ προσευξάµενοι 
Ὢνποχη ἴμογ δεῖ Ῥείοχθ τμο 8Ροβ{]ε5; Απᾶ Ῥατίηρ Ῥταγεᾶ 

. , - - ο μΑ ΄ -- ” 

ἔπεθηκαν αὐτοις τὰς χεῖρας.' 7 καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 
ΤἨεΥ Ἰηᾶ ἎοἨυ ποπ 1µ4π68, Απᾶ ἴπο Ἅµπτιοτά οἳ ἄοά 

927 
"πυοχ]ς ο ο παθπι, 16 νη]] 
οοπιο ο ποαρηῖ: 99 Ῥα5 
1Γ1ἱ Το οξ ἄοᾶ, γο οµη- 
ηοῦ οτετίἩτουν 16; 1οβε 
Ἠαρ]γ γερο Εοαιπά οτος 
το Ἀρηπυ αραϊη»δῦ οά. 
40 Απά Το Ἠϊπι 1ΤΠογ 
αρτοσᾶ: απᾶ ση Μεγ 
Ἠπᾶ οα]]οᾶ πο 4ροβ/{]6Β, 
ππᾶ Ῥεαίεη {λεπα, ἴπογ 
σοπιωρπιάθᾷ ἐλαῦ ΌἨΠεΥ 
Επου]ᾶ ποῦ βροβ]ς ἐπ 
'Ἠο ΤΑΠΙΟ οἱ Ός6βι, 
οηᾶ Ἰεῦ Ίλποπι Ρο. 
4] Απᾶ ἴπεγ ἀερητίοᾶ 

«ΣΤΟΠΙ πο Ῥτθδεησο οἳ 
ἴλπο σοιποῖ], το]οϊοῖπρ 
Ὅπαῦ Όπου πγοτο σοαηί- 
εἆ πτνοΥῦπγ ἴο δι ος 
ΒἨβΙαθ ΤοΥ Ἠ]5 ΠβΠΙΘ, 
42 Απᾶ ἁαῖ]γ ἵπ' ἴπο 
ὕεπαρ]ο, αηᾶ ἵη οτοτγ 
Ἰοιςθ, Ό]θΥ οεαρεᾶ ποῦ 
Ἔο ὕθβοἩ απὰ Ῥτθβοῖ 
ζεβας Ομτ]βῦ, 

ΥΠ. Απᾶ Ἰπ. ΤἨοβθ 
4878, πιπση. 11ο η πτη- 
Ῥοχ οἳ πο ἀἱδοῖρ]οβ 
πας τι] 01ρ]1]σᾷ, ἴποτθ 
ΑΥ056 α τισ ΗάτίΏΡ ΟΕ 
πο ἄτεοίαμς αραῖαβῦ 
Ὅπο Ἠεῦτοθνβ, Ὀδοβιβθ 
τΏεὶχ πσ]άον/β ἍἨΊΤΕΓΘ 
πορ]οοῦεᾶ Ἰπ Ό]μο ἀαῖ]γ 
πηϊηϊβυχαΜΊοἨ.. 2 Τη9ς. 
τμηο ὕπγο]το οβ]]εᾶ {πθ 
τοι] θαᾶο οἳ ἴπο ἀϊβ- 
οἵρ]θς 4Ο ἐ]ιεῖα, επιᾶ 
Βα1ᾶ, Τὺ 18 ποῦ χοασοτι 
τπαῦ νο Εποα]ᾶ Ίθανθ 
'μο γγοτᾶ οἱ ἀοᾶ, απᾶ 
56χγο {πῦ]6β, ὃ ἨΓΠθύθο 
29χ9, Ώχθίμχεη, 1οο]ς Ψθ 
ουῦ ΒΙΙΟΠΡ οι ΕΘΤΕΠ 
Ίησπ οἳ Ὠοποςῦ τεροσῦ, 
Συ]] οἳ πο Ἠο]γ ἄποβί 
ΆΏᾷ υν]βάοπα, ΝΏΟΙΗ Ίπθ 
τΏηςΥ πρροϊπῦ ΟΥεΓ ΠΒ 
Ῥιβίποβ, 4 Βαῦ πο 
πι] ρὶτο οβε]τεΒ 
οοπἵπιβ]]γ ὕο Ῥταγες, 
Απᾶ το ἴπεο παΙπΙβῦτγ 
οξ πο ποτά. ὅ Απά 
'ηἩθ µβαγῖηρ Ῥ]οβ5θᾶ 
ΊἩθ ὙΠπΠοιἰθ πηιμ]{]- 
ναᾶθ: απά ἴπεγ οΏοβθ 
Βίερπεῦ, ο πια Σ1]1 
οἳ {Αβ11Ώ απᾷ οἳ ἴπθ 
Ἠο]ψ Ἠοβί, απᾶ ΕΠΙ- 
Ἡρ, Ἀπᾶ Ῥνοσ]λογίβ, 
ΑΠ ΝΙσαποΥ, οπᾶ Τ]- 
ΊΠΟΠ, Απά ΤαΥΙΗΕΠΑΕ 
απᾶ ΝΙοοἷβ  ῬΟΒ- 
εἸγίο οἳ Απίϊοςα: 
6 πνποπα μου φοῦ Ῥε-, 
{οτο {πο αμορί]ας5: απά 
πυΏση {Πογ μαᾶ γμταγσᾶ, 
ΤΠογ ]αϊὶᾶ 1Πεῖν πα ἄςφ 
οη {ἴΠειι, 7 Απά ἴπθ 
πγονᾷ οξ ἄοάᾶ Ιποτεαξςεᾶ; 

1 οὗ δυνήσεσθε γο υπ] ποῦ Ῥε αδ]ο Ὥτην. πι αὐτούς ΈΠθπα ΟΤΤτΑ. 
[ενω ]) τττα. 
χριστὸν Ἰησοῦν ΤΤΤτΑ. 
ἕν- ἁγίου αΠΊΤΤΑ. 

22 

4 εἶπαν ΤπτιΑ. 
Υ καταστήσωµεν Νο ΠΙΑΥ Αρροϊηῦ ΕΥ, 

ο--. αὐτοῦ ΑΙΤΊΤΑΝΓ; κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ΗΤΤΑ. 
χ δή Ιπάροεά Σ;» δέ Ὀυΐῦ Τ. 

π πλήρης 1. 

λ 

π.. αὐτούς (γεαᾶ 
Ρ τον 

5---ἀδελφοί 1. 



898 
Απᾶ {πθ ΠΆπΙΡοΥ οἳ ἴ]θ 
ἀῑςοῖρ]ες πια]0ἱρθά πα 
Φεταδαίθια μρτενί]γ; 
απά α Ρτοπῦ ΟΟΠΙΡΟΕΠΥ 
οἳ ἴπο )Ρεῖε8ίβ οτο 
ορεᾶ]οπῦ Το {πο Εαἰ{Η. 

8 Απᾶ Βύορ]οπ, {]] 
οἳ Εν απἀ Ῥοπας, 
αἀἱᾷ ρτεβῦ νγομᾶθτβ απᾶά 
ΤΩΙΤΠΟΙΟΒ ΑΏΙΟΝς ἴπο 
ΦῬεορ]ο, 9 Έπου ἴπενο 
ΏΓΟ86 οεχία]η οξ ἴμο 
Εγηαροσιθ, πλϊοϊἸἾ 18 
ομ]]σά ἴιε δ/πασυσιθ 
οἳ {ἴπο Τά ροσί1μς8, ππά 
Ογτοηίππ8, απά λΙοκ- 
Αηχίλης, απᾶ οΕ που. 
οἳ Οἰ]]οίη απὰ οἳ Ααῖα, 
ἀἹερυθῖηπρ πα Βδίε- 
ῬὰεΠ,. 10 Απᾶ Ίπεγ 
πγετο ποῦ αΡ]9 Το τορῖδί 
119 π]εᾶοπι απᾶ {πο 
αρὶτι Ὦν πΠΏῖοἩἈ θ 
ΒΡρακθ, 1] ΤπεηΠ {Πο 
ΒαῬογπθᾶ πασπ, π]]ο 
Ββἱᾶ, Ίο Ὠπτο Ἠθητά 
Ἠϊτα εροα]ς Ῥ]α5ρΠο- 
πηοιβ Ἰνοτάς αραϊἰποῦ 
Ἴ10568, απᾶ αραϊπεί 
οά. 12 Απᾶ {πε 
βεϊττεᾶ αρ ἴλο Ῥεορ]ο, 
Απᾶ {ῃο οἰάετ., απᾶ 
119 βοτῖθθΒ, απὰ 98ΠΙΘ 
Ἄπροη ΛΙ, απᾶ οπἹρΏῦ 
Ὠϊπα, αιιᾶ Ὀτοιρ]αῦ 11 
το ἴλο οοιπο!], 12 απά 
Βεῦ π1ρ 4156 τνΙίπθβδος, 
σπῖοα βηἱᾶ, ΤΠἱ5 πια 
οοπξο![Ἡ ποῦ [ο βΡρου]ς 
Ὦ]αδρποπιοις Ὑποτβ 
οραῖηθῦ Ὥἰπίβ ἍἈἨοὶγ 
Ῥίπσα, απᾶ ἴπθ Ίαν: 
14 ΕοΥ Ὑς Ὠπτο Ἰθατᾶ 
Ἠϊπα Β47, ὑλλῦ ἰΠὶ5 ᾖο- 
Βα5 οἳ Ναζαχοα επα]] 
ἀοξίτογ ἰλὶβρίπος, απά 
βΏα]]. ὀἴιππρθ (πο οις- 
{οπι5 πυπῖολι ἌΤορε5 ἆθ- 
Ίϊνεγεά απ”, 15 Απά αἲ] 
{παύ 5αὐ 11 {ο σοιποῖ], 
Ἰοοκίαρ βἰοά ξαδῦΙγ οἩ 
Ἠλπι, ΒΑΝ Ἠϊς ἔασθ 88 
16 Ἀβὰ Ῥεθη [ο {αςθοξ 
ΒΏ ΒΗΡΕΙ. 

ΤΙ. Τπιεη βαῖᾶ 119 
Ἠϊρῃ Ρτὶεβ6, Αγ 0Ἠθβθ 
ἐπίπρβ ϱοἳ 2 Απά Ἡθ 
Βαϊά, Μο, Ὀτείπχευ, 
Βᾷ {Α{Ἠ6ΓΒ, Ἡοαχκει 
Τπο ἄοά οξ ρ]οτγ αρ- 
Ῥεατοᾶ αμέο ος Εαΐθς 
ΑΌΓαΠαπλ, ΠΠεη Ἰθ 
πας Ἰπ Μοεοροίαταία, 
Ὥεέοτο Ἡο ἀπεὶιυ ἴπ 
ΟΠΛΥΤΑΠΣ, 3 απά εκὶᾷ 
πηζο Ἠΐπι, οὐ τηςῬ οι 
οἳ Ἡγ οοαηῦῦγ, απᾶ 
ἔτοτα ὕπγ Κἰπάτεᾶ, απᾶ 

ΠΡαΑ ΕΙΣ. τι, ΥΠ." 
ιά - . . -” ηῦξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μάθητῶν ἓν Ἱε- 

Ιποχεηβεά,  απᾶ ὅπας Ἱπαα]υ]ρ]θὰ 11ο Ππαραχ 308310 5ἀἱποῖριε πι 0- 
ῃ , ν.- τι 

ρουσαλὴ μ σφόδρα, πολύς.τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον 
χιιβαλοπα. 

τῇ πίστει. 
Ίο ἵπο {Εαἴ(ῃ, 

8 Στέφανος δὲ πλήρης. ὙπίστεωςἹ καὶ δυνάμεως ἐποίει 
Ἆπά ΡΙορμΠοπ, ΕΙ οἳ Σα10Π Αβπᾶά Ῥοπος, στουρηε 

τέρατα καὶ σημεῖα µεγάλα ἐν τῷ λαφ. Ὁ ἀνέστησαν.δέ 
ΠΨΟΠ(ΟΥ8 απᾶ Ἀθίρηβ α1ρτοαῦ ΑΠΙΟΗΠΡ.ΊΠθ Ῥεορ]θ, Απά 4Γ059 

τινες; τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης! Λιβερτίνω», 
οετίαϊπ. ο ἔοβο οἳ πο ΑΥΨΠΗΡοΟΡαε σπ]]εᾶ 14ραήπεβΒ, 

καὶ Κυρηναίων, καὶ ᾿Αλεξανδρέων, καὶ τῶν .. ἀπὸ Κιλικίας 
Ἀπᾶ οἳ ΟστοπΊαπβ, απᾶ ο Αἰεχαμάτίαπβ, απᾶ οΕ ὕπομθ ἔχοα ἍΟοἷς 

ἕκαὶ ᾿Ασίας,''“συζητοῦντες! τῷ Στεφάνῳ' 10 καὶ οὐκ.ἴσχυον 
απᾶ ἈΑδῖα, ἀἱδρι πρ ππὶθα ΒΙΕΡΗΘΗ, πιά ἴλου πτετε ποῦ αΡ1θΘ 

ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ἐλάλει. 11 τότε 
Μοτεςὶσ πο πδάοιι απᾶ {πο αρὶτϊῦ ὮΥ πΥπΙοἩ Ἡρ 5ΡροΚο, Έπεα 

« ’ ” ΄ “ αλ ΄ ο) . ”. ΄ 

ὑπεβαλον ἄνδρας, λέγοντας; Ότι ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦν- 
Ίπογ βαροτηθᾶά Ί6Π, βαγΊης, Πα Πατο Ἠθατά Ἠίπι Βρουκίης 

τος ῥήματα βλάσφημα εἰς ὑΜωσῆν! καὶ τὸν θεόν. 12 Συν- 
Ἄγγοτᾶς ᾿ΡΙΑΕΡΠεπΙιοΙΒ αραἰπαῦ 310568 θά οά., 33Ἠ9Υ 

εκίνησάν τε τὺν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς 
ββε]χτεᾶ "ὰΡρ ἸΕπᾶ Ἡθ ῬεορΙίθ αλπᾶ Ἅᾖἴπο θ]άετβ Ειμά πο 

γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτόν, καὶ ἤγαγον 
ρογίθυΒ, 8Πᾶ οοΠΙΙΠΕ προπ. «που βεϊσοᾶ ἆϊπα, απά Ῥτουρηί 

» μα μ ” ΄ 4 ” 

εἰς τὸ συνέδριον, 19 ἔστησάν-τε μάρτυρας ψευδεῖς, 
ΓΠπἱ1] ο πο βαπποάτίπα, Απᾶ ἴμογ ϱοὺ 3γ/Ι{1ΘβΝΘ8 1{α]ςο, 

λέγοντας, Ὁ αμ ωποςοῖτου οὐ.παύεται "ῥήματα βλάσφημα 
ή ΒΑαΥίΏΡ, 18 Ώ]8Η. ἆοος ποῦ 66836 3γγοχᾶς 3 ΡΙ46ΡΙΙΘΙΗΟΙΗ 

λαλῶν! κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου ἀτούτουϊ καὶ τοῦ νόµου. 
αοροακὶπρ πβαἰπς 3ρ]ασο Ἅμο]γ αμιία Ἀπά ἴΠο ἍΊαπη; 

14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος, “Ότι Ἰησοῦς ὁ Ναζω- 
20χ τνο Ώαγο Ώσπτάα Πίτα ΒΗΣΙΩΡ, ππας 3δεβιβ 3πο “Νυσαν 

ω τ , Π , » ον , η ραῖος οὗτος καταλύσει τὸν.τόπον.τοῦτον, καὶ ἀλλάξει τὰ 
ΣΡΡΙΠ ο] πγὶ]] ἀεςίτογ 9π]5 ρ]ασο, Απᾶ υγ]]] οΏβπρο ἴλς 

ἔθη  ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωῦσῆς. 15 Καὶ ἀτενίσαντες εἰς 
οιιβίοπαβ Πο 3ἀθ]]τοτθᾶ ᾖ5ἵο”μς 2Μο56Β. Απάαὰ Ἰοοκίπρ Ἱπίεπε]γ οἩἳ 

αὐτὸν «ἅπαντες! οἱ καθεζόµενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ Ιεἶδονὶ τὸ 
ΠΤΩΤ 811. πο Βαῦ ἵπ 1πθ Εαπλθάτίπα βαπ 

πρόσωπον.αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου. 
Ἠἱ8 2459 5 [ίποθ] 44609 οξ ϱΏ βπΏρε]. 

’΄ Εἶπεν δὲ ὁ ἀρχιερεύς, Βἰ 5ᾶραὶ ταῦτα οὕτως Ἀξχει": 
Ἅπα “εαῖᾶ 10π9 81Η δρχῖοςῦ, «μεν Ἴ]θρο 5εηΐπρβ "ο δρτθ 

ὢ Ὁ δὲ ἔφη, Ανδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. ὁ θες 
Απά Ἰθ βαἰά, Μεν ῬχοίμχθἨ απᾶ Ἅ«Ξ89ΠοΙΒ, ἩραζΚΘΗ, Το ἀοά 

” ος», ” - υ.. -” ” ο] η α) . 

τῆς δόξης ὠφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν ᾿Αβρᾶὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσο- 
ον ο ΡΙοχ7 αΏρεατθᾶά ο ος Ξαΐπετ ΑΡχαµαΙα Ἠοῖπς Ἱἵπ Μεεο- 

ποταµίᾳ, πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαῤῥάν, ὃ καὶ εἶπεν 
Ῥοΐαταία, Ῥεξοσθ 3ἀπε]υ 1η9 1π ΟΠαΙταἩ, θπά επὶᾶ 

πρὸς αὐτόν, Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς.-σου καὶ Ἰέκι τῆς συγγενείας 
το Ἠϊπ,  6οοιῦ Έχοπι ΤΗΥ Ιηπᾶ Απᾶ Έτοπα “κἰπάτοὰ 

κ χάριτος ΟΕ ϱτασθ αΠΤΤΓΑΥ. 
υ Μωὺσην αΙπτιΑσ. ὃ 

(πεαὰ ἴπε Ἠο]γ Ρἱαςθ) αμττιΑΥ’. 
Σ--- ἔχει ()έαὰ [ατε]) ν. 

1ΤΤΙΑ. 

Σ τῶν λεγομένωνπ. --- καὶ Ασίας 1, 
βλάσφημα ὠΙΤΊΤΑΥΝ; λαλῶν ῥήματα Τι. Ἅᾗ -- τούτου 
ε πάντες ΠΤΊτ. { εἶδαν Ίτ. Εξ -- ἄρα ΙΠτι[Α]. 

εκ ιω]τ[Α]. 

οχσσθε(Ιπρ]Σ, απὰ ϱ ρτεαῦ τοπ] λιάο οἳ ἴλα Ῥτϊθρυϐ ' ν/θτθ οὈθᾶίεπέ 

5 συνζητοῦντες 

ο π 



δε ι 

ντ]. ΑΤΡ; 
π ” ” ν ης ο σου, καὶ δεῦρο εἰς γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. 4 Τότε ἐξελθὼν 

ΗἩΥ απᾶ «ϱοπιθ Ἰπίο Ἰαπᾶ υΓΏ]οἩ 1ο ἴπαρ 1 ππΙ]] «Ἠοὶ. ΊΤπεπ 'ροίπρ οπῦ 

ἐκ γῆς Χαλδαίων, κατῴκησεν ἐν Χαῤῥάν, κἀκεῖθεν 
Στοτι ΓἩ6] Ἰαπᾶ ο ΟΠα]άσαμ5, Ἡο ἀπνε]ε 19 ΑΊΤΑΠ, Απᾶ ἴπεποῬ 

μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν.πατέρα αὐτοῦ, παν αὐτὸν εἰς 
ΠΕΙΟΣ 341εά αΠὶς Σξαΐμες, 6 τοπαοτεᾶ. Ἠϊπι ᾖΊΙπῖο 

τὴν.γῆν.ταύτην εἰς ἣν ἡὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε ὅ καὶ οὐκ 
ΜΠ18 Ἰαμᾶ 1η πὙυλίοεα Ὑτο πουν ἀπγο]]. . Απά ᾖὁποῦ 

ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομµίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα.ποδός' 
με Αάἱὰ ρῖτο {ο Ἠϊηι αΑἩ Ἰημετίίαπορ π 16, ποῦ ετοηπ α {Ξοοῦ ἐτεβᾶ; 

καὶ ἐπὴγγείλατο Ιαὐτῷ δοῦναι! εἰς κατάσχεσιν παὐτήν,' καὶ 
Απᾶ  τῬτοπιϊςοα Μο Ἠϊπαι {ορῖτο "ξὸτ 3α ΄ΡοΞΞΟΞΞΙΟΠ. 16, βπᾶ 

-- ’ -” - 

τῷ σπέρµατι.αὐτοῦ μετ αὐτόν, οὐκ όντος αὐτῷ τέκνου. 
40 Ἠ]8 5θεά ΒΕἴεσ Ἠΐπα,  Ίμετθ ποῦ Ῥείϊηπρ ἴολῖπ κα οπῖ]ᾶ, 
/ ” 

ϐ ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεός, Ότι ᾖἔσται τὸ.σπέρμα.αὐτοῦ 
Απά “5ροκθ 3ελιβ χᾳοᾶ: ΤΠαξ 35πα]] “99 1Πῖς 3βεθᾶ 

3 ” 2 ΄ 3 ΄ » . 3 πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ 
Ά 5ο]ουχπος Ἰπ 4 "ἹΙαπᾶ Ἅᾖ85ἱΓ4ΠΡΕ, Απᾶ ἍΊἨεγ π]] 6ΠΏ5]ατο Ἅᾖδ σπᾶ 

΄ ΄ 

κακώσουσιν  ἔτη τετρακόσια. Ἰ καὶ τὸ ἔθνος ᾧ 
1]]-ἰτεαῦ Π6] Ύγεατς 1ΐοατ “Παπάτεᾶ: Άπᾶ ἴμο παῖθῖοηπ {ο πΠἩῖοἩ. 

΄ .. οδουλεύσωσινϊ  κρινῶ ἐγώ, Ρεῖπεν ὁ θεόςὶ καὶ μετὰ 
Ώιεγ τας Ὀθ ἵπ Ῥοπάαρθ ππ] ἠπᾶρο 1, εα]ᾶ αοᾶ: Ἀπά Ἅαξίετ 

ταῦτα «ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν µοι ἐν τῷ τόπῳ 
{ῃαςο {]ήπρς ἴπεγ 5Ηα]] οοτιε ξοτέἩ απᾶ βεγτθ πα 1ῃπ 3ριασθ 

τούτῳ. 8 Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς' καὶ οὕτως 

πεγνι 

αμμῖς, Ἆπά Ἡρραγο ᾖἴο Πϊΐπι α οοτειαπί οἳ οἰτοαπιοίδίοη! απᾶ ἴπαβ 
Φ) ης ῃ . π - -- 
ἐγέννησεν τὸν ἼἸσαάκ, καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
Ί9 Ὀεραῦ Ίδααος, Απᾶ οἰτοαπισ]ςεᾶ Ἠϊτπι ᾖἴπο ᾱπγ 

ὀγδόῃ' καὶ 31ὸϊ ᾿Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ 1ὸὶ Ἰακὼβ τοὺς 
αρ]ρηίῃ; Απᾶ Ἴδβαο [περαῦ] ᾖασοοῦ, απᾶ ζασοῦ τμθ 

δώδεκα πατριάρχας. “9 καὶ οἳ πατριάρχαι ζηλώσαντες τὺν 
ἐπθ]νο ΡαἰτίατοΏς, Απᾶ ἴπο µτῬραϊτῖατοὮς, επττῖπρ 

Ι ΄ 

Ἰωσήφ ἀπέδοντο εἰς Αἴγυπτον' καὶ ἦν ὁ θεὸς μετ 
1Ο5ΕΡΗ, Βο]ᾶ Πίτα] 1πίο Ἐργρῖυ. Απά Ἴπββ 16ο τα 

αὐτοῦ, 10 καὶ Σἐξείλετο! αὐτὸν ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ, 
Ἠΐτα, Ἀπά  ἄο]ιγετεᾶ Ἠϊπ ουν οξ αἱ] Ἠϊ5 ἐτιυα]α{ῖοης, 

.Λ” - ἃ ΄ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν "ἐναντίονὶ Φαραὼ βασι- 
ἈΑπᾶ ῥΡατο Ἠϊπι «ἆανοιστ απᾶ πὶδάοπι Ῥεξοτα Ἐλπαταοῦ. κῑπρ 

- [4 » /΄ . 

λέως Αἰγύπτου, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἡγούμενον ἐπ᾽ Αἴγυπ- 
οἳ Βαγρῖ, απᾶ Ἡε αρροϊπίοά  Ἠΐπα πα]ος 0Τες Ἐρτρύ 

τον καὶ ' ὅλον τὸν. οἶκον αὐτοῦ. 11 ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην 
απᾶ Ἀνιποῖο αΠῖ5 Ἡοιςε. Ῥιέῦ ὅοαπας 1 ”{απαῖηθ Ώροπ 3γ/Πο]θ 

μα ” αυ Δ Ν ο 

τὴν γῆν Αἰγύπτου! καὶ Χαναάν, καὶ θλίψις µεγάλη: καὶ 
1Ἡο Ἰαωπᾶ οἱ Βρτρῦ απᾶ Όπλα", απᾶ Ἀτίρυ]αθίοτ 1ρτοβῦ, βπᾶ 

8 ο Ε 
οὐχ. "εὕρισκον" χορτάσµατα οἱ πατέρες ἡμῶν. 13 ἀκούσας-δὲ 

3ᾷ41ᾶ “ποῦ "Απᾶ δεηςίοπαΏοθ 1ου “ΣαΐΠοΓΕ, Βαἡ “Βατίπρ «Ποητᾶ 
, Λ - 

Ιακώβ ὄντα Χσῖτα ἔν Αἰγύπτῳ,' ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας 
α1Ίαοοῦ ὅπας οοτι ΤΠ Ἐρτρῦ, εεπῦ ΕοτίἩ. 3281ΏοτΒ 
εν . νι - 
ἡμῶν πρῶτον' 18 καὶ ἓν τῷ δευτέρρ Σάνεγνωρίσθη! Ἰωσὴφ 
ος Ἀτεῦ: Ἀπά αὖ πο Βεοοπᾶ ἔἴππρ ππας τιλᾶε ΚΠοἩΥΠ κ«ἆο5ερα 
- - ”. - 

τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ Φαραὼ τὸ γένος 
{ο Πῖ8 ὈτείἨτεπ, απά ἝἛποπι Ίλρεοβπιθ το ἘΠαταοἩ {πε Ἑαταῖ]γ 

κ -Γ- τὴν ἴμε ΤΤΊτΑΥ. 
Πίτα τσ. ἃ ἂν τς. 
ΕπΤτΑΥΓ, α--- ὁ 1ΤΊτΑ. τ ἐξείλατο Ο1/ΤΊτΑΥΓ. 
7 Αἴγυπτον (τεαᾷ οΥ6Ι 8ἲ Βργρί) ἹτττΑ. ἍἩ ηὔρισκον ΤτΑ. 
δ ἐγνωρίσθη ττ. . 

5 ἔναντι Ἱ. 

1 δοῦναι αὐτῷ ΙΤΤτΑ ; δοῦναι αὐτὴν ἴο ρῖτο ἵϊ τν. 
ο δουλεύσουσιν ἴΠεγ πν!]] Ὀο 1Ώ Ῥοπάαρε τΊτΑ. 
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691196 Ἱπίο {πθ Ἱππᾶ 
πυἩῖοα 1 εἨα]] πει 
{Ἠθθ, 4 ΤΠεπ 6ΛπΠε Ὦθ 
οτί οξ {πο Ἰαπά οξ ἴπθ 
Οπα]άεραπ5, απᾶ. ἀπνοιο 
ἵπ ΟΠασταἨ: απᾶ ἔτοπα 
ἔπεπσο, πἩεπ Ὠϊς Εαἴ]ος 
πνβς ἀελᾶ, ης τοπιοτεᾶ 
Ἠϊπα Ίπίο ἐπί Ἰαπᾶ, 
πηατοῖη 7ο ποῦΥ ἀποι], 
6 Απᾶ Το ρατο Ἠῖτα 
3Ο0πθ6 ΙΠΠΟΓΙΓαΠςΟ 1Ἠ 
16, πο, ποῦ 8ο πιο] αθ 
{ο 5εί Ἠϊ5 {οοῦ οἩ: τεῦ 
Ἡθ Ῥτοπιϊξοά {ἴπαῦ Ὦθ 
ππου]ά ρῖνο 1ὲ {ο Ἠϊπα 
30 Β, ῬοβεβδδίοΏ, απᾶά 
το Ἠϊ8 εεθᾶ αξ{εῖς Ἠϊπα,, 
πγΏοη αξ 16ΐ Ἡε Ἠιᾶ πο 
οἙΙ]ά. 6 Απᾶ ἄοά 5ρακθ 
οἩ ἐΠίς πγῖεο, Τηαῦ ἔ 
βοοθᾶ «Ποπ]ά 5ο]οισπ ἴτι 
8 ΒἴχΑαπσθ Ἰαπᾶ; απά 
1παῦ ἔπεγςποα]ά Ὀτίης 
{Πεπαϊπῖτο Ὀοπάβρθ,βπά 
επίτοςἰ {ᾖοεπι οτΙ] ἔοασς 
Ἠαπᾶτεᾶ γ6µΙΒ, 7 Απά 
{πο παξῖοα Το πποτα 
{Πογ εΏπ]] Ὦο ἵπ Ῥοι- 
ἄαρο ση] 1 ]πάροε, 5εαἱᾶ 
αοάᾶ: απᾶ α1ίετ ἐπαῦ 
Απο {Ἡεγ «οταο ΣοτίἩ, 
Απάᾶ ΒΕΙΥΘ Ίππο ἵπ {ΠΙ8 
Ῥ]αοθ. 8 Απᾶ Ὦε ϱᾳτο 
Ἠϊπα {πε «οτεπαηῦ οξ 
οἰτουτηςϊβῖοη: απά βο 
Αὐτα]απι Ῥορηῦ Ίεβας, 
απά οἰτομπασὶσθᾶ Ἠϊτα 
Ίηο εἴσπίιω ἅατ; απᾶ 
Ίδααο δεραί ασ ασοῦ ; απᾶ 

{ Πποοῦ ὑεφαίἴπε ἵπε]νο 
φαἰτῖαβτοῃδ. 9 Απά ἴπθ 
Ῥαἰτῖατο]Ὦς πωοτεά τν τὰ. 
ΕΠΤΣ, 5οἱά {οδερῖι Ἰπΐο 
Ἐρνρι: Ὀιαΐῦ ἀοᾶ πας 
νΏξἩ Ἠῖτα, 10 απᾶ 4ε- 
Ίϊνετεά Ὠῖτα οαῦ οἳ α1] 
Ἠϊς αβΠΙοίῖοῦ5, απᾶ 
Εατε Ἠϊπι {ατουσ απᾶ 
ππὶςᾶοτα ἵωπ ἴπο εἴρης 
οἳἑ ῬματαοὮ Ἐϊπρ οἳ 
Ἑργρῦ; απἀ Το πιβάθ 
Ἠϊτι βοτετποςἕ ο0ἱες 
Ἐστρί απά αἲ] Ἠί5 
ἨἩοιςθ. 1] Μοπ ἴποτε 
οβΏ1θ Αα ἀοπτίΏ οτπετ αἲ] 
{Πε ]απᾶ οἳ Βατρί απἁ 
0Πβηλαπ, απὰ ρτεα[ αξ- 
Π]οξῖοη : απᾶ ουσ {- 
ΊΏοτς Εουαπᾶᾷ πο 5α5ίθ- 
Ώηθπςθ. 12 Βαῦ τπεἩπ 
15οοῦ Ἠθατᾶ εΠαΐ ἐποτθ 
πνθς οΟΤΏ ἵηπ Εβτρῖ, Ἡθ 
5επὲ οιῦ οἳσ {αίΠετβ 
Ἀτςῦ. 19 Απᾶ αὖὐ ἴπε 
Βεοοπᾶ Ἅἴπιε «ο5δερῃ 
πνας Πιαᾶε Ἐποππ ἴο 
Ἠϊ8 ὈτείΏτεηπ; απἆ ᾖο- 
Β6ΡΗΏ΄5 Ἀϊπάτθοά πβ8 
πιβᾷεηοππ πΠ{ο ΡΠΒ- 

πι αὐτῷ ἴᾳα 
Ῥ ὁ θεὺς εἶπεν 

ἕ -- ἐφ᾽ ογεστ, 
ασιτία εἰς Αἴγυπτον ΕΤΊτΑΊΓ. 
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Σ4ΟΗ. 14 Τῃοπ 5οηῦ ἆα- 
βορ]ι, απιᾶ σιι]]οῦ Ἠ]ς Έα- 
ἔλμος 245ο8 ἔο πι, αλιά 
81] Ἠϊ9 πάτος, ἔἨχθο- 
Ώσοτο απὰ ΆΕίοσπ βοι1Β, 
15 Βο0ασοὺ πγεπῦ ἄονυτι 
1πύο Ἡργρί, απᾶ ἀῑεᾶ, 
19, απὰ ος ΞΛἴΊἨοσΕ, 
16 απᾶ Ὕπετο οαχτίθά 
ΟΤΟΥ 1πίο Βσε[επα, απᾶ 
1αἱᾶ Ίπ Τἴμο εεριι]οἨτο 
Έλα Αρταµαπα Ῥουρβί 
ΣΟΣ  ΒΗΠΑ ΟΕ ΠΙΟΠΘΥ ΟΡ 
1μο 80Π5 οξ ΈΠΙΤΠΟΣ {16 
ζαΐμε οἳ Ἀγολεπαε 
17 Βαόῦ πλεπ πο παρ! 
οἳ ἴἩοθ Ῥτοπαϊεο ἀχει 
πλρ]ι, ν/ΏίοἩ ἄοᾶ ἸἨαᾶ 
ΒΙΥΟΥΗ 6ο Αρζηματα, ἴ1θ 
Ῥεορ]ο βτουγ. απᾶ ταπ]- 
πἱρ]]οᾶ ἵπ Ἐργρί, 186 411 
Ἀποίμος Ἰῑπρ Άτοςο, 
συηῖοἩ Ίεπου ποῦ ᾖο- 
ΒΕΡΗΠ. 19 Τηθ ΒΠΙΘ 
οσα] εαρυ]]ν νι 
οας ᾖἸπάχθεᾶ, απἆ 
ενΙ] οπτειιοαά ος 
ΣΑΙΊΕΤΒ, Βο ἴπαῦ ΤἨαγ 
οδεύ οαῦ ἐπεῖς γουηπρ 
οἩ]]άχοα, {ο {πο οπά 
Τπου παῖρΒῦ ποῦ το, 
320 Ίπ τ]]οὮ ἶπαρ Μο- 
ΒΘΑ 88 ΌοσἨ, απά σαβ8 
εχοοσᾶ(πρ «ασ, απᾶ 
πουτ]κεπεά αρ Ἱπ Ἠ]8 
ΦΑ{Πεχ’5 Ἠουςο ΊΌἨτεῬ 
ΧΠΟΠ{ΗΒ: 21 απᾶ ν/πεη 
Ἠ9 πας σα5ύ ου, Ῥ]α- 
χαοἩ) ἀααρηΏύες {οο]ὶς τ 
Ἠϊπῃ ἩΡ, απᾶ ποιχ]βηοθά 
Ἠ]πα ΣΟΥ Ἠος ΟΥ ΒΟΠ. 
22 Απᾶ Μος ΤΒΒ 
1εαχηοᾶ ἵπ 1] 11ο Ὅη]δ- 
ἁοπα οἳ ἴπο Ἐργρίϊαπς, 
ιά να παὶρηιν ἵπ' 
ππογᾶς απᾶ 1π ἀθθᾶβ, 
28 Απάᾶ πΠοπ Ἡοθ ν/β8 
Σα]] Εοχῦγ 7εβτΒ οἷᾶ, 6 
οβΏιό 1πῇῦο 18 ἨΠεατί {ο 
πὶεϊυ Ἠ18 Ὀτοίλτεα 119 
ομ]]άτοπ οἳἑ 1βγαρ]. 
24 Απᾶ αθεῖηπρ οπθ οΓ 
ἴλοπι ϱα8ετ ΤΥΧΟἨΡ, Ἠθ 
ἀαξυπᾶςα ᾖἠΐπι, απᾶ ᾱ- 
νοπροᾶ Ἠϊπα ἔλαῦ 88 
ορρχο»βθᾶ, απᾶ Επιοῖθ 
Τπο ἙργρύίαἨ: 25 108 
Ἠθ βιρρος5εᾶ Ἠ]8 Ὀτοί]ι- 
ΤΕΝ πυοι]ά Ἠαγο ππάεσ- 
βἰοοάᾷ Ίουν εμαῦ ἄοᾶ Ὦτ 
Ἠ1β Πατιά πγου]ά ἆθ]ῖτες 
"λλοπα : Ῥαῦ {πετ ππάετ- 
Βἰοοᾶ ποῦ, .26 Απᾶ ἴμθ 

ΠἹΡῬΑΒΤΣ. 

2τοῦ! «Ἱωσήφ.! 
οἳ ἆι ο. 

τ. 

14 ἀποστείλας δὲ ᾿ἹἸωσὴφ µετεκαλέσατο Ὁτὸν 
Απά Ἱανίηρ 5ομῦ πχ Ὃ ο 19 σα]1]εᾷ 8ος 

πατέρα. αὐτοῦ Ἰακώβ,! καὶ πᾶσαν τὴν.συγγένειαν. ξαὐγοῦ," Ξ 
18 {αΐπος 7πσοῦ, απᾶ ο] ἨήΦ Ἐἰπάτοᾶ, 

ο. ἑβδομήκοντα πέντε. 16 ἀκατέβη. δὲ! ᾿Ἱακὼβ εἰς Αἴγυπ- 
1ᾳργεπῦγ Άβτε, Απά πποπῦ ἄογγπ ἆασορ Ιπίο ρσρῦ 

τον, καὶ ἐτελεύτησεν αὐτὸς καὶ οἱ.πατέρες-ἡμῶν' 16 καὶ 
Ἀπᾶ ἀῑεᾶ, Ὦο Ααπᾶ. ος Ξα1μοτβ, απὰ 

µετετέθησαν εἰς Συχέμ, καὶ ἐτέθησαν ἔν τῷ ᾿µνήµατι «δϊ 
πνεχο οβστὶθοᾶ 9Υ6Σ Το ποιος ΑΠᾶά ἨὙγετθ Ῥ]αησθὰ Ἰπ ᾖΊπο ὕοπιο Πο 

ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου παρὰ τῶν υἱῶν ϱΏημμὸρι 
Ἀροαρπί ἸΑρχαµβτα 1ος Ώ ΒΙΠΙ ΟΕ ΠΙΟΠΘΟΥ Ἅ1ΓΟΠΙ ᾖ3πθ ΟΠ οἳ Έπιτπος 

ἔτοῦ! 3 Συχέμ. 17 Καθὼς δὲ Ίγγιζεν ὁ χρόνος τῆς' ἔπαγ- 
ο ο. Ῥυΐ 8 ἄτθυν πθΑΣ πο πι οἱ ἴμθ' ασ 

γελίας ἧς Ἰώμοσενὶ ὁ θεὺς τῷ Αβραάμ, ηὔξησεν ὁ λαὸς καὶ 
1η15θ ὉἩΊοὰἃ 3ΒΊΥοχθ 1ᾳοᾷ το Αχ ματη, Ἡπογοββεᾷ 1119 “ροορ]θ απᾶ 

ἐπληθύνθη ἐν Αἲ ὑστω 18 "ἀχρις' οὗ οἲ βασιλεὺς 
που] 01ρ]]θᾶ. 19 εσνῦ , Ἀκίηρ 

ἕτερος,' ὃς οὐκ.ᾖδει τὸν Ἰωσήφ. 1θο οὗτος ᾽ κατἀδαφισά μούσα 
μας πἩο Ἐποι ποῦ Ζο8εΡΗ, Ἠο ο... ἀθα]ῦ ϱαρ11γ 

τὸ γένος ἡμῶν. ἐἑκάκωσεν τοὺς-πατέρας."ἡμῶν,ὶ τοῦ ποιεῖν 
οἩσ τας, πώ ο οἳἳσ ΞΑΤΠαΤΒ/ πηρκΐῖπα 

πξκθετα τὰ βρέφη". αὐτῶν εἰς.τὸ. μὴ.ζῳογονεῖσθαι. 90 Ἐν 
“εκροβθᾷ α{λεῖτ ο. υμαῦ ο) ος ποῦ Ἠτο, Ίπ πμβοῖ 

καιρῷ ἐγεννήθη οΜωσῆς,' καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ' ὃς ἀἆνε- 
1Ἴπαθ ΓΡ Όοτη. Μοβες, . 5Πά πας Ῥεραίέα] νο ἀοᾶ; π]ιο πας 

τράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ '. τοῦ πατρὸς Ραὐτοῦ." 
ης αρ πιοπίΠΒ 1τερ Ἱπ ἴθ Ἠοιβθ οἳ Μΐ8 ΕμέΠοσ, 

91 αἐκτεθέντα.δὲ αὐτόν, τἀνείλετοὶ αὐτὸν ἡ θυγάτηρ Φαραώ, 
Απά “Ρροΐπρ 3εχρο5σθᾶ πο, νοο]ς πρ Ἠϊπι πο ἀααρηίεσ οἱ ΕΠΗΤΑΟΙΣ, 

κἀὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ: εἰς υἱόν. 39 καὶ ἐπαιδεύθη 
Ἀπᾶά ἸῬτουρλᾗῦ ων Ίΐτα Ἅᾖ31ογ . 30χ ΒΡΟΠΣ. Απᾶ Ἅνγας Ιηείτασεθᾶ 

υΜωσῆς! " πάσφ σο Αἰγυπτίων' ἦν.δὲ δυνατὸς ἐν 
1ΜΟβΘΒ ἀπ α]] Γ1πο] Ὃ ιο ο [119] Ἐρτρίϊαπβ, Απά Ἡρθ ΥΓΒΒ πάρνιγ .. 

λόγοὶς καὶ ᾿ἐνὶ ἔργοις. 399 Ὡς.δὲ ἐπληροῦτο αὐτῷ ΊἹτεσ- 
πποτᾶ απᾶ Ἱπ «ἀεοᾷβ, Απᾶ ΠἨΘΗΑ Ίνα Σα]1β11οά {ο Ἠ σα .”ο. 

σαρακονταετὴς" χρόνος, ἀνέβη ἐπὶ τὴν.καρδίαν.αὐτοῦ ἔπι- 
«Ροτῦγ ΥΘΒΥΒ 14 3ρετῖοᾶ, 19 οΑΠ1ΙΘ ἀπῖῦο Ἠϊ8 Ποατῦ το 

σκέψασθαι τοὺς. ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς υἱοὺς Ἱσραήλ. 394 καὶ 
ἸΊοο]ς προπ ηῖς Ῥχείμτεη. τπθ Βοπβ οἱ Ἰδχηο!; οπᾶ 

ἰδών τινα ἀδικούμενο», ἠμύνατο καὶ ἐποίησεν ἐκδίκησιν 
Βεεῖπρ Αα οθγῦαἰΏ 9Π6 μμ Ψτοπβεᾶ, πο ἀεξοπᾶςᾶ ΠηΙπα] απᾶ Ἀπεπροᾶ 

τῷ καταπονουμένῳ, πατάξας τὸν Αἰγύπτιον. 96 ἐνόμιζεν. δὲ 
πῖπα ρα σε ορρχεββεᾶ, ΄ Ἠατίπς επα]{ῇοη τὴ ο] επεα. Ἐὸν Ἡε ο... 

συνιέναι τοὺς. ἀδελφοὺς Χαὐτοῦ! ὅτι ὁ θεὸς διὰ χειρὸς 
Ἀπποα]ᾶ “απᾷειβὐρπᾶ απ] "Ῥτείμχαα νλαῦ αοά ”παπᾶ 

αὐτοῦ δίδωσιν Σαὐτοῖς σωτηρίαν.. οἱ-δὲ οὐ-συνῆκαν. 
1119 18 ρἰνῖαρ Ἔμετα βα]ταΏΙοἩ., Ῥυαυ ὑμος "απᾶργαίοσά ποῦ, 

η 
πμ πες πε της τν ο οονσροσσοσπν 

τοῦ ΕΤΤΤΑ. 
.- αὐτοῦ (γεαᾷ [118]) οι τττΑ. 

Ἡ σ [ολο τοῦ τττ, 

1 -- ἐπ᾽ Αἴγνπτον οπεχ Ἐρβγρῦ τής. 
:.ο Μωῦύσῆς ΑΙΤΤΤΑΥ’. 
χ ἀνείλατο ΑΙ ΤΊΤΑΥΓ. 

ν 4- αὐτοῦ (γεαά Ἠϊ8 ἀεθαβ) αμ ΤΤΙΑΥΓ. 
 σωτηρίαν αὐτοῖς ΗΤΊΤΑΥ). 

ἔκθετα ΗΤΤΑ. 
αυ τοῦ ΣΤΤΓΑ. 

[8ἱΑ]) ττι[Α]. 

5 αὐτοῦ (εσᾶ ΒΙ8 Γαπο]]ν) το. |.) ̓Ἰακὼβ τὸν παϊνας αὐτοῦ ΠΠΤτΑΥΓ. 
ἆ καὶ κατέβη ΕΤΤΤΑΤΓ. ε ᾧ ΘΙΤΤΓΑΥΓ :'Εμμὼρ' 1 ΤτΑΥΥ. 

- ἐν ἵΏ 1π]τ. ' ὡμολόγησεν Ρχοπηΐσεα τπηνΑ υγ, κα ἄχρι ΠΗΤΓΑ, 
πα --. ἡμῶν (πεαᾶ πο {αἴπει») ΏΤΊτΑ, η τὰ βρέφ 
Ρ --- αυτοῦ (γεαᾶ [115 ]) αὐτττΑ”. α ἐκτεθέντος δε 
5 -|- ἐν 1Ώ (γεαᾶ πάσῃ 811) τΈνΑ ΥΓ, ἓ-- ἐν Η1ΤτΑ. 

Ἡ τεσσερακονταετῆς ΤΊΤΑ, χ -- αὐτοῦ (γεαᾶ 



στ, 

26 τῷ 'τεῖ .ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη Απιὶ οἩ ἴμο Εο]]ονίας 

ΑΟΤ8. 
ο. , 

αὐτοῖς µαχομµένοις, καὶ 
αγ Ἠοιρροηχοᾷ Γο ἱμο8υ 1ο ΤΟ ουπτοπαΐτπρ, απά 

συνήλασεν! αὐτοὺς εἰς εἰρήνην, εἰπών, Άνδρες ἀδελφοί ἐστε 
πτροᾶά Ίο ᾖἵο ἍῬοαςϐ, βηγίης, Το Ἀνχυίητοα "4χθ 

δμεῖς' εἱνατίι ἀδικεῖτε ἀλλήλους: 27 Ὁ δὲ  ἀδικῶν 
. 79, πἩν ΊΥΥΟΠΡ 7θ σπθ αποῦΏςετ 2 Ῥαΐ Ἠο πο σναβ γΥτοηρίπρ Παῖ5] 

τὸν πλησίον ἀπώσατο αὐτόν, εἰπών, Τίς σε κατέστησεν 
πθίρΏρους ἡἑπταὸν απ ἍἨΐπ, .βαπῖπςσ, ἨΠο΄Ἴμεο πρροϊπίεᾶ 

ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἁἀἡμᾶςι; 38 μὴ «ἀνελεῖν µε 
χυ]ὶθς 8ηά Παᾶσο οπεχ απςὀ . ᾿ Το ραΐ {ο ἀθαῦῃ πιθ 

σὺ θέλεις, Ἀν.τρόπον  ἀνεῖλες εχθὲς! τὸν Αἰγύπτιον; 
Ἅῆιοι "πη]ρμορῦ, Ίπ ἔπο ἵνησ ἴποα Ρριήδοςέ {ο ἀθαίλ γοδτετάαγ ἴπο ἹΠρυρίίαπ2 

29 ᾿Ἔφυγεν δὲ Ἱλωσῆς! ἔν τῷ λόγφ.τούτῳ,. καὶ ἐγένετο 
Απα "Ποᾶ 11Ποποβ8 βὖ Ὀλῖς βαγίπᾳ, Ἀπᾶ Ἰοοπθ 

΄ Ν ΄ 3 ΄ ο) ΄ 

πάροικος ἓν Μαδιάµ, οὗ ἐγέννὴσεν υιοὺς δύο. 
Ά 5ο]ουχπος Ἱπ Γὔπε] Ἰωπᾶ ο λαάϊῖωπι, ποτ Ἅο Ῥορλύῦ Ἠνοιβ πο, 

90 Καὶ πληρωθέντων ἐτῶν ἔτεσσαράκοντα" ὤφθη αὐτῷ ἓν 
'Απά ᾖὁδρεῖῃπρ “Εα]β]]οᾶ Ἄγεπτβ αβοτὺγ ἈῬρεαχοᾷ ἵο Ἠΐπι Ἱπ 

φορα. ον ω ο» [η πα » Ἡ ἐρῆμῳ τοῦ Όρους Σινᾶ ἄγγελος "κυρίου ἓν Φλογὶ 
ἀεπετῦν οἱ πο Μοιπό Βϊπβ  ἍΑαπηηροι ο [πε] Τιονᾶ ἵπ κα ΆΏππαθ 

πυρὸς βάτου. 91 ὁ δὲΙΜωσῆςὶ ἰδὼν Ἰἐθαύμασενὶ τὸ 
οΕΒΐθ6 ο α Ῥι5Ἡ, Ἅπιά ΜΠοβοΒ πθεῖηρ [15] πνοπάστοᾶ αὖ Τηο 

ὅραμα' προσερχομένου-δὲ αὐτοῦ κατανοῆσαι, ἐγένετο φωνὴ 
ιβίοῦ; απᾶ 3οοπιῖΏρ ΄Πθαχ 119 {ο οοπδ]ᾶος [15], ἴπετο πας αι τοίοθ 

΄ κ κ ϱ ΄ | 92) ᾽ « . ο. , 

κυρίου "προς αὐτόν! 92 Ἠγὼ ὁ θεὸὺς τῶν.πατέρων-σον, 
ο [1πε] Τιοτᾶ ἴο Ἠΐπα, [ατα] {πο οᾶ οἳ ἴγ Ξ8ἱΠοΓΑΒ, 

ὁ θεὺς ᾿Αβραὰμ καὶ Ιὸ θεὸς' Ἰσαὰκ καὶ Ἰὸ θεὸςὶ ᾿Ἱακώρ. 
Ίπθ 6ο οξ ΑΡταββπι Απᾶ Πο 4ο ἍοΕΊβαββο απᾶ ἴἩρ 4ο οἳ Ζασοῦ. 

Ἔντρομος.δὲ γενόμενος ΙΜωσῆς! οὐκ.ἐτόλμα κατανοῆσαι. 
Ἅπά “ἰχεπιρ]ίπρ "Ἠανίπρ ΄ἛῬθουπιθ 1Μ98β68 κ" Ἠθ ἀμσεδῦ ποῦ οομςίᾶετ [6]. 

95 εἶπεν δὲ ̓αὐτῷ ὁ κύριος, Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν 
Απιά "Βαἱᾶ “ο Πΐτα 1119 "Τ,οτᾶ, 1100306 1ἵἩπθ ἍβππᾶκΙ οξ “5εοῦ 
τε ᾽ ΄ τω» | στ ια ” τ 5] ΄ 4 ἰδὼ 

σου ὁ-.γὰρ τόπος ἐν ᾧ ἕστηκας, η ἁγία ἐστίν. 94 ἰδὼν 
ΤΗΥ, 3Ίοχ ἴἩθ Ῥ]ησο οἩἳ ἨΠΙοΗ ἔμοα β{ωπᾶςθβῦ, ρτοαπᾶ "Πποιγ 118, ΒοοίΏμ, 

εἶδον τὴν ' κάκωσιν ᾿τοῦ.λαοῦ-μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ 
1.1 Ὅθ 1]]-ἰτεαϊπιεπό οἳ ΠΙΥ ῬεοΡρ]θ 1π ἘΡγΡῖ, απᾶ 

στεναγμοῦ αὐτῶν! ἤκουσα᾽ καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς' 
1πεῖτ ρτοαπῖτς Ἠεατᾶ, Ώπᾶ ΟΆΊ1θ ἀονπ Το ἴακο "οαύ ᾖλΠεπί: 

3- - ” ο ο Ἱὴ 2 »” Αν ᾿ 

καὶ νῦν δεῦρο, θἀποστελῶ! σε εἰς Αἴγυπτον. 95 Τοῦτον τὸν 
Απά ΠΟΥ σοπιθ, 1 γη] πεπᾶ Ἅ«πεο ὕο Ἐργρῖ. Τη] 

Μωὺσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες, Τίς σε κατέστησεν ἄρ- 
λϊωδθ6ς, Ὑν]οπα ἴΠογ τεξασοᾶ, εαγίπς, Πο 3ΐπεο Ιαρροΐπιεᾶ τα- 

χοντα καὶ δικαστήν ; τοῦτον ὁ θεὸς ἄρχοντα καὶ λυτρωτὴν 
Ίος Απᾶ ἍᾖἹωᾶροῦ Ὠῖπα ᾳοᾶ [78] Ότα]ος απᾶ ῥδά6Ιΐτοτος 
αλ” | ο Α Γ ΄ -” 5ο ; ῃ ο. ο -. 
ἀπέστειλεν ἐνὶ  χειρὶ ἀγγέλου τοῦ ὀφθέντος αὐτῷ ἐν τῷ 

αροπῦ Ὦσ {Γιπο] Ἠαπά οἳ [1π8] βπροα] πο 'αρροαχαᾶ ᾖἵο Ἠῖπι 1π ᾖἴλο 

βάτῳ.. 96 οὗτος ἐξήγαγεν αὐτούς, ποιήσας τέρατα καὶ 
πε. Τηϊ5 οπο 1οᾷ οτί Ίμεπι, ἸΠανίηρ πητουιρΏῦ Ὑ/οηᾶςτ» απᾶ 

σημεῖα ἐν ΣΥΠΙ ΣΑἰγύπτου!ἳ καὶ ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, 
βρω Ἅᾖπ [ΠἱΠθ] ]ηπᾶ οἱ Ερτσρύ Απά Ὦ ΓἩε] ἨΠεᾶ Ῥο8, 

το 

95] 
Ἰοχὺ ἅπσ Ἡσ αἸιοτιθοά 
Ἠ]πιαθ]{ξ απίο (ποπι α8 
ἔ]ιογ βίτουε, πιιᾷ που]ά 
Ἠπτο βοῦ επι ηὐ 9Π6 
αραϊπ, Ραγίπς, Β115, Υ9 
Άτθ ὈτοίἨτεν; ἩΥ ἆο 
Ὑθ ΊἩτοπΡ 0ἨΠ9 ἴο πη- 
οὔμοχ 2 27 Βαΐ ο ἐλαί 
αἷά ὮἩἨϊ5δ πεϊρηροιισ 
Ὑπουρ πταςῦ Ὠΐπι α- 
ππΕΥ, ΒΑΥΊΠΡ, ΊΝ Ἱο πιαᾶθ 
που ἃ τες; παπά α 
Ἰπάροοτεσις2 28 Ν]ὲ 
ἔλοι Ἰ41] Ἰαο, 45 {ποια 
ἀϊάᾶςεςί {πο Ἠστρήσα 
ψορίετάαγ τ 29 Έποα 
Ώεᾶ Μοσεα αἲ {Πὶς 8αγ- 
1ἨΠΡ, απ γ/Α5 α ΞΙΤΑΠΡΕΣ 
1η πο Ἰαμᾶ οί ΜααίαἩ, 
π/Ώοχθ Ἡο Ὀοριῦ ἔπο 
ΒοηΏ5. 30 Απά Ἡπεπ 
Σογῦγ ΤοεΠΙΒ ν/ετοθ 9χ- 
Ῥϊτεα, ἴἨστο αρροαχεᾶ 
το Ἠϊπα ΊΏ ἴμο γ/]]άοτ- 
Ὦ6β8 ΟΣ πιοιιΏῦ ΒΙΠπΑ Απ 
8Πρε] οἱ ἐμθ Τιονὰ ἵπ ῃ 
Ώδπιθ οἱ Πτο η α Ῥ4δῃ. 
5] ἨΓπεη Μοξος 5ητν 1, 
Ὢο ποπάετεὰ αἲ πο 
πἱρΏί: απᾶ ΑΝ Ίο πουν 
ἨθηΣ Το Ῥεπο]ά 1, ἴπθ 
νοῖσοθοξ {πο Τιοτᾶ «απαθ 

«Ἀητο Ἠΐτα, 92 δαμῖπα, 
Ἰ απι ἴμο οᾶ οἱ ἰπφ 
Ἔβ{ἨΠοδχς, ἴηο οᾶ οἳξ 
ΑΏΓΩἨαπη, ϱΏᾶ {Πο αοᾶ 
οἳ Ίβααβο, απά ἴλο ἄοᾶ 
οἱ ᾖβσοςῬ. Τπεη ΜοςδεΒ 
ἐτοπιρ]θᾶ, θπά ἁἀπτεί 
ηοῦ Ῥεποίᾶ, ὃδ Τπεηυ 
βα]ᾷ ἴΠο Τιογᾶ ἴο Ἠΐπα, 
Ῥιΐ οϐ {Ἡν εοος ἔτοπα 
τν {εεῦ : ος {πε Ῥ]ασθ 
ν/Πεχοθ ἴποα βἰαπᾶςςί 
18 Ἠο]γ ρτουπᾶ. 94 1 
Ἠανο θεῃ, 1 Ίατα 
Βο8Ν ἴἨο αΕΠ]οῦῖοη οξ 
ΏΙΥ Ῥεορ]θ ΥΙοὮ 15 ἵπ. 
Ἐργρί, απᾶ 1 ΊἸατο 
Ἠοιτα ὑΠεῖτ ρτοαηῖτΏᾳ, 
ΑΠά 4π1 ΟΟΠ1Θ ἀ4ογ/η ἴο 
ἀε]ῖτος Ίπεηπ.. Απά 
Ἰιοῖν 60Π16, 1 νγῖ]] κεπᾶ 
ῶπεο Ίπτο Ἡργρῦ. 
35 ΤΗΙ5 ἸΜο5εβ γ/Ποπι 
Έπογ τεξιαςθεᾷ, ΒΑΥΙΗΡ, 
Υπο πιβᾷο ἐῃθο ατα]ες 
Αηπάς ]αάρεᾖ ἔμθβαπιο 
αἱά ἄοά βεπᾷ ἰο δε 
ΧΗ]όΣ. απᾶ α ἄε]ῖγετες 
ΩΣ πο Ἠαπᾶᾷ οἳ ἴπο 
ΑΏςο] πυἨὶεἩ πρρεητεά 
ἵο Ἠϊωι 1π πο Ῥυδῃ, 
36 Ἡε Ῥτοιρβί ἴλοπα 
ουῦ, α1ΐετ ἴλμαῦ ο Ώρα 
5Ποιγεᾷ- ΠΙΟΜάΟΥ5 απᾶ 
ΒΙΡΊ8 1Π {ηΏθ Ἰηπᾶ οἳξ 
Ἐρτ)ί, απᾶὰ ἵηπ {πο Βεᾶ 
568, Είᾶ 1η {πο π]- 

:δὲ Ἐαυγ. 3 συνήλλασσεν ΤΤΤΙΥΓ. 
1ΠΤΑ. ἆ ἡμῶν 1ΤΤΙΥΓ.  ἐχθὲς ΙΤττΑ. 
Ἀ--. κυρίου ΗΤΤΤΑ, 1 ἐθαύμαζεν ὀτανν. 
τη ἐφ᾽ ΗΤΤΙΑ, η αὐτοῦ (γεαᾶ [1πείτ]) τττ. 
απ[ττ]α. α ἀπέσταλκεν σὺν Ώ88 βομῦ π]Ὦ τΤΤΓΑΥΓ. 
5 Αἰγύπτῳ αὐττΑέ΄ 

{ Μωυσης οἱ ΤνΑΥΓ. 
κ... πρὸς αὐτόν ΗΤΤΤΑ, 

ο ἀποστείλω 11ΤΓΑΥΓ. 
τῇ (γεαά ἵω Εβγρυ) τι. 

Ὁ--ὑμεῖς (γεαᾷ ἐστε γε χε) Ἱπτ[αΊ.  ϱεἵνατί 
Ε τεοοεράκοντα ΤΤΤΑ. 

1.---- ὁ θεὺς ΤΤΊτΑ. 
Ῥ -- καὶ Ὀοί} 



ἄθεποβα ΕοσῦΥ 7εΛΥΡ, 
37 ΤΠ]8 18 {]ιαῦ Ἄπορος, 
Ίο Βῑᾶ ππἰο {μὸ 
οἩ]]άτοι ο Ίβχαα], 
Α. Ῥτορποῦ., ΑΠα]] {πο 
1ιοτᾶ γοισ ᾷοᾶ ταῖ5θ 
πρ αρῖο οι ος Τους 
Ὀχοί]χοεῃ, 11] ππ{Ο Πε; 
Ία πα] γο Ἠθηγ, 
98 ΤΠΙ9 18 Ἡο, ἴμοῦ στββ 
ὰπ πο οἨιιτοα ἵπ {πο 
πλλάσχπεμς τση τἴπο 
ΑΏΡοΙ Πίο βρα]κο {ο 
Ἠΐπι Ἱπ Τἴπο πιουππῦ 
Βίπα, απᾶ τοζ(ἃ οἳσ {β- 
ΊἨ9ΥΒ: ὙΝΠο τοσοϊνθᾶ 
ΤἨθ Ίνα] οχασ]εΆ ἴο 
Εἶνο ππίο 18: 89 ἴο 
πιλοτ οἳς «{3ΑἴΠΘΤΒ 
πποι]ᾶ πού οςεΥγ, δαῦ 
αἨταςν ᾖῖπι  Ἔτοπι 
ἔπεπι, απά Ἱπ ᾖλοῖς 
Ἰθαχίβ ἰπχηθᾶ ΊΌποῖς 
Αραῖη Ἱπίο Ἐργνρί, 
40 βαγἰπρ ππίο ΑΑΤΟΠΣ, 
Μα]κο π8β ροᾷβ ἴο Ρο 
Ώεξοχθ π8: Του αθ ον 
{Πίβ ᾿ἨΜοβο5, ὙπΠηΙοἩ 
Ῥτοιρηῦ 8 οαῖ ο ἴπο 
]απᾶ οἳ Εργρί, πο ποῦ 
πιο πγλαῦ 18 Ὄθοσππθ οἳ 
Ἠΐπα, 41 Απά {που πιβᾶθ 
Α οβ]ξ 1π ἴἨοςδθ ἀ4Α7Β, 
απᾶ οὔοτοᾶ Εαπογίᾳσθ 
Ὁπῖο ἴμο 1491, απᾶ 19- 
ἀοϊοεᾶ Ίπ {πο τοσκβ 
οἳ {ποῖς οππ Ἠφπᾶς, 
42 Τηῃθπ αοά ἰπτπθᾶ, 
Απά σατο ἴλεπι πρ {ἴο 
πποτβ]ῖρ {ο Ἱοδῦ οξ 
Ἠεητεη” ας 15 ἵς υυτ]ῦ- 
1εη Ίπ ἴποθ Ῥοοκ οἱ 19 
Ῥτορχιθῦβ, Ὁ 7ο ΊἸοπαθ 
οἱ Ίεχαθ], Ἠατο το οἵ- 
Σοτοᾷ Το πο β]αἰπ Ὠθαξύβ 
απᾶ ΕπογὶΏσες ὂψ {λε 
6Ώασε οἵ {ο ΥεΒΙΕ ἵπ 
119 νΠ]άθεπθΕΒ245 Ὑεα, 
ο ποοῖς πρ ἴ]πο {8- 

ΣΏβοΙο οἳ ἸΜο]ος]ι, 
Άπᾶ πο εὗατ οἳ τοις 
μβοᾶ Ἐθιπρμβῃ, ΒΡΙΘΒ 
νι π]ο] 79 πιαᾶο ο πγοἵ- 
βΠἱρ ἔπετα: απᾶ Τ 1] 
ΟΒΙΥΥΥΟΙΑΊΥΑΥ Ὀογοπᾶ 
Βαῦγ]οηῦ. 44 Οτς {- 
118Υ5 Ἠπᾶ {λο ἵαροτ- 
Ώαο]ο οἳ νηἔιθβΒ 1η ἴμο 
Ὑ/Ι]ἀΕΓΠΘΡΒΒ, 85 Ἡθ Ὠαᾶ 
αρροϊηιθᾶ, αρεαξίηᾳ 
Ὥπηπίο Ἰοβεβ, ἴλαῦ Ἡθ 
αλοπ]ᾶ πια]κο {0 Αοοοζ- 
ἁϊπαᾳ ἵἴο {]πο «Ξαθμῖοτ 
ἐμαῦ Ἡο ἸἨβᾶ εοη. 
4ῦ ἨΠΗςἨ 8]βο ος {8- 
11εσ8 ἴ]αί οβπιθ βΕΐος 
Ὀτοαρλαί 1π πΙ(Ἡ Ποραβ 
ἀπίο ἴπθ Ῥοββοβαίοπ οξ 
1π9 9θηΠΤΙ]68, Ὑποπι 
οἆ ἆτατο οί Ῥοξοτο 
9λλθ {ωοο οἱ ος {αίσθτς, 

ΠΡΑΞΕΙΣ. τῃ. 
- Εν] Σ41 ᾿ κ. 

καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη Ἱτεσσαράκοντα"ὶ 87 Οὗτός ἐστιν ὁ 
Ἀπά Ἱπ Ίο πη]άθεπεβῃ 3ΘΑΤΒ Σᾳοτίγ. ταῖς 5 ᾖ1λο 

Μωῦσῆς ὁ. Πεἰπὠν! τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἹἩροφήτην ὑμῖν 
405 πτπἉο βαϊά 19 ἴἨἩθ ΑΒοπ8 οἳ Ιτηθ], Α. Ῥτορμοῦ' ἵἴο τοι 
ῃ , αι. μ. ὁ θεὸ σον] . ο. ῃ 
ἀναστήσει κύριος' ὁ θεὸς Σὐμῶνὶ εκ τῶν ἀδελφῶν 

Σγγὶ]] δταῖρο πρ [1116] "]ιοτᾶ “68οὰ ους 1Γοπι ΑΠΙΟΠΡ Ἀρχοίλιτεη. 

ὑμῶν ὡς ἐμέ' ᾽αὐτοῦ ἀκούσεσθε.ι ὧθ Οὗτός ἐστιν ὁ Ὑενό- 
αγοις Ἅᾖ1ἱκθ πο, Ἠΐπι  Υ9 βα]] Ἠθας, ΗΒ ἍᾖβΒ Ἡθπ]Ἡο πας 

µενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν τῇ ἐρήμῳ μετὰ τοῦ ἀγγέλου τοῦ 
1η 1λμθ' 8Α5οπΙΡΙΥ 1π 1πθ πλ]ᾶεχωθςς γη Ἅᾖ1]πθ προσ]. πια 

λαλοῦντος αὐτῷ ἐν τῷ ὄρει Σινᾶ, καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν, 
ΒΡΟΚθ Μο Ἠϊπι Ἱπ ᾖΤ]μο πιοαπῦ Βίπβ, απᾶ πλ οςς {βίος 

Ὁὃς ἐδέξατο λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν'. 99 ᾧ οὐκήθέλησαν 
ο τθοθὶνθοᾶ 7οχβ0168 ἀΠγίπσ {ορῖτο ἵἴοτα: ππος 

ὑπήκοοι γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν, ἀλλ”. ἀπώσαντο, καὶ. 
το πποπι ποπ]ᾶ 

9 

αρυῦ]οοῦ 5ρο χρᾳσ 3ΕπΐµοτΕ, Ῥαῦ πτασί Πα πα] ΑύγΑΥ, απιᾶ 

ἐστράφησαν Ὁ ταῖς.καρδίαις αὐτῶν εἰς Ἄἴγυπτονι 40 εἰπόντες 
νατποθά Ῥαο]ς ἘΠοϊτ Ποατίβ το ορ, ραγῖπρς 

τῷ ̓ Ααρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν" 
Το Αβτοη, λ[αἷκθ Ὀτ] ροᾷβ Ὑπ]ο βἩα]] ϱο Ώσξοτο τς 

ε 4 σ μα] στ εν 39) : ο . - », 
ὁ γὰρ «Μωσῆς! οὗτος ὃς εξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ ἧς' Αιγύπ- 

ᾶος ΜΟΡΟΒ αμμαῦ. Ὑλο Ὀχουραῦ "οσα "π8 Ίτοπι [1ο] ος Ἐργρς, 

του; οὐκ.οἴδαμεν τί ἁγέγονενὶ αὐτῷ. 4] Καὶ ἐμοσχοποίησαν 
πγθ ποσγ ποῦ Ὑππαῦ Ἠαβ Ἡβρρεπθᾶ ο Ἠϊπι, Ἆπά 1ΤΠεΥγ τιρᾶρ ς οπ]Ε 

ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ, 
1π ΤἨ980 ἄβγ8, απᾶ οβετθᾶ ΒΒοσ]Ώοο ἴο ἴπο 14ο], 

. » ΄ .) -” ” - ” ΄ ” ”’ 

καὶ εὐφραίνοντο ἓν τοῖς ἔργοις τῶν-χειρῶν. αὐτῶν. 42 Ὥστρεψεν 
βπά χθ]οἰοθά 1π ἴπθ ἩἈΟΣΚΒ οἳ ἴπαῖχ Ἠσπάς, ΣΤαχπεᾶ 

δὲ ὁ θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς λατρεύειν τῇ στρατιᾷ τοῦ 
ανα 36οᾶ απᾶ ἀεΙτεγες πρ Ἅἴπεπα 10 Β6ΘΥθ ἍᾖΊἴμπε ορῦ οἳ {πθ 

οὐρανοῦ' καθὼς Ὑγέγραπται ἐν µβίβλῳ. τῶν προφητῶ», 
ἩθΑΤΘΗ ; 88 μας Ῥοεπ Ἡσ] ον π 116] Ῥοοκ ΄ οξῖπθ  Ρτορβοθίβ, 

Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσηνἐγκατέ µοι ἔτη Ἱτεσσαρά- 
«Θ]ρ]Ώ δΏθΑΒΙΒ θμρπᾶ Ἰβασγίβσθα ᾖ}άἱᾷ:Ύ93ο8ος ᾖ19 1ηθ 3γθΑΥΑ αξοτῖγ 

η) ” ο) Ί Γι ηλ: 43 οι ῃ λά ῃ 
κοντα” εν τη ερηµῳ, οικος σραηῦἝλ; και ανε άβετε την 

1η ἴμο νάεχπθςβ, Ο Ἠοιβθ οἳ Τβγαοί 2 Απά Ὑγοῖοοκτρ {πο 

σκηνὴν τοῦ Μολόχ, καὶ τὸ ἄστρον τοῦ.θεοῦ- ὑμῶν! "Ῥεμφάν,' 
ΤβΌοχπαβο]θ ο8 Μο]οσοἩ, απᾶ ἴπο εἴατ οἑ γοᾶσ ροά ἜθταρπαὮ, 

τοὺς τύπους οὓς ἐποιῆσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς' καὶ μετοικιῶ 
Τπθ πιοᾶθ]β ΠΙΟ 9 πιβᾶρ Ίο πιοχαΏίρ ἴλθπι; απᾶ 1 π]]΄τεπιονθ' 

ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος. 44 Ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦν 
τοι Ῥογοπά Ῥαῦγ]οῃ. 19 {αρετπαο]θ οξ πο {θβΜταοπγ ἍἼναθ 

εἐνὶ τοῖς.πατράσιν ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθὼς διετάξατα 
ΒΊΙΟΠΑ. οἳχ Σ80Ἠ8Υ8 1π ᾖ1ῃπθ ὙνΠΙάεεπθβ, 88 οοταπηαπᾶθᾶ 

« . -Ἡ Ξ1 ν οφ ών ν Ν ΄ 
ὁ λαλῶν τῷ ἙΜωσφ,ὶ ποιῆσαι αὐτὴν κατὰ τὸν τύπον 

9 πἈο ΒΡΟΚΘ το 0868, ο πιςκθ 16  αροοτᾶίπᾳ [ο ἴἨπθ πιοᾶρὶ 
Ὀ] ε , ο Ν ν , 
ὃν ἑωράκε; 45.ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάµενοι 

ψ/μ]οῖ Ἡθ Ἠρᾶ βθοπ; ὮἨΠΙοἩ β]ὰο ᾿Ρτουρβαί "Ίπ "Ἠαγίπρ “τοοθὶγθᾶ 5Όγ “«βποοθβείοα 

οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῷ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν, 
αρα 3ΕΑ0ἨΘΙΒ. ο πα πορδιπα Ἰπ ἴπο ἰβκίπρ Ῥοββθβεῖοη οἳ {16 τιβ/]οπβ, 

ὧν ἍἸέξωσενὶ ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν-πατέρων ἡμῶν, 
σγοπι "ἄτονο "ουῦ 1ᾷοᾶ Έτοπι [16] 1ο ΟΕ οὓς Σαἴλοχβ, 

ὺτεσσεράκοντα ΤΤΤΑ. 
Σ.---- αὐτου ἀκούσεσθε ΙΤΤΓΑ. 

'-ἆ ἐγένετο Ώαρρειιθά ΠΤΤΤΑ. 
Ῥομφάν ΒΟΠΙΡΗΕΜ Τ, 

 --- ὑμῶν αἰττΑ., π εἴπας ΙΤΊτΑ. Χ--- κύριος ΩΤΤΤΑ. µ 
ο Μωύσῆς αἰπττΑΥ/. 5 ἀλλὰ ΗΤΤΤΑ. Ὁ -- ἐν ΕΤΊτΑ. 

9---. ὑμῶν (γεαᾶ ἴπθ ο) ΕΤΊτΑ., 
Ἀ Μωὺσῇ ΤΙΤΑΝ. 6 --- ἐν (γεαᾷ ἵο ο) ΤΤτΑ. 1 έξεωσεν Τ. 

{ Ῥεφάν ΒΘΡΒΑΠ ΙΑ - 



ντ. Α ΟΤ ΑΒ. 

ἕως τῶν ἡμερῶν Δαβίδ" 46 ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ 
απ] ἴηθ .- ο Ῥατίά; Ὢπο Ξοιπᾶ Ἅἆιτοις Ὦθίοτθ 

θεοῦ, καὶ γτήσατο εὑρεν σκήνωµα τῷ "θεῷ! Ιακώβ. 
ροᾶ, απὰ αδικρᾶ νο Ώπᾶ ϱ ἠπρθχηποῖἷθ 40ΓΤηθ ἄοά οξ ΟΩΗ 

47 "Σολομῶν' δὲ δᾠκοδόμησεν! αὐτῷ οἶκον. 48 ᾿Αλλ᾽ οὐχ ὁ 
Ῥαἳ Βο]οπιοἨ. Ῥυ]ὁ Ἠϊπν α Ἰομςθ, Ῥυΐ0 “ποί 1{πΠ9 

ἵψιστος ἓν χειροποιήτοις Ῥναοῖς! κατοικεῖ, καθὼς ὁ προ- 
3Μοςί "Πϊσα ἵπ ληαπᾶ-πιπᾶς "οππρ]οβ ἀπνε]]ς: π5 ἴποθ ἍΊτο- 

φήτης λέγει, 49 Ὁ οὐρανός Ἅµοι θρήνος ἡ.δὲ γῆ ὑπο- 
Ῥ]μοῦ 5475, Τηο Ἠθλγον. 15] ἔο π]ο 4 ΤἨχοπο απᾶ {πα εδ6ίἩ α Σοοῦ- 

πόδιον τῶν ποδῶν.µου' ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ µοι; λέγει 
είοο] οἳ ΏΙγ {εοί: -Ὅ]λαῦ  ΊΠοιβθ πη]] το Ὀπῖ]ά πιοῦ πα 

κύριος" ἢ τίς τόπος τῆς.καταπαύσεώς.µου; 50 οὐχὶ 
[ιο] Ἰιοτᾶ, ος ππηῦ Γ1Π6] Ῥ]ασθ οΕ πασ τοριῦ Ἀποῦ 

ἡ.χείρ.µου ἐποίησεν ταῦτα πάντα; δΙ σκληροτράχηλοι καὶ 
3νην "Παν απιβᾶθ δίῃοςθ 0Πϊπρς δα]ι12 Ο 5η ιοοίκοὰ βπάᾶ 

ἀπερίτμητοι ἄτῇ καρδίᾳ' καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς Φεὶ τῷ πνεύµατι 
πω το 1π ἨοβΕῦ αμᾶ πει γθ ποσο 1πθ ο 

τῷ ἁγίῳ ᾽ἀντιπίπτετε, Τὼς' οἱ πατέρες ὑμῶν, καὶ ὑμεῖς. 63 τίνα 
{πο Ἠο]ς τεδὶςῦ; .5 σος ο μη Ά]9ο ῄ7ε. ΠπΙοἩ 

τῶν προφητών οὐκ.ἐδίωξαν οἱ.πατέρες-ὑμῶν: καὶ ἀπέ- 
οἱ ἴἩθ ΛυτορΒβεί αῑᾶ ποῦ 3ρειξοευίθ αγοιχ Ξξωλους ὃ απᾶ 1Ἠεγ 

κτειναν. τοὺς :προκαταγγείλαντας περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ 
Χ1]]αᾶ  ᾖ1λοςο πρ Ῥ6ξοχθ αηΏποιησθᾶ οοπουχγηῖησ ἴπο οοπαῖπρ οἳ ἴπο 

δικαίου, οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται καὶ φοιεῖς "γεγένησθε" 
συ5ἱ 016, οἳ π]Ἴοπι ποπ το Ῥείχαγοτβ απᾶ πιαχᾶοτετ Ὠατο Ῥεσοοπαε | 

68 οἵτινες ἐλάβετε τὸν νόµον εἰ  διαταγὰς ἀγγέλων, καὶ 
πνἩωΦ τεοθῖτθᾶ πο Ίαν «ὮΥ [1πθ] ἀϊἱδροβῖτίοι οἳ ΒΠΡΕΙΒ, απᾶ 

οὐκ ἐφυλάξατε. 
κερί [115] ποῦ. 

64 ᾿Ακούοντες.δὲ ταῦτα διεπρίοντο ταῖς.καρδίαις αὐτῶν, 
Αγά Ἠοπτίησ ὭΊπεςε αν ντ τνο)ο οιις το τμοαῖσ Ἠεατίς, 

καὶ ἔβρυχον τοὺς ὀδόντας ἐπ᾽ αὐτόν. ὅδ Ὑπάρχων δὲ πλήρης 
πμᾶ σηᾳςηοᾷ Τπθ περίη. αἳ ἨΠῖϊπι, Ῥυν ες 

πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανόν, δεν 

οἱ [1ο] "Βυῖν16 1Ἠο1σ, Ἠανῖπρ ]οοκοᾷ Ἰηῖοπ{Ισ Ἱπίο ἨθιτοΏ, ος 5αν; 

δύξαν θεοῦ, καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ, 
Γύπθ] ρ]οτγ οἳ ἀοᾶ, απᾶ πθδας εἰαπάϊηρ αὖ ἴπο τὶσηῖ Ὠαπᾶ οξ ἀοᾶ, 

56 καὶ εἶπεν, Ἴδού, θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς Ιἀνεῳγμένους,! καὶ 
Ἀπᾶ εαἰᾶ, Το, Ἅᾖἆ υελοὶᾶ πο Ἡεατεης οροποᾶ, απᾶ 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ Θεοῦ. 
τλο ΟΥ. οἳ ΠΙΒΩ ΣΑ0 “Ίπο ΑγὶσηΕ Γπλαηᾷ] ααίρπᾶῖηρ οξ ἄοᾶ. 

57 Κράξαντες.δὲ φωνῇ εγάλῃ συνέσχον τὰ .ὦτα αὐτῶν 
Ἅπά οχγίηρ σπα νΠίη α “γοῖοο λ]οαᾶ {μεν Ὠειά 1Ποῖχ 689 

καὶ ὥρμησαν ομοθυμαδὸν ἐπ᾽ αὐτόν, 58 καὶ ἐκβαλόντες 
Απᾶ τηβηεᾶ  Ἅ᾿ΠΙΗ 9ηΏ6 βοοοτᾶ προηυ ἈἨίΐπι, Ἀπᾶ ὭἈἨατνίπς οα5ῦ Παπ] 

ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο 
οατ οἳ ἴ]θ οἶθγ ΊΠεγ εἴοπεᾶ [Ππϊπα]. Αιιᾶ πο Ἡπτηοξβςςς 1814 α5ἷᾶθ 

τὰ ἱμάτια.αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου 
ΜΠοϊσ βατπιρπῦς υλή 1ο Σοε οἑ πΤουτρ πΙΗΏ σα]]εᾶ 

Σαύλον. 59 καὶ ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον, ἐπικαλούμενον 
Βατ]. Απᾶ ἴλον Βίοποᾶ - αν, Ἰητοκίπς 

καὶ λέγοντα, Κύριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά.-μου. θ0 θεὶς.δὲ 
Ἀπά βασίης, Ἠοζᾶ Φθ6βὰβ, τοοοῖτο νά δρίτιῇ, 

σαν, Δανείδ ΤΤΤΤΑ; ᾿Δανϊδ αν. τα οἴκῳ Ἠοιιδε Ὅτ. 
οι ναοῖς (γεαᾶ [ρα οος]) αἰτττΑγ’. 
3 εγένεσθε Ὀεσυταθ ΠΤΊτΑΥΓ, 

3 Σαλωμῶὼν Ἱ. 

ε διηνοιγµένους ΙΤΤΓΑΙΠΟ 

Απά Πατῖηρ Ῥοποθᾶ 

ἃ καρδίαις Ἠθαγίς 1Τς; ταῖς καρδίαις Ὑγ. 
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πη{ο ἐπο ἆθσε οἳ Ώῃ. 
γ]ᾶ ; 46 τυπο ξοπιιᾷ ἕᾳ 
τοιζ. Ῥοξοχθ ᾳοά. απά 
ἀθξίγεᾶ {ο Ππᾶ κ {προτ- 
πποῖθ ΈΟΥ το αοᾶ οί 
ὦλοοῦ. 47 Βυιΐ Βο]ο- 
πιοα ὈῬπϊ]ὁ Ἠἶπα απ 
Ἰουςο, 48 Ηουνυοῖῖ {16 
χπο5ῦ Ἠϊρῃη ἀπε]]εία 
ποῦ Ἰπ {σπιρ]θβ' πιαᾶς 
ντ Ἠππάς; ας. βηΙἩ 
Όλο ρτορ]εῦ, 9 Ἡοπτοτ 
ἵψ μασ {Ἠχοπς, ππᾶ θατέἩ 
ἵδ 11Υ Εοοτςίέοο : π]ιαὲ 
Ἠοι8θ πν1]]7ε Ὀμ{]ά πιο 
βαἰε]ιἔπυ Τιοτᾶ: ος σ/]ιαε 
{8 Πο Ρ]ασθ ο πα τεςῦζ 
50 Ἠπίλ ποῦ πιγ λαονά 
τηπᾶο α]] {πεςο ἐΠίπρς 2 
«51. Ὑο ς(Ώποσκοά απά 
πιηςϊτοιιποϊροᾶ ἵπ Ἠεατῃ 
βΠά ο.15, Σο 4ο 41πναγθ8 
τοςϊςέ {πε Ἠο]γ Πορὲ : 
88 ΤΟΠΣ {πίπογς αἰᾷ, 5ο 
97ο. 52 ΤΥΠΟ οἳ Ἠιθ 
Ῥτορπεῖς Ίατο ποῦγοας 
1Αἴπεγς ́  Ῥογβεουζεά 2 
Απᾶ ἴΠογσ Ὥανο εἰαῖα 
1Ἠεπη τν]μ]ο] 5Ποτνοά Ῥο- 
άονε οἳ ἔἶιο οοιηῖης οΕ 
Τπι: δ 156 Οµς6; οἱ ποπ 
γθ Ἠητο ΌοεἨ. ποῖΥ 1119 
Ῥοίταγετϐ απά πιατετ- 
615: ὅδ ἩΠο Ἠατο το- 
οε]τεᾶ ἴπο Ίαν Ὦγ {19 
ἀἱκροςίξίοη οἳ απηρεῖθ, 
Απά Ώβτο ποῦ Κερί τέ. 

δ4 ποπ {που Πεατᾶ 
.λοςο ἴΠΙΗΡΕ, ἵΠογ πτετο 
ουῦ {ο ἴπο Ἰεανζ, απᾶ 
Που ϱηαθ]εά ο) Ἠϊπα 
πνλ( τ1ιεἶγ ἑοθῖἩ. 55 Ὠα 
Ὦς, Ῥοῖπς Σιι]] οἳ Εἶιθ 
Ἠο]γ αποςέ, Ἰοοκοᾶ πρ 
β{οα {αςί]τ 1ηέο Ἠεβγεπ, 
ΒπΠᾶ Βη1ν ἴπο Ρ]οτΥ οἱ 
ἀοἆ, αλιᾶ ἆοβις βἰαπᾶ- 
1ΠΡ ΟΏ ἴπο τὶρηίέ ανά 
οξ ἀοᾶ, 56 απᾶ επῖᾷ, 
Ῥεπο]ά, ἹἸ ερ ἴπθ 
Ἠεαγεπβ οροπεᾶ, απᾶὰ 
{ηοθ ΘΟ0Π ΟΕ ΙΩΡΏ βἵητιά- 
Ίπρ ΟἨΠ ἴῑε τὶρΏί Παπά 
οἑ ἄοα. 57 16 1πεγ 
οτ]θᾶ οι πη(Ἡ α ]οιιᾶ 
νοἱσθ,απᾶ 5ἱορρεᾶ {ποαῖς 
ΕΑΥ5, απΠά ΤΩἨ ἩΡροηῦ 
Ἠϊπα ππ]]λ οπθ αοουτᾶ, 
58 απᾶ οα5ύ πι ους οξ 
τπθ οἵίγ, απᾶ ρἰοπεᾶ 
λῖπε: απᾶ ἴ]πο νγΙΏλθΈβοΒ 
1βιᾷ ἄοσντ Ε]ιοῖχ «]οί]εβ 
βἲ α ΤοΙΏΡ ΤΙΑΠ’» Σε, 

0950 ηβΠΙΘ τας αι]. 
99 Απά ΤΠεγ εἴοποά 
Βίερ]μεῃ, οβ]]1ησ ροπ 

. απιᾶ ΒΑΥΊΕ, Ποχᾶ 
Ίοβις, τοσοῖνθ Ώιν αρί- 
τῖέ, 60 Απιᾶ Ίο το τα 

ο οἰκοδόμησεν Τε. 
τ καθὼς 1, 
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ἄοννπ, απᾶ οτ]θᾶ νηΘἩ. 
5 Ἰοιά γοίοσρ, Τιοχᾶ, 11. 
πῶς Ελίς αἶπ ἐο ἐΠοῖς 
ΟΊι8ΥΡο. Απ πΊθη Ἡθ 
Ἠαά οαἷά Ελῖς, Ἡθ 16]1 
Ἀβ]θορ. ΤΙ. Απᾶ 
Ὁλυ]ὶ Ἱνπβ οοπβεπ{ηρ 
μπτο Ἱιὶς ἀθαίμ. 

:. Απᾶ αἲξ ἴπαί ὅἶτιο 
{μονο σας α Ρτεβῦ ρεΓ- 
ΒβεουΜῖοα αραϊπεῦ Τ]θ 
οσο τΥ]ίο πας αἲ 
«/εχΙδα]στα; απἁ ἴπεγ 
Ὑγοχθ α]] βοπίοτεᾶ αᾱ- 
Ὀχοαᾶ ἑπτοιρ]οιιό λθ 
χορίοης οἳ {πᾶερα απᾶ 
Βαπαπτία, οχοορί ἴλο 
ΑΡΟΒΊΙΘΡ. 2 Απά ἀετοιῦ 
ΤΠΘΏ οαγτ]θᾶ ΒΕΕΡΗΘΡΩ {ο 
Ιὲς ὑωγία], Ατιᾶ ταβᾶρθ 
τθβῦ ]μτπθπ{β]ομ οὔετ 
Ίτι, ὃ ΑΕ {ος Ρπ1, πο 

πηαᾶθ Ἠαβτοσκ οξ ἴμθ 
οππχο], επ{ετῖηρ Ἱπίο 
επετ7 Ἠοἳςδθ, λά Ίϊα- 
11ρ ΤάΕΠ απᾶ ΠΟΠΙΘΏ 
οοπατοϊἑ[εᾶ έλεπι {ο ῥτ]- 
ΒΟἨ., 

4 Τπετοεξότο {Πατ ἐμοῦ 
ΊΠετθ 5ομ[γετοᾷ αυτοπᾶ 
πγεηῦ «εΤΕεΙΥ ἨὙἩΊΠετο 
ῬτοασοἨίηπρ {ἴπο πνοτᾶ. 
ὃ Τμευ ΡΠΙΗρ πεπῦ 
4ούηΏω {ο ἴπο οἵἵγ οξ 
Βατηλτ]α, Απᾶ Ρτγεπσ]Ώεᾶ 
ΟΠτῖδύ απίο ᾖ{ἴΠπεηι, 
6 Α ιά ἴλε ρεορίθ νηΙζἩ 
Ο9Π86 ποοοτᾶ Ρατοθ Ἠθεᾶ 
πηίο Ἅἴῃοςο Ἅᾖ{λπῖηρβ 
ὉπἩΏΊοἨ ῬΠΙΠΗρ βρακο, 
Ἠεηχγῖηρ απᾶ 5οεῖηρ {μο 
τηῖτβο]εΒ τγΠῖο] ο ἀἷά. 
7 Ἐοχ άπο]θβη βΡΙΤΙ{8, 
ουγΊπρ ση ζἩ ]οιιᾷ τοῖσο, 
Ο0ΑΏ1Θ οιιῦ ΟΕ ΠΙΑΗΥ ἐπαξ 
ὪΥΘΤΘ Ῥοββεββεᾶ τοῦτο 
ἴλεπι: Απιᾶ πΙΑΠΥ ἴα]κεη. 
ση Ἡ Ῥα]δῖεςΒ, απᾶ ἴπαῦ 
ΥΙΘΙΘ 18316, Ίπετο Πεβ]- 
εᾱ. 8 Απά ἴπετο ππαβ 
Ετοβῦ 1οὗ Ίπ {πα ὀ10γ. 

9 Ἠπίύ ἴπετο πας 
ορτίθ]π ΤΒΗΏ, οβ]]εᾶ 
ΒΙπιοηῦ, πνΠΙο] Ώθέοχο- 
πως ἵπ {Ἠθ Β4Π1Θ οἵ υγ 
Ὥδθᾶ 5ΟΣΓΟ6ΥΥ, απᾶ Ῥε- 
ση τοπεᾶ ἴλἩε Ῥεορ]θ οξ 
ΒΑΙΩΔΤΙΑ, βἰτίηρ οαξ 
{παῦ ΠΙτωβο]{ πας 5ΞΟΠ1Θ 
ρτεπῖ οπθ: 10 1ο πποπι 
Που α]] Ρρατο Ἰοεᾶ, 
Έτοτη {1ο Ἰθαςῦ {ο ᾖ1ιθ 
Ρρτεαίεεῖ, βαγΊπρ, ΤΗΙ8 
ΙΩΑΏ 18ἱΠε ρτεβῦ Ροπνος . 
οξ ἀοά, 11 Απᾶ ὕο Ὠΐπα 
116 Ἰπᾷ τερατᾶ, Ὀθ- 
6166 παῦ οἱ ΙοηΏρ ἶπαθ 
Ἐρ Ἠβᾶ Ῥεπσγιζο]θα ἔπετα 
σηϊΏ Βοτοσσῖερ. 12 Ῥιέ 
ὙνΏοη Ίἵπογ ἸὈε]ῖργεᾶ 
ῬΠΙ]Ηρ Ῥτοπομίηρ ἴπο 
1Π1ΠΡΒ οοποθτΠπΙΏΡ ἴηπθ 

ΠΡΛΈΗΙΣ. τιν, 
τὰ γόνατα ἔκραξεν ωνρ. μεγάλῃ, Κύριε, μὴ .στήσῃς οσα 

ἴ ἵπθ  Ίσθθ Ἅθοσῖθᾶ πηνη α "γοίσθ σπα, Τιο τα 1ΑΥ ποῖ Όο ἴ]1θπα 

στὴν. ἁμαρτίαν. ταύτην.! Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐκοιμήθη. 
ΜΠ8 εἶπ., Απά  πίβ τη Βαῖᾶ ο Ζε]] πεἸεορ. 

8 Σαὔλος-δὲ ἦν συνευδοκῶν τῷ ἀναιρέσει αὐτοῦ. 
Απά Βου] παβ εοπιζοσνις. «1οτπο ᾖΚΕΙΙπΕ οξ πα 

Ἐγένετο.δὲ ἓν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν 
Α πᾶ ἴοο] Ῥ]ασε οἩ. μα [η 4ασγ αᾳ ο ποσα αρτειῦ βραϊπεῖ Τπθ 

ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις' πάντες Ἱτεϊ διεσπάρησαν 
ββεεπιΡ]γ νἩ]οἩ [πας]! 1π. Γεγεα]απι, Ἀπᾶ ο]] πιθςθ βοβῖτετεά 

κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ αΣαμαρείας'. πλὴν τῶν 
{βτοιρλοιῦ 11ο σοιιπ{τ]θβ οἑ ζαάβα απά ΒΑτοβτ]β, Θθχοθρῦ {ἴπο 

ἀποστόλων. 3 συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς, 
ΒΡΟΒΙΙ6Β. Απά "Ῥατίθᾶ ποιο: Ἕοα 1ΡἱΟοΙΒ,᾿ 

καὶ Σἐποιησαντοϊ κοπετὸν μέγαν ἐπ᾽ αὐτῷ. ᾽ ὃ Σαῦλος δὲ. 
απᾶ πηβᾷθ Ἀ]αταοπίμ{ΊοἩ. Ἔτεαε ον Ίΐπα, Βαϊ Ρα] 

ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ. τοὺς.οἴκους εἰσπορευόμενος, 
Μ/Α8 ταπαβῖηρ ἵηοθ 3ΑΔβεπιΡΙ5, Άποπςε 3Ργ ΄'Ἡοπβθ αλεπίοτϊῖηᾳ, 

σύρων-τε ἄνδρας. καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 
απΏᾶ ἀταρρίηρ παρα ππᾶ  ἨὙποόππεη ἀεμνετεά [ιπεπι] αρ 1ο ΡΕΙΕΟΣ, 

4 Οἱ ἐν οὖν διασπαρέντες 'διῆλθον, εὐαγγελιζό- 
Τπεγ πλο Ἔμετεξοχθ Ἠπᾶ Ῥούπ «σα;θεγθᾶ, Ῥ8β5θᾶ ὑμτουρ], ποσο άἨο 

ενοι͵ τὸν λόγον. ὃ Φίλιππος.δὲ κατελθὼν εἰς πόλιν 
Ε]αά ὑάϊΊπρθ-- πο Ἅποτᾶ, Απά ΕΠΙΗΡ, ΕΡοῖηπβ ἄοππ ᾖἵο αεοῖγ 

τῆς ΣΣαμαρείας! ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν. ϐ προσεϊχόν 
οἳ Βαπιατία, Ῥτοσ]αϊπιεᾶ {ο ἴῆθπι 1ἴπο Ομ]; "ρατο πθεᾶ 

Ἀτε! οἱ ὄχλοι τοῖς Ἅλεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμο- 
ααπᾶ "πο Ξοτογᾶς {ο πο ο ος. 3 ρου Γλ, ΤΡ πια 

θυµαδόν, ἔν.τῷ-ἀκούειν. αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἃ 
9Ἠ69 βοσοτᾶ, πΥἩεΠ {ἨθΥ Ἠθατᾶ Απᾶ ΒΑΝ τπο - βἱβπβ πΠηΙοἃ 

ἐποίε. Ἰ Ὀπολλῶν! γὰ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκά- 
Ἡο ἀ1ά, Έοχ ΟΕ ΏςΠΥ ΟΕ 1Ἠοβθ Πο βᾶ βρὶτ{{β π- 

θαρτα, βοῶντα "μεγάλῃ φωνῇ ἐξήρχετο  πολλοὶ.δὲ 
οἼεπΏ, αογῖις Σπ (Ἡ δα Ἰ]οιᾶ Σγοῖσο 1116Υ Ἀποπὸ "οαῦ; απᾶ ο 

παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν. 8 .. ἐγένετο 
Ἠατίηρ Ῥεεη Ῥωπαιτείς απᾶ Ίππο πποτθ Ἠθα1εᾶ, Απὰ 378 

χαρὰ μεγάλη" ἐν τῇ πόλει.ἐκείνῃ. 
Ἅ]ο ᾿ρτεεῦ 1Π πμαῦ ουσ. 

9 ᾿Ανὴρ.δέτις ὀνόματι Σίμων προὐπῆρχεν ἐν τῇ πόλει 
Ῥαῦ 8 οεῦβῖη πιλα, ὮΨ ἨΠαπιθ ΒΙΠΙΟΠ, ΊΠΔ8 ΣΟΣΠΩΕΤΙΥ ᾖπ πο οἶγ 

μαγεύων καὶ “ἐξιστῶν' τὸ ἔθνος τῆς ΣΣαμαρείας,! λέγων, 
πβίηρ τηβρ]ο ατβ βπᾶ Ἁπκπος, 1μθ λλίοα οἳ Βαπλασία, αλσίαε 

εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν' 10 ᾧ προσεῖχον πάντες 
3ρο Ρο “δοπιθ ΠΙπιβε]ξέ ρτοβῦ 916, Το γποχα Ἄγγετο 3 Εἰναε "Ἡθεᾶ λα] 

ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ἡ' δύναµις 
Ίτοτι πια]. το Ετεαῦ, ΒΑΥΙΠΡ, Τπϊβοπο 3 ᾖ{ἰπθ ὮῬοποΓ 

τοῦ θεοῦ ἡ Ἁ µεγάλη. 1] Ἡροσεῖχον-δὲ αὐτῷ, διὰ 
οξ 6οᾶ νηΙοἩ [18] ρτοαῦ, Απᾶ που πγετο ΡΊτίπρ Ἠοθεᾶ {ο ΗΙΠ1, Ῥεοβπεθ 

τὸ.ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς Βμαγείαιοὶ ἐξεστακέναι αὐτούς. 
1ηαῦ {οΥ Α1οπρ ᾖπιο τηλ ἴπθ τηηρίο βτῖ5 [πε] Ἠδᾶ απιαζοᾶ τηοετη, 

12 "“Οτε.δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ  εὐαγγελιζομένῳ 
Ῥπαῦ πυπεα {πε Ῥε]εγεά ΕΠΙΗΡ απποιποῖηρ ἴπο σ]αᾶ ἠἰάΐπρη-- 

1 

λά ταύτην την ἁμαρτίαν ΙΤΤΑ ΥΓ. 

ς την πο (οἱ υγ) ωτ. 
ἐξήρχοντο (ἐξήρχετο 6) αΠΤΤΤΑΝΓ. 
{ --- καλουµένη οα]εά ΟΙΤτιΑΥΥ. / 

ΕΤΤτΑΥΥ. 

ἳ | 
π δὲ ΠΤΤΑ; -- τετ. α Σαμαρίας τ. 5 ἐποίησαν 
5 δὲ ΤΤΤΓΑΥΨ. ὃ πολλοὶ ΗΤΤΙΑ: ο φωνῇ µεγάλῃ - 
ἃ ἐγένετο δὲ πολλῃ χαρὰ ΠΏΤΤΤΑ, ο ἐξιστάνων 11 1ΤΑ. 
ε μαγίαις πι 

{ 



ΠΠ; Α0Τ8. 
π ὃτὰ περὶ " τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος 
Έλο ὑμ]πρε οοποθπῖηπρ Πο Κἰπρᾶοτα οξ ἀοἆ απᾶ ({πθ ὨΒΙΠΘ 

Ἰτοῦ" ᾿Γησοῦ χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες.τε καὶ γυναῖκες. 
οἳ ᾖθοδας  Ομεῖςί, {που π/οτθ Ὀβρίϊσοα ὮῬούμ η απ ΥΤΟΙΩΘΗ, 

19 ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, καὶ βαπτισθὲὶς ἦν 
Απᾶ ΒΙΠΙΟΠ Ἅ815Ο Ἠπιβο]Ε Ὀομοτεά, Φπᾶ Ἠατίηωρ Όθρυ Ῥηρίεϊποᾶ παβ 

προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ' απ. τε σημεῖα καὶ δυνά- 
εἰοκά Εᾳ5ί{]γ οοππαῖπρ τσ ΡΠΙΗΡρ; 3Ρεμοίαϊπρ "απᾶ Ἅδβἱρπβ απᾶ "πιοσκα οξ 

εις µεγάλας γινοµένας,' ἐξίστατο. 14 ᾿Ακούσαντες.δὲ οἱ 
εονα, αρτοβῦ Ῥεϊπρ ἄοπο, πν88 απηασθᾶ, Απά ΣΠανῖπρ ὀΠοατᾶ 11Ἡ9 

ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται ἡ 'Σαμάρεια! τὸν 
σπ {ζ6σιβλ]οπι ἈαροβΏ]ες τπαῦ "Παᾶ 3τοοεϊγεᾶ αδαπιΏχῖα - ἴμθ 

νε ΗΝ: - ᾿ ς 
λόγδΝ τοῦ θεοῦ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Ἀτὸν! Πέτρον καὶ 
πποτα οξᾳοᾶ, «πε εοπῦ ἴο άμθτα Ῥοιος Ἅἀπᾶ 

π]ωάννην"' 15 οἵτιωες καταβάντε προσηύξαντο περὶ 
Ποπη; πνπο Ἠατίηρ σοπιθ ἆοππι Ῥεασεά 40τ 

αὐτῶν, ὅπως λάβωσιν 
νπεπα, ἔλαῦ ἴπεγ παὶσΒέ τεσαῖτο [πο] “Ρρίτις 

ἦν ἐπ᾽ 
8/49 1θ Ἡροῦ 

 ) «/ [] ” Ἡ ν] 

πνεῦµα ἅγιον. 16 οὕπω! γὰρ 
1ΗοΙγ: Σοχ ποῦ γεῦ 

οὐδενὶ. αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον.δὲ -βεβαπ- 
απν οἳ ἴποπι ἔα]]επ, Ῥμῦ ου] 5ραµ- 

(15έ, το 9Π6) 
, ς ” » . 3 -” ’ ι] ” ΄ 

τισµένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 17 τότε 
θποὰ α1]ι6Υ Ὕετθ ᾖὉο ᾖἴπθ ἨΠΑΠΙΘ οΕ{πθ Τοτᾶ Πεςδμβ, Τποθῦ 

Ῥἐπετίθουν! τὰς χερας ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον  πγνεῦμα 
ἔπεγ Ιαϊά Ἠβπᾶβ προηπ Ίμεπ, απᾶ Ίλεγ τοοεϊτεᾶ [πο] “Ρρίτίς 

ἅγιον. 18 ἀθεασάμενος' δὲ ὁ Σίμων ὕτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως 
1Ἠο]γ. Ῥυΐϊ ἉῬανίηρ 35δεει 1ΦΊπηωοπ ἴπαῦ Ὁγ ᾖἵἴπο ἉἸβγίηπρ οἩ 

τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα Ἱτὸ ἅγιον,! 
ΟΕ ἴπο Ἠαπᾶς ο ἴμθ ΒΡΟΣΊΙ68. ππβςῬ Ρῖτεπ ἴπο ΕΒρὶπ Ἅ1πο ἍἩἨοίσ, 

προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα, 19 λέγων, Δότε, κἀμοὶ τὴν 
Ἡο οβοχοᾶ 1ο ἴπεπ µτἶσμεςἙ, βαγίπε, το αβ]5ο {ο π1θ 

ῃ ΄ η “ σσ 5 δι 3 . ᾿ - 

ἐζουσίαν ταύτην, ἵνα ἂν :ἐπιθῶ τὰς χεῖρας, λαμ- 
{Πἱ8 οαΌῬοσίῦγ, νπαῦ ΟΠ ΠΠΟΠΙΡΟΡΤΕΣ ΙΤ πιαγ Ίαφ Ἠβπάᾶβ, 6 πιΩΥ Υο- 

βάν πνεῦμα ἅγιον. 30 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, 
«οἰγο [πο] Ἀρριτίί ἍΗοΙγ. ὁ Ῥιῦ Ῥοΐοτ ββ]ᾶ το Ἠΐπα, 

Τὸ .ἀργύριόν.σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν' ὅτι τὴν 
ΤΗΥ πιοήπςγ. πΟἩ Ίμερ ΤτηΑΣ 1ὗ Ῥθ ἵο  Ἅεβίτιοβίοπ, ὮῬοσβμςθ πο 

δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων Ἱκτᾶσθαι. 91 οὐκ 
ριυ οἳ ἄοᾶ ἴποι ἀῑάςυ ἐπἰπ]ς Ὦγ 1016 ἍᾖΤο 19 ορίβἰποαᾶ,. Νοῦ 

ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ.λόγῳ.τούτφ' ἡ.γὰρ 
4γΠ6{θ 315 {ο ἴμθο ρατὲ  Ἅτηος 1ού 1π ἐπί πια! {ο ; 3ος ἴ]μθ 

καρδία σου οὐκ.έστιν εὐθεῖα Ιἐνώπιον! τοῦ θεοῦ. 22 µετανόη- 
Ἠεατῦ οἱ ἴμεθ Ἱς πος τιαηῦ Ῥεξοτθ αοά. Ῥεροπί 

σον οὖν ἀπὸ τῆς.κακίας-σου ταύτης, καὶ δεῄθητι Στοῦ θεοῦ,! 
ΤἨεγθέοτθ οἳ  ἴμσ»π]οκεᾶπαςς ἍΙΠ5, Απᾶ εαρρ]ῖσαίθ οᾶ, 

εἰ ἄρα: ἀφεθήσεταί σοι Ἠ ἐπίνοια τῆς.καρδίας-σου. 29 εἰς 
18 Ιπᾷεθᾶ τοΣΥ Ῥο Σοτρίτεπ [ο {λμςεορ {πο ἴποιςηυ οἱ {ἩΥ Πεατί; 31η. 

7ὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον  ἀδικίας ὁρῷῶ σε 
ᾶος α8ρα]] οἳ Ι{ἴεγπαββ απᾶ 8 Ῥοπά» οἳ ππτίρῃίοοµβΏθβ8 1606 {1]ἨθΘ 

ὄντα. 394 ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Σίµων εἶπεν, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ 
ἔο Ῥο, Απᾶ 5απβδιοθτῖηρ 19Ίπηοῃ βαἷᾶ, Ῥιρρ]σοα{θ πο οἩὗ Ῥομα]{ 
3 ” κ) μι (ῤ ε/ μ ” ϱ) δι 9 στ . 

ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον, ὅπως μηδὲν ἐπλλθῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ὧν 
οέπιθ , ο . πθ᾽ Τοτᾶ, 8ο ύπαῦ ποίλΙπΡ ΤΙΒΥ ΟΟΠΙΘ πἼροῦπ Ώ]θ οἳ πΠϊοΠ. 

996 
Ἱπρᾶοτα οἳ ἄοᾶ, απᾶ 
πο Ἠαππθ οἱ «εβμθ 
Οητ]ς6, ἴΠεγ πνετο Ὀαρ- 
Ἠϊσεᾶ, ὈοίΠ ταιοη απᾶ 
ΝΓΟΙΠΕΠ, 15 Τπευ Βἰ- 
ΤΩΟΠ Ἠ]πηβο]ξ Ῥε]ίθνθᾶ 
86ο : απᾶ ν/Ἠεπ Ἠθ πβ8 
Ῥαρίθϊσεᾶ, πο οοπί πμεά 
σπΙ(Ἡ ῬΗΙ]1Ρ, απᾶ γ/οΠ- 
ἀετεᾶ, Ῥεμο]άίπρ ἴπο 
ΣΩΙΥΑΟΙΘΑ6 απά Βἱρηως 
ΦΥΠΙΟἃ ἍὝπετθ ἍἆἄρπΠ6, 
14 Νοπ πΊΏοπ {με ηΡρο- 
51169 Ὑ]ΙοἩ πνετο αὖ 
1θχββ]οπη Ἠερτᾶ ἴλπαε 
Βατηβσίη Ἰιβᾷ τοοεϊγθοά 
1μθ ποτά οξ ἄοᾶ, 1Πογ 
5εηῇ πηίο ἴἨοεπα Ῥεΐος 
ἃἂπά ᾖοημπ: 15 πο, 
ΊΝΠΕΗ ΕἩΘΥ ΊποΓθ 90316 
ἀοππι, Ῥταγθά Σοχ ἔἨασα, 
τμαῦ ἴπεγ ταὶἰρΏῃὶ τε- 
οεἶτο ἴ]ο ἨἩο]γ ἅλονί : 
16 (Ίος α5 γοῦ Ἡε σας 
Σ8116Ώ ἩΡοη ποπθ οξ 
Ίμοτα : οΏ]γ {Πεγ γ/ετθ 
Ῥαρίϊσθά ἵη {πο παπιθ 
οἳ ἴπο Τιοτᾶ σεβι5,) 
17 Τμεπ ]α]ᾶ ἴΠεγ {Πεῖγ 
Ἠβπᾶβ οἩ ἴῆεπι, απἁ 
ΤΠ6Υ τεοθἰγεαἁ {πε Ηο]γ 
λοΡί. 18 Απά ππεη ΒΙ- 
ΤΙΟΠ βΕΥ ἐπαῦ {Ἡχοαρᾶ 
1αγίηρ οἹ οἳξ ἴἨθ 8Ρο- 
βὐ]εΒ) Ἠαπᾶς Ίπο Ἠο]σ 
Ποβί πας Εἰτεπ, Ἠθ 
οβοτοᾶ ἴἨετπα πΠΙΟΠΘΣ, 
19 βατΙΏρ, αἶτε πιο ϱἰ- 
80 {Πὶ5 Ῥοσγες, ἐΠ8ύ οἩ 
ὙγΠοΏβοβγος Ι ᾖἾΊτ 
Ἰαβπᾶς, Ἡθ ΤΙΑΥ τ8- 
οοἶτο ἴπο Ἠο]ν ἀποςῦ, 
20 Βαΐ Ῥοΐογαπίᾶ ππίο 
Ἠΐτα, ΤΗΥ ΏΙΟΠΕΥ Ρεγί.Ἡ 
πηϊ(Ἡ ἰποῬ,Ῥεσβ115θ ίποι. 
Ἐῃδί πουρᾗί ἐπαί ἴμο 
Εὶξυ οἳ ἄοᾶ Ώιαγ Ῥο 
Ῥυτο]λαςθᾶ ΥΠ χποπεγ. 
21 Ίποι Ἠαςυ ποϊί]οτ 
Ῥρατῦ πος Ἰοῦ ἵπ 1Πί8 
τηβίΐθς: {ος ἵπγ Ἡομτό 
18 πού τὶρῃπύ Ἱπ {1θ 
βἱρΏῖ οἳ ἄοά. 22 Ἐε- 
Ῥθηῦ {Ἠθίοξοτθ οἳ Πῖθ 
ΊΠΨ π]οκεάπεςς, απά 
Ῥταγ ἀοά, 1 Ῥετηπρς 
τμο ἰποιραῦ οἳ ἐλπ]πθ 
Ἠθατί ΠΙΛΥ Ὦο6 ΕοτρΊνεη. 
ἴπορ, 25 Ἐοτ 1 ροχοεῖνθ 
τηβύ ἵποα ατί ἵη ἴπο 
ρα]] οἳ Ὀϊέίεγηεςς, απᾶ 
Όε ἴπο Ὀοπά οΕΙπ]αυ1{γ. 
24 ΤΗεηΠ αΠβπετγεᾶά ϱἰ- 
ΤΗΟΗΓ, απᾶ εαὶᾶ, Ἐταγ το 
ἴο, Ε1θ Τιοτᾶ 5ος Ώ]θ, 
ἐπβῦ ποπο οἳ ᾖ{ἴπεςθ 
1πίπρε ὉΠΙοἩ γε Ἰατθ 
ΒΡΟΚΘΗ ο0Ι4Θ ἩΡοΠ 146. 

Ἀ--- τὰ Πτα.  . Ἱᾱ-- τοῦ ΕΠΡΙΤΑΥΓ. 
1 Ῥαμαρία τ. απ. τόν ἽτττΑγγ, 
Ἠσητα 4 ιδὼν ΟΙΤΊτΑΥ/. 
Υ τοῦ κυρίου ἴπθ 11ογὰ ΗΤΤΑΙΗ. 

η ᾿Ἰ]ωάνην π;. 
Σ--- τὸ ἅγιον π[ατ]Α. --5 ἐὰν ΕΟΙΤΊΤΑΥΝ. 

Κ δυνάμεις καὶ σημεῖα μεγάλα γινόμενα αγ’. 
ο οὐδέπω ΙΤΊςΑΥΓ. τς ἐπετίθεσαν 

ἕ ενάντι ο11τΑ1ή, 



9961 . 
5ὐ Απᾶ 1ἴπεγσ, Ἠηθα 
ΤΟΥ Ἠαᾶ ἑοςῦ]πεᾶ απᾶ 
Ῥτοβσλεὰ ἴ1θ πΨοτᾶ οἳ 
τπα Τιοχᾶ, τοῦ]χπεᾶ 
Ίο οογµβα]οτα,  απᾶ 
Ῥτοπο]λυᾶ Ίο ρόρροὶ 
1π ΤΟΙΣ τ]]]ασος οἳ ἴπθ 
ΒΑΙΙΗΣΙΤΑΠΡ, 

26 Απᾶὰ {πο απρε] 
ο ἴλο Τιοτᾷ 5Ρρηκθ 
απῖο ΤΠΙΗΡ, εηγίη, 
Ατΐμο, απᾶ Ρο {οπατά 
Ἔμο βοιῖἩα ππιο ἴπο 
ν/ίαγ ἰλβῦ ποθί] ζοινα 
ᾶτοπι ζοσΗβ1]θπα πῖο - 
αασα, πνλῖο] 15 ἀθεοτί, 
327 Απᾶ Ἡο 4τος5ο απ΄] 
πνοπῦ: 8, Ὀο]ιο]ᾶ, Α 
ΑΠ οἳ ΠἨἡλμιορίη, Απ 
εΙπΙςσΏ οἳ ᾳγοδῖ αππΠο- 
τισ τωιᾷςς Οπλάησθ 
απ6ρΏ οἱ ἴ]ο Ἰρπίο- 
Ῥίαμα, πο Ἰαὰ {πε 
ζἨαχρο Οἳ α]] Ώςοχ {τοα- 
Βυτο, απά Ἠπῆ σοµιο το 
ουχ ασα]σπα ΤΟΥ ἓο νΓΟΥ- 
ΕΙΡ, 28 ηΡΥΘΙΙΙΣΠΊΠΡ, 
αλά τας 1η ἨὨῖ5 οἶια- 
εἷοῦ τυπᾶ Ἐκαῖιδ ἔλπο 
Ῥχορ]ιου. 99 ΤΜοἨ ἴ]ιθ 
Βρ]τ]ῖ υαἷᾶ αηίο ΡΗΙΗΡ, 
Άν Ώησαχ, απ 1οἶτ 6πγ- 
Βο]ξ Το {π]ς οπατ]οῦ, 
80 Απᾶ ῬΙΠρ ταν 
Ελίέ]ιος το Λύ, απᾶ 
Βεπγὰ Ἠϊπι τονᾷ ἴλμο 
Ρτορπεῦ δα, απά 
Επί, Ὀπαοστειιπᾶσςυ 
έλοι πας τμοι τοπᾶ- 
ο5ς2 91 Απάᾶ Ὦθ εαἱᾶ, 
Ἠοι ϱππ 1, εχκοερῦ 
ΒΟΠΙ6ΠΙΑΝΣ «Ποι]ά ρυ]άθ 
πιο Αιπά Ἡὸ ἀοσῖτοᾶ 
ῬΠΙΗρ τΠαῦ ο νγοπ]ᾷ 
σοπλθ 1Ρ απᾶ εἰς πα 
Ἠϊμι, 5 ΤΠο Ῥ]ποῬ οξ 
Ε]θ βογἱρέχο ἹΠ]ο]ι Ὦθ 
γοπᾶ ΝΩ5 0]ῖ5, Ἠο 1ν 8 
1οά α5 4 ΕἸθερ {ο ἴμθ 
ΕἰπασΏύεσγ; Απᾶ κο α 
11ας ἄαπιο Ῥεζοχο Ἠ]8 
ΕΏἘΑΤΟΣ, 6Ο ορεπεᾶ Ἠθ 
ηοῖ ΠίΦπιουτΗ: 6 1π Ἠ]8 
Παπο]]]αμῖοη Ἠϊς ήμᾶρ- 
ὨιοηΏῦ ΥΠΑ ὕι]κεη ΑΑΥ: 
βπά π/ηο ϱΏα]] ἄοσ]ατθ 
Πῖ» ροποτβΏΙοΠ { {ος Ἠ]8 
8ο 15 ἱβκοη ἔχοπι Τπθ 
ΘΑΥ{Η. 94 Απᾶ {πο ει- 
ΏμΟὮ ας πογθεᾶ ΕΗΙΗΡ, 
Άπᾶ οα18, 1 Ῥταγ {περ, 
οἳ ποπ δρεπκεί]ι {θ 
Ῥτορ]αῦ 9Πῖ5 2 οἳ Ἠἶπα- 
Βε]Ε, οἵ οἱ 50146 οὔΠοσ 
Ώιαα 2 35 ΤΠεΠ ΕΙΡ 
ορεποᾷ Ἠ]8 παου{Ώ, ϱπά 
Ῥεραοᾳ απ 11θ ΒΑΊΙΘ 

π ὑπέστρεφον ΊΥ6ΙΘ τθύυγηῖπρ ΕΤΤΤΑΥΥ. 
: εὐηγγελίζοντο ΨΕΥΘ ΔΏΠΟΙΠΟΙΗΡ {λε ρ]αά ἠάἱπρθ 1 ΤΊτΑΥΥ. 

9--- ὃς τΤ[Ττ]. 
ξ ἀράγε απ. 

(γεαᾶ υπο Ώυπη]θήοη) Ἠπττ, . 

1ΤΤΓΑΥΓ. 

ΣΤΤΤΑ. 

ΠΡΑΞΗΒΙΣ. 
σπορ 4 - 3 εἰρήκατε.. 326 Οἱ μὲν οὖν  διαμαρτυράµενοι : καὶ λαλή» 

Ψ9 Ἠπτο 3ΡΟΚΟΠ, ΤΠογ ΊἨ9χθΕοχθ Ἠατῖπρ εασπεςέ] [οκ ]Πεὰ απᾶ Ἠανίπρ 

σαγτες τὸν λόγον τοῦ κυρίου, "ὑπέστρεψαν' εἰς Ἱερουσαλήμ,! 
ΒΡοΚοη Ἅᾖἴπθ ποτᾶ οξίπο ἸΤιοχᾶ, χεϊατμεᾶ Ίο ύεγαββ]οπα, 

πολλάς.τε κώµας τῶν ΥΣαμαρειτῶνὶ εὐηγγελίσαντο." 
Άπᾶ [1ο] πιαὴν τί]]αδος οξ 119 ΒΑΠΙΑΣΙΙΑΠ8 αππουποεᾷ {Πο-ρ]αᾶ ὑ]άΐπρα, 

” Νο ῃ 2. ). Π Β 
20 "Αγγελος.δὲ ' κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον, λέγων, 

Ῥαΐ απ πΏσε] οξ [Πε] Τιογᾶ- Ἅ«5Ρροχθ το ΕΜΙΡ, βα}Ίης, 
η , ῃ ἂν αρ ν ο ΑΡ) «Φι 
Αγ άστηθι καὶ "ποβεύου" κατὰ  µεσηµβρίαν, ἐπὶ τὴν ὑδὸν 

τιν 

Ίλσο Ἡν Ἅαπᾶ Ρο νου ατᾶς [1ηε] ΒοιιίἩ, οᾳα 1ἴῃπθ. πι 
4 / . ελ μ ε Γ α ΄ ϱ/ 

τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Γάζαν' αἵτη 
πυλΏ]ο]ν 6οος 4ο, ΣΤΟΤΩ. ο βΑΊθία το ΑαπζΑ: 1Ἠθ βατηφ ; ο) 
ἐστὶν ἔρημος. 27 καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη' καὶ ἰδού, ἀνὴρ 

18 ἀεδοχίῦ, Απά Πατίηρ τἴπεη πρ Ἠεπεπί, Απᾶ ο, Α ΠΙΙΠ 

Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης Ὀτῆς! βασιλίσσης. 
Άπ ΕπΙορίππ, α ΕΠΠΙΟΗ, ἍΟΠ6 Ίπ Ῥοπες Ἰπᾶεχ Οπλάπσο 11θ απθεπ 

Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς.γάζης.αὐτῆς, «οι ων, ] ης |ς-γασης-αυτ]]ς; ς 
οἑ [ίμο] ΕΙορίαπΒ, πιο ΠΒ Ο9Τ6Ι: 811 -. Ἠοχ 1960518, ν/πο 
. / , ε ε Α π « ’ 

ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Περουσαλήμ, 28 ἦν τε ὑποστρέόων 
Ὠπᾶ σοπιθ 3μο "πο 3ο "ογαβα]οπα, πηᾶ πας τείυπιης 

καὶ καθήµενος ἐπὶ τοῦ.ἅρματος.αὐτοῦ, καὶ" ἀνεγίνωσκεν 
απᾶ βλΐπσ 1π Ἠ]5 οπατῖοῦ, απᾶ Ίο γίβν τοπ ἴπρ 

τὸν προφήτην Ἡσαΐϊαν. 29 εἶπεν.δὲ τὸ πνεύμα τῷ Φιλίτπῳ, 
τή ετο] Ῥτορ]οῦ Ἐβαῖαβ, Ἅπα Απ]ά ἴπο Βρὶτιῦ το ΕΙΡ, « 

Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι-τούτῳ. 90 Προσδραμὼν.δὲ 
Ώο πες απᾶ Ιοῖτπ {ἨγβεΙ ' {ο ίλίβ οπατ]οῦ, Απ χυμπήὴςσ πρ. 

ὁ Φίλιππος Ίκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος ᾿τὸν προφήτη», 
ῬμΙΠρ Ἠθατᾶ Ἠΐπα πεαβῖπρ ΄ Τμθ Ῥτορλεῦ 

Ἡσαίανι! καὶ εἶπεν, 5 Αρά.γε! γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκειοί 
Ἐβαίαβ, Απᾶ αᾶ, πε 14ο” ἶμοα Ίπουν π]ιαῦ που τερᾶθοιθ 

91 Ὁ.δὲ εἶπεν, ἸΠῶς.γὰρ ἂν.δυναίµην ἑάν-μή τις λὺδη- 
Ῥυΐ Ἡθ εαἰᾶ, [Νο,] {οσοι ἍΑβλοι]ᾶ 1 ὓο αμ]θ 11088 ἍΒΟΠ1Θ οΠθΘ ΕΠοι]ά 

Β β - Ἰ 
γήσφ! µε; Παρεκάλεσέν.τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθισαι 
ριὶάθ πιθῦ ἍΑπά ἹαοῬοβοιρ]ᾗύ ἘΠΙΗΡ Ἠατίηρ οοιπθ Πρ ᾖ{ο μἰῦ 

σὺν αὐτῷ. 9» ἡ-δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς «ἣν ἀνεγίνωσκεν 
σης Πίτα, Απά ΊἩθ Ἠ4βδββε ο ιθ βοπρύατο π/μ]σὮ 1ο τνας χεαθῖης 
- ε, ε , 3 μ] ” αν τει Ε) πρ. 
ἦν αὕτη, Ὡς πρόβὀτον «ἐπὶ σφαγὴν Ίχθη, καὶ ὡς ο 
Τ/ΒΒ ΤΠί8, Α8΄ ΄ ἃ βΠοερ 1ο αἰάαραἉίετ Ἡο πας 1εᾶ, απᾶ 38 Α Ἀσαῦ | 

ἐναντίον τοῦ Ἱκείροντος! αὐτὸν ἄφωνος, οὕτὼς οὐκ.ἀνοίγει 
Ῥεέοτο ἍἨΙπι Πο ΒΗΟΩΣ8 Ἠϊπα [15] ἁππιο, τπυς Ἡο ΟΡΘΠΒ πος| 

τὺ.στόμα.αὐτοῦ. 989 ἐν τῇ.ταπεινώσει.Καὐτοῦ]ε ἡ.κρίσις.αὐτοῦ 
Ἠῖ5 πιου{Ἡ. 1η Βῖε ἨιπΠΙα]οια. 9 11 Πιιάρπαθηως 

ἤρθη,. τὴν.Ιδὲι Ὑγενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτὶ 
Τ/ΘΒ ἴΛΚΕἨ ΑΠΑΥ, Δπάᾷ1Πθ µΡΕΠΘΥΑΤΙΟΠ . ΟΕ Ἠϊπ Ὑλο Ἅεἶια]] ἀνο]ητο Ἡ Ξοχ 

αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ.ζωὴ.αὐτοῦ. 94 Αποκριθεὶς.δὲ ὁ εὐνοῦχος 
ἀπ ὑπ]κοη ἔτοτα Ίο εηγίἩ Ἠ]ς 149, Απιά απεπνεχῖπσ ἴ]θ οπηιοῦ { 

τῷ Φιλίππῳ. εἶπεν, Δέομαί σου, περὶ τίνος ὁ προφήτης 
30ο 3ΡΜΙΗρ Ἅᾖλναΐᾶ, 1}ρχ9 ᾖλυθ, οοπορεπίπα που. 11ο “ρτορμοῦ 

λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ, ἢ περὶ ἑτέρου.τινός ; 
2ΡΑΥΒ. ναι οοποοχγπίηρ ἍἈἨϊπιδειξ, ος οοποεγπῖπρ βοπ19 οἴμθσ2 

96 ᾿Ανοίξας.δὲ ὁ Φίλιππος τὸ.στόμα-αὐτοῦ, καὶ ἀρξάμενος 
Απᾶ "ΠανΊπρ ορεπθᾶ ΕΕ Ρ 15 παπουῦἩ, ἈΑπᾶ ἸἹανίηᾳ Όοραα 

α Ἱεροσόλυμα ΙΤΤΙΑ. 7 Σαμαριτῶν Τ. 
"και πορεύθητι Ἱ. ὓ-- τῆς 

{ Ἡσαῖαν τὸν προφήτην - 
κ--- αὐτοῦ 

ᾱ-.-- καὶ Ιπ[ττ]ν. 9 --.τε, 8Πᾶ 1. 
Ἄ ὁδηγήσει 8ΏΔ]] ρι]ᾶς την, κ κείραντος ΤΑ, 

«ὶ -- δὲ απ πττι[Ἀ]ὸ 



σΙΠ. ΙΧ. Α0Τ8. 
-” . Ι 

ἅπὸ τῆς γραφῆς.ταύτης, εὐηγγελίσατο.αὐτῷ τὸν Ἱη- 
χτοπι ἡπῖ5 φοτϊμίέατο, Ἀηπομηοθᾶ {ο Ἠίπι {πο ρ]κά τιάίπρα-- 2ε- 

- 7 { Γι 3 « ΄ 3 / 

σοῦν. 96 ὡς.δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ῥὁδόν, ᾖλθον ἐπί 
Ε.5. Απᾶ Α5 ΤἨΘΥ πετο ροῖηρ 4ἶοπςσ ᾖἴπο ἍἨὙπασ, λε ΟΑΙΙΘ ΏΡοἨ 

τι ὕδωρ' καί φησιν ὁ εὐνοῦχος, ᾿Ιδοὺ ὕδωρ' τί κωλύει 
α οοσία]π Ἰπαύθσ, απᾶ 39475 110 3εππασ]ι, Ῥελο]ᾶ σγαθεσ:. ]ιαῦ πᾶετβ 

µε βαπτισθῆναι; 97 "Εϊπεν δὲ ὁ Φίλιππος, Ἐἰ πιστεύεις ἐξ 
1ηθ Ἅᾖο Ῥο Ῥαρίϊπεά Απά 3µαἱᾶ ΣΡΡΙΗΡ, 1 ἴλοι Ῥο]ετοςί ἔνοπα 

ὅλης 'τῆς καρδίας, ἔξεστιν. ᾿Αποκριθεὶς.δὲ εἶπεν, Πιστεύω 
ᾶγπο]ο 1119 Ἠεατί, 1 19 Ιτέα], Απάᾶ ΑΠςΥΤΟΥΙΗΡ ἍὨοθ βαἷᾶ, 1 Ῥε]Ίετθ 

9 - ”- - ΄ ἃ οὐ. 

πὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ εἶναι τὸν ᾿Γησοῦν χριστόν.' 98 Καὶ ἐκέλευ- 
5ἱ1Π9 -ὅΒοα 108 "ᾳοᾶ 31909 χεις ᾖ3ἈΟΠτὶςῦ. Απᾶ ἍὭρ οσοπι- 

σεν στῆναι τὸ ἅρμα" καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς 
πωππᾷθά 50ο “θὐππᾶ 566111 111ιο 3οματῖοῦ, Απᾶ ἴπεν πψ/επύ ἄοσντι Ῥοῦα πο 

τὸ ὕδωρ, ὅ.τε Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος" καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 
119 παΐες, ῬοίἩ ΡΗΙΠΡ Άπά {πο διπιισ], Ἀπᾶ Ἆε Ῥαρθϊπδά ἍἈἨϊπι, 

99 ὅτεδὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατο πνεύμα κυρίου 
ῬΒπή πνηεα {που οἈπιθ πρ ου ΟΕ ἰἩο ἍἨππαίετ [πε]. Βρϊτιυ οἱ [πε] Τιοτᾶ 

. ΄ 5 τσ ΄ ε 

ἧρπασεν τὸν Φίλιππον᾽ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ 
οπιιρΏῖῦ ΑΥΤΑΥ ῬΠΙΗΡ, Ἀπᾶ 3βηνν αηΐτα δπο 8Ίοπρεσ 11Πθ 

ο - ο) , ᾽ 8. « δὺ » ” Γ 40 ᾷ λ 
ευνουχος, ἔπορευετο-γαρ ΤΊΥ.0 ογ-αυτου χαιρωγ. ι ιππος 

ἈεαπποἨ, Σοχ ο πγεπῖ - 15 τα το]ο]οῖηρ. 2ΡΠΠΙΡ 

δὲ εὑρέθη: εἰς ᾿"Αζωτον' καὶ διερχόμενος εὐηγ- 
ἆμαῦ τας {οππᾶ αἲ ἈΑτοῦΐας, Ἀπά Ῥηςβίης {Πτοαρῃ Το αηποπποθᾶ πο 

γελίζετο τὰς πόλεις πάσας, ἕως τοῦ.ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς 
Ε]αά Ὁάἴπρα [ἱο]311θ6 0910168 111, 1 Ἠθ ϱβΠΙ6 Μο 

οΚαισάρειαν.ὶ 
Ο58Ε4τε8. 

9 Ὁ δὲ Σαῦλος ἔτι Ῥἐμπνέων! ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς 
; Βαΐ Βατ], ΕΠ] Ὀχεαίμίηρ οαῦ ἐπτεαθεπῖτιρς απᾶ εΙπαρΏθεσ ἑοπατᾶς 

τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου, προσελθὼν τῷ : ἀρχιερεῖ 2 ᾖτήσατο 
11ο Ιἀϊδοῖριες ο πο Τιοτᾶ, ἹαπΙπρ οοπαθ {ο ἴμο ΠΙρΗ ρσιερί- ας]ςεᾶ 

παρ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς. συναγωγάς, 
Έχοτι Ἠϊῖπ 1εῦζοτε το Ὅαπασοις, το Μο ΒΥΏΒΡΟΡΊΙΘΒ, 

ὕπως «ἐάνικτινας . εὕρῃ Ἱτῆς ὁδοῦ ὄντας' ἄνδρας-τε καὶ 
5ο ἴλαῦ ... η Ἡε {οιπᾶ 3ο 33ἨἩθ “παγ ρε ἍΤῬοΐἩ πε απᾶ 

γυναῖκας, δεδεµένους - ἀγά εἰς Ἱερουσαλήμ. ὃ ἐν δὲ 
πποταςῃ, ἹΠατίης Ῥοαπά Ἡε τοῖρΗί Ὀτίπρ [μεπι]ίο «οεταςα]ατη, Ῥυήῦ ἵπ 

τῷ πορεύεσθαι΄ ἐγένετου αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, Ἱκαὶ 
Ῥχοσσοεᾶϊης Ἅΐ οβΊΠΘ{Ο 55 Ἡθ ο ἄτενν πεβτ το Ὥατηπδοις, απᾶ 

ἐξαίφνης! ἱπεριήστραψεν αὐτὸν φῶς ἹἸἀπὸϊ τοῦ οὐρανοῦ" 
δυάᾷεπ]γ 5Ώοπθ τουπᾶ αροπύ  ἨΠῖπι 8 Ἡρηῦ ἍΆΊτοπι Ἅᾖἴπο Ἡεατεπ, 

4 καὶ πεσὠν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, 
} Ἀπά Ἠρτ]πρ ξα]]επ οἩ πο θΑτΙἩ Ἆθ Ἠθβτᾶ κα τοῖορ Βηγίπρ 1ο Πϊτα, 

Σαοῦλ, Ῥαούλ, τί µε  διώκεις; ὅ Ἐἶπεν δὲ, Τίς εἴἶσ, 
Βατ], Ῥατ], ἩἩΏγ πιθ ἀοδῦ ἴποι ρεγςεοαίθῦ Ἅ«Απᾶ Ἡε οαῖᾶ, Πο τὲ ἴποι, 

κύριε; «Ὁ.δὲ, Ἀκύριος εἶπεν,ι ᾿Εγώ εἰμι Ἰησοῦς» ὃν σὺ 
Σ Τιοτᾶ 2 Ἆπά εο] 1ιοτᾶ ββῖᾶ, ’ 81η. πεεαπβ τσ οπα ἔλοι | 

διώκει . Σσκληρόν΄ .σο Ὑπρὺς κέντρα λακτίζειν. 
Ῥεσρεσπίραί, «[ΠΠὸ 18] 5 Ἑρτά Σο ἴπερ αραϊποῦ ΓἴἩ6] ροπᾶ» Το Εἰο]ς, 

ϐ Τρέμων.τε ικαὶ θαμβῶν εἶπεν, Κύριε. τί µε θέλεις 
 Απά Ἐπεπιρῃῖπρ Απᾶ Απιοπϊςμεᾶ ἍἎθ βαῖᾶ,  Τιοᾶ, πα τηθ ἀθείτεςῦ ἔμοι. 

9957 
ποτ]ρίπτθ,απᾷ ρχολο]σά 
τη Μο Ἠἶπι φορα, 96 Αιιά 
Άς {πογ πεπύ ον {λεί 
πναΥ. ἴπΠεγ σππἹο π1τφ 
α στίαϊν Ὑνπίοςγ: απᾶ 
Τποθ εππτιοἩ βαἱᾶ, Θεε, 
Ἰεγε ἵδ Ὑαίεςγ;, πηπν 
ἀοἰ]ι Ἠϊπᾶετ πιθ {ο ὃθ 
Ῥαρίισςθᾶ 2΄ 37 Απάᾶ ΡΠΙ- 
11Ρρ φαϊᾶ, ΤΕ {ποια Ῥο]ίεν- 
εβῦ τη α]1 {Πῖπα πεητε, 
Ίλοα τααγεΒδὲ. Απάᾶ Ἡε 
ΑΠαπγετθά απᾶ βαῖᾶ, 1 
Ὄο]ίθνο {Ἠπί ὅσεςυ8 
Οπτῖςς 15 ἴπε Βοπ οξ 
ἀοᾶ. 38 Ἀπᾶ Τε οοπι- 
πηφπᾷεᾷ {Πο ολατ]οῦ τοι 
φἰαπᾶ ςὔ1]]: πηᾶ ἴπεγ 
πνεπε ἄοππ Ῥοί] Ίπτοι 
τηε πνβἰοχ, Ῥοίπ ΡΠΙΠΤΡ 
Αηᾷ {ῃο εαΏις]; απά Ὦθ 
Ῥπρίϊπεᾶ Ἠϊπα, 39 Απᾶ 
π/Ἠειπ ἴἨαγ Ὕ/θτο οοπΠ1Θ 
πρ οπί οἱ {πε ν/αίετ, 
Τπε Βρὶτις οἳ {μο Τ,οτά 
οπαρΏῦ απναγ ΡΠΙΗΡ, 
ἀλλ πο ευοἩ 5ατγ 
ἨΊτα πο ΊΠΟΥΕ: απᾶ Ἠθ 
ποηῖς Ο1 Ἠϊς γ/ΑΥ 1ε- 
Πο]οίπμ. 40 Ῥαἳ ΡηΠΙΡ 
πνις {ουπᾶᾷ αἲ Ασοΐας: 
ππᾶ Ῥαςεῖπρ ἵ]Ἡτοιρ]ῃ 
Ἡθ Ῥχεπσπεᾶ ἵηπ α]] {ο 
οἶθ]ες, 011] Ὦρ οΆτωο το 
03.β8τες, 

1Χ. Απᾶ Βατ], γεξ 
Ότοβιπϊὰρ οτί {ητεαί- 
επἶηρς απᾶ βΊἸααρΏῖεγ 
Ἀραἰηπεῖ το ἀῑξοῖρ]ες ος 
Ἴπο Τιοτᾶ, πγεπύ απῖο 
11ο Πρ] ΡγΙεςσς, 9 απᾶ 
ἀεβ]τεᾶ οἳ Ἠϊτα Ιεζζεγβ 
το Ὅππιβσοας {ο {πθ 
ΒΥΊΔΡΟΡΊΘΕ, ἴλαῖ 18 Ἡο 
ἄοαπά απγ οἳ {Π]5 1νΑΥ, 
πγπείμετ ΤΠεγ τνθτε τετ. 
ΟΥ ΤΓΟΙΙΕἨΠ, Ὦθ π]ρηί 
Ὀσῖηρ ἴπετα Ῥοαπά ππ- 

«Το «16εταββ]θτα. ἃὃ Απᾶ 
Ά5 Ἡθ Ἰουγηεγοᾶ, Ἡθ 
68Π1Θ ΠθΑΣ ΏΑΠΙΒΡΟΙΣ : 
Απᾶ οαάᾶεη]σ {λμετθ 
ΕΠ]πεᾶ τοαπά’ αροιῖ 
Ἠΐτα α ΗΠρηί ἔτοτα Ἠεα- 
ΕΠ: 4 απᾶ ο 2ε]] 1ο 
Ίπε εβτίἩ, ϱηά Ἠθατᾶ 
νοϊοεβαγὶηρ ππί{ο Ἠῖτα, 
Βατ], Βατ], νγἩγ Ῥοβε- 
οι{εξί ἴποι πιο ῇ ὅ Απὰά 
Ὢρ βα1ᾶ, πο Ατὶ ἴλοα, 
Τιοτᾶ 2 Απιᾶ ἴμο Τιοτά 
πα]ᾶ, 1 Άτα ζεβας πῬοτης 
ἴποι Ῥεταεοιδεδὲ: {ὲ ἐ9 
Ἠατά ΣΟΣ {πεε {ο Εἰοκα- 
ραϊηςί {πε ρτῖοξκς. 6Α πᾶ 
Ὢο ἑταπηβ]]ηρ απᾶ αςίο- 
Ἠ]ςῃθᾶ ε81ᾶ, 1ιοτᾶ, πια ξ 
Ὁπ]ὸ ἵποα Ἠαβτο τηο {ο 

- Ἡ ----98Η8ὲ 8 ΘΙΤΤΤΑ: Ρ ἐνπνέων τ. 
» ἐξαίφνης τε 1ΠΤΤΑΥΓ, 
Σεκ ουῖ ο τησ. Ἱ -- [σύ]. 
πΝαζωραῖος ἴμοθ Νασαχεπε [1]γν. 

ο Καισαρίαν τ.ὶ αἄν τ. χ ὄντας τῆς ὁδοῦ, π. 
Ἐπεριέστραψεν αὐτὸν Ἐ; αὐτὸν περιέ- 1» αὐτὸν περιή- ΤΊτανγ. 

-ᾱ-- κύριος εἶπεν (γεαᾷ Ὦς [591 ά ]) ττττα υγ. 
----. σκληρόν .... πρὸς αὐτόν (υεγθε ϐ) ΑΙΤΊτΑΥΓ. 

Σ--ὁ 
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4ο Απᾶ 1πθ Τιοτᾶ 
βαίά Ὠπίο Ἠΐπα, Ατςο, 
Άλιᾶ Ρο Ιπίο {1ο οἳίψ, 
αμά Ἰν πα] Ὄο 1ο]ά 
περ ναό ποια πααςς 
4ο. 7 Απάᾶ 1ποθ ππεη 
ΝΥΠΙΟἨ ]οασπεγοά η] 
Πῖια 5ιοοᾶ 5ρεεσλ]θβς, 
Πραχῖπᾳ α΄ νοῖσς, Ῥαΐῦ 
Βύ-1Πς Πο ΠΙ2Π, 8 Απᾶ 
Θα] 4ΤΟ5Ο ἔτοπι {πο 
εὐτίὰ: παπά π/Ώοη Ἠ18 
6768 ὙΝθτὸ ορεπεᾶ, Ἐο 
Β41Υν ποτηση: Ῥαῦ ἴπεγ 
1εὰ Ἠϊπι Ὦγ ἴπο Ἠαπᾶ, 
Άπαὰ ῬτοτιρβΏῦ ]ΐπι 1πῖο 
Ῥαπιαςουβ, 9 Απά Ἰε 
π/ὰς ἴητοο ἆαγς νζ]ι- 
ουῦ δἱρῃῦ, απἁ πεΙἩοσ 
ἀἱά οαῦ πος ἀτίηῖς, 
10 Απά ἴπετο πας 8 
ουσγαῖη ἀἱδοῖρ]ιε αἲ Ὦα- 
Ὦλὴ»6µ58, παπιεᾶ ΆΑπα- 
Ὠίαδ; ΑΠᾶ {ο Ἠϊπα βα]ά 
ὗλε Ἰιοτά Ίπ τ]δίοη, 
ΑιηΠΊη8, Απᾶ Ἡε εαἰᾶ, 
Ῥομοίᾶ, 1 απι ᾖΠεγθ, 
1ιουᾱ. 1 Απά Ὥτλπθ 
1ωνά φαϊᾶ ππῖο Ἠϊπα, 
Ατίμς, αηᾶ Ρο Ιπίο ἴπο 
5ιτοοῦ π/ΏΙοὮ 16 σα]]εά 
Θιταϊἰρηῦ, απᾶ πα αἱτθ 
1Ώ Τἵ]ο Ὠοιςδο ΟΕ ο) ιάας 
20Υ Ο)ιο οι]]θᾶ Βαα1, οξ 
Ῥαχ-α5: 2ο, Ὀομο]ᾶ, Ἰθ 
ΡΙΑΥΕΙΗ, 12 απά Ῥατα 
Β6ΕΏ 1Ἠ ο τἱδίοῦ Α 11Π. 
πΏπαοά Απηοηῖα5 ζΟΠ]- 
ἀηπσ Ἰ, παπά Ῥαιπρ 
15 Ἠωπᾶ οἳ Ἠϊπι, Ό]ιαῦ 
Ἡρ παϊρ]ὺ τοσεῖνο ἨΙ8 
βἱρηῦ, 19 Τπεπ Απιηῖηθ 
Βπςσγοτοᾷ, 1,οτᾶ, 1 ατα 
Πεατᾶ ὉΥ πΙβΠΥ οἱ Ό]ί8 
Ι1ΘΏ, ἨΟΝΥ πηπςσὮ οτ1] ηθ 
Ἠα{] ἀοπο {ο {1 μα ]πίς 
Αα” ζοτιδη]ετι: 14 απά 
Ἠεχο ος ΠΑΤΕ ααΠοτ]ϊγ 
Στοτα {θ οΏ]θξ Ῥγίεςτς 
1ο Ὀϊηά α]] ἐπαῦ ομ]] οἩ: 
την παπαε, 15 Βαΐ πο 
1ιοτᾶ ϱαὶά ππίο Ἠϊπι, 
ᾷο ἴἩν παγ : {ος Ὦς 18 
Ὦ. ϱΏο5επ γεςδο] ππίο 
τηο, ἵο Ὄδ6αμς ΤΟΥ ἨβΠΙΘ 
Ὢθέοτο ἴπο («επίϊ]ο8, 
βηΏᾶ ἸΙπρΒ, θπᾶ {ἴῃπθ 
οἹ]]άτεα οἳ Ίβο] : 
16 Εοςσ 1 τη]] οἩεσυ Ἠἶπα 
Ίου μτεαῦ Όπίπρη Ἡθ 
πιαςῦ βιεχ {ος τιν 
ΏΠΙΩΘΊ8 80]θ. 17 Απά 
Απηπῖας σεμῦ Ἠῖβ ν/ΕΥ, 
ἈΑπᾶ εηίοτοᾶ Ιπίο ἴπθ 
Ίοτςε; απᾶ ρα τπρ ἨϊΒ 
Ἠνπάς ον Ἠϊπα ααῖᾶ, 
Ἑτοτ]ος ΒΑ], Πο Τιοτά, 

11 Ὁ. δὲ κύριος. πρὸς αὐτόν, 

ΠΡΑΞΕΙΣ. -ᾱδ, 
ποιῆσαι; Καὶ ὁ κύρος πρὸς αὐτόνῃ Ἀ᾿Αγάστηθι καὶ 

1ο ἄο2 Απά {Ἡηθ Τοτὰ [βαίᾶ] ἵο Πΐπι, Ἠ]ρε πρ Απᾶ 

εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι Ὀτίι σε δεῖ 
επύες Ιπίο «πο Οἱ, απᾶ 1 ϱἸα]] Ὃθ ὑο]ᾶ {περ ν/ηαὲ ἴπεο 15 Ῥεπογθβ 
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ποιεῖν. 7 Οἱ.δὲ. ἄνδρες οἳ συνοδεύαντες αὐτῷ εἱστήκεισαν 
το ἀο, Ῥαό ἰπθ πιθη ἍἩὙἍπο πθτο ἰχατοθ]]πρ ση] Ἠΐτι βὲοοᾶ 

εἐννεοί,' ἀκούοντες .μὲν τῆς φωνῆς μηδένα.δὲ θεωροῦντεςς 
βροεολ]αμς, Ἠεατῖηρ ΄ Ιπᾶεεᾶ ἴἹο Ἅτοῖοθ Ίπῦ πο οηθ βεείηρ, 

8 ἠγέρθη δὲ 3δἩ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς «ἀνεφγμένων!.δὲ τῶν 
Απᾶ τοβο πρ βατ] ἆτοτα 1ο εατία, απᾶ Ἠατίπρ Ῥεεπ ορεπεᾶ 

ὀφθαλμῶν. αὐτοῦ ᾿οὐδένα! ἔβλεπεν. κχειραγωγοῦντες.δὲ αὐτὸν 
145 6ΥΕΒ Ίι0 0Π6Θ Ἠθ δα. ἍἨπή ]αᾶΐπρ 3ΡΥ "πο “Ἠαπᾶ "Πίτα 

εἰσήγαγον «εἰς Δαμασκόν. 9 καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέ- 
«πεγ ὈχουρΏῦ Πίτα] {ο ἍἝὭαπααςςας, Απᾶ Ἡθ πρβ "ἀαβσβ ᾖ31ητθῦυ ποῦ 888. 

µ 2 ” σοι ” τ ΄ π ῃ 
πωγ, καὶ οὐκ.ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 10 'Ην.δὲ τις ΄ µαθητὴς - 
1πρ, ἈΑπᾶ ἀῑᾶ ποῦ ο» ποτ ἀτίηῖς, Α πᾶ ἴπεχο πγββ α οθτίαίπ ἀῑςοῖρ]ς 

ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ανανίας' καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ξὸ κύριος 
1π Ώμπιβξοι Ὦγ Ώβπθ Απαηία, Απᾶ «παῖᾶ ο δλῖπι πο "]ιοξᾶ 

ἐν ὁράματω! ᾿Ανανία. Ὁ.δὲ εἶπεν, Ἰδοῦ ἐγώ, κύριε. 
1π ' 8 τΙδῖοη, Ἀπαπίβ, ΑπᾶλἸο Βπηᾶ, Ἠολο]ᾶ [πετο απι] 1, Τιοτᾶ. 

π᾿Αναστὰς! πορεύθητι ἐπὶ 
Απά ἴπο Τιογᾶ το Ἠΐπα ' [βαἱᾶ], Ἡατῖηρ τῖδεη πρ Ρο 1η{ο 

τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν «οἰκί 
'πο οἰτοοῦ Πο Ἅᾖ{ἱ5 οα]]εᾶ ΒιταΙρΏῦ, απᾶ εεο]κ 1 Γ1Ἡ6] πουνθ 
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Τούδα Σαῦλον ὀνόματι, Ταρσέα. ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται, 
οἳ άμάῃ5Γοπε] βδαα] Ὦψ παπας, ΟΕ Τασς18: 2Οχ 1ο Ὦθ Ρταή5, 

12 καὶ εἶδεν ἐν ὁράματι ἄνδρα! Εὀνόματι Ανανίαν! εἰσελθόντα 
Απᾷ Ώο δω ΙΠ ΒΤἰδΙΟΏΠ αἆΙΙΛΏΠ Ὦγ ΠβΊπΙΘ ἍΑπΠαηΠΙΒ οοπιῖτπρ 

καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ Ἰχεῖρα,! ὅπως  ἀναβλέψῃ. ᾽ 19 Ἆπε- 
απᾶ ῬιατήηπΡ ΟΠ Ἠἶπ α λαπᾶ, 5ο {λαῦ Ἡθ ϱποπ]ά τοσθίτο β]ρηῦ, Ἴλη- 

κρίθη δὲ πό! ᾽Ανανίας, Κύριε; πἀκήκοαϊ ἀπὸ πολλῶν .'περὶ 
Επγετεὰ "απᾶ Απαπίω  Ἰμοτᾶ, 1 Ἀατθ Ἠεατᾶ Έτοπι τπτ οοποειπίηᾳ 

τοῦ. ἀνδρὸς.τούτου, ὅσα κακὰ ἐποίησεν τοῖς ἁγίοις σου! ἔν 
4Πἱ5 τα, 1ΟΥΥ πιβηΥ οτἰ]ς ηο ἀῑά το {γ εαἰπίθ 1π 

ε ο Νο ”. β ῃ η ο ῃ ῃ 
Ἱερουσαλήμ’ 14 καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν, ἀρχιερέων 
ύεχαςα]επα ; Απᾶ Ίετο Ίε Ἠπβ αιἰλοχὶῦΥ ἆτοπι . ἴἩθ οπΙεξ Ῥσϊθββ 

δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὺ.ὄνομά.σου. 15 Εἶπεν δὲ 
νο Ῥιπᾶ αἱ ππο σα]] οἳ ἵἩΣ ηαπηθ, Απᾶ ππ]ᾶ 

πρὸς αὐτὸν ὃ κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς Άμοι 
"το 5ηῖτα 11ο "]ιοτᾶ, 6ο, 3ος α γεβεε] ὉΣ εἸεοίοιπ ᾖ1ο πιθ 

ἐστὶν! οὗτος, τοῦ βαστάσαι τὸ.ὄνομά.μου ἐνώπιον 1ἐθνῶνΣ 
18 ολπῖς [παιαη], {ο Ῥεμτ ΧΩΥ ἨΒΙΠΘ Ῥείοτθ (επιῖ]θβ 

καὶ βασιλέων, υἱῶν.τε ᾿Ἱσραήλ. 16 ἐγὼ.γὰρ ὑποδείξω 
απᾶ Κπρα8, Άπᾶ [119] 8οπβ οἳ Τρταε] :΄ 1051 σηλ]] «Ώεσν 

αὐτῷ ὅσα «δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ.ὀνόματός.-µου παθεῖν. 
Μο Ἠϊπα Ποὺν πιασ] 10 Ῥομποτθς Ἠτα 20 1ΩΥ ΠΒΤΩΘ {ο 5αΏ6Σ., 

17 ᾿Απῆλθεν δὲ ᾿Ανανίας καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ 
Απά ποεηῦ Αν "Απαπῖ απᾶ επίεταὰ Ἀπίο .1πθ Ίου; Ἅαπᾶ 
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ἐπιθεὶς ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν, Σαοὺλ ἀδελφε, ὁ 
Πητίπρ Ἰ]α1ᾷ ρου Ἠϊπαι [Πας] Ἠαπᾶβθ «Ἠθ βαῖᾱ, "Βαα] ἍἈρτοῖμες, ἴλε 

8 -Ἱ- ἀλλὰ Ῥυῦ αΠΤΊτΑΥΥ. 
µένων 1ιΑ; ἠνοιγμένων Ἡ. 
α᾿Ανάστα Ἠϊςε ππρ 1. 

1 τὰς (--- Τὰς ΤΊτ) χεῖρας ἴΏθ ἨαηΏᾶ8 ΤΤ1Υ. 
ο τοῖς ἁγίοις σου ἐποίησεν ΙΗΤΊΓΑ. 

ΕΤΊτΑ. 

Ἠθειγὰ ΠΤΊΤΑ. 

Ὁ ὃὅ τι ΙΤΊτΑ. 9 ἐνεοί ΙΤΊτΑΥ. ᾱ-- ὁ ΗΤΊΤΑΥ. ο ἠνεῳγ- 
Γοὐδὲν ποϊβίηρ ΠΤΤιΥ. Εξ ἐν ὁράματι ὃ κύριος ΗΤΊΤΑΥΓ. 

α--- ἐν ὁράματι ΤΑ; ἄνδρα [ἐν ὀράµατι] ττ. Κ᾿Ανανίαν ὀνόµατι 
α -- ὁ ΘΗΤΤΣΑΥΓ. 3 Ίκουσα 1 

Ρ ἐστίν µοι ΗΤΤτΑΥΓ. α -- τῶν ἴπο Π. 
Σ - τε Ὀούα (66Η 641εβ) 1 ττΑγν. 



ΙΧ. ΑΟΤ8. 

κύριο ἀπσταλκὲν µε,  Ἰησοῦς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ ὑδῷ 
1ιοτᾶ Ἠα8 βοηῦ η, ἆθβας ἍἩπῆιο πρροβχθᾶ ἴο ἴπθο ἵπ πο ΤΑΥ 

” ὁ ἤρχου, ὅπως  ἀναβλέψῃς καὶ πλησθῇς πνεύ- 
ἵπ πο] ἐποι ορπαεςῦ, ἐλβὲ ἴλοι παὶρ]{εςὺ χοοθιτο εἱρῃῦ απᾶ ο ΒΙ]οά πχ {0μθ] 

µατος ἁγίου. 18 Καὶ εὐθέως "ἀπέπεσον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 
Ἑριτι6 Ηο]γ. Απᾶ Ιπιπιοβί]αῦεΙγ θ]]. άτοτα 39768 

αὐτοῦ ([ᾠὠσεὶι λεπίδε, ἀνεβλεψέν.τε Ἱπαραχρῆμα," καὶ 
ας Α5 Ἱὸ πίΕΥΘ Ἅοβ165, Απ ο τεοοϊτεᾶ δἱραῦ ἀπεϊαπβ]γ, απά 

ἀναστὰς ἐβαπτίσθη, 19 καὶ λαβὼν τροφὴν ἔνίσχυσεν' 
Ἠανίηρ χἴδεπ αρ πας Ὀαρίϊσεά; Άπᾶ ἨΠατίπρ ἔπκεη 4οοᾶ ο παβκὑτοπρίπεπεᾶ. 

Ἐγένετο.δὲ πὸ Σαὔῦλος! μετὰ τῶν ἓν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας 
Απ ἌνγαἙ 1ο]. ππΙιἩ ᾖἵηπο 3ϊπ ὝῬαπιηβοας ᾖλάϊςοῖρ]οἙ 4πγ5 

τινάς' 390 καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν 
“οθτίαίη. Απά Ιπιπιεά]αῖε]σ ἵπ Ἅᾖἴπο ΒΥΏΔΡΟΡΙΘΘ 9 πη8 Ρχου]α]παῖηρ 

τὸν Σχριστόν;! ὅτι οὗτός ἔστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. 21 ἐξίσταντο-δὲ 
Οµτῖςῦ, Ἅἴπαῦ ο 18 ἴπο Έοπ οἳ ἀοᾶ. Απάᾶ 3νις-ο "αλπιβζθᾶ 

πάντες οἱ ἀκούοντες, καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃ πορθήσας 
χα] ἍὙτπο ἍἈεβτᾶ, Απᾶ οαἱᾶ, 3ΝΜοῦ 3η ᾖἩβ Ἠθγ/πο ἀεβίτογεά 

τὲν! ουσ σα τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ.ὄνομα.τοῦτο, καὶ 
ἶπ ΘΥ58Ί6ΘΠ1 Ἅ1ΊπΠορβο ππο οα]]οᾶ οπἩ. ὍΠ]β Ώρχηο, απᾶ 

ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεµένους αὐτοὺς  ἀγάγῃ 
Ἠειο ος ἍἈἸπῖ ἈἨπᾶσοιο Ἅᾖ{παῦ 5ροιιπᾶ α{ηεπι Πε Ἀπιϊρηύῦ ὀρτῖηρ 

ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς; 99 Σαὔῦλος.δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ 
το ᾖΤἴπο ολὶεξ ρτ]οςὺς Ῥαῇ βαα] ΊΠΟΙΘ Ιπογθαδεᾶ 1π Ῥοΐνεσ, απά 

Σσυνέχυνεν! "τοὺς! Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ, 
οοπ{οιιάοᾶ νμθ 10778 πή]ιο, ἀπγε]ῦ ἵπ  Έαπιασοις, 

συµβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ χριστός. 25 ὡς δὲ ἐπληροῦντο 
Ῥτονίηπς υπαῦ Όλα 18 πο Ομτῖςῦ, Νου πει Ὕνετε {α]β]]οᾶ 

ἡμέραι ἱκαναί, συνεβουλεύσαντο: οἱ Ἰούδαῖοι ἀνελεν αὖὐ- 
“4αγ6 Ἅπιαηγ, "οοπδα]έθᾷ “μοβθύμες 39ο σεν Λο Ῥαῦ το ἀεαῦι Ἠΐτα, 

τὀν' 394 ἐγνώσθη.δὲ τῷ Σαύλῳ ἡ.ἐπιβουλὴ. αὐτῶν. ὃΌπαρε- 
Ῥιἡ Ῥεοβας-Ἱεποσπτι το Βαα] ἐπεῖτ Ρ]οῦ. 3Τηςεγ γγετθ 

τήρουν! «τεὶ τὰς πύλαδ ἡμέραςτε καὶ νυκτός, ὅπως αὐτὸν 
Ἀπγαίολίπς Ἰαπᾶ ἵἴποθ ΄ σαΐες Ῥοΐῦι ἂασ απᾶ πρ], ταῖς Ἠΐτα 

ἀνέλωσιν'" 26 λαβόντες δὲ ἁαὐτὸν οἱ μαθηταϊ! νυκτὸς 
Έπιου ταϊρΏ ριέ {ο ἀθαίηι ; ο ραῦ τοκίης Ἠϊτα μεθ ἀἰκοῖρ]ε ἍΏὗγ πὶρηύ 

εκαθῆκαν διὰ τοῦ τείχους!ῖ, χαλάσαντε  ἔν σπυρίδι. 
1οῦ ἄοννα 3{Πχοαρῃ πο πα] [1ηϊπα], Ἰονοῖης ᾖ[Πῖτα] ἵπ α Ῥαρκοεῦ, 

26 Παραγενόμενος.δὲ δὸ Σαῦλος! Ῥείς' Ἱερουσαλήμ, Ίέπει- 
Απά "Πατίης αχτιγεᾶ αδοι] υλή ΠΕΤΠΡΑΙΕΠΙ, - Ίε αἳ- 
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ρᾷτοϊ κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς καὶ πάντες ἐφοβοῦντο 
{θπιριθᾶ ἴο ]οἶπ Ἠ]πιδε]ξ {ο ἴπο  ἀἱςοῖριες, βΏά 811 πνθις αγά οἙ 

αὐτόν, μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν µαθητής. 327 Βαρνάβας.δὲ 
;Πΐπα, ου Ῥομοτῖτηρ ἡΠαῦ Ἠθί5δ Ἅα ἀἱ5δοῖρ]θ, Ῥυαἡ Ῥάχππρας 
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ἐπιλαβόμενος αὐτόν, Ίγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστύλους, καὶ 
Ἠαν]ης ὑακοη Ἠϊτλ, ὉὈνοισηίῦ [ΠΠ] ᾖἵο νηο ΔΡο»δύ]ε5, Ἀπά 

διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον, καὶ ὅτι 
τε]ατοᾶ {ο μετα Ίου Ἱπ Τμο τα Ἠθ ΒΑΥΓ ἴλμο  Ἰμτᾶ, απᾶ ναί 
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ἐλάλησεν αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαβρησιάσατο ἐν τῷ 

996 
ουθν Όᾖοβας, ἔπαι αἱ 
Ῥθπτοθάᾶ ππ{ίο ἔλερ ἵπ {1θ 
πΑΥ 88 ἴποα οππηθςῇΏ, 
ἨπίἨ επί της, (πα ἴποα 
πηϊὶρλἰοςῦ χοσθῖτο ἵΠΥ 
βἱπΏῖ, απᾶ ο Ά]]οά 
νζἩ {πο Ἡο]σ λοεῦ. 
18 Απά Ἰἱπιπιεβίαῖε]γ 
ἴμετο 461] Ίγοπα ΙΒ 
ο565 α8 Ιῦ Ἠδᾶ Όθοι 
βοη]ο5: απᾶ Ἡδ τε- 
οεϊγοᾶ οαἱρλυ τΜογίῃ- 
ν/λζ, αηᾶ 4ΤΟΡβ8, απιᾶ 
νγοβ Ῥαρθϊποᾶ, 19 Ανά 
πΥΠΕΏ Ἰθ Ὠπᾶ χοσρῖτοᾶ 
1ηΘΑΊ, Ὦο γης 5ἰτεπρ]ι- 
εηθᾶ. Τπεηῦ τν» Θα] 
«ορτβῖη ἆαγβ νηϊθ] ἴπθ 
ἀἱδοῖρ]ο πηῖο] τ/ετο 
που Ὄπππαβους. 20 Απιά 
αὐγαρΏένγαγ Ἰθ Ῥγεβοῇ- 
θἆ Ομτίςδέ ἵπ ἐΠο γηη- 
ξοξυεο Ὅλμαῦ Ὠο ἶ5δ ἴΠθ 
οη οἳ ἄοά, 21 Ἑιιία]] 

ἴπαῦ πεατᾶ Λῖπι Ὑνεγθ 
απιβζοᾶ, απᾶ οα]ᾶ; 18 
ποῦ ὍπΙβ Ὠο {λΠαῦ ἆθ- 
5ὐχογοᾷ ἴμοπα τν/μ]οὮ 
οπ]]οᾶ οἩ ὑΠ]8 ΠΛΏΙο τι 
«16Υ418216Π1, Απᾶ 6ΛΏ1Θ 
Ἠ]έλος {οχ τηπε ἱαζσηε, 
ἡλαῦ Ἡθ πηὶσλίέ Ῥχίηπς 
ἲλοπα Ὀοιιπᾶ απίο ἴπθ 
ο]ιιεξ ρτ]εςις 2 25 δι0 
Ἐπα] Ἰποχοββρά {Πο ΠΙΟΓΘ 
Ἰπ Αἰτεηρίη, απᾶ οοπ- 
Σοαιπᾶὰθᾶ πο Ἅαἆοαπβ 
πυΏ]οἩ ἀγγο]ί αἱ Ώαπ]ο»δ- 
ους, Ῥτονῖηρ ἴλαῦ (ΠΒ 
19 τευγ Οητ]ςῦ, 35 Απά 
Ἀ{ίογ Πα ῦ ιΏΥ ὀ4αγ5 
π/ΘΥΘ {111901 ἴπε ουν 8 
νοο]ς οοιηςδε] {ο Ἰς111 
Ἠϊπα : 34 Ῥαῦ ἐλοῖν Ίαγ- 
1ΠπρΡ ΑπαΙῦ τας Κποινη 
οξ πα]. ἈΑπᾶ ἴπεγ 
π/πεοηοθάᾶ ἴλο Ραίθ6ς 4ΑΤ 
ΆπΠᾶ ΠΊρΏί {ο ΕΙ] Ἠΐτι, 
25 ΤλἨοη πο ἀΙβδοῖρίσς 
{οο]ςἨίτα Ὦγ π]ρηζ, Απιά 
1εῦ πι ἂονπ Ὁγ ἴλε 
συΘ] νι α Ῥηρκεῦ, 

26 Απᾶ νΆειπ Βατ] 
ΊΥΑ5 οΟΊΠΘ {ο σετυβδα- 
Ίοπα, Ὦς α55αγεά {ο ]οἶτ. 
Ἠϊτηβο]ξ ο πο ἀῑδει- 
Ῥ]σςψ: Ὀιιῦ τηογ τγενο 11. 
αἰτα]ᾶ οἳ Ἠϊτα, απᾶ Ῥε- 
Ἠετεᾷ ποῦ {μαῦ ο τνπβ 
ο ἀϊδοίριε, 27 Βυΐ Βατ- 
παρας ὕοο]ς Ἠάπα, αιᾶ 
ῬτουιρΏῦ πι νο ἴΠο π- 
Ῥοβύ]θςβ, απᾶ ἀος]αχαοᾶ. 
ππῖο {πορτα ἨοΥΥ πο Ἠαπᾶ 
Βεύη πο Τιοτᾷ ἵπ Τπο 
πναγ, απᾶ ἰλαῦ Ἡο Ὠπά 
ΒΡΟΚΟΠ Το Ἠΐχα, απᾶ Ἠοσγ 
ηο ὨἨπά ργαιεπεᾷ Ὀο]ά]σ 

Ἡο ΒΡΟΚΟ6 ἍᾖΤο Ἠϊπι, απᾶ Ἠον {ἵπ Ώα]λαδοις Ίο 5Ρρο]ε Ῥο]ᾶ]σ π Ίπε αἲ Ώαπιηςοις 1π 1ἴμθ 
..ς κ ιΣ ο ο ντ , .. 2 , ΏβΙηθ οἳ ἆοδυς, 38 Αιιά 
ὀνόματι "τοῦ" Ἰησοῦ. 28 καὶ ην µετ αὐτῶν εἰσπορευόμενος Ίοτγας νηΜ] Έλοτω σοἱι- 
ΠΏΙΟ οἳ ᾖοδιβ. Απᾶ Το ννας νι {ποπ οοπ]]ηρ 1η 1ἨΡ 1Ώ απᾶ ροίπςρ ος 

” ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ΙΤΤΙΑ. τὡς ΗΠΛΝ. 7 ---παραχρῆμα ΕΤΤΤΤΑ. 
π---ὃ Σαῦλος (Γεαᾷ Ἰιο πναβΒ) αΙΤΊΓΑΥΓ. χ Ἰησοῦν ϱεδὰς α1ΤΤΤΑΥΥ. 
έχυννεν ΤΑ. 8--- τοὺς. Ὦ παρετηροῦντο ΙΠΤΙΑΝΓ. 
µαθηται αὐτοῦ Ὠϊ5 ἀἱδοίρ]εὮ ΓτττΑ. 
6 --- ὁ Σδαῦλος ΑΙΤΊΤΑΤΓ., λεν 1η. ᾗἆ ἐπείραδεν ΏΤΊτο. 

ο δὲ καὶ 4Ώᾷ α]5ο ΙΤΤΑ. 
εδιὰ τοῦ τείχους καθῆκαν ἘτΊτα. ' ἓ -- αὐτὸν Ἠἶπι ΕΤΊτΑρ 

κ--- τοῦ ΗΤΤΤΑ. 

Σσυν- 

4 οὐ 
}εις αὖ π. 



ο) 
αἲ ζεγι»αῖοπα, 29 Απιᾶ 
Ίθ αρλΚό υοἱ41γ ἵπ {πο 
Ώππιο οἱ 1ο Τιογᾶ ᾖᾗε- 
8µ5, αμᾷ ἀῑδρυιοά α- 
µαΏιδῖ {Πο ΤοεΙΑΏΦ: 
Ὀπύ μεν π/επῖ αρουΏ {ο 
Β]ΑΥ Ἠϊπα,. 30 Ιἶσ]ι 
ἍἨεη Τπο ὮὈτοίμτεῃ. 
πεπ, Ίπεγ Ῥτοαρας 
λΐπι ἆοση {ο Ο0ρνατοα, 
βπά βοηί Ἠ]πὶ ΣοχσίΠ το 
Ταγβ18. 9] ΤΠεΠ Ὠαά 
1Ἠθ οΠαπτοῃπος τος 
ἀπτουρποιῦ αἰ] απάρρα 
απά απΙ68 απά Ῥαπ]α- 
α]α, απά πετθ εἀ]ῆοᾷ ; 
Άπά παϊ]]ης ΙΠ ἴπθ 
3θαχ οἳ ἴπε Ἰιοτᾶ, απᾶ 
1η {Ἠε ϱΟΠΙΣΟΣΕ οἳ ἱπθ 
Ἠο]γ πορΡί, πετο παπ]- 
14ρμεᾶ, 

32 Απᾶ 16 «ΑΠιθ {ο 
γ455, ἃἂδ ΡῬεΐεγ Ῥββ56ά 
αμχοαρ]ουῦ αἱ σµατ- 
ἐ6), Ἡθ οππἹθ «4Ο0Ν1Υ 
8189 15ο {Πο ςα1πίς πΠΊοὮ 
ἀννο]ίαἲ Πιγἀα. 96 Αιιᾶ 
{λογο Ἡρ Τοαπὰά α οϱἵ- 
ΕΛ ΠΙΒΏ πμληιεᾶ Άὔπε- 
π5, ΝΠΙοὰ Ἠαά Κερί 
15 Ῥοά εἰρπύ σεατς, 
Ώιιᾶ Τνη8 εἰε] οἳ {πο 
μη. 84 Απά Ρεΐεσ 
Επὶά απ[ο Ἠἶπα, Ἔπεας, 
ἵθεις ΟΠ] πιακοί]ι 
1ο π]ο]ο : απἱ5θ, αμά 
1ηἈκο τη νε. Απᾶ 
Ὦος αΓο»δθ Ιππιθ(Ια1ΕΙΥ. 
5ο Απά ο]! Ὅμαῦ ἆποιι 
δὐ Πτάάἃδ απά Ρ8χοΠ 
Β4)Υ Ἠίπλ, απά ἵυτηεά 
το ἴηπθ Ποτά, 

36 Νοπ ἔπετο τας ϱἲ 
1ορρα α οργιπῖη ἀῑδοῖ- 
Ῥ]ία  Ἠπμιθά Ταρίίμα, 
πτ]ιῖοἩ Ὁν Ἱπίογρτεϊα- 
1ἴοι 19 οι]]οᾷ Ὄοχοας: 
εί. ποπΙαν πας {υ]] 
οἳ ροοὰ ΥΠΟΥΙ5 απᾶ 
πΙιηράοσ(ς πνΠ]οὮ 9ἩΏθ 

ΠΤΡΑ ΕΙ Σ.. ΙΧ, 

καὶ ἐκπορευύμενος Ιἐνὶ Ἱερουσαλήμ. "καὶ παῤῥησιαζόμενος 
απᾶ Βοαρ ουῦ 1η Φ6γαδα]θσα, 2πᾶ βρεακίηρ ποια] 

ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου "Ἰησοῦ"! 99 ἐλάλει.τε καὶ συνεζήτεὲ 
1π ἴηθ ἩἨππιθ οἑ ἴπε Τιοτᾷ 76818, Απᾶ Ἡο 5ροκο απᾶ ἀῑδοιιβορᾶ, 

πρὸς τοὺς κ, οἱ δὲ ἐπεχείρουν αὐτὸν ἆνε- 
πια πο Ἠε]]επ]νί» τας Ἠιον 1οο]ς απ Ἠαπά  ὁΠπίππ 31ο 3ραί ο 

λεῖν.ὶ 90 πο το οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς 
ἀοιίἩ. ῬΒυϊ Πατῖυς Κποππ [15] ἴπο Ῥτείμχο. ἡχόμεαε ἀοππ Επι το 

ΡΚαισάρειαν,! καὶ ἐξαπέστειλαν παὐτὸνϊ εἰς Ταρσόν. 81 τΑὶϊ 
(βδσσα, απᾶ Βοπί απγαΥ Ἠ]πα {ο ἨΤαχεας, νο] 

μὲν οὖν Δἐκκλησίαιι καθ ὅλης τῆς Ἰουδᾳαίαο καὶ Ταλι 
"Ἡιβοθᾶ ὀϊμεπ ᾖπκθεπιὺ]]ες ἐλχουρμοαί Ἅποῖο 11ο οξ ου σα απᾶ Αλ]- 

λαίας καὶ 'Σαμαρείαςὶ Ἠεῖχον" εἰρήνην, Βοἰκοδομούμεναι καὶ 
16ο πνά λατία, 1αά Ῥοπσο, υεῖτηρ μμ] πρ απᾶ 

πυρευόµεναι! τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου, καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ 
ΕοῖηΡ οἩ 1Ἠ {1θ Ίεαχ οξἴπε Ἰοτᾶ, απᾶ Ίπτμο οοπιξοί ο ία 

ἁγίου πνεύματος Σἐπληθύνοντο.!" 
Ἠο]γ Ἀρίτιυ ππετε πονοβδοά. 

92 ᾿ἛἜγενετο.δὲ Πέτρον διερχόµενον διὰ πάντων, 
Ἄουν 1ΐ οπ]ης {ο Ρη55 [πα] ΡοἱεΣ, Ῥιδοης ἔπτοιρἩ. α1] ; 

κατελθεῖν καὶ πρὺς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας 
[απατίέοσθ], πθπῖ ἀοινη Ἅκαἰδο το ἴπο 581Π{8 ἡλαί ἀπμιιρ]{οι 

Σλύδδαν.ϊ 98 εὗρεν.δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν.τινα "Αϊνέαν ὀνόματι,! 
απαδα, Ἅπα πο Ξοαιμᾷ {πετθ κα οετίαῖπ πια, πρι Τγ Ώβπ1Θ, 

ἐξ ἐτῶν ὀκτώ κατακείµενον - ἀκραββάτῳ,' ὃς ἦν παρα- 
1ος 3ΥοβΥ5 'οἰσαῦ Ιγίας 8 οοαςᾳ, π/Ο τνη5 ΡΗΓΑ. 

λελυμένος. 94 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε 
1βεᾶ, Απάᾶ 3μαϊᾶ 3ο "Πία αρείο,  «Άμεαςδ, -"Ίισα]» 3111099 

᾿ησοῦς Ὀὸϊ χριστός' ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεπυτῳ. 
16818 "πο "Ολμτρε: 1190 αρ, Απά 5Ρ1θΙιὰ [ᾳ σοιισΏ] Τοχ 111γ5οἳξ, 

Καὶ εὐθέως «ἀνέστη" 95 καὶ “εἶδονὶ αὐτὺν πάντες οἱ 
Αιιά ἹπιπιοβΙαϊε]γ Ἶο χο5ε1ρ, Απά' α5α ση αἱ Ί1οβθ. 

κατοικοῦντες ΣΛύδδαν" καὶ τὸν ἀΣαρωνᾶν,! οἵτινες ἐπέστρεψαν 
μμοας, Ἰφᾶαᾶας απᾶ Ίμε ΡΑΤΟΠΣ, πο Μαχμοά. 

ἐπὶ τὸν κύριον. 
{ο {πο ἍἸΙοτᾶ, 

96 Ἐν Ἱόππῃ.δὲξ τις ἡἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, 
Απά ἵη ζορρα ᾗα οετίπίη 1τας ον Ὅσ πααθ Ταυϊέλα, 

ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς' αὕτη ἦν πλήρης «ἀγαθῶν 
π/πῖοὮ Ῥεῖηρ Ιπἰογμχείοᾶ 5 οα]]εά κα. μο ας ἀπ] οἳ ροοᾶ 

ἔργων! καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει' 97 ἐγένετο.δὲ ἐν ταῖς 
αἱὰ. 57 Απᾶ 15 09ΠΙΘ πγρχκα απᾶ οἳ αἶπας αφΏῖσἩ με ἀἷά.  Απά 1{ὁ οπΏ1θ ἐο Ρᾳ58 Ίπι. 
ἐο ρΗ55 1η ἴποδο ἀγ, , , ον : ο : νὰ , 
Έλα! «μο σας εἷοῖ, απᾶ Ἰ)μέραις-ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν' λούσαν- 
ἁιοά: πμοπα πλεπ Πεν  Ἔμοςς ἆασς [έπαξ] Πανίηρ ϱἰεκοποᾶ «69 ἀϊεᾶ ; Ἀμανίης 
Ἠπὰ παδ]οᾶ, {παν ]βιά τος ο ως ν Ι . ἄ , ρ - : 
16) ἵΏ ΑἩ Ἄρρες οΏηπι- Τες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν 5 Όπερῳῳ. ὃ68δ ἐγγὺς.δὲ 
Ῥωτ. 98 .Απά ΓΟΓΛΒΠΙΠΟἨ ΞπιεΠεᾶ Ἰηπᾶ Ίος {μου Ῥριέ Πιο] η αἩ Ἵμμος τουπι, ἎΑπά ποις 
|ας Ἰγάᾶα να8 πῖσ] {ο 1 
Ζομψα, υπᾶ το ἀἰκαὶ- οὔσης ἈΛλύδδης" τῇ Ἱόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος 
δι. Ἠαὰ Ἠεκνά (λα η επ Μο Πορρ!, πο ἀἰδοῖρ]θς ο. Ἠεατά ἰπαῦ Ῥείοες 

οἱθυ 'π8 ἵἨωτα, {ΠΟΥ 
εοιηπομιΏποταοα, ἐστιν ἐν αὐτῇ ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτόν, παρα- 
Ιάος τίς Λὺπ ἰλαῦ 6 18 ἵν Βεπύ Ἡπο Ίεή Ίο Ἠα, Ῥοδδοσσ]- 

1 εἷς οῦ 1 ΤΤΤΑΥΥ. πι καὶ ὈΤΊτΑ. π---]ησοῦ ΙΤΊΤΤΑΥΓ. ο ἀγελεῖν αὐτόν ΙΤΤτΑΥΓ. 
Ρ Καισαρίαν τ, α--- αὐτὸν 1. τ΄ Ἡ ΙΤΤΤΑΥΓ. 5 ἐκκλησία ει95διΏΡΙΥ 1ΗΤΓΑΥΓ. 
ἓ Σαμαρίας 1. ν εἶχεν ΙΤΊΤΑΥΟ. πι. οἰκοδομουμένη καὶ πορευοµένη ΗΓΊΤΑΥΨ. ᾱέπλη- 
θύνετο 85 110γ0856ὰ ΠΊτΑΥΓ. Σ Λύδδα ΗΤΤΑ. 3 ὀνόµατι Αἰνέαν ΙΣΊΤΑΝΥ. " κραβάττορ 
ΕΤΤΓΑΝ. υ---ὁ ΠΠ. 5 εἶδαν µητΑ. ἆ Σάρωνα ΚΑΙΊΤΑΊΝ. ε ἔργων ἀγαθῶν Πιό 
{εθηκαν αὐτὴν πα. Ε--τῷ Ομ], Ἁἃ Λύδδας ττια. 



ΙΣ,Χ. ΑΟΤ ΑΦ. 

Καλοῦντε Ἱμὴ ὀκνῆσαιϊ διελθεῖν ἕως Καὐτῶν.! 99 ἀναστὰς 
1ης Πιῖπα] ποῦ {ἴο ἀε]αγ {9 60ΠπΙ9 ᾖἵο ἐποπα. ο. Ἀτῖρεπ αρ 

δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς' ὃν παραγενόµενον ἀνήγαγον 
αρπᾶ - Τεϊΐοες ποὺ νὰ ποπ, ἨΠΠΟΠΙ, να Αχτινεά  Ί11εΥ Ῥτοιρηπς 

εἰς τὸ ὑπερφον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἳ ᾿χῆραι 
ἀπίο πο Ἱρρες τορτων Ἀπᾶ πὐοοᾶ Ὦγ. Ἠΐτα 11 11ο τσΙᾶοἵνΒ 

κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ῥἐ- 
τμ. παπά βΏεπ ης Μαπῖοξ Ἀπᾶ ρηγπιοηῖς πῖοὮ Ἅγ/αβ 

ποίει ετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. 40 ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας 
--- ντ ἴπεπα «νοίπς 1Ώοτοαβ. Ῥυῦ "πανίηρ δραῦ οαυ "αι 

ὁ Ἰ[έτρος, ἸΙθεὶς τὰ γόνατα το αποι καὶ ἐπιστρεψαό 
..- Ἠανίπς πα 1Π9θ ἍΈποες ο ρχαγοά. Απᾶ Πανῖηρ τιγπθᾶ 

πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν, Ταβιθά, ἀνάστηθι. ἩΗ.δὲ Ίἤνοιξεν 
το 'Ἠθ  οᾶγ τς εαῖᾶ, Ταδίῖμα, Ατῖςθ. Απᾶ 5Ἡπθ . ορεποᾶ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς' καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισεν. 
Ίεχ 6768, Απᾶ . βεεῖπᾳ Ῥοῦεσς 5Η9 5ηῦ πρ. 

4] δοὺς δὲ αὖ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας.δὲ 
Άπαά Ἠατίπρ ρίτοη Ίος [Π18] Ἠηπᾶ ο ταῖςεᾶ Ἡρ Ἱες, Απᾶ Πατίηρ οα]]εᾶ 

τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέοτησεν αὐτὴν ζῶσαν. 432 γνω- 
{πο εαϊπίς απᾶ 1πθ πιάοπβ ο ρτοςξεηίοά Ἠος Πτῖηρ. ὝἜποπη 

. υ .) [ή » ./ τη -- ! ” ΄ . Γι] 9 

στὸν δὲ ἐγένεο καθ ὅλης πτῆς!ὶ Ἱόππης, καὶ Ὀπολλοὶ 
αρτιᾶ 3Ιὸ ὝῬοσμπαο ἑῃτοαρλοτί 3νιλοίθ Ἅᾖ11Πθ οξύορρα, απᾶ ΤΠΑΏΥ 

ἐπίστευσανὶ ἐπὶ τὸν κύριον 49 ἐγένετο δὲ οἡμέρας 
Ἠο]εγοᾶ οἃ νεα Τιοτᾶ. Απᾶ 16 οαπ1θ {ο ρᾳβς [ίπαῦ] “ἄαστε 

εκανᾶς μεῖναι αὐτὸν! ἓν Ἱόππη παρά τινι ο. βυρσεῖ. 
3χηπηΥ 3 ΔΡοᾶθ 1μθ πι ο. πνινα α οετίαῖτπ 8 ΤΔΏΠΟΣ. 

10 ᾿Ανὴρ.δέ.τις Ῥήν' ἐν ἈΚαισαρεία' ὀνόματι Κορνήλιος, 
Ῥπἱ α οετῦαῖη τηαῦ πας ἵπ (ῴρεατεα Ώγ πατηθ Οοτπε]ῖας, 

ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένῆς Ἰταλικῆς, 9 εὖ- 
Ά οεπηξατίοη οἳ α Ῥαπᾶ ἩὙπΠΙοἃ 15 οα]]εᾶ 1ία]ῑς, Ῥϊῖοαθ 

σεβὴς καὶ φοβούμενος τὸν θεὺν σὺν παντὶ τῷ.οἴκῳ αὐτοῦ, 
. ᾷοπτῖης 6οᾶ τα β11 Ἠῖ5 Ἠουςε, 

ποιῶν.τε' ἐλεημοσύνας πόλλὰς τῷ λαφῷ, καὶ δεόµενος 
Ῥοίπ ἀοΐτπς "αἶτας ατηπΠοἈ  ὮΤοτπο Ῥοορίθ, απά κεαπρρ]ϊσαίτπρ 

τοῦ θεοῦ "διαπαντός.ὶ ὃ εἶδεν ἔν ὁράματι φανερῶς, ὡσεὶ " 
ᾷοά σοπύΙπια]]γ, Ἡθ θα ἵπ ἍΑγΙδίοη Ρἱ41μ]γ, βΌοαῦ 

ὥραν Τἐννάτην' τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα 
που αμμο "πΙπίἩ οἳ ἴπθ ασσ. ΒΊΏ αηΏΡε] οἱ ἀἄοᾶ οοπαΙΠΡ 

πρὸς αὐτόν, καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε. 4 Ὁ.δὲ ἆτε- 
το ἍἨἈἨϊπ, απᾶ αγίπ το ή Οοσηο]ῖας, Ῥαΐ Τε Πατίπρ ]οο]κεά 

γίσας αὐτῷ καὶ ἔμφοβος χενόµενρς εἶπεν, Τί ἐστι, κύριε; 
Ιπίεπ{]γ οπἩ Ἠἶπι απᾶ Ἅρέταϊ Ὥθοοπαίπσ εαῖᾶ, παῦ ᾖψίδ, Τιοτᾶ 2 

εἶπεν δὲ αὐτῷ, ος καὶ αἱ ἐλεημοσύναι.σου 
Απά Ἰθ θδαῖᾶ {ο Πῖπαι Τῃσ ΡΙαΤεΓ» απάᾶ ΤΠΐπε α]της. 
3 Β. » , πρ ’ η] ” -” ΔΝ ” 

ἀιέβησαν εἰς µνηµόσυνον Τἐνώπιονϊ τοῦ θεοῦ. ὅ καὶ νῦν 
116ΡοΟπΠο Ἱρ «14ος 8 ΠΙΘΙΩΟΣΙΛ]. Ῥεέοσθ 6οᾶ. Απᾶ ηοι 

πέµψον Σείς ᾿Ἱόππην ἄνδρας,! καὶ µετάπεμψαι Σίμωνα} ὃς 
5επᾶ 310 Ἅορρθβ 1Ώ1ΕΠ, Ἀπᾶ βεπᾶ ΣοΣ΄ Ὁμηοπ ἍἩὙἩἈΠο 

ἐπικαλεῖται Πέτρος" ϐ οὗτος ξενίζεται παρά. τινι Σίμωνι 
ο αιαπαρᾶ ο Ῥείετ. Ἠο 1οᾶροβ τη ᾿ οετίαῖπ 8ΙΠΙΟΠ 

βυρσεῖ, ᾧ ἐστιν οἰκία παρὰ θάλασσαν' Τοῦτος λαλήσει σοι 
Α{βηπετ, ος 315 Ἅλποιςθ ὮΥ [πε] ἍΕ8βΒ; . 5Ώα]] {ο]] ἴπεε 

κ ἡμῶν τς ΤΤΤΤΑΣΥ. 
ο αὐτὸν ημέρας ἱκανᾶς μεῖναι ΏΤτ; 
- τε ΙΤΊΤτΑΤΓ. 5 διὰ παντός ΙΠτΑ. 

. ο ρα ΤΤΤΤΑ. ἄνδρας εἰς Ἱόππην ΕΤΤΤΑΥΓ. 
---. οὔτος λαλήσει σοι τί σε δεῖ ποιεῖν αΙΤΤΙΑΤΓ. 

1:.μῃ ὀκνήσῃς ἄε]αγ ποῦ ΕΤΙΤΑΥΓ. ' 
” ἐπίστευσαν πολλοϊ ἹπττΑπν. 
αΤΤΙΑΥΓ. 4 Καισαρία τ. 
 ἐνάτην ΤΤΤτΑΥΓ. 
(δίπιοη) εσττα. 

5.41 
“ποα]ᾶ ῄποῦ -ἄεῖα 
σοπιθ{ο {πεπι. 39 Τηεα 
Ῥοΐεχ 4ΓΟΡΕ απᾶ πεις 
ππη ἔποτα. Ποπ Ἰθ 
ΥΥΟΞΟΟΠΩΘ,ἴΠΕΥ ὈτοιρΏξ 
Ἠϊπι Ιπίο ἴἨπο Ἄρρος 
οἸαπαΏοςγ: απᾶ αἲ] {πα 
π/]άουγςβ βέοοὰ Ὦν Ἠϊπα 
πυθορίΏρ, παπά εποπίηρ 
{Πο σοα{5 απᾶ ϱατπαεηῦ8 
πυλίοἩη ἜὭοτοαξ πιαςθ, 
πυη]]ο Αο Ίνας πῖτῃ 
Ίπεπι. 40 Ῥαϊ Ῥείος 
Ῥαῦ ἴποπι αἰ] ΕοτῖἩ, 
ᾳαηΏᾶ Κηεο]οᾶ ἀοσπ, απά 
λος απᾶ ἰατπῖηπσ 
πι το ἴλε Ῥοῦγ εαϊᾶ, 

Ταδίνμα, ατγῖ-θ. Απά 
5ΗΏθ οροπεᾶ Ίος ο7ες: 
ΑΠπά 1νΏοη 5Ἠο 58τν Ῥε- 
ἴεσ, 5Ἠο 5ηΐ πρ. 41 Αιά 
Ὡς ϱΆτο Πο λος Ὠηππᾶ, 
απᾶ ΠΕιοᾶ ποτ πρ, απᾶ 
πνΏοπ Ἡς Ἠσᾶ οπ]]αοᾷ ἴ]θ 
πα]πίς απᾶ πονᾶοννς, 
Ῥτοσεπί{εᾶ Ἠεγ αἶϊτο. 
45 Απά {ῦ πας ἘΠοΨη 
ἑητοιρλοπί α]] 1ορρε; 
απά ΤΙΣΗΥ Ῥε]]ενεὰ ἵπ 
πο Τιοτά. 48 Απά 16 
σαππθ Το Ῥα55, Ίπαί Ίθ 
{ατν]θά τπαπγ ἀ4αγς Ίπ 
1οΡ)α, υΙτἩ 9Π9 ΦΙΙΑΟΥΩ. 
8 ἴΒΠπεΣ, 

Χ. Τηετε πας 9 ο0χ- 
{ΑίΏ τιρῇ {η 0σατος 
σα]]1εᾶ Οογπο]Ι 5, ασθη- 
ἠπχΙοη οξ πο Ἑαπᾶ 
οα]]εᾷ ἴλε Τία]Ιαπ δαπᾶ, 
2 α ἀονοιῖ πια, ππᾶ 
οπο "Ἠπῦ 2θατοᾶ ἄοᾶ 
τη αἲἱ ἨΠῖ5 Ἠοιςε, 
ππηΏϊσὮ ϱατεταἈςσὮ α1Π1ς 
το Τ]πθ Ῥεορίθ, απᾶ 
Ῥταγεά {ο ἀοά α]παγ. 
ὃ Ἡο εαν ἵη α τδΙοΏ 
επἰάεπ{Ιγ αροπί 1]ιθ 
π]η{]Ἡ Ώοαχ οἳ {πο ἄπγ 
ΔΏ αηΏςσα] οἳ ἄοᾶ οοπι- 
ἴης 1η {ο Πΐπα, απᾶ 5αΤ- 
1ΏΡ ιιΏ{ο Ἠῖτα, Ο01Π6- 
Ἠμβ. 4 Απᾶ νηοεηπ Ἠθ 
Ιοοκθεᾷ οἩ Ἠΐπα, Ὦρ τνας 
Αχαϊα, απᾶ 5α1ᾶ, Ὑπαῦ 
18 ἵν, Ποτᾶδ Απάᾶ πο 
Βαἱᾶ πητο Ἠϊπι, ΤΗΥ 
ΤΓΩΥΕΣ5 αηΏᾶ {πῖπο α1πά5 
ΑΤ6 ΟΟΠ16 ἩἹῬ 1οΓ Ἁ 
παοπηοτία] Ὀδέοχο .οᾶ. 
9 Απάᾶ ποὺ δεπᾶ ΤΊεΠ 
Μο 70ΡΡ8Β, απά ομ]] Εος 
016 ΒΙΤΠΙΟὮ, ΥΠ0-8 5ΗΓ- 
18ΤΩΟ 18 Ῥείετ: 6 Ίο 
Ἰοᾶᾷσοείμντίχιοπα βΙπαοπ 
Α ἴαηΏπου, Ψποςε Ἠοαςθ 
16 {πθ 9ος εἶάο: Ίθ 
ΡΠα]1 ΤεΠ ἴπεο π]Ώαῦ 

1 -- καὶ αηΏά ΙΤΤΤΑΥΓ. 
---- αὐτὸν Τ. 

[τῆς] ττ. 
Ρ---ἦ» 

. ἳ -- περὶ ΕΤΤΓΑΥΥ. 
ν -ἵ- τινα ὃ οετίαα 



9432 
Ίποι. οαρη{θαί ἴο ἄο, 
7 Απᾶ ν/πεη ἴ]ο ηΏπο] 
αν ὨἷοἩ «ρηχο ππίο ΟοΓ- 
χιε]λας τγας ἀρραττεᾶ, Ἡθ 
οπ]]εᾷ ὕγγο οξ Π18 Ἠοιβε- 
Ἀισιᾶ βογγαη({5, θηά 
ἀενοπί βο]α]εσ οἱ ἔἨθπα 
απαῦ ναϊυρᾶ οἳ Ἠΐτα 
οοηΙπΙα Ισ; 8 απά 
πυΠοη ορ Ὠβά ἀεο]ατοά 
ΑΙ] {ιοβε 1πίπβ8 απίο 
1Πετι, Ἡθ 5οπῦ ἴποπα {ο 
αορρᾶ, 9 ΟµἨ {Πε τποί- 
ΧΟΥ, 48 Όπεγ ψεηπῦ 9Ἡ. 
{Ποῖς ἍοΠΧΠΕ6Σ, απᾶ 
ἄτοιι π]ρΏ Ἀπίο Πο 
οἵσ, Ῥεΐες πεπύ πρ 
προῦ {πο ἨἩοπβείορ ἴο 
ας βΡουῦ-ἴπο εκτ 
οατ: 10 απᾶ Ἡορ Ῥο- 

ϱΑΠ19 ΥεΤΥ Ἠ1ΠΡΣΥ, απᾶ 
ψ;οτι]ᾶ Ὠβτο οαἵεπ : υαό 
πγη]]ε {Ἠεγ πιαᾶετεβᾶγ, 
Τε 36]] Ιπίο α. ΊταποἙ, 
11 απᾶ επ Ἡθεβντεη 
ορσηοᾶ, απᾶ α οετίβΊἩ 
πε»εε] ἄθεοσπᾶ πε ππῖο 
Ἠΐπι, α5 15 Ὠπᾶ Ὄοετ 
Ετοπῦ 5Ώ66έ Ἰςεηϊέ αἲ ἴπθ 
ΣΟΥ ΟΘΟΓΏΘΥΒ, απᾶ 1εῦ 
ἄονπ 1ο {πα οβτίἩ: 
19 πηοτεῖη Ἴνθτο α]] 
ΙΩΒΊΠΕΣ οἱ {οπτ{οοῖεᾶ 
Ῥεαβίβ οξ {πο εατί], 
Ἀπᾶ υη]ἁ Ῥεαδίς, απά 
οτεερῖηρ {Ἠ]ηρε, απᾶ 
301ν18 οξ ἴ]1ο α1γ. 19 Απᾶ 
1Ώετθ 616 α τοῖσε {ο 
Ἠϊπα, Ἐᾷδο, Ῥεΐετ: ΙΙ], 
Απᾶ εαί. 14 Βαῖ Ῥεΐετ 
βπ1ᾶ, Νοῦ φο, Τιοτᾶ : {ος 
1ηατο ΏΟτΕΥ Θε8ἴΘΠ αΏΥ 
ἁμῖηρ ἔλπαῖ 15 ΟΟΠΙΤΠΙΟἨ 
ΟΥ ππο]θπΠ, 15 Αγά 1Πθ 
ποῖεο «ραᾖε ππτο Ὠῖπα 
βΡαϊη {Πε 5εσοπᾶ πιο, 
Ἠγῃατ ἄοά ΏαἴἩ οἸεατδ- 
εᾱ, ἰλαῖ οβ]] ποῦ τποα 
Ο6ΟΠΙΠΙΟΠ. 16 ΤΗϊ5 τ/ας 
ἄοπο τηΏτῖσο : απᾶ ἴπο 
νεςςο] π/ας τεοεϊνεᾶ υρ 
Αραϊπ ἍἈΙπίο Ἠεβτεῃ. 
17 Νου πε Ῥείεσ 
ἀοιὈίοᾶ Ἱπ ἍὮἨπαξε]Ε 
σπα ΤΠ]5 ν15ΙοΙ σΥΏ]οἩ. 
Ὢο Ἰαᾶ 56η αποι]ά 
ΧηΕΑΠΙ, Ὀεπο]ᾶ, ἴπθ πΊεἩ 
πΏ]ςὮ Ὕγετο 5δεπῦ ἔτοπι 
Οοτηθ]ῖαβ ΊἨπᾶ τιμᾶρ 
ἀπαπΊΥγ 1ος ῥβΙπαοἨ8 
Ἠομςε, απᾶ δἰοοά Ῥε- 
Ξοχ6 {πο ραΐε, 18 απᾶ 
οα]]εᾶ, απᾶ αρδκοᾶ 
ὙΥΠΘΙΠΘΥ ΒΙΠΠΟΠ, ση] 
σας ΒΟΥΜΑΠΙςᾷ Ἐεΐες, 
π/οτθ Ἰοᾷρεᾶ ᾖ1πετο, 
19 ΥΠΗΙ]ο Ῥετετ {ποαρηέ 
03 {19 νΙδῖοπ, ἴπε δρί- 
τὶς πα]ᾶ ππίο Ἠῖϊπι, Βε- 

ΠΡΑΣΕΗΙΣ, ρα 
τί σε δε ποιεῖν.ὶ 7 Ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ- 
υλαῦ -ἼθῬ 1ὐ Ὅθμοτεα {ο ἆο, Απάᾶ ππου »ἀθρητίθά 1119 απμεὶ πο 

λαλῶν "τῷ Κορνηλίφ,! φωνήσάς δύο τῶν.οἰκετῶν δαὐτοῦ,! 
βΡο]εθ το Οογποθ]αΒβ, ἍἩΠατίημ οβ]]θᾷ ἔπο οἳ Ἠά8 βεγγαη{ς, 

καὶ στρατιώτην εὐσεβῆ τῶν προσκαρτερούντων αὐτῷ, 8 καὶ 
απᾶά κα Ἰεο]ᾶ]ες α1Ρίοαβ οξ7πο6 «οοπήπαα]]σ γαϊπᾳσ οπ Ἠίτα, απᾶ 

ἐξηγησάμενος «αὐτοῖς ἅπαντα! ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὴν 
Ἠανίπρ τε]αἑεᾶ {ο ἴπθτα α]] {πήπρε 19 εεπΏ Ίμθπα το 
το ω ὃν ἓ) / ς ρ [ιν Ἡλ / Π 9 
Ἱόππην. 9 Τῇ δὲ ἐπαύριον ὁδοιπορούντων εκείνων" καὶ 
7ορρα. Απάᾶ οπ{ἴἩθ ἍΠποΙτοῦ, 48 ”4το "]ουτπογίής 1{ηΘ8Θ Ἀπᾶ 

τῇ πόλει ἐγγιζόντων,. ἀνέβη Πέτρος ἐπὶ τὸ δῶμα προζ- 
{οΐπς ο ἄτανίπᾳπεατ, "ποηῖ-υρ ΛΡεῖες  οπ {πο Ποπβθίορ το 

εὐξασθαι, περὶ ὥραν ἕκτην. 10 ἐγένετοδὲ πρόσπεινος, 
Ῥχασ, Αροαῦ ποισς 11ο 2ΑΙκίΠ, Απά Ἡρ Ώ8οβππθ τετ Ἠαπρτγι 

καὶ ἤθελεν γεύσασθαι παρασκευαζόντων.δὲ «ἐκείνων! [ἐπέ- 
Απᾶ τσ/ὶςηθᾶ το εαὔῦ. Ῥαῦ α5 3γγετο πιακίπρχθιᾶν  ἍᾖΛἴΠεΥ πέοίι 

πεσεν' ἐπ᾽ αὐτὸν ἔκστασις, 11 καὶ -- τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγ- 
Άπροηυ ὍἨΐπι ὅα ὄἵταπςς, Άπᾶ Ἡθ Ῥεπο]άβ ἴἩθ ἍΆἨεαπει ορεπθᾶ, 

µένον, καὶ καταβαϊῖνον Σἐπ᾽ αὐτὸν" σκεύῦός τι ὡς ὀθόνην 
βηᾶ ἀεβορπαῖπρ προαπ Πτα α”3γεβε] λοετίαϊἩπ, 55  3εηθοῦ 

µεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς Ἀδεδεμένον,. καὶὶ καθιέµενον ἐπὶ 
αρχθαΏ, ῶγ {ους ΟΟΣΏΘΙΒ Ῥοσπᾶ, Απᾶά 166 ἄοπιπ προιμ 

τῆς γῆς 19 ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα Ἱτῆς γῆς 
1πο εατία; ἀπ ἹἨΊο]ι ἍἩΘΤΘ 81 ο απαάταρεᾶς οξἑτ[θ θΕΓίΙ 

καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰὶ καὶ τὰ! πετεινὰ τοῦ οὐ- 
ἈΑπᾶ 1πο π]ᾶ Ῥοαςίς απᾶ ἴπο οτεερίπρ ὑΠαπρβ απᾶ πο ἍῬιτᾶς οξΐζπο Ἰθμ- 

“» 6 8 , μυ κε ο) / 2” / ’ { 

ρανοῦ. 19 καὶ ἐγενετο φωνὴ πρὸς αὐτόν, ᾿Αναστᾶς, Πετρε, 
τοῃ, Ἀπᾶ  οαἵαθ α τοῖς Το Ἠϊτα, Ἠατίπρ τῖδεπ πρ, ᾿Ῥεΐας, | 

θῦσον καὶ φάγε. 14 Ὁ.δὲ Πέτρος εἶπεν, Μηδαμῶς, κύριε ὅτι 
111 αοπᾷ εαῖ, Ῥαΐ Ῥεΐετ βαἰᾶ, Τη πο ψ]ςε, Ἰιοτᾶ:; ᾖος 

οὐδέποτε ἔφαγον πᾶν κοινὸν 1! ἀκάθαρτον. 16 Καὶ φωνὴ 
ποτρς 4ἱᾶ 1 ειῦ απγσιΠΙΏρ ΟΟΥΩΠΙΟΠ ΟΥ ΆΠΟΊΘΑἨ, πα 4 τοῖοθ 

/ 3 Ν ) ΄ ο] « Θ μ της ο θ , Π] 

πάλιν ἐκ.δευτέρον πρὸς αὐτόν, Α ὁ θεὸς Ἀεκαθάρισεν, 
Γααπιε] αραῖπ Ἅᾖ]ιθ βεοοπᾶ Ἴππθ Το Ὥΐτα, ὙἨπιαῦ Αἀοᾶ σ]εαηςφεᾶ, 

Π ες 6 - δὲ .) 9 πν ΕΕ η , Π 
σὺ μὴ κοίνου. 16 Τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς' καὶ "πάλιν 

βίλοι -Σποῦ 1παβ]εό «ΟΠΙΤΠΟΠ, Απά ΤΠ Τοο] ρ]αοθ ᾖ{λπτῖσε, Απά εαββίη 

οἀνελήφθη" τὸ σκεῦος εἰς τὸν οὐρανόν. 17 Ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ 
π/α8 ]Κκ6η πρ ᾖΤλθ τεςςοὶ Ιπίο ἴἩθ ἍΆΕΘΑΤΕΠ. Απάας “Ίπ ΣηΙπισειξ 

διηπόρει ὁ Πέτρος τί ἂν.εῖη τὸ ὕραμα ὃ εἶδεν, Ῥκαὶ! 
Ἄγγας “ρεγρ]εχεᾶ ΛΕεῦε Ὑ]λαῦ πιὶρΏύ ο ἴμθ νἰδίοη πἩ]σ] Ἠθ βαν, "8189 

ἰδού, οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι Δἀπὸ! τοῦ Κορνηλίου, διε- 
αηομο]ᾶ, ἴἩθ Ίπεη Ίο Φετθ 5δεπύ ἆτοτα Οοτπε μωβ, ἍἈατίηᾳ 

ρωτήσαντες τὴν οἰκίαν " Σίμωνος, ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα" 
ἀπαυ]τεᾶ ος ΊἩθ Ποιςσθ ἍοΕΙπιοα, βὐοοᾶ. Αὖ ἵἴπθ ἍµῬοχοἩ; 

18 καὶ φωνήσαντες ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλού- 
Απά Ἠατ]πρ ομ]]εᾶ οπῦ Ἅ{λπογ αδξεᾶ 46 Ἀπποῦ ὙΠπο [ΠΒ] βυτηπταθά 

µενος Πέτρος ἐνθάδε ζενίζεται. 19 Τοῦ.δὲ Πέτρου "ἔνθυμου- 
Ῥεΐετ 3μετο 11οᾷρ68. Ῥαΐ ας Ῥοΐετ πας (πήπκ- 

μένου! περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα,! Ιδού, 
1πρ 916; Ἅᾖ1θ π]δίο, Δραιᾶ “ἵο "Ἠΐτα 11ο 3Βριτίό,  Βεμοῖᾶ, 

9 αὐτῷ ἴο Ὠϊτα ΟΤΤΤΣΑΥΓ. 
ἆ αὐτῶν μεν τ. 

ο δεδεµένον καὶ ΕΤΤΙ[Α]. 
1 καὶ οπά ΙΤΊΤΑ. 

1ΤΤΊτΤΑ. 

αι ΤτΊτγΑΤΓ. 

κ. τὰ ΙΤΤΓΑ. 
ο ἀγελήμφθη ΠΠΤτΑ. 
5π85 ρομαετίηρ αἰτττΑ!. 

δ-- αὐτοῦ (γεαᾶ οἳ ἴπθ βετταΏἰβ) ττητΑτ’. ο ἅπαντα αὐτοῖς 
5 αὐτῶν 1ΤΊΤΑΥ. 1 ἐγένετο 63ΤΩΘ 1ΤΊτΑΥΓ. 5 --- ἐπ᾽ αὐτὸν 

1 καὶ τὰ (--- τὰ ὉΏΤττΑ) ἑρπετὰ τῆς γῆς τη τνΑ ΥΣ: 
τα ἐκαθέρισεν Ττ. 3 εὐθὺς ΙΠ)ΙΩΘΚΙΘΊΘΙΥΣ 1ΤΤΣΑΥΥ. 

Ρ --- καὶ υπτιΓλ]. α ὑπὸτ. Ἂτ - τοῦ ΗΤΊΓΑΥ. Ἅ« διενθυμουμένου 
ἔ τὸ πνεῦμα αὐτῷ ΗΤΤτΑ.. 



κ. Α0Τ8. 

ἄνδρες᾽ ερεϊς! πζητοῦσίνὶ σε 90 ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι, 
γιου Βεοῖς Ἴμοο Ῥαέ . Ἠατίηρ τἶδοι Ρο άουντ, 

Καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς, μηδὲν διακρινόµενος' διότι ἐγὼ 
Ἀπᾶ  Ῥτοοθθᾶ πὶ Ἅᾖἴμπεπα, τας άοαρίίηρ, ΄Ὄθοβιπθ . 1 

ἀπέσταλκα αὐτούς. 91 Καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς 
Ῥαγτο δοηυί ΥΠεΠ], Απᾶ οψορς ροπο “ἄοπη Ῥοῦετ το 

ἄνδρας Ττοὺς ἀπεσταλμένους ἀπὸ τοῦ Κορνηλίου πρὸς οι 
χπθΏ πΠο π/οχθ βδεηῦ χτοπα Οογπο]α8 Ἠϊπα, 

εἶπεν, Ιδού, ώ εἰμι ὃν ζητεῖτε' τί ἡ αἰτία δι ἣν 
Βαῖᾶ, ἍἨο]ιο]ᾶ, Άτα ΠΠοπι γθβεοςκ; σπα Π8] ἴΠθ σβ15ο 2ος πο 

πάρεστε; 399 οἱ δὲ Τεἶπον,' Κορνήλιος ἑκατοντάρχης, ἀνὴρ 
Υθ αξθ οοπθ Απά ἴπογ µκεαἰᾶ, Οογπε]ῖας Ά ορΏῦυτΙΟἨ, 8 3ΠΙΒΏ. 

δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός.τε ὑπὸ ὅλου 
ατὶρ]ιίθοας Απάᾶ Σεατίης οᾶ, Απά Ῥοχπθ πει το Ὦγ 3ηλο]θ 

τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων, ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου 
-- ΤαΙΟπ οἱ ἴθ οππβ, πας ἀϊνΙπο]ν Ιπδιταοίεᾶ «Ὦγ Ῥηρο] 

ἁγίουν ̓ μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν.οἶκον. αὐτοῦ, καὶ ἀκοῦσαι 
τσ οο {0 5οπᾶ {ος 1πθθ {ο Ἠ]8 ποιβθ, απᾶ {ο ἨθαΓ- 

ῥήματα παρὰ σοῦ. 98 Εἰσκαλεσάμενος οὖν αὐτοὺς ἐξένισεν. 
ποχάρ , Έτοπι ἴμορ, Ἠατίτπρ σα]]θᾶ Ίπ 3«πεχθξοσθ επι Ἅθ ἀσαναν 

Τῷ δὲ ἐπαύριον Ξὁ Πέτρος! ἐξῆλθεν σὺν ᾽αὐτοῖς, καί 
{εηπσπα]. ο σος ΙΩΟΙΤΟΥ Ῥοΐθς ππθηῦ οτί] πι πορτα, απᾶ 

τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ ὑτῆς' Ἱόππης συνῆλθον αὐτῷ. 
οακἑαῖπ ΟΕ νο ἸἨτοίητοτῃ Ἴλοβρ ἔτοπα μπι πθιΡ να. Ἠάτα, 

24 εκαὶ τῷ' ἐἑπαύριον Δεἰσηλθονὶ εἰς τὴν «Καισάρειαν"ἳ 
Απά οπἵηθ τποτοὺΥ 1που ο... 1πίο 0βρβατρα, 

ὁ δὲ. Κορνήλιος ἦν προσδοκῶν αὐτούς, Ισυγκαλεσάμενος! τοὺς 
" Απᾶὰ Οοτηθ]ῖας ἍὙπαδ μή ἆλοτα, Ἠαν]πρ οβ]]θᾶ ὑορείπεσ 

πο 

συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀναγκαίους Φίλους. 3956 Ὡς.δὲ 
Ἠ]π Ἰάπβταετ. Ἀπᾶ ἀπιτιαζθ Στίεπᾶς, Απᾶ 88 

ἐγένετο Ε εἰσελθεῖν τὸν Πέτρον, ο πρ αμα αὐτῷ ὁ Κορνήλιος, 
στ] τε 1η. αροίαχ, αμανῖηρ Ἱταεῦ Πίτα 5ροτπε]ῖτς, 

πεσὼν ἐπὶ τοὺς πόδας προσεκύνησεν. 26 ὁ.δὲ Πέτρος 
παν]ηρ 4Α]]οι ϱἲ ον 29ο ἀἷᾶ Ἡοπαβρθ. ἘἙπῖ Ῥοεΐετ 

Ραὐτὸν ἤγειρεν,' λέγων, ᾿Ἀνάστηθι κάγὼ" αὐτὸς ἄνθρωπός 
3ηΐτα  ᾖ2χαϊεεᾶ, Ββγίηρ, Ἔ]πο πρ: πο 8 ΠΙΑΠ. 

εἰμι. 9] Καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν, καὶ εὑρίσκει συνελη- 
Απᾶ {ἰα]κίπρ τησ ἍἨϊτα ο πεπύἶπ, απᾶ Ἀπάρ ' ραϊμοτεᾶ ἴο- 

ν βίτος πολλούς. 98 ἔφη.τε πρὸς αὐτούς, ο ἐπίστασθε: 
Εονες ΙΙΑΗΏΥ. Απᾶ Ἠθ ϱαῖᾶ ᾖἵο Ίπεπα, που 

ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ ᾿Ιουδαίῳ κολλᾶσθαι ἢ προσέρ- 
Ἱονυ παπ]απέαΙι 1018 20ς81ηµπ ος το υπ]{θ Ἠϊτηςε]ξ ος οοπιθ 

χεσθαι΄ ἀλλοφύλφ: καὶ ἐμοὶὶ Ἰὸ θεὸς ἔδειξενὶ µηδένα 
Ἠθας  Ἅ9οοΠθοξαποίΠθετΑσθ, Απά ἴοχπθ 4οὰ κελθιθᾶ δπο 

Γκοινὸν ἢ ἀκάθαρτον πο ἄνθρωποΡ' 399 διὸ καὶ ἀναν- 
πο 5ος 7ππο]θβΏ οβ8]] ΤΙβΗ. ἩΓΠετΘΕΟΙΘ 88ο π(ποιῦ 

τιῤῥήτως ἦλθον µεταπεµφθείο. πυνθάνοµαι οὖν, 
Ραἰπδαγίηρ 1 οαπθ, Ἠατίηῃ Ῥθεη 5εηί ΣΟΥ. 1 Ιπᾳπ]τθ 

λόγῳ ᾽'μετεπέμψασθέ!ϊ µε; «90 τς ὁ Κορνήλιος ἔφη, ᾿Απὸ 

τίνι 

1Θ8ΞΟΠ. ια 39 Βεπά ΕΟΣ ὮΤΠθ 2 Οοσπε]ίας Βαίᾶ, "Αρο 

τεπάρτης ἡμέρας μέχρι πσνς . ὥρας ἥμην πγῃστεύων, καὶ! 
τη]. 1 νθ8 ΣΑΡΜΊἨΠΡ, βλλᾶ 

η ' 

α ὅτι αΙΤΊτΑΥΓ. Ἱ--- τρεῖς ΤΑ. π ζητοῦντές ΤΑ. 
Σ εἶπαν 1/ΤτΑ. Κορνηλίου πρὸς αὐτόν α/ΤΊτΑΥΓ. 

ΟΙΤΊΤΑΥ. ἊὉ -- τῆς αΠΤΊτΑΙ. δτῇ δὲ ΓΤΤτα ΥΓ. 
ο Καισαρίαν π.' {συν κε -- τοῦ αΙΤττΑΦ. δή Ίγειρεν αὐτὸν ΙΤΊΤΑΝ. 

ἁμοί Ε9τιΔ Ἅᾖ έδειξεν ὁ θεὺς τ. τι μεταπέμψασόθέ Α, ΄ 

29 

ΊἨΘΙΘίΟΥΘ, ἔος πηαῦ: 

948 
Ὁ Ῥο]ᾶ, ἴἨτθο τηθΏ 99θῖς. 

ἴἨθθ, 20 Ατῖκο {Ποχθ- 
2016, Απᾶὰ μποῦ ἴπου 
ἄοινῃ, απᾶ Ρο ΣπνϊίἩ 
Έντα, ἀοιὈυϊηπ ἍὭπο- 
ἐπῖπᾳ : 2ος 1 Ἠαγο εοηί 
νπθτα. 21 Τπεηπ Ῥθΐοτ 
πγθηῦ ἄοσγη {ο {Ἠθ ταθη 
πυἩΏ]ςὮ Ὢνθτθ βεπῦ ππίο 
Ἠϊπα άτοπι Οοχποθ]Ίας; 
Απᾶ εαἰᾶ, Βελο]ᾶ,Ι ατα 
Ἄθ πΊοπα γο βοοῖς: πηβί 
{8 ἴἨο «8180 γ/Ἡθγείξογθ 
Ὑθ 419 οοπιθῦ 22 Απᾶ 
ἴπου ραῖα, ζοχπθ]ῖαβ 
Τηθ ορπ{αΓΙοἩ, 8 1πβε 
ΙΩΛΏ,ΒΊιά ΟΏ9Θ ἐλλαί ἔθατ- 
δίἩ σα, Ἀπᾶ οξ ϱροοᾶ 
περοτύ ΑΠΙΟΠΡ Α]] {ο 
ΠΒΊΙΟΠ οξ 119 ἀᾖ6πνα, 
πνθς ν/αγπεᾶ ἔτοπι αοά 
Ὅγ ΑΠ ἨΟΙύ ΑπΏρε] ἴο 
Βοηᾶ Έοχ {περ ΙΠπίο Ἠ]Β 
Ἠο9ομβθ, Απᾶ {ο Ἴθας 
πγοχᾷβ ο ἰπορ. 23 Τετ. 
σα]]θᾶ 6 {παπα 1π, απᾶ 
Ιοᾶρεᾶ ἐλεπι. Απᾶ οἩἳ 
Ἐπθ ΠΙΟΥΤΟΥΥ Ῥοΐοχ ποηῦ 
ΑΤΤΑΥ νη(Ώ ἴἨοθτα, απᾶ 
ορτῦβῖπ Ῥτοίητεν ἔτοτα 
Ο0ΡΡΑ αοοοπιραπ]θάἁ 
Ἡαπα, 24 Απᾶ 119 πιοχ- 
πού ΑΕἴεζ 1που θη{ετ- 
εᾱ Ιπίο (ὤρεαχεα,. Απά 
Οοσποθ]αβ πβὶιθοᾶ 2ος 
ΊἨετπα, απᾶ Ἰαᾶ οβ]]οά 
χοροΐπος Ἠϊβ Κπβπασθη. 
Απᾶ πθβς Ἅ«ΕΓἱθΠᾷΒ. 
25 Απᾶ 5 Ῥείογ ΤΑΒ 
οοπιῖπρ 1Ππ, ΟοχΠ6]ΙἩΒ 
πηθί τα, απ 4 4911 ἄοσγτι 
Ααὖ Ὠϊ8 Μεοῦ, απᾶ πποι- 
βηΏ]ρρεᾶ ᾖΠῖπι. 26 Ῥαε 
Ῥεῦθχ {ᾖοοῖς Ἠϊπι πρ 
ΡΑΥΙΩΡ, Ῥίαπᾶ αρ; 1 
ΙΩΥΕΕΙ{ ΑΊΞΟ ΤΗ Α ΙΒ. 
27 Απᾶ 45 Ἡθ {β]]εθᾶ 
στ Ἠϊτα, Ἡε πτεηίέ1π, 
ϱπᾶ Ξουπᾶ ΙΠΒΏΥ ὑπβῦ 
πΓΘΓΘ 60ΠΙθ ῄορείμος. 
28 Απᾶ 9 βα]ᾶ ππίο 
ἆπεπι, Ὑθ ΚΠΟΠ Ἠοιυ 
Ὅπαῦ 16 1 απ ππ]ηνγ- 
χα] (παρ 1ος  ΤΙΔΠ 
τπαῦ 6 α ἆθι ἰο Ἰθθρ 
ΟΟΙΠΙΡΑΠΣ, ΟΥ «Ο0ΠΙΘ 
πο 9Πθ6 ΟΕ ΑΠΟἴἨΘΣ 
παβῖου ; Όαπίυ ἄοά Ἠαίχι 
ΕΠονιεᾶ το ἴπδῦ 1 
βπουμ]ᾶ ποῦ οβ]] αΠΥ 
ΙΗΒΏ ΟΟΤΠΩΤΙΟΠ ΟΥ Ἡ]- 
οἶεβη. 29 Τπετεξοτθ 
ζ8Ίη69 Τ πίο Ίου νν]- 
ουαῦ Ρ8ΊΠδαγΙΠΡ, ΒΒΒΟΟΠ 
851 88 εεηῖ ἔογ: Ταε]ς 
ΤΠετοξοχο {ος π]ηαῦ 1η- 
Μρπί γο Ώατο 5εηὶ Μος 
πηθῇ 80 Απάᾶ Οογπε]ῖπε 
βαῖᾶ, Έουχ ἄλγε βρο1 
πνΒ {αδίϊτπρ απί1] {Ρῖς 
Ώοτς ; απᾶ βὖ ἴῃο π]πίπ 
Ώοις 1 Ρχαγθᾶ ἕω το 

 --- τοὺς ἀπεσταλμένους ἀπὺ τοῦ 
Α αναστὰς Ἠανίηρ ΒΥΙΒΕΏ (Π9 πτεηῦ Εογ{π) 
4 εἰσῆλθεν Ὦθ ειΙτεγθὰ 1Ώε; εἴσηλθαν τ. 

} καὶ ἐγὼ ΤττΑ, 
5-- γηστεύων καὶ ΗΣτι[Δ]. 



δ44 
ν 

λοαρο, απᾶ, Ῥο]ο]ᾶ, ᾱ--) 
ΧΩΑΠ Βἰοοά Ῥοξοχε π1θ 
{π ὭὨὈτιρηι οἸοίπίηρ, 
5] αλλά ααἱά, ζοχΠπα[8, 
ΗΥ Ῥταγεσ 15 Ἠεαγᾶ, 
ΆἉπά {ΠΙπθα]τπηςατε Ἠλά 
1Π ΥΕΠΙΕΠΙΏχαπἨσα 1η 1ηθ 
αἶσΏί οἳ ἄοἀ. 3 Βεπά 
τ]ιοτεξοτε{οὐοβΡρα, απά 
ο] ΠΠ ΒΙΛΟΣ, 
π/Ώοβθ 5ΙΓΠ8ΙΩΘ 5 Ἐθ- 
τος; ηθ 15 ]οάσοι 1π ἴῃμοθ 
Ἠου»θ οξ ΟΠ6 ΒΙΠΙΟΠ 
ΤΑΛΏΧΟΣΥ Ὀγ 1Ἠ6 58. 5146: 
Ἀ 1ο, ποτ Ἰιὸ σοπαεί], 
ΣΠ] 9ρεα]ς ἀηίο ἴπερ, 
36 Ππιπιρά{αίε]γ {πετο- 
4ο0το 1 5εηί {ο ΊΤμοῬ; 
βμά ᾖλοα Ἠπδῦ σιθ]]. 
ἆ4ομο Ἰπαῦ Ίποι ατί 
60116, ΝΟΥ {ἨΘΓΘΖΟΣΘ 
Άτο Με α]] Ἠετε Ῥτεσεηυῦ 
Ῥυΐοχε ἄοά, {ο σας α]]. 
{ΠἵηρΑ {λαῦ Το ο0π- 
χηρπ(]οᾷ (ποσο οἳ οᾶ, 
94 ΤΠοη Ῥοΐοχ ορεΏαᾶ 
ὴἱΦ πιου{ίἩ, ππᾶ σαἷᾶ, 
ΟΕ α {τυίὮ 1 Ῥετοεῖτο 
έπαῦ ἄοά ἶ5 πο χοςροςί- 
6χ οξ Ῥάσδοῦς: 35 Ῥαΐ6 
1Ππ οσυτΣ Ὠαιίοπ Πθίμαῦ 
{εητεῖἩ Ἠἶπα, απᾷ ποτκ- 
εἰ] τ]σηίσοιισποςς, 19 
ποσοριοά χι Ἠϊτῃ, 
36 Ἴπο ποτά τ]ι]οὮ 
6ο εοπέ Ιμίο 1ἴπθ 
ολμ]]άτειπ οἳ Ἰδεπε], 
ον ος Ῥοασο Ὦγ 
6515 (ἨΠχὶςσυ: (ηε 15 

1ιοτὰ οἳ απ] :) 37 ἴπαυ 
πγοχᾶ, ἶ 8αὖύ, Υο Κπονν, 
ἩλΙοὮ να Ῥαδ]]»ῃεά 
ὑεμτουρλοιί α]]ζαήσα, 
Απά Ῥερηπ {γοηι ααἱ- 
1ε8, αξιεχγ Τπε Ὀαρείδια 
πἩ]οὮ 2 οἩη Ῥγέασ]εὰ; 
38 ποιν ἄοὰ αμοϊητθά 
Ί6θμς οἱ Ναζαχοία πΙτἩ 
1πο Ἠο]σ ἄΠοςί ππᾶ 
η] π Ῥουνεσ: πο τνεπῦ 
αρουξ ἁοῖηρ σοοᾶ, απά 
Ἱολ]1ηρ αἲ] τ]πῦ ννοχο 
οΡΡΓεΣδεά οἳ {πε ἀεν1]; 
ᾷοτ αοᾶ πας ντ Πίτα, 
30 Απάὰ Νο ατα ν]ί- 
Ίσβκες οΕξ αἲ] 1Ππῖπρβ 
πιἩ]οὮ Ίο ἀῑά Ῥοιὰ 1π 
τε Ἰαπᾶ οἳ ἴπο ὧεννρ, 
απ Ἱπ οεγήδβ]επι; 
Ψ/λιοΏι ἴηΠουν 5]εν απά 
Ἠληρεά ο Αα 1χθ6θ8: 
40 Ὠῖπι 6ο ταῖεοᾶ πρ 
τμο τη]χὰ ἆαγ, απά 
Ελεινεᾶ Ἠϊπι ΟΡΟΠΙΥ; 
4] ποῖ Το α]] Ἔπε Ῥοο- 
Ρἱ6, Ὀαῦ απ ὲο γ/ΙδΠΕΞΣΘΡΒ 

ο ἐνάτην 1ΤΊΤΑ. 
Ξ ἐξ αὐτης Α. 
- -- ὃν τ[ τε]. 

ἙΤΤτιΑ., 

: ἀπὺ {ΤΟΤΗ ΙΑ. 
κ ἀρξάμενος ΤΤΥΑ. 

Ὁ---ἐσμεν (1ἑαά [ατο]) Ε"ΓΚΑΥΓ. 
Γ-- ἐν τ. 

ΠΡΑΞΕΤΣΙ Ρο 
Ὃ ο, πρ. Ί ρ- αντ” ιν. 3 5 μα) 
ν οἐννάτην! Ρώραν! προσευχόμενος ἐν τῷ.ὑϊκῳ.-µου’ καὶ ἴδο 

το πΙπτα γουτ Ῥιαγίηπςσ 18 ΤΟΥ Ποµδε; απά Ῥοπο]ᾶ, 
ε) . ” ΄ ΄ / α) ΄ -- .- ΄ 

ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν µου ἔν ἐσθῆτι λαμποῷ, 9] καί φῆσιν; 
8 πιαη βἰοοᾶ Ῥείοτο πιο Ἱπ Ἀπρραχει ἸΡρεῖρητ, Ἀιᾶ  'θαλᾶ, 

΄ 3 ΄ « 4. 9 αν / Ν 

Κορνῆλιε, εἰσηκούσθη σου ἡ προσευχὴ καὶ αἱ ἐλεημοσύναι.σου 
Οοσπε]ίας, Άννης "πειχᾶ ΠΣ Ἄρταγετ απᾶ Κηίπο Α]πιβ 
3 / ., ΄ - - ιά ” ” / 

ἐμνήσθησαν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 92 πο ο. οὖν εἰς Ἱόππην, 
Ἡ/ΟΤΘ ΓΘΕΙΠΘΙΠΡΏΟΤΕΙ ὮΌοξοτθςα ᾳοᾶ. θμᾶ Ίπετείοτε {ο 7ορρα, 

καὶ µετακάλεσαι Σίμωνα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος" «οὗτος ξενίζε- 
βπᾶ οπ]] {οχ ΜΙπιοπ Πο ΊἨ φιχπαηιοᾷ  Ἐοιυτ; Ἡθ 1οᾷρες 

ται ἐν  οἰκίᾳ Σίμωμος βυρσέως παρὰ  θάλασσαν' ἂὓς' 
1π Γἴηο] Ὠοιιδθ Ἅοἳ ΒίΠπΙοπ- -α ἵπππετ τν ᾖ[1πε] 56η; π/πο, 

παραγεγόµεκος λαλήσει σοι. 99 "Ἠξαυτῆς! οὖν ἔπεμψα 
Ἠανίπῃ οοπιθ πν1]] 5ροα]ς ἴο ἴπαρ, Αύοηπσθ ἍΤλμετείοτο 1 ευ 

πρός σε' σύτε καλῶς ἐποίησας παραγενόµενος. νῦν οὖν 
πο περ; απᾶ Ίἴποα 3γνα]] αᾳ]ᾶςυ Πατῖαρ σος], ουν {πετεῖουθ 

πάντες ἡμεῖς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πάρεσµεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ 
81] πνθ Ῥεξοτοα αοᾶ ατε ρτενοπί {ἴοπθας αἲ] {πίπρς Ελα 

προστεταγµένα σοι Σὑπὸὶ Ιτοῦ θεοῦ.!. 94 ᾿Ανοίξας.δὲ 1Ιέτρος 
Ίατε Ῥεςπ οχἀογοᾶν ἴπεε Όλο αοα, Απᾶ Ξορεπίπρ «Ρειες 

ῃ ΄ - ’ ο ην , ου. 

τὸ στόµα εἶπεν, Ἐπ᾽ ἀληθείας καταλαμβάνοµαι ὅτι οὐκ 
ΠαΙ5] πηομῖἈ  κεαῖᾶ, Οξα ναι 1 Ῥετοεῖτο ἆλαῦ 3ποῦ 

ἔστιν Ἱπροσωπυλήπτης' ὁ θεός, 95 ἀλλ ἐν παντὶ ἔθνει ὁ 
316  ἕτοςροστογ “ΟΕ ”Ροχ5οι» Ξᾳοᾶ, ταῦ Ἱπ επετγ ππίΙοἩ Ὦο ἴπας 

φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτὺς αὐτῷ 
ΣΕΔΙ8 Ἠϊπ αᾶ πνογ]κ5 τΙβηίθοςησςς, ποοερίαυ]α το Ἠίρ 

ἐστιν. 90 τὸν λόγον "ὺνὶ ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ισραήλ, 
19. Ὢπε ποτά Ἠπησα πε εεπό τοΐπε 5οη5᾽ ο 151πα], 

εὐαγγελιζόμενος εἰρήνην διὰ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ, οὗτός ἐστιν 
ΑπποιΏοίἩΡ ἴλο ρ]ιιᾶ τ1άἸωσς-- Ῥσαεςς ὮΥ θα Ομσία, (ια ϊβ 

πάντων κύριος, 97 ὑμεῖς οἴδατε' τὸ γενόµενον ῥῆμα 
308 5α]11 1Τ,οτᾷ), το πουν; ᾖΤπο ἈππὶοἩμ “οβπιο άεο]αταξῖοι 

καθ ὅλης τῇς Ἰουδαίας, Τἀρξάμενον! Σ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας. 
{Ἡτονρῃ 3πΠο]θ πο οξσ πάσα, ὈορίπΏΙηρ Στοπα 6α1]6α, 

μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν "Ιωάννης" 98 Ἰησοῦν τὸν 
Π4ΐες ἴπο Ὀιριῖσα γνληπῖο]λ “ρτοζ]αϊπιθᾶ 1ΤΟἨΠ : ν ᾖθθις  ἨὙππο 

ἀπὸ "Ναζαρέτ. ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ θεὸς. πνεύµατι 
[πας] ἔτοπα ἈκασαχείἩ, ἨουΥ "αποϊπιεά  "Ἠῖπα αᾷοἆ σαι [1πε] "θρΙσΙΕ 

ἁγίῳ καὶ δυνάµει, ὃς  διῇλθεν εὐεργετῶν καὶ, ἰώμενος 
1Ἠο]γ απᾶ πιίἩ Ῥονεχ, Ὁο ποπῦ ΤΠτουρῃ, ἀοῖαῃᾳ ροοᾶ απᾶ } λε απς 

πάντας τοὺς. καταδυναστευοµένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι 
Α]]. ἐμαῦ π/εχθ Ὀοῖης ορριθ».εᾶ Ὅσ ἍᾖΊπα ἀρν]], Ῥεσπ15θ 

ὁ θεὸς ἦν μετ’ αὐτοῦ' 99 καὶ ἡμεῖς Ὀἐσμεν' μάρτυρες πάντων 
οᾶ πας πα Ἠϊπι, Απά πο 4χθ Ἀν{έπεςδςες οἳ αἲ] ὑπίπρ8 

ὧν ἐποίησεν ἔν.τε τῇ χώυᾳ τῶν Ιουδαίων καὶ «ἐνὶ Ἱε- 
πνπΊοα ἍἎε ἀῑά Ῥοῦη ἵπ Ίλια οοιΙΏΥ ΟΕίπθ 7ουνθ Απὰ ᾖἹπ 2ε- 

ρουσαλήμ' ὃν ἃ «ἀφεϊλονὶ κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου. 
χάδϱ]επα ; πνποπα ᾖΤπεγ ραί {ο ἀεπίπ Ἱανίαπρ Παμρεά Πτι] οἩ ϱ υχερ, 

40 τοῦτον ὁ θεὺς γειρεν ἕ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν 
Τηϊς οηθ ἄοᾶ Ὥταῖδεὰ πρ οἩ ἴπο ἐπὶ Ἅ«ἀπγ, Ἀπᾶ ῥρατο πα 

) - ’ ” Ν ”- - 3 ΄ -” 

ἐμφανῆ γενέσθαι, 4] οὐ παντὶ τῷ λαφ, ἀλλὰ µάρτυσιν τοῖς 
Ἀτηπη]{οςῦ 11ο 3Ρεσοπ]ο, ποῦ ο α]] τπο Ῥοορίε, πο ᾖο ιν)ἴπεσδδος πο, 

α--- ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι ΙΛΤΙ{Α]. 
«τοῦ κυρίου ἴπο Τιοτά Ἱπτς, Υ προσωπολήµπτης ΗΤΤΓΑ. 

Υ -Ε [γὰρ] 1. : Ἰωάνης πγ. 3 Ναζαρέθ ΒΙΤΤΥΑ. 
ο--- ἐν [1] 1τ. ἆ -- καὶ 4ἱδο ΟΙΤΊΤΑΥΓ, ε ἀνεῖλαν' 

» --- ὥραν 1ΤΤνΑ. 



ρου 
κ, ΧΙ. ΑΟΤΡΒ 

προκεχειροτονημἔνοιυ ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἡμῖν, οἵτινες συ} εφάγομεν 
Ἐαᾶ Όευα «Ἡοδεπ Ὀςξοτε ντ 0οἆὰ, ἴοτπβ, ὙπΠο ἁἷά εαξ ντ 

καὶ συνεπίοµεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὺν ἐκ 
Ἀπά ἁῑᾶ ἀγιωλς ντι ἍἨῖπαι αξτες Ἐε ἨὨπα τῖςεη Στοπα ΑΤΙΟΏΡ {ἐπε] 

νεκρῶν' 432 καὶ 'παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαφ, καὶ 
;.. ἀθαᾶ. Απά Ῥε οὐατσσᾶ τς {ο Ρτοεϊαῖτα ἐο Ε]ο Ῥεορίο, απᾶ 

διαµαρτύρασθαι ὅτι ξαὐτύς" ἐστιν ὁ ὡρισμέγος ὑπὸ τοῦ 
το {εξτΙ{γ {αἲϊγ {ας Ίο 1Εῖς πἩο Ὦλς Όσοι πρροϊπϊθᾶ Ὁτ 

θευῦ κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. 49 τούτῳ πάντες οἱ προφῆται 
6οὰ 1αᾶρε οἱ Ηνῖησς απά ἀειῖ. Το] τα αἲὶ {νε Ῥτορλεῖς 

μαρτυροῖῦσιν,  ἄφεσιν ἁμαοτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος 
Ὄρας π]έπευς, [1β{]"τεποϊςεῖοη "οξ '"είπς ᾿τεοοῖτες "ἔπτοιβ] 15ηΑΊηΘ 

αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν. 
μμ] Ίετειγ”οπο "Ὅμαῦ Ἅ"Ῥο]οτος ᾖοπ ΑΠΙΠ). 

44 Ἔτι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ῥήματα ταῦτα, "ἐπέπεσεν" 
“γεί Ἰας Ἱς Ἱερεαῖτα Ξξείοςγ τΏεξο νγογᾶς, 5{ο]1 

᾿τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον. 
Σπα “Βρϊτῖς πε “Ἠοὶν προπ 8 Έπος ὮὨἨεατίπε 1386 ποτά. 

45 καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ Ἠπεριτομῆς πιστοὶ ᾿δσοιὶ Ἑσυνῆλ- 
Απᾶ πγετο ατηβχρᾶ ἔπε 30:19 “οἰτοπτασίϊεῖοα "Ῥε]ίετετε 88 ΤΙΣΠΥ 85 σβταθ 

θον' τῷ Πέτρῳ, ὅτι καὶ ἐπὶ τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ Ιἁγίου 
πια Ἐείε, ὮΊἴλαί αἶςσο προπ {πε Εεπεῖ]ες {πἩθ βρὶξ οΕίπε Ἠοῖτ 

πνεύματοςὶ ἐκκέχυται" 46 Ἰκουον.γὰρ αὐτῶν λαλούν- 
Βρίτϊε Ἠαᾶ Ῥοεπ Ῥοπτεᾶ οπξ: 2οχ {πεγ Ἠεατᾶ Ίἴπεπτα ερεακ- 

των γλώσσαις καὶ µεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε ἀπεκρίθη 
1ππ πτνῖτη ἔοπρβαςς Απᾶ τηρσηἑγ]ης ᾳοᾶ. ΊΤῆΠεπ απαπετεᾶ 

πιὸ" Πέτρος, 47 Μήτι τὸ ὕδωρ Ῥκωλῦσαι δύναταί' τις 
Ρεΐετ, ΣΤηο Ἑτταϊετ "ζοτυῖᾶ ραπ. ΞΑπΥ 3ο0π8 

τοῦ «9 βαστισθῆναι τούτους, οἵτινες τὸ πνεῦμα- τὸ ἅγιον 
ἐλαί εποπ]ά ποξ ὃε Ῥαρεῖσεᾶ ({ἶεςε, πνπο ᾖἴπε Ὡριτιυ πε Ἠοῖγ 

ἔλαβον οκαθὼς' καὶ ἡμεῖς; 48 προσέταξέν.Ρτεϊ Δαὐτοὺς' 'βαπ- 
χεοεϊτεᾶ 55 Ά]ξεο πεὀ Απ Τε οτι]εσεᾶ ἔπεπα το ὂε 

τισθῆναι ἓν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου." Τότε ἠρώτησαν αὐτὸν 
Ῥαρβσεᾶ 1π {η Ἠαπθ οἑτµθ Ἰοτά.  Τπεπ 1ΤΠεγ Ὀεσρεᾶ Ώστα 

ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 
το τεταοῖπ "Ἔάπσς Ἅᾖςοπῃθ. 5 

” . . ᾿ ΄ πι ε ι 3 ε}» . 

11 ΄Ἠκουσαν δὲ οἱ. ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἳ ὄντες κατὰ 
Απᾶ “ἨἩρατᾶ πε 3αΡροςΐϊε απᾶᾷ {πο ὮτειΏτοη πο πετε ᾖ1ηΠ 

3 2 ΄ “ . . ” .] “5 . ΄ . - 

τὴν Ἰουδαίαν, ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
: Πάρα, Ίπαῖ αἶςσο {πο θπίῖιες τεοειτεᾶ {πε πιοτᾶ οξ ἄοᾶ: 

2 καὶ ὅτε" ἀνέβη Πέτρος εἰς “Ἱεροσόλυμα," ξιεκρίνοντο ποὺὸς 
Άπᾶ πΊεπ "ποπῖ “πρ "Εείε ο Φεταςα]επι, Ξεοπίιοπάσὰ ον α 

αὐτὸν οἳ ἐκ περιτομῆς, ὃ λέγοντες, Ότι" πρὺς ἄνδρας 
"πα "μοςο “οξ [5 Ηιε]"οτοαταθῖσῖοτ, Ξατῖπς, Το τηε 

ἀκροβυστίαν.ἔχοντας ᾿εἰσῆλθες, καὶ "συνέφαγες" αὐτοῖς. 
πποϊτοπταςϊςεα ἔλοα παπῖοςε ἵπ, απᾶ «ἁῑᾶςί εως πΙτα τ]ιοτα. 

4 ᾿Αρξάμενος δὲ Σὸ3 Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέ- 
ἜῬας “Ππανίπρ εσαπ ἛἛετετ Τε ςοῖ [15] ξοτίἩ {ο ἴπεπι ποτε 5Α7- 

γων, ὅ ̓ Ἐγὼ ἥμην ἐν Ἠπόλει Ἱόππῃ προσευχόµενος, καὶ 
1Ἠπᾳ, - " πας Ιπ[ίπε] οἵἵγ οἱ Ζορρα. Ῥταγῖης, Απᾶ 

εἶδονὶ ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην 
1ραιν πα Ώαπςρ αΤΙΣΙΟΙ, ΄ἄρεοεπάῖπς 1 7τεςςο] “ορτίαϊπ 1ο α Ξ5πεες 
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(οποςοπ Ῥοΐοχε ο ο, 
εὔεπ το 5, Ὑ πο ἀῑᾷ οπῖ 
απᾶ ἁτίηῖς πια Ἠϊπα 
ΑΞ{οχ Ἠε τοςο ἔτοτα 419 
ἀοπᾶ. 45 Απᾶ Ἡςο οοπι- 
τηππᾶςὰᾶ 5 {ο Ῥτεβο 
ππίο ἴἨθ Ῥεορίε, απά 
1ο το5Ώ1{γ τπας ἴτ ἶς Ἡθ 
πυ πῖςι τνας ογἀάμ]πθᾶ οἳ 
(οὰ {ο ὃε ἴπε {απᾶρε ο 
ααῖοῖς απά ἀθπὰ, 45 Το 
Ἠϊτα Ρῖτο αἱ] {198 Ῥτο- 
Ῥπείς π]ίέπεςς, Ίος 
τηχουρϱΏ Ἠῖς παΏιε Τ/Ἡο- 
ποετες ὈῬε]ετοιπ ἴπ 
Ἠϊΐπα «Ἰα]] τεοαίτο 18- 
τοὶξδίοἩ Οἱ 51Ἠ5. 

44 ἨΓηΠε Ῥεΐοτ τες 
ΕΡΑΚΟ {ποςο πνοτὰς, ἴπθ 
Ἠο]γσ 6λοςί {εἳ] οη αἲ] 
ἔποπι π]]ςὮ Ποιτά ἴηθ 
πνοτᾶ. 45 Απᾶ ἴπετ 
οἱ ἴπε οἴτοατισϊςῖοπι 
πΠΏ]οα Ὀε]ετοὰ πετθ 
πςοηῖκπεᾶ, 45 ΤΙΠΠΥ 
85 ϱΆΓΙΕ πῖτη Ῥεΐος, 
Ὄεσαῦξο τηαί οἩἳ Ιπθ 
6επιῖ]ες αἱο παβ8 
Ῥοπτεᾶ οπξ ἴτε ρ]εῖι οξ 
της Ἠο]σ αποςτ. 46 Έος 
τῃογ ἨΠοβτὰ Τπεπι ερεβκ 
πιἩ Ίοηριε απᾶ 
χΩΡΤΏΙΕΥ ἀοά. Τπεπ 
ἈΏςιγετοᾶ Ῥεΐες, 47 απ 
ΑΏΣ ΠΙΠ Σοτβ]ῦ πκαῖετ, 
τηαῖ Ίπεςε ς«λοι]ᾶ ποῦ 
νο Ὀβρῖιϊζοᾶ, ὙπΠΙςοἃ 
Ἠπτοτεοεϊτεα {πε Ηο]σ 
6ποςξ αφ πο] ας πε 
48 Απᾶ Τε οοπιμιαπᾶεᾶ 
1πετη Το Ῥε Ὀιρεῖσοὰ 1η 
1Ἠε ηαΤωε οἱ 1με Ἰ,οχᾶ. 
Τπεη Ῥτατες 1πεςσ ῖτα 
{ο ἵαττγ οὐτίαῖη 4918. 
α 

ΧΙ. Απᾶ ἴπε 4Ρρο- 
ςεἰ]εςαπᾶ ὑτοίλτεν ἔπαξ 
πνετο ἵπ ο πάσα ἨἩεατᾶ 
τἨας ἴηπο ἄεπεῖ]ες Παᾶ 

. Ά]ςο τεοεῖτες «πε τγοτᾶ 
οἳἑ ἄοά. 2 Απά πΏοῃ 
Ῥεϊΐετ πας «οπιε πρ το 
Πεταςα]επα, ἴπογ τααε 
πγοτε οἳ ἴπε εἴτοατως]- 
εἴοπ «οπίοπᾶεὴ τα 
Ἠϊπα, 3 5ατίης, Τποα 
πιοπῖεςε ἵπ Το Τπεη 
τποϊτουτησϊσοᾶ, απᾶ 
ἀῑαᾶςε εαῖ ντ Έπεπι. 
4 Ῥατ Ῥεϊΐετ τεπεατςεᾶ 
{Με πια/ίετ ἔτοπι 118 
Ῥοπσϊπηϊης, απᾶά εχ- 
Ῥουπάσά {έὲ Ὁσ οτἆετ 
ππῖο ΤἨετα, ΞΑΤΙΩΡ, ὅΤ 
σγας 1 ἴ]ε οἲξΣ οἱ ζορ- 
Ρα Ῥτατίης: απᾶ ἵπ 
ἔταποε 1 5ατ α τῖ5ίοἩ, 
Α. οετίμῖπ τεςςε] ἀε- 
ςοοπᾶ, 35 15 Ὠπᾶ Ὄεοι 5 
Ετεαῖ Ξπεεῖ, 1εῖ ἄονηω 

«2 οὗτός ΥΤτ. Ἡ ἔπεσε 1. 
« ΄ κ» 

ἁγίου τς 
1οἳ πΏοΟ 1. Χ συνηλθαν τττ. 

πο ὁ ΓΤΤΤΑ. π ῥύναται κωλῦσαί Ἱτττα. ο ὡς ΣΤΤτΑ. 
1 πνεύματος τοῦ 

Ρ δὲ τττ. 

3 αὐτοῖς Τ.ι {5 ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ χριστοῦ (1εδας ΟἨτίξς) βαπτισθῆναι Ίτττ; ἐν τῷ ὀνόματι 
Τοῦ κυρίου βαπ. Α΄ 5 ὅτε δὲ ΙΤΤΤΑ, Σ Ἱερουσαλήμ Ἱττια. 
β τε) Ρἰασεά ἔκγοτε πρὸς "στα π συνέφαγεν αἀῑὰ οδἳ νΙζα ττ. / 

5 εἰσηλθες (εἰσηλθεν Ἠε υΓετιί 
Σ--- ὁ ΙΤΊΤΑΥΗ. ΄ 
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3τοιή Ἡθατον ὮΥ 1ος 
ΘΟΥΠΘΥΒ/ Ωπᾶ 1 οβΊ 
8Υ6Π Το 1Ίπθ: 6 προιπ 
119 πΠῖοα ποπ 1 ηαά 
Σα5ἱοποθᾶ ταῖπο 6768, 
οοπαἱᾶρεθᾶ, Απᾶ βαν; 
Σοιχγεοοῦεᾶ Ὦθββίβ οἳ 
11θ εατίἩ, απᾶ υη]ᾶ 
Ῥεβαίαβ, απᾶ οτερρίηρ 
ἐλίηρε; απᾶ {οπ]8 ος 
{μθαἶτ. 7 Απᾶ 1 Πεατᾶ 
8 τοῖσοθ βΑΥΙηΡ απῖο 
χηθ, Ατῖ5ο, Ῥοΐος ; 5] 
Άπά θέ, 9 Ἠπέ 1 ϱοὶ ͵ 
Νοῦ ϱο, Τ,οχᾶ ; 40Σ πο- 
απῖηπρ «οΙΙΤΙΟΠ ος ππ- 
οἶομι Ἠδία αἲ ΑΠΥ 
1ϊπιθ θηἰετεᾶ Ίπίο πι 
χηουΐἩμ. - Ῥπὸ 1πθ 
νοίο αλβποτοᾶ 1Πθ 
ΑραΐΠπ ΑΤΟΠΙ ἨθατοΠ, 
Ἐ/παῦ ἄοᾶ ΠαβίἩ ο]εβπΒ- 
εᾱ, {λαί οα]] ηοί ἔῃοα 
ΟΟΠΙΤΙΟΠ. 10 Απᾶ {ῖβ 
ψναςβ ἄοπο {Ἠτεο 11πΠεΒ: 
απᾶ α]] πνογο ἄτασντ πρ 
ΑΡΑΙΠ Πίο ἨΘΑΤεὴ. 
11 Απᾶ, Ῥοπο]ᾶ, Ίπι- 
χωθᾶ]αίο]γ 1Ἠεχο Υγοςθ 
ΤἨχερ πιεπ αἰτεκᾶν 
ϱοπιθ ππίο {πο Ἠοαςθ 
πΊθτο 1. πας, εοηῦ 
Στοπ (9βΗἵ68β ἨΠπίο 
πηθ, 12 Απᾶ, ἴθ αρὶ- 
χὶξ ὈπᾶῬ 11θ ρο ΠΠ 
1Ἠετη, ποϊμῖηρ ἁοιιρῖ- 
1πρ. ἸΜοχθοτος (Ἠοςθ 
Εὶχ Ὀτοίμτεη 8Άοσοπι- 

η]ὶεᾶ 1Πθ, βπᾶ }Ὑγθ 
θπετγθᾶ Ἰπῖο ΤἨθ πια) 
ῬἩουςο: 13 Απᾶ Ἡθ θυύ- 
θᾷ πΒ Που Ἡθ Ὠπᾶ ΕοοηΠ. 
Β1 βΏρο] ἵπ Ἠ]5 Ἠομςε, 
πνΠὶοἈ εὐοοᾶ απᾶ εβῖᾶ 
τηῖο Ἠϊτα, Ρθπᾶτηθπ {ο 
οΟΡΡΒ, βπᾶ οα]1]΄ 6ος Βἰ- 
ΤΩΟἨ, ΊΥΊΙΟΞΘ ΒΙΣΠΑΒΙΙΘ 
15 Ῥεΐεσ; 14 πἩο ε]ια]] 
99]] ἐπορῬ ποχᾶβ, Ψῆοεγθ- 
Ὦγ ἴποα απᾶ αἱ αν 
Ῥουξὸ βΏΦ]] Ῥο ββτεᾶ, 
15 Απά ϐ8 Τ Όεραπ {ο 
ΕΡΕΑΣ, {μθ Ἠο]ν ἄποξῦ 
4ε]] ση ΊἨεπι, 88 ΟἨ 
τς αἲ πο Ὀορίππίηρ., 
16 Τῆθηπ τοτηθπιμοχθᾶ 
1 {1 νγοτᾶ οξ ἴπο Τιοχᾶ, 
λ]ιουγ ἴ]ιαῦ Το ββἱᾶ, 1 οἶνπ. 
4πᾶθεᾶ Ὀπρίϊσθᾶά ντ 
Ψυβύες; ὈὉπί ο ελα] 
Ὦο Ὀαρι]σθᾶ υπ] ἴπο 
Ἠο]γ ἄποβίῦ, 17 Ἐοτ- 
ΒΑΠΙΠΟἨΝ {ποθἨ 5 ἀοᾶ 
ΡΒνο ἴποπι 1πΠο Ίκο 
Ρ]Εῖι α5 Ἰ6 ἄᾷ ππῖο 
8, Πο Ὀο]μοτοᾶ οἩ 
11ο Τιοτᾶ ἆορας Οµτ]εῦ; 
σ]Ώαυ πας Ἰ, ἴπαυ Τ 
οου]ᾶ νηλὑπβύαπᾶ ἄοᾶ 2 
18 ΊΓπεη {πεγ Ἠθατᾶ 
1πθεο Ἅ{ΠΙΠΡΑ, ᾖἴπεγ 
Ἰθ]ά ἴλαῖίς Ῥθ8οθ, απἀ 

ο ἦλθεν ᾿7ἄχρις! ἐμοῦ. 6 εἰς ἣν 

ΠΡΑΞΕΙΣ. ΧΙ. 
μεγάλην, τέσσαρσιν ἀρχαῖς καβιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. κἀὶ 

αρτεβί,ο ῶγ 1ουτ ΟϱΟΣΠΕΣΒ 1εί ἄοππ ουί οἳ ἴἩθ ἍἨθβτεΠ, απάἁ 

ἀτεγίσαε  κατενόούν, 
ον. ὙΠ{οἩ Ἠατίπρ ]οο]θά Ππίεπ{]γ 1 οοπβἰἀστεᾶ, 

καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶτὰ ἐἑρ- 
ἀΐ οβΊΠθΘ ΑΒ 18 8 ἍΊΤ]θ: 

Ἀαπᾶ ΒαἹ Τπο αιπάταρεάβ οἳ ἴπο εβτίλ απᾶ {πο ν]ά Ῥραςίς φηπὰ ἴμο οτοερίαρ 

πετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 7 ἤκουσα.δὲ” φωνῆς λε- 
1μίηρβ απά ἰπθ τάς οξἴπθ Ἠθατεῃ. Απά Ι πετά α τοῖσο βΑ7- 

γούσης µοι, ᾿Αναστάς, ἨΠξέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 8 εἶπον-δε, 
1πβ 1ο 19, Ἠατίηρ Τ56Π πρ, Ρεΐες, ΧΙ απᾶ οαῦ, Ῥυϊ 1 εαἰἱᾶ, 

Μηδαμῶς, κύριε ὅτι Ἀπᾶνὶ κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε 
Ίππο πΊθθ, ἍἸιοχᾶ, 310: θπγίΠΙηρ ΟΟΠΙΙΙΟΑΠ ΟΥ Ἅ ΠΠΕΟΊΘΑΠ Ώετεγ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸ.στόμα.µου. 9 ἀπεκρίθη-δέ Ὁμοιϊ φωνὴ ἐκ-δευ-- 
επίοτοᾶ Ἰπίο ΤΠ πιουῖ Ῥπὶ "Απονιετθᾶ “πιο ΣΑ 1γοῖοῬ ἴμθ «θοοπᾶ 

τέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, “Α ὁ θεὸς "ἐκαθάρισεν,ὶ σὺ 
πιο οπῦ οἳ {πθ ἩθΑΤεΠ, Ὑπιπῦ ϐΘο οἸοαπβθᾶ, , "μοι "πο 

10 τοῦτο.δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ ἁπάλιν ἀἄνε- 
Απᾶ {115 {ἴοοκ Ῥ]αοο ᾖ1Ἠπχίοο, Απᾶ  αβαῖπ ο] 

σπάσθη! ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. 11 καὶ ἰδού, εἐξαυτῆς! τρεῖς 
ἄτα νι πρ 81] 1Π“Ο 'ηθ ἍΆΊεβτεῃπ. Απᾶ Ίο, Αὗ ΟΠΟΡ, ᾖπτοῬ 

ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ [ἥμην,! ἀπεσταλμένοι 
ΙΩΘΏ βἰοοὰ Βῦ Τπθ ΊἨοιςο ΙππΠΙοἩ Τ15, "Βεπί 

ἀπὸ ΕΚαισαρείαςὶ πρός µε. 19 εἶπεν.δε Ἅμοι τὸ πνεῦμαιὰ 
4τοπα. (9ΡΒΑΤΘΑ. 1ο Ίςθ, Άπά "βα]ᾶ “Το 5πιθ 11ο “Βρίσς,, | 

συνελθεῖν αὐτοῖς, ὶμηδὲν διακρινόµενον Ἱ ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ 
Τοµο ΠΠ Ἅᾖποπι, ποϊμίηρ ἀοπυιπρ. Απᾶ πεπο ση] τηθ | 

καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τυῦ 
Ἀ]5ο 3εϊκπ “ῬτοίἨτεη 2ἨἩ6βθ, απᾶ πο οπίετεᾶ ἸἹπίο 1πθ ἅἨοπςοθ οἱ ἴφ 
3 ὃ , 13 1. / ’ Ἱς Ι ε - » . » . 

ἀνδρός, ἀπήγγειλεν. τεϊ ἡμῖν πῶς 'εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν 

κοίνου. 
1ΤΩΒ]ΚΘ ΟΟΠΙΣΙΟἨ. 

τΏΒΏ, βΩἆ Ἡθ τε]αίθᾶ τοτ8 Που ἨἩθβαν 1ἴπο Ἀηροι η 

τῷ.οἴκῳ. αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα Ἰαὐτῳ,! ᾽᾿Απόστειλον εἰς 
Ἠ158 Ἱοισςθ βἰωηάΙπρ απᾶ εαγίηρ 1ο Εΐπῃ, Βοπᾶ 3ο 

Ἱόππην 3 ἄνδρας,! καὶ µετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον 
37οΡΡΒ, 1161, βπᾶ ποπᾶ 1ος ΒΊΠΙΟΠ ὙΠΠο Ἅᾖβριγπαταθᾶ - 

Ἠέτρον, 14 ὃς λαλήσει ῥήματα πρός σε ἐνοῖς σωθήσῃ 
.. Ἐεῖος, Ἅπο εἨα]] ερθα]ς Ἱοτᾶβ ο ᾖ1π6θ ππετεῦσ Ελα]ό Ὦο βατεᾶ 

σὺ καὶ πᾶς ὁ.οἶκόςσου. 15 ἐν.δὲ τῷ-ἄρξασθαί-με λαλεῖν 
Ίποα απά . α]] 1Ἠσ Ποιθο, ᾗ Απᾶ ἵπ τη Ῥερίηπῖπρ το 5ρεακ 

- η ε ϐ ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔπ᾽ αὐτούς, ὥσπερ καὶ ἐφ' 
5{ο]] απο βρρίτίς 3Ἴπο “Ἠο]ν προπ Ἅ-λοπι, επεπ 48 «88ο προς. 

ἡμᾶς ἐν ἀρχῷ 16 ἐμνήσθην.δὲ τοῦ ῥήματος3 κυρίου, 
πα ᾗἹπ[ίπθ] Ῥοριπηϊηρ. Απᾶ Ι τεπιοπιρετθᾶ {πο πποτᾶ οἳ [1πε] Τιοτᾶ, 
ε ἔλ. ο) ῤ Ι] μ ν) ΄ ὕδ. « -- δὲ 

ὡς ἔλεγεν, Ἱωάννης! μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ἡὑμεῖς δὲ 
πού 9 εα]ᾶ, -«Τοἳη ἀπᾷεεᾶ Ῥηρθσθά Ἅπὶτλἃ πναίετ, Ῥαπήύσο -, 

βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 17 Βὶ οὖν τὴν ἴσην 
βΏβ]1 Ὀο Ῥαρθϊποά πίἩ [πο] 3βρίισιὸ 1Ηο]γ. 1Ε ἴπεπ , {πο Ίϊκα 

δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν, πιστεύσασιν. ἐπὶ 
Ειξὺ 3ρητπο "ο ”Ἴμεπι λ40ᾶ 38 Ἀἱεο ἴοτβ, Ἠατίπρ Ὀθ]ἰογτοά οπι 

τὸν κύριον Ἰησοῦν χριστόν, ἐγὼ.δὲϊ τίς ἤμην. δυνατὺς 
119 Τιοτᾶ ΕΤ Οπτ]αῦ, Απᾶ Ἰ,  ἩὙΠπο πη5 1, [ίο ο] αδ]θ 

ω , η ρ η ” ασ ῃ 
κωλῦσαι τὸν θεόν; 18 ̓  Ακούσαντες.δὲ ταῦτα ἠσύχασαν, 
το Ξοτρὶᾶ ᾷοᾶ .Απαᾶ Ἠανίηρ Ἠεαχᾶ Ίεεο ἐπ ῖπρβ μου πΕΓΘ βο8Ε, 

Σ ἄχρι ΤΤτΑ. 
σεν Τε. 
σαρίας τ. 
κ δὲ 1Τ1ς. 
ο Ἰωάνης Τε. 

Σ -- καὶ 8180 ΤΤΊτΑ. 
ἆ ἀνεσπάσθη πάλιν ΗΤΤΑ. 

Ἀ Τὸ πνεῦμά µοι ἨΤΤΓΑ. 
1 -- αὐτῷ ΗΤ1ς. 
Ρ --- δὲ απᾶ Ὀττ[Α]. 

.-  πᾶν ΟΙΤΊτΑΥ). Ὁ-- μοι ἹπτνΑ. κ ἐκαδέρι- 
9 ἐξ αὐτῆς Α. { ἦμεν σγε.πνεγο 115. ες Και- 
1 μηδὲν διακρίναντα ΤῬῖς » -- μηδὲν διακρινόµενον Δά 

τι ---. ἄνδρας ΟΙ ΤΊΣΑΥΜ. 3 «- τοῦ οί ἰἨθ 6Ι11ΥΑΜ., 



ΧΙ. ΑΟ0Τ8. 

ναὶ ἐδόξαζονἩ τὸν θεόν, λέγοντες, ""Αραγεῖ καὶ τοῖς ἔθνεσιν 
απᾶ  μπ]οτϊβεᾶ οᾶ,  ΕαγΙΗΡ, Τποη {πᾷεοᾶ 4189 {ο ἴπο ἄεπίϊ]ςςβ 

ὁ θεὺς τὴν µετάνοιαν "ἔδωκεν εἰς ζωήν.Ἡ 
Ἀβοᾶ Ἀτορεηίμποθ βιπο ππίο 1ᾷ6, 

ἣ - ͵ αυ 
19 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς 

ΤΠπ6γ Ιπᾶφθᾶ ἴποχοξοτθ Ὑ/Ἡο π/οχθ 5οιετθᾶ Ὦν Ἅᾖ1πο Ὀτίρυ]αίίου ἴπαῦ 

γενομένης ἐπὶ 'Στεφάνῳ,! διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου 
τοο]ς Ῥ]πσθ προπ ἍΒΙΘΡΗΟΠ, ΤΔβ56ᾷ ίΠτουιρη ἰο Ἐπωπίοῖ απᾶ Ογρταβ 

καὶ ᾿Αντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον εἰμὴ µόνον 
βιιά ΑπόΙοσΕ, ο ηΟ 0ΟΠ6 ΒΡΘΑΚΙΒΡ "πο ἨὙποχτᾶ εχοορύ Σοπ]γ 

Ἰουδαίοις. 20 ἦσαν δὲ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ 
α1το "σενα. Ῥαῦ πετ οοτκῖπ 30 Ἓμοτα 11ΠΘΏ Οσρτιοίβ εαπᾶ 

Κυρηγναῖοι, οἵτινες Ὑεἰσελθόντεςϊ εἰς ᾿Αντιόχειαν, ἐλάλουν Ἡ 
Οστεπῖαπς, πο ἨαβγΙηπςβ ϱ6ΟΠΙΘ 1π{ο ΑπιοσΕ, βΡοκθ 

μ 4 πὶ 4 ] λ. ζ ́ μα ΄ 

πρὸς τοὺς 3Ἑλληνιστάς εὐαγγελιξόμενοι τὸν κύριον 
το 19 Ἠε]]οπ]εῖς, Ἀπηποϊιιποῖηρ ὕλε ρ]αᾶ ]ά]πσε--- ἴἩθ Τιοτᾶ 

Ἱησοῦν. 91 καὶ ἣν χεὶρ κυρίου µμετ᾿ αὐτῶν' πολύςτε 
ὤσβμς, Απιᾶ ὃπγας [1116] "Παπᾶ 1ο [30π6] "Τιοσά πα Ίπεπι, Ἀπᾶ Αα ρτοςῦ 

ἀριθμὸςΣ πιστεύσας ἔπέστρεψεν ἐπὶ τὸν κύριον. 3939 ᾿Ἡκούσθη 
ππιπηρος  Ἠανίπρ Ῥεμθγθᾶ  «πτποᾶ ο ᾖἴπθ ἍΤιοτᾶ. «Ὕγας 5Ώεατὰ 

δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν “Ἱερο- 
αρπᾶ 34ο Ξτεροχῦ Ιπ ᾖἵἨΠθ «ϱ8Τ8 ΟΕ1Ἡθ αβεεπιρ]γ ΤἩΠΙοΗ [πας] 1π πετι- 

σολύμοιοὶ περὶ αὐτῶν' καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν ὃδιελ- 
βπ]ρτα οοποεγηπῖηπςρ ἴἨαεπ; αὐᾶ 1πογ εοπῦ Εοτία ἈΒατπββραξ ἴορο 

θεῖνὶ ἕως ᾿Αντιοχείας. 28 ὃς παραγενόµενας καὶ ἰδὼν 
ἵἩτοιρ] ας ξατ 5 ΑπΙοΟΠ: πηο Ἠβνίηρ ο0Π1θΘ Απᾷ Ἠατίηρ 5θ6η 

τὴν χάριν «τοῦ θεοῦ ἐχάρη, καὶ παρεκάλει πάντας τῇ.προθέσει 
Πο Ρταςθ οξ ἄοᾶ τε]οῖσθᾶ, απᾶ οχλογ[εᾶ 81] ππΙζλ Ῥασροξθ 

τῆς καρδίας προσμένειν τῷ κυρίῳ' 324 ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς 
οἑ Ὠθατὺν Το αρ]ᾶθ πΙ(Ἡ πο Τιοτά; Έος Ἡθ πας ο απ ᾿ροοᾶ 

καὶ πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως. καὶ προσετέθη 
απᾶά χα]] οἳ [ίπε] ΞΡρισς 1ἨοΙ απᾶ οΕ2αἱ(μ. Απά Ύ/β πᾶᾶεᾶ 

ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ. 325 Ἐξῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν Δὸ ΒΏαρ- 
Ά "ογοπτᾶ 11βτρο ᾖΤο1μο Τιογᾶ. Απᾶ Ἔγγεπῖῦ “ΕοτίἩμ "ο 5 Ώατειβ ΣΒΑΙ- 

, πο - -” ῃ ε ερ” δη] ” 
νάβας! ἀναξητῆσαι Σαῦλον, 26 καὶ εὑρὼν εαὐτὸνὶ ἤγαγεν 
ππῦιθ το Βθοκ λα]: Άπᾶ Ἠατῖπρ Ξοαπᾶ Ἠϊπι ο ὑτοιρηί 
8 κ) . 1 ” ” ΄ 3 ν, μυ {6 2 4 η] α] μι 

αὐτον' εις Αντιόχειαν. ἐγένετο.δὲ αὐτοὺς' ἐνιαυτὸν 
Πῖτα το Απιιοςϐ, Απά 1ῦ οἈπιθ ὃ0 Ῥα58 που 8 3ΎΘθ4Σ 

“. - 3 ν ” ΄ . ” 

Όλο» συναχθῆναι ἓν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ διδάξαι ὄχλον 
απγ]ο]θ πγοτθ ραἡ]ιετθᾶ ἑορείμεχ ἵπ {πο Ἀππᾶ ᾖτἰααρπί α "οτοπᾶ 

ἱκανόν, χρηµατίσαι.τε ἔπρῶτον! ἐν ᾽Αντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς 
ἸἸπχβε: απᾶ "γ/ετο 5σα]]θᾶ. αβτοί Ίπ ἍδΑπΠΙΙΟΟΗ α1ΠἈἸθ άἱςοίρ]εβ 

Χριστιανούς. 
οπτ]ῖξ[ῖαπς, 

27 Ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων 
Απᾶ Ίπ ἴῃεςο ἀ4αγβ ΟΑΊΠΘ ἄοππι 1ΤΟΙΙ «θΓΠβΒΑΙΘΙΩ 

προφῆται εἰς ᾿Αντιόχειαν. 38 ἀναστὰς δὲ κεἷς ἐξ 

Β55ΘΙΩΟΙΥ, 

Ῥτορλβοίϐ το ΑΏπήΙοσἩ; Άπᾶ "Πανίηρ "Τῖςεπ Τ4ρ "οπθ "Ετοπι 3πιοηΡ 

αὐτῶν ὀνόματι "Αγαβος, Ῥἐσήμανεν! διὰ τοῦ πνεύματος, 
«μμοπι,  ὮΤγ παπιθ Ἀραβις, 1ο βἱρπὶβεᾶ ὮὉΤΥ Τηθ Βρϊτϊ6, 

Λιμὸν ᾿μεγανϊ μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην' 
Α. ξαπαῖπο Ἰρτενῦ 16 αροιῦ 9ο7θ  οπτεσ "πυποΙο 19Πθ Παρίναρ]θ πγοσ]ᾶ ; 

947 
Ρ]οτίβεᾶ οᾶ, εασΐπᾳ, 
Τγποα Ἠπίπ ἄοά αἷνα 
το {πο 6επί]]θς ρταηῖ- 
ϱ µτερεπίηποθ υπίο 
Ἡτο, , 

19 Νου {πογ πἨίοϊ 
πγθχθ 5οβ{θτεᾶ αρτοαᾶ 
Ἡροη ἴλμο Ῥετγςεοιδῖοπ 
ἴλαῦ αχοβ8ο αροπῦ Βύε- 
Ῥπεη Ἰτατοε]]εᾶ ας ἕατ 
Ά5 Ἐπεπῖσς,απά ΟΥΡΣΙΒ, 
Απά ΑΠΙΙΟΟΗ, Ῥγεβο]- 
πρ ἴηἨο υγοτᾷ ἴο ποπΘ 
Ὅαῦ απο 1ἴπο «επβ 
ΟἨΙΥ7. 20 Απᾶ 5οπηθ οἳ 
ἔἨετα Ἱπεγθ τηθη οἳ ΟΥ- 
γα απᾶ  Όγτεπε, 
ΥἨΏΙοἩ, γ/πθη Που πετθ 
οοπιθ{ο ΑπίΙΟςἩ, 5ΡαΚθ 
ππίο ᾖἵἴποθ ΑἄτεοῖπΏβ, 
Ῥτεβποβίπρ ἴπο Τιοχᾶ 
16518, 2ἱ Απᾶ 1] 
Ἠαπᾶ οξ {Πο Τιοχᾶ ταα 
πνο ἴπειπα: Ἀπᾶ α 
Ρτεαῦ Ώππιρος Ῥε]ίεγ- 
ϱᾱ, απᾶ {αχποᾶ πιηίο 
ἴμοθ Τιοχᾶ. 22 Τπεα 
Φάΐπρο οξ {μθβε ἰπίπρα 
68Π1Θ πΠ{ο Το 6.8 οξ 
Τηθ οΏατο]Ὦ νἩῖοὮ τναβ 
1π «εγήβη]επ: απᾶ 
ΥΗΕΥ 5εηύ ξογίἩ Βατημ- 
188, ἴλαῦ ο ϱποπ]ᾶ ϱο 
85 {Γ 5 Απιοςα, 
25 ΊΥπο, πλεη Ἡθ οβπ1θι 
Απᾶ Ἠπᾶ βθεη ἴπθ Ρτηοβ 
ΟΕ ο, γγ8β ϱ]ηᾶς-απᾶ 
σἁ]μοχιθά Ίλεπι α]], 
τπαῦ σι Ῥατροβο οί 
Ἠεατύ πε ποπ]ά 
οεανο πηί{ο 119 Τ,οτᾶ. 
24 Ἐος’ Ἠθ πας α ϱοοᾷ 
ΤΙΒΏ, αηπᾶ ΈΕι]] ος ἴπθ 
Ἠο]γ ποςῦ αιπᾶ οἱ 
ΣΑ1{Ἡ : απᾶ τωπςὮ Ῥθο- 
Ρο ΥΓ8Β αἀᾶθᾶ ππ{ο {Ἡθ 

γᾶ. 25 ΤΗεπ ἄθρατῖς 
εᾱ Βαγπαθας 1ο Τατ: 
838, {οχ {ο βθοεἷς 41 ! 
26 απᾶ ὙνηΠεηπ Ὦοθ ἸἨαᾶ 
Σουπᾷ Ἠϊτα, ηε Ἐτοιρ]ὲ 
Ἠϊπα απίο ΑπίΙοςΗ. 
Απιᾶ 15 ϱΆΊΩΘ ἴο Ῥα88, 
ολαῦ α πνΠο]ε 7εµΥ ΊἨοΘχ 
απεεπιὈ]θᾶ {πεπαςεϊνεβ 
πνλδα Πο οἨιτοἩ, απᾶ 
Τπαρηῦ πηποηὮ Ῥθορ]θ. 
Α πιά {Πο ἀἱβοῖρ]θς ν/εγθ 
οα]]οά Ομτ]ςζῖαυς τε 
1Ώ ΑπΙοςΗ, 

27 Απᾶ Ἰπῖπεςο ἄλγα 
6ΑΠ1Θ ῬτορΠπεί5β Ίτοπα 
“1 ετάξδβ]επι απο Απιι- 
οοἩ. 28 Απᾶ ᾖ1πετθ 
Βτοοᾶ πρ οπθ οἳ ἔπεπα 
πβπηεᾶ Αραῦαςβ, απᾶ 
βΙρη]βοᾶ Ὦγ ἴπο αρὶτίξ 
ἡλΑί ἴπετο αποα]ά 9 
Ετοπῦ ἄρατίὮ ἰητοπρῃ- 
οαῦ αἲ] {πο υοτ]ά: 

σσ ὔοΛοΛΏΏΏθΏθΏἛθΏἛθῆ-----------------------------------------...--ἧ---- συν «|... 

4 ἐδόξασαν ΗΤΊ5. "Αρα ἴπεη 1Ίής; Αρα [γε] Α. 5 εἰς ζώην ἔδωκεν ΙΤΊτΑΥΓ. ἕ Στε- 
φάνου 1. ἐλθόντες αΗΤΤτΑΥ. ἍἩ -«Ε καὶ 4160 ΤΤΤΤΑ. αἛλληνας ἄτεθ]ε5 ΟΙΤΊιΑ.  -Γ ὁ 
ΣΤΤΙΑ. 3 -τ οὔσης Ψηὰςδ η. 3 Ἱερουσαλὴμ ΤΙΤΑΝ. ἊἡὉ --- διελθεῖν Ἱπττ. ο -ἵ- την ὉνΠΏοἩ 
[πας] ΓΤΊτΑ. κ --- ὁ Βαρνάβας (γεαὰ Ὦε ντοηὲ ΕοτίἉ) ΙΤττΑ.. 
αυτοίς καὶ ἴο ὑἨθτω ΘΥΕΏ ΠτττΑ. 6 πρώτως ΤΊτΑ. Ἡ ἐσήμαινεν Ὁ.. ἃ 

ε---- αὐτὸν (γεαᾶ [Ώ1πι]) τπττΑ. 
μεγάλην ΠΤΊτα. 



546 
ψ 1ο Ὦ οβΊανε Εδ ῬωΔε 
4πθ ἆπγε οἳ Ο]ααᾷἵαε 
Όαρατ, 329 «ποια {ἴπθ 
ἀῑκοῖρίες, 6πετγ Τωαπ 
ποσοτᾶῖηρ Το Ἠῖ5 πΡῖ]- 
ἔτ, ἀεεσπαῖπεά {ο 5σοπά 
χε]ῖεξ απέο {πο Ὀτεί]- 
χαιπ ὙΠΙοἃ ἀπε]ῦο ἵηπ 
οφ υᾶάρρα : 30 πΠϊοὮἃ αἱρο 
1πουψ ἀῑά, απἁ «επί 16 
{ο ἴλμε εἶάετ Ὁγ ἴπο 
Ἠρπᾶς ΟΕ ΒΑΙΠ8ΡΗΒ πά 
αυ]. 

”. ΧΠ. Νου αροαί ἐπαῦ 
άἴπιο Ἠοτοᾶ {πο Κῖπι 
Βἰτοίολπεά ᾖ«{οτίἩν 8 
Ἠαπάς {ο τες σετβῖπ 
οξ ἴπε εἨιχςῃ. 2 Απά 
Ίο ΚΙΙ]εᾶ ᾖαπιεθ {πθ 
Ὀτοίπες οἳ ᾷοἴιπ ση] ζπ 
ἴλο βφ/οτᾶ. 3 Απᾶ Τε- 
«8169 Ὦς 5η 1ΐ Ρ]θαςφά 
1πεσοθπε, Ίιε ργοσεεᾶεᾶ 
ΣατίἩος {ο ἴ8κε Ῥεέετ 
Ἀ]ξο, (Τπεπ πγετο ἴπο 
ἆπγπεα οξ υπ]οατειαᾶ 
Ὀτραά.) 4 Απᾶ πΊεῃ 
Ἡθ Ἠθά αρργεπεπάσᾶ 
Ἠϊτα, ο ραῦ ἠῖπι ἵπ 
ΣΊΕΟΠ, ππᾶὰ ἄε]]γετοᾶ 
ἴπι {ο Έοιγ αυαἑοση]- 

ΟΠ8 ΟΕ κεο]άϊετς {ο κθερ 
Ἠΐπα ; πίεπ(ῖης αξίος 
Ἐπείογ {ο Ὀτίπρ Ἠῖπι 
ΣοτίἩ ἵο ἴπο φεορ]θ. 
ὃ Ῥοΐ6χ {Ἠοετοίοτο σγαβ 
Κκορῦ ἵπ Ῥτίσοα: Ῥαῦ 
ΤΙαάύες σας πιβᾶο π]υ]- 
οι οραδίηπσ ο ᾖ{ἴπο 
οπυτο] ππίο ἀοᾶ {ος 
Ἠϊτι,. 6 Απᾶ ἩΠεηΠ 
Μοτοᾶ ποιμ]ᾶά Ίπτο 
ὉὈτοαρΏξ Ἠϊπι {οτίἩ, 
1π6 5απαθ π]σηυ Ῥεΐετ 
πας ϱ]εερῖπρ Ὀεύσνεσπ 
ἔπο µκνο]άϊεσ5, Ῥοιπᾶ 
συ ΙέΏ ἴπνο οπαῖηπς: απᾶ 
ἴπο Κεερετς Ώείοσθ πα 
ἆοος ἹΚερῦ ἴποθ ΡΕΙδΟΠ., 
7 Απᾶ, Ὀοπο]ᾶ, ἰπε απ- 
Ρο] οἳ ἴπιο Τιοτᾶ «ΛΠ1Θ 
προπ Πϊπι, απᾶ α Πρηῦ 
εΏϊπεᾶ 1π ἴἨπο Ῥεῖςοη : 
Ἀπᾶ Ὦο οπιοίο Ῥεΐοτοη. 
{πο βἰάς, απᾶ ταῖςθά 
Πΐπα ἩΡ, βπγίπς, Ατὶςο 
τρ αυἰσΚ]γ. Απά 8 
ομαῖπς {611 οΏ ἔγοτη Πῖ5 
Ἠαπάς, 8 Απά {πο Απ- 
ρε] εαὶᾶ απίο Ἠϊπι, 
αἰτᾶ {πγεε]ξ, απᾶ Ῥ]πᾶ 
οἩἳ {Ἡγ βηπᾶλ]5. Απᾶςο 
Ἡοθ ἀῑά, Απᾶ Το εαϊ(α 
ππίο Ἠϊτα, 0α5ὐ ΤἨπσ 
Ρατπιοηπί αροαύ ἴποἙ, 
Άπάὰ Εο]]ου; πιο. 9 Απά 
Ἡο πνεπύ ουῦ, απᾶ {ο]- 
1ογεᾶ ἨὨΐπα ; απᾶ υηὶευ 
χοῦ ἴπαῦ 16 γνας ἴἔταθ 
συΏῖο]ι ν-αβΒ ἄοπο Ὦγ {πο 
Άμρε]; Ῥαῦ ἴποαρπυ 
Ἡο βΒαπ 8 νἰβδίοΏ, 

κ ῄτις ΙΤΤΤΑΝΓ. 
ο ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης Τ. 

{ ἐκτενῶς Ρετνεῇ]Υ ΗΤΤΑ. ένο σι[αΊν. 
αὐτὸν ΙΤΑ; προάγειν αὐτὸν τς, - 

ῦ-- αὐτῷ 1 ΤΤτΑ, 1ΤΤίΑ, 

Ε λεὺς'' 

ΠΡΑΞΕΙΣ αΙΓΧκΙτ 
κ) 5 9 κ. ων αι - : 

Χόστις! Ἱκαὶὶ ἐγένετο . ἐπὶ Κλαυδίου πΚαίσαρος:! 99 τῶν. δὲ 
πἩϊοἩ  αἶσο ϱΛΠ1θ {ο ασε ππάες ΟΙαπᾶίπο ΄ ζ.ξαχ. Απά ἴπα 

μαθητῶν καθὼς "ηὐπορεῖτόὶ τις, ὥρισαν ἕκαστος αὐ-- 
ἀἱεοῖριες αοοοχάϊἶπς ας "γνας “ρτοεροτοᾶ ἸἨΥ "οπθ, ἀείοσπαίποι, «επο]ι. ο 

τῶν εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν. ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ 
μετα, 3ος παἰπ]είταθίοαπ ᾖορεπᾶά 3Τοΐπο Ἅἄἀπε]ίηρ 51η "πάσα 
᾿ κ. εν κ. 3 / , /’ ῃ αᾳ 
ἀδελφοῖς' 90 Ὁ καὶ ἐποίησαν, ἀποστείλαντε πρὺς τοὺς 
αρτείητον: πγΠῖς] αἶπο {πογ ἀῑᾶ, ςεηᾶίπρ 15] ο 118. 

πρεσβυτέρους διἁ  ὮΧχειρὸς Βαρνάβα καὶ Σαύλου.᾽ 
εἰάυτ5 Ἱ Τγ Ππιε] Ἠαπᾶ οἱ Βατπαβρβς απᾶ πα], 

19 Κατ ἐκεῖνον.δὲ τὸν-καιρὸν ἐπέβαλεν οἩρώδης ὁ βασι- 
Απά αὐζλαῦ ὔἶπιρ Σρι εοτίἩ. 1Ἠοτοᾶ 3ΐπο "Κίπα 

τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. 
Παῖς] ᾿ἨἈαπᾶς Το 11]-ὑχεαῦ Άβοπιθ ΟΕ1Ἠοςβ6 οἳ 1πθ απεαΏ]σ; | 

9 ἀνεῖλεν δὲ '᾿Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ρ]ωάννουϊ ἁμαχαίρᾳ.!" 
Ἀπᾶ ο Ῥαῦ ο ἀεαῖῃ  ὅαπιθΒ 1πθ ἍὈτοίπες οἳ ΦομἩ ππζῃ ο βπγοτᾶ. 

8 ἵκαὶ ἰδὼνὶ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις προσέθετο 
Απιᾶ Ἠανῖηρ 5εεπ ἐλαῦ Ῥ]οπείπς 118 ἵο ίπθ Ζεπβ ο αάᾶθά. 

συλλαβεῖν καὶ Πέτρον’ ἠσαν.δὲ "ἡμέραι τῶν ἀξύμων' 
το ἴη]κθ 85ο ἍῬεΐθτ: Ἅ(ππᾶ ἴΠογ ππετο ἆἀπγ5 ο Ἱπ]θατοπθά Ῥχοπά ) 

4 ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν,' παραδοὺς τέσσαρ- 
π/λοπα π]5ο Παπίας εεϊπᾳά Ἡρραῦ Ίπ Ῥχίδοα,  Ἠανῖηρ ἀε]]γεχεᾶ ' ἴο ἔοισ 

σιν τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ 
εείς οἱ ἔοις βο]ά1εσβ {ο ραητᾶ Ἠῖτα, Ῥυτροξδίπς αἲίθς 

τὸ πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὺν τῷ λαφ. ὅ ὁ μὲν.οὖν Πέτρος 
'Ἠθ ΤῬα4δ5οτεςΓ {ο Ῥγῖπρ ουῦ Ἠϊπι Ἅᾖἵο {με Ῥεορ]θ. Ῥοΐεσ ἔποτεξοτο Ἰπάςσᾶ 

- ΔΝ Ν κι 

ἐτηρεῖτο ἔν τῇ φυλακῇ' προσευχἠ.δὲ ἦν "ἐκτενὴςὶ γινομένη 
ππις Καρῦ Ίπ ΤἴἨἩθ ΤΡΥΙδΟΗ; Ῥαῦ Ἴρτασετ αι ᾖΛ1ετνεπί πιαᾶο 
ε 3 ” ι) ΄ Γ 3 θ η να δΙ ἡ ) -” “ Γ 

ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν θεὺν Ἱὑπὲρὶ αὐτοῦ. ϐ "Οτε δὲ 
ὮὋσ Ἅᾖ1πθ ΑβοοπιΏ]γ. το αοᾶ οοποεγπῖηπς ἍἨ]πι, Ῥαΐῦ π]οη 
πο λλ Π χ 3 Ν ΄ ! « ΜἩ 0δ . τ ΄ τ 

έµΕΛΛΕΝ αυτον προαγειν ο ρώόης, τῃ-νυκτι-εκείν} ην 

Ἔνιης “αροιῦ δἨΐπι «ο "υσίπρ {οτί αἨοτοᾶ, 1π ἐπαῦ πὶρ]ῦ ασ] 

ὁ Πέτρος κοιµώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν, δεδεµένος ἁλύ- 
Ἐείετ β]εερῖπα Ῥείπθεπ ἴπο 8ο]ᾶϊθσς, Ῥουπά τε] 

ὃ , α ῃ . - θὐ ον ει λ. | 
σεσιν ὀυσίν, φύλακες τε προ τῆς ὄυρας έτηρουν την φυλακην. 
ΞοπαῖΏς 1ΐπνο, Ριπατᾶ5 αἱδο Ῥεξοτο ἴπθ .ἄοος Κκερύ 1μοθ ΤΣΙδΟΠ, 

7 καὶ ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς' ἔλαμψεν ἐν 
Απᾶ Ὀε]μο]ᾶ, απ απρο] ο [ὔπε] Τιοχτᾶ εἰοοᾶ Ὀσ, απᾶ α Ιβπυ Ἅδποπῦ τ΄ 

τῷ οἰκήματι. πατάξας.δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν 
πο ὭὈῬι]]άϊπρ. Απᾶ Πατίηρ απ] θίεπ {πα βἰᾶθ οξ Ῥεΐεσ πετουςεά αρ. 

) ’ ” ΄ κ} / 3 Σ. ’ 1 ” ον « 

αὐτὸν λέγων, ᾿Ανάστα ἐν τάχει. Καὶ Σἐξεπεσονὶ αὐτοῦ αἱ 
Ἠϊπα, ΒΑΥΙΩΡ, Ῥϊδαιρ ᾗἹπ ἸΠαείθ, Απά {ε]] οῦἳ οἳ Πίπα ἴμθ 

ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 8 εἶπεν Ίτει ὁ ἄγγελος πρὸς 
ομαῖπςβ Ίτοπα Πιί5] «Παπάς, Απά ὃραῖᾶ 1ποθ ΑΒηρε] το 3 

σσ σρ , τν αὐτόν, "Περίζωσαι,! καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά.σου.  Ἐποίη-, 
Ἠϊΐτα, αἰτᾶ (Πγξε]ξ αροαῦ, απά ̓  Ῥϊπᾶ οὗ ΤΗΥ βαπάβ]β, 3Ἠ6ε 54ϊᾷ 

σεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ, Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν.σου 
αηπᾶ ο. Απᾶ Τε 5475 ἴο Ἠΐπα, Οᾳ5ῦ αΌοπῦό [Γὔπεθ] 3Η ρατπιεπύ, 

καὶ ἀκολούθει µοι. 9 Καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει Ῥαὐτῷ'' καὶ 
απᾶ 29]1οῦγ΄ Ί18, Απᾶ µροΐπρ ΜοτίἩμ ο Ξο]]ογεᾶ Ἠ]πα, απᾶ 

ω ” / Ρ , 3 ῃ ο ΔΕ. Γ - μὴ 
οὔκ.ῆδει ὅτι ἆληθες ἐστιν τὸ γινόµενον διὰ τοῦ ἀγ- 

ἀ]ά ποῦ Κπος ἰπαῦ τοεα] 1 15 σΠῖοἩὮ 19 Παρρεηῖπρ ὮΣ πιΘαΠΒ οξ {Πο Ἅαπ- 

Ἱ - καὶ Ιπτι[α]. π-- Καίσαρος ΟΙΗΤΤΑΥΥ, Ἡ εὐπορεῖτό ΏΗΤτΓΑ. 
Ρ Ἰωάνου Ττ. 4 μαχαίρῃ πτιΑ. ς ἰδὼν δὲ 1ΤΊτΑ. 5 αν 

Υπερὶ Ἠηητ.  ᾗὙ ημελλεν ΤΊτΑ.  προαγαγεῖν 
Σ ἐξέπεσαν ΙΤΤτΑ,΄ 5 δὲ τς. ” Ζῶσαι βἰτὰ {Ώγεε]έ 



ΧΙ. ΙΑΛΟΤΡΒ. 
γέλου, ἐδόκει.δὲ ὅραμα βλέπειν. 10 διελθόντες.δὲ  πρώτην 
Εο], Ῥαϊῦ ἐπουιρβηὲ Α τΙβΙΟΏ 1ἨθβΑΝ, Ἀπαᾶ Ἠατίπρ Ρηββεᾶ ἔμτοπρὰ α Βτεῦ 

υλακὴν καὶ δευτέραν, «ᾖλθονϊ ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν η « ρα», ηρ 
ρυατᾳᾷ Ἀπᾶ  αΒεοοπᾶ, 1ΤἨΘΥ 6ΑΠ1ΙΘ ο ᾖἴπθ αραῖθ 11τοηῦ. 

τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἀήνοίχθη! αὐτοῖς' 
Εν ΄ Ἰοιὰβ ἀπίο 1Ἡο οἱ, ἍἩὙἩ]Ιοη οἱ 1ὔ56Ιξ ορεπεᾶά Ίο ἴλεπι; 

καὶ ἐξελθόντες προῆλθον µῥύμην µίαν, καὶ εὐθέως 
Ἀπᾶ Ἠανίης Ροπθ οιῦ ἴπεΥ νιθμὺ οη ὑμτοὰρη "μμθθῦ 310Π6, απᾶ Ἱπιπιοβ]βίο]ς 

ε) ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ αὐτοῦ. 11 καὶ ὁ Πέτρος «γενόμενος 
ἀθραιίεὰ ἴπθ απροι ἍΆΈτοπι ἍἈἨϊπι, Απάᾶ Ἐοΐετ Ἠαν]πρ ϱΟΙΠΘ 

ἐν ἑαυτῷ! εἶπεν, Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν 
«το Ἠϊπιςο]Ε βθίᾶ, Νοηπ 1 Κποπ οἳ ο ὑχιία ἴπαῦ 

΄ Ν ν 3 - ν΄ {ο 4 | .] ν 
κύριος τὸν.ἄγγελον.αὐτοῦ, καὶ «Τξείλετό' µε ἐκ ειρὺς 
υ Ἀλιοτᾶ Ἠ]β βπροα], απᾶ Ὁ ἀθ]γετοᾶ  1πθ οπῦ ο [ίΠθ] Ἡρπᾶ 
« ΄ Π ΄ ” , κο - 1 , 
Ἡρώδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν Ἰουδαίων. 
οἱ Ηετοᾶ απᾶ αἱ Όπθ εχρθοίαθίοηπ οἳ ἴπο Ῥεορ]θ οἱ πο ΕΠΑ. 

12 συνιδών.τε ᾖἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν 5 Μαρίας τῆς μητρὸς 
Απιᾶ οαπρἰἀετίπρ [10] Ἡθ σβπηθ ο 1ο  ἍΊοπεβθ ο Μαν ᾖἴ]λθ µπιοῦῃεσ 

Ἰ]ωάννου! τοῦ ἐπικαλουμένου ἸΜάρκου, οὗ ἦσαν Ἱἱκανοὶ Μο ατα 
οἳ σοι πο 18 βαγπαΥηθά ΜΑΚ, ὙΓΠΘΙΘ ὙΤΘΓΘ ΤΗΑΊΥ 

συνηθροισµένοι καὶ προσευχόµενοι. 19 Κρούσαντος-δὲ Ἱτοῦ 

κ 

Ραὐποτοᾶ ἰοβοίπεςγ απᾶ ΤτΑγΙΠΡ. Ἅπά “Πανίπρ "Κποοκοᾶ 

Πέτρου" τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος, προσῆλθεν παιδίσκη ὑπα- 
"Ῥεϊετ [5] ἴπθ  Ἅἅἄοονς οἱ ἴπθ ῥΡοτσΒ, βομβτηθ ας 3ΔΑΙΩΕΘΙ. το 

κοῦσαι, ὀνόματι Ῥόδη' 14 καὶ ἐπιγνοῦσα. τὴν φωνὴν τοῦ 
Ἠσίο, {Ἡγ ΠΑΠποθ ἈἘποᾶα; Ἀπά Ἠατίπρ τεοορπ]σεᾶ ἴ]ο νοῖσθ 

Ἠ]έτρου, ἀπὸ. τῆς χαρᾶς οὐκ Ίνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδρα- 
άτοπα ] οἳ Ῥεΐος, 1ου ΕἩθ οροπεᾶ ποῦ 119 ῬοτοὮ, 3ηανίπρ 

μοῦσα δὲ ἀπήγγελεν  ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ 
ταν πι πό Αθ τεροτοᾶ ο .ρο “εἰβπᾶῖνπᾳ 1ΡῬείοες ΌῬοεΐοτθ {ἴπο 

πυλῶνος. . 16 οἱ δὲ πρὸς αὐτὴν Νεῖπον,ὶ Μαίνῃ. "Η.δὲ 
ῬοχοἩ, Ῥαῦ ἴπεγ ᾖἵο 'Ἠοχ πα, Τῆοι ασῃ πιαᾶ, Βτπῦ Β1ιθ 

διϊσχυρίζετο οὕτως ἔχειν. ᾿οἱ.δ᾽ ἔλεγον,ὶ Ὁ ἄγγελος παὐ- 
Βίτοπρ]γ αΏτταεᾶ πας Ἅᾖπαββ. Άπα Πε Ἅα]ᾶ, Ἴπθ Ἅαπρο] οξ 

τοῦ ἐστιν. 16 Ὁ.δὲ Πέτρος ἐπέμενεν κρούων' ἀνοίξαντες.δὲ 
1άπι Ἅᾖ 18, Ῥιὴ Ῥεύετ οοπύϊπαεᾶ Ἐποοκίηπρ: απᾶ Ἠατίηρ ορεπεᾶ 
π τ Π ευ) 2 Δ 3 ’ 2) / μυ »᾿ .”ω 

εἶδον' αὐτόν, καὶ ἐξέστησαν. 1Π κατασείσας-δὲ αὐτοῖς 
9που ΒΑ’ χήτα, Απᾶ ὙθΓθ βτηβζθᾶ, Απαᾶ Πανίηρ ταβᾶθ Ὦ βἴρη ἴο ἔποπα 

τῷ Χχειρὶ σιγᾷν διηγήσατο 9αὐτοῖς' πῶς ὁ κύριος αὐτὸν 
πηῦἩ ηθ Ἠαπά {ο Ῥο βἰ]επὲ Ίο τε]ρθθᾶ ἕταῖμετι Ίο Ἠο Τιοτᾶ Πῖτα 

ἐξήγαγεν ἐκ τῆς φυλακῆς. εἶπεν Τδε,! ᾽Απαγγείλατε Ἰακώβῳ 
Ῥτουραυ ουν οἱ πθ  ΡΕΙΡΟΠ. Ἀ πᾶ Ὦο βα1ᾶ, Ῥεροτί Ίο «1198 

καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα. Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἕτερον 
Βπᾶ ἵο ἴπο Ῥτοϊητου {Ἠθερ ΙΒΙΠΡΒ, Απιάᾶ Παγιπρροπθοιῦ Ἡρ ποπ ᾖὕο αποϊπος 

τόπον. 18 γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος 
Ῥ]8οθ, Απιά "Παπίπρ 9οοππθ 44γ {ποτο πα Δἰδίπτραπςςθ πο 3βπιβ]] 

ἐν τοῖς στρατιώταις, τί ἄρα ὁ Πέτρος ἐγένετο. 19 Ἡρώδης 
ΔΠΙΟΠΡἴΊἹθ  Βο]άίθσς, Ὁ]ιαῦ {ποπ [5οξ] “"Ἐεΐεν 1γγαβἌῬεσοπι, Ἠετοᾶ 

δὲ  ἐπιζητήσας αὐτὸν καὶ μὴ εὑρών, ἀνακρίνας τοὺς 
Σαπᾶ Ἠατήπρ 5ουβΒύ αξίός ὅἨΐτι }απᾶ Αποῦ "Πανίηρ “Εουπᾶ, Παγίης οχαπαϊπρᾶ ἴἨο 

Φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι' καὶ κατελθὼν 
Ρπβτάβ Τρ σοπαταρπάθᾶ [ἴπθνα] {ο 0ο 16ά αππαγ [ζο ἄθα ιβ]. Απᾶ Ἠατίπρ ροπθ ἄοππι 

ο ἦλθαν ΙΠΊΤΑ,. ἆἃ ἠνοίγη ἹΤΊτΑ. 
8 -ἵ- τῆς ΕΤΤΤΑΥΓ. Ν Ἰωάνου πτ. 
εἶπαν 1; δὲ ἔλεγον αΤΊτΑΥΓ. 
Ὅ τε ΙΤΊΤΑ. 

9 ἐν ἑαυτῷ γενόμενος ΕΤΤΤΑΥΓ. 
1 αὐτοῦ Ὦθ απ ττΑἵγ. 

τα έστιν αὐτοῦ ΙΤΊτΑ, π εἶδαν 1ΤΤτΑ., 

: τίἩ ο [11πο]. 
πο μη. ρα], απιᾶ λα] ἀθ]]νοχοᾶ 

κ εἶπαν 1 ΤΤτΑ. 

949 
10 Ἴποη  ἐου ποχθὶ 
ραεῦ ἴπο Πτείῦ απᾶ ἴ1ἱθ 
Βεοοπά αχ, , 1πογ, 
ΟΊΠΟ πο ἴπο Ίσοπ 
ραΐο ἔλαί Ιομᾶόίᾗ ππῖίο 
Τμ οἵ υγ; πυΏ]ολ ορεπθᾶ 
το ἴπθπι οἳ Ἠῖ6 οσα 
"Αοσοοχά: απᾶ 11οΥ πεπε 
οαῦ, αηᾶ Ῥηβ5δεᾶ οὐ. 
«ηχοιρΏ -οπθ αἰχθεῖ ; 
Ώπᾶ Μογατν (η {πο απ- 
Ρε] ἀεραχἑεᾶ ἔτοπα Ἠϊπα, 
11 Απᾶ Ὑππεη Ῥεΐος, 
«ΤΑΒ 6Οπ1θ ἴο Ἠϊπαβθ]Ε/" 
Ἡρ βαῖᾶ, Νοπι 1 ποπ 
οξ α Αιτείσ, ἴλαῦ ἴ]ις 
Τιοχᾶ ΠαῖἩ βεπί Ἠ]β Απ- 

ππο ου οἳ Ίππο Ἠαπᾶ ος 
Ἠετοᾶ, απᾶ Ίγοπι αἲὶ 
Ἴμο εκροούαοη οἳ Ίμα 
ῬθορΙθ οξ 119: 06ψβ. 
12 Απά ΨΊεη Ἡο Ἠαά 
οοπβ]ᾶετεᾶ {λο ἐλίπρ; 
Ὢθ 6ΒΊΩΘ ο πο Ἠοιβθ 
οἳ Ματγ {Πο ποίΠοχ. 
οξ «οἨπ, Ὢποβς βατ- 
Ἱβππθ πε Ματς 
Ὢηθτθ τΙΑΠΥ Ὕετο Ρᾶ-. 
Ἰλοτοᾶ ἰορείπεστ ΡτΑσ- 
1ΠΡ. 19 Απᾶ 58 Ῥεΐες 
Ἐποσχκεᾶ Ααἲ ἴπο ἄοος ος 
1Ἠθ ραΐθ, 8 ἀαπηβοϊ 
6ΑΠΠΘ ἵο ἍἨΘΑΤΚΕΗ, 
πατηθᾶ Ἡ]οᾶα. 14 Απά 
π΄Ώθη β1ε ΚπουΥ Ῥοΐετ)α' 
νοῖσθ, ΒΊθ ορεπεᾷ ποῦ 
Ἴλμο ραῦο 1ος Ρ]αάπεββ, 
Ῥαῦ τβΏ 1π, ΒΠᾶ ἐρ]ά 
Ίου Ῥεύεχ βἰοοᾶ Ώθ6ξοχθ 
Ίμο ραΐθ. 15 Απά ἴΠεγ 
Βη]ά απίο Ἠεστ, Τποα 
Ατὸ τι, Βαῦ επθ 
οοπβύαην] αβμχπιεᾶ 
ὑπαῦ 15 να τοῦ ϱο. . 
Τπεη ββ]ά Ίπεςσ, Τὸ 1Β 
Ἠ]8 απρο]. '16 Βαΐ Ἐο- 
τες οοπὐ]ητεᾶ Κποουκ- 
1πρ: Ααπᾶ γΊΏεη ΤἨΘΥ 
Ἠπᾶ ορεπθᾶ 1λο ἄοοτ, 
Ἀπᾶ Βασ Ἱίτα, Ίπεγ 
πγοχθαβὔοπ]θμεᾶ. 17Ρα5 
Ἡθ, Ῥεοκοπῖηπσ Ἱ᾽απίο 
Όπετα τ1ΏἩ ἴμε Ἠλπάᾶ {ο 
Ἠο]ᾶ Ὀλμεῖτ Ῥεαςο, ἀε- 
-οἰαχθᾶ ππ{ο ἔπεπα Ἠουγ 
-Ὅλθ Τιοτᾶ Ἠβά Ῥτουρ]μᾶ 
Ἠϊπαι ου οἳ πο ΡΤΙΒΟΠ. 
Απιά Ἡθ βαἱᾶ, «ο ΒΠοΥΤ/ 
μπραβο Ἰπιπρ ταπῖο 
81η6Β, Επᾶ ᾖο ᾖπθ 
ὮταβΗχεΏ. Απᾶ Ἡθ 4ε- 
φρατίθᾶ, απᾶ πεπῦ 1π{ο 
Αποΐπες Ῥ]αοθ, 18 Νοπγ' 
Α8 ΒΟΟΠ 88 1 πας 4πγ, 
1μετθ ΠΒ Ἠο ΕΠΙ 
ΒΡΙΓ ΑΠΠΟΠΡ 1]πο βο]- 
4ἱ6ΓΒ, Ὅλπαϊ νββ Ὄο-ί 
οοπ1θ οἳ Ῥεΐος, 19 Απά 
πει ἨἩετοᾶ Ὠπᾶ 
βουρβΏῖς ον Ἠϊπι, βπᾶ, 
Σουπιᾶ Ἠϊτα ποῦ, Ὦθ ϱχκ- 
Απαϊπεᾶ 11ο Ἐθθρετβ, 
Απ οοπαιπασπᾶθά Όλα 
ἴ]ευ ϱποι]ά Ῥα Ῥαί Το 

Λ 
{ ἐξείλατό αἰ/ΤΊτΑΤΓει 

1 δὸ 
ο--- ἀὐτοις π[ττ]. 
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ἀσαίπ, Απᾶ Το πο! 
ἄουνη 4τοπῃ σιιάθρα το 
Όρεεατεα, θά {ενα - 
Ὀοάς. 20 Απᾶ Ἡοτοᾶ 
πας Πἱβ]]γ ἀἱδρ]οπδεᾶ 
ΥΕ} τλλοπι οἳ στο απᾶ 
Βἰάου: Ὀα0 ἴλογ «απ 
πνὶξἩ οἩπε αοοοτᾶ ἴο 
μίπα, απᾶ, Ὠατίπρ πιαᾶθ 
Ἑ]αδίιδ {ἴμο ᾖἈΚἰπσΒ 
ολαπιρετ]αἶτ. ἐλεῖσ 
Στ]6ιᾶ, ἀεςϊτοᾶ Ῥομσα; 
Ῥεσβιισε 1ἴπαῖσ οουπ- 
ἓτγ ἵγας πουχ]σῃεᾶ Ὁτ 
{πο ἆΚΙπρς κοοιπίγή. 
21 Απὰ Ἡροὰ α εί 
ασ Ἠεγοᾶ, αγαγεᾶ 1π 
χογα] αρρβχε], εαῦ αρ- 
ουν Πίν {Ἠτοπε, απᾶά 
χηβᾷε Απ οτα {οι πι» 
το μετ, 22 Απᾶ 
419 ὭῬεοΡρ]θ Ὢτθ ϐ 
ελουϊ, ἑανίπα, 1 {8 ἴπο 
τοῖσε οξ 4 Ροᾷ, απᾶ ποῦ 
οξ α ΠΙΛὮἾ, 25 Απά ἵπῃι- 
χηθᾶ]αίε]γ ἐλο απρε] οξ 
Έπο Τιοτά Βπιοξθ Ἠ1πῃ, 
Ῥθοβαεε Ἡθ ρᾳτε ποὺ ϱ 
οᾶ Ίπο Ρ]οσγ: απᾷ ηθ 
πι 611ἴθη ΟΕ ΤΝΟΣΠΙ5, 
Επά ρατε τιρ{Ἡο ρ]Ποςῦ, 
24 Βυ τηο σγογᾶ οξ αοὰ 
Ριοῖ απᾶ του] αρμεᾶ. 
25 Απᾶ ἙΒβτηβῆαν απᾶ 
Βατ] τείαγπεᾶ τοπ 
Πεχαδθ]επα, Άθω ἴ1εγ 
Ἠαά {α18]1εᾶ {λοῖγ παῖπ- 
Ι8{Υ, Απᾶ Τοοὶς νηία 
ἔπεπι ΦοπἩἨ. πνποΡδεβσ- 
Ἠῃτως παν Ματ], 

ΧΙΤΙ. Νοπ , Ίπετθ 
ΠΟΙΟ ἵπ 1πο οἩατοὮ 
Επαῦ πας οὐ ΑπιοςΗ΄ 
σεχἰαῖπ Ῥτορπείβ πιᾶ 
188ΟΠεΙ5; 85 Βατπη- 
Ῥ88, απᾶ ΘΙΠΙΘΟΠ Πα ῦ΄ 
7γ88 σα]]οᾷ Ἠϊρες, απᾶ 
Ἰμιοϊαβ οἳ ΟύτοΜΘ, απᾶ 
ΜαηΏαβεπ, ΠΙΟ Ἠαᾶ 
Ῥεοπ Ὀτοιρ]ί αρ να 
ἨἩετοᾶ 1πο {Τείτατο], 
Ἀπά ῥΦαμ],. 2.Α5 11ο 
χωϊη]βίοτοά {ο ἴμο Τιοτᾶ, 
Ἀπᾶ {αθίεᾶ, ἴπο Ἠο]σ 
αποςέ βαἰᾶ, Βερηταίθ 
χηθ ΒΗΥΠΑΌΒ5 Απ ΘΑ 11. 
Σος ἴ]Ἠο ννοχ]χς ὙἨεχο- 
ππίο 1 Ἠαπνο «οπ]]εᾶ 
νηοπι, ὃ Απᾶ Ὕλεπ 
ΤἨεΥ Ἠβά {αδιοᾶ απᾶ 
Σαγεᾶ, απᾶ ]α14 ἐλεῖγ 
σαας οἨ ἴλιετα, ἴΠεΥ 
εοηί {]θ6πι ΑΥΤΑ. 4 50 
9Ἠεγ, Ῥεϊπρ βεπ{ {οτί 
ΤΥ΄ἴπε Ηοιγ ἄλοςί, ἄε- 
Ῥβτίοᾶ απῖὲο βε]θιοῖα ; 
Άπὰ Ίτοπι ἴἈεπορῬ ἴπεγ 
βα]]εᾶ {ο Οσργι8. 6 Απά 
πΥἨΕΏ {πογ ν/οχε αὖ ὂα- 
Ἰαπιῖς, {που Ῥγεβοποᾶ 
1Ἠε υοχᾶ οἳ ἀοά ἵπ 
{με «ΥΏηΡοΡιες οἱ με 

ΠΡΑΞΕΙΣ, 

ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς ἀτὴν" 'Καισάρειαν! διέτριβεν. 20 Ἡν 
άχοπι οπάπδα ᾖἰο (6ᾳρρανεα, Ἡθ Βαγεᾶ [ήἩοτε], "γω 

δὲ "ὁ Ἡρώδης' θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις" 
αηπᾶ "Ἠετοαά  Ίπ ΡίΕΐεσ Μορ] πα [1με] Τγχίαπβ απᾶ ΒΙάομίπας 
« - ΄ ΄ /΄ 

ὁμοθυμαδὸν.δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν, καὶ πείσαντες Βλάστον 
Όα{ τν ]τλ οο ποσοχᾶ 11εγ. σαπιθ’ {ο Ἠϊπι, απᾶ Ἠατ]πρ ϱαϊπεᾶ Ἡ]αρίις 

τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ἠτοῦντο εἰρήνην, 
πνΊιο [πνας]οσος {πο ἸῬθάσλαχανοχ οξίχθ πρ, εοιρπὺ ῬεποῬ, 

διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 
Ὥεσμαςσθ πας ποιτ]ςηεά 1Ππεῖτ σοιΏ{τΥ Ὁσ  ᾖΊἴλε 11πΠρ’Β, 

21 Τακτῇ.δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρώδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικήν, 
Απᾶοπα εί ἆαγ ετοᾶ Ἠανίηρ ραΐ οἩἳ 3 πρρατο] ατοση], 

ἱκαὶὶ (καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, πρὺς αὖ- 

ΧΙ. ΧΙΙ, 

ἐδήμηγόρει 
Απᾶ Ἠατνίηπρ ϱδῦ οη ἴ]μθ Επί ρππα], ππΒΒ ΠιβΚΙΠΡ Ἡ οχΩϊοπ ᾖ{ἴο ἔλοπα.. 

/ ε λ ” 3 ΄. ” . μ » 

τούς. 22 ὁ.δὲ δῆμος ἐπεφώνει, Θεοῦ φωνὴ καὶ οὖκ 
Απά {πο Ῥεορ]θ πθχθ οτσίπρ οαῦ, 30“. 5ροᾶ [1119]”νοῖσθ ππᾶ πο 

ἀνθρώπου. 28 παραχρῆμα- δὲ ἐπάταζεν αὐτὸν ἄγγελος Ἅκυ- 
ΟΕ Α ΠΙΘΠΙ Ἅπά ἱπιπιρά]β!ο] ἍἈπιοίθ  Ἅ᾿"Πίπι απ”ρηρε] 30Ε [3:19] 

ίου, ἀνθ ὧν οὐκ ἔδωκεν Ἱτὴν! δύξαν τῷ θεῷ' καὶ γενόμενος 
5Τιοχᾶ, ἍΆῬεσβιιξθ Ἅε Ρατο ποῦ Τμε Ρ]οιγ {ο ἄοᾶ, απᾶ Πατίπρ Όεοα 

σκωληκόβρωτος ἐξέψυξεν. 94 ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν 
εβῖεπ. ΟΕ ΓΟΣΙΙΒ Τε οχρ]τες, Μπαὸ ἴπθ ποτά οἑ ἄοᾶ βτυτν 

καὶ ἐπληθύνετο, 326 Βαρνάβας.δὲ καὶ Σαῦλος ὑπέστρεψαν ἐξ 
Απᾶ του] 1ρ]ιεᾶ, Απᾶ ΒΑτΠβῦ5 απᾶ 8 χθιχπθᾶ τοπ 

Ἱερουσαλήμ, πληρώσαντες τὴν διακονίὰν, "συμπαραλαβόν- 
Φεχαββ]εσα, Ἠανίηρ Σα]β]]εᾷ ᾖἴπο παϊπἰδίχι[Ιοπ, ΑΤΊΏρ {ακοπ πλ 

γεοὶ  ακαὶ σ]ωά Ι τὸν ἐπικληθε Μά ς τι ωαγνην τον επικλΊσεγτα αρκογ. 

[πεπα] α]9ο οἱ ς πνπο ΗΒ ΒΙΓΠΒΙΙΕᾷ Μαν, 

19 ᾿ Ἠσαν.δε Ίτινες! ἓν ᾽Αντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν 
Φου {οτε πετθ οετἰαῖπ ἵπ «Απο ΄ Ἱπ Ἅᾖτἴπο Ἀπμίομ 3ης [1πετο] 

ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι, ὅ-τε.Βαρνάβας καὶ Συμεὼν 
ἆρβεθπωΏ]σ  ΟῬτορηείβ απᾶ  Τόβομοσς, ῬοΐἩ Βαχπαβρβ απᾶ ΘΡΙΠΙΕΟΠ. 
ε / ΄ κ] / ε ” ΄ 

ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ «Λούκιος ο Κυρηναῖος, Μαναι.τε 
πνπο 1να8 σα]]εά Ἄλροτ, απᾶ Ἰποῖας ἴπθ (στεπίπη, Απᾶ Ἡσπαομ, 
ο ’ -, 8, ΄ Ἱ ΄ Δ -- 
Ἠρώδου τοῦ "τετράρχου' σύντροφος, καὶ Σαὔῦλος. 3 λειτουρ- 
οξ Ηετοᾶ ἵπθ Ἅεῖτατοι  καβοδεγ-υτοίμον, απᾶ Βασ], "Απ.πνεγθ δπυΙ- 

γούντων δὲ αὐτῶν «τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων, εἶπεν τὸ 
Ι5ίοτΙπρ αΑηᾷ “ΊἩθγ ᾖ3ο πο Τοτὰ απᾶ Ση58ἨΡ., δρηϊᾶ 311Ἠθ 

ο” νο , ͵ - μα μή , . 
πνεῦμα τὸ ἅγιον, Αφορίσατε δή µοι τόν.,τε' Βαρνάβαν καὶ 
Ἀβρὶπυ 3πο “Ηο]γ, Ῥοραταίε ἱπάᾷερᾷ οτηθ ῬοἱἩ Βαχπβρης ᾽ αμᾶ 

ο τα ῇ » ῃ 3 (ων , . , , 
τὸν! Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον Ὁ προσκέκλημαι αὐτούς. ὃ Τότε 

Βαυ] «ος ἴπθ Τ/οχχκ Το πἩοη 1 απο οβ]]εᾶ  «Ίλαπι, μετ 

νηστεύσαντες καὶ προσευξάµενοι, καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας 
Ἠανίηπρ Σησιεᾶ απᾶ Ῥτηγεᾶ, απᾶὰ ἨατΙηρ ]βῖᾶ ἨαπάΒ 

αὐτοῖς, ἀπέλυσαν. 4 ἀΟῦτοι μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες 
οἩ ἔπεπι, ἴπεσ 1εί [1πεπα] ο, Τπαογ ἸΙπᾷεθὰ {μεγεξοτο Ἠατίῖηρ Ώεθη 5οπί ΕογίἩ 

ὑπὸ τοῦ «πνεύματος τοῦ ἁγίου, κατῆλθον εἰς τὴν! ΣΣελεύ- 
Ὦγ πο Βρϊτ]ῦ 'Ἠθ ἍἨο]γ, πνεπῦ ἀοπναι Το βθ]εα- 

Π) τθε αγ λ ναί μθΑΙ πι ὦ δ Π η 
κειαν,' εκεισεν.τε απεπλευσαν εις "την υπρογ. και Ύγεγο- 

οἳς, Άπάᾶ ἴπεπορ 5α1]εά ατναΥ το Ογρτιβ, Απά Πατίπρ 

µενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον .τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς 
σοπις ἸΙπίο ῥβα]απιῖς ΊἨ6εγ απποιποθὰ ΤΙπο πονά οἱ αοᾶ ἵπ Ἅᾖ{λθ 

--- την ΏΤΊτΑΤΥ. 
[πι]τ[ττ]. 
4 τετραάρχου Τ. 
µατος Ι11ιΑ. 

}---την 1. 
δ τε ΟΙΤΤΥΑΥΓ. 

Γ-- την ΠΙπτΑ. 

αΚαισαρίαν τ. 
» σνν- Τ. 

.-- ὁ Ἡρώδης (2έαᾷ Ὦθ ν/ας5) ΟΙ ΤΊτΑΥ. 
α--- καὶ ΙΠΤΙ[Α]. } Ἰωάνην ΊΓ. 
ε--- τὸν ΙΠΊΤΑΥΥ. ἆ αὐτοὶ ΙΗΤΊΤΑ., 

Ε Σελευκίαν 3. 

Σ--- ΤιΙες ΗΤΤΑ 

ε ἁγίου πνεύ- 

ἕν- καὶ 



ΧΙΠΙ. ΑςΟσΤ68. 

συναγωγαῖς τῶν Ιουδαίων εἶχον.δὲ καὶ Ἁ]ωάννην" 
ΒΥΠΑΡοΟΡΙἹΘΑ οἱ ἴ1θ 76)νΒ. Απά ἴπεγ Ἠαᾶ αἱεο οια ᾖ{[αβ] 

ὑπηρέτην. ϐ. διελθόντες.δὲ ᾗἹ τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου 
ΑΠ αὐζεμάασωῦ, Απιᾶ Πανίπρ Ῥαββεᾶ ἵΠτοιρη {ο ἍἀΙδίαπά 48 ἔὰχ 88 Ῥ4μΙΟΒ 

εὗρόν } τινα µάγον ψευδοπροφήτην Ιουδαῖον, ᾧ ὄνομα 
11θΥ ξοαπᾷ Αα οετ[αἰπ πιβρἰοῖβη, 8 2489 Ῥτορποῦ 8 79η, ΠΥΊΟΒΘ ἨςΠΙθ 

χΒαρϊησοῦς,! 7 ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, 
[πας] Βατ]εσας, πο πρ υηἩ Ἡθ ἍΌῬχοσυοπδιμ] ΑΒοτρία Έκα]αβ, 

ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάµενο ἨΒαρνάβαν καὶ 
Ξτηὰπ απ “Ιπίε]]ὶροηῦ,. Ἠθ Ἠπνίηρ οα]]εά ιο [πίτα] Βωχπαῦβς απά 

Σαὔῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ" 8 ἀνθίστατο.δὲ 
πει]. ἀθεῖτοᾶ Το Ίθις πο ποτά οἳ ἄοᾶ. Βαῦ ἔπετο τη (Ἡεεοοᾶ 

αὐτοῖς ᾿Ἑλύμας ὁ µάγος' οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα 
Όρια ἍΆΈ]γτιββ ἴἨο πιβρίοίαηῃ,  ἍἨ(ξος 5ο 18 ἀπτοερτεἰεᾶ 3Ώβτωθ 

αὐτοῦ" ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. 
1119), βεεκῖπσ Ἅᾖο ρετγετῦ πο ἍΎῬτοοοπβυ]  ἍΊτοπι πο Σβ1{Ἡ, 

9 Σαὔῦλος.δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου, 
Ῥαΐ δαι1, ὙΠο αἶδο [ΙΒ] Ῥαυ], Ῥοΐπρ Ε]]θά νι [1198] Αβρϊτιυ 1Ἠο]γ, 

ῃ 1] ῃ /. ῃ 9 4 , 
καὶ ἀτενίσας εἰς αὐτὸν 10 εἶπεν, Ώ πλήρης παν- 
Ἀπᾶ Ἠατίπρ ]οοκοὰ βίοπάξαςῦ]σ αροπ Ἠϊπα Βθᾶ, ο ἀπ οἱ 

Γ /) Π Ν ΄ ες , ει , Ε) ΔΑ , 
τὸς δόλδυ καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης 
8] ριο απᾶ αἱ ογαΕῦ, 80η ο [υπα] ἀοτῖ], επειαγ οἳ 81] 

δικαιοσύνης, οὐ-παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς κυρίου 
τιρΏίθουΣΠΟΣ5, π]]τ ἴλοα πιοῦ οι Ἠμεετετιπς πο παγς 598 [1πο] "Τιοτᾶ 

τὰς εὐθείας; 11 καὶ νῦν ἰδού, µχεὶρ τοῦὶ κυρίου ἐπὶ σε, 
ααιταἰρηῖῦ 2 Απά ποη Ίο, [πε] Παπά οἳ ἰπθ Τιοτὰ [1] τροπ (περ, 

καὶ ἴσ τυφλός, μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. 
Ἀπᾶ ποια 5]Ἱα]{ ὃδ ἸῬΗπα, ποῦ Βεεῖπρ Τπο 5υἩ 10: Α ΒΕΒΒΟἨΠ. 

Παραχρῆμα. δὲὶ οἐπέπεσεν! ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ 
Απά Ιπιπηθα]αίο]ν Σε] πρου Ἠϊπ κα πθῦ αιπᾶ ἀατ]κποβ, επᾶ 

περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς. 129 τότε ἰδὼν 
Ροΐτπρ αροιῦ Ὦο δοαρΏῦ 5οπαο ἴο 1εαᾶ [ηϊπα] Όγ 11ο Ἠαπᾶ, Τπεην ἁΠατνίηρ "56εῦ 

ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς' ἐπίστευσεν, Βἐκπλησσόμενος! ἐπὶ 
"ἴπε "Ῥτοσοπεα] ἵ]Παῦ Ἠπά Ἡαρρεπθαά λε]εγεᾶ, Ῥεΐπρ αβιοπ]ςπεά, 9ὺ 

τῷ διδαχῷ τοῦ κυρίου. 
τπο ᾖεβοπῖπς οξ πο Τιοτᾶ. -- 

19 ᾿Αναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ ατὸνϊι 
« Απᾶ Πατίηρ επ]]οᾷ ἔγοπα. Έαρ]ος [5] 3Πιοςο “αροιὲ [5Πϊπα] 

Παῦλον ἠἦλθον εἰς ἨΠέργην τῆς Παμφυλίας. "Ιωάννης! δὲ 
α1Ῥου] σ3π1θ Το Ῥετρα οἳ Εαπιρηγ]ία ; θλιά ζοῦη 

ἀποχωρήσας ἀπ᾿ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς Ἱερῥοσόλυμα. 14 αὐ- 
Ἠωνίπρ ἀορατιθεά ποια Ίλεπι τείιιχγηθά. το «φ6γτμβδα]ετῃ, ΞΤΠεΥ 

τοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Αν- 
αναῖ, Πατῖπρ Ῥαβρδεά τἩτουρ]ι ἔτοπα Έεχρα, 68ΒΊΠΘ το Αη- 

τιόχειαν Ότῆς ΠΠισιδίας,! καὶ ἱεἰσελθόντες! εἰς τὴν συναγωγὴ» 
1οςα ς ΟΕ ΕΙδΙάίΑ, απᾶ ἍἨατίπβρομο ἍἈπίο {πο ΒΥΏβΡΟΡΊΘ 

- κ [ .” ΄ ” ΄ [-ἆ ΔΝ Λ Ν 2 

τῇ ἡμερᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν. 15 Μετὰ δὲ τὴν ἀνά- 
ΟΠ ἴπο "ἆμγ αραὐ0α 6 ἴπεν βαἳ ἄοπη. Απά αξίες ἵηἩοθ Ἅτοηᾶ- 

παρε οφ. ο ο 
Ύνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνά- 
1πα οξίπε Ίαν  Ἅαπᾶ οΕίΠο ΛῬτορβείς 5εροηῦ 1ἴπο Ἔτα]εις 50Ε 

αμ  νς ερ 
ωγοι πρὸς αὐτούς, λέγοντες, "Ανδρες ἀδελφοί, εἰ ἔστιν 
Ἔ]ο 5ΒΥΠΑΡΟΡΊΙΕ ἴο νλεπα, βαγίπᾳ, Μετι Ῥχοίλχεω, 1ξ Ἅᾖ1μπετε 18 

961 
ΦθπΒ: απᾶ [παν Ἠπᾶ 
8]5ο ζοἩπ 6ο {δίγ ΤηΊη- 
16{οσ. 6 Απᾶ τιΏθπ {αγ 
Ἠπᾶ ροπο {πτουρῃ ἴλθ 
1619 απο ἘΑΡΗΟΒ, 1ου 
Ξοαπᾶ Α οεΓῦβῖη 8ΟΓ- 
σετες, 8, {λΐδο Ῥτορπεῦ, 
Α ᾖεπ, 3105 Ώβπιθ 
Όωαβ Βατ-]οβιβ:7 νΥλ]οι 
ΊΥΟΒ στα {πο ἄεριίγ 
οΕ ἴπο οοπ{χγ, βετρίαβ 
Ἑαυ]ας,α ργιθιιέπαηΏς 
γ/Πο σα]]εᾷ ος Έατπα- 
Τ88 απᾶ. Θα], απᾶ ἀ4ε- 
Βἰγεᾷ {ο Ώθασς ἴἨο ποτά 
οἳ αοᾶ. 8 Βατ Εγτιαβ 
1Π9 ΒΟΙΟΘΙΕΣ (Τος 5ο 18 
Ἠ1β ἹἨππιθ Ὦν Ἰπύετ- 
Ῥτοίαμίοηπ) πηηβίοοᾶ 
τλεπα, «οε]ζῖηρ {ο Όυτη 
ΒΥΥΑΥ 1ηοθ ἀεριίγ ἔτοτα 
1ΠθΣΑ1{1, 9 ΤΠεν αυ] 
(πΊΠο αἶεο ᾖὦ οαζῖι 
Έρα],) Β]]οᾷ ση Τηοθ 
Ἠο]γ ποβί, βεῦ Ἠ]β 
67ε5 ον Ἠϊπι, 10 απά 
βα1ᾱ, Ο {π]] οἱ 81] ευς- 
10 απᾶ ϱ]1 πι]δοΏΊεξ, 

Σ΄ ἐλοιι εΏΙ]ᾶ οἳ ἴῑο ἀ4θ- 
να, ἴλοι επεπιγ οξ 
411 τ1ρΏύθοιςεςς, νηλ]6 
Ίποα ποῦ «86386 Όο Ρεζ- 
νοχυ πε τἰραῦ ΥΩΥΑ οξ 
ἴπο Τιοτᾷ 2 11 Απάπουυ, 
Ῥεπο]ά, ἴἩο Ἠμπά οξ 
τμο Τιογᾶ ἴδ προη 1πορ, 
απᾶ ἴποι επαἰυ ὃο 
Ῥμπᾶ, πού εεείπρ ἴπθ 
ΒΙΏ ΣΟΓ 8 ΒΕΛΣΟΠ., Απά 
ἀπιπαρᾶ]α{ε]γ ἔπετο {ε]] 
ΟΠ Ἠΐπι Α πηὶςῦ απά ϱ 
ἀατκηςςβ; απά Ἡο πεπῦ 
θΡοπῇ 5εε]«ῖπρ 5οἵ1θ {ο 
1εαά Ὠίπα Ὦγ ἰπο Ὠρπά, 
12 Ἔποηυ ἴπο ἀεραῦγ, 
πΠθΘη Ἡρ απο ὃ τνβΒ, 
ἆοπο, Ῥε]ίοτεᾶ, Ὀείπς 
ββίοπίςΏεά αἱ ἴπο ἆοο- 
1τῖπο οἳ 1ο Τιοτᾶ, 

19 Νου που Ρα] 
Άπᾶ Ἠῖ5 ΟΟΠΙΡΒΏΥ 1900β- 
εᾱ Έτοπι Ἐ4ΡΠοΡ, ἴΠθγ 
σβπιε{ο Ἐετρα 1η Ῥαπι- 
Ῥηγ]ϊα: απᾶ ύομη ᾱθε- 
Ῥατίϊηρ {Γοπα ἴΠοπῃ Υθ6- 
ὑἀτησᾶ ο ο εγιδα]επῃ. 
14 Βυῦ πΏεη ἵΠεγ ἄε- 
Ῥρατίεᾶ Ίτοτο Έοχρα, 
ΤἨεγ οΆΏιε ἴο Απιοσα 
4π Ρϊε]ᾷ]ᾳ, απᾶ Ὑνοπς 
4πῦο Τῃο ΒΥΠΗΡΟΡΊΘ οἩ 
πο εαὈραίἩ ἀπγ, απᾶ 
βκὺ ἄοννη. 15 Απά αξίετ 
1Πε τοβᾶῖηρ οἱ πο 1η 
Απᾶ Ίἴπε Ῥτορβείς5 1Ἠ9 
χα]εχς οἳ ἴπΠε 5ΥΏΔ- 
5ορυε βοι{ απίο λοπα, 
δαγίηπσ, Υε Ώιεπ απᾷ 
ὮχοτΏτεν, 18 γε Ἠατο 

Ἀ Ἰωάνην πτ. 1 -- ὅλην (Πε) π;ποῖθ ατα’. 
ιησοῦ 1. Ἱ - καὶ ΙΤΊΤΑΝ. 
Ρ ἐκπληττόμενος Ίτ. 
εἑλθοντος ΊΤτ. 

π--- τοῦ (γεαᾷ οἳ [τΏε]) αι ττναν’. 
α--- τὸν ΕΤΤΓΑΥΥ. ς᾿]ωάνης πτ. 

7 Ε τις 4ΏΥ (ποχά) αππτΑΥΓ. ε 

} --- ἄνδρα α ΠΒΏ ΤΤΊΤΑΥΓ. 
πτετ. 

5 τὴν Πισιδίαν ὠπττὰ! 

κ Βαρ. 

ο ς, ση επεσεν ΙΤής. 



962 
ΒΙΥ ν/οχᾶ οἳ οχ]Ἰοτία- 
ΠΙοη 3ος ἴμο Ῥεορ]θ 
847 οἩΠ. 16 ΈΠεΠ. Ῥαα] 
εἰοοά πρ, απᾶ Ῥευ]- 
οπυΐπρ νηἩ Λίδ Ἰαπᾶ 
εβ]ᾶ, Άοι οἳ Ἰδγασί, 
Απάᾶ Υο ἰμαῖ Έεαγ ἄοᾶ, 
Ρὶτο αιιᾷ]οπσθ, 17 Τηο9 
ἀοᾶ οἳ ἰΠῖ6 Ῥοορ]ο οξ 
Ί8τιο] οἶοςο ουχ 14- 
11918, απιᾶ εχα]ιεᾶ Το 

ορ]θ ὙΠΠεηΠ ἍΆΠογ 
πο] ας βἰτοπρεις 1π. 

119 Ἰαπᾶ οξ Ἠργρί, πιᾶ 
ΨΗΤἩ ΆἩ Ἠ]σ]λ αγπι 
Ῥτουρπίύ Ἡᾳς (Ποπ οαῦ 
οἳ αι. 18 Απᾶ αὈοσό 
Το ὕμηρ οἱ ΕοσίΥ γεαΤΒ 
Ἐαβετοᾶ ηε ἰΠοῖτ πιαπ- 
ἨΙ6Υς Ίπ {πο σνΙ]40γΗ99Β., 
9 Απὰ πΠοη ο Ἰπά 
ἀοβίχογιᾶ Αεγέηπ τη- 
11908. 19 {πο Ἰαπᾶ οἳ 
ὉἨππααΠ, Ἠρ ἀῑν]ιᾶεᾶ 
{Πεῖτ ]Ἰαπᾶ {ο ἔποπι Ὦγ 
1ος. 20 Απᾶ αἴιοτ ὑπαῦ 
Ἡο ρανφο ΛΠµπίο ἐλεπι 
ἀπᾶσός ορού ἐμο 6ρασθ 
οἳ Τοιις Ἠαπάχρᾶ απά 
π{ισγσεανς απ] Βαταα- 
εἰ τηο Ῥτορποῦ. 21 Απά 
ΒΕ{οχγγατὰ ἔπογ ἄοριχοᾶ 
Β Κίπσ: απὰ ἀοᾶ µατο 
πιπύο Όπεπι βαι] {πο 
80Η οἳ Ο15, α ΤΙΔΏ ΟΕ 
τπε ττῖρε οξ Βεπ]αταῖη, 
Όγ ἴμο «ρασθ οἳ ΤοτίΥ 
σας 20 Απᾶ νΏεη Ἠθ 
απ ταηιογοᾶ Ἠϊτα, ηθ 

τυ]-οὰ αρ Ιπίο ἴπεπι 
Ί)λνιᾶ {ο Ῥο ἡΠεῖσ πρ; 
Το ΙνΏοπα β15ο Ἡς Ρατθ 
ΤΟΣΙΙΗ1ΟΠΥ, απᾶ αα1ᾶ, 
1 Ίππο Τοππᾶ Ῥατιά 
{6 5οπι ο 46858, Α ΤΙ 
ΑΤΓΟΣ παῖηο ΟΠ Ἠθατί, 
πνΠΊοὮ επα]] {1181 α] 
ΠΥ νυν ]]. 95 ΟΕ οπῖς 
ππση)ς «εουᾶ Ἠβίῃ ἄοᾶ 
πσοοτζΙπρ ὕο ἠΐδ Ῥτο- 
τηῖςο ταὶεοᾶ ππίο Ἰ]ς- 
του] α ΡΑΝΙΟΗΣΥ, ά6δ18: 
24 ποπ ζοἨπ Ἠπᾶ βτρῖ 
Ῥτοισλποᾶ ὮῬείοχο Ἠίδ 
ουπὶπσ ᾖἴλπε Ῥαρίίΐδπι 
οἳ τοροπίπηςσο ο αἱ] 
Ί]ιθ Ῥοορίο οἱ Ίδγπσ]. 
25 Απᾶ ϱ8 οομι Ε]- 
Π]ἱοά Πῖς οοασ»5θ, Ἰιθ 
ααῖά, Ἰ ποπα Πὶπκ το 
υλαῦ Τ πι 2 Τ απι ποῦ 
16, Ῥαϊ, Ὀε]ο]ᾶ, ἔποτθ 
οοπιείἩ οπε α{66υ πας, 
πνΏο»θ «Ώου» οἱ ἠὲς Εθοῦ 
1 απ ποῦ γοτίἩμγ {ο 
Ἴοο-θ, 3260 ἸΜεηπ απᾶ 
Ότείητοπ, ο]ιΙ]άτοη ος 
τᾗο εἰου]ς οἱ Αὗταάμαπι, 
Άπά ν΄αβοετεγ ΑΠΙΟΩΡ 
ποια {ειχθεια οα, ἴο 

π ἐν ὑμῖν λόγος ΌΤττνύ. 
Ὁ ἐτροφοφόρησεν αὐτοὺς Ὦθ πουτίςΏεᾶ ύΠεπι αΠΤΑΝΓ. 

ὰ-. αὐτοῖς Τττ[Α]. 
Ιπείτ 1πμᾶ αΏοιί ἔοισ Ἠωμαάτοά αμα Ώ{γ γεις. 

Γ--- τοῦ Ἑτι[α]. 
Κ τὸν Δανεὶδ αὐτοῖς ἩΤΊτΑ; Δανϊδ ΟΥ, 

3 Ἰωάνου τς, 

κονταέτη ΤΊτα. 
ΩΙΤΤΙΑΊ. 

ΕΤΤΤΥ. 

ΟΠ ΤΊτΑΥ. 

ΠΡΑΣΕΙΣ. »0/Ν 

Ῥλόγος ἐν ἡὑμῖνὶ παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε 
Ά ποτά 'ΑΠΙΟΠΡ Του οἳ οεχλοτία{]οτ. το 119 ἍµἉῬεορῖθ, ἉβΒρεα]ς. 

16 ᾿Αναστὰς.δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρί, εἶπεν, 
Απά Απατίηρ ὀσίδερ "πυρ Ρα], απᾶ τοαΚἰτπρ 8 βἶρῃ πτἩ 0Πθ Ἠαπᾶ, Βα]ᾶ, 

"Ανδρες ΣἹσραηλῖται,! καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε, 
ενα Ίδτασ]ῖίο,' απᾶ ἴποςε 4οατΙπΡ ἀοᾶ, «Ἠεατκεῃ, 

17 ὁ θεὸς τοῦ.λαοῦ.τούτου } Ισραήλ! ἐξελέξατο τοὺς πατέρας 
Ἔπο ἄοᾶ οἳ {Π18 Ῥεορ]θ 15τεε] οΠοβθ Ξ{Α{ηΠεσ5 

ἡμῶν' καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν 
χρας, Ώπᾶ 3Πθ 3ΡρεορΙθ 'οχα]ίθᾶ Ἱπ πο βο]ουχηίής η [116] Ιαπά 

2Αἰγύπτφ:! καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ 
οἱ Βργρί, Απᾶ να Άβγπα αᾳ Πρ ὭὠὈῬτουραῦ νΠοπαι οπί οξ 

αὐτῆς 18 καὶ ὡς "τεσσαρακονταετῆϊ χρόνον Ῥέτροπο- 
18, απᾶ αΌοιῦ 3Ροτύγ "Υοατβ Πε] παρ Ὢθ Ῥοςθ 

φόρησεν αὐτοὺς! ἐν τῇ ἐρήμφ, 19 καὶ καθελὼν ἔένη ἑπτὰ 
ΞΏΙΩΏΠΘΙΒ ἍῄὐΠαῖτ Ἅᾖπ πο ἀθσεσί, Απάᾶ Πατίηρ ἀθεχογεᾶ πα! 19Π5 18876Η. 

ἐ Ὑγῇ Χαναάν, «κατεκληροδότησεν! Δαὐτοῖς' τὴν.γῆν.αὐ- 
ἵπ Γ.]1ιθ] ]αιιᾶ οἱ 0απ88, Ὦε Ρατε ὮΥ 1οῦ το ἴποπα 4Ποῖσ Ἰρπᾶ, 

τῶν. 90 «καὶ' μετὰ ταῦτα, ὡς ἴἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ 
Απά :αξἴθι έλοςε ἐπίπρα αΏοιῦ Όγοατβ "ους “Παπᾶχεὶ 3Αιᾶ 

πεντήκονταϊ ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ Ι᾿τοῦἳ προφήτου" 
αρείν ὪὭρρατο Ἰμάρο απ βΒμπιθ] Ίηεα Ῥχομ μού. 

21 κἀκεῖθεν ἠτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς 
Απά ἴπεπ ᾖΤπεγ β5κθᾶ {ος α ΠΡ, Απᾶ ρατο "ο “μοπα }ᾳοά 

τὸν Σαοὺλ υἱὸν ΕΚίς,' ἄνδρα ἐκ  φυλῆς ἈβΒενιαμίν,! ἔτη 
Βου]. ποη οἳ 08, πι οΕ[ίΠε] χο οξ Βεπ]αταῖηπ, Ὕγεβτβ 

Ιτεσσαράκοντα.! 393 καὶ µεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν Καὐτοῖς 
1{οχίγ. Απᾶ Ἠανίηπρ χοηιοτεᾶ Ἠϊπι θ ταϊσεᾶ πρ {Το ἔἨθια 

ὸ ἰδῖ εἰ λέ ] ὶ εἶπε αρτυρήσας;' τὸν Δαβὶδι εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν µαρτυρήσας, 
Ῥανιᾶ {4ος 115, ο πποπα 8159 "ο "βμ]ά αΠατίπρ "Ῥοσπο 3πΙ0ΠΘΒΒ, 

Εδρον ΙΔαβὶδὶ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν 
1 4οιπᾶ ὈῬανῖᾷ «πο [δοπ] 04 40558,  ΠΙΛΏ αοοοτάίηπρ ἴο "πουτί 

µου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ .θελἠήµατά.µου. 328 Τούτου 
ΠΩΥ, ὙΠΠπο υ]]] 4ο 8] πασ 1. 30 51118 [ὅπιαη,] 

9. ” μ - ’ / ” - 

ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ᾿᾽ ἐπαγγελίαν "Ὕγειρεν' τῷ 
Ίᾳοᾶ 1ο 3ίπο Ξπορᾶ βοοοτᾶίηφ ο  }Ῥχοπιῖεθ χαϊδεῦ πρ 

” - ” /΄ 

Ἰσραὴλ σωτῆρα ᾿Ἰησοῦν, 94 προκηρύξαντος Ἀ"Ἱ]ωάννουϊ 
το Ίδτβθὶ α ΡΑΤΙΟΙΣ ζ.6βα5, ΞπανῖηΏρ 9Ῥοΐοτο “υτος]α]παθᾶ 11οἩπ 

πρὺ προσώπου τῆς.εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα µετανοίας 
Ῥεέοτο [πε] ᾶασο 08 Πῖ5 επίχβηςθ ϱ Ὀαρίίδτα οξτεροπίπηυς 

παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραήλ. 325 ὡς δὲ ἐπλήρου οὐ Ρ]ωάννηςἳ 
το αἰ] ᾖ1μπθ Ῥεορίο οἱ Γ5Γ4ε]. Απά ας "πας Πα]1β1Ητπρ ΤΟΠ 

τὸν δρόµον. ἔλεγεν, αΤίνα με' ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ. 
Πιί5] σος15θ, ε 5ι]ᾶ, ΊΨποπα πιθ ἆο 7θ ΒΙΡΡΟΞΘ {ο7ῦθο2 3Νοι απι 
΄ ΄ 2 τν / ” | ος) / ” » Ν νά κι « ΄ 

ἐγώ, ἀλλ’ ἰδού, ἔρχεται µετ ἐμέ, οὗ οὐκ-είμὶ ἄξιος τὸ ὑπό- 
11 [πο], Ῥαῦ ο, Τε σοπιθς Αξί6ς πε, Οἱ ἨἨοπα 1 απα ποὺ πΥΟΣΙΝΥ πο ἍΕΒαπ- 

δήηµμα τῶν ποδῶν λῦσαι. 96 Ανδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους 
ᾱ4µ] οἑίπο Ἅ«Εθεῦ Ἅᾖ19]οο5θ, Ἄ]οι ὉχοτλχοἨ, 5οΏ5 ο Γιο] τας 

᾿Αβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, ὑμῖν" ὁ 
οἱ Αὕταλαπα, απᾶ 1Ἠοδθ ΑΙΠΟΗΡ τος ΣοπτίΏΡ ἀοᾶ, ἴοσσοι ἴ]ιθ 

Σ Αἰγύπτου πι. 3Ἀ τεσσερα- 
5 κατεκληρονόµησεν 

ε ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα᾽’ καὶ μετὰ ταῦτα (γεαά 

χ Ἰσραηλεῖται τ. «5 -- Ἰσραὴλ α. 

6 Κείς ΙζεἰΒ τ1πτΑ. Ἀ Ἐεγιαμείν ΙΤΊτΑ. ἆ τεσσεράκοντα ΤΊΤΑ. 
1 Δανεϊδ ΏΤΊτΑ; Δαυϊῖδ απ. Ἱῆγαγχεν Ὀτωυρυῦ 

ο ---ὁ ἨΠΤΑ, ὃ) Ἰωάνης ντ ἡ Ίέεμὲ Μ11τΑ, τημῖν ἴο 15 ΤΑ, 

Απ αἱτοιγ τωεςο {Πίωσδ Ἰθ Ρρανε, ὧο.) 



ΤΠ. Α0ΟΤ ΑΘ. 

λύγος τῆς.σωτηρίας ταύτης "ἀπεστάλη"! 27 οἱ γὰρ κατοικοῦν- 
πποτὰ οἳ ἐλῖν ρα]ναὐῖοι φ/α5 δεηΐ : 20Υ ἴλομβς ' ἀπιο]]ῖπρ 

τες ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ οἱ. ἄρχοντες αὐτῶν, τοῦτον ἀγνοήσαντες 
1η «ὀοχγπδμ]οα απᾶά {Ποῖσ τ]ςσς, Ἠϊπι ποῦ ΠανΙΠρ ΊΟΥΥΠ. 

καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἆνα- 
μᾶ ἴπε γοῖοθς οΕἴ]πθ Ῥτορλοίβ ΥΠΟ ΟΠ «εΕΤΕΙΥ 5αῦραἩ. ΑΥΘ 

γινωσκοµένας, κρίναντες ἐπλήρωσαν' 328 καὶ µηδεµίαν 
τοπᾶ, κανε μαεεᾶ Εαν] 1Πογ “Γα]1β]]οᾶ, Απά ηο ΟΠΘ 

αἰτίαν θανάτου εὑρόντες {τήσαντο,'Πιλάτον' ἀναιρεθῆναι 
«48ο Ἅοξ ἀραδι Πανίπρ {οαπᾶ Τ1θγ.Ῥθρρεᾶ Ῥ]]ρίο {ο ραῖ 3ΐο Σά6αίἩ 

αὐτόν. 39 ὡς δὲ ἐτέλεσαν ᾽Ἰἅπανταὶ τὰ περὶ αὐτοῦ γε- 
απΐπα, Απᾶ πἩεπ ἴπθγ Βπϊςμθᾶ αἲ] μῖπρ {παῦ οοποργηῖπρ Ἠϊπ Ὠαᾶ 

γραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου, ἔθηκαν εἰς 
Ῥεοι Ἠητ]ξία6ς, Βατίπρ ἑακοη [Πίτα] ἄοππα Έγοπα πο ῥτορ, 1Πογ ραῦ Πιπα] ἵπ 

μνημεῖον' 90 ὁ δὲθεὺς ἤγειρεν αὐτὺν ἐκ νεκρῶν, 
8 Τοπιῦ; ναί αοᾶ χηϊςεᾶ Ἠϊπι Ἔτοπι ΑΠΙΟΠΡ Γης] ἁἀοαπᾶ, 

9] ὃς αρη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ 
πν]ιο αρρεητεᾶ 1ος πε 1ΤΩΦΠΥ 1ο ΊἨοδα ἩΠο ΟΛΠ ΠΡ υπ ἍἨΕἶτα 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἱερουσαλήμ, οἵτινές Ἡ εἰσιν µάρτυρες 
Σνοπα 6α111εθ το Φ{ογςα]επι, πἹΏο 3106 3γίηθςθεΒ 

αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. 939 καὶ ἡμεῖς τ ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα 
α1μῖ9 ἵο ᾖἴπθ ΡΟΟΡΙΘ. Απάᾶ το δο γοα αηπουποο ἴπερ]αά ο 

τὴν πρὺο τοὺς πατερας ἐπαγγελίαν γενομένην, ὅτι ταύτην 

.μθ, 5ἴο 3.πο ῥΣαἴἨετβΒ αρτοιηῖςθ 3τηδᾶς, ἀπαῦ ΠΒ 

ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις Ταὐτῶν ἡμῖν.ὶ ἀναστήσας 
ἄοᾶ Ἐα» Σα]β]]οά ἈοΠϊ]άτεα 3ὍλΠαϊγ 19315, Ἠανίηρ ταῖεεᾶ πρ 

Ἰησοῦν' 99 ὡς καὶ ἐν 7τῷ ναλαρ τῷ δευτέρῳ γέγραπται,! 
πεδας; 38 αἱδο Ίπ {πο σα ααεοοπᾶ 1ὔ Ὠα8 Όεον να]ὔτεη, 

Ύἱϊός µου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. 94 Ὅτι.δὲ 
αδοιπ 3η "Ποια ατο, Ἰ 1ο-ᾶαύ Ίππο Ὀοροίζεη {πεθ, Απά ἐπαῦ 

ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα ὑπο- 
Ίθ ταϊςεᾶ Ἠϊπα Ίτοπα Απποπς [1πἩθ] ἀοαᾶ, ἩΤοπποτθ ᾖἴοῦς αροαῦ το 

στρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν, Ότι δώσω ὑμῖν τὰ 
ΟΙΤΗ. το οοτταρίΙοἩ, 1ππ58 ὨΏθδβΡροΚκε: 1 τγ1]] ρῖνο {ογοα {πο 

ὕὅσια ἈΔαβὶδΙ τὰ πιστά. 9δ ὑδιὸὶ καὶ ἔν ἑτέρῳ λέγει, 
Ἀτηοτοῖος “οξ “Ώανὶᾶ "αμα. ΠοτΘΕΟΙΘ 318Ο ᾖΙπ αποϊπεγ Τε δβαγΒ, 

Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σον ἰδεῖν διαφθοράν. 9θ "Δαβὶδὶ 
ας. σλιο . 5αΏςος Ἅ{ΠΥγ ΗοΙγΟπο {ο5φοο οοισαΡρίῖοη, 3Ώατ]ᾶ 

γὰρ ἰδίᾳ  γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλβ 
«ος 30Υ ἵο Ἠ]5 οἵνπ Ρεπαγα[]οἨ Πανίης πι]π]ς[ετεᾶ νσ ἴπε 5οΕ αοᾶ αροιηςόί 

ἐκοιμήθη, καὶ προσετέθη προς τοὺς πατέρας αὐτοῦ, καὶ εἶδεν 
40]] α5]εορ, απᾶ τνας αἀὰεᾶ Πῖ5 Τα{ἨοΥ5, Απά 5η 

διαφθοράν. οϐ7 ὃν δὲ ὁ θεὺς μα οὐκ.εἶδεν διαφθοράν. 
οοχταρίἸοἩ. Ῥαέ Ἡε πνῃΏοπα οᾷ ταϊδεά πρ ἀῑᾶ ποῦ5θθ οοττΙρ{ΙοἩ, 

98 Τγωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τού- 
ασε 3Γποταξοχο 'Ώα316 ἴογοα, Ίπαοα ἍᾖὈτείμτεπ, ἴπαι ἑητοαρἩἉ {πῖβ 

του ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται 99 «καὶ' ἀπὸ 
9ἨΏ86 ἰοτοα τοπ]β5ΙΟΠ ΟΕ 5ἶης 15 ππποπησεᾶ, Απᾶ 3τοπ 

2 Ξ 
πάντων ὧν  οὐκ-ήδυνήθητε ἐν Ίτῷὶ νόµῳ «Μωσέως! ὃὩι- 
21 μῖπρς Έτοπι πἩῖοἩ Ἅγο εοα]ᾶ ποῦ ἵπ με 111ν οἱ Μο5ε8 [η] 

καιωθῆναι, ἓν τούτῳ πᾶς ὃὁ πιστεύων δικαιοῦται. 40 βλε- 
Παθυϊβεᾶ, 1π Ἠϊπι  Ἅ«επεχγοπο ἐΠαῦ Όε]ετος 18 ἠ1μ5μΠσᾶ, Ταχκο 

965 
τοι {8 {1θ ποτᾷ ο {ΠΙ8 
Ρα] γα{1οη 5οπ6, 27 Ἐοσ 
ἴπογ ὑλαῦ ἀπνοα]] αἱ ἆε- 
χαβπ]οτη, απά ἐλπαίτ ττ- 
165, Ώθοπαβο {Πογ Κπονν 
ἨΊπα ποῦ, ηοτ γεί ἴπθ 
γοῖσος οἳ ἴ]ο ργορ]μοῦϐ 
πι Ώ]οὮ αγθ τοιᾶ ΘΥΕΙΥ 
επ Ὀρα{η αγ, ἴπεγ Ἠατθ 
Σα]1β]]εᾶ {επι ἵπ σοἩ- 
ἀοπιπίπς Λἰπι. 98 Αιιᾶ 
τπο μι Ἔλοτ Τοαπᾶ πο 
οα.56 οἱ ἀθαξ] ἴπ λῖπα, 
γεῦ ἀεβῖτοᾶ {ποτ Ρ]]αΐθ 
{λα{ Πο «Ώοπ]ά Ὦο ε]αϊῃ. 
29 Απᾶ νιποπ ἴΠεγ Ὠπά 
Σα]β11εᾶ αἲ] ἐλαῦ τις 
πντ]θίεη οἳ Ἠΐπι, "που 
{οοκ ἠῖπι ἄονιπ ἔτοπα 
ΤλΠο ἐχθε, απᾶ Ἰαἱᾷ πι 
Ίπ α βερα]σο]μτο. 30 Ῥαέε 
αοᾶ τβὶςοᾶ Ἠϊιη {τοτα 
τπο ἄεθᾶ: 3]ππᾶ Ἠο 
ὙΓΏ5 Β6ΕΏ ΤΙΛΏΥ ἀβγ5οξ 
Ίπεπι πυΏῖοὮ οπΠθ πρ 
πν η Ἠϊτω ἔγοπα ἄα]1198 
Το «Φ6ΓΙΙΞ4Ί6Π1, πο ατε 
Ἠ]8 νύποβςες αππίο ἴπε 
Ῥοορ]θ. 32 Απάᾶ γγο ἆθ- 
οἼπτο ππίο γοα ρ]πᾶ 
α1άϊπρς, ου ἴπαῦ ἴπα 
Ῥτοπιϊ6οθ το π8 
Ὦη]αάς απέο ἴπο {4{πΠετς, 
98 ἄοᾶ Ἠπίῃμ {α]β]]οά 
1Ἠ9 581Ώθ απίο ας {Πεῖσ 
οΠΏϊ]άτεηω, 1η Ἰπαῦ θ 
ἨπίἩ ταὶδεᾶ πρ ᾖοβ8Ιβ8 
πραϊη: 5 1ν 15 Ά]βδα 
ντ] θίεη 1η 1Ώθ 5εοοπά 
Ὥδα]τι, Τπουι ατύ πι 
Ῥοῦ, ἴΠῖς ἆαγ Ἠατο 1Ι 
Ῥεροΐίεη ἴ]θρθ, 94 Απᾶ 
35 οοποετγηϊηρ Ἰἴλαῦ ηθ 
χπ]δαᾶ Ἠϊπα αρ Ίτοπα 
{ηο ἀεαᾶ, ηοιῦ ο ΤΙΟΤΓΘ 
το τοβαγΏ 1ο οοτγάρ- 
Φ1ΟἨ, Ὦο εαῖᾶ οἩ {ΠΒ 
πήσε, 1 νη]] ρίτο του 
πο Βτθ πιετοῖε» οξ 
Ῥανιᾶ. 35 ἩΓΠοΓΟΕΟΤΘ 
Ἡο ββ1ἴἩ α4βο ἵπ αἩπ- 
οἴπος ΛΌδαῖπι, Ἴποα 
«Ἠς]έ6 ποῦ ϱαΏεσ ἐλίπθ 
Ἠο]γ Οπο {ο βεθ σοΓ- 
ταρί]οηΏ. 96 Έος Ώατίά, 
ἈΤί6γ Ἡθ Ὠαᾶ 5ογγοά Ἠ]8 
ΟΥΏ πεπεταδίοι Ὦσ ἴπς 
ση] οἳ ἀοᾶ, 1ε]] οἩ 
εἼεορ, απᾶ πας ]αἷᾶ απ- 
το Πῖ5 ΣαΐΠοατς, ππᾶ 5ηνς 
οοτταρίῖοπ : ὁ7 Ῥιΐ Ἠς, 
πΠοΙη ἀοᾶ ταῖςεᾶ α- 
ΡΑϊπ, 541 ηὸ ϱοτΓΏΡ: 
11οἨΏ. 38 Ῥο Τί ΚΠοΥΤ 
Πίο τοι {ποτο[οτθι 
πηεη απᾶ ὈτείητονἨ, 
νηςῦ ΤητοαρΏ ὑλῖδτηα 
15 Ῥτεπσμοά ππίο 7ο 
1πε Ἅ«3Λοτρῖτεηςςς οἱ 
οἶηπ5: 39 απᾶ Ὦγ Ίῖπα 
91] ἴπαῦ Ῥε]μετο ατο 
ἠαςειβοᾶ τοπ αἱ 
ΜΠῖησε, ἔτοπα πΠΙςἩ ο 
σοα]ᾶ ποῦ Ὦο ]αδτ]βεοᾶ 
Ὦγ τῃΏο Ίβπ οἳ Ἰ{ο0βοΒ. 

3 ἐξαπεστάλη Ὑγας 9επῖ {ογίἩ τττΑΥΥ, { ΤΓειλᾶτον π. 
Ίοσυ 1 ΤΤιΑΥν. Σ -- νῦν ηον/ ψ- 

Δανϊδ αν’. Ὁ διότι 111τΑ. --- καὶ Ιπ[τια]- ἆ --- τῷ ΠΠΤίΑ. 

Ἱ πάντα ΘΠΤΤΈΣΑΥΓ. 
Σ ἡμῶν {ο ΟΗΥ ΤΤΤτ: ἀντῶν ἡμῶν ΥΓ. 

(ΠΓ8ί) ψαλμφ γέγραπται αττι; τῷ Ψαλμῷ γέγ. τῷ πρώτῳ (δευτέρῳ ΑΥΓ) 1ΑΥΓ. 

π-- νῦν 
Στῷ πρώτῳ 

5 Λανεὶδ ττν Αα: 
ε Μωύσέως αΙΤΤΓΑΙΠ. 

μμ ο 
ατα ακποκοοοττ--ταττττ----τκκοςτετ-ττεε. ---------------- 



9δ4 
40 Βθγ/αχθ Ίπεγθξοτθ, 
1εεῦ ἐπαῦ οοπιὸὀ Άροπ. 
γοα, ἨΠίσἩ 5 ΕΡΟΚΕΙΙ:ΟΕ 
πι 119 Ῥγορβεί5; 4] Ῥο- 
Πο]ᾶ, τε ἀθυρίδετα, απά 
Νοπάςτ, αμᾶ ρετίδα : 
Φον Ι πποσκ Αα πποσ]ς 
Ψοις ἄΑγδ, α Ὑοσκ 
ἨγπϊοἩἃ Υε εΏλ]] ἵπ ηο 
τή8θ Ῥο]1οτο, ἴποαρ]ι Α 
τηβῃ ἀεσο]ατο 15 μπίο 
οι. 42 Απᾶ γ/ηεπ ἴ]θ 
87/5 Ἴνοχθ Ροπο ουῦ οξ 

11πθ Αγηαροριοθ, ἴ]μο 
επί ϊ]ες ῬεἙοαρβί παῦ 
{μοςο πγοτᾶᾷς παὶσ]αί Ῥο 
Ῥτοβο]ιεᾶ 1ο ἴλετα ἴπο 
ποσῦ βαὈρηϊἩ. 45 Νο 
π/ηοπ Το σοηρτεραἴ]οη 
πας ὉΌτοΚκοἨ πρ, ΤΠΙΑΠΥ 
οἳ {πε 6ενς απᾶ το]ὶ- 
ρῖοα» Ττοδε]γίες {ο]- 
Ίοτπεά Ῥαα] απᾷ Βατ- 
ἨΔΏΛΒ : Ίνηο, βρεβκίπᾳ 
το Ίπεπι Ῥετεααᾶεά 
Ἔχιθπα ο σοπίπαπο 1π 
1Ἠ9 ρτασθοξ ᾷοᾶ, 

44 Απᾶ 11ο ποχἰεο)- 
ῬαίἩ ἆθ οἵπις α]πιοςῦ 
ο πιο] οἱ ῦγ Τορε- 
Ὠλλος {ο Ἠεαχ λε πγοτᾶ 
ο ἄοά. 45 Βαήέ πλεη 
πε Ζθύ5 5αυΥ ἐπο τα]- 
σῖυτᾶςς, ἴπεγ Ύγετε Π]]οᾶ. 
πίἩ οΠΥΥ, Απᾶ ΞΡΑΚθ 
Βραϊπςδί ἴἨοβο παπρβ 
Π]Ιοἃ Ἅνθχο β6ροκοι 
Ὦγ Ῥαπ], οοπ{γπἀϊοῖ- 
ἵπρ απά Ὀ]αςρπεπαῖτρ, 
66 Τηοπ Ῥππ] απᾶ Βατ- 
ηαῦα5 πγηχεᾷ Ὀο]ᾶ, απᾶ 
Εα]ά, Τ{ νγης ΠεοββΒΑΣΥ 
εσας ιο τνοχά οἱ ἄοᾶ 
α]ιοα]ά Ετεῦ Ἠαγο Ὄεορτ. 
ερυκεπ Ίο Τοα: Ῥις 
μθοῖηρ το ρτῖ 15 Έτοτα 
Ψοα, απἆ ]πᾶρε τουσ- 
μοῖγες παππποχγίαγ οξ 
θτοε]αείῖτρ 14ε, 1ο, πο 
ισπ {ο ἴπο 6επι]ος. 
47 Έος 5ο]ιβί] {1ο Τιοτᾶ 
σοτατηαπᾶεᾶ τΒ, 5α/ πρ, 
1 Ώατε εοῖ ἴποο {ο ὃε 
Πρ]ὲ οἳ ἴμο Οοπ]ευ, 
ειαί ύποα εποπ]ᾶοεί Ὦο 
ἔος βα]γαίῖον ππίο ἔπθ 
ἅπάα οἳ Ίο θαχῇ]ι. 
48 Απᾶ πΊηεπ {11ο ἄεπ- 
εμῑ]ρε Ἱοατά ΠΒ, {λεγ 
Ψετο ρ]πᾶ, απιᾶ ρ]οτ]- 

“1ο νγοτᾶ ος ἴποθ 
Σ,οτᾶ: απᾶ ας ΤΙΑΠΥ 58 
Ψγετο οτάα]ποᾶ {ο οίετ- 
Επ] ἩἨίο ὮὈῬομενεά, 
Απ Όλο γγοτᾶ οί {19 
τά σης ῬαρηΗρ]αεά 

Ὡλτοτπρ]ου{ ϱ]] πο το- 
Ρίοπ. ο0 Βαΐ ἔπο ΖοπΒ 
πὐττοᾶ τρ ἴπο ἀετοαῦ 
απᾶ Ἱοποιχαμ]θ το- 
Ίπεπ, οπᾶ πο οπίεε 

ΠπρΡαὮΗ1Σ, ΣΙ1ε. 
πετε. οὖν μὴ.ἐπέλθῳφ -ἐφ ὑμᾶσοὶ τὸ εἰρημένον ἐν 
Ἠεεᾶ ΌΠετεξοτο ἔλαῦ Τζ πχαΥ πιοῦ σοἵπθ προπ τοα ᾖ{ππί πἩῖολ Ίας Ῥοεπ μαϊᾶ Ίπ 

τοῖς προφήταις, 41 Ἴδετε, οἱ.καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε 
1ο Ῥχορμείς, Ῥε]ο]ᾶ, σε ἀεξΡρίςοσβ, απᾶ ποπᾶετ 
ο) δρ ... ” σαν ὀ Π 5 δι, Ἰψ 

καὶ ἀφανίσθητε' ὅτι ἔργον Ξέγω ἐργάζομαι! ἐν ταῖς ἡμέραις 
απᾶ Ροσῖ-Ἡ 4ος Ἀ ΟΚ 1 πποσ]ς πι 54158 

ὑμῶν, ἔργον ἸἈῷὶ οὐ-μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται 
αποιχ,  α πουκ πνΏῖοημ Ἰπ το Ἠεῖεθ γε πνου]ᾶ Ῥε]ίοτο 1ξ οπε εἰιοι]ᾷ ἀεσ]ατο 1 
« - ᾽ ΄ δὲ 12 - - - , . Π] 

ὑμῖν. 45 ᾿Ἐξιόντων-δὲ Ἶὲκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ιουδαίων, 
τογοι. ἘΒυῦ “Πατίηρ "ἀερατίεᾶ 5Έτοπα «Ἡο ἍΊβγπαρορπο ἍΆλπα "]ονις, 

παρεκάλουν τὰ ἔθνη" εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι 
χορᾳβοιρηῦ Άμιο 3Εεπίά]ες οη ἴἩο µπεχύ ΡαὈΡΑία  ᾖ3ίο Ρο 5βροκοπ. 

αὐτοῖς τὰ ῥήματα.ταῦτα. 495 λυθείσηςδὲ τῆς συναγωγῆς, 
9ο ἼἹθπα ατῃθβο 3γ/οσᾶς. Απά "Ῥατίαρ ΄Ἄχοκοα “αρ "1ο “Ἕσππβορις, 

ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν ᾿Ἱουδαίων καὶ τῶν σεβομένων 
α5{ρ]]ογγοᾶ δταππΥ ᾽οξ 5119 50168 Ἀλδαπᾶ 1108 13119 Ἰτνοχγςμιρρίπρ 

προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ' οἵτινες προσλα- 
13Ρχοξθ]γ{εΒ Ῥαα] απᾶ Βατηαβαςβ, πἩο ᾿ βρεκ- 

λοῦντες αὐτοῖς, ἔπειθον αὐτοὺς Ιἐπιμένειν! τῇ χάριτι τοῦ 
4πρ. το ἴπεπι Ῥετδμθᾶρά {λεπτα Το οοπΊπαρ ᾖΙπΠ πο βΡΤ40θ 

θεοῦ. 
ΟΕ οἀ. 

44 Τῷ δεῖ πἐρχομένφ! σαββάτῳ σχεδὺν πᾶσα ἡ πόλις 
Απά οπἴΠθ οοπιίηρ βαὈρα ία Β]ηιοςί -. 11ο οἵιτ 

συνήχθη  ἀκοῦσαι τὸν λόγον δτοῦ θεοῦ.ἰ 45 ιδόντες.δὲ 
ΥΓΒΒ ΡΑἳΠετεᾶ {ορείἩΠεσ Ίο πἩεας, πε ποτᾶ οἱ ἀοᾶ. ῬΒυί ἁΠανῖπα3βθοπ 

ε. 2 ο.) - 3 ” ω) ΄ Φ. Ν 2 / 

οἱ Ιουδαῖοι τοὺς ὄχλους, ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἀντέλεγον 
11ο σεις χο οτογ/ᾷ», πποτο Π]1]εᾶ  πνηζ] επΥγ, απᾶ σοπἰταἄ]σιεᾶ 

- « 3 Ρ. αΆβ / ’ Π χ 2 Ἡ ’ η] 

τοῖς ὑπὸ Ὀτοῦ' Παύλου Ἀλεγομένοις,ὶ Τἀντιλέγοντες καὶ 
1πο ἐπῖπρε "τν 3Ῥατ] 16ΡΟΚΕΠ, σομταβ]οῖπς απᾶ 

βλασφημοῦντες. 46 παῤῥησιασάμενοι. δὲ! ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρ- 
Ὦ]αβρπεπαί1ρ., Βαΐ “ερεακίηρ "Ρο]ᾶ]γ αΡαπΙ Ἰππᾶ Ἅβαχ- 

νάβας Ιεἶπον,, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληξῆναι τὺν 
πιαρας 5α]ᾶ, Το σοι Ὑν1β ἍἨΠεοεβββσΥ χει το Ῥς 5ΡΟΚεηπ {ἴμοα 

λόγον τοῦ θεοῦ' ἐπειδὴ. δὲ ἀπωθεῖσθε αὐτόν, καὶ οὐκ ἀξίοιυς 
πγοτᾶ οξ ἄοᾶ;. Ἀπόβίποο ο ἱμταδύαπαν ᾖδ, Άπά ποῦ ὙΟΣΙἨΥ 

κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ 
γε /ιᾶρο γοιτδεῖτες οξείοπαὶι 146, Ίο Ἰ πθίατη {ο {1ο 

» ὃς /, Β ΄ τα ασε ΄ γι) , 
ἔθνη᾽ 47 οὕτως.γαρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος, Τέθεικά σε 

επίή]οβ: ΣΟΥ ΤΠ Β Ίος επ]οὶποᾶ ας πο Τρτὰ, 1 Ἠαγο 5οὐ πε 

εἰς φῶς ἐθνῶν. µτοῦ.εἶναί.σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχά- 
ᾷος Ὢ Ηρπύ οξ [1πε] ἄεπ]6Β, ἐλαῦ ὑποι ο ος βα]ταίίοι ᾖ1Το [ἴπε]τίεγπιοβῦ 

του τῆς γῆς. 48 Ακούοντα.δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον, καὶ ἐδόξα- 
Ῥατι οἳ ἐῑθ επσί]. Απᾶ Πεατίτηρ [15] ἴπο επί ι]ος τε]οῖσεᾶ, απᾶ Ρ]οχῖ- 

ζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν 
Πεᾶ πο Ἠποτὰ οἳ ἴποθ ἸΤοτᾶ, απᾶ Ῥε]ετεά 86 ΤΙΠΏΥ 48 Τ/6ΥΘ 

’ 4 Γ », , Γ .ε ΄ - 

τεταγµένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον. 49 διεφέρετο.δὲ “ὁ λόγος τοῦ 
Ἀρροϊτιθσᾶ ἵο 149 εἴετηβ]. Απά π/β8 οαχγτ]θᾶᾷ πο πνοτά οἳ ἴπο 

ην. πδ ”ι ολ ΄ Π ε δὲ η δω ΄ 

κυρίου "δι Όλης τῆς χώρας. 60 οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι παρώτρυναν 
Τοτᾶ ΤἩτοιρῃ “πνοῖθ "01ο οοππίσγ., Ῥυϊ πο Ἅ«Όεπβ ετοῖεά 

τὰς σεβομένας γυναῖκας ᾶκαὶ! τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώ- 
1μθ πποχβλήρρίπε Ἄπγοπιοπ. λαπᾶ Ἀποπουχαβ]ο απᾶ ᾖἴπο γχϊπςῖρα} 

{--ἀφ ὑμᾶς τττί[α]. 
4ερατίθὰ) αΤΤΤΑΥΓ. 

 ἐχομένῳ {ο]]οφίτηρ αιιλτ. π Τε(οΑ. 

ὰ, λαλουμένοις 1πήτ, 
ν--- δὲ Ὀμί της, 

Εξ ἐργάζομαι ἐγὼ ἹπττΑΥ’. Ἀ ὁ ΤΤΤΚΑΤΓ. 1 αὐτῶν ὕπεν (Ἠανίπρ 
χ ----τὰ ἔθνη (γεαᾶ ἴπεγ Ῥεεοιρ]ῃ) απΤΤκΑΥΓ. Ιπροσµένειν ΟΙΤΤΙΑΥΥ. 

ο τοῦ κυρίὀυ οἳ ο Τιοχά Ὥπητ. ϱ --- τοῦ υππτ[α]. 
Σ--- ἀγτιλέγοντες καὶ 1 ΙΑ]. 5 τε ΓΙΤΙΑ. εεἶπαν ἴος. 

πκαθ τ. ἍἨ3-- καὶ ΑΙ ΤτΑΥΓν 



ΧΙΙ, ΧΙΥ. Α0Τ9, 
τους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον 
Ώιοη οΕ11θ Ἅοἵῖσ, απᾶ  οιἱστοὰ τρ α ροχδεοι]οῦ Αραἰασῦ Ῥαα1 

Ν 3 1 ΄ 3 ’ ε) ο) 2 . α ε ΄ ” καὶ Στὸν! Βαρνάβαν, καὶ ἐξεβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν.ὁρίων αὖὐ- 
απᾶ Ῥατηπυαςδ, ππᾶ οπδῖ ους ΊἨετι  Ἅἆτοπι τποῖσ Ὀοχάςτς, 

τῶν. δ1 οἳ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν.ποδξῶν.- "αὐτῶν" 
Ῥαῦ ἴλον Ἠατίμρ 5ἹλαΚομ οἳξ {μα [ο στά οἳ ἰλμοίχ Εοεῦ 

ἐπ᾽ αὐτοὺς, ἦλθον εἰς Ἱκόνιον. 69 οἱ δὲ μαθηταὶ ἔπλη- 
αραϊαξ {Ἠαπι, σππθ ἵο ἍἸΙοοπί1, Ἁπά ἴπθ Ἅἀῑδοίριος ππετθ 

ροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου. 
Ά]]εά πνϊτἩ 107 απἀ [πο] "Βρν 1Ηο]γ. 

14. Ἐγένετο.δὲ ἐν ᾽Ἱκονίῳ κατὰ.τὸ.αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς 
Απᾶ ΐῦ οπΏ1θ {ο ρᾳ8ς ἵπ Τοοπίαχα 3μοροίπες 3οητετεᾶ 1{ΜεΥ 

εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ιουδαίων, καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε 
1πίο {πθ ΑΥΠΑΡΟΡΙΘ οἱ πο 16ΠΑ, Αηᾶ  ΒΑΡΟΚΘ βο τας 

πιστεῦσαι ἸΙουδαίων.τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος, 9 οἱ δὲ 
δυε]ετεᾶ αροίἩ "οξ 32επ8 “απά "Ἠα]]επὶςίςβ 8ς Ἴρτοβί "πιπροτ, ἈΒυῖ ἴμο 

Ρἀπειθοῦντες! Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐἑκάκωσαν τὰς ψυχὰς 
ἀϊκορεσίπρ σ6πα βε]χτεᾶ πρ απά πιπᾶς εγ]]-αβεσθεᾶ ἴοθ 8βοι]β 

τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν. ὃ ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον 
οἳ ἴπε επίϊ]θβ αραϊηςδῦ πο Ἅτείπτεμ, Α.Ίοπρ 3Πεχ6ΙοΥθ ᾖ1ταθ 

διέτριψαν παῤῥησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ, τῷ µαρτυ- 
{1ογ δἰατεᾶ, βρεηυΚξίηρ Ῥο]ά]σ, [οοπβ πρ] Ιπ ᾖ1πθ 1οτᾶ, ἍὙνἩο Ῥουε π]ϊ- 

ροῦντι «τῷ λόγῳ τῆς.χάριτος.αὐτοῦ, Ἱκαὶ' Αδιδόντι! σημεῖα καὶ 
Ὠθς9 το {πο ποτᾶ οἳ ΠΒ ρτὰοο, απά βἰν αρ β1ρῃβ απᾶ 

τέρατα Ὑίνεσθαι διὰ τῶν.χειρῶν. αὐτῶν. 4 ἐσχίσθη.δὲ τὸ 
π'οπᾷςχβ ' {ο Ὀθ ἆοπο {μτοαρα τηεῖσ Ἠαπᾶς, Απάᾶ πα ἀῑν]ᾶθᾶ {πο 

πλῆθος τῆς πόλεως καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς ᾿Ἰουδαίοις 
Τηλ] 1{ιιᾶο ο ἴπο οἳίσ, ΏΑπᾶ ΒΟΠΙΘ Ἴπετο υπ {πο 2επβ 

ε Μλ 4 -” 2 ή - ε 3 3 ’ ε 3 ” 

οἱ δὲ σὺν «τοῖς ἀποστόλοιςο. ὃ Ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν 
Ααπᾶ ΕΟΠΙΘ πΙἩ Ἅᾖ{]λο ΔΡΟΒΙΙ6Ρ, ᾿ Απὰ πἩεπ ἴπετο σπα  τυε] “οξ :Ἴμο 

ἐθνῶν τε καὶ Ιουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν, ὑβρίσαι 
“Εεπίϊ]οβ 1Ροίμ απᾶ σοπβ 11.1 9Ποῖσ τπ]οχβ, {ο ἀπςα]ό 

καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς, ϐ συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς 
Πτιτι Ἡ Το ΒἴΟΠΘ ἔπεπι, Ὀοϊπρ ΑΠΤΑΥΘ 11ου 8εᾶ 1ο Ἅᾖ1πο 

πόλεις τῆς Λυκαονίας, ἔ Λύστραν, καὶ Δέρβην, καὶ τὴν περί- 
οἶί]θβ οἱ Τγοβοπῖ8, 1ψδίΒβ, απᾶ ὠὍεχρθ, απᾶ {πο οουππίσγ 

χωρον, 7 κἀκεῖ Σήσαν- εὐαγγελιζόμενοι." 
Ωχουπᾶ,  απᾶ [ποσο ἴμογ Ίνετο αππουποίπρ {Βο ρ]δὰ (]άἴπρς, 

8 Καΐ τις ἀνὴρ Ἀέν Λύστροις ἀδύνατος! τοῖς ποσὶν ἐκά- 
Απά α οετίαΙἩη παπι 1 Τγείτα, ἀπηροίεπὸ ᾖπίπο ᾖ{2εος, βαῦ, 

θητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας ᾽μητρὸς αὐτοῦ Ἰὑπάρχων,ὶ ὃς 
Ίππιο ἍΊτοπι [πο] ποπιὺ οἳ 18 πιοί]ες Ῥείπρ, πιο 

οὐδέποτε ἄπεριπεπατήκει.ὶ 9 οὗτοο  ἍἈΠκουεν! τοῦ Παύλου 
ηθτος Ἠπα πα]]εᾶ. Τηῆ18 [πιαπ] Ἠθατᾶ Ῥαυ] 

λαλοῦντος' ὃς ἀτενίσας αὐτῷ, καὶ ἰδὼν ὅτι Ἀπίστιν 
εροακίπς, πο, Πατίπρ ]οοκεά Ιπίεπ{]γ οἩ Ἠϊπα, απᾶ αθεῖπρ ἐλαῦ «Σα 

ἔχει" τοῦ σωθῆναι, 10 εἶπεν µεγάλη "τῇ" φωνῇ, «᾿Ανάστηθι 
Ἡο Ὠας Το Ῥο Ἰθα]σᾶ, Απιᾶ Πυσίῃ α ]οιᾶ νοῖσε, Μίαπᾶ 1ρ 

ἐπὶ τοὺς.πόδας.σου ὀρθός. Καὶ Ῥήλλετοϊ καὶ περιεπάτει. 
ος 115 4εεῦ αρτ]ρλαῦ, Απά Ἡθ ΡΥΑΠΡ πῬ απᾶ πνα]κεᾶ. 

7 --- τὸν ΗΤΊΤΑ.. --- αὐτῶν (γεαᾶ οἱ ἴπε Γεεῦ) ττττΑ. 
τΤΤτΑ. « -- ἐπὶ ἴο ({Π9) τ. ᾱ. καὶ ΟΙ ΤΊτΤΑΥ. 
ξ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν ΙΤΤιΑ. Ἡ αδύνατος ἐν Λήστροις Τ. 
Κ περιεπεπατήκει Ε; περιεπάτησεν Ὑα]]ζθιὶ ΠΤΊΙΑ. 1 Ἴκουσεν ΗΤΤΓ. 
5-- τῇ Ητ. 
Ώὰπ)θ οἳ {με Ποτᾷ ζεσα» Οἱ δν. 

Ά τε ΤΤτΑ. 

Ρ ἤλατο αι ΊτΑΥ. 

6 διδόντος Τ. 
α--- ὑπάρχων αΙ.ΤΤΓΑΥΝ. 

96ο 
ΣΗΘΠ ΟΕ {πο οἵίγ, απᾶ 
ταδεᾶ Ῥρευ5εοµτΊοῦ ἰ- 
ραἱηςὸ Ῥαπ] απά Ῥ.γ- 
ππῦπ8, απ  εχρο]ἱοᾷ 
{ποια ουν οἳ ἰλεῖτ 
οομ5ΐ5,, δΙ Ὠπύ 1πογ 
5Ποο]ς ο! {ο ἀῑιδί οἳ 
{πείς ᾖ1εεί ασαϊηςσε 
ἔλθπα, απᾶ σαΏ1θ 1ιλτο 
Ἱοοπίμπα, 90 Απά ιΠθ 
ἀἰδαρ]ος Ύοιο Ἀ]]εᾶ 
1905, απ τη τ1ιθ 
Ἠο]ψ ἄπςφ»ί, 

ΧΙΥ. Απᾶ Ἱῦ 9ϱΑΛΠ1θ 
1ο Ῥη58 π Τοοπῖτιπλ, 
τπαῦ ἴἨον πεηπί ὈοίἩ 
{οβοίΠογιπ{ο {1θ ΒΣΏΑ- 
ΡοΡιο οἳἑ {πο σὄεπςᾳ, 
ΑΠᾷ 50 Α5ΏΑΚο, ἴπαί 3 
ρτοαί πιη] 1Η ταᾷο ῬοίἩ 
ΟΕ ἴπο ᾷεπβ απᾶ 55ο 
οἳ {πο ἄχοσαλςς Ὀε]ιετεᾶ. 
2 Βαΐ ἴηε ππρε]ετίης 
76ενβ αἰ]ττοαᾶ αρ Τἴπθ 
ἄεπίΐΙες5, απᾶ πιπᾶθ 
Επεῖς τη]πᾶς ονἰ] αἲ- 
4θοζεᾷ αραϊηεί ἴΤλθ 
Ῥχείητεῃ. 3 Τ,ορ 1ταθ 
ΣἨΘΙΘΈΟΧΘ βΏοάο Τον 
ΕρθαΚίησ Ῥο]ᾶ]γ ἵπτ]θ 
Ί.οχᾶ, πΠῖσ] Ρατνε ἴες- 
ΊΊπΙΟΗΣ αππίο ἴμθ ποτά 
οἳ Ἠ5 ρταςθ, απᾶ 
Ρτβπίεᾶά Εεἶρῃπς απᾶά 
πποπᾶεχς ἴο Ὦε ἄοπο ὉΥ 
1ΠεΙΣ Ἠαπάς, 4 Βαΐ 
1Πθ ποπ] 1ιιᾶε᾽οξ Τ1θ 
οἳἵγ παβ ἀῑγ]άσα: απά 
Ῥατό Ἠε]ᾶ υπ {πθ 
7618, απᾶ ρατύ πῖϊμ 
1ο 4Ρος5ΐ1εβ, ὃὅ Απά 
ἨΘΗ 1Πεσθ 1ΑΒ ΑΠ Α5- 
βαι]{ πιαᾶε Ῥοί] οἱ 116 
επί116Β, απᾶ αἶςδο οξ 
ἴπε ὀθνς πι πεις 
ΥΊΙΘΣΥΒ, {ο 5ο {Λεπι ἆθ- 

(θ{α]1Υ, απιά ῦο Βὕοπθ 
Ίλθπα, ϐ παν πετθ 
πΤ8ΤΕ ΟΕ 134, αηὰ Ποᾶ απ- 
{ο Ἰωρδίτα απᾶ Ὄοσρα, 
οἴθῖες οἱ Τοβοπῖς, αμα 
Ἅππίο 1ἴπο τορῖονυ Ό]λδυ 
εί τοιπᾶ αλροιῖ: 
7 απᾶ . ἴπετον Μεγ 
Ῥτομε]μεά ἴπε ϱοβΡε]. 

8 Απάᾶ ἴποτο ϱαῦ 
οεσίαΙπ 1ΠΑΗ Ἀἲ Τιγοίτα, 
Ιπιροθεπί ἵπ Ἠϊ5 {εεῦ, 
Ὀοῖνςρ α οτγἱρρ]θ {τοια 
Ἠϊ5 πηοίπεχ ποπῦ, 
π/Ώο Ώθοσετ Ὠπά τνα]]κκρᾶ: 
9 {Πο 541η9 Ἠορτά Έλι] 
Ερεα]: πο β{εάξαςί]γ 
Ὀολο]άϊπρ Ἠῖϊπι, πιά 
Ῥεχοεῖνιπς {παί Ἡε παᾶ 
1415 3ἵο Ὃοδ Πεβ]εᾶ, 
10 δαιά πα α Ἰοιά 
νοῖσθ, Φίαπᾶ αρτῖσηξ 
ο {Ἡγ 4εεί, Απά Ὦθ 
1θαροὰ αιιά πα]κοᾶ, 

5 ἀπειβήσαντες 
Σ.Ε εἰς ἴο 1. 

Ἀν ἔχει πίστιν ΙΤΤ:Α. 
υ -Γ Ἄοὶ λέγω ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ χριστοῦ Το ἴλοε 1. 84Υ 1 {8 



Ι 

9δ8 
11 Απᾶ ν΄Πεη ΥἨθ Ῥ6ο- 
Ρ]9 64 ππαῦ Ῥαπ] ηβά 
ἀ4οπθ, με Ιίεά αρ 
Ί]εΙν νοῖσς», ΒΑΨΙΏΡ 11 
1Π6κΡ6οςποξ Ἰγοβοπία, 
πο Ροᾷβ 8ἴθ ΟΟΙΠΘ 
ἄουσνπ Το π8 1π {1ο ]1Κο- 
Ίθβς Οξ ΠΕΠ. 12 Απᾶ 
Τπθγ οπ]]οᾷ Ῥατπαρας, 
φαρίζθς; απᾶ Τα], 
ἸΜδνοιτΙ18, Ῥεσβμςο Ὦθ 
Ύγης ἴποθ ομῖεξ 8ροηκοτ, 
19 Τ1εηπ πο Ῥτίεςύ οἳ 
Παρΐΐζ6σ, ΥΙοὮ πας Ῥε- 
Ἔοτε ὑλμεῖτ οἵ υγ, ῬτουρβΏ{, 
ΟΧχεη απᾶ ΡΗτ]απά8 
Ἠπίο ἴηο ρᾳαΐθἈ, απά 
πγοι]ᾷ Ἠαγο ἄοπο ββοτ]- 
ΈΏορ πνΙἩ ἴχο ῬεοΡρ]θ. 
14 Ἠ)λίο]ι νπεπ ᾖΤἴλπο 
ΒΡΟΡΊΙ6Β, ΒΑΥΠ8ΌΩΡ απά 

Ἅπ], ὨὩθβχᾶ οὗ, "που 
χοηῖ ὑηοῖσ οἱοῦμας, θπά. 
ΧΑΏ 1Ώ ΛΠΙΟΏΡ Τηθ Ῥθο- 
ΡΙ6, οσγΊηρ ου!, 15 απᾶ 
Βωπίπς, 918, ΠΗΥ ἆσγο 
Τποςο ἰΠπρβ2 Ίο α]βο 
Ώἵ6 ΠἹεη οἳ κο Ῥα5- 
ΒΙΟΠΑ γη τοι, απά 
ΤΥΕΒΟἨ απῖο γοι ἴιαῦ 
Ψο ϱΠου]ά ἑάτπ Έτοπι 
μοβ τσαηπ]ῦ]ο απίο 
1πο Ἠπγῖπρ αοᾶ, π]]οιι 
τηπᾶθ ἍἨθεαγεπ. '΄ Επᾶ 
Θαχί{Ἡ, απᾶ {Πο 568, απᾶ 
ΑΙ] ἰΠήπρβ ἰΠπβῦ α4χἴθ 
ἐπετοῖηπ: 16 ππο ἵη 
ΏἼπιος ραβῦ ϱαΏ οτοά α]] 
Ἠβίῖοπβ το πας Ίπ 
ὑμεῖσ ου Ίαγ5. 17 1ε- 
τετί]ο]θςς Ἡο Ἰεξύ ποῦ 
ἨΙΠΩΡΟΙΕ πλ υμοιῦ νϊῦ- 
ἩΘΒ8Β, ἵπ Ἰἴλπαῦ Ἡο ἀῑᾶ 
Ροοᾶ, Επᾶ ρατθ πβταῖη 
ΊτΟπι ἨἩθατεή, απᾶ 
Στις α] ΒΕΛΒΟΠΒ, Β]]- 
1πρ ουσ Ἠθατίβ πα 
3οοᾶ αηᾶ µΡ]αᾶπαββ. 
18 Απᾶ τηΙῦῃ ἐῃεξο βαγ- 
11β8 8οἈχσθ τοςυγαἰπθᾶ 
ῶμαευ πο Ῥεορ[ε, ἴμαί 
Ἔπεγ Ἠαᾶ ποῦ ἄἆοπο 
ΒΛΟΓΙΠοθ Ἀπῖο ἴλεπι, 
19 Απά ἍΊΠποτθ ΟΒΠΙΘ 
ΤΠΊΐπεσ σεγἰαῖπι «1ενβ 
4ΤοΏι ΑπΙΟΟΕὮ απᾶ Τοο- 
πίπτπα, πνπο Ῥρετεααᾶρά 
1πο ῬεοΡ]θ, απά,Πατίηρ 
Βἰοπθᾶ Ῥα1], ἄτανυ Πῖπι 
οαί οἳ ἴπο οἱδσ, 5αρ- 
μονος Ἡθ Ἠπά Ῥεεπ 
θηᾶ. 20 Ἡοπρεϊν, 8 

[άμθ ἄϊδοιρίθι βΒοοᾶ 
ποαππᾶ αροαῦ Ἠϊπα, Ἡθ 
Ί0ΒΘ αρ, απά οΒΊΠθ Ἱπ- 
το ἴπο οἵογ: απᾶ ἴμο 
χιοχὺ ἆαγ Ἡθ ἀερατίοά 
σηῦι ΒΒΤΠΘΒΡΒΡΒ Το Ώος- 
Ῥθ, 21 Απᾶ πΏοπ ὕΠεγ 
Ἱπᾶ ῬτοποΏεᾶ {πο ρος- 
ρο] {ο τα οἵ ὔσ, ππᾷ παᾶ 
Ττοαρ]ῦ τααΏγ, ΤΠεγ Τθ- 
πτπρά βραϊὶη ἵο ΠΑ- 

ετε ΙΑ, 
οἵἵν) αιΤΊτΑ ΥΓ. 
καίτοιγε ΘΑ; --- Ύε 
οἳ τ[ττ]Α, 
ΤΤ{Α, 

α ἐξεπήδησαν τὰβηεά οί αΙΤΊΣΑΥΥ. 

ἆ ὑμῶν οἱ τοι ατπττα. 
-ᾱ τῶν μαθητῶν αὐτὸν 1Π1ιΑ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ, ΧΙΥ, 

11 Οἱ δὲ ὄχλοι ἰδόντες Ὁ ἐποίησεν 5ὐἩ Παῦλος, ἐπῆραν 
Απά πο οκογᾶς Ἱαν]ίαρ βεοπ ιν Σάἱᾶ αΡαι], ἨΕιοά αρ 

γὴν.φων ἣν. αὐτῶν Λλυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες 
τλοῖχ γοῖσθ 1π Ἰγοπυπίαπ ΒΑΝ, ΤΠο ροᾶᾷς, ΠβγΙιρ Ῥασοπ]ιο ]]ε6 

ἀνθρώποις κατέβησαν πρὺς ἡμᾶς' 19 ἐκάλουν.τε τὸν ἵμὲνὶ 
ΊΠΘΗ, 86 60Π10 ἄοππ ο, Ἡβ, Ἄπα ἴπαγ οβ]]οᾶ 

Βαργνάβαν Δία" τὸν-δὲ.Παῦλον. Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ 
ἛῬρχπαρας ᾖΖεις; Απᾶ Ἐπα] Ἠεπιθβ, Ἴθοβιε Ἡθ Ἅπαβ ἴμθ 

ε / - / τε λ]ἱ « ο) ” μ -” 

ἡγούμενος τοῦ λόγου. 19 τὸ δὲ ἱερεὺο τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος 
1εβᾶον 1Ἠ ΘΡΕΜΚΙΠΡ., Απά {πο Ῥτῖοςε οξ ζουμ Ὕπο Υ/Β 

πρὸ τῆς.πύλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ στέµµατα ἐπὶ τοὺς 
Ῥεξοχθ νποῖτ οἱ γ, Οχεη Ἀπά µρηχ]απᾶς ἵο ἍΤπθ 

πυλῶνας ἔνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν. .14᾽)Ακού- 
ραΐο ἹΠαπίηρ ΡτουρΏῦ, πλ ἴμο οτογάς π]ρ]εά Το βαοσίβσρ, ἸΠπνίπα 

"θνλ τος , , 3 Δ - σε η 
σαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Ἰαὔλος, διαῤῥήζαντες : 
Επθοαχᾶ Ἀλραί 3.196 5αροβί]ες “«ῬΒρτπβρας "απᾶ Ῥαπ], Ἱανίηρ τεπΏ 

'τὰ ἱμάτια.αὐτῶν ῄλεἰσεπήδησαν! εἰς τὸν ὄχλον, κράζυντες 
λος ΡΑΥπιθΏἴΒ, ταςλεᾷ ἐπ νο Ἅᾖ1Ἠ6- οτοπᾶ, ογγίηρ 

9 / 3 [ά - -” 9 « - 

16 καὶ λέγοντες, Ανδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς 
Επᾶ  ΒΑΥΙΠΕ, Μεπ, : Τ/ἩΨ ἴἨοβο {4Π1ΠΡ8 ἀ4ογοζ 315 Ὑπθ 

εὐαγγελιζόμενοι ὁμοιοπαθεῖς ἔσμεν ' ὑμῖν ἄνθρωποι, 
ΒΠΠΟυΠΟΙηΡ {πο ρ]αά (άἵπσβ το 5ο8”11ο 5{θεΗπρς 1τθ ΑΥΤΗ Ἴγοι «που, 

ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν µαταίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ Υτὸν! θεὸν 
σοι «τοπ Ἅᾖ1λθβθ ναΏ1016Β8 το Όατη το 6οᾶ 

στὸν! ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν 
'πθ ἍἨπτίηπρ, ὙΠπο βᾶθ ΊἩθ ἍΊθβτεΠ Απᾶ πο θβτύῃ απᾶ {ἴπθ 

θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς' 16 ὃς ἐν ταῖς παρ- 
βΒ68 Απᾶ αἱ πο ὕμλπρβ ἵπ πετ; ππο Ἱπ Τμ 

ᾠχημέναις γενεαῖς Εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς 
Ῥβδύ Εεπογαἶοπ8 βιΏετεᾶ β]]. Ὅπθ πβ[ῖοπβ Τορο 
ὴ ο ώρας 1 7 / Ἱ 2 » ΄ Ἁς πες αι ἂν 
ὁδοῖς.αὐτῶν 7 Ζκαί.τοι-γε' οὐκ ἁμάρτυρον “εαυτὸν' ἀφῆ 
1π {μοῖτ Γοσγη] ΑΒ, ἴποαρα Ἰπᾶοθᾶ ποῦ πλου πιο Ἠηςο]Ε 19 

κεν υἀγαθοποιῶν,! οὐρανόθεν "ἡμῖν! ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς 
1εῦ, ἁοἵηπρ ροοᾶ, 2τοπα ἨΘΑΥΤεΠ ἴοιβ ἍἈταῖπς Ἰβἰτίης απᾶ "ΒΟΔΕΟΜΒ 

καρποφόρους, ἐμπιπλῶν. τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας 
ἀτυζμα],  αΙαπρ ππὶνα Ξοοᾶ βπιᾶ ΕΙ8άπεβΒ μο  Ἠθατίς 

1. ει» | 18 τς, ΔΝ ” λε ύλ , 4 

ημωγ. αι ταυτα ἐεγογτες ον ις κατεπαυσαν τους 

οἳ πβ, Απᾶ ἴλεβο ἰμῖπρβ μµαγῖηρ ατᾶΙ  παυ βἴορροά 1πο 

ὄχλους τοῦ.μὴ.θύειν αὐτοῖς. 19 “ἙἘπῆλθον!. δὲ ἀπὸ ᾿Αντιοχείας 
οχοπᾶς ΊΈτοπι βαογ]Ποῖπᾳ ο ἴπουι, Βιῦ ΟΠ] έλος οβΊαθ Ίτοπα  Ἅ«Απίϊοσἃ 

καὶ Ἱκονίου Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους, καὶ λιθά- 
Απᾶ Ἰοοπῖατα 76πβ, Ἀπᾶ Ἠαγ]ηρ Ῥοτειθᾶθᾶ θ οτοπᾶδ, απᾶ Ἠατίπρ 

σαντες τὸν Παὔλον, ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, ἱνομίσαντες! 
Βνοπθά Ῥαπ], ἄταιν Πτα] ουρά Ίπο «οἵσγ, ΒΙΙΡΡΟΒΙΠΡΕ 

. μ ΄ Ἱ] ΄ ὃν η] . Ν -” » Ἱ 

αὐτὸν ἔτεθνάναι.! 390 κυκλωσάντων-δὲ Ἀαὐτὸν τῶν μαθητῶν, 
Ἠϊτι Το ῄἨαπο ἀϊεά, Ῥαὸ "Ἠατίπρ “Βαχτουπᾶρά δπῖτα ᾖ31Πο Ἀάἱεοῖρ]ας, 

ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν’ καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλ- 
Πανῖπρ τῖβεπ. πρ Ὦθ θηὐετεᾶ Ιπίο ἴπο οἵῖγ. Απά οἨ ἴἩο ἨΠιποττΟοΥ ο πεπε 

θεν σὺν τῷ Βαρνάβᾳ εἰς Δέρβην. 91 Ἱεὐαγγελισάμενοί!.τε 
ΑΤΤΑΥ η Έλβχπαρβς ἵἴο Ὠθιρο, Απᾶ ΠανίηΏρ απποιποσᾶ {πυρ]αᾶ (1ά1πρείο 

τὴν.πόλιν.ἐκείνην, καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς 
υπαῦ ούγ, Απᾶ Ἠατίπρ ἀἰδοιρ]θά ΙΩΒΏΥ "λεν τεϊατισά ἴἵο 

ἕ --- μὲν ἘΤΊτΑ.  ὅ τε ΙΤΤΤΑ. π--- αὐτῶν (γεαὰ ἴλιθ 
Σ -- τὸν ΙΤΊΤΑΥΓ. 1 καίτοι ΗΤ” 

5 αὐτὸν 1:ΤΊ9. 5 ἀγαθουργῶν ΙΠΤΙΑΥΥ. ο ἡμῖν ἴο γοιι 
ε ἐπῆλθαν ἹΊνΑ. { νοµίζοντες ΠΠΊτΑ. Β τεθνηκέναι 

ὶ εὐαγγελισόµενοί πΏμομποίηρ ὅο, ΠΠ. 

ὃ ἹΤΊτΑ/, 

Ίπττ, 



ΧΙΥ, ΧΥ. λοτβ 
πλ, Ἀ . 

τὴν Λλύστραν καὶ  Ἱκόνιον καὶ Χ᾿Αντιόχειαν' 33 ἐπιστηρίζοντες 
ΤΥΑΙΣΑ απᾶ  ἸΙοοπίαπι απᾶ ΑπθΙοςΕ, οδίαυ κ ῖπς' 

τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ 
τπο Ββοαὶβ οξ{1μο Κἀῑδοῖρ]ος, εχλοτπς [τἩοπα] {ο οομὔίΏ 1ο 1π τηθ 

πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψειυν δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς 
Σα1]ι, Άπᾶὰ ἐ]λαί ἔμτουιρα πιηνπν ᾖἐτρα]αίοης παδί Ὑνθ θηῦΘΓ 1πίο 

τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 399 χειροτονήσαντες.δὲ αὐτοῖς Ίπρεσ- 
ἴλο Ἰηρᾷονα οἳ ἄοα. Απά Παν]ης «Ποδοπ. Σ9Υ ἴλπονη. ]- 

βυτέρους κατ᾿ ἐκκλησίαν,! προσευξάµενοι μετὰ νηστειῶν πα- 
Όσοι] ἀπ ΟΤΟΣΥ ΠΒΣΟΠΡΙ7, Ἠανίπρ Ῥταγοᾶ πνΙἩ 2ΕΑΒΙΙΠΡΒ ΤἩογ 

ρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν. 24 καὶ 
οοππα]εοᾷ Ίλεπι {ο ἴμο ἸΤιοχᾶ, οἳ πποπι {πεγ ηαά Ῥε]]ονοά. Απᾶ 

διελθόντε; τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς "' Παμφυλίαν' 26 καὶ 
Ἠπτῖπς ρὴβεεᾶ {Ἡτοαρ] Ἐ]διάῖα, Ί]πογ ομ11ό το Ἑωηραγ ία, Ἀιᾶ 

λαλήσαντες 3ἐν ΠΕΡΥΡΙ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς ̓ Αττάλειανἳ 
Ἠατίης 8ροκεπ ᾖἹπ Ῥοχρα {πο ἍὙποτᾶᾷ Ίος οιπαθ 4Ο ΥΠ ο ΑἰίαΙα; 

20 κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς ᾿Αντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παρα- 
ππᾶ {ποποῬ Ίλου δα1ἳ]οᾶ το ΑίΙοσΒ, ἩΠοπέο ἴιογ Ἠμᾶ  Ὄεοπ 

δεδοµένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλήρωσαν. 
οοπαπιεῦοᾶ Το ἳΠθ Ρχαςθ οξ ἄοᾶ {ος ἴπο ποτ πνπῖοἩ ὑμογ {α]14]]αᾶ. 

27 παραγενόμενοι.δὲ καὶ συναγαγόντε τὴν ἐκκλησίαν 
Ἅπά Ἠαπ]μς Αττ]γοᾶ απᾶ Πανίπρ ραΐμοτεᾷ δορρίπογ 11ο ΒΕ5οπαΡΙΥ 

ράνἡγγειλαν! ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὺς μετ αὐτῶν, καὶ ὅτι ἤνοιξεν 
ἐπογ ἀοσ]αχοᾶ αἲ] πας "ιά ασᾳοά πα Ἴλοτι, απᾶ ἴπαῦ Ίο οροπεᾶ 

τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως. 328 διέτριβον-δὲ αἐκεῖι χρόνον 
{ο 11ο Ἠηίίοη» οος οἱ Σ1ΐ1. Απιά ἵἨεγ Βίαγεά 1μοτο πιο 

οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς. 
αποῦ "η ΆΠιν]θ πτηΙίἩ ᾖἴπο ἀἱξοῖρ]ες. 

15 Καί Τινες κατελθόντες ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας ἐδίδασκον 
Απά οετγίβῖηπ Ἠβνίηπρ «ΟΊΠθΘ 4οπ ΈΓΟΠΙ «πᾷμα Ἠπετο Ἰοποπίπρ 

τοὺς ἀδελφούς, Ὅτι ἐὰν. μὴ Γπεριτέμνησθεὶ τῷ (ἔθει Μωῦ- 
1πο ἍῬτοείμτοἨ, Ὅπ]εβε το Ὀο οἰχοππιοϊςεᾶ αΕ{ογ ἴηο οαδύοπι οἱ Μο- 
, ρω , 0 θῇ ών] ΄ ο] , 

σέως οὖὐ-δύνασθε σωθῆναι. Ὢ Γενοµένης οὖνὶ στάσεως 
805 ο οαππούῦ Ὄο βανοᾶ. Ἡατ]ίπρ πκοη Ῥ]αςθ ΤΠογ6ξοΓθ  οοπΙπΙΟί1ΟΠ. 

καὶ Ἱσυζητήσεως! οὐκ ὀλίγης τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρνάβᾳ πρὸς 
Απᾶ ἀϊβοιςδίοη. ποῦ 4 Η0[]ο9 Ὁσ Ῥαα] αιιᾶ Έπιπαῦηας ση 

αὐτούς, ἔταξαν ἀναβαίνειν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καί 
άλογα, ΊΠαγ Αρροϊηίεά «1ο 3ρο πρ αῬομ] "αππᾶ "Βαγπβῦαβ απᾶ 

τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ 
ουτῖβΊω Ἅοἵ]Ἠοί 4ζΓοπι απιοπρςῦ ἔπεπα το νμο ΒΡΟΣἴ1658 βπά 

πρεσβυτέρους εἰς Ἱερουσαλήμ, περὶ τοῦ.ζητήµατος τούτου. 
ο]άστς το 1πβα]θπα, δρουῦ νλῖ5 αποΡί1οἩ. 

Ὁ οἱ μὲν οὖν προπεμφθέντες ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας, διήρ- 
ΤΠογ Ὀλάεοᾷ {λοτοξοχθ Ἠπνῖης ῬΡούπ βοπῦ Ξογνγαχὰ Ὦγ «ηο αββειαΏ]σ  ΤῬαρ5εᾶ 

χοντο τὴν τ Φοιμίκην καὶ "Σαμάρειαν! ἐκδιηγούμενοι τὴν 
τηΏτοιρΏ ῬἨπωπῖοία απᾶ ΒΑΠΙΒΓΙ8, τε]ηεῖπς τπθ 

ἐπιστροφὴν τῶν ἐθνῶν' καὶ ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσιν 
οοΏτοχδῖοι οἱ πο ἨπίοηΏ5. ἍΆπᾶ {πογ ομαςθᾶ "]ογ αρτοαῦ το 11 

τοῖς ἀδελφοῖς. 4 παραγενύόμενοι.δὲ εἰς ΥἹερουσαλὴμι Τἀπε- 
1Ἠο ἍὮὈῬτοίμχεῃ, Απά Πατίησ οσοπθ ο 1 ογαβα]οτα 4Πθ6Υ πετο 
[ ἹἩ Β.. {1 -” . λ ΄ ιτ ” ε λ Λ ” 

δέχθησαν" "ὑπὸ" τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν 
πυο]οοπιοᾶ Ὦ πο Ἅκαβδθηϱ]ύ απᾶ ᾖ{ἴῃθ βΡοΡί]ος απᾶ ᾖἴπο 

κ -- εἲς {ο ΤΤΊΤτΑ. 1 κατ’ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους ΙΙΤΤΤΑΥΓ. 
την Πέργην Τ. ο Ατταλίαν ΤΑ. Ρ ἀνήγγελλον Ε1ΤΓΑ. 
τµηθῆτε Υθ ἨΒνε Ῥεεπ οἰχέαπιοῖςεα 1ΤΊτΑ. .-- τῷ ΙΗΤΊΤΑ, 
Ῥρ]ασς) ττς. Υ ζητήσεως ΑΕΤΊτΑΥΓ. 5 -ἵ- τε θοέιι Ἱπτια. 
σόλυμα Ίτ, Σ παρεδέχθησαν μεν πὙθχθ τεοθἰνθα ΤΤΊΙΑΥΓ. «3 ἀπὸ πς. 
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Ίχα, απᾶ {ο Ἰοοπίαπα, 
απ ΑΠΟΙΟΟἨ, 25 ϱ0Ἠ- 
Ἠτπηϊηρ ἴλθ εου]ς οξ 
Ίμο ἀῑδοῖρ]ο», αι εκ- 
Ποτυῖπρ ἴΠοιπ ο σοἩ- 
πίπαο 1π ἴμο Γα1ὔλ, απᾶ 
ἴλαῦ νο πιπδὺ τἩτοπρῃ. 
πΑΠΟὮ χι ρα]αί]οη οἩ- 
{ου 1π{ο ἴλμο Ἱήπρᾶᾷοπα 
οξἑ αοά. 25 Απά Ὑπεπ 
ΊΠΘ6Υ Ὠαπᾶά ονά μπε 
ἴ]οπα οἸάσνς ἵπ οτ6τΥ. 
ΟἨΙΧΟἨ, ηπᾶ πιά Ῥτας- 
οἆ ον {αβδπς, ΤΠεγ 
σοπιπιοπᾶθᾶ Ίἴπεια Το 
ἴπο Τιοτᾶ, ον Ὕποπι 
ἴμογ Ῥε]ετεᾶ, 24 Απιὶ 
αξύθι ἴῃμαγ Ἠαᾶ Ῥαξδεᾶ 
Ἰμτοαρμουιῦ Ἐ]δίάϊα, 
ΤΠΘΥ ϱΛΠΙ06 ἴο Ῥαπι- 
ῬΗγ]ϊα, 395 Απᾶ πηοἨ 
ἴλπογ Ἠαᾶ ῬτεπσΏοᾶ ἴπθ 
πιυτᾶ 1π Ῥοτρα, Τ1εγ 
πποηῦ 4οπγΏ 1Π6ο Αἰία- 
Ἡπ: 326 απᾶ ΊπεποῬ 
βα1οᾶ ἵο ΑπίΙοσἩ, 
ἆνοτα πηθπορ {αγ Ὠιιᾶ. 
Ὄεοῦ τεζοιηασπᾷσᾶ Το 
Τηο ϱτησθ οἱ ο 1ος 
τπο Ἰνου]ς πΠῖοἩ {πΠογ. 
Σπ]β]]σᾶ. 27Αιιᾶ τνποπ 
ΤἨΠΟΥ Ἱνοτο 69116, βπᾶ 
ηαπᾶ μραῦπονιᾶ Ἅἴμθ 
οΒτο] ΤΟΡΟΙΠΟΣ, "αγ. 
τολοβχςοᾶ ο]] ἴπαῦ ἄοᾶ. 
ἹἨπᾶ ἆοπο αν 1χιθπη, 
ΑΠᾷ Ἠο)Υ Ὡς ηπά ορεπεά 
Τηε ἆοος οἱ Γαλ απίο 
ἴπα Εοπίϊ]ος, 28 Αμᾶ 
τ]λοχο ἴΠεγ αροᾷο Ίοπς 
πιο η ἴμο ἀῑκεῖ- 
Τ]6βΒ. 

ΧΥ. Απᾶ κοοτίαϊς 
1ΏΘΏ νγΏ]ςὮ οβΤΏΘ 40ΟΥ. 
ΊτοηΏι ο πᾶθα ἱπαραυ 
άπο Ὀχείητεπ, απ δαῖᾶ, 
Ἐκοερί γο ὼο οἴτομπι- 
οἶςοᾶ αΕί6Γ {πε ΤΠΙΏΠΕΣ 
ΟΕ Μορε5, Το οππποί Ὦθ 
βαπεᾶ. 2 ἨΠεη {μετχο- 
ᾶοτο Ῥαπ] απᾶ Βητηβ- 
Ῥα8 Ἰαᾶ το ϱπια]] αἱδ- 
Βεη»ῖοη απὰ ἁἹδραίη- 
'1οη σίὰ Ποη], ΤΠΕΥ 
ἀοθετιω]π{ᾶ ἐλαῦ Επι] 
Ἀπά ἍὮἨἘιχπαῦαδςβ, απᾶ 
οοτία πα οἴποχ ΟΕ {Πδι, 
5που]ᾷ ρο πρ {ο ὅσα- 
ΕΠΙΟΠΙ πο πο προ- 
Β0]ο5 αιιᾷ ο]άστ5 αοις 
215 αιισβθΊοῃ, ὃὶ Απά 
Ῥεῖηρ υχοασΏῦ ου) 1]λοΙσ. 
πναΥ Ὦψ λαο οἰναγο, 
{αγ Ῥιαςςεᾷ {λγοιισ 
Ῥποπίέο απᾶ Βμανία, 
αοοἰπτίΏς ἴπε οομν.χ- 
Χϊοη οἱ πο ἀελιυῖ]ος 
πης ἴπογ οιιςδεᾷ στον 
1ο απ{ο α]] {πο ντοι- 
χο. 4 Απᾶ νἨσπ Μο 
π/6Γθ «ΟΙΏΘ Το ζογάβη- 
1εηι,ἴΠογ πγοχο τεζθ]γεᾶ 
οἳ ἴῃθ οΏμτοὮ, απᾶ οἵ 

τα {- τὴν ττς, Ἁ εἲς 
α ---- ἐκεῖ ΗΤΤΑ.  ἍὭἕπερι- 

εδὲ Ῥυΐϊ (Πατίηρ {α]ετ 
α Σαμαρίαν Τ. 5 Ἱερο- 
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την αρος{]ες ππᾷ ε]άσχβ, 
Αγά {λεν ἀεο]ιχοᾶ α1] 
ο]άμρς {παδυ ἄοάὰ Ἰαᾶ 
ἆοσιθ ση {λοιπ. 5 Βαΐῦ 
τηεχθ 1Οβ6 αρ οεγίαίπ 
οἵ {πο εεοῦ οἳ {19 Ῥ]α- 
χἱςοΘΒ πἩ]ο] Ῥε]]ατοᾶ, 
Βαγίπρ, Τηπὺ 15 πας 
πιεεᾶ{ιι] {ο οἴγοπτωσϊδθ 
Έλονα, αηΏᾶ {0 σοπιπιλλᾶ 
ἔλεπι ο Κέορ {πο 11 
ΟΕ Μος5εβ. 6 Απά {ποθ 
ΑΡΟΡΙΙΕ8 απᾶ εἰάυτς 
σὐπηδ ἰοπσοίπεγ Του 1ο 
οοιβ]άθΥ οἱ Ελλη! 1ος. 
7 Απᾶ πετ ἐπετο αᾶ 
Ῥεεπ τωτιο ἀἱβραίήηρ, 
Ῥεϊεγ το»θ πλ, απᾶ 
Βα]ᾷ Πίο {Πετῃ, Μου 
ευιᾷ Ὀχείμχος, σε Ἐπουγ 
Ίιον ἔχιαί α ροοὰ πἩΊ]θ 
ΡΟ ἄοά πιφᾶο ολοῖσο 
ΆΛτοηςσ ας, ἴηαί 1ηο 
αοπιῖ]ος Ὦγ πΙΥ πιου{ 
βλοα]ά εαν ἴπε γγοτᾶ 
οἳ ἴ]ιο ρυ»Ρρε], απᾶ Ῥε- 
1ΐοτο. 8 Απᾶ αοᾶ, 
πΏ]οὮ ἈἸπονεα ἴμο 
Πεασίβ, Όατε ἴΏεσα 'πΙῦ- 
1ιερ, ϱἰνϊηρ ἴλεπα ἴπθ 
Ἠο]γ Ποςί, ετεη Ας 
7ο αἰᾶ υπῖο τς; 9 απᾶ 
ραῦ πο ἀβετεηποο Ὦθ- 
Έπρεπ ἩβΒ απᾶ {λοπῃ, 
πι οσε. {Πεῖτ Πεατίβ 
Ψ ἀπ, 10 Νοπ 

1ἨεχΓ6Ίοτο ΠΊἩγ Ἱοπιρύ 
σε οᾶ, {ο ραῦ Α γοΚκθ 
Ρο {πο πθο]ς οἳ {πο 
ἀῑξαῖρ]ας, Ὑηπ]οιἃ πεῖ- 
Ίπος οισς ΣΑἱΠεγβ ἩΟΣ 
πνε Ἡετο αΌ]ο ἴο Ώ6ς 2 
11 Βαΐ πο Ῥε]ῖονο ἐπαῦ 
ἀἨτοπςσἩ «ο ρταςο ος 
Τπε Τιοτᾷ ᾗεει» Οσ]εί 
πνο ᾿Πα]] ρορβατεᾶ,θτεπ 
Ά8 (Πεν. 12 ΊἨεπ αἲ] 
ἴπο πια Ηλ ὑαᾷο Κερί Εἷ- 
Ίεπσα, απᾶ ρατο απᾶ]- 
εποο {ο ΒητηδΏΑς απᾶ : 
Ῥαυ], ἄοο]ατίης πν ια ῦ 
αωΙτησ]ες ππά ἹνόπᾶΕτΒ 
οᾶ Ἠαᾶᾷ πτοπρηέ α- 
ΧΠΟΩῃ 119 επϊ]εΒ Ὦγ 
1ποῦι, 19 Απᾶ αξίας 
ἆἨεγ Ἠπᾶά Ἠε]ά πεῖσ 
Ῥομ86θ, «4Πιθ6 πΏΒΤΤΕΓ- 
εᾱ, βαγίηρ, Μεπ απᾶ 
Ῥτοίητοπ, Πεητκεη ππ{ο 
Ίωε: 14 ΒίπεοἨ ΠβδίἩ 
ἀθο]αχεᾶ Ἠοπ ἄοᾶ αὖ 
ΊπΠο Πτεί ἀῑά νὶδις πο 
ιπ/Ί]ος, {ο {ακο ουῦ 
οἳ {Ποπὰ Αα Ῥεορ]θ 2ος 
Ἠ]8 ΠαΠ1θ, 15 Απάᾶ ἴο 
1Πἱβ αρτθε ἴ]μο π/ογᾶβ 
οξ ἴπο ρτορπεῖίς ; 48 Ἱΐ 
45 πνχ]ίτεηπ, Ἰ6 Αΐίοτ 
τλπῖς 1 σν{1] τείισγτι, απᾶ 
ση] Ῥαϊ]ᾶ πσαϊω {πο 
ἸπΏογπασ]ο οἳ Ὠατίᾶ, 
σιΏ]οἩ 18 Έ]]1οη ἄοπ/τ ; 
απά 1 ση] Ὀπῖ]ᾶ αραῖπ 
Το ταῖηβ ΤΏθχεοξ, απᾶ 

4ΡΛΑ ΕΙ Σ. «ΧΥ. 
, 2 , ιῃ εν . , ο αν 

πρεσβυτέρων, ἀνήγγειλάν.τε ὅσα ὁ θεὺς ἐποίησεν μετ αὐτῶν. 
εἰάετε, απᾶ ἴπαεγ ἀεσ]ατοᾶ α]] ὑπας οά ἀἷᾶ πι Έπαπι, 

ὃ ἐξανέστησαν.δέ τινες τῶν ἀπὸ τῆς αἱρέσεως τῶν Φαρισαίων 
Απαᾶ τορε πρ οετίβίπ οἱ ἴπουθο οἱ Ἅᾖ1πθ βεοῦ ος ἴπο ῬΗαχίδεςΒ 

πεπιστευκότες, λέγοντες, Ὅτι δεῖ περιτέµνειν αὐτούς, 
πνπο Ῥε]]ετεᾶ, ΡΑΨΙΠΡ, Τϊ 19 ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ {ο οἰτομπασίθθ ᾽ ἴλοτα, 

παραγγέλλειν.τε τηρεῖν τὸν νόµμον Μωῦύσέως. ϐ Συνήχ- 
Άπᾶ «Ἠλχρο [ἴπεπι]ίο Ἱεωρ 1πο ἍΊαπ ΟΕ Μο5βθ6β, ἍἜὖγΠετο "ραϊΠοτγεᾶ 

θησαν υδὲϊ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ 
αιοροίπεν 1απᾶ {λαο ΑΡοβί]ε απᾶ ἴπο εἰάετΒ το5οθ πλομθ 

λόγου.τούτου. 7 πολλῆς.δὲ “συζητήσεως! γενομένης, ἀνα- 
115 πις{εχ. Άπά πιιςἩ. ἀἱδοιιδ»ίοἩ. ἨατΙηρ {λχον Ῥ]ασε, "Ἠανίπας 

ο ΄ η α / ” η / α ος 
στὰς ἍἨΠέτρος εἶπεν πρὺς αὐτούς, Α1δρες ἀδελφοί, ὑμεῖς 
Ξχῖσεα “αρ "Ῥείες 5ο 1ο Ίλεπα, Μεν Ῥτείλτοα, το 

ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡ μερῶν ἀρχαίων 4ὐ θεὸς ἔν ἡμῖν ἐξελέξατοὶ 
ποπ Ἠλιαί Έχοπα “4875 αρατ]ψ ἄοᾶ σπορ Ἡβ 6Ί19β8Θ : 

διὰ τοῦ.στόματόςμου  ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ 
ττ 1ΩΥ παου!ἴ]ι [4οσ] -Ἕο θας 1ο ΠβΙΙΟΠβ 1ο Ἠποχά οἳ ἴ]9 

εὐαγγελίου, καὶ πιστεῦσαι. 8 καὶ ὁ καρδιογνώστης θεὸὺς ἔμαρ- 
Εἰαά 91411ρ8, απᾶ Ὦᾖο [ε]ῖετο. Απά ἴπο Ἠθαχι-κποπῖπρ 6οά Ῥουφ 

τύρησεν αὐτοῖς, δοὺς «αὐτοῖς! τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, καθὼς καὶ 
πηλύπθβς Ἅ«ο παπι, ρῖτΙπρ {ο Ἠοπι πο Βρὶτν ἴπο Ἠο]ψ, 88 στι] 
« το Ν ε 2 μ Π ιά 4 ε Ε [ή " ” .ν 

ἡμῖν' 9 καὶ Ἰοὐδὲν'.διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν ἔτε' καὶ αὐτῶν, 
το 8, απᾶά Ῥπΐῦ πο ἀλβεχόποθ εὔπεσα - ᾖπβ ἈλΡοίἩ απᾶ ἍᾖΊμοτα, ; 

τῇ πίστει καθαρίσας τὰςκαρδίας αὐτῶν. 10 νῦν οὖν τί 
Ὦγ πο ἁα1ί1 Πανίπρ ρυσ]πεά ἀπείς Πθατίς, Νου ἐπετεξοχθ νηγι 

πειράζετε τὸν θεόν, ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ τὸν τράχηλον τῶν 
Γεπιρύ το ᾳοά το τυῦ Α7οΚο προηπ ἴλο πθςκ. οἱ 0119 

μαθητῶν, ὃν οὔτε οἱ.πατέρες ἡμῶν οὔτε ἡμεῖς ἰσχύσαμεν 
4ἱδοίρΙθβ, ίσα πιοϊίμες οας {ΑἴΠΟΥΒ 1ος πθ πνετε 9Ώ]α 

/ αὶ ε] 4 μη - ΄ Ἶ ΄ ελ} 1 μη 
βαστάσαι;: 11 ἀλλὰ διὰ τῆς χάριτος Ἡ κυρίου ᾿Ιησοῦ 'χριστοῦ 

1ο θα Ῥιαῦ ἍὮὗὉ ἵἴπθ ἍΡτβ ο [1πε] Τιοτᾶ «9 σας ομσ]ςί, 

πιστεύοµεν σωθῆναι, καθ Ὁν.τρόπον κἀκεῖνοι. 12 ᾿Ἐσίγησεν 
πνθ Ῥε]ῖθυγθ {ο Ῥο Βαγεᾶ, {π {1ο βΑΙΠΘ ΏΙΗΠΠΕΣ 8 {Πεγ α]5ο, "Κορί "Ε]εποθ 

δὲ πᾶν τὸ πλῆθος, καὶ Ίκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου ἐξη- 
1αΠᾶ α]] 1πο τια]θίαᾶθ, ππᾶ ἍἸἨεατά Ῥπτπαραϐ αμᾶ Ῥαα] -- το- 

γουµένων ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τοῖς 
1α πρ πηβῦ ο] “4οὰ ἍᾖΛ}9ἱρ6Π8Β Ἀαππᾶ 3πγομᾶθΙβ ΑΠΙΟΏΡ {Ἠθ 

ἔθνεσιν δι αὐτῶν. 18 Μετὰ δὲ τὺ.σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη 
ημί]οπ ὮΤὮΥ {λεπι, Απιά αξίες πνοτο "ο Ιστ Ἅ31Πεγ δαπςΝ ετοᾶ 

᾿Ἰάκωβος λέγων, Ανδρες ἀδελφοί, ἀκούσατέ µου. 14 Συμεὼν 
471ΠΙ08, ΒΑΥΙΩΡ, Μον Ὀχείμχεη, Ἴθας Ώ1θ, ΒΙΠΠΕΟΠ. 

ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ-, 
το]ηνεᾶ Ἠουγ Ἀχεί, ᾳοᾶ πϊδιὑεᾶ Ἰο1ακο ουί οξ 

ἐθνῶν λαὸν Τἐπὶϊ τῷ.ὀνόματι.-αὐτοῦ. 16 καὶ τούτῳ συµφω- 
ἨπΙΙΟΠΒ α Ῥεορ]θ Ἅ«40Γ Ἠΐ5 πηπλο, Απά σηἩ 118 ΒΡΙΘΘ 

νοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν, καθὼς γέγραπται, 16 Μετὰ 
1πρθ ποχᾶβ οξ ο Ῥτορηείδ: 88 18 Ἠαβ ΌεοἨ γ/τ1{ζεπ, Αγίοσι 

ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοικοδομήσω τὴν σκηνἡν ΙΔαβὶδὶ 
11659 ἐπίπρΑ 1 1] τείατη απἀ Ἅπ]] Ῥυ]]ᾷ αραῖπ {πο ἰαρογηωπο]ο ὃξ Ὠατίαά 

τὴν πεπτωκνϊῖαν᾿ καὶ τὰ Ὁκατεσκαμμένα! αὐτῆς ἀνοικοδομήσω, 
πιἩ]οϊ Ἅᾖ8 Μ41]εῃ; Άπᾶ 0ο ΧΗΙΠΒ ος 1 π 1] Ῥα]]ᾷ βραίη, 

ο θθθθθθθγθθθ------------------------------- 

Ὁ τε ΤτΑ, 
ΙΤΊΤΑΤΝ. 
ἵ-- χριστοῦ ΑΤΤΤΑΥΟ. 
ΤΤτΑ; Δανϊιὸ ἂν. 

5 συνζητήσεως 1.Α; ζητήσεως Τ1ς. 
9 --- αὐτοῖς ΤΤΤΑ, 

4 ἐν ὑμῖν γοι (ἡμῖν )) ἐξελέξατο ὁ θεὺς 
1 οὐθὲν ΤΊΓΑ, ξ---τε νΨ). Ἀ -Ε τοῦ οἱ ἴ]λο αι ΤτΛΑΥ. . 

κ --- ἐπὶ (Υεαᾷ τῷ ὃν. αὐταῦ ΕΟΥ 115 14Π1Θ) 1ΤΙΑΥΥ. ὰ Δανείὰ: 
πι κατεστραμμένα 1; κατεστρεμμµένα Ττν 



ΧΥ. ΑσΤ85, 
ος ὦ πι -λ : 
καὶ ἀνορθώσω αὐτήν», 17 ὅπως ἂν.ἐκζητήσωσιν οἳ κατάλοιποι 
απᾶ υν]] κοῦ αρ 1σ,- ϱο ματ  δπΠιΩΥ “Α6εκ Ἰοιῦ 11ο Ἅχοβίᾶο 

τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη «ἐφ οὓς ἔπι- 
305 Ὢηοη ἍᾖἨΠθ ἍἸοτᾶ, απᾶ, αἱ 1Ἠ6 παΙΙΟἨΒ ἩΡΟἩΠ Πο Ίη8 

κέκληται τὸ.ὄνομά.μου ἐπ᾽ αὐτούς' λέγει κύριος Δὺ" ποιῶν 
Ὄσθι οα]]οά. ΙΩΥ ὨΒΙΠΘ ἼἌροπ 189Ἠι, 8476 [116] Τιοτά  ἍἩὙπο ἆοαΒ 

ταῦτα ὑπάντα.ὶ 18 ΡΓνωστὰ" ἀπ᾿ αἰῶνός πέστιν τῷ θεῷ 
3.μοςο «ἘΠίπσα 1: ΊΟΥΗ. ἆγοχα εἰετηΙύΨ  Ἅαἴθ το ἄοά 

πάντα τὰ.ἔργα.αὐτοῦ.ὶ 19 διὸ ἐγὼ κρίνω μὴ παρενοχλεῖν 
οι Ἠ]8 ΨΥΟΥΚΑΒ, ὪΠπεχοίοτο Ι ἍᾖἸαᾶρο πο Μο {γοτ)1θ 

τος ἀπὸ τῶν ἐθνῶν ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὸν θεόν’ 20 ἀλλὰ 
ἔποςθ πο ΣΓΟΙΣ {πο ἍἨβΙΙΟΠΒ Μάσα το 6οά: ναῦ 

ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς τοῦ ἀπέχεσθαι "ἀπὸῖ τῶν αλισγηµάτων τῶν 
το πντ]{θ το ἔλοπα {ο αὈρίαῖη. 1ΓοΟπι ᾖ1ῃθ Ῥο]]α ζ]οηβ οἳ ἰπο 

εἰδώλων καὶ τῆς πορνείας καὶ "τοῦ! πνικτοῦ καὶ τοῦ αἵματος. 
14915 απᾶ ΣογΏπΙςα ΙΟ απά πυποῦ Ἰ5δἰταπσ]οᾶ απᾶ Ῥ]ουοᾶ. 

21 ἵΜωσῆς'.γὰρ ἐκ- γενεῶν ἀρχαίων κατὰ.πόλιν τοὺς κη- 
Έοχ Ἠορθ8 τοπ Ροποτα[ίοπς «οἳ οἱά 1 6Υ6ΙΥ ον ἍΆ3ΐπορα 3ρτο- 

ρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον 
οἰαΙπαπρ αἨΐτα 148 Ἰηπ ἴ]μο Β7ΏΑΡΟΡΙΘΒ, 6ΤεΣΥ βαὈρα 

ἀναγινωσκόμενος. : 
Ῥοίρ τοιᾶ, αλ ες 3 

20 Τότε ἔδοξεν τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις 
Τηθπ 1ὲ βοοιηθᾶ ροοᾶ ἴοΐπο ἍαΡοβί]οβ π]λᾶ ἵο {πο 6Ι149Υ8. 

νο) ε/ -- α] / 3 ’ ” 3 9 .” 

σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ, ἐκλεξαμένους ἄνδρα ἐξ αὐτῶν 
ση ]τη 3γγῃο]ο 11ο αβ5βεπαβ]γ, οΏοβοπ ΕΠ ΤΤΓΟΠΙ ΑΠΙΟΠΡ {πεπα 

πέµψαι εἰς ᾿Αντιόχειαν σὺν τῷ Παύλῳ καὶ Βαρνάβᾳ, Ιούδαν 
Το δεηπᾶᾷ {ο Απιιος]ι ντα Ῥαυ]  απᾶ ΕΒατπαδαβο ο 114α8 

τὸν ᾿ἐπικαλούμενον! "Βαρσαβᾶν,! καὶ Σίλαν, ἄνδρας Ίγου- 
5υγηπηλθά. Έλχραβας, απά ΜΒ, Ζπηοη. 1]εβᾶ- 

᾿μένους ἔν τοῖς ἀδελφοῖς, 25 γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν 
116 ΒΠΙΟΠΠ Ίηθ ῬτοίΏχοἨ, ἨΠανίηρ τσυτ]τίεη ὮΥ 1ῃοῖν Ὠσπᾶ 

ατάδε Οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσβύτερο: καὶ οἱ' ἀδελφοί, 
ἴλωδ: Το '“αροεί]ες ἈΑπᾶ ἴμο ε]άετβ Αμᾶ {πο ᾖὈῬτοίητεῃ, 

τοῖς κατὰ τὴν Αντιόχειαν καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς 
10 ἴποβο 1 . Απιοςη απᾶ ντα απᾶ ΟἰΠοῖα, Ὀτοίητοτ 

τοῖς ἐξ ἐθνῶν, χαίρειν. 94 Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι 
}. Εποἵη απιοῃς [1Ἡθ] παῦἰοΏΒ, Ριοείίπρ. ΤπαΡπιιςὮ 48 τνὸ Πατε Πεατά πα 

τινὲς ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐἑτάραξαν ὑμᾶς λόγοις, 
«οεγῦαἰω τοπ) απιοηΏροῦ τς ἍἩΠαβτῖηπρ Ροπο συύ {τουλν]εά τοι ἍὮΤγ ποτά, 

ἀνασκευάζοντες τὰς ψυχὰς ὑμῶν, λέγοντες περιτέµνεσβαι 
αρβετῖης ψουχσ 5ου]8, βαγΙπρ [γο παυςέ] ο οἰγομπιοῖεεᾶ 

καὶ τ ο ὃν , Ι τ )ὃ λά θ Ξ 95 ἐδοξ 
Ἄρειν τυν )ομµο»;, οις ου-Οιεστειλαμµενα εΟΟΣΕΥ 

ππ]ᾶ Ἴοορ Ίπο Ίαν; ᾖἵο πηοπι πε βατοπο[βπςβ] εοπαπααπᾶ; 15 5εεπιοᾷ βοοᾶ 

ημῖν γενομένοις ὁμοθυμαδόν, "ἐκλεξαμένους' ἄνδρας α 
ἴο ιβ Ἠαπίαροοπιο ἩΙῃΏφοπθ αρσοχᾶ, ΠΟΡΟ. πποι Το θεμά 

απτρὸς ὑμᾶς, σὺν τοῖς. ἀγαπητοῖς ἡμῶν Βαρνάβα καὶ Παύλῳ, 
το σοι, πα οἵιχ Ῥε]οτοᾶ. Έωχπηῦης απᾶ Ῥαυ], 

20 ἀνθρώποις παραδεδωκόσιν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ 
παρα πνἩο πο ρἶτοπ αρ τηποῖσ 1ϊνερ χοτ 119 

ἰὀνόματος τοῦ.κυρίου-ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 27 ἀπεστάλκαμεν 
1ΝΏ1Θ οἳ ος Τιοχγά :6βιβ Ομτῖςί, Ἠγ6 Ίατο 5ο) 

Βῤ9 
1 π]] ρεί Ἱεαρ: 17 Λας 
1λο χορίάαο οἳ πας. 
χηἱβ]{ 5εο]ς αἴίος {πο 
Τιοχᾶ, ππᾶ α]] ἐπο ἄοπ- 
9165, πρου Ὑνοτα ΤΙΣ 
Ώητηθ 18 οα]]εᾶ, 88111 
{πο Τιοτᾶ, ΊΝΠο ᾖἆο- 
οἱ α]] ἴποβο ἰΠπΐηπρα. 
18 Ἐπούη απίο οᾶ 
ατθ α]] 18 πνοτ]ΚΒ {Γοιπ. 
1ο Ῥερίιπιῖηρ οἳ 11ο 
πιοχ]ᾶ. 19 ἸΥἩοχοίουθ 
ΤὰΥ βεηίεπςς 15, ἰπαῦ 
ππθ ἐτοιρ]ο πο ἴλθια, 
πυ]]ο]ι ΈγΟΠΙ αΏ]οης 111θ 
επιῖ]ος ατο ἰατηεᾷ {ο 
αοᾶ: 20 Ῥαΐύ (μας πο 
πυχ]έε ππτο Τποπα, τΠαῦ 
16υ αὈδία]η ΤΤΟΠ1 Ῥο]- 
161οης οἳ 14015, αλά 
0'οπι Ξογπ]σβί101, απᾶ 
η ἐπῖηρς βἰγαπρ]εᾶ, 
Απ /ΥΟΛι Ὀ]οοᾶ. 21 Ἐου 
Ἰοςες οἳ ο]ᾷ τίπιο Ἠλ 11 
1η ΟΥΕΣΥ ο {γ {]1οπα {πα 
Φχεπςα ἍἨΐπι, Ῥεῖης 
χοιᾶ 1 ἴἩο ϱΥΏΛΡΟΡΙΘΒ 
επειΥ βαρραῦἩ 487. 

29 Τηοη ἨῬ]οβςοά Ι6 
ἴλε αρο5ί]εΒ απιᾶ ε]άετβ, 
πν{{Ἡ Τ]1ο τν πο] «Ἡχο], 
Μο 5εηᾷ «Ώοβοη ππεΠ ΟΕ 
Τλοῖχ ΟΥ «ΟΠΙΡΗΏΥ Το 
ΑΠΙΙροἩ να θα] 
Άπά Βατπαδαβ; παπιεῖψ, 
οπιᾷας θυγπαιησᾶ Ῥητ- 
5ΏΏι8, παπά 145, οΏ]θξ 
11ΟἨ απισησ{ῃο Ῥτεί]ι- 
χ6η: 25 Απᾷ 1Πογ πιτοῦθ 
Τειίέγ Ὦγ ποια αξίας 
1Πἱ5 ΊΙΑΏηΠοΥ; ΤΠΘ 
προςί]ες ππᾶ εἰάετς 
αμᾶ ὨὈῬγείητεη δε 
Ρτεοίϊπς απίο Ἅᾖ1πθ 
ῬχείλτοθηἨ τΥπ]οὮ ατο οξ 
ἴπε επιΙ]θβ 1 ΑπίΙοςἩ 
ππάᾶ Ἀγτία πηαᾶ Ο1]]σοῖα: 
24 ΕΟΤΘΒΏΙΙΙΟἨ 348 Ὑθ 
Ὥπτε Ὠσατα, ἐπαῦ Ὅεν- 
{811 ὙνΠ]σ]ι πνοπί ουξ 
1χοπι ας Ἠατο {ἰτοῃ- 
Ῥ]οὰά τοι πνΙ( πνοτᾶς, 
5ιοτοτγῖπρ γοιτ εου]5, 
βησΊης, Ύο πιμεί Ῥο 
οἰτομπισίδεί, απιᾷ Κεερ 
1ηο Ίατν: {ο σνποτα πθ 
Έαγο πο ει] σοπι- 
ηλπΠΟηΘΗΟ: 20 1ΐ 8ορἵη- 
α(ἱ ροοᾷ ἀπίο ας, Ῥείηρ 
αςδοπιυ]οά ΙΙ οπθ 
ποσοτᾶ, ἴο 5οπᾶ «Ἠοδει 
Ἡ]6η αἀπῖο τοι Ἠτῃ 
ΟΥ Ῥο]ονοᾶ Βατπαῦαβ 
πιά Ῥαα]1, 20π1εὮ τλα8 
Ὥπνο Ἠπζατζεᾶ «μεῖσ 
11νο8 Τοχ 1Ἡο ἨπΙπς ο 
οσ Τιοχᾶ ὕσοδας (Ἠτ]οῦ, 
27 9 Ἠατε βεπὀ {μεγθ- 

µ--- ὁ ΗΤΊς. 9 ---«πάντα ΟΙ ΤΊΤΑΥ. ὮὉ) γνωστὸν ΙΝ. 4 τῷ κυρίῳ το ἔργον αὐτοῦ {ο ἴπθ 
1,οτᾷ Ὠ]5 νγοχ]ς 1,, ἐστιν τῷ θεῴ τὸ έργον αὐτοῦ Ν; --- ἐστιν τῷ θεῷ παντα τὰ έργα αὐτοῦ απΊτΑ. 
κ-- ἀπὸ (}εαᾷ τῶν «οπα Όλε) Ἱπτι[Α|. 3 --- τοῦ 11. 
οα]]οᾶ 1 ΤΊΤΑΥΥ. Ὑ Βαρσαββᾶν ΙΗΤτΑ. κ --- τάδε ΙΗΤΤΓΑ. 
ΥΤΤτΑ. λέγοντες περιτέµνεσθαι καὶ τήρειν τὸν νόµον ΙΤΤΙΑ, 8 
ϱΊΟΡΘΙΑ 1ΤΓΝΓ. : 

24 

ἵ Μωύσῆς ΩΙ 1ΤΤΑΥΥ. Υ καλουµενον 
ν -- καὶ οἱ ()εαᾶ ε]άστ Ὀν εί] 6ιι) 

ἐκλεξαμένοις Ἠανίηρ 



900 . 

Έοτο «αᾶαι απᾶ 91ρ8, 
]ο βΠα]] αἷνο 1ε]] 
ί Τπο Βμπαθ πηρα 
Ψ πιοίἩ. 28 Ῥος 16 

βαθχιρᾷ ροοᾶᾷ ἵο ἴμο 
Ἠο]γ λος, απά Το 8, 
Το Ίαγ προα οι Ἡρ 
Ρτοηίοσ λιιχᾶοςυ πα 
Ί16βο πΏοθΒεώΣΥ ὑπῖπρα; 
29 ἰμκῦ το αὐκίαία 
ἄτοπα πηοβῖα οΏετοᾶ ἴο 
Ὃ ρα Ίτοια Ῥ]οοᾶ, 
ΑΙ Ἐτοιὰ {ΠΊΠΡΒ οἴχαη- 
Ρ]οᾶ, απᾶ άτοπι {οτπ]- 
οπ/Ίοη: χοπ. ὙΠΙσ 
κε ΎὙθ Ίοορ τοιΓ- 
8ο]νες, γο ἈἘΠα]] ἆο 
ὙΝΕΙΙ. Έλτο το πο]. 
0 Φο πω Πογ πγετο 

ἐν τα Τμογ ϱπτηθ 
ο ᾿ΑπϊοσΙ: πιά νετ. 
1μαγ Ὠιιᾶ ραϊπογσᾶ πο 
πηι] 1ο ᾖἐοροίπος," 
Ίπεγ ἀε]ϊνοιοα πα 
ερἰςίέ]ο: 51 τυλῖσ] πνπετ 
ἴπεσ Ἠπά τοπᾶ, 1πογ 
χο]ο]οθᾷ ΣΟΥ ὕ]θ οοΏ8ο- 
Ἰαήοη. 352 Απᾶ ο πᾶςβ 
Άπᾶ Β]]η5, Ῥοϊπρ Ῥτο- 
πείς 4]βδο {πεπιβε]τος, 
ἘκΠποχιθᾶ ἴπο Ῥτοίμτοῃ 
θα της ὙΝΟΓᾷ5, βχιᾷ. 
οοπβσπιο {ᾖεγη. 9 Απᾶ 
Ἀτΐεγ {Πεν Πα {αχτ]ος 
ἴλιεγεα 8ραος,ἴἨεγ εχθ 
Ἰοῦ ο 1η Ῥο8οῬ Έτοπα 
ἴμο ὈχούἨχοι απίο 1π9 
Ώρο5έ]θβ. 94 ΝοίντἩ- 
βἰρμάῖπρ Ἱῦ Ῥ]εαςβθᾶ 
Β]]8Ββ ο αΏρὶᾶθ ἴποτο 
βΟΙ]]. 86 Ῥαπ] α]εο απά 
Ῥατπαβας σοπ{Ιπιιεᾶ {η 
Απιιοσμ, ἑαπσμῖπρ απᾶ 
Ῥγοπσ]ι]πρ {πα πγοχᾶ οἳ 
ἴπο Τιοτᾷ, ΠΙἩ ΙΟΥ. 
οἴπετβ α]5ο. 

36 Απᾶ 8ΟΠΙθ6 ἆαγβ 
ΑΕῦεγ Ῥατ] εαἱᾶ αππίο 
ΒΑΤΠΕΡΑΒ, Ἱμεῦ τι ρο 
βραΐπ απὰ νἱδιν ους 
ὍτοίΏτεη ἶπ ΘΤοχΥ οἳ υγ 
ΨἨοΓο Ίο Ἠβνθ Ρτεασ]ι- 
εᾱ ἴπο γγοτᾶ ο τπθ 
Τιοτᾶ, απἆ»δοεΏονν ἴπογ. 
4ο. 27 Απά Ῥαπτπαρης 
εἰοτπι]πεᾶ ἵο ᾖἴπ]κο 
πλ η ἔποπα 7οἨπ, πἼοςθ 
ἘΠΤΏΑΠΙΘ Ύ/88 Ματ], 
36 Ἑιί Ῥατπ] ἰποαρλπό 
πιοῦ ροοᾷ {ο ἔπ]κα Ἠϊπι 
νηΙτΏ {Ἠθπι, γ/Πο ἳᾱθ- 
Ῥθτίοά Ίτοπι Ποπ 
Ίτοτα Ῥαπρηγ]ϊα, απᾶ 
πιεηῦ ποῦ πΙΌΗ ἔπετη {ο 

/1ποθ πγοτ]ς. 99 Απᾶ ἴμο 
οοπ{εηπὔίοη Ὑ9β 8ο 
Επατρ Ῥεύπθεπ Όποπα, 
Ὅπαῦ πε ἁἀερατυθά 
αευπάᾶογ οπθ ἔχοπη {ο 
οίπογ: απᾶ 5ο ΈῬαγπα- 
ῶδ8 ἰοοὶς Μασ]ς, απᾶ 

ΠΡΑΞΕΙΣ. αυ. 

οὖν Ἰούδαν καὶ Σίλαν, καὶ αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλ- 
ΊΠεχΟΚΟΙΘ αἁμάαβ απᾶ ΠΒ, α]θο 1{ΠΘΠΙΡΟΙΥΟΒ Ὁγ Ἁνιοτᾶ τε]]Ίπς 

κ] ο μα ”ν δν) [ή ξ ὰ , Π 
λοντας τὰ αὐτά. 3268 ἔδοξεν γὰρ ἡὑτῷ ἁγίῳ πνεύµατι 

[σοι] {πο Βαπ1θ {ΠΙΠπρβ, ἍΈος 1ΐῦ 5εαεπιοᾷ Ροοᾶᾷ ἴο ἴμα Ἠο]γ Βριτιὸ 
4, Ἀθ, - ΄ τν ’ ” ΄ ε -- / ) ὃν 

καὶ ἡμῖν, μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ἡμῖν µβάρος πλὴν «τῶν 
Απᾶ Τοπ18, πο ἍἈΕυτίπο . "ο "1 "προμ τοι "ραχᾶέαπ Τα. 
ἓ] ΄ , ἹἩ ε μα θ δν λ [ο] ΄ 9 

επαναγκεςτουτω»ν; 29 απεχεσσαι ει(ωλοσνυτων και 

Ἴμοβο πθουββιι»Υ ΓΠΙΠΡΡ: Νο πρθαϊω  Έγοπα ὑπήπρς βποτὶβοεᾶ {ο 1491β, Ελιά 

αἵματος καὶ ἀπγικτοῦ! καὶ πορνείας ἐξ ὧὦν 
Έτοπα Ῥ]ουᾶ απᾶ ἔτοτα Ὑ]αῖ 15 βἴταλρ]σοᾶ, απᾶ Ίτοτα ογπ]σπδίοα; Έχοτα ἸνηΊολι 

διατηροῦντες ἑαυτούς, εὖ πράξετε' ου. 90 Οἱ μὲν 
Κοσρίπρ ποιιμβε]τοβ, ῄὙο]] 7ο π]] ἄο. Ἀχεσγο]]. . Ἐπεγ 

οὖν ἀπολυθέντες «λθον' εἰς ̓ Αδτιόχειαν' καὶ συναγαγόντες 
4ΜοχΟ4οχΕ, ὈῬοΐηρ 19ὐ ῴο ποπ ᾖἵο Απίιοσμ, Άπὰ Πανίπς Εαϊποχεᾶ 

τὸ πλῆθος ἔπεδωκαν τὴν ἐπιστολήν. 9] ἀναγνόντες δὲ ἐχά- 
"πο πα] αᾶθ ἀε]ιγετεᾶ Ἅᾖἴλπο ερἰβί]9. Απά Παν]ησχοιᾶ Όπως 

} Λ κ [κ ” υδ 4 1 ιλ . 2 

ρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. ὃδ Ιούδας-τε' καὶ Σίλας, καὶ αὖὐ- 
πε]ο]οεᾷ αὖ ἴπο οοπβο]α[ίοἩ. Απιά ζιᾶβς απᾶ βΒί]α5, "4ἶκο 1ὔπεμι- 

τοὶ προφῆται ὄντες, διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς 
Βο]γος “Ρρτορπείς «Ρρεῖηπρ, Ὦγ "ἀϊδοοαχβο παπο] οκποτἰεᾶᾷ τποθ 

ἀδελφούς, καὶ ἐπεστήριξαν. 9 Ποιήσαντες δὲ χρόνον ἄπε- 
Ῥτοίμχεπ, απᾶ ορίαρ]ὶςῃοᾶ [1ποπα]. Απά πατῖηρ οοπ{ϊπιεᾶ ἃ Τ1πιθ ΤπεΥ 

λύθησαν μετ’ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὺς ἔτοὺς ἀποστό- 
πηοχο]οῦ ρο ᾖπ Ῥεμοο Ίχοπιὶ ἴπο ἍἸὈτοίμτοῃ το πο βΡροβύ]ες; 

λους.! 94 Ἀζδοξεν δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ." 96 Παἴλος.δὲ 
-. ραῦ 16 βεοπιρᾷ ροοᾶ το ΒΙ38 Το τοπιαῖπ ἍΊποτθ, Απάᾶ Ῥαα] 

η ο ΄ ; / ” ΄ φ, Δ ΄ 

καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, διδάσκοντες καὶ εὐαγ- 
Απᾶ Βαγπηῦαβ Βἴαγεᾶ 1π Απι]ιοσα, {θποβίπς απᾶ, ὅπ- 

ά Δ ο αι: / - μ ΄ μά γελιζόµενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν, τὸν λόγον τοῦ 
πουποίπρ “υπο ”ρ]αᾶ 5Η πρα "γη ίἩ ".15ο “οίποίβ Ἅπιβηγ-- πο ποχᾶ οἳ ἴμἩθ 

κυρίου. 
1οτᾶ. 

96 Μετὰ.δὲ τινας ἡμέρας εἶπεν ἹΠαῦλος πρὸς Βαρνάθαν,! 
Ῥαῦ αξῦος οογίαῖπ Ἅἅἄαγς βαϊά Ῥαυ] το ΑΤΩΛΡΩΒ, 

᾿Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς.ἀδελφοὺς Κἡμῶν! κατὰ 
ἩἨπατίπρ ὕυτπεα Ῥασ]ς "Ἠιᾶσρᾶ "1εί "αμ 1οο]ς αξίες οἳσ Ῥγείμτοτ η 

ἸΙπᾶσαν πόλιν! ἐν αἷς κατηγγείλαµεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, 
6ΤΕΥΥ οἱσ ᾖπ τΠ]οἈ νθ Ὠπγθ ππποιησθᾶ Πο ποτὰ ο ἴπο Τιοτᾶ, 

πῶς ἔχουσιν. 97 Βαρνάβας-δὲ ἈΠἐβουλεύσατοὶ "συμπαρα- 
Ἡου; Ἅ-Τπαγ μἴ6, Απά ΏΛΥπαβΒΒ Ῥαχροεοά το τακο 

λαβεϊν'' 9 Ρτὸν" Υ]ωάννην! τὸν καλούμενον Μάρκον’ 98 Παῦ- 
πα Ἅᾖ[ποπι] 7οἩἨ. οπ]]θᾶ. Ματ]ς; Σραπ] 

λος δὲ ἠξίου τὸν ἀποστάντα ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπὸ Ταμ- 
αραῦ ἐποπραῦ 16 νγο]] Ἠϊπι πο η Πᾶχαι ἍΊτοπι πετ χο Ῥηη- 

φυλίας, καὶ μὴ-συνελθόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ "συμπαρα- 
Ῥηγ]α, -- απᾶ πεπῦ πού πα Ίπεπι Το ἴπθ ῄποχῖκ, ποῦ 1ο {πκο 

λαβεῖϊνι τοῦτον. 99 ἐγένετο "οὖνὶ παροξυσµός. ὥστε 
Ἅνηιη ᾖ[πετα] ΙΠπ]πι, ΑΤΟΒΘ Ἅ1ποχεξοτθ ΕἴΒΠΑΥΡ οομ[οπ{Ίοπ 5ο ἔλαῦ 

ἀποχωρισθῆναι αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, τόν.τε.Βαρνάβαν παρα- 
“ἀεραχιεᾶ 11ΠοΥ ἍΆΊτοπι 9Π9 αποϊπος, ΕΠ ΒηγηββαβΒ Ἠατίπς 

ὃ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ Ττιγ/. ο τούτων τῶν ἐπάναγκες ἹΤτε»- --- τούτων Α. ἆ πνικτῶν 
1ΤΊτΑ. 9 κατῆλθον ΗΤΤΑ. δὲ. ἡΕτοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς/ νόθο π/Ἡο βεμῦ (πλ 
ΘΙΤΤΤΑΙΥ. Ἂἃ ---ΨΕΥ8ε 84 τΊΤΑΥ. Ἂᾗ πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος ΤτητΑ. κ. ἡμῶν (Υεαᾶ ἴθ 
ὈτοίΏσθι)) οἵτττα γ΄. 
5 -- καὶ ὀἶδο ατττΑ. 

1 πόλιν πᾶσαν ΙΤΤΥΑ. πι Εβούλετο ΤΤΊτΑΤΓ. α συν- ΤΑ. 
Ρ --- τὸν αΙιΑ., 4 ᾿Ἰωάνην Ἱτ. χσυµ-(συν- ΤΑ)παραλαμβάνειν 

ΕΤΤΤΑ. . δὲ οηΏὰ (Ἀτοβθ) 1ΤΤτΑ, 



ο χτι, Ἁ ὁ πρ, 

λαβόντα τὸν Μάρκον ἐκπλεῖῦσαι εἴξ Κύπρον’ 40 Παὔλος δὲ 
ἔάκοη Ματκ 5η]]οᾶ {ο  Οσρταδης Ῥαῦ Ῥαα] 

ἐπιλεξαμενος Σίλαν ἐξῆλθεν, παραδοθεὶς τῇ χάριτι 
Ἠατίπα «ἩοδοἩ. Βἶ]ας Ἅπνοπύ {οσίἩβ, Ἠπτίηρ ΌοσηἨ οοπαπι]{ὗοᾷ {ο 1ο 

"τοῦ θεσῦὶ ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν. 41 διήρχετο.δὲ 
οἑ ᾳοᾶ Ὁυψ πο ἍὮὈτοίἨνεἨ, Απᾶ Το ραρρεᾶ {πτοπρ]α 

καὶ  Κιλικίαν, ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας. 16 Κατήντησεν. δὲ 
απᾶ Οηοῖα, οξἰαρ]ςμίπρ {πο αδεπιρ]ίες. ! Απά Τθ αχτ]γεᾶ 

εἰς Δέρβην καὶ } Λύστραν' καὶ ἰδού, µαθητής τις ἦν ἐκεῖ, 
αἲ Ὥειυο απᾶ 1ψείτα: Άπᾶ Ὀσβο]ᾶ, α "ἀἰβοῖρ]ο 1ορτίαῖπ πνοβ {μενα, 

΄ εν , » ’ ” 

ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικός Ίτινος' Ἰουδαίας πιστῆς 
ἈπουγϊςΏ 

Εγηςσθ 

Ευτία 

Ὅγψ ηαπιο ἍἈΤϊπιοίπθιςδ, 35οπη οἳ α "ποπιςη λοβεγῦκΙπ. βρε]ονῖπρ 
µ . / εν μα) - ε μ 1 ΄ 

πατρὸς δὲ "Ἑλληνος' 2 ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν Λύσ- 
βαῦ [υπο] ἐπίπος κα αχεεῖς, πυηο Ίνας ΌοΓΠθ πΥΙἔπεββ {ο τσ Ἅᾖ1ἴπο π Ἴπε- 

τροις καὶ Ἱκονίῳ ἀδελφῶν. 3 τοῦτον ἠθέλησεν ὁ Παῦλος σὺν 
β Ὑ“Ἀπᾶ Ἱοοπίαπι λὈτθίήητεῃ., Τμ οηπθ Ἅγηςποά αραα] τα ὃ 

αὐτῷ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τοὺς 
Ἠϊτα ᾖΤοβο 2οσίἩ, απά Ἠανίηρ ἔα]κοπ Ἠθ οἰτουπασϊςεᾶ Ἠϊπαι οπ αοοοαΏῖ ΟΕ 11θ 

Ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἔν τοῖς.τόποιο ἐκείνοις' ᾖδεισαν-γὰ 
«1678 ΦΥἩΟ Ὑ/ΘΤΘ απ ἴῃοςε Ρ]ασςβ, Έοτ ἴηΠεγ ΄κπον; 

βἅπαντες τὸν πατέρα αὐτοῦ ὅτι “Ἑλληνὶ ὑπῆρχεν. 4 ὡς.δὲ 
1211 Ἠ]18 Εαΐλοετ ἀπαῦ α 6πνεε]ς Ἡθ π88. Απάα ο8 

διεπορεύοντο τὰς πόλεις Ὀπαρεδίδουνὶ αὐτοῖς φυλάσσειν 
ἴΏοσ Ῥηδδοᾶ {πτοαδηἩ {πο Ἅοἶτῖοβ Τπογ ἀεμτετοά το ἴπετα Ίο Κεερ 

Ν ΄ Δ ’ -α ε . -” εν) όλ. Ν ς ολ Π] 

τὰ δόγµατα τὰ κεκριµένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ "τῶν 
Ὁιο  «ἀθοτοςβ ἀεοε]ᾶρᾶ οἩ. Ὦγ  ἍΤλο βΡροςί]ος απᾶ 1μο 

πρεσβυτέρων) τῶν ἐν ἁἹερουσαλήμ.' ὅ αἱ μὲν οὖν ἐκ- 
ε]άετς 1π. ζετιββ]οπῃ. Τη ἈἴΠεχαξοτε 11ς- 

κλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει, καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ 
Εεπιῦ]]θς ππετο αἰτεπρίλεπεᾶ Ίτπ πο 49, » απᾶ  αροαπᾶεᾶ 1τ Ώαπηρες 
! κα. 
καθ-ἡμέραν. 
.ΘΥΘΙΥ ἄλγ. 

6 ἐΔιελθόντεοϊ δὲ τὴν Φρυγίαν καὶ Ιτὴνὶ Γαλατικὴν 
"Ἠπτιτπρ 2ρᾳββεᾶ “'Ἡηχοιρ] 1ηπά Ῥητγρία απᾶ  ᾖἰἴπθ α]αίηπ. 

χώραν, κωλυθέντε ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι 
οοαπίσσ, Ἠανῖηρ Ῥουπ Ξοχρίᾶᾶσιπ Ὦγ πο ἍἨοιγν Βρϊτιο {ο βΡοα]ς 

τὸν λόγον ἐν τῇ Λσίᾳ, 7 ἐλθόντες ἔ κατὰ τὴν Μυσίαν ἐπείρα- 
1Ἡθ ποτᾶ Ἱἵπ 1, Ἠανίηρ οοπιε ἄοσππι {ο ολάγεία 1πεγ αἰ- 

ζον ἠἈκατὰ! Ἰτὴνϊ Βιθυνίαν Ὑπορεύεσθαι καὶ οὐκ.εῖασεν 
Τοπιρίεᾶ ᾖἴἵο οβΙηγη]α 1ο Ρο; Άπᾶ 3414 “ποῦ ΣεαΠετ 

αὐτοὺς τὸ πνεῦμα]. 8 παρελθόντες δὲ τὴν Μυσίαν κατέβη- 
; Ὅλοπι πο “Ρρισδ; βμᾶ Ὠατίης Ῥαδ5οᾶ Ὁγ ἸΜγδία  ὮΊΤ]εγ οππιθ 

σαν εἰς Τρωάδα. 9 καὶ ὅραμα διὰ Ἀτῆς! νυκτὸς "ὤφθη τῷ 
ἄοιντπ ἴο Ττομς, Απά α τἰεῖοι ἀπτίπρ ᾖἵἴπο πἱρσηί αρρεητοά 

Παύλῳ'' ἸΑνήρ Ότιο ἦν ἩΜακεδὼώνὶ ἑστώς, Ρ παρακαλῶν 
1ο Ρα] : Α. "πιηπ Σοεγύαῖπ "γαρ. 5οξ “Μασοᾶοπῖα 5απάῖηρ, Ῥοβοεοβίπς 

αὐτὸν καὶ λέγων,  Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν [βοήθησον 
πα απᾶ οαγίηςβ, Ἡαπτίης Ῥηξδοά οτετ Ιπίο Νποεᾶοπῖα Ώε]ρ 

ἡμῖν. 10 Ὡς δὲ τὸ ὕραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν 
5. Απ ἹΠεη {πο ΤνίδΙοΏ Το 5.77, ΙΠπιηθάΙα{ΘΙΥ ντε 5οαβΏῦ {ο ρο {οτί 

ν τοῦ κυρίου ΟΕ {πο Τιογᾶ 1ΤΈνΑΝν. 
Σ--- τινος ΕΙ1ΊΓΑΥ. 

Σ -ἕ την τ, 

ΤΤΤΤΑΥΤ. ο... τῶν ΙΤΤΤΑΝΓ. ἆ Ἱεροσολύμοις ΕΠΤΤΑΥΓ. 
ν΄ ϱ Ν΄ νο . 

ΤΤΊτΑ ν. Γ--- την ΙΓΤΤΑ. ξ -Γ δὲ απᾶ (Ἠανίησ 6οΠΏΕ) 1/ΤΤτΑΥΓ. 
1. την’. κ πορευθῆναι ΠΤΤνΑ. 1 -Ε Ἰησοῦ οἱ ἆθσιις αἰΤΤΓΑΥΓ. τη ρευνη η 
3 τῷ Ι]ανλῳ ὤφθη πι. ο Μακεδών τις ἦν (-- ἦν Α) ΕΤΤΑΥΓ. 

τὴν Συρίαν. 

α -Ί- καὶ αἶξο τ[ττ]. 
Ἀ πάντες (ἄπαντες ττ) ὃτι Ἕλλην ὁ πατήρ αὐτοῦ Ππτ. 

901 
- Ἀ 

ββϊ]οᾷ απῖο η) 
40 απᾶ Ῥαα] ος βἱ” 
145, απᾷ ἀορητισοᾶ, ὮῬο- 
1ης τεσρΏμιεπᾶσά Ὦγ 
{Πο Ὀτείμτοη απῖο {ᾳθ 
βταςς οἳ ἀοᾶ. 41 Απά 
Ὢθ Ἱνοπί Ίπτοισα ᾖσ- 
τη πηᾷ Οµ]οία, σοἩπ- 
Άχπη]ησ ΊἨο οΠτιτοΏεβ, 
ΧΥΙ. Τμεπ ομπιο Ἡθ 
το 'Ώεγρο απᾶ Τιγείτα: 
Ἀπά, Ὀομο]ᾶ, α οει ἵαῖπ. 
ἀῑδοὶ]ρ]θ ππηβ τηετο, 
πιαπιρᾶ Τ]παοίΏσιις, 66! 
ΒΟΠ ΟΣ α οστίηῖη πο- 
18Π, ΤΠΙοἃ τνης 
16γγθ6ςΒ, ππᾶᾷ Ῥε]εγεᾶ; 
Ῥαέ 11β {αἴἩοεγ Ίυαδ 8 
ἄτεεκ: ο πυΠΙεὮ σας 
ππε]] τεροτίθᾶ οἳ ὮΥ ἴηθ 
Ὀτεί]τεν τμαῦ πνετε αἲ 
Τῳδίτα απᾶ Τοοπίπτη, 

Ἠϊπι ποπ] Ῥαα] 
Ὥατε {ο Ρο {οτίἩὮ γη. 
Ἠάπα; απά {οο]ὶς αλά 
οἴγοιηοῖθεά Ἠΐπι Ῥε- 
68156 οἱ πο «ἆσθπβ 

ϱ πνηίσα Ὕγετο Ίπι Τ]οβθ 
αιατίετ5: 1ος Ἅ1Πογ 
Ἐπευν αἲ] ἴπαῦ Πϊς {- 
ὍΠογ γνίαβ Α ἄτεεξκ. 
4 Απᾶ 48 ἴΠεγ πεπῦ 
πἩτοισῃ ᾖ3Τμο οἴ]εΒ, 
.μθγ ἀε]ιγεγεᾶ ἴπεπα 
ΤΠε ἄεοτεες ΕΟΥ {ο Ἐεερ, 
τλαῦ σνετο οτᾷα]πεᾶ οξ 
119 αροδί]ες απ ϱ146ΡΒ 
πγΏ]ςἩὮ Ὕγεγο ϱὖ Πεταρα- 
Ίσπα, ὅ Απᾶ 5ο πποτο ἴμθ 
οἩάτεῃμος εβαρ]]εῃθᾶ 
1Π ἴ]μο ΣΑ1{8, απά Ίπ- 
οχεβσεά Ἰπ ὮἨΠπΙΡες 
ἀα1]σ. 

6 Νοπ πἶ]εηπ ἴἨεγ 
Ἠπᾶ ροπο ἰλτοιρποαῦ 
Ἐπτγρ]ία απά ἴπθ χ6- 
Ρίοη οἳἑ Εα]αίία, απᾶ 
πγετο {οτρ]άᾶεη οἳ ἴπθ 
Ἠο]γ ἀποοῦ ἴο Ῥτεπο]α 
νο ν/οτᾶ ἵπ Ααῖς, 7 αξ- 
Τεχγ ΊἨεγ πετο οοἵηε Το 
Δ/γΕΊᾳ, ΤἨεγ αβεαγεᾶ {ο 
Ρο ϊπῖο Βἰπγπῖα : Ῥαῦ 
πο οβριπί  5αβετεᾶ 
ΊἨεπι ποῦ. 8 Απᾶ ἴμετ 
Ῥβορῖης Ὦγ Μγαῖα «βχαθ 
4οἵύ’η ἴο Έτοββ. 9 Απᾶ 
8 ΥβίΟΏΠ αρρεατεᾶ 1ο 
Ῥαα] Ίπ πε πΙρηῦς 
Τποτε 5ἰοοά α Ώιαπ οἳ 
ἸΜασεᾶοπῖα, απᾶ Ῥτατ-ι 
εἆ Πϊπι, ΒΕΥΊΠΡ, 6οπιθ 
οπεσ Ίπίο Μασοᾶοπῖαι 
Απά Ἠε]ρ ας. 10 Απά 
αξνεχ Ὠς Ἠαᾶ βοοπ 116. 
νϊδίοι, Ἱπιπιεᾶ]αίε]γ 
πγε επάεανοπτεᾶ {ο Ρο 

Σ -- εἰς αἲ ττητ. 
Ὁ παρεδίδοσαν 

6 διηλθον Όπεν ῬΡ8β5εα ὑμτοιρα 
Ἀ εἰς 6Ι/ΤΤΓΑΤΨ, 

τι -- της ΙΤΤ{ΓΑΊΝ 
.Ρ καὶ απ Ότττ, 



9605. 
Ἰπίο ἸΜποεᾶοπϊα, αξ- 
Βιτυά]γσ ςατ]ιοτίτς Όλι 
τηο Τιοτά Ἠπᾶ ομ]]οᾷ 
Ἡς 3ος {ο ῬτοαςἩ λα 
ΡοβΡοΙ παπτο ᾖ1μοπι, 
11 ΊἨεχοξογθ ἸοοδίΏρ 
ᾷτοπι Ίτοαξ, Ὢθ ϱπΏ]9 
ση) α οἰταϊραῦ ουχ5θ 
1ο ΒαπιοίΏτασῖα, απά 
τλο πεχί αν ἰο Νοα- 
Ῥρο]ῖ5: 15 απᾶ Ίτοηι 
Ἔπεησοο ἵἴο ὮἘΡΠΙΙΡΡί, 
πνλ]ο] 15 119 ολἩ]εῖ οἶιγ 
οἳ ἐμαῦ Ῥατί οξ Μαςσθ- 

: Δοπῖα, «πά ἃ 6ΟΙΟΠΥ: 
Ἀπὰ νο Νεο 1η {λος 
ον αρῖᾶῖηπσ οεγίπϊπ 
ἄλγδ. 195 Απᾶ οἩη {μθ 
βαὈΏαῦἩ πο πεηῦ οαῦ 
οἳ ἴιθ αγ Ὦγ « τίνες 
5146, τνΏοτέ ῬγΑΥΟΥ πας 
ποπῖ {ο Όε παπᾷε; απᾶ 
πιοςαῦ ἄονπ, αγά 8ρα]κθ 
πηπί{ο ἴ]ο π/ΟΠΙΘΏ π/ Ίο] 
τεκοτίρᾶ (μ1(Πεν.14 Απιᾶ 
β οογα]π ΠΟΠΙΑΓ Ώβπη- 
εὰ Τάΐ4, α β8ο]]ες οξ 

τρ]θ, οξ {πο οἳ υγ οξ 
Ἠγαύ]χα, συ Ώ]οὮ τν οἵ- 

επϊρρεά ἄοἀ, οστά 15: 
πιΏοδο Ἱατό πο Τιοτᾶ 
ορεπας, ἴπαῦ 5ο αἲ- 
Μεπᾷοὰ απῖο Τῃθ 1Π1ηρ8 
πγἨ]οἩ Ὕνοχθ βροκεπ ΟΕ 
Ῥαμ]. 15 Ααά π]ῃοι 
εθ 8 Ὀαρί]πεᾶ, απά 
Ίεχ Πουβολο]ά, εἶιθ Όο- 
βοαρΏῦ Ἡ6, ΞΑΥΙΩΡ, 1Ε 
δὲ Ἠατο Ἰπάρεα παε {ο 

Ξα1{πΕα] 6ο Ό]πε Τιογᾶ, 
60πΠ1θ ΙΠπίο ΠΙΥ Ἠομβθ, 
Φπᾶ αρῖᾷο {ᾖεγαο. Ατιᾶ 
ΕἩθ οοπβἰχα]πεᾶ 5, 
16 Απᾶ Τῦ οππιείοΓρας5ς, 
5 π/θ ἹὙεπῦ 6ο ΡΓΑΥΟΣ, 
8, οθεμαῖπ ἄατηςε] Ῥο»- 
Βοβςθά στ] α βρἰ}1{ ος: 
ἀϊνιπαδθίοιη πιεῦ τἩς, 
πιἨΙοα ἍὭὈτοιρηῦ Ἠον 
ΣΩΗΦΙΟΓΒ 111ΟἩ απ Ὦγ. 
ΕοοἰἩΏκαγίηπρ: 17 ἴπο 
ΒΑΏΙΟ {ο]]οιοεᾶ Ῥαι] 
οπᾶ ας, απά οτἷεᾶ, 5αγ- 
1196, Τ]ο5δθ ΠΙΟΠ ατα ίπο 
βεγναηΐς οἳ ἴπο πιουῦ 
ἨϊσιΏ ἀοᾶ, πΏῖοϊι ϱΏεὶν 
ππίο ας {με Ἵνηγ ο 
βη]ναβῖοα, 18 Απά είς 
ἀῑᾶ 9Ἡο πΙΛΩΥ ἀ:π8. 
Ῥιή Ῥαπ], Ὀοῖις ϱτῖου- 
εᾱ, ἑατιεᾶ απά 5α]ὰ {ο 
{19 αρ]σῖε, 1 οοπιπιωΏᾶ 
τΏοῬ 1Π ΤΠθ παπιθ οἙ 
Ἴοεας ΟἨτὶςῦ ἴο ο0Π19 
ου οξ Ἠετ. Απᾶ Τε 
ο.ΊπἼο οαῦ {πο ΑπΠ]ο 
Ἠοαχ. 19 Απᾶ πἨοπ 
Ἡεχ τιββίθχς5 8. ἰπαῦ 
Τμο ηορε οἳ ἐΠοείτ ϱαῖπε 
πια ΡοΠ9, 1πεν οδαβαῦ 

γ- 
Τ 

α---την 1Π1:. 
κ δὲ τΤΊτΑ. 
5 πύλης ραΐθ 1ΤΊταΥ. 

9 -- τὴν τῃο Γρ]ασε {ος] ἹπττΑσγ. 
Ἀκατακολονθοῦσα 10ἱοπ/]Ώρ ττε. η 
ἢ µένετε 1 ΤΤΙΥ. 

π Νέαν πόλιν τῖττ. 

ΠΡΑ ΑΣ ΕΙ Σ. ΧτΙ. 

εἰς τὴν" Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς 
το Μποθᾶοπῖα, σοπο]α πας ἡλαῦ "πμ "οπ]]οᾶ ας 

τὁ κύριο  εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 11 ᾿Αναχθέντες 
1:µμο "]οχὰ ᾖἴο ΑΏπουπςθ 1Ἡε ε]αᾷ Ηάϊπρο ἑο Ίλποπι. Ἠανίηρ εα{]εᾶ 

Σοῦνὶ ἀπὸ ἵτῆς' Τρωάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμο- 
{Ποιοξοχθ {τοπ Ἔτο8ς 

θρᾷνην, τῇ-ττε! 
τμχασία, απά ου {Ἠο9 Το]]ονγίπρ 4αγ ἴο 

εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη τῆς µερίδος Στῆς' 
το ΡΗΙΠΙΡρΡΙ, πνπίεη ᾗἹ ᾖΠπε] ΕΒχεῦ 596 [5.188] “ρατί 

Μακεδονίας πόλις, κολώνια. ΄Ημεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει δια- 
508 “Ἡαοθβοπία 36ἱ0σ, Ἁ οΟΙοη7. «Απάᾶ πο πθτο ἵπ Ἅᾖτλίς οι δίατ- 

τρίβοντες ἡμέρας τινάς, 19 τῇτε ἡμέρᾳ ᾿τῶν σαββάτων 
1πσ -4απ85 Ἰοεχίαίη. Απά οη ἴἩθ ἂαγ οἳ {μθ 5αυῬητ]ι 
ἐξήλθ ατξω" τῆς Απύλεωσϊ ν : ὅ οἱ ; ἕήλθομεν "εξω" τῆς πόλεως" παρὰ ποταµόν, ο ἐνομίζετο 
πνς νου {οσί] ομἰδιάε 1ο οἵτσ τν Ά ΣΙΝΟΣ, ΤΥἨΟΓΕ ΤΥΒΒ οΠΒίΟΠΙΑΙΥ 

προσευχὴ! εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελ- 
Ῥχαγεσς 1οῦς, απά Ἠατίηρ β8ύἀΟΜΗΠ ἍἩὙΠΘΑΡΟΚΟ Ἂᾖο ἰλα 3πλο 3ο11ΠΘ 

θούσαις γυναιξίν. 14 Καΐ τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορ- 
“Γορείπεςτ πΟΠΙΕΠ. Απα 3 εετίαῖπ ΥΟΠΙΑΠ, Ὦγ πας Ίσα, α εεἶ]ες 

φυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβοµένη τὸν θεόν, Ίκουεν" 
οξ νψιατρ]ο οἑ Γυ]ιε] οἵυσ οἳ Ταγατῖτα, πνλο τν ογ»αῖμρεᾶ, ἀοά, πας Πθασίης; 

ἧς ὁ κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς 
Οἱ π/ποπα πο Τοτᾶ ορεπεά 1ηθ Πεατῖ το αξτεμά {ο ἴπο ἐπῖπρε 

λαλουμένοις ὑπὸ “τοῦ! Παύλου. 15 ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ 
βροκεπ’ ολο Ἔαπ]. Ἅπιά πνΏοἨ ερ Ίνας Ὀαρίϊσθᾶ αιὰ 

ὁ.οἶκος αὐτῆς παρεκάλεσεν λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ µε πιστὴν 
Ί6χ Ἠοις5θ 5Ώ6 Ῥερδοιραῦ ΒΗΥΙΠΡ, 18 γο Ἠαμγο Ιπάρθα πιο {ιά λΕα] 

τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν.οἶκόν.μου, ἁμείνατε" 
1ο ΐπθ Τιοτᾶ 1ο0θ, Ἠατίηρ επίιενεά Ἰπῖο πα” Ἠουκε, αὐιᾷες, 

καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς. 16 ᾿Ἐγένετο.δὲ πορευομένων ἡμῶν 
Απά 5Ώοςσοβιχγαὶποᾶ πβ. ΑπΠά 1ῦ οπΏ]ο ξο ΡΗ58 38 Ίν6 ποτο ροἶπα 

εἰς ὁ προσευχήν, παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα 1Πύθωνοσϊ 

Ἠγθ ος Ώ1θ σνΙ{Ἡ Ὢ αἰχαϊρΏῦ 6οΙ8Θ {ο ΒΑΤΠΟ- 

ἐπιούσῃ .. εἰς ὙΝεάπολιν,! 19 τἐκεῖθέν τεῖ 
“Ἀθαρο]ς, Άπᾶ ἴποεπορ 

1ο ΦΣΑγοΣ, α "ἆππιδε] Ἀορτίαίπ, Ἠατίης α δρ ο Ργίμου, 

ξἀπαντῆσαιὶ ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς 
πηρε μ5, πο 3σα]1π. μπα Ῥχοιιβαῦ 

κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη. 11 αὕτη Νκατακολουθήσασαϊ τῷ 
Ίο Ὠσς πιαδίοσ5 Ὦγ ἁἰντινίπς. 916 Ππατίης {ο]]ουνοά 

Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι 
Ῥαυ]  απᾶ -Ἡξ ο]ος ΒΗΥΙΗΡ, Τπύδυ Ὦ]ΟἨ. Ῥοπάπιοα 

τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν Ἱἡμῖνὶ 
ο (1ο "ἀοά 1Μο»ῦ "ΗΠΙρῃ ατε, νο) ΑΠΠΟΙΙΗς6 το τις 1ο] 
εσν ΄ πι . 3 η αι. 4 ῃ εδ Ἔ 
ὁδὸν σωτηρίας. 18 Τοῦτο.δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἦμερας' ὅδια- 
ἹνΑΥ ΟΕ 5α]ναβίοη. Απά {5 9Ἡο ἀῑά 4ος ἍΤΙΑΠΥ ασ, 3Ῥαΐπσ 

. Ν κ « " ῦλ Ν 3 ΄ ”- ΄ 1. 

πονηθεὶς δὲ Κὸϊ Παῦλος, καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι εἶπεν, 
ααἱςιχοξβςεεᾷ Τραῦ ρα], ᾿. απά Ἠανίπςο ἵαχποά ἰούλμο οαρὶγῖε ππ]ά, 

Παραγγέλλω σοι ἐν Ἰτῷ! ὀνόματι ᾿Ιησοῦ χριστοῦ ἐξελθεῖν 
1 «πΏαχρο μεθ Ἱπ ᾖἴπο ΏΒΤΙΘ ο ζεραςδ (Ομγὶδ {ο σοι1θ οιιξ 

ἀπ᾿ αὐτῆς. Καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ.τῇ ὥρᾳ. 19 ᾿Ιδόντες. δὲ οἱ κύριοι 
άτοπι ἍὮἨθγ. Απά 16 οβππο οαῦ ἴἨο ΡάΠ1θ Του», Α πα "ροοῖησ Ἀμιηδίοτς 

. ν ο .9”ν ς ὁ ῃ » ΄  ν Γ , 
αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας.αὐτῶν, ἐπιλαβόμεναι 

ΊἨος ᾖἵλαί πας 6οΠθ ἰηπο Ἠορθ ο τμεῖσ ϱα11, Ἠανίπς Τλκοιι Πο]ᾷ ος 

: ὀθεὺς ἄοὰ τπτ. . Σδὲαπᾶ (Ματίηρ βαεά)τα. ἡ-- τῆς ΗΤΊΑ. 
α κἀκεῖθεν ΙΤΤΑΥ.  --- της Ι1τ. 5. ἔξω γι. 

υ ἐνομίζοµεν προσευχῆν νγθ 5αρροβθᾶ ΡΙΑΥΟΝ ι.1Τς, ο--- τοῦ τΐς, 
{Τ]ύθωνα ΙΤΊτΑ. Ε ὑπαντῆσαι ΤΝΓΑι 

ἁγμῖν [ο γοι ΕΤ, ᾖἕ--όὸ τι. ᾖ-- τῷ ΗΤΤΑ, 



Άστβ. ΧΥΙ. 
Ξ - Γ -- ν η 

τὸν Παῦλον καὶ Ἀτὸν! Σίλαν εἵλκυσαν εἰς ἡὴν ἀγυράν 
Ῥυα]. απα. Βΐ]α5 {1πεγ ἀτιρρος [γΠοπι] πο 1Ἡθ Ἅτπιρχκοῦ 

ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας' 390 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς 
Ῥο[οτο Ἅ-]ο Μη η κο η απᾶ ἨΠπτίηρ Ὀτοιρηῦ πρ Ἅἰποπ ἍᾖΤο ἴ1θ 

στρατηγοῖς "εἴπον,' Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσφουσιν ἡμῶν 
οπρίαἰΗ8 5αἱᾶ, Τπομθ ΏλεἨ. 3ρχοοοῦἹπρ]γ "Ιχοπρίο ὅοισς 
μ ΄ ” δ ον « ΄ 3 / ” 

τὴν πόλιν, Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες"' 21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη 
σοἳΐγ, 310778 αροΐπᾳ, ο ΔΏ ᾳππομηςσθ οΠΒΤΟΙΑΒ 

εν » ” « ν νά 3 μυ ο. . ΄ 

ἃ οὐκ.ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν, Ῥωμαίοις 
ν/λ1σἩ 10 15 ποῦ ]ατνέα] Μος 48 το τοσείγθ ΤΟΥ ἴσιάο, 3ΤΟΙΙΛΗΒ 

οὖσιν. 99 Καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ αὐτῶν, καὶ οἱ στρα- 
αροίηρ. Αιᾶ τοβθ πρ τορεΐλεσ ἴπθ οτοπά αραἰπαδῦ ποια, απᾶ ἴπο "ο.Ρ- 

τηγοὶ οπεριῤῥήξαντες! αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβὂί- 
41 ηΒ Ἱαν]Ιπς ἴοτῃ ο «οἳ ἔποπι ἴΠθ ϱατιλεπῖς οοπιπηπᾶσᾷ Το Ὀουῦ Γἔποπα] 

ζειν 3989 πολλάς.τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγάς έἔβαλον 
πΙ(Ἡ τος. Απά "πιαπγ Πανίηρ ΞΙπίά 50η θἴπεπι “ΒίσΙρο5 ἴλεγ ομδὺ Γἔποτα] 

εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες 
1πτο ὮΤΡΕΙΡΟὮ, οπατρῖησ ΒΗ46ΙΥ 

αὐτούς' 94 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην Νεἰληφὼς' ἔβαλεν αὐτοὺς 
18110Υ {ο κεερ 

ΤΠεπι; πνπο -ᾱ 3ζΠαχρο 1µπςὮ ἍἈἨλπτίπς τεοε]τοᾶ {Ἠταρ ἵπουι 

εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακήν, καὶ τοὺς.πόδας Ἰαὐτῶν ἠσφαλί- 
1η1ο ἴπο ΙΠΗΟΓ ΡΕΙΡΟΗ, απᾶ ΜΠοῖτ {6οἵ, βοουτε, 

σατο! εἰς τὸ ξύλον. 326 Κατὰ.δὲ τὸ µεσονύκτιον Παῦλος καὶ 
το ἴπο βἰοσκΒ, Απα ἰοπεβτάς πηἰἀπιρηυ αυ] βιιά 

Σίλας προσευχόµενοι ὕμνουν τὸν θεόν᾿ ἐπηκροῶντο 
βί]α8 ῬτασΊας ΊΤ6ΥΘ ΒΙΠΡΊΏΡ ΡΓα156Β {ο αοᾶ, «]]οἰθιιθᾷ 51ο 

δὲ αὐτῶν οἱ δέσµιοι. 36 ἄφνω.δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, 
αρπᾶ διποπι 'ἴμθ 3ΡΓΙ6ΟΠΕΥΒ, Απάὰ ειᾶᾶεπ]γ Σεατίπαμακθ 11Ἴεγο γιος ὃν "ρτεαῦ, 

ὥστε σαλευθῆναι τὰ, θεμέλια τοῦ δξσµωτηρίου' "ἀνεῴχθησάν!ὶ 
βοϊμαῦ ψετεεΏακεπ {πο ξοαπἀα[ῖοπ8 οξ ἴ]ο Ρτίδο», Ἄπγετο Ἄοροπεᾶ 

τε! παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη. 
αππηᾶ Ἱπαπιθι]αίοιγ "υπο2άοοτβ 11, απᾶ 50/41] Ίτῃο ΄ροπᾶς πετε]οορεᾶ. 

27 ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ, καὶ ἰδὼν ἀνεῳγ- 
Α πα "Απ/οΚκο 5οπῦ 50 ἼβἼεορ ὁΡεῖηςρ ᾖ31πο ἍΠαϊ]οτι απᾶ βοεῖηπσ ορεποᾷ 

µένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάµενος ἵ µάχαιραν "ἔμελ- 
11ο Ἅἆοοτν οξίμθ ἍΡΕἱδοΗ, Πανίηρ ἀταπγη. ϱ 5Υοτά ο] 

λεν! ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νοµίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσµίους. 
ρου Ἠ]ιηδο]ξ {ο ραῦ {ο ἀθαίῃ, βαρροβΊπς Ὥαὰ «δοωρεάᾶ 1πθ ΤΡΙΥΙΡΟΠΟΓΣ. 

28 ἐφώνησεν.δὲ Ἱφωνῇ µεγάλη ὁ Παῦλος! λέγων, Μηδὲν 
Βαἱ "ολ]]οά "ομὺ ἁγγΙιῃ δᾳ]νοῖορ δ]οιά αρα] ΡΗΥΊΩΡ, 3Νο 

πράξῃς σεαυτῷ κακόν’ ἅπαντες.γάρ ἐσμεν ἔνθάδε. 99 Αἰ- 
1ᾷο Σο “Ἠηγεο]ξ Ίπ]υτγ: 4ος "α]] 1ππθ "Ατθ ἍἈἨστο, "Ἠατίης 

τήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἔντρομος.γενόµενος προσ- 
Σαρκοά “5ος Ἰηπᾶ Ἡρμίς Ποταδμεά ἵα, απά ἵτεπιρ]ίπς 491] 

ἔπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ Ἀτφὶ Σίλᾳ΄ 90 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς 
ἄοπγη Ώδέοτθ Έαυ] απᾶ 1115. Απά Πατίηρ Ῥνουρπῦ πετ. 

έξω ἔφη, Ἐύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ; 
ουῦ Ὦθ θωίᾶ, Θμ5,  Ὑπλαῦ ἵς πβουβραχΥ Σο πιο ἰοάο λα Ττηαγ )λθ Σ5αγεᾷ 2 

91 Οἱ δὲ Σεῖπον,ὶ Πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Ἀχριστόν,! 
Απά {ηογ καϊᾶ, Ῥο]οτο Οη ᾖἴπο ἸΤοτᾶ 1 6α5 Οητίςη, 

καὶ ᾿σωθήσῃ, σὺ καὶ ὁ.οἶκός.σου. 93 Καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ 
Απά ἴποα 5Ἀα]ῇ Ῥο βανεᾶ, ἴ]λοι απᾶ ᾖ{πγ Ποπςο, Απά ἍΤΠεγ 5Ροκθ {ἴο Εῖπι 

πα... τὸν Α. 
οὐτῶν 1 ΤΤτΑ. 
7 Όμελλεν ΌΤΊτΑ.. 
. ---χριστόν ΙΤΤΤΑ. 

η εἶπαν ΙΊΤΤΑ. ο περιρήξαντες 1ΠΤΤΑ. 
Σ ἠνεώχθησαν ΙΠΥΑ; Ἠἠνοίχθησαν π. "δὲ ττττλ. 

η -- ὃ υτῖτ; Παῦλος φωνῇ µεγάλῃ 1, 

τῷ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν κ 
ἴμο 

“Ρ λαβὼν ΙΤ ΤΊΤΑΥΓ. 

:969 
”Ῥαα] απᾶ 3118, οειιά 
ἆγοτν (ιέπι Ἱμῖο 1πθ 
πιητκοίρ]ασς πηῖτο {λα 
πα]ου», 30 οχιᾶ Ὀτοιςμῦ 
Ίηεπι ἵο ἴμο τναμ]β- 
ἔτωτυ», 8αγ1π5, Τ]1ςβθ 
ΤΟΠ, υὑοῖηρ ουν, ἄοςκ- 
οεοάἰμσ]γ ἰτοιν]ε οἳχ 
οἵυψ, 31 απᾶ ἴσβολμ ους” 
1οπ15, Ἁμίοι ἁτε ποῦ 
1βπν{ά] {ος 5 Το το- 
οεἵτε, Ἠ(ΙίΠες το οὗ- 
86116, Ῥοΐηπς Ἠοπιυ», 
20 Απᾶ Ίἴλο πια] 14ο 
10506 αρ Ίορείπα Ἡᾱ- 
Ραϊπδί ἴποπα: απᾶ 119 
τωβρβ]δίτα{οβ τοῦ ο 
'λοῖτ οἱοῦἩεΒ, απ οοπι- 
Ὠηλαηπάσςᾶ {ο Ῥονῦ {ᾖοπο, 
25 Απ πΠευ {Ἠεγ λαᾶ 
1α1ᾷ απ βἱτῖρος α}- 
ΟΠ Τπόπι, Τπεγ οαδῖ 
ἴλοπι Ἰπίο ἍὮΛΡΙΙΣΟΣ, 
ολατρΊηρ ἴπο 191]1οχ {ο 
ϱὐρ ποτ ἍΕβα1θ]γ: 

24 1νΠο, ΠὨανίηρ τεσοῖν- 
οἆ δα α επαχρο,τΏσαδς 
ἴπεπι 1πίο 11ο 1ωπες 
χο, απᾶ πια μείς 
ᾶσοί {95ύ ἵπ τηε 5ὐοσ]κς, 
20 Απάα αὖὐ πιάπῖρΏς 
Ῥαυ] απ 15 Ῥταγεᾶ, 
Αλιά 8415 ΡΥΔΊ505 ΙΙΠΤΟ 
οά :.ππά ἴΠο ΡΓΙΞΟΠΟΤΒ 
ἌὭρατά Τμεπι, 26 Απά 
Φυ(ιἀεη]γ {πετο Ίη5δ 8 
Ετεαῦ εατίπαπακε, 5ο 
ἴλαῦ {1ο {οἀπάπτίοπβ 
οἳ 19 Ῥγίδοπ Ὑποτθ 
ΒΏΩΚΕΠ: απᾶ 11πΠιθ- 
ἀἰπιεΙγ α]] πο ἄοοτβ 
πγετε ορεησᾷ, απᾶά 6Υετγ 
οΠ6)5 απάς Ἱνετε]οον- 
εᾱ. 27 Απᾶ ἴπε Ἱευρος 
οἱ {με ρεῖδοπ ασια κίηςσ 
οαῦ οἳ ἨΙ5 σερ, α]ιά 
βεοῖης πε Ῥεῖδοη ἆοοΓΒ 
ΟΡΟΝ, ἃε ἀγοσν οαῦ Ὠίβ 
5ΝΟΥἀ, απά που]ἆ Ἠπτο 
ΚΙγσά Ἠϊταςε]{, 5αρροξ- 
1πςδ Ίληῦ τηο ῬΓί5ΟΙΕΤΒ 
Ἰαά Ὄθειπ Βεᾶ. 28 Βαῖ 
Έα] οτῖοᾷ γη{Ἡ Α ]οαᾶ. 
νοίοθ, βΗΥίΠΡ, ο 1ησ- 
50] πο Ἠλγπῃ : ΣΟΥ τνθ 
819 311 Ἠετο. 20 Τπετ 
Τε οα]]εά Γος α 11ρ0, 
απᾶ βρτλησ ἸΠ, «ἀπ 
οµπ]ο Ἰχοπιν]]ως, απᾷ 
461 ἆἀοπῃ Ὀοίοχθ 
Ῥαυ] απά 8145, 90 αιιᾶ 
ῬτουρΗί ἔποτω οα8, απᾶ 
5814, Ῥὶτ., π]λαῦ τηυ»ῦ 
1 ἆο {ο ὃῬο Βωτεά 2 
9] Απάᾶ {Πεγ βαἷᾶ, Βο- 
Πογεοπ {πο Ιιογᾶ 1 εδαβ 
Οητῖςι, απά {ποι β]α]6 
Ὦὸ Βαγό6ὰ, απά ΤΗΥ 
ὮἨοιβο, ὁὅδ Απά Ίπεγ 
8ρυκο απίο Ἠῖπι 119 

4 ἠσφαλίσατο 
: -- την τε (5ννοτᾶ) τν. 

Σ--- τῷ ΗΤΤΑ. } εἶπαν ΠΤΔ, 



664 
πνοχᾶ οἳ ἔπο Τ,ογᾶ, απᾶ 
το α]] ἴιαῦ πνοτε ἵπ 
Ἠϊ6 Ἰομβο. ὃδ Απᾶ 
ο {οο]ς 1161 ἴἩθ εα]ο 
Ῥους οἳ ἴπο πὶρ]ηῖ, 
Ἀπιά ππε]οᾶ ἐλοῖν 
Βιτῖρες5; απᾶ της Ῥαρ- 
τῖσεα, 1ο Απᾶ Α]] Ἠ18, 
εἰταϊσ ένα. 34 Απᾶ 
ὪγΠπθη Ἡρ Ίπᾶ Ῥτουρδηό 

« Ὅποπι Ἰπίο Ἠϊ8 Ἠουςε, 
Ὢθ δε παπί Ῥοᾷοχθ 
ἔῃατα, απᾶ το]οἴσθᾶ, Ῥε- 
ονίπᾳ {π οά ν Ἡ αἩ. 
Ἠϊ8 Ἠοιβθ. ἃ3δ Απά 
Ψ/Πθη 165 Ὑγπβ ἄαγ, ἴλε 
πωβρ]βἰχα[οβ βοπί 1ηε 
ςοτ]θαπΏίςβ, ΒΑΥΙΏΡ, Τεῦ 
Ἴμοεε ΠΕΠ Ρο. 36 Απᾶ 
{Ἠο Χσσρογ οξ ἴμο Ῥχί- 
ΒΟΠ Το]ά (Ἠ15 δαγίηµ Το 
Ῥπα], ΤΗε τααρ]ςίταἴθἙ 
Άπτο εοπἰ Ίο Ι66 σοι 
Ρο: ΠΟΥ {ποτρξοτο ἄθ- 
ΡΑΧΤ, Απᾶ Ρο 1π Ῥεαςσο, 
37 Βυΐ Ῥατ] εηἷά ππῖο 
ἴπεπι, Τµεγ Ἠαγο Ῥερί- 
ΕΩ 36 ΟΡΕΠΙΥ Ἱποοηὴ- 
ἀεπιπεᾶ, ΛῬεῖηππ Ἑο- 
ΙΠΒΗΕ, ΑΠᾷ Ἠατο οαβ/ 118 
ἀπΐο Ῥεῖσοἃ ; ἈπΠᾶ ΠΟΥ 
ἆο ἴπογ Ἐλταςύ ας οαέ 
ρτϊνιγ υγ τετῖ]γ; 
Ῥαῦ ει {παπι οοπιθ 
Τπθπηεε]νθς απᾶ {είςσ] 
τπ8β οαῦ, 38 Απᾶ πο 
Εεγ]εαπίςβ 1{ο]ᾶ ἴπεςθ 
πποτᾷς απῖο {πο ταβρίδ- 
1χβίθ8:απά {ῃεγ {εητεᾶ, 
ποπ 11167 Ἠεατᾶ Ἠιαύ 
.1εύ ἍΊπεχο ἘοπΙΒΠΒ. 
39 Απάᾶ ΊΠεγ οβΠ1θ βπΠᾶ. 
ἼοεοιρΏύ {Ίπαεπι, απᾶ 
ΌτοιαρΏέ {λεπι οα8, απᾶ 
ἀες]τοᾶ {λεπη ο ἄορατῦ 
οαῦ οξ με οἳ υγ. 40 Απᾶ 
νπεν πεαῦ ου οἳ ἴ1θ 
ΡΕΙδΟΠ, ηπᾶ επ{ογεᾶ Ίπ- 
το {λα ᾖοιισα οΓ1ψα]α : 
Επά Ὕπεη 1πεγ Ἰβᾶ 
Βεοη ἴ]λε ὈτείἩτεΠ, ἴμεν 
ουπαξοτγ[εᾶ μεσα, οπάἀ 
ἀθρατεᾶ. 

ΧγΠΙ. Νοη πἨεπ ουν 
Ἰβᾶ γμαςςσεᾶ {πτοιρη 
ΑπιρΏιρο]ϊ5 απᾶ Αγροι- 
1οΠ1Β, ΊΠεγ οἈπιθ Το 
ΤἩοβδα]οηίσοϐ, ὙΊηεχθ 
88 ἃ ΒΥΠΗΡΟΡΙΘ οἳ 
{χο ζ6μβ: 2 απᾶ Ῥαπ], 
Ώ5 ἨὨϊβ ΠΙΑΠΠΘΣ Ὑβς, 
σ/θηξ 1π ἀπίοἴμεπι, απά 
ἴητυο εαὐὈβίλ ἆαγ8Β 
χυββοπθοᾶᾷ πΙιἩ παπα 
οαῦ οἳ ἴπο ποτῖρδωταΒ, 
3 ορεπῖπρ απᾶ α]]ορ- 
1τρ, παῦ Οµτ]δύ πιπδί 
ἨθεάΒ Όαπτο βιβετεᾶ, 

3 σὺν πᾶσιν ὉυϊῖΏ α]] αἰ τΤτΑΥΥ. 
6 πανοικει ΤΑ. 4 πε ου Α, 

Ὦ έβαλαν 1ΤΤΓΑ. 
απὸ ὕο ἀορατί {ΤΟΠ (116) ὉΤτ)Α. 
ἀδελφούς 1 ΕΊτΑ. 
ἐδιελέξατο Ιττς. 

ΠΡΑ 5ἨΏ]ΙΣ. ΧΥΙ, ΧΣΥΠ; 

τὸν λόγον τοῦ κυρίου, "καὶ ᾽πᾶσιν" τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ-α αὐτοῦ. 
Έηε πνοτᾶ οξ11ο ἸΤοτᾶ, Ἀπᾶ ᾖἵοα]] πο Ίπ Ἠϊ5 Ίσσα, 

99 καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς Ψυκτὸς ἔλου- 
Απᾶ πρ, {πκοαι ἍΊΠετα Ἱ πα Ἠοισ οξ ἴλα πὶρηε ο τα»ῃ- 

σεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ 
εᾱ [ἱἩοπχ] ἔτοχα ἴχθ Βίχΐρ6; απάᾶ ἍγαῬ ο, 119 απᾶ 3196 

ὑπάντες) παραχρῆμα. 934 ἀναγαγών.-τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον 
αα]] ἀπιπηθαια{ε]γ. Απιαᾶ Παπῖηρ Ῥτουιραῦ {λοπι Ἰπίο Ἅποιι-θ 

εαὐτοῦ! παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ ἀἠγαλλιάσατο! «παν- 
1Ἠ18 ηο ]α]ά 8 ἴπρ]θ {[{ος {μεπα], απᾶ οκα]{εᾶ σι 1] 

οικῖν  πεπιστεὐκὼς τῷ θεφ. 96 Ἡμέρας.δὲ γενομένης ἀπέ- 
Π115]1οπςς, σσ Ῥεμετοᾶ ἀπ ᾳοᾶ. Άπα ἆαγ ἨατΙπβ οοπιο 

στειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες, ᾿Απόλυσον. 
οι 1ήμο σώαα 1ηθ βετεπλέν, βασίης, Τιοῦ ὅρο 

τοὺς ἀνθρώπους.ὲ ἐκείνους. 96 ᾿Απήγγειλεν δὲ ὁ δεσµ Ὃ ον 
1{Ώο5βο ππεῃ. Ἅπα “Τεροχίοά "πο -ηαϊ]ο 

τοὺς.λόγοὺς. τούτους! πρὸς τὸν Παὔλον, Ὅτι ξἀπεστάλκασιν" 
Ίπεςε πποσᾶς το Έα], "ὝἨατο "βοπί 

« ο. ν ” -” Ί 

οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῃτε νῦν οὖν «ἐξελθάντε πο-, 
1ιμο πο ος, ἘΠαξ γθ πηΠΥ Ῥο Ιοῦ ο. Νοπ ἔοχοξοχθ; οσα, Ρομε οαῦ 4δ- 

ρεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 97 Ο.δὲ Παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, Δείραντες 
τὸ 1π μον Ῥαΐ Ἐαα] ᾽ βαᾷ ο Ίλοπι, Ἠατίπς Ῥευτεα 

ἡμᾶς δηµοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους Ῥωμαίους ὑπάρχον- 
π8 Ῥαβ]Ιο]γ ππουηεπιπεᾶ, σα «ὭοπιαἨπς ροῖνμα, 

τας, Ἀξβαλον! εἰς φυλακῆ», καὶ νῦν λάθρα ἡμᾶς ἐκβάλλου- 
ος ο οαςί [πε] Ιπίο ἍΛΤΡΕΙςΟΣ, Απᾶ που ΒΕΟΕΟΗΣ' πΒβ ἆἄο ἰπογ {ητιςε 

σιν; οὐ γάρ' ἀλλὰ ἐλθόντε αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν. 
οας πο ἀπᾶεε, ΤῬαῦ ἩἨαβτῖηρ οοπιθ ἴἨεπαβε]τος 5 Ἅἡ1εῖ ἴλαπα αμ ουῦ, 

98 ἵ Ανήγγειλαν! Εδὲ! τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα 
Απάα “τερογίθᾶ “Πο 5119 ο «πε Ἀδετ]οππίς ΡΥΥΟΥΩΒ ! 

ταῦτα" Ἰκαὶ ἐφοβήθησανὶ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν. 
Ἴίηῃθβ Απάᾶ (ἴἨεγ πετο αξχαῖᾶ . Ἠανίηπρ Ἠολτά ἴπαῦ ἈἘἩοπιαπβ 1Πογ Άτ6., 

99 καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες 
Απα ἨαγνΙπρ 606 ἍὭΊ1μεγ Ῥοδοιρηῦ Ίπεπι, απά Ἠατίης ὈσουφΏς οιδ. 

ἠρώτων πἐξελθεῖνὶ τῆς πόλεως. 40 ἐξελθόντες-δὲ ει, 
1πεσ αθκεᾶ [1ηἉεπι] ἰοροοιῦ οξ πο οἵγ. Α πά Πατίπρ ροπο 2οσ{1 ου οξ 

τῆς φ"λακῆς εἰσῆλθον δείς! τὴν Λυδίαν' καὶ ἰδόντες Ῥτοὺς 
τηθ ΤτΙΡδοπ. Τµεγ σϱαπ1θ το Τπαῖα; Ἀπᾶ Ἠβπτίης 5δεοα ᾖἴπε 

ἀδελφούς παρεκάλεσαν αὐτούς,! καὶ Ἱἐξῆλθον.! 
Ὀτείμτεη νπεγ εκλοτἰεᾶ Τπετη, απᾶ πεηῖ η /αγ. 

1 Διοδεύσαντες. δὲ τὴν ᾽Αμϕίπολιν καὶῖ ᾽Απολλωνίαν 
Απᾶ πατε 1ομγπεγοᾶ {πτοαρἩ πρασς πα Αγρο]ιοπία 

ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκη», ὅπου ἦν 5ὴ! συναγωγὴ τῶν ἸΊου- 
ΤΠεγ οἈπαθ ἴο Τμεβα]οπίσα,  ὙΠθχθ Ὑ88 ἴπθ ἍΑΥΠΑΡΟΡΙθΟ οἳξ ίμθ ον 

δαίων. 3 κατὰ.δὲ τὸ εἰωθὸς τῷ Παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτούςι 
Άπια αοοοτᾶίπρ ἴο Ίηε οἁδίοΏ} νεα Ῥατα] Τε ποπ 1η ᾖΤο Ίμεπα, ΄, 

καὶ ἐπὶ σάββατα τρία 'διελέγετο! αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν, 
Απᾶ {οτ 3βηὈΡΕΠ5 ᾖ3ἴἨτεο τεαπβοπεᾶ  τνΠίἩ ἴἨοπια Έχοπι Πρ ΒΟΥΙΡΙΗΤΟΒ, 

ὃ διανοίγων καὶ παρατιθέµενος ὅτι τὸν χριστὸν ἔδει πα- 
ορεΠίηπ απᾶ βοὐπρ Σον Ἅἴπαῦ ὀἴἩἸο "Ομτίςσυ 3 3Ῥεποτεᾶ Το ατα 

Ὁ ἅπαντες Τ. ο-- αὐτοῦ (γεαᾶ ἴπο Ἡοιςε) Πτ[ττ]α. 
Γ---- τούτους (}εαᾶ μα ΤΥΟΥάΒ) 11. Ε ἀπέσταλκαν ΙΤΤτΑ. 

! ἀπήγγειλαν ΙΤΊτΑΥ. τετ. 1 ἐφοβήθησαν δὲ ΙΤπιΑ. απελθεῖν 
5 ἀπὸ ΙΤΟΠΠ. 9 Ώρος ΟΥΊΤΤΑΥ/. Ῥ παρεκάλεσαν τοὺς - 

4 ἐξηλθαν τπτ, Σ--- την ΗΤΤτ, .---ἡ (εαᾷ ἃ 9ΥΠΏΡΟΡΙΟ) ΗΤΤΑ: 



. πεΒΒι 

ΧΥΠ. 

θεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ 
βυΏετοᾶ απᾶ {ἵο Ἠπγο τίεοπ ΕΓΟπΙ ΙΙΠΟΠΡ ΓΠ6] ἀσιᾶ, παπά ἐλμαῦ ἡῖς 

πό! χριστὸςΣ Ιησοῦς, ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 4 Καί τινες 
πο Οπτῖςε 1θ5ιβ, ὙἩ ποπ ΒΑΠΟΙΤΟΘ νο το, Απά ΒοΠ1Θ 

α) .” α] ’ 9 ΄ ” ΄ 3 

ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν, καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ 

Αοπβι 

18’, 

οἳ πετ Ἅπετο ορεά]επί, απᾶ Ποϊποα {ποπιβθ]νες 1ο Ῥαπ] απᾶ 

τῷ Σίλα, τῶν.τε σεβομένων 7 Ἑλλήνων Ἰπολὺ πλῆθος," 
το Βἱ148, απᾶ οἳ {πο ποςμαρρίης ἄτοςκθ' Α ρτοιῦ πιυ]]μᾶς, 

γυναικῶν.τε τῶν πρώτων. οὐκ ὀλίγαι. ὅ "ζηλώσαντες.δὲ 
Άπὰ οἱ Ἔποπιεη 3ο Ἅ"σπῖαξ ποῦ α1θγ. Ῥαΐ Πανίηρ δΏθοοππο 5επγΥΙΟΡ 

οἱ ἀπειθοῦντες ᾿ἸΙουδαῖοι, καὶ προσλαβόμενοι! τῶν 
α:Ππο 34ϊορογίης 3199Α, Απᾶ Ἠανῖηρ ηκεπ {ο [ἴπεπα] 3οξ 3Ἴμο 

ἀγοραίων Ότινὰς ἄνδρας! πονηρούς, καὶ ὀχλοποιήσαντες ' 
ἁπιαγκεί-]1οιιΏΡΕΓΒ 1οεγίαΙἩ 9ΤΠΘΠ. Σον], Άπάᾶ Ἠατίηρ οο]]εοῦεά α οτονᾶ 

ἐθορύβουν τὴν πόλιν' "ἐπιστάντεςτεὶ τῷ οἰκίᾳ Ἰάσονος 
χουκεᾷ οἷπ “ὐυτα]ζ ο 320: απᾶ Ἠατίπρ πβςαπ]τεᾶ 1ο Ἠοαςθ οἱ {δουν 
γο/ 3 απ ἀλ μμ » Ν - . ον « ΄ δὲ 

ἐζήτουν αὐτοὺς ϊάγαγεῖνὶ εἰς τὸν δῆμον' ϐ μὴ.εὑρόντες.δὲ 
'πεγσ δοαρΏῦ «ἴλεπι 11ο ”δτίηρ ουῦ ἴο {1ἴπθ Ῥεορ]ε; Ῥαῖ πού Ἠανῖηρ {ουπᾶ 

αὐτοὺς ἔσυρον «τὸνί Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς 
ἴμεπι {μου ἀταβροᾶ φβεοηᾳ Ἅαπᾶ- οετύαῖπ ἍᾖἸτοίητοη ἍΤθξοχθ 11ο 

πολιτάρχας, βοῶντες, Ότι οἱ τὴν οἰκουμένην ἀνα- 
οἳῦγ πιαρ]ςιταΐςς, οιγίηρ ουἳ, Τοῦθ Πο 1ο «παρίταὈ]ο Ἰγγοτ]ᾶ 11ι9το Βεῦ 

στατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, 7 οὓς ὑποδέδεκται 
31π "οολΕΗβίοπ . μοβ “1ο Ὢθτθ 196 7300Π9, Ὢ ποπ "Πας Ξτεοεϊγεᾶ 

Ιάσων καὶ οὗτοι πάντες ἀπέναντι τῶν μα Καίσαρος 
αΊ88ΟΏ: απᾶ ἴ]εςθ 8Ι1 ᾿οοπίταχγ ἴο ᾖἴλο βοτθθβ. οξ Οµ85ΑΣ 

Ἱπράττουσιν,' βασιλέα Ελέγοντες ἕτερον" εἶναι, ᾿Ιησοῦν. 
ᾱο, σης αρηγῖηρ Δαποίμας Ίλοτο Ἱ-- -οεσιβ, 

8 ᾿Ἐτάραξαν.δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας 
Απα {που ἰτοιὈ]θᾶ ἴπο οχοπᾶ απᾶ {ο ον τιηρϊεταίος Ἰθατίπ, 

ταῦτα. 9Ὁ καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ Ἰάσονος καὶ 
ἴπεςο ἐΠῖπρθ, Απᾶ Ἠαπτίπρ ἔλκεπ βεουχ]ί  Ίτοιη 85ος απά 

τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς. 10 Οἱ.δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ 
ἔπα τοδῦ 1ηεγ 1εί 3ρο ἍᾖΐΠοπι, Ῥπὶ ἴπο Ῥτοίμτεα Ἱπιπιοά]αθε]ν Ὁν 

τῆς! νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν.τε.Παὔῦλον καὶ τὸν Σιλαν εἰς Ἐέ- 
πὶρΏς εεηῦ ΑΥ/ΑΥ ῬοῦἩ Ῥαπ] Ἀπᾶ Ξαβ ἵἴο ἉἘε- 

ροιαν᾿ οἵτινες παραγενόµενοι, εἰς τὴν συναγωγἠν τῶν Ἴου- 
108; πο, Ῥεΐτπρ αττὶνοᾶ, Ίπγο ἴπο ᾽᾿ ΒΥΠΙΡοΡιθΘ οΕἴπθ οΌεπΒ 

δαίων ἀπῄεσαν.ὶ 11 οὗτοι.δὲ ἦσαν εὐγενέστερι τῶν ἐν 
ποπ, Απᾶ ἴἨθεθ πετ ἍΙΠΟΤΘΠΟΡΙΘ Ἅ{λπαπ ἴἨοςβο Ἰπ 

Θεσσαλονίκη, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυ- 
Τπρεβα]οπῖσε, πο χθοθ]γεᾶ ἵπθ ποτά νυν αἱ τεβα]- 

µίας, "τὸ! καθ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι 
α]]ν εχκαπα]πῖηπρ 1πθ κοτἱρίµτε 1 ἩὙΠε[θ 

” ϱ/ 4 ῃ γ Ρ . » »./ 
ταῦτα οὕτως. 13 πυλλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπί- 

Όιθεο πηρε ο. Μαπγ ΊΙπᾷεεᾶ ἴΠετεξοσθ {ΓΟΠΙ ΑΠΠΟΠΡ ἴἨεπι ρε- 

στευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ 
1ογοᾶ, Απᾶ οἑ πο ατοεσίαπ ἈὙνοπιεη 1ηοποπχββΙθ απᾶ 

ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 19 ὡς.δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλο- 
1ΠΘΩ πιοῦ ϐ 167’. Βπῖ πλον Ἓκηεν 31119 Ἔτοπι “Ὅπεεβρ]ο- 

νίκης- Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἓν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ 
η]σα 316νΓβ8 ἀΠαῦ Ἀ1δο «Ίπ Ἔθτωα ἍὙας απηποιησεά ὮὉὮγ 
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,;᾿φεκρῶν,.καὶ ὅτι οὗτός ἐστι} 9πᾶ χῖεο αραϊπ ἔτοσι ρω»; 1μο ἀεαά ; απᾶ ἴπαῖ Ὅ]ίε 

σε8δυ», οσα 1 ῬτεποὮ 
ππίο τοι, ἶβδ ,Οητ]ας, 
4 Απᾶὰ ΒΟΙΙΘ οἱ ἴἨθπι 
Ῥο]ογοᾶ,απᾶ σουπβοτ{δᾶ 
πηι Ρα] απᾶ Β]ας 
Ἀπᾶ οἳ ἴποε ἀετοιί 
«ἄτθεκα Α ρτεαῖ τιπ]{]-' 
{πᾶς, θμᾶ οἱ 11ο οἹίεξ 
πγοιπεηπιοῖ α Το1γ. δ Βα6 
"116 ἆσοπα πιπὶἰοὮ Τε- 
Ἰαγθᾷ πο, πιογθᾶ στα 
ΕΗΣΥ, ἴοοκ ππίο ἴποπι 
οετίαἶτη Ἰογγᾷ Εο]]οσπβ ος 
ἴ]ο Ῥα4δεσ εοτῦ, απᾶ ρα- 
ολοχεᾶ α οΟΠΙΡΑΙΙΥ, απιᾶ. 
κεοῦ α]] {Πο ος οἨ απ. 
ἌρίοςΣ, απᾶ αθεκα]{εᾶ 
Ίλιε ποιιςο Οἱ {85ο απά 
εουρΏί ἴρο ὑτίηρ ἔπεπι 
οαπῦ ἴο ᾖ1πο Ῥεορ]ο. 
6 Απᾶ πΊοη {πεγ Σαμτπᾶ 
ἴπετα ποῦ, ἴΠεγ ἄτενν 
11850η απάᾶ οατὐπῖΏη Ὀτε- 
ες ππίῖο Τπθ ταΊοετς 
οἳ πο οἵσσ, οτγῖηρ, 
Τ19ςο {λαῦ Ἠαγο ἑατιοά 
{πο πνοτ]ᾶ αρε]ᾶς ἀονντ 
ΆΓΘ ΟΟΠΠΟ ἨΙ{ΠοΥ αἱδος 
7 τνηοπα ᾖαβοη Ἠαίη τε- 
οεϊγἑᾶ: αλά Ίμαςο 1] 
4ο οοπίτατγ {ο {πο ἀθ- 
ο{θες Οξ 08841, ϱατΊπα 
ἀλαῦ ἴποετο 18 ΕΠΟίΠοΣ 
Χ1πβ, οπθ 76818. 8 Απᾶ 
ἴπον ἰτοπρ]θᾶ ἴἨοθ ροο- 
Ῥ19 θπᾶ {πο τα]ετε οξ 
9ἨἩθ οἵόψ, πλιοπ 1ΠοθΥ 
ἹἩθατᾶ Ἴῃθεο 1Π]ηπρΒ. 
9 Απᾶ ππεη ἴΠεν Ὠπᾶ 
Ίακεπ εοοστ]γ ο ἆᾳ- 
ΒΟἨ, απάᾶ οἱ ἴπο οίλες, 
Ίμογ Ἰοί Ίπεπι Ρο. 
10 Απᾶ {πο Ῥτείητευ 
ἀπιπαεᾶ]αζε]γ εεηῦ Β- 
πναΥ Ῥεα] αηπά β]]45 ον 
π]ρΏῖ ππ{ο Ῥοεχεα: νο 
οοπιίπρ {]τί]ῃ6Υ υεπῦ 
ἀΠπ{ο ΤΏο ΕΥΠΛΡΟΡΙΙΕ ος 
ἴλο «ον. Ιἱ Τποςθ 
Ν/ΕΓΘ ἨΙΟΥΘ ΠοΡ]ε (παπι 
1ποβο 1π Τηεββα]οπῖσα, 
4π πα Ίηεσ τεσεϊνγοᾶ 
Ὅλπο πγοτᾶ ντ] 811 τεα- 
ἀἶποξό ο πιῖπᾶ, απᾶ 
ΒεΏτοΏεᾶ πο κεοτῖρ- 
μπει ἁἀαἶχλν, πλείπες 
1Ἠο05ε {ΠΙπρβ πγετθ ο, 
12 Τπετεξοτθ τΙΔΏΣ οξ 
λεπτα Ῥε]ετθοᾶ; α1βο 
οἳ Ἠοποιταβ]ο ΤΥΟΙΘΙ 
πυΏῖοἃ Ἴπετο «πτευκα, 
ἈΏᾶ ΟΓ ΕΠ}, ποῦ 8 4677. 
15 Βταέ ν/ηεὮ ἴῆο 9 ετνΒ 
οἳἑ ΤΠοῬῬβ]οπῖσα Ἠλά 
Κπογ]εάρε {πδῦ {πο 
πποτᾶ οξ ἀοᾶ τς 
γοβολοᾶ οἳ Ῥαα] αἲ 
ΘΓΘ8, θΥ οΒΊΠΘ Τ]- 

π---ὁ υπ. ᾖἆα--δΑ. Σ -Γ καὶ 1. 
οἱ Ἰουδαῖοι α: --- ἀπειθοῦντες 1τττΑΥύ. 
ἆ προαγαγεῖν ΗΤΤΑ. ε---τὸν τπτ Αα]. 
ὃ --- τῆς ΙΗΠΤΑ, Ἂᾖ ἀπῄεσαν τῶν Ἰουδαίων 3. 

Σ πλῆθος πολύ ΙιΤΊτΑΤΓ. 
Ρ ἄνδρας τινὰς ΗΤΤΑ. 
1 πράσσουσιν ΙΤΊΤΑΥΓ. 

Κ.-- τὸ Πτττ. 

3 προσλαβόμενοι δὸ 
ο καὶ ἐπιστάντὲς ΕΤΤτΑ. 
Ε ἕτερον λέγοντες Ώπτει 
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{ου Α]εο, ππᾶ α]γτεᾷ 
πρ ἴλο ροοΡρ]ο, 14 Απά 
Τπεπ Ιπαπιοβ]ατο]γ ἴμο 
Ὀχοί]χεπ ᾿αὐπῦ ΑΝΑΥ 
Ἔαθπα] {ο Ρο πβ ἵὃ Ἱπεχο 
Το ἴΠο κοι: Ῥαέ Β]ηΒ 
Άπά ᾿Επιοῦποιβ ΛΡοι]ο 
Τους 56111. 15 Απ ΕΟΤ. 
αλα σὀπάποίοα Ῥππ] 
Ὅτχοασπς ἍἡἈἨΠίΐπι µτιπίο 
ΑίπωΙς: αλιᾷ τοσοϊνίπα 
Ά  ΟΟΙΙΠΙΠΙάΠΙΟΠ6 πη{ο 
Β]]πβ απά ΤποίΠόΒ 
ΈοΥ {ο 6οπηθ {0 Τη νγ{]ι 
η Άρορᾷ, ἴἨογ ἀερατί- 

16 Νου πἩϊ]ο Ῥαυ] 
πγαϊυρᾶ Τους πο πἲ 
Ἀίπεπα, 5 ερὶγϊ6 πνας 
Εώττεᾶ 1π Ἠϊπι, πλεπ. 
Τε εαὶν 1ο οἵογ πΥΠο]Ιγ 
Εἴποι ἵο ἍἸΙο]πίχγ, 
17 Τπιογοέοχο ἀἱεριίο 1 
1ο Ίπ ἴ]ο αγπαροπιθ 
ση 11ο ὦσνα, παπά 
πνλῖὰ ο ἀετοαῦ Ῥο- 
ΒΟΠΑΒ, απᾶ 1π {Πο τητ- 
Κεῦ ἁπῖ]γ ση ἄποπι 
τηπί πιεῦ σπα Ἠΐτα, 
18 Τηεπ οεγίαῖπι Ῥ]Πϊ]ο- 
ΕΟΡΠΕΙΒ οἳ Τε Ἠρίοα- 
ΤΕΛΠΒ, βλιᾶ οἳ πο Βίύρ- 
19Κ8, εποοιηὔετοᾶ Ἠϊπα, 
Απά Βοπηθ βαἷᾶ, παῦ 
ππ] {1Β Ῥαῦρ]εσ αγ 2 
Οἶποεχσ εοπιε, Ἡε εθεπι- 
εἰ 1906 8 βεύξετ {οτί 
ΟΕ Βἴχαηρο ροᾷβ: Ὅε- 
Ο31186 θ Ῥγθασμεᾶ ππ- 
το ὕμοπα Ἰ 65118, απά ἴπο 
χεβηττοςοἩή. 19 Απᾶ 
1Πογ Ίοοκ Ἠϊπι, απᾶ 
Ῥχοισηί Ἠϊπι υπίο Α- 
ΣΘΕΟΡΔΡΙ, βαγΊης, Μ]αγ 
πνε ΚΠΟΙΥ νΥἩβΙ υἨ]8 ΏΘυΥ 
ἀοσξνῖπα, πνπετθοξ Έ]οτι 
εΡριακκθεῖ, {6 20 Έοτ 
ἡλιόΏ υσίπροςῦ ορταῖτι 
ΒίΥΑἨΡΘ ἵμ]ηρς {ο οἳσς 
ΕΛΥΑ πο πγου]ᾶ πουν 
ΤΠοχθξοχο π]αῦ ἴπΠεςο 
1λ]ηρς ΤΏΟΛΠ. 21 (Έος 
8]] πε ΑἰΠοπῖαπβ απᾶ 
ΒΊΤΑΠΡΟΣΒ ὙΥΠΙοὮ 1νΘΓΘ 
Ίπετυε ϱρεπί 1{Ποῖγ ἐἶπιε 
{π πούμ]πρ εἶδο, Ῥαῦ 
εἴίπος ἴο το], ου ἴο 
Ίιθατ 6οπηθ που; ἐμΐπρ.) 
2» ἸἨειι Γη] «οσα ἴπι 
"πο πτηϊάςε οἳ Ματ) 
ΕΠ], πΏς βπἱᾶ, ο ποτ. 
ΟΕ ΑΙΠΟΠΡ, 1 Ῥογοοῖνο 
τπαί ἵπ ο] ἐπῖπρς το 

1 4- καὶ ταράσσοντες απᾶ ἰχουρ]ηρ πττΑ. ' 
ο καθιστάνοντες ΙΤΤτΑ. τε ΤΤΤΥΑ., 

αχ θεωροῦντος ΙΠΤΙΑΥ. ; ὲ θ1]έ ΓΑ: ; κου, 
τ εὐηγγελίζετο αὐτοῖς ([αὐτοῖς] λ) ΤΑ; --- αὐτοῖς τττ. 
Ὁ τίνα θέλει πγΏαῦ ΏΕΒΙ Ώπτ.. 

Ἡ Στοϊκὼν ΙΤΑ. 
.-Ἡ τ[ττ]. 
5 {- τι 5οπιθίπήηρ ππ[ττ]. 

ΠΡΑἘΞΗΙΣ. ΙΧΥΙς; 

Παύλου ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες] τοὺς 
Ἐκ] "1ο τνοτᾶ οξ ο, ἔ]ιογ οπλο Ά]κο τπονο αὐ]ττῖπρ πρ 11ο 

ὄχλους. 14 εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ 
ογοπνᾶς. Απά Ιπππρβ]αίε]σ {λμόπ Σρὰυ] 3ρεηῦ ανα 118 

ἀδελφοὶ πορεύεσθαι πώς! ἐπὶ τὴν θάλασσαν Ἀὐὑπέμενον .δὲῖ 
3)χΟΓΗΧΟΠ. νο ρο 95 το ᾖΊπο βες: Ῥαῦ τεχηπ]ποᾶ 

ὅτε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ. 15 Οἱ δὲ οκαθιστῶντες! τὸν 
Ῥοί1 δ]]πΡ απᾶ Τιπιοίμοις {λκτε, Ῥμί ποβ εοπάπεϊἡς 

Παὔλον ἤγαγον Ραὐτὸνϊ ἕως Αβηνῶμ' καὶ λαβόντες ἐντολὴν 
Ῥαα] Όχοιρ]ι 1 τη. ππῖο «ΑἴΠοΏβ; . απᾶ ΠανΙπᾳτοσεϊγοᾶ ῃ οοπιπαππᾶ 

Ν Γι] Π 9 ΄ 5“ ε ΄ 

υπρὺς τὸν Σίλαν καὶ 1 Τιμύθεον, ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθω- 
{ο Ῥῆης απά ἍἸἰπιοίμοαβ, ἴΠβῦ 8 απΊοξ]γ η8 Ροβοίρ]ε αγ β]λόα]ᾶ 

σιν πρὸς αὐτόν, ἐξῄεσαν. 
ϱοπιο ἵο Ἠΐτα, ἴπεν ἀορατίσᾶ, 

16 Ἐν δὲ ταῖς Αθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, 
Ῥιΐ Ίη ΑίποπΒ Ἀνιαϊοωρ ὀχος πει 1Ραυ], 

παρωξύνετο Ἅµτὺ.πνεῦμα.αὐτοῦ ἐν αὐτῷ 'θεωροῦντι' κατ- 
πντβἙ "ραΙπέυ]]ν "εχοῖθθᾶ 515 ερῖτίό ἵπ Επι ποεῖηπρ ϱυ]] 

είδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. 17 διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῷ 
Σ0Ε 514915 Ἅ39ρεῖηπρ λε Ἠ"οἶῖγ. Ἠο χοηδοπεά Ἰπᾷοοᾷ ἔπετοίοχο ἵπ {πο 

συναγωγῇ τοῖς ἸἼουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις, καὶ ἐν τῇ 
ΒΥΏΔΡΟΡΙΟ ἍἨὙνΙἩ ἰπο 1ο7Β Απᾶ ἴ]οδο π]ο πογδαῖρροι, απᾶ Ἱπ {πο 

ἀγορᾷ κατὰ. πᾶσαν.ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνον- 
πιἈτκοῦ-ρ]ησθ ετοτγ ἂἄπγ ΙΕ Ίποξβο πο απεί τν 

τας. 18 τινὲς.δὲ» τῶν ἵ Ἐπικουρείων'! καὶ Ἰτῶνἳ σΣτωϊκῶνι 
(ήπα]. Ῥυῦ βοΏιθ οἳ {πο Ηρίοατεαπς απᾶ Ἅἴ]λο Βτοῖςς, 

φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ" καίτινες ἔλεγον, Τί ἂν .θέλοι 
ΡΗΙΙΟΒΟΡΗΟΣΕ, «ϱμέοιηπίεγεᾶ Ίῑπι, Απά βοπθ επ], λα υ ἵνε 5ᾷεςῖτο 
ε , τ , ε 9, μα, , - 
ὁ σπερμυλόγος.οὗτος λέγει»; Οἱ.δε, ένων δαιµονίων δοκεῖ 

αεπῖς Ζομαίίετος Το ΡΑΥ ἍΑπά κοπις, ΟΕ Λοχοῖρπῃ Ποᾷ 9 ΕΒΘΘΠΙΒ 
: Ξ (158. ἄοπιοπ) 

καταγγελεὺς εἶναι. ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν 
Α Ῥτοοίαῖπιες ᾖΤοῦθ, ὮῬεσβι5θ [οξ] ὤεβι απᾶᾷ χο τρβιΓγεοβοπ 

καὐτοῖς ᾽ εὐηγγελίζετο.! 19 ἐπιλαβόμενοίστε' αὐτοῦ, 
το ἴπεπι Το απποπποεᾶ ἴπε ρ]αᾶ Μ41ΠΡΑΒ. Ἅπα Ἠανίηρ ὕπκοπ πο]ᾶ οἳ Εϊτα, . 
απο . : ; 

ἐπὶ τὸν ”"Αρειον' πάγον Ίἤγαγον λέγοντες, Δυνάμεθα 
το Ἅᾖἵμο λΤαχβ᾽ Ἠ] Ἅτἴπογ Ὀτουρπί [η πα], ραγῖηρ, ΑΤό πε πὐ]θ 

ε φ μα -” ΄ ΄ 

γνῶναι τίς Ἅἡ.καινὴ.αὕτη "η! ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή: 
το που πΏπο[ία] ᾖ{ἰπίσπενυ ἍἈπγΠίοἩ 3ὼγ “ἴἨθο δί Ύβροκοα Ἅᾖλεβομίπῃὂ 

20 ζενίζοντα.γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς.ἡμῶν. βου- 
Έος ἈδίταΏμρο 30μ1πρεβ 1οετύσΙη ἔποι Ὀχίωρεβε, το ους, 9 

. ; ; . β 
λόμεθα οὖν : γνῶναι Ὁτί ἂν.θέλοι! { ταῦτα εἶναι. 91 ᾿Αθη- 
πΙβα άΠοτοξότο ἴο χπση π]ηαῦ πωαγ ΄πιεππ 1ήἨθςο"εμῖηρ-. ἼΛίηο- 

ΔΝ ΄ 9 - , 3 4 ε/ 

ναῖοι δὲ πάλτες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον 
ἁῖαης ὅπου δα] ΑΠᾶά ἴἩε µπεο]ουιτηίπ ἍΒἴΤΑΠΡΟΝΒ Ἱπ ποἰμίπρ Ἅοἶσε 

εεὐκμίρουνὶ ἢ  λέγχεν Ἅτι , 
αρεπύ {Παῖτ Ἱεῖεατο ἔπαπ {ο Τ6ΙΙ “βοπιεϊμῖπρ "απᾶ 30ο Ὥσαν 

92 Σταθεὶς.δὲ Ιὁ' Παῦλος ἐν ᾿µέσῳ τοῦ ἔΑρείουὶ πάγου 
Απά “Πατίηρ 3εἱοοᾶ 1Ῥηα] 1π [1π6] πα]ςυ οἳ λ14τΑ’ 1 

ἔφη, ᾿Ανδρες ᾿Αθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους 
βα]ᾶ, ποπ. Αἰπεπίοῦ», Ιπ Ἅαἲ τπῖπρθ νειγ τοἩρϱῖοις 

(11. νενσ τοτώεπῦ Το ἀεπιοπϐ) 

Ὢθννες, 

Ἡ ὑπέμεινέν (-νάν τητ) 
α -- τὸν ΤΤτε 

σ--- τῶν ΗΤΤΤΑ. 
Σ δὲ τι. {« Ἄριον τ. 

ο ηὐκαίρουν 1 1ΤτΑ. ἆ ἢ ΟΥ 1ΤΊΓΑ. 
Ε Δρίου 1. 

τη ἕως 3µ5 {8Υ 98 ΙΤΊσ, 
Ῥ --- αὐτὸν (γεαὰ [η 1πα]) Έπττα. 

5 --- καὶ 8160 ΤΤΤΓΑΥΓ. τ Ἐπικουρίων τ. 

Ε-- ὁ ττης, 

ἁ Ι. α σος , . 
και ακοιυειν - καιΨοτερογ. 

μον ο το 



Α0Τ8. 

διερχόµενου.γὰρ καὶ ἀναβεωρῶν τὰ σεβάσ- 
οι Τ}Ῥολοὶά; 1ος, ραφοῖης {λχοιβΏ αιά Ῥοπο]ᾶ αρ 30υ]οοίς "οξ 

µατα ὑμῶν, εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτον 
3τοποχαξίοπ Ίγοις, 1 οαπᾶ 4ο 3Π Λἶατ ΟΥ πλ η Ἠπά Όευμ {πβογίορᾶ, 

᾽Αγνώστῳ θεῷ ἡἈὺνὶ οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον" 
«Το απ απΚηρπ ἀοᾶ, Ἴποπι ἔποτοξοτο ποῦ ΚποινΙπς γυ γοτοτεπσς, Ἠίπη 

ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 94 ὁ θεὺς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ 
1 Ἱ αΠΠΟΙΙΟΟ ἍᾖΤογοι. Τ]ο ἄοᾷ Ὢππο πιιᾶς ΜἩθ Ἱποτ]ᾶ απᾶ 

πάντα τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐοανοῦ καὶ γῆς κύριος 
ο]] ἐμῖωηρς ἰπαῦ Γατο] 1η 16, 19 οἱ Ώθατεπ απᾶ οαστί Ἰοτᾷ 

ὑπάρχων,! οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, 35 οὐδὲ ὑπὸ 
Ρεΐπᾳ, πιοῦ ἵπ ἨἸἈαμᾶ-πιαάε ἑοπρ]ος  «ἀπεῖ], Ἡηος ὮὉὗΥ 

χειρῶν ἀνθρώπων! θεραπεύεται προσδεόµενός τινος, αὐτὺς 
Ἠαπᾶς ΟΕ 110Π. Ὁ.. ἀ8 βετνεᾶ 358 ποεάϊπρ ΒΗΥΙΠΙΩΡ, Ἠϊταςο]{ 

διδοὺς πᾶσιν ζωὴν καὶ πνοὴν πκατὰ πάντα" 960 ἐποίῃησέν.τε ς ) (ή ᾗ 
Εἶντης ὕοπῃ Ἠξο απ ὈχεαίἩ. 19 ον [τοβρεοίῦ]; Ἀπᾶ Ὦθ πιαάθ 

ἐξ ἑνὸς Ναϊματος"' πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων, κατοικεῖν ἐπὶ 'πᾶν 

ΧΥΠ 

ὑμᾶς θεωρῶ. 29 

ο 9Πθ Ῥ]οοᾶ ᾽ επτοτγ πβίΙοη ΟΕ ΙΗΟΣ, πο ἄπε]] ρου κα] 

τὸ πρόσωπον! τῆς γῆς,  ὀρίσας  ἈὈπροτεταγμένους! και- 
τπο ᾷᾳπο8 οἳ ἴ]ο εατζ], Ἠπνίηρ ἀείετταϊποᾶ Φοτο-αχτοηρεᾶ. πιες 

ροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς.κατοικίας.αὐτῶν' 31 ζητεῖν Ἀτὸν 
Απά πο ὈῬουιπάαχ]εβ οἳ ἰπεῖτ ἀπο]]]πς--- Μο 5οεὶκ Ἅᾖ{ἴπο 

΄ Π » ” λα ΄ » . τ μι ε/ 

κύριον, εἰ ἄρα.γε Ψψἠλαφήσειαν αὐτὸν Ἱκαὶ εὕροιεν, 
οσα; 18 Ῥοτμαρς {που πα]ρῃί {οε] αξνος ἸΠἨῖπι απᾶ παρα Απᾶ Ἠϊπα, 

Σκαΐτοιγε! οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς. ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 
ἐΠοιιρῃ Ιπάεεᾶ ποῦ "ατ Ἅ“Έτοπι 50ΠΦ δοης] 1ο 58 1Ρ6ΊηΡ ; 

28 ἐν αὐτῷ.γὰρ ζῶμεν καὶ κινούµεθα καί εσµεν΄ ὡς καί τινες 
4ου πι Ἠϊπι  Ἅῄπο νο απᾶ πιοτο παπά . τό; 85 81860 30Π]9 

τῶν καθ’ .ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν, Τοῦ.γὰρ καὶ γένος 
οΕ ἰμο “ππιουςσ γοα αροεί5 Ἠανο παἷᾶ, Έος οἳ Πῖωι :3415ο 1οβ5ρτίης 
ο) ιά σ ’ ος χὶ « / - -” - ” ” 7 

ἐσμεν. 29 Γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ, οὐκ.ὀφείλομεν 
ψισαχθ. ΟΠ,Ρεῖπς {ποχοίοσθ Ῥεῖηρ ο ἀοᾶ, πε όαρΏῖ ποῦ 

Ἰομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγµατι τέχνης καὶ 
το ἔπ]α]ς το ροὶᾶ ος Το βίιτε ος ἴοβίοπο, Α ϱΥΑΥΕΠ ἠήηπσ οξατί απᾶ 

ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. 30 Τοὺς 
Ππιαρ]πα {1ο οέπιαῃ, {ἴπαῦ ππῖσἩ [15] ἀϊνίπο ολο κε, Τ]1ο 

μὲν οὖν Χχοόνους τῆς ἀγνοίαὸὃ  ὑπεριδὼν ὁθεός, ἵτὰ 
Σ]πάοεᾶ Ἔλοχσςίοσαο "ΠΙΤωΟΒ οἱ ἴσποσαπορ "Ἠανίης “οτοτ]οοκοᾷ 1οᾶ, 

νῦν! Ἱπαραγγέλλει! τοῖς ἀνθρώποις "πᾶσιν! πανταχοῦ µετα- 
πο σπανροξ Ἠ1ΘΗ. 81]. ετοτγνΏογο Το τθ- 

νοεῖν' 9] Σδιότι' ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ µμέλλει κρίνειν τὴν 
Ῥοπῦ, ῶθουϊιιθ ος :εῦ 9 ἆπγ τπ πνΏ]οἩ Τε 15 αροαῦ Το ]αάρο ο]ε 

5 ΄ ω ΄ 

οἰκουμένην ἓν δικαιοσύνῃ, ἔν ἀνδρὶ ᾧ  ὥρισεν, πίστιν 
Παυ]{αρ]ο πποσ]ά Ίπ ᾖτβπίεοιβδηοδ, Ὁὅ Ά Πιβπ ἩΊοπι Ἡθ πρροϊπ{οᾶ:; “ρτοοξ 

ἷ Ξ 
παρασχὼν πᾶσιν ἈἄἈναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 
απανῖηρ 3ρίνοπ ᾖἵο αἲ] [Ππ] Ἠπτῖηρ ταῖπεά  Ἠϊτι «ΚΟΠ ΑΠΙΟΠΡ ΠΠ] ἀομᾶ. 

ο 5 ΄ πλ μ ΄ { ον « Ν 3 ΄ 
92 ᾿Ακούσαντες.δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον' 

Απά Ἠατλπσ Ἠθατά 3 τοβαττοοῦῖΊοη οἱ [πο] ἀοπᾶ, 5οπ1θ πηοσ]κοᾷ, 

οἱ δὲ Σεῖπον, ᾿Ακουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου." 
Απᾶ τοπθ επίά, Ίο νη]]] Ἡσας ᾖ{πεο Ἀσαίπ οοποεχπῖηπρ : {ΠΒ 

967 
ΑΤΟ΄᾽ {οο επρογςΜἱμῖοας, 
25 Ἐοχ 8 1 Ρρασσεί ῶγ, 
απᾶ Ῥε]ιο]ά γοισ 4ετο- 
οοπς, 1 ξουπά πΏ ο] έως 
ππνν ἴπ]8 πα αμου 
το τῇ ὌνἑκΝΟ 
αΟΡ. ΊΠοτπ1 υἩογοξοτθ 

1ρποσγηΏΕ]Υ πνογεΗίρ, 
Ίπα ἀες]ατε] ππ{ογοι., 

24 6ο ἰλαῖ πιαἆο ἴλθ 
πγογ]ᾶ απά α]] πίηρς 
ἀλετοϊπ, βοοῖης {παν πο 
15 Τ,οχᾷ οἳ Ποπτοπ απᾶά 
οατί]Π, ἀνγο]]εί] ποῦ ἵπ 
ὀομωρ]ο5 1ωαο ΄ σα 
Ἠηαπάς; 295 ποῖ]Ίετ 16 
πνοσ»ηῖρρεα τν 1{Ὦ Ὠχθπ)8 
Ἰαπάς, 48 μοιρ]ῃ Τθ 
πεε(]εἆ πΏγ ἵ]μΙΩΡ, 5οο- 
1πρ Ἡε ρϊγοίαπ ἴο α]] 
146, απᾶ Ὀτυαίῃ, απᾶ 
81] ὑμ]πσς; 960 απά ατα 
πηφᾷο οξ 9ης Ῥ]ουί α]] 
ἨΠΤΙΟΏΩΡ οἳ ΠΙΘΠ Τοτ Το 
ἀπνε]] οἨη α1] {μθ ἔασο ΟΕ 
ἴπο οαμτίἩ, απά Παία 
ἀεὕογια]παά 1ο Όϊπιθβ 
Όοΐοχο αρροϊηθσᾶ, Ἀπᾶ 
1πε Ὀουπᾶς οἱ ἐΠοῖτ ηα- 
ῬϊναίΙοἩ; 97 τπαῦ ἴΊεΥ 
ϱΠοιπι]ά 56ε]ς ἴπο 1,ογά, 
1 Ἠπρ]γ πεγ ταϊκ η 
ᾷθ6] αξἴοτ Ἠ1πῃ, απΏᾶ Βιιᾶ 
Ἠ]τα, «ΠοαΡΗ Τθ ὂε ποῦ 
ΣΥ 1ΤοΠ1 ΕΥΕΣΥ ΟΠε ΟΕ 
τπδ: 28 1ος ἵπ ἨὨϊπι ν/θ 
Ίϊνε, αιιᾶ Ἱποτο, ππᾶ 
Ὥβνο οἳς Ἠθίηρ; α38 
οογζαῖἵπ 8]5ο οἳ γοαχ 
οὗ Ῥοείς Ίατε βαῖᾶ, 
Έογ πο ΑΤΟ 1150 Ἠ]5 οὔ- 
βρτῖηρ. 29 ΕοταδπαμοἩ 
ΤΠεη Α5 ἩΝο ΛΤ6 1μθ 
οὔ»ΡΙΊπῃ οἳ ἄοἀά, 1θ 
οαΡΗῖ ποῦ ἴο τΠπῖη]ς 
τηαῦ [πο οἀάλποαὰ ἶα 
Ίο πηίο ρο]ᾶ, ος εἴ]- 
πεσ, ΟΥ Βἴοπε, ΡΤΑΤΕΙ 
Ὦψ ατὸ απά πιπη’ς 4θ- 
ν]σο. 50 Αιιᾶ ἴ]ο ΕἴπιοΒ 
οξ {πῖν Ίσπογβποο ἄοά 
πν]ηκεᾶ αἲ; Ῥαῦ ποι 
οοπωπηιιπᾷοἵὮ π]] τιοπ 
ενώ Υ τν Πούυ {οτερεμί : 
91 Ῥοσαα5ε Ἡς Ἠπίη αρ- 
Ῥοίμτεά ῃ. ἄασ, ἵπ τ]ιθ 
πι Πίσ] Ἡςε τι] 1αάρο 
ἴπο νυοτ]ιᾶ ἵπ αρηυ- 
εοι»ηεςς ὮΥ έλαί πι 
πν]λοτω ο Ἠπί]ι ογᾷ αἵπι- 
οὗ: ωμεγέοί ηο Ἠοίἃ 
Ρῖτοι α55υΥάπος αηπ{ο 
81] πια, Ίπ ἴπαῦ θ 
Ἠαί] τηῖςεά Ἠϊπι {τοπ 
ἴπε ἀεαᾶ. 92 Απᾶ πΊοπ 
1Ώ6Υ ἨΠεητά οἱ ἴ]ε τε- 
5ιιστοςβῖοµ οξ έΤνυ ἀ4εαᾶ, 
ΒΟΠΙΘ πιοσκεᾶ: απά 
οἵποτβ οβὶᾶ, Πο ννι]] 
Ώθαχ ἴπερ αραῖπ ΟΕ Μλῖς 

ὃ νπαῖ ττττα τν. 1 τοῦτο {19 ΌΤττΑΊν. 
(εαᾶ Ἀαππαμ Ἠαηάς) ΕΤΤτΑ.. 
(εως πιαᾶθ {Τοπ ο) 1ήτι[Α]. 
ΟΥΕςΑΝΓ; προς τεταγµένους 1, 
καιγετ. ττανὺν "αγγ. 
ῷ καὐότι 1µ88ΙΑΙΟΝ 8 ωτττΑυ;. 

9 παντὸς προσώπου ΤΤττΑ. 
4 τὸν θεόν ἄοά αιτττΑ. 

Λἄπαγγέλλευ βεμάβ ννοχᾶ ({ο αἲ]) τ. 
} ειπαν ΤΙ.Α. 

κ ὑπάρχων κύριος ΙΤΊΤΑ. 
τα καὶ τὰ πάντα απᾶ ο] ἱ1ρ8 ΕαιΤΤ)Απν. 

1 ἀνθρωπίνων 
π--- αἵιματος 

Ῥ προστεταγµένους ΒΙτὰλσεά 
τῇ ΟΓΙ.. 5καὶ γε ΤΑ 

Ἡ παντας ΙΤΤ{Ας 

Σ περὶ τούτου καὶ (8ἱΒ9) πάλιν υΤΊτΑ. 



Φθ8 
πιαίιετ. 39ο Ῥαπ] ο, 98 ἀαϊν ϱΌχως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν Ίκ- 
Ῥατίοά Ίτοτι ΑΠΙΟΠΕ 
ΤἨθτη, 94 Ἡοπηυςθ]ΐ οες- 
Μαϊ ταθπ οἸβνθ ππίο 
Ἠΐτα, απᾶ Ῥε]]οτεᾶ : ἃ- 
ἨΙΟΥΗ πό πΠ]οἩ 1048 
Ὠ]οπγαίπβ Ἠ]ιο ΑΤθορᾶ- 
ρῖῦθ, απᾶ Αα ΟΠΗΣ 
Ὠηβπιθᾶ Παπιατῖδ, απᾶ 
οἴοχς πὶἩ {ηθη), 

ΧΥΤΠ. Α{ἴεγ ἴλεπο 
(πΐπσα Ῥαπ] ἀαερανίοᾶ 
ΕΓΟΙ Α.ΓἨ6ΠΒ,αᾶ 6818 
ἑο0οσΙπίἩ; 5 απᾶ ξοαπᾶ 
8 οετίαίι ἆθὶν ππγαοᾶ 
Ααπ]]ᾳ, Ῥοση ἵπ Ῥοη- 
{πς, Ἰ8ΐο]ἱγυ οοπιε Έτοπα 
1ία]σ, νηνα 5 πο 
Ἐτίκοϊ]]α; (0εοραεο ἴπαῦ 
Οἰαιάῖας ἸἨαᾶ οσοπι- 
πηαπᾶεᾶ α]] ὦσθνς ἴο 
ἀερατῦ Ίτοπι Ἐοππο :) 
ΒΠά 6ΑΊΠΘ ππῖο ἴποαπι. 
ὃ Απά Όεσβιςο Ἠθ Γης 
ΟΕ ἴἩθ ΒΑΠ19 ογαξζ, Ἡθ 
ΒὈοᾶθ σνΙἴἩ ἔπετα, απιᾶ 
υτοιρβΏῖ : Σοχ Ὦγ ἡλμοῖγ 
οσσαραἶοιμ Τπεγ ππετθ 
«θηίΠιβΚΟΥ9, 4 Απᾶ Ἡθ 
χθῃ5οπεᾶ ἵπ {με ϱγΏΒ- 
Ροραοθ επετγ β5αῦβαϊἩ, 
Απᾶ µΛῬειδιαᾶεᾶ 1]μθ 
7618 απᾶ {πο ἄτοε]ς. 
ὃ Απᾶ ν/ηεη Θἱ]α5 απᾶ 
Τ{πιοῖπειβ Ὕνετθ σοΠ1Θ 
{τουι Μποορᾶοπίη, Ῥαπ] 
Ὑγᾶς Ῥτθςδθᾶ 1 ἴπε 5ρἰ- 
εἰξ απ ἠεδι]Πεᾶ Το ἴπο 
7ου {λα Ίεθις Ί0αβ 
Ομτ]ϱ{,θΑπᾶ τνἨεη ἔΠογ 
ορροβεᾶ {ποπιςθ]ταβ, 
απά Ὀ]αθρπεπιθᾶ, Ἆθ 
Εποο]ς Μῖς ταϊταθηὔ, απ. 
βαῖᾶ ππίο {λοπα, Τους 
Ρ]ορᾶ ὂε προα τοις 
ον Ἠθλᾶς; 1 απι 
ο]θαπ: ἔτοτπα Ποποθξοσ{ 
Ι ν] Ρο ιπίο ἴπο ἄθπ- 
]θ6β. 7 Απάᾶ Ἡο ἄε- 
Ρατἰρᾶ {ποποε, πιά επ- 
νετρᾶ Ιπίο Αα οεγίαῖπ 
χηβΠ)8 Ἠοιςδθ, πατηεᾶ 
φιεύᾳβ, οπε ελα Ὕνοι- 
ΒΠ]ρρεά οᾶ, Ὑπηος5θ 
Ἡομςε Ἰοϊποᾶ Ἠαρτᾶ {ο 
Τλε ΕΥΠΑΡΟΡΙΘ, 8 Απᾶ 
Οτίδρις, ἴπθ ομῖεί τα- 
1εχς οἳ ἴλο ϱΥΠΑΡΟΡΙΘ, 
Ῥε]εγεᾶ οἩη Το Τιοτᾶ 
σα αἲ] Ἠϊβ Ἡοιδε; 
ΑΠά ΤΩΑΏΥ ΟΕ πο ΌΟο- 
τηίΠΊπης Ὠεατίπρ ῶε- 
1ετεᾶ, απᾶ Ἱνετε Ὀπρ- 
επεᾶ. 9 Τμεπ 6ραχο ἴμο 
}ιοτᾶ ἴο Ῥπυ] {π ἴπο 
πρ Ὁγ ο τἰφῖοπ, Βθ 
πού αξγαῖᾶ, Ῥαΐ{ ΒΡΕΑΣ, 
Άπια Ἠο]ᾶ ποξ {Ώγ Ρρεβοθ: 

ΙΟ ΤΠΒΑΈΕΙΣ, αν, Σνητ 
ἔσου αὐτῶν. 

Απά 1µπβ΄ Έαυ] πποηῦ οπ6 -Έτοπι [1Ἡ9] παὶᾶϱῦ οἱ {λοπι, 

94 τινὲς.δὲ ἄνδρες κολληθέντες. αὐτῷ ἐπίστευσαν' ἓν οἷς 
Ῥπῖ ΒοΠΠΘ Ἀχπεπ ἍᾖἸοϊπῖπς ἴΠθπιβθΙΥΘΒ ὕο Ἠϊππ ἍῬθ]ογεᾶά: Ἅαπποηπρ πποπα 

. ΄ ολ] ο) [ο Π 4 3 3 ΄ ΄ ΄ 

καὶ Διονύσιος 99ἳ «Αρεοπαγίτης, καὶ γυνή ὀνόματι Δά- 
«18ο Ππαβ] Ὠ]οπγδίας ᾖἴπθ Ατοσρηρῖΐθ, Επά Αα Ὑοπ]αα Ὦγ παπαθ - Ῥα- 

µαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 
1ηβ113,  8Πᾶ οὔμετα πα ΊΌπετη, ο παρ 

18 Μετὰ ἃδει ταῦτα χωρισθεὶς ᾽ ἐὁ Παὔῦλοςὶ. ἐκ τῶν 
Απάᾶ αξίας Ίλεβο ὑπίπσα "Πατίπρ Ξἀερατεοᾶ ραπ] τοπ 

᾿Αθηνῶν ᾖλθεν εἰς-Κόρινθον' 3 καὶ εὗρών «τινα: Ἰουδαῖον 
ΑΙΠεΠΑΒ, οππθ ᾖἵο Ὥ«Οοσπία; Ἀπᾶ Ἠατ]ηπρ ξοαπᾶ Αα οθτίαῖπ Ἅ«αἆθν 
) ΄ ” ΄ . -” ’ φ. ”᾿ ΄ ὀνόματι Ακύλαν, Ποντικὸν τῷ, γένει, προσάμτως ἐληλυθότα 
Ὢγταπο ἍἈΑαπα, οἱ Ῥομίέας Ὦγ 1Α0Θ, 1αθε]γ σοἹαθ 

ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Ἡρίσκιλλαν γυναΐῖκα.αὐτοῦ, διὰ τὸ 
Στοπα ΤΙΒΙΥ, Ἀπᾶ Ἐτ]βοῖ]]α Ἠ]8 νγ]{θ, Ῥεσβαςο 
δν , .. 

Ιδιατεταχέναι! Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους 
-παᾶ βοχάφτθᾶ αο]ηιᾶ(ας νο ἀερασο 81] Ἴμο 2 θυβ 

εέκ' τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς' Ὁ καὶ διὰ τὸ ὑὁμό- 
ουῦ οξ Ἔοππο, Ἡθ οβπιθ το ἴπεπα, Ἀπᾶ Ῥεοβιιβθ οΕ”ΐἩο "ρηπιο 

τεχνον εἶναι, ἔμενεν παρ᾽ αὐτοῖς καὶ Ρεἰργάζετοἳ ἦσαν.γὰρ 
“ιχαᾶθ ᾖΡθΐπρ, Ἡθ αροᾷθ πια 1πεπ απᾶ πποτκοᾶ: 30Υ ΤἩ.Υ Ἴποτο 

σκηνοποιοὶ ἵἹτὴν τέχνην.' 4 διελέγετο.δὲ ἐν τῇ συναγωγῷ 
νεπῦ ΤἤΙΩΚΘΤΒ Ὦγ ἰταάς, Απάᾶ Ἰιθ χθηςοπεᾶ ἵπ ᾖ1Πθ αγπεβοριθ 

κατὰ.πᾶν .σάββατον, ἔπειθέντε Ἰουδαίους ' καὶ Ἓλληνας, 
ο 9Υ6ΙΥ βαΡραίἩ, ᾿Απᾶ Ῥογβιαᾶεᾶ 16ΥΤΒ βπᾶ 1 Θ6ΚΒ, 

6 Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ.τε.Σίλας καὶ ὁ Τι- 
Απᾶ ν/]εη ο8Π1θΘ ἄοιννα τοπ Μαοεᾶομ]α, ῬοιἩ Β1β8 απᾶ τὶ- 

µόθεος Χσυνείχετο τῷ πνεύματι' .ὁ Παῦλος διαμαρτυρόμενος 
παοίπειβ ἼψηῬ ΄Ῥχγεξςεά α1π δοριπ] 1Ῥαι] θαχποβί]γ ἐοβσγίηρ 
ν - Ν ΄ .ν ν τοῖς Ἰουδαίοις } τὸν χριστὸν Ἰησοῦν. ϐ ἀντιτασ- 
Ἰοΐπθ Ἅ«ἆθπβ [ΐο “Ῥε]”ίπο με] 1169µΒ. ἸΑπδαθῦ 19έΠεπαςε]νες "1η 

σοµένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων, ἐκτιναξάμενος 
α130ΡΡοΡΊΜΙΟΠ δὈαῦ 35Ἡ9Υ απᾶ Ἅπετο Ῥ]ββρπεπιῖπῃ, Ἠατίηρ βπακεα [118] 

τὰ ἱμάτια, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τὺ-αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν 
ΕΗΓΠΙΟΝΦ5, Το Βπὶά το Τποπι, Χους Ῥ]οοᾶ {9] προπ. 

κεφαλὴν.ὑμῶν' καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ.νῦν εἰς τὰ ἔθνη 
γοιι; Ἠθαά : 3ριτο [τοπ 1] Ἱ 2τοπι ΠεποθξοτίἩ {ο ἴπο ΠΑΜΙοΠΒ 

πορεύσοµαι. 7 Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν "ᾖλθενὶ εἰ οἰκίαν 
ππ]] ρο, Απάᾶ Ἠανίηρ ἀορβτίθᾶ ἴπεποῬ Ἡ9 οαπηθ᾽ 1ο [Πο] Ἠοιιςθ 

τινὸς ὀνόματι" Ἰούστον, σεβοµένου τὸν θεόν, οὗ 
ΟΕ 8 οθγῦβΊΏ ΟΠθ6 ΤὮΥ ΠβΠΙΘ απδύαβ,  ὙΠΠο ποτεπιρρεᾶ ἀοᾶ, οἳ πῆποπα 

ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ. 8 Κρίσπος.δὲ ὁ 
1μθ Ἡοιδο 1τβ8 β] οἶπίπρ 'Ἡθ ἍΒΥΠΒΡΟΡΙΘ, Ῥαὴϊ Οειεραβ Ίο 

ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ.οἴκῳ.αὐ- 
ππ]εχ οἳ ἔΠἩθβ7πβροριθ Λε]οτοᾶ πΙπθ ΤἸοχα νι ”π]ιοῖθ 1ΊΡ Ἠουβθ; 

τοῦ" καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον ' καὶ 
βπᾶ ΙΙΑΠΥ οΟΕ1πο ΟοτἰπίπΙαηβΒ Ἠθατίπρ ωομονοᾶ βηᾶ 

ἐβαπτίζοντο. 9 Εἶπεν.δὲ ὁ κύριος 9δι ὁράματος ἐν κνυκτὶ! 
πγετθ Ὀβρθϊσεᾶ., Απᾶ ερ] πο Τιοτὰ Ὁν Ἅατἰείοα ᾖἸπ[ί]πο] πὶἰραὲ 

τῷ Παύλφ, Μἡ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ .σιωπήσῃς' 10 διότι 
10 {ο5, Τ απι πν]ζΏ ἴπςρῬ, {ο Ῥατ], Έεατ ποῦ, Όαί ερεακ απᾶ  Ῥοποῦ εἰ]επί; Ῥεσααβθ 

.---καὶ ΗΤΤΑ, υ-- ὁ τ[πτ]. ο) Αρεοπαγείτης Τ; ᾿Αρειοπαγίτης Ἡ. 4 --- δὲ απά 
αΤ[Α], 9--- ὃ Παῦλος (γεαᾶ Ἡθ Ἠανίπρ ἀεραχθεᾶ) ττττΑ. Γτεταχέναι τ. Ε ἀπὸ 
Άγοπα 1/ΓΤΤΑΥΥ. 
Σ συνείχετο τῷ λόγω 
πι εισήλθεν Ἡπ, 

Ἀ ἠργάδετο ΙΤτΑ: ἠργάξοντο ἴἈθγ πνοχ]ςθᾶ τ. 1 τῇ τέχνῃ ΙΤΤτΑΥΡ, 
Ἅγγας “ΘΗΡΤοβ8Θά “υπΙζὰ "με “ποτά αι ττιΑὖ’. Έ εἶναι ἵο Ὀθ ωττε, 
Ἔ Τιτίου Τ1ι]ὰ8 π[ τσ]. ο ἐν νυκτὶ δι ὁράματος ΗΤτιΑ. 



ΣΥΙΠ. Α6στΤΑ8. 909 

ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε" " 9πᾶ πο πααπ βλ]! εοῦ 
Άπι να τοι Απᾶ ἩΠοοπο ΕΠΕ] 5οί οπ ἴ]οθο το ]]-ὐχοαῦ ἴλθῬ ; 

διότι λαός ἐστίν µοι πολὺς ἐν τῇ.πόλει.ταύτῃ. 11 'Ἠκάθισέν 
06οβ35Θ Ῥεορ]θ ἴἨθχο {8 ἴο παθ παπος Ἰπ 115 οἳτγ. 3Ἠ9 ὀτοπιπϊποᾶ 

ὑτεῖ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον 
Ὠηπᾶ ΑΥΤΕΣ Απᾶ "ΠΙιοΠΙΗΒ 1Βἱχ, ἰθβςβίπρ ΑπιοΠΡ ἴλετ Ἅᾖμθ, ποτά. 

τοῦ θεοῦ. ο : 
οἳ ἄοά, 

19 Γαλλίωνος.δὲ Δἀάνθυπατεύοντος! τῆς Αχαΐας, κατεπ- 
Ῥαῇ Εα1]ἱο μαπε Ῥτοσοπδυ] οξ να 5ΓΟΒΘ 

ὑμοθυμαδὸν οἱ Ιουδαῖοι τῳ πασών καὶ ἤγαγον 
ΑνιΕ “οπθ 5ᾳοοοτᾶ 11Ἡθ9 32επἩΒ Έα], απᾶά 1εᾶ 

αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα, 19 λέγοντες Ότι παρὰ τὸν νόµον 
ήτα  ἍᾖΤο ἴμο ]πᾶρταεπύ 5εαξ, βαγίης, Τπαῦ οοΏπῦτασγ νο ἴπο ἍΊαν 

τοῦτος ἀναπείθειὶ τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν θεόν. 
148 Γππαῦ] ῬοτβαβᾶθΒ ΤΙΘΗ. πο ποτβμῖρ ᾳοᾶ. 

14 Μελλοντος-δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ σίόµα, εἶπεν ὁ 
Ῥαῦ 3Ροϊηρ 5αροιέ αραπ] το ορεα [Π5] πιοαίΗ, βΒαἱᾷ 

Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν "οὖνὶ ἦν ἀδιί- 
αςΛ]1ο το Τποθ Φ6τγ8, Τὲ ἠπᾶσφαᾶ {πετεξοτε Ἱ6 πες “ππτίρηίθοιξ- 

κηµά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον 
ΧΙΘΒΒ 1βοτΏθ ΟΥ ὃν ρονα ἸγγΙοκθᾶ, Ὁ  Ἅἄεπβ, ἍαοοοτᾷΙηρβ ῦο ΤΕΒΒΟΠ 

ἂν "ἠνεσχόμην! ὑμῶν, 16 εἰ δὲ Υζήτηµά!ϊ ἐστιν περὶ 
1 βποπ]ά Ἠαγο Ῥοσπθ ΤΗ Ψου, Ὅαῦ 1ξ Αα αμεδήοι ᾖ99θ αροαῦ 

λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόµου τοῦ καθ ἡμᾶς, ὄψεσθε 
Ά ποτὰ απά ΤΒΤΩΕΒ απᾶ ον πυΏΙςΙ [15] ΑπηοηΏςΡ ΄ γοιι, 7ο π!]] 5εῬ 

αὐτοί' κριτὴς.Ἱγὰρὶ ἐγὼ τούτων οὐ-βούλομαι εἶναι. 
[ο 15] γοπσβθ]τοβ; ος α Ἰαᾶρο 1Ί οἳ ἴῃπο5θ μ]πρβ Ἅἆἄο ποῦπΙδῃ Ἅᾖο 0ο. 

16 Καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος 17 ἐπιλαβό- 
Ἀπᾶ  Ἡρ ἄχοτο ΊἨεπι τοπ ἴπο ]αάρπιοπύ βεαῦ. ο ααμε, δ]αιᾶ 

ενοι δὲ πάντες χοι Ἑλληνες! Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον 
οἱᾶ 5οπ Ἱππᾶ 311 3πο “ἄτθεκα Βοβίπεπεϐ 1ο τα]ατοξ ης 5ΥΠΑΡΟΡΊΘ, 

ἔτυπτον  ἔμπροσθεν τοῦ βήματος καὶ οὐδὲν τού- 
3ἨθΥ Ῥεαῦ [Πίτα] ἍΟθέοτθ «πρ Ἱαάρταρπί βθρῦ, Απάᾶ “ποίμίπρ δαΏοπί ".π6ςθ 

των τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν. 
5η ]πρ8 “ο 5ᾳα]]1ο 315 Ἀπιπζθετοᾶ. 

18 .δὲ Παῦλος ἔτι προσµείνας ἡμέρας ἱκανάς, τοῖς ἀδελ- 
Ῥαΐ0 Έα]. γοῦ Ἠατίηρ τεπιαῖπεᾶ 4βγβ ΣΙΩΒΊΥ, ἍᾖἸπο δηχείη- 

φοῖς ἀποταξάμενος, ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ 
χει Ἠανίηρ “ἵαΚεη 5]εαβνο 5οξ βαϊ]θᾶ παη νο Ἐγτῖα, απᾶ πι Ἠϊπα 

Ἡρίσκιλλα καὶ ᾿Ακύλας, κειράµενος δτὴν κεφαλὴν ἔν Κεγ- 
Ἐτ]κοῖ]]α Απᾶ Ἀαπῖ]α, ἨΠανίηρ ϱποτΏ [Πμς] Ὠεβά 1π ϐΌεπ- 

χρεαῖς"' εἶχεν.γὰρ εὐχήν. 19 Ἱκατήντησεν! δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀ- 

ἔστησαν 
"αβαϊποῦ 

οπτοα, 3οἵ Ἠθ Ἠαά τοπ: Απᾶ Ἡθ 6ΛΊηΘ το Ἐρμεβις, απᾶ 

κείνους κατελιπεν Σαὐτοῦἳ  αὐτὸς.δὲ εἰσελθών . εἰς τὴν 
μετα α]οίς 1Πςτο, Ῥτπῖ Ἠθ Ἠϊπαδεϊξ Πατίτπρ οπ{ετεᾶ Ιπίο {ἴπο 

συναγωγὴν νδιελεχθηϊ τοῖς Ἰουδαίοις. 90 ἐρωτώντων δὲ 
μα λε ΙΘΔΒΟΗΘά πτσπτη ἴπο 2618. Ἅπα σε [π1πα] 

αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι επαρ᾽ αὐτοῖς! οὐκ.ἐπενευσεν' 
1/Π0ύ Ἅ30Γ α 1οπρος «πιο ᾖἰστοπιθίπ πὶῦ Ἅἴπεπι  Ἅο ἄῑᾶ ποῦ αοσεᾷς, 

2] ἀλλ ἀπετάξατο αὐτοῖς,! εἰπών, «Δεῖ µε πάντως τὴν 
Ῥαῦ {οοῖς]θατο ο Ἅᾖλεπα, ΒΙΠΕ, Τὸ ΌεβοτεΒ πιο Ὦ7 α]] πιεαπ8 ἴπθ 

Ὁ-χ ἀναπείθει οὗτος ΗΠΤΤΑΥΡ. 
5 ζητήματὰ αθβίίοπΒ ΤΤΤτΑ. 

ΕΤΤΤΑΥ. Ἅ ἐν Κεγχρεαῖς (Κενχρεαις τ) την κεφαλήν ΣΤΤΥΑ. 
Ὅτττα. 3 ἐκεῖ Τ,. 5 διελέξατο Ότττ. ο----- παρ αὐτοῖς ΙΤ ΤΊΤΑ. 

καὶ Ὀμῦ {β]έίηρ Ίερτο αμᾶ 1ΗΤΤκΑ. ε--- Δεῖ με.... Ἱερσόλυμα 1{ΤΤΑ. 

Ρ δὲ ΤΤτΑ. α ἀνθυπάτου ὄντος ΤτητΑ. 
) ἀνεσχόμην ΏΤτι. -- γὰρ ἨτητΑσν. 

οἩ ἴμεο ο Ἠμτῦ Ίπεθ- 
Ἐος 1 Ἠπτο ταπο] Ῥοο- 
Ρ]8 ἵπ Τή5 οἵ ϐγ. 11 Απᾶ 
Ἡθ οοπθϊππαιἁ ἴλετε Α 
7θµΣ απᾶ βἱχ πιοπίἩΒ 
Ἰθαολίπρ πο ποτᾶ οἱ 
θοᾶ απιοπβ ἴποθπα, 

15 Απᾶ τ/πεπ 1ο 
π88 ἴπε ἀοριίν 6ἱ Α- 
οπα]α, το σα πηθἀθ 
Ππβιχτοθοῦίοη ΤΠ ο9ΠθΘ 
βαροτᾶ αρα]ηπεί Ῥαυ1, 
ΆΑπά Ῥτοιρπί Ὠϊπι Το 
'πο Ἱιᾶρπιεπυ βεπί, 
19 βαγίτς, ΤΗϊ5 Τεῖοιυ 
ῬεγβυαάείἩΠ Ίππεηπ Το 
Ν/ΟΥΒΗΏΙΡ ἄοᾶά οοπίτατγ 
ο ἴλμε Ίαν. 14 Απᾶ 

πιπεη Ῥητ] πα ηοΥ 
αροαῦ Το οΡρεηπ ᾖ{ῖ8 
παομίΒ, αΑ]11ο υπΙᾶ ππ- 
το 1ηθ 0επης, 11 10 π/ετθ 
8 πταβ{ίογ οἳ π/ΤοΩΡ ΟΓ 
ππὶοκεᾶ Ἱοπάπος», Ο 16 
16/5, ΧΊθ85οπ ποι]ά 
ὑπαῦ 15Ποι]ά Ῥεατ να 
ποια : 15 Όαῦ 14 10 Ῥο 
αιεβδύῖοη οἱ γγοτᾶς αά 
ἨΠΊηθΘβ, απᾶ ο Τουτ 
13η, 1οο]ς σ {ο 5; ος 1 
πν]] Ῥο πο ἠπάρο οἳ 
56η πιαξἰετ8. 16 Απά 
ὮἩο ἆτατο ἴἨαπι Ίτοπα 
Ὅπο Ἱπάρπιεαως εθαῖ, 
17 Τπεπ αἱ] ἴπο ἄΤεΕΙΒ 
τοοὶς ῥῬΒοβίπεπε», 1π5 
οπΊεξτα]ετ οἳ ἴἨθ βστι- 
ΩΡΟΡΊΕ, πᾶά Ῥεαῦ 
Ῥοσξοτθ πο Ἰπάρταεηῦ 
5εαί, Απά α11ο οατθᾷ 
4ος ποπθ οἳ {1ποδϐ 
{ΒΙΠρ8, 

18 Απᾶ Ῥαπ] απεν 
Μΐδ ὑαττίεᾶ ἴλεγε γοῦ 
8 ΕΡοοᾶ νηῖ]ε, απᾶ 
Τποπ ἴοο]ς Ἠ]β Ίεαγο οξ 
ΊΗ9 Ῥτείμτεη, απά δα1]- 
θὰ ἴπεπου Ἰπίο Βντία, 
αΏᾶ ση Ὠῖτα Ἐτῖςοῖ]]α, 
Ἀπᾶ Αφυια; Ἠατίπρ 
ΒΏοτη 15 Ὠραᾶ {π 0οη- 
6Ἠτεβ: 1ο: τε Ἠδά α 
που. 19 Απά Ἡθ σβπιθ 
"ο ἘΡΠΘΕΒΙΦ, αηά 1Ιαξῦ 
"λεπι ἴποτο: Ῥαῦ Ἠθ 
Ἠϊτηβε]ξ επινρτεᾶ Ίπτοι 
ΊἨΠθ ΒΥΠΕΡΟΡΊΙΘ, βπά 
πθββοπεᾶ ΠΙΑ πο 
16176, 20 ἨΓΠπευη ἴπεγ 
ἀεβ]τεᾶ Ἰΐπι ἵο ἵατιγ 
Ίοπρος ὑϊταρ τν τῃ ἔπετα, 
Ὥο οοπεεπεά ἍἨποί; 
21 Ὀαῦ θαᾶο παπι Έβτε- 
ππε]], 5ασίἱΏΡ, ἵ πιεί 
Ὅσ Β11 ταθβΏΒ Ἱεεερ. 018 

5--οὖν τπττ[Α]νΓ. 
α- οἱ Ἓλληνες 

5 ἄρσην σαν ἴΒεγ 6ΑΠΙ8 Τη λ] 
ὰ ἀλλὰ ἀποταξάμενοά 
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2ομαῦ διαῖ σοπιεῖἃ Ίπ 
«Πεχτιβη]επα : Ῥαῦ Τ τη] 
τεῦπτηω πραῖπ πηίογοα, 
16 ᾷοά ή], Απιά Ἡρ 
Βαϊ]εᾶ Έτοπι ἘΡΗΘΒΙΙ5. 
22 Απᾶ ΠΕΠ Ἡθ Ἠαᾷ 
1ππάςά Ωὐ Ο284ΤΟΑ, απά 
ΕοηΏθ ἩΡρ, απᾶ απ]πίοά 
ἴ]ο οἸἩιτο]Ἠ, ο πεπῦ 
ἄονπ ᾖἵο ἍΑπιϊοσΠ. 
25 Απᾶ αξίεγ Ἡθ Ἠαᾶ 
βροπῦ 5οπιθ {1ππο (Ίεγα, 
Τε ἀεραχέθᾶ, απᾶ τε 
οτε αἴῑ ἴΏε οοιπίχγ οἳ 
Κα]αξῖα απᾶ Ῥηπιτρῖα 
1π οτᾶςτ, βὐτεηρίῃειι- 
ἀπρ 811 πο ἀϊδοϊρ]ο». 

24 Απᾶ α οετυπῖπ 
ον Ἀπιπεᾶ Αποϊ]ος, 
Ῥούα αὖἲ Αἰεσαπάνία, 
ΑΠ εἰοααιθηῦ πα, 
αλα πι ᾳμῦγ Ἱπ ᾖἴπο 
εοτ]ῃίπνα5,. οππας ᾖἵο 
Έρβοφιις, 25 ΤΗϊ5 πια 
νης ἱππίτασίεᾶ ἵπ 1ηθ 
πναγ οἳ ἴπο Τιοχά: Απᾶ 
Ῥοϊΐηρ ᾖΕοτγαεπῦ ἵπ ἴπθ 
αρὶχΊὀ, Ὦθ 5ρηκο απά 
ταιρπν ἀϊΠρεπίε]ν ἴπε 
ἀπῖπσν οἳ ἴπο Τιοτᾶ, 
ποστς οΏ]γ {πο Όαρ- 
ζ]απι οἱ ΖοἨπ. 26 Απά 
Ἡε Όάμπηπ Το 5ροπΚκ 
Ῥο]ᾶΙψ ἵαπ πο ασπη- 
6οσιιο: ἍΠοπα ἩΝἨοῃ 
Απιι]]η απᾶ Ἐτϊςοϊ]]α 
Ἰπᾶ Ποαγᾶ, ἴ]ογ ΜοοΚ 
Ἠϊτα Ἱπίο ἔ]οπι, Ἀπᾶ 
εχροιυπᾷοᾷ τιπίο Ἠϊπα 
ἴμε τναΥ οἳ ἄοά 1Πος8 
οχ{οεΓ]γ. 27 Απᾶ πετ 
6 πας ἀϊεροδεῦ {ο ραβ58 

1πζο Αολαία, ἴπο Ὀγεἴ- 
χοῦπ τούς, εχΒοΥεἵπρ 
119 ἀϊδεῖρ]θβ το τασοῖνθ 
Ἠϊπα: πνΠο, ΊΠει Ἠθ 
ννας οο1πς, Πθ]ρθς ἴπεπι 
ΣηπΟἩ τνη]ο]ἃ Ἠπᾶ ὮῬε- 
11ογοᾶ {Πτοιρῃ ρταοθ: 
328 ἔογο παϊρΏ{]σ σοιι- 
ν]τποςᾶᾷ ἴπο «ὥστνα, αι 
τα ῬαὈΠςΚΙΥ, ϱπον- 
1ηρ Ὦν ἴπο βοηρίτιχθ8 
ΦΙιβῦ ὀοβας τας Οητ]ςῦ, 

πΙΣΧ. Απᾶ Τν σαππο ἐσ 
Ρα5, ἴπαί, πυπῖ]ε Α-. 
Ρο]]οβ γης αὖ ΟοτΙπ{Ἡ, 
Ῥαα] Πατίηππ γρηςςοᾷ 
ἔπτοαιρῃ Ίπε πρρος 
φοπαῦ5 631196 Το Ἐρῆῃθ- 
εις: απᾶ Επᾶῖπς οοΥ- 
τα] ἀ]ξοῖρ]ος. 2 6 επ]ᾶ 
Πηπίο ἴπεπι, ἨἩπτο το 
τοσεϊγεᾶ ἵἴπο ἍἨΠοὶῖσ 
ΟπΠοςύ οἴποο γε Ρε]ϊαν- 
εὖ 2 Απάᾶ ἴπον απ] ά 1ιῃπ- 
το Ἠῖτα, Ίο Ώπνε πού 5ο 
1ηπςἩὮ π5δ Ἠοστᾶ Ἱν]ο- 
ΤΠοχ 6πογθ Ὃο ΛΠΣ Ηο]γ 
Ποεί, 3 Απᾶ Το εαῖά 

{-- δὲ Ὁαί ΙΤΤνΑ. 
Ἰησοῦ ζὧεδιις τΤΊτΑΥΥ. 
1τττ ; --- τοῦ θεοῦ ΑΔ. 
Σ.-. εἶπον (γεαᾶ [5αἱᾶ]) τΤτιΑΥ. 

ΗΡΑ ΣΗΕΙΣ. ντιπ, χιε, 

ἑορτὴν την ἐρχομέγὴν ποιῆσαι εἷς Ἱεροσόλυμα" πάλῖν δὲν 
3ος λροταίωρ Ίοχεορ καἲ Σήβα]επα, δα6 αραῖσν- 

ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς, τοῦ θεοῦ θέλοντος. ΕΚαὶὶ ἀνήχθη ἀπὸ 
1 πΙἩ τείατη ο Ἅύοι, 4οᾶ π]]ήπρ, Απᾶ 9 βαἱ]οᾶ Ἅτοτα 

τῆς Ἐφέσου' 33 καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς 
Ἐγπεβιας, Αγιά Ἠπατίηρ Ἰαηπάεᾶ αἲ «πρβητεα, Ἠατίηρ ϱοποτῃ 

καὶ ἀδπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς ᾿Αντιόχειαν. 
απᾶά ἩΠατίπρ 5α]ίεά 1πε πεεοπιβΙ Ἡθ.πεπῖ ἄοτπ Το Απιίοςσα, 

25 καὶ ποιῆσας χρόνον τινὰ «ἐξῆλθεν, διερχόμενος καθεξῆς 
Απά Πατίπρ ρἰαγεᾶ "Ἡἶταπο Ίδοπηπε Τε ποπ ΞοσίἩ, ρηβείτηρ {Πτοιρ] 5ἷπ Ἰοτᾷες 

1 ι ” μ . 12 ΄ 1 ΄ 
τὴν Ταλατικὴν χώραν καὶ Δρυγίαν, ἐπιστηορίζων! πάντας 
1ο Ἅα]αίαα δοοπηαίσσ "απᾶ “ῬμγρίαἨ, εδίαρΗθΗῖπρ 811 

τοὺς µαθητάς. 
πο ἀῑδοῖρ]θς. 

324 ᾿Ἰουδαῖος δὲ τις ᾿᾽Απολλὼς ὀνόματι, ᾽Αλεξανδρεὺς τῷ 
Ῥπή α΄σευ Ἰοετίαϊπ, ΑΡρο]]ο5 Ὦγ πππηθ, ΔΏ Α]αοχαμζτίαη 

, ” ι ΄ / 2 ” ν Ἅ 
γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἓφεσον, δυνατὺς ὢν 

ος τί, ὅπιαἨ Σπ “ε]οαπεπ6,  οππιε ἵο ἈἘμποαςαβ, "παϊραί }ρεΐις 

ἐν ταῖς γραφαῖς. 36 οὗτος ἦν -κατηχηµένος τὴν ὁδὸν τοῦ 
Ίππο Ἅβογὶμύιτος. Ἡο Ἠπαβ ἍἨἸππίχιοίθά1π Ἅᾖἴπο ἍἩΜΑΥ οἳ ἴπθ 

κυρίου, καὶ ᾖΚζέων καὶ ἐδίδασκεν 
Τιογᾶ, Απᾶ Τους ξεχγεηὺ Ἀπᾶ ὑσπαφλύ 

ἀκριβῶς τὰ περὶ ὙἘτοῦ κυρίου," ἐπιστάμενος µόνον τὸ 
ποοιτη{ε]γ ἴἨο τηίπρς οοποογηπῖπρ ᾖ1π6 ἍΤιοτᾶ, Κπονΐπς :οπΙψ ΊΤπε 

΄ ν ΄ Ὁ ΙΙ τ ’ ” Σε ΄ ” 

βάπτισμα Ιωάννου Ἱ 3960 οὗτός.τε ἤρξατο παῤῥησιάζεσθαι ἔν 
σαμρθϊῖστα ΟΕ ζο]Ἠ., Απᾶ Ἠο Ῥεραπ. Ίο εροπ] Ῥο]ιᾶ]  ᾗἹπ 

τῇ συναγωγῇ. ἀκούσαντες.δὲ αὐτοῦ π’ Ακύλας καὶ Πρίσκιλλαὶ 
9πθ ΒΥπΠασοραθ, ἍΑπᾶ ΄“Πατίης 3μεατᾶ Ἠίπι ΣΑᾳπῖ]α "αππᾶ ὀΡτὶροῖ]]α 

προσελάβοντο αὐτόν, καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν 
1Πογ {οοκ ο [ὁέΠαπα] "πα, Απᾶ Ἠιοτθ ποοταἴθ]γ Το Ἠϊπι εχρουπεά {πο 

πτοῦ θεοῦ ὁδόν.ὶ 27 βουλομένου.δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν 
308 “οᾶ 1πναγ. Ἅπά "Ροῖΐτς “πιϊπᾶεὰ 1ο Το γα55 ΤἩτοιφῃ Ἰπέο 

᾽Αχαΐαν, προτρεψάµενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς 
Αοπαῖα, Ἰοχποτήπρ [1πεπα] "ἴμο ΞὈτείΏτει Ἠχούο {ο ὁύμο ]κεῖρ]ες 

ἀποδέξασθαι αὐτόν' ὃς παραγενόµενος συµεβάλετο πολὺ τοῖς 

τῷ πνεύματι, ἐλάλει 
Ίπ ϱρίτίο, Ἡθ 58ροΚκο 

3ο π'ο]σοπιθ Ἠ]πλ, το Πατίγς ατχϊ]γοᾶ Ἠο]ρεά αΙςἩ ΤΠο5ο πο 

πεπιστευκόσιν διὰ τῆς χάριτος 398 εὐτόνως.γὰρ τοῖς Ἴου- 
Ῥομετοά Ἱητοιρα σχᾳσθ. Έοχ Ῥοπογ{ξα]]γ Ἅᾖ1πο 7οσνη 

δαίοις διακατήηλέγχετο δηµοσίᾳ, ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γοαφῶν, 
Ίο οοπ{α{οᾷ ραρ]ΙοΙγ, 5Ώον ης Ὢγ ιο δορίωτες 

εἶναι τὸν χριστὸν Ἰησοῦν. 
350306 416 δοητῖκ6 110518. 

19 Ἐγένετο.δὲ ἐν τῷ τὸν Απολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ, Παὔ- 
Απά 16 οαΏ]ε ἴο ρᾳ55, Ἰνμῖ]ο Άγρο]ιο Ὑππ ἵπ ΟοτπίἩῃ, Ῥαπ], 

διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ µέρη, 'ἐλθεῖν! εἰς Ἔφεσον" 
Ἠατιωρ Ῥηςξεά {Πτοπρ] {πο ἌῬρρεσς ῬασῦΒβ,  οσαΏιθ νο Ἑγρμεςις, 

ος ο Πρρῃ θ Ν 9 Ί ᾳ Ν η ῃ Εὶ 
και ευρων τινας μα πτας ειπε) προς αυτους» ι 

λον 

απιᾶ Πατίπρ Τοαμᾶ οοτἰίαϊῖπ «ἀῑδοῖρ]εβ ηε 5α]ᾶ το Ίλοια, [Τ1ο] 

πγεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; Οἱ δὲ τεῖπονὶ πρὸς 
Ξαρίϊτις αἨο]ψ ἀῑᾷ γετεσεῖτε, Πατῖηπρ Ὀε]ιετεά 2 Απά ἴπεγ κεαἴᾶ 1ο 
.. 2 5 ΣΙ ῃ - ε) , 3 ει 

αὐτόν, Αλλ᾽ Ξοὐδεῖ εἰ πνευµα ἅγιον ἐστιν, Ἰ]κούσαμεν. 
Ἠΐτα, Νοῦ οτεἩ 18 [116] Πρρίνίο 1Ηο]γ 18, ἀῑᾷ τνο Ἠοαγ. 

Ε -- καὶ ΙΤΤΓΑ. Ἀ Ἐαισαρίαν τ. 1 στηρίζων ΙΑ. Ν τοῦ. 
1 Ἰωανου Ττ. τι Πρίσκιλλα καὶ Ακύλας ΠΤΊτΑ. Ἡ ὁδὸν τοῦ θεοῦ 
ο κατελθεῖν ἹΤ. 5 εὑρεῖν {οι ἹτΊητΑ. 3 -ἰ- τε βιιᾶ (ηε 5α1ς]) ΌτητΑ. 

5 οὖδ 1τΑ 



ΙΧ. Α0Τ18. 
ν πν απο . ο. -.- - 

δ 'Εἶπὲν.τεὶ Υπρὸς αὐτούς,! Βἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; Οἱ.δὲ 
Απᾶὰ Ἡθβαίάἁ ᾖἵο ἔποτα, Το νβὺ ἴλοι Ἱποχο Σθ Ὀπριϊσεα 2 Απάὰ (που 

πεῖπον,' Εἰς τὸ Σ Ιωάννου! βάπτισμα. 4 Ἐἶπεν δὲ Παῦλος, 
εαὶᾶ, πἩο 1ἴ]πθ 30Ε 37ο. αραρίίθηι, Αγά "Βαϊᾶ αρα], 

Ψ]ωάννης! "μὲν! ἐβάπτισεν βάπτισμα µετανοίας, «τῷ 
φουα ἀπὰροά Ῥαριϊζοᾶ [πα] .α Ῥαριίπα ος τορεπίαποθ, {Το ἴ]θ 

λαφ λέγων, εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, 
Ραορίο ϱλγίης, "Όα «μπα οοταίπρ ἍᾖῥΣαΐος “Ἠίπα λαού ἴμοσ βπου]ά Ῥε]ίοπο, 

“τουτέστιν! εἰς τὸν ὑχριστὸν" Ἰησοῦν. ὅ ᾿Ακούσαντες.δὲ ἐβαπ- 
ιαί ἶμ, οπ 3ΐΠ9 Ομτὶςε "26μμᾳ, Απά Πατίπρ Ἠεβτά ΊποΥ 

τίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. ϐ καὶ ἐπιθέντος 
πετο Ῥαρί]ποᾷ ο {πο Παπιθ οΕἴπθ Τοτά φεβις, Απά "Πατίηρ 3]αίά 

αὐτοῖς τοῦ Παύλου «τὰς' χεῖρας ἦλθεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
.οπ Ἔλοπα ΣῬαου] "Ἠμπᾶάβ  ΟΑΠΙΘ πο ΑΒρἰπς πο ἍἨοιν 

ἐπ᾽ αὐτού,  ἐλάλουντε  ἍὙλώσσαις καὶ ἀπροεφήτευον.! 
προπ ᾖἵμεπι, Απᾶ {Πθ6γ πετο «ρεακίπρ πῦα ἑοπριεΒ απᾶ Ῥτορπεεγίηρ, 

7 ἦσαν δὲ οἳ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ “δεκαδύο.ὶ 8 Εἰσελθὼν.δὲ 
Απά 'Ὕρχο”ἼἼο Ἅᾖ1Α11 3πηοπ αροαιῦξ  ᾖπγε]νο, Απάὰ Πανίπρ οπῦετγθά 

εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαῤῥησιάζετο, ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγό- 
Ιπίο 1Ἡθ Ἅαγπαροραθ Ἡθ βρο]θ Ώο]ᾶίσ, {3ος "Πιομίμς 14ἨτοῬ ΧΕΠΒΟΠ- 

ο. καὶ πείθων «Ἱτὰὶ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 
Ἀπᾶ ρεγουρἴπρ {πο ἰπῖπρθ οοποογπίπρ ἴπθ Κἰηράοπη. ο ἄοάἀ, 

9 Ὡς δὲ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν, κακυλογοῦντες τὴν 
Ῥιὴ πο ΒΟΙΠΘ ἍΊεχθ Ἡβχᾶοπεᾶ απᾶ ἀἰεορεγεά, 5Ροπ]είπΕ οτί] ο 1πθ 

ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ᾿ αὐτῶν ἀφώρισεν 
πΑΥ Ὄθεοτθ {πο πο] μπᾶς, Πατίπρ ἀερατίθά Έχοτι θα  Ἰθ βοραταίθᾶ 

τοὺς µαθητάς, καθ’. ἡμέραν διαλεγόµενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράν- 
Το Ἅἀῑδοῖρ]εμ, ἁαῖ]ν τεβδοηπἰπρ, ᾖπ ἴΠθ 6ολοοὶ ο Ίνταῃ- 

νου ἔτινός.''140 Τοῦτο.δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας 
Ώπρ 1 Ἀοετίπίη, Απᾶ ἰπίβ νΒ {ου "γελμίε 1έπο, 5οίπαί κα 

τοὺς κατοικοῦντας τὴν ᾿Ασίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου 
«Ίοδθπ/πο Ἱππαδίεεά Αβίη Ἠοεατά 'ποθ ποτά ο ἴπο Τιοτᾶ 

ἈΝ']ησοῦ,) Ἰουδαίους.τε καὶ Ἑλληνας' 11 Δυνάμειςτε οὐ τὰς 
ύθευς, ῬοἱἩ ἆοπβ Ἱαπᾶ ΑγθθΚκΒ, Απῇ γγοσ]ς οἳ Ῥοϊνος πού 

τυχούσας Ἰἐποίει ὁ θεὸς! διὰ τῶν χειρῶν Παύλου, 19 ὥστε καὶ 
οΟΠΙΙΠΟΑ Ἀφχοιβῃύ Ἱἄοᾶ ὉΤΨ πο ἍἨΠμπᾶβ ο Ρε], 8ο ἴπαί θτεη. 

ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας Σἐπιφέρεσθαιϊ ἀπὸ τοῦ.χρωτὸς αὐτοῦ 
{ο ἍΊποςβθ Ῥεϊπρ βἰο]ς πγεχθ Ὀτοαρπῦ  ΊΈτοπα Ἠ18 υπ. 

΄ Ἀ / . 3 ΄ » ” η - . 4 

σουδάρια ἢ σιµικίνθια, καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ αὐτῶν τὰς 
Ἱαπάκετεμ]εία ος ΑΡΤΟΠΒ, -Ἀπᾶά ἀερατερᾶ Στο Ίἴπαηι Ἅᾖ1ἴπθ 

νόσους, τάττε ᾿πνεύματα τὰ πονηρὰ Ιἐξέρχεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν." 
ἄἴκοιρος, ΄ απἁ ἴποθ 3βρίτίίβ αγγ]οκεᾶ Ψθπύ οαῦ ἍΊτοπι Ἅἴλποπι, 

19 ᾿Ἐπεχείρησαν.δὲ τινες "ἀπὸ τῶν! περιερχομένων Ιουδαίων 
Βιιὸ "έοο]ς 81η "Πα πᾶ Ιοεγίαῖη τοπι 3019 Ἅπγαπάοτῖπα “Ἴοπ5, 

ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ 
δρχοτεἰκίᾳ, Το ὨδΙηΘ 01ος {ποδο πο πβᾶ τηο Σαρίτῖϊς 

4 . ” -” ΄ ’ -” ’ ης ο η 

πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, λέγοντες, 3 Ορκιζοµεν 
ἀνηϊοἰθᾷ Ἅἴλπθ Ἠαπιο ΟΕίπο Τιοχᾷ ζοδα8, ΒΑΥΙΗΡ, η ο αἆ]ατθ 

ὑμᾶς Ἅµτὸν Ἰησοῦν ὃν δὸ! Παῦλος κηρύσσει. 14 'Ἠσαν.δέ 
που Πγ] 6518. Ῥηοπα - Ῥαιἱ Ῥτου]αϊπα», Απάᾶ ἴμετο Ίνετθ 

921 
 μπέο ἔλοτα, Ὁπίο νηαέ 

ἴἨθη Ίήθγθ το Ὀπριίχ- 
εἆδ Απά τπου κι]ᾶ, 
Όπίο ᾖοππ)ς Ὀαρίίσπα, 
4 ΤΠοεπ δβἱά Ῥαμ], ζοπη 
νοχῖ]γ ΛὈιρίϊποά ντα 
Όλο Ῥαρίϊρηι οἱ τεραυί- 
9ηΏ66, δΗγΙΠΡ υΠῖα 
ὧιο Ρο, (παῦ ἔπεγ 
Βλοιι]ά Ὀο]ῖογο ον Ἠ]ια 
συ μ]οἃ Θου]ᾶ οοπι6 
αξίες Ἠΐπα, μιαῦ 8, ο 
Ομτίαύ θθμβ, ὅ Ἰποπ 
1π6γ Ἰθαχά (8, ΠΟΥ 
Ἰνέχθ Ῥαρίίπεα 1 {πθ 
ΏΠβΠΙΘ οἳ ᾖἴ]ο Τιοτά 
θεια, 6 Απά ἵπιὰ 
αι] Ἠρᾶ ]αἱ αἱ ἡ ππιιάς 
Ἡπροπ (Ἠθπι, ἴλο Ἠοιγ 
Ποβύ σαπαθ ο ἔἨεῃι ; 

΄ Απά που βρι]κο πνίτῃ 
Τοπριςς, απ Ῥρτορϊιεθί- 
εᾱ. 7 Απάᾶ α]] ΤΠθ Ππιθή 
Ὢνθτθ αὐοιῦ ἴπο]νο, 
8 Απάᾶ Πο ποπ ἱπίο ἴἨμθ 
ΒΥΠΛΡΟΡΙΘ, απὰ ϱραΚκο 
Ῥο]ά]γ {ος ἴ1ο 8Ριιοε οἳ 
{Ἠχθο πιοπῖἩς, ἀἱρραῦ- 
πρ απ Ῥεαυαμάϊπα 
11θ ἐμῖπρε οοποσγΙπβ 
ἲΠο ἸΚἰπράοπι οἳ οά, 
9 Ἑιΐς νἸεηπ ἀἱνετβ 
ἩΤΘΓΘ Πηχάεποί, απᾶ υθ- 
1εγεᾶ ποῦ, Ὀαΐξ 5ρηΚθ 
ον!] οξ επαί τναγ ΏοΓοχθ 
'μο πιυ]τ]υαᾷθ, Ὦθ ᾱ-- 
Ῥατίθς ἔτοπα {ποπι, αιιά 
βερβχη (θὰ (πο ἀδοίριες, 
ἀἰοραθίπρ ἀλῖ]γ ἵπ ἔ]α 
86]ιοοΙ οξ οπο Τσιπι- 
ΙΒ, 10 Απά {ΠΙ8 οοπ- 
Ὅλπιθά Ὦγ ἴ]ιθ 9ρᾳοθ ΟΕ 
Ὅπγο ΥΘ8Ι5 ; 5ο Τηηί αἰΙ 
"που ππίο ἀνγειῦ ἵπ 
ΑΒΙΑ Πθατά ἴἩθ τνοτὰ 
οἱ ἴ]θ Τιοτᾷ ὧεσιιβ, 
Ῥοί]Ἡ /θπ5 απά ἄτοοκ», 
11 Απά ἄοά υτουρ]ιὸ 
βρθς]η] πιτασ]ος Ὀγ 1ο 
Ἠαπάβ οξ Ῥηυ]: 19 ο 
(παῦ Έτοπι Ὠϊς Ῥουᾶσς 
πποτθ ὈτοιρΠῦ απ{ο ΤΘ 
εὶοκ ΠαπὰΚκοτολ]οί» ος 
ΒΡΥΟΠΒ, απᾶ τπο ἁῑδ- 
6568 ἀορατίεᾶ Έτοια 
ΤΠθπι, απά πο ον!] αρἰ- 
τὶςς νγοηΏί οιιῦ ο ἐΠεΤη, 
195 ποια οοτίαῖπ οξ 
ἴπθ ταμαροπά σεπ», 
εχοτοῖςί», ἴοοῖὶς προμ 
ἴπθωι ἵο ομ]] οτι 
ἴποιι σνΏ]οἩ Ἰπᾶ ονΙ] 
αρίνϊι ἴἨς ΠπΠΙθ οξ 
ἴηΏθ Τιοτά ζορβις5, 5α7- 
115, Ίθ αἄά]μτο του 
Ὦγ ὀεδας πηοια Ῥαα] 
Ῥτοβολεία. 1 Απά 
ΤΠοΓθ ΊΠΘΥΘ 8ΘΥεΕΠ ΒΟΠ5 

{6 δὲ εἶπεν Τ. ν--- πρὸς αὐτούς 1/ΤΊτΑΥΓ. π εἶπαν 1/ΤΊτΑ.. κ ᾽]ωάνου Ττ. 
7 Ἰωάνης τς. ---- μὲν ΟΙΤΊΤΑ. 3 τοῦτ' ἔστιν αΤ. υ--- χριστὸν ΑΠΤΤΙΑ. 5--- τὰς 
ΕΤτιΑ. ἃ ἐπροφήτευον 1/ΤΊτΑ. ε δώδεκα Ἱττταϊ. ᾖ{ --- τὰ Ιτ. 5 ---- τινός ΙΤΤτΑ. 
Ν-. Ἰησοῦ αιΠΊτΑΥ/. { 6 θεὺς ἐποίει ΤΙ ΤΤτΑΥ. κ ἀποφέρεσθαι ΙΤΊτΑ. 1 εκ- 
πορεύεσθαι (--- ἀπ᾿ αὐτῶν) 61 ΤΊΤΑΥΗ. μ καὶ τῶν 8159 ο{ ἴΏο ΙΤΤτΑ., 
ΕΙ ΤΊτΑΥΓ. ο ---ὁ ΠΤΊτΑ. 

3 Ὁρκίζω 1 αἀ]ιιτφ 



512” 
ϱξ οπε Ἀοετα, α οτι, 
ππᾶς μῖι Εοξτπο Ρτϊοβίν, 
ο]ηῖοὮ ἀἱᾷ κο, 16 Απᾶ 
μιθ οτ!] αρῖτῖξ αΠΘΥ/ΕΓ- 
Ββά απᾶ αἱ, ᾖεδας Τ 
«Πού, απᾶ Ῥαα]ἱ Τ 
Κποῦ; Όαέ πνΠο χΘγθ3 
16 Απᾶ «θ πια 1η 
σΏοπι πο ενα] αρἰτῖξ 
Ίνα Ἱεαροά οἩ ἴπετα, 
ΆΑπᾶ ΟΥεΓΟΙΠΙΘ ΊἨοπι, 
Ἀπᾶ Ῥτγετα]]θᾷ αραϊηςί 
1Πετα, 5ο {]λλαῖ ἔπαγ Πεᾶ 
ου οἳ ἴλαῦ Ποιςο πα- 
χθᾶ απᾶ πνποαηᾷαᾶ. 
17 Απᾶιτης γγας ΊεηοΥΓ 
Το αἲ] 1πο ὧοννς απᾶ 
ατεεὶζςς αἶ5δο ἄπνε]]ίπς 
αὐ Βρμοεξα5; οπᾶ 6Γ 
Σε] οἩ ᾖἴλποπι α], 
Απᾶ 1]θ Ταπιθ ΟΕ ἴμθ 
τιοτᾶ .ε5α5 τας πιβρη]- 
Λεᾶ, 18 Απᾶ τα {παῦ 
Ῥε]ηθγεᾶ οαπ1θ, Απᾶ 
σομ{βξβεᾶ, απᾶ 5Πειγθᾶ 
τηοϊγ ἀεθᾶα. 19 Μαν 
οἱ ἴπθπι 8]5ο ἹπΠη]ο]Ἡ 
τδθᾶ οὐχ]οας ατῖΒ 
Ῥτοισπό {λιαῖτ Ώοοκ8 
άοσφοῖπεςσ, Απᾶ Ὀατποά 
Ίλεπα Ῥείοτο α]] ιεπ: 
Απᾶ ἴπογ οοαπίθά ἴπο 
Ῥτίσθ ο Ίμετι, απά 
Ἐοαπᾶ τὲ βΕἲγ {ποπβαπᾶ 
Ώϊΐεσθε οἳ β1Ίγετ. 20 5ο 
πιϊρΏ Ισ Εϱτοῳη «πο 
νγογᾶ οἳ ἄοά απᾶ Ῥτε- 
γα]]εᾶ, 

9] Αἴετ ἴμοςε ὑπίπρβ 
πποτθ επἀθᾶ, Ῥαα] ρατ- 
Ῥοβεᾶ ᾖπ Τπο αρὶτί6 
π/ηθιπ ὮἩθ Ὠπά Ῥαββοι 
'Ἡχοιραῃ Μαορᾶοπία 
βιιᾶ ΑοΠαβία, ἴο Ρο ἴο 
1 6γιββ]επα, ΒΑΣΊἨΡ, Α{- 
τος 1 Ἠινο ῶθοι {πετο, 
1 ποπβῦ 4150 Βθθ Ἠοπῃθ, 
322 Βο πε βεπὺ Ἱπίο Μα- 
οεᾷοπΊα πο οἳ έπθπι 
τλαῦ παι]είροτθᾶ απίο 
Ἠϊπα, Τπιοίῃπραθ απά 
Ἐταξίας; Ὀαέ ο Ἠ]πι- 
Βε]{8 βἰαγοᾶ ἵη Αδία {ος 
8 ΞΘΒΒΟΗ, 25 Απά ἴπθ 
Ε3ΏΙΘ Τ1Π1θ {Πεγθ 4Γ059 
πο 5πηΣΙ] βὔσ αροαὸ 
ἀΠπαῦ αγ. 34 ἘΈοτ 
ορτύβΊη Ίπαπ παπιεᾶ 
Ῥοπιθίτίαςβ, α Αἰ]τοι- 
απαϊ(Ώ, νυμ]σ] τησ ᾷο 5ἴ]- 
Χεσ 5Ώτῖηθς Έοσ Ῥίμπα, 

πῬρα ΕΙ Σ. ΧΙΣ., 

Ῥτινεοὶ  Ἅανὶοὶ' Σκευᾶ ᾿Ἰουδαίου ἀρχιερξως ἑπτά ατφὶ! τοῦτο 
σρταῖπ [πιεπ] Ἴοπς “οξ ΄Ῥοεγα 5α Πεν, ΤΑ ΙήΡΗ ρχίθβῦ 1β6γεπ ἍῄτΥπο Τλίβ 

ποιοῦντες. 16 ὠποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμὰ τὸ πονηρὸν εἶπεν", 
ποτο ἀοἴπς. Ῥαΐ αμβγ/οτῖἩρ. πο ᾖΛΑερὶτις 1γγ1ζκεᾶ. βα1ᾶ, 

Τὸν Ἰησοῦν γινώσκω, καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι' ἡμεῖς 
{168118 1 πού, απᾶ Ῥαυἳ Τατ ασαπη]πίθά πας ο ό 

δὲ τίνες ἐστέ; 16΄:Καἱ Ιἐφαλλόμενος! τἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ ἄνθρω- 
αμαῖ, Πο 418702 Απᾶ Ἱεαρίπρ οἱ  ἴπεπι- 11 1ηΠ. 

πος! ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρόν, καὶ! κατακυριεύσας 
1π πἨοπι πηβ {πο ΛἈερίτιῦ απν]ο]κοᾶ, Ἀπά ἍἨανίπρ πιαβῖοτρᾶ 

ταὐτῶν' ἴσχυσεν κατ’ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυµατισ- 
άμθτι Ῥιοτ]θά Αραϊποῦ ἴἨετα, βο1μαῦ  Ἠακθᾶ  απᾶ πιοππάᾶεᾶ 

µένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ.οἴκου-ἐκείνου. 17 τοῦτο-δὲ ἐγένετο 
ο το Τπογσ ο5οαρεᾶ ουξ οἳ τπαῦ ποιςο. Απά Π Ἅθοβπιθ 

γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις.τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν, 
Έποπγη. το α11 ῬοίἩ επ απᾶ Αἄτεεκ, ποσο ἈἹππαδίήηπρ 

” Δ ) , Π ο, ” 3 ή 2 / 9 . 

Ἐφεσον, καὶ Σἐπέπεσεν' φόβος ἐπὶ πᾶντας αὐτούς, καὶ ἔμεγα- 
Ἕμμεραςθ, απᾶ 359]1 1ρα πρου 391 "ἴμοτα, απᾶ τ/ββ πιββή 

λύνετο τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 18 Πολλοίτε τῶν 
π]βοᾶ 3Ἡθ ἩἨβΠΙΘ ΟΕ1Ἠθ9 ἍΤιοτᾶ 28518, Απᾶ πΙβΗΥ οἳ ἴπος5θ πΊο] 

πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες 
Ῥε]ετοᾶ 6Ἀπ]θ οοπ{ρββίτης Βιιᾶ ἀεο]ατῖας 

3 3 / ει) ” « 5 9 - ΄ 

τὰς πράξεις αὐτῶν. 19 ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πρα-' 
ἡΠοὶσ ἀθοᾶς, Απάα πΙβΠΥ ΟΕ ΤἨοβοθ πἩο ἴμο ουτίοας ατί ΤῬχάς- 

ξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον 
ὐδοᾶ Ἠατίπρ Ῥχοιρπῦ 19 ΤουΚκβ Ῥυταῦ ᾖ[ἴπεπα] ὮὈῬεέοτθ 

πάντων καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν, καὶ εὕρον 
β]]. Απᾶ ΊἨαγ τεοκοπθᾶ πρ ᾖἴ]Ἡθ το οξ ἴμαπι, απᾶ {Ξουπᾶ Π1] 

ἀργυρίου µυριάδας πέντε. 30 οὕτως κατὰ κράτος Τὁ λόγος τοῦ 
308 "εἱ]τετ Ἀτογτίβάςϐ }18το, Τπαβ ἍµπτΙ παρα Τἴπο ποτᾶ οἳ ἴπο 

κυρίουἳ ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν. 
Τιοτᾶ ἀποτεαβεᾶ αᾶ Ῥτεταϊ]εᾶ. 

21 Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα 
Απά πΊθη πγθχο 6α1Π]]9ᾷ ἴπεδο ἐπίπρς “ραχροξεᾶ 

τη µη 1 
ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύ- 

αῬαπ] ἍᾗἹ ἴπο οβρὶτῖὃ, 

ματι, "διεθὼνὶ τὴν Μακεδονίαν καὶ ὃ Αχαΐαν πορεύε- 
Ἠατίπρ Ῥαββοᾶ {μτουρα Ἀ]αοεᾶοπίϐ απᾶ «Αολμαία, το 

σθαιεἰς “Ἱερουσαλήμ.! εἰπών, Ὅτι μετὰ τὸ γενέσθαι µε ἐκεῖ 
Ρο ο  «θχιδβ]επῃ, βαγῖης, ΑΕἰθυ Ἅπανϊπς 3ρεεπ Ίπαγ ἴπετθ 

δεῖ µε καὶ Ῥώμην ἰδεν. 939 ᾿Αποστείλας.δὲ εἰς ἀτὴνι 
165 ῬεΠονθΒ Π1θ 815ο ἜἘοπιθ 04866. Απάα Πανίης βεπ6 Ἱπίο 

Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ 
Μαορᾶοπία Ὅπτο οἳ ἴποςο πΊο παϊπ]κ{οτοᾶ 

ἜἜραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν ᾿Ασίαν' 98 Ἠγενετὰ | 
νο Ἠΐπα, Τϊπιοίπειβ απᾶ 

ταδύας, ηθ χεπιωϊπηθᾶ α πρ Ίπ Ἀδία, α0απιο 350 ρα. 

δὲ κατὰ τὸν.καιρὸν.ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγὸς περὶ τῆς 
αλπᾶ αὖἲ ἡλαῦ παρ 3βίαχρβπορῬ Ίπο Ἅβπια]] αροαῦ /1πθ 

ὀνόματι, ἀργυροκόπος, 
α 5]]τεταια]{Ἡ, 

ὁδοῦ. 324 Δημήτριος γάρ «τις 
αγ. Ῥοχ “Ῥοπιθύτίας "α “οοτύπίπ [ πααπ] ὃν παπαο, 

ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς ᾿Αρτέμιδος, ἑπαρείχετο' τοῖς τεχνίταις 
Ἑτοιρηῦ πο βπια]] ραπ τιπκῖηρ 3Ρεπιρ]ες αβ]Ίγες οἳ Ατίζσπιϊς, Ῥτοιμπῦ  ἍᾖΤο πα ατίβορΓθ 
ΦηΙο {ἴπο ογαΕίσππεη ; , , εν ; ᾿ 
36 ποσα Ἠς ομ]]οᾶ ἴο ἐργασίαν οὐκ ὀλίγην'Ἱ 35 οὓς συναθροίσας, καὶ τοὺς 
Εείπογ σνΙἩ πο ν/οτ]- δραῖπ 1πο 1 00]ο; ὉὭοπα Ἠατῖπρ Ὀχοιρ]ῦ οβείἩεσ, απᾶ Ἅᾖ1πθ 

Ψ τινος (γεαᾶ ΒΘΝΕΏ 8ΟΠΑ ΟΓ 9 οθΓζΔΙΏ 9Π6) της. 4 υἱοὶ ρίασεᾷ α)ει ἑπτὰ ΗΤΤΑ. Ἅτ--- οἳ 
αττι[α]. 
ΙΤΤΙΑ, π- καὶ 

λόγος ΓΤΈΤΑ, 
τΕΗΝΑΝΥ. 

5 -- αὐτοῖς ἴο ἔπθπα 1ΤΊτΑσΥ. 

 διελθεῖν νο Ἠατο Ρὰβδεᾶ ἴΠχοιρῃ τ, 
ὰ -- την Τ. 

ἵ ἐφαλόμενος ΙΠΗΤΑ. 7 ὁ ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτούς 
 ἀμφοτέρων ῬοῦἩ 1ΊτΑ.  έἔπεσεν τῃτ. Σ τοῦ κυρίου ὁ 

5 -- την 1.. ο Ἱεροσόλυμα 
{ οὐκ ὀλέγην ἐργασίαν ΙΤΊΤΑ. 

ΤΤΤΙΑΥΓ. 

ε παρεῖχε 1. 



ΧΙΣ. ΑΔοτδ 

ερὶ τὰ. τοιαῦτα ἐργάτας, εἶπεν, Άνδρες, ἐπίσγασθε ὅτι ἐκ 
μη 3ΡμοἩ “Ελίπρα "Ποσκπιοϱ, ἨἩθπβαίᾶ, ἍἍοπ, ΤθΊποη {πα ἔγοτι 

” ΄ ε ο» - 

ταύτης τῆς ἐργασίας. ἡ εὐπορία Σἡμῶν! ἐστιν 36 καὶ θεωρεῖτε 
υλ]8 δαῖη 'ηἩο ὙπθαλίἩ. οἳ π8 181 Απᾶ Ψο εθθ 

η ΄ -” 

καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ µόνον ᾿Ἐφέσου ἀλλὰ ἃ σχεδὸν πάσης τῆς 
Ἀλᾶ  Ἠθας ἐπαδῦ ποῦ οπἱσ ο Ἡρήμθβις ὍὈαῦ π]πιού οκ] 

»Ασίας ὑ.Παῦλος.οὗτο Ἠπείσας µετέστησεν ἱκανὸν. ὄχλον, 
Αδία {Πῖ5 Ῥαυ] Ἠανῖηρ ροτειπᾶθᾶ ἰαχποθᾶ π/ΑΥ ἡα Ρτοιῦ ται] σιᾶθ, 

λέγων ὅτι οὐκείσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι. 21 οὐ 
Βαγίηπρ ᾖΊλαίῦ ἴλμογ 3το ποῦ ᾳοᾶς π]οἩ Ὦγ Ἰαπᾶς  αἴθ πιπᾷθ, 3Νοί 

µόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ µέρος εἰς ἀπελεγμὸν 
ποπ] "που 50μῖ “15 ἄππσοτοις ἵο ας [Πθ8ῦ] {μοθ Ῥαδίπεςα Ἠπίο “ἀἱρτεραῦθ 

ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς ρτέµιδος ἱερὸν' εἰς 
λρρτηθ, Ὅαί αἱβο ἴμο 7οΕ31:μ96 "ρτεαβῦ ὁροᾶᾶεςδθ Ατισπις ᾖθεπιρίθ {ος 

κρὺδὲνϊ Ἰλογισθῆναι, μέλλειν' δὲ καὶ καθαιρεῖσθαι "τὴν µεγα- 
ποϊπϊπᾳ ο τοεοκοποᾶ, απᾶ Ὦθ αΏοπῦ 86ο ἵο ο ἀεβιτογοᾶ ἴπθ τηι- 

λειότητα! αὐτῆς, ἣν ὅλη ὃἡἩ Ασία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται. 
1ο5ἱγ οἱ Ἠετ, πποπι α1] Αδία απᾶ ἐς Παρίζαυ]ο πγοτ]ᾶ πνοσςΒ{ρ5. 

98 ᾽Ακοΐσαντες δὲ καὶ γενόµενοι πλήρεις θυμοῦ, ἔκρα- 
Απᾶ Ἠατῖηρ Ἠοατᾶ, απᾶ Ἠαγίπρ Ῥεοοππθ Ἅ«Επ1] οὐ παπα δίοπ, ἴμεγ οσ]εᾶ. 

ζον λέγοντες, Μεγάλη ἡ "Αρτεμις Ἐφεσίων. 39 Καὶ 
ους ΒΑΥΙΗΡ, ατεζὌῦ ᾖἴπο Αγίεπϊς οἳ [πε] Ἐρμοβίαης, Απά 

” ΄ « όλ, Ρόλ " ᾳ ΄ . «/ ορ ε, 0 τα 

ἐπλήσθη ἡ πόλις Ρύληϊ 1 συγχύσεως' ὠὥρμησάν-τε οὅμοῦυ 
Σπγπο]θ ΑΠ Τλεγ ταβδηΏεᾶ ἹτἩ οηθ 

Γάϊον καὶ ᾿Αρί- 
Ατί- 

πτας "8]]6ᾷ 1ἴπο 5οἶῦγ πυϊτἩ οοΏΕµ51ΟΠ, 

μαδὺν εἰς τὸ θέατρον, συναρπάσαντες 
ποοοτᾶ ἵο ᾖἵἴποθ ποπίτο, Ἠαν]ῖης εαἰχοᾶ νῦῃ [πιεπα] αἴπβ , απᾶ 

σταρχον Μακεδόνας, συνεκδήµους "τοῦ" Παύλου. 90 Στοῦ! "δὲ, 
Εἰβχοπαβ,  ἹΜποθάοπίαπβ, {6]1ος-ἰτατε]]ογβ οξ Εαπ]. Ῥυΐ 

Παύλου" βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον, οὐκ.εῖων αὐτὸν 
Έα] ἀπίοπάϊπρ πτοροῖπ ἵο πο ΌῬεορ]θ, 54] “που δεαπετ Πΐπα 

οἱ µαθηταί' 91 τινὲς δὲ καὶ τῶν ᾿Ασιαρχῶν ὄντες αὐτῷ 
1ο 345οῖρ]οβ, ΑΠᾶ ΞΟΠΙΘ 41560 οἱ ἴπο ομῖεξ οἱ Απία Ῥεϊπρ 35ο “Ἠΐτα 

φίλοι, πέµψαντες πρὸς αὐτόν, παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν 
4π]θηᾶ5, Ἠβνῖηρ ϱεπύ Ἅᾖτο Πτα, πτρεᾶ ᾖ[ΠηΙπα] ποῦ {ο γεπίτο ἨΙπιδε]{ 

8ἱς τὸ θέατρον. Ὁ9 ἄλλοι.μὲν οὖν .ἄλλο.τὶ ἔκραζον. " 
ἀμίο πο 1πεαῦτθ. ῬΒοππθ ΤἨετεξοτθ 9Π6 ΓΠΙΠΡ πᾶ 50Π1θ6 ΑΠΟΙἨΘΣ Ἠ/εχο οισΊηρ ου ῦ; 

ἦν γὰρ ἡ .ἐκκλησία Ἰσυγκεχυμένη,! καὶ οἱ πλείους οὐκ.ῄδεισαν 
20Υ Ἄγαα 11Ἡο "αβ5ΘαΡΏΙΥ οομ{βεᾶ, ΑΠᾶ 1Πθ ἍµἉτιοδῦ ἀϊᾷ ποῦ κποῦ 

τίνος Ὑἔνεκενὶ συνεληλύθεισαν. 8 ἐκδὲ τοῦ ὄχλου 
10χ πιηαῦ: 68159 9πουν Ἠπβᾶ σοπ1θ ἰορείμποχ. ἘΒπῦ {ΓοΠὶ ΑΠΙΟΠΡ ἴμοθ οτοιγᾶ 

Ὑπροεβίβασαν! ᾿Αλέξανδρον, Ἀπροβαλόντωνὶ αὐτὸν τῶν 
1πεγ ραῦ Ξοχγαχᾶ Ἀ]οχαπᾶες, Ἀεηταςεῖηρ «ξογγ/ατᾶ ἍηΙπα 119 

” ΄ ο « . 2 μ μι ΄ Δ - 

Ἰουδαίων" ὁ.δὲ᾽ Αλέξανδρος κατασείσας τὴν χεῖρα, 
316198. Απᾶ ΑἸοχαπάςς,  Ἠπνίπρ πιπᾶο ϱ αἷρῃ ππΙνΏ ἴπο παπά, 

ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῷ δήµῳ. ὁ4 Σἐπιγνόντων' δὲ ὅτι 
Ὑπ]δηεᾶ ᾖἵΤο ΠΙβΚΘ Α ἄεξεΠοθ Το Πθ ῬθοΡΙθ, Ῥυαῦ πανῖηρ τοοορπ]πεᾶ ἰ]παῦ 

᾿]ουδαῖός ἐστιν, φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων, ὧο ἐπὶ ὥρας 
8 επ πρβ, “ο ᾖ1ἴμεχο πας ΄οπθ ἔτοπ αἱ], Φος αΌὈοαῦ “Ποιχβ 

δύο Ξκραζόντων, Μεγάλη ἡ Αρτεμις ᾿Ἐφεσίων. 9δ Κατα- 
βϊπο οτψῖηρ ουῦ, ἄτεαῦι ἵἴπο ἍΑτίοπιϊς οξΓ{έπο] Βρπθβίαης, “Ἠανίηπρ 
ἐ ίλ. δὲ ς 4 Ν ιά ’ 3 ν Ι ΄ 

τείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν ὄχλον φησίν, Ανδρες Ἐφέσιοι, 
Ροπ]παεᾶ 1πᾶ 31Ἡ9  Ἅ«τοσοτᾶετ 'πθ οτοπνᾶ κΑβαὔς, Μευ ἉἘρποείαμς, 
επ μεωσ ρπα παν ωστε πως 

ξημιν {ο 18 ΙΤΤΤΑ. Ἀ «- καὶ 85ο 1, 
1 λογισθήσεται (5Ώα]] Ὀθ οουπ{εᾶ), µέλλει 1, τη Τε ΕΟΤ ΤΤνΑ. 
[ή] ττ. μοι ὅλη ΙΤΊτΑ. Ἅα -- τῆς αΤΊΓΑΥΓ. τ-' τοῦ αΕΤΤΤΑΥ. 
Έσυν- π. ἍἨἕνεκα ΗΤΤΑ. ᾗἩ συνεβίβασιν Όνεγ Ἰηβγμριθὰ µ1τς. 
ὕ εσιγνόντες ΑΙ:ΓΤτΤΑΊέ Ἅἡ κράέονΊες τ, 

1 Ἱερὸν ᾿Αρτέμιδος ΤΑ. 

975 
Ίποη οἳ Ἰϊκο οσοαρλ- 
419Π, ππᾶ εα]ᾶ, Βἱ», Υ9 
Άκπουν ὑπαί Ὁτ υπ]ς οτα{, 
φθ Ἠανο οἳσς Ἱεβ]ΙτΗ, 
26 Μοτοοτοχ Υθ5οῬ ηπᾶ 
Ἠθας, ΤΏβῦ ποῦ β]οπθ αῇΏ 
Ἕρηορας, Ῥας α]πιοβῦ 
{πτοαρμοαῦ αἲ] Αλία, 
αΠΐ5 Ῥαυσ] λα Ῥε- 
Βαπᾶςᾷ ππᾶ ὑαχπεά π- 
Ν/ΑΥ πΙςἩ ῬοοΡ]ο, 807- 
1πρ ἴπαῦ ἴλΠεγ ὮΘ πο 
Ροᾶς, υνηῖσο] ατο πιπθ 
αν Παπιᾶς: 27 5ο {μας 
ποῦ ομ]γ {Πῖς οας ος Ε{ 
18 1π ἄβηρον ὕο ὃε κοῦ 
αἲ πουισηῦ; Ῥαΐς α]νο 
Τπαῦ {19 ἔοηπιρ]ο οΕ {πθ 
Ετεπύ ροᾷᾶᾷθ»ς Ῥίαπα 
βΠομ]ᾶ Ῥε ἀοερὶβεᾶ, 
Ἀπᾶ Πος πιησπ]βοεηςθ 
βΠοιι]ᾶ ο ἀθείτογεᾶ, 
π Ὥοτα 1] Αη απᾶά 
ΤΠε ποτ]ᾶ ν/ογ5ΏΙρρεί1ι, 
28 Απάᾶ Ἱν]θηπ Πο 
Ἠεαχᾶ ᾖ{]αδε εαφίπρ8, 
ΤΏαγτνετο{α]]οξν/γατἩ, 
απάὰ οτ]οᾷ ου, 5αγίπο, 
ἄτεαῖ ἴ Ῥΐίαμα οἳ ἴ]θ 
Ὥλρμοξίαης. 29 Απά τηθ 
π/πο]ο οἳγ πας Π]]σᾶ 
πλ οοπ{μβίοα: ππά 
Ἠανίπο οπαρβΏῦ α1αβ 
αηΏᾶ ΑτγἰδίατοΒας, Ώ]ΘΠ 
οἳ Μασθάοπία, Ῥαμ18 
οοπιραΏΙΟηΏ5 1η ἱτατε], 
1Ἠογ ταςΏεᾶ πηΙἴἩ 916 
βοσοτᾶ Ἱπῖο ἴπο ἴποι- 
1196. ὁ0 Απάᾶ σν]ιοἩ Ῥα 1 
ννοι]ᾷ Ίωτο οπίοχυᾷ Ίτπ 
πηίο ἴλο Ῥεορ]ε, ἴπθ 
ἀἱςοῖρ]ος α{ετοά Ἠϊπι 
Ἠοῦ. 31 Απά οεγίαι οξ 
1η9 οπῖαεξοξ Α ία, σν]ι]ο]α. 
πγετο ΠΒ Εγἱθιᾶ», 5οπ 
πηῖο Πΐτα, ἀθβίτίηρ η 
τηπί ηο ποπ]ᾶ τοῦ αά- 
πεπίιτο ἨΊωςδ6] Ἰηῖίο 
τλἩο {Πθαίχθ. 5 30119 
ΤΒεταίοτθ οπἱεά 9016 
ΤΠΊπρ, απᾶ ΒΟΙΠΟ 4π- 
οἵπετ: 31οσγ Τπο ᾗδ- 
5εηιΏὮ]γ γγθ8 οοηπ{ιικος 
Απᾶ ᾖΊηθ πἹποτο ΤῬισῦ 
Έπενν ποῦ ἩΝΠἨΕΓ6ΙΟΥΘ 
Ὅπαγ 3ΊΕΤΓΘ 60Π18 Το- 
Ρουµοχ, 36 Απᾶ ἴπογ 
ταν Αἰεκαπᾶο» οσῦ 
οἳ ἴπε πια] θαᾷς, 118 
ον ρα Ίπρ Ὠια Τογ- 
πνατᾶ, Απά ΑΙοχην ος 
Ῥεοκοποᾶ πίἩ Ἅτ]ιθ 
ηαπᾶ, απᾶ γγοιι]ᾶ πανα 
Ώλαιίθ Ὡῖς ἀσξθηΏσε α]ιτοι 
τηο ἨῬεορῖθ. 34 Ῥυΐτ 
ΕΠ {ΟΥ Ἐπεν {μας 
ὮἩθ πας ο ᾖθ6)ν, αἲ] νε 
ο9η86 τοῖσοο αροαύ {11ιθ 
Άρασθ οἳ Όπνο Ἠοιμ, 
οτἷεὰ οπῦ, πεαῦ ἴδ 
Ῥϊΐηπα οἳ πο Ἐρ]ε- 
ΒΙ4Ἠ5, 95 Απᾶ π/Ώεη τΏοθ 
πον/πο]εχ]ὶς Ἠπλά α- 
Ῥθηφοᾷ ἴἨο Ῥεορ]θ, Ἠθ 
ρα], Υ6τηεΠ οἱ Βρῃε- 

κ οὐθὲν τττιΑ. 
η τῆς µεγαλειότητος ΤΤΤιΑ. 

Β Παύλου δὲ ΗΤΊΤΑΥ. 
ᾱ προβαλλόντων Κα! 



στα 
Ἐσα, π]ιδί πηρτι ἵπ Ἴθχο 
1λαῦ ΙΟΕΙΗ ποῦ Που 
αλαῦ πο οἱίγ οἳ πο 
Ἑμπαεσίηπβ 18  ΠΟΓ- 
Ε]Ιρ ἡλ. οἳἑ πο ρτοῖ 
Ροάάθκα ῖαπα; απᾶ οἳ 
τηο ἔπιασε νυηΏ]οἃ 2ε]] 
ἄουνηπ Ίτοπι ααρίΐςς2 
36 Βοεῖιρ Ίἴπεα ἔπαῦ 
1περο (μῖπρβ οβπποῦ Ῥο 
ΕΡΟΚ.π αΑμαϊπα, Ύγο 
ουρ]ιέ Το 6 αι]αξ, απᾶ 
Ίο ἆ9 ποἰλίπς ταδΗη]γ. 
37 ἘΟΥΥο Ἰατς, ὈτουρΏπῦ 
Ἠΐμεν λες Ίππεη, 
πυλῖςἩ 4ο ποί!Πεχ τοῦ- 
Ἓετ» οἱ «πἩπχο]ες, ΠΟΥ 
γοἰρ]α»ρποπιθγβοέγσοας 
Ροᾷᾶεςς, 38 ἨΓΠΕΥΘΕοΟΓΕ 
16 Ῥοπιεί[χίμς, απᾶ {πθ 
οχαξίβΙπεπ ὙἨΙοἩἃ Άτθ 
ΙΕ Ἠ Ιλ, Ἠπγο α τααῖ- 
τετ ασα]πδῦ ΑΠΣ ΏΙΛΗ, 
ἴΠθ ]ΑΠ/ 19 οῬεπ, απᾶ 
ΤΠστο Άτθ ἄεραβ]θα : 1οῦ 
.μθηι {παρ]εβᾶ ΟΠ6 Α11ο- 
Ἔμοι. 39 Ἑμί 1ο Ἱπ- 
απΙτθ απγ ἐΠῖπρ οοἩ- 
οεχπῖηρ οἵπεσ παπ{ίετο, 
ὰΐ »Ώα]] Ῥοε ἀείεγπι]ηθᾶ 
4π α. Ἱαπν{α]. ββεεπαῦ]γ. 
40 Έοχ πο ατο ἵπ ἄηπι- 
μετ ἵο Ὀθ οα]]οᾶ. Ίπ 
αποξίίοπ {ΟΥ {Π]5 ἄπγΒ 
Ώρτοαςχ, ἴλετο Ῥοῖπρ πο 
6ς1Ε8Θ ΊΥΠΕΓΕΏΥ ΥΓο ΤΙΑΥ 
Εἱτο απ ποσοαΏῇΏ οξ ΤΩ1β 
σοποοαῖ5θ, 41 Απᾶ 
πει Ἡο ἸἨπά ἴλπαβ 
ΆροΚκοπ, Ἡθ ἀἰβαῖϊρεθά 
1Ἠρ ββΒΕΠΙΡΙ7. 

ΧΣ. Απᾶ αξθεγ ἴῃο 
αρτοις πας οερδεᾶ, 
Έα] οα]]οᾷ ππῦο πα 
1πο ἀϊβοῖρ]αβ, αλά ετι- 
Ὀχαοσθᾶ {λείῃ, Απᾶ ἆἀε- 
Ῥηχττεᾶ 1οΥ ο Ρο Ἱῃπ- 
ἵο Μποεβοπία, 2 Απᾶ 
ΥΠεη Ὦε Ὠπά σοηροτός 
11980 Ῥηγίβ, απᾶ ἹἩπᾶ 
Εἴτοι {πεία τααο] οκ- 
Ποτ{βΡΙΟΠ, Ώθ οβΏιο Ἰπίο 
Ένθεσθ, ἃ Απιᾶ /Ί6γε 
πυοᾶφ {πτερ πιοπί]», 
Απά ὙΊιομ Πο ᾖοπβ 
1αϊά υγαῖῦ Ἔοσ Ἠῖτα, 38 
Ίο παβ αροπῦ ο ραϊ]. 
1η{ο Βγεῖᾳ, 19 ρατροδθᾶ 
{ο τθδίττπ ἑμτοιιση Μα- 
ορᾶοηΊβ, 4 Απά {ποχθ 
βοοοπαραπ{θᾶ Πάπα Ἰπίο 
Απὶα βοραΐος οξ Βοτθς ; 
Φπᾶ οἳ πο Ἴπεββα- 
ἸοπίμΏς, ΑΤΙΘΙΑΥΟΒΙΡ 
Απᾶ Ἀθοοιπάαθ; απᾶ 
αΐαάβ οἳ Ὢετρθ, απᾶ 
Ἐήπιοίποας; απᾶ οἳ Α- 
αῖα, ΤγοΏίσοας απιά Έτο- 
ΗΙΠΑΠΡ, ὃ ΤΠΘΕΘ σοΐπρ 
609 Ἠβχτ]θά 2ος τιβ αἲ 

3 ἀνθρώπων (Τέαᾶ τις ΨΥΠο) ΟΓπΘΗ Τ/ΤΤΤΑ. 
ᾱ θεὺν ΟΙ ΤΊΤΑΥΥ. 
Ε περαιτέρω ΕΙΤΙΠΕΥ 1ττ. 
κ μεταπεμψάµενος Ὠάν]ίΏηρ 5εηΏῖ {ΟΥ πτς, 
. πορεύεσθαι ΠΤΤΟ., 
α--- ἄχρι τῆς ᾿Ασίας π[πτ]. 

ΠΤΡΑΣΕΙΣ. ΧΙΧ, ΧΧ. 

στίς γάρ ἐστιν αἄνθρωπος! ἱ ὃς οὐ γινώσκει τὴν ᾿Ἠφισίων 
Ἅγι]ιαί "ΐοΓ “18 5ίεχθ 5τηστι ππΠο ἈἘποπβπιοῦ ᾖΤλο Ίοξ [51πο] “ΕρΗεβίατε 

πόλιν νεωκόρον οὖσαν τῆς μεγάλης Ὀθεᾶςὶ ᾿Αρτέμιδος καὶ 
αοῖῦγ ᾿{ρτωρ]ε-]οβροτα 548 ρα πε ο 1118 Ετος Ροᾶᾶεςβ ἐθπαῖς,  αὐᾶ 

τοῦ Διοπετοῦς; 9θ ἀναντιῤῥήτων οὖν ὄντων τούτων 
οἑ τπαῦ Έα]1επ Έτοπι Ζε182 ὉπᾶεπἰαρΙο Ἅ1Ἠεγθίοίθ. Ῥοΐηρ Ίποςο Όλαηρς 

δὲον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμαιοὰ τμ ο ο ση καὶ μηδὲν προ- 
1ΙΕΟΟΡΡΑΙΨ 015 Το τρ το Ὀο, βπᾶ αι μμάς αν; 

πετὲς «πράττειν.ὶ 97 ἠγάγετε.γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους. 
1οπρ: το “ἄο. Έοχ το Ὀτοιραῦ 1πθ5θ ον ΓΠπν]ο αγο] 

οὔτε Ἱἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν ἀθεὰν' “ὑμῶν. ̓ 
ἨθΙ{ἨθΥ ἔστιρ]θ Ἑ αι άρον ΤΟΥΣ 39 ... Ἡ Σροᾶᾷᾶᾷεβ» Άγοιγ. 

98 εἰ μὲν οὖν Δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τεχνῖται Ἱπρός 
18 Ιπᾶεοᾶ 1λενείοτο Ῥεπιθυχίαθ απᾶ {πο πΙτα Ἠΐτα ἍἈλργθίβοετβ αραἰπδῖ 

τινα λόγον ἔχουσιν,! ἀγοραῖοι ἄγονται, καὶ ἀνθύπατοί εἶσιν". 
ΒΏΥΟΠΘ α ταπζίες Ίαγο, οουτίς ΆΓθ Πε]ᾶ, απά Ῥτοσοπβμ]ς ἔμετε 4τθ: 

ἠλλήλ. δε Επερὶ ἑτερων! ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις. 99 εἰδέ τι περὶ ἑτέρων 
19ἱ ἔΏεπα 4οοιβθ ΟπΠθ αποϊῦἨος. Ῥυῦ 15 απγΠλήτπρ σοπσεχηΊπς οί Ἡοθγ-παα θετΒ 

ἐπιζητεῖτε, ἔν τῇ ἔννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται. 490 καὶ γὰρ 
ο Ἰπααίχε, {π πο Ἱατάα] | τομ 16 ε]ια1] Ὀο βο]τεᾶ. Έος αἰδο 

κινδυνεύοµεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς.σήμερον, 
ΊΠθ 8ΥΘ 1Π ἄβπρευγ ο ῶθ βοοιβδεᾶ οἳ ἱπςμσχθο[ΙοΏ ήπ τοσατᾶ ἴο τΗἱ5 4αγ, 

μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ Ἀ δυνησόµεθα ἀπο- 
πιοῦ 9Π6Θ 6βΊ1ΕΘ εχἰςτῖπρ σος πηλῖοἃ πο ΕΠα1] Ῥο αΌ]θ το 

δοῦναιλόγον ἵτης συστροφῆς ταύτης. 41 Καὶ ταῦτα εἰπών, 
Εϊτο 3 ΤΟΒΒΟΊ 40ΟΥ {Π18 6ΟΠΟΟΠΣΕΘ, Απιᾶ ἔπερο ὑπΐπρε Πατίτρ βαἱᾶ, 

ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν. 
ηθ ἀἱβιπϊςθεοᾶ Ίμο Ὃ ορ 

90 Μετὰ.δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον, Κπροσκαλεσάµενος! 
Ῥπυ ϱΕἴοχ Ξοεαφεᾶ 1:19 ναταπα]ς, δπανῖτπρ δοπ]]αᾷ 76ο 

ὁ Παῦλος τοὺς µαθητάς, καὶ] ἀσπασάμεγος, ἐξῆλθεν 
[Πτα] “Ἑαπα] 1πθ ἀἱςοίρ]θ, απᾶ Ββ]αιεᾶά  ᾖ[ἱπεπα], πό ΑΝΑΥ 

πιπορευθῆναι! εἰς Ἀτὴν' Μακεδονίαν. 9 διελθὼν δὲ τὰ 
Ίο Ρο Το Μαοοᾷοπία, Απιᾶ Πανίπρ Ῥαββοᾶ ἔπτουρ] 

έρη.ἐκεῖνα, Καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ Ἠπολλφ, ἦλ- 
Ίλιοβδθ ρατῦς, απᾶ ἸΠαν]ιρ εχποτίεά ἍΊλθπα τν ῦἩ 3ᾷΊβοοαχεο "χηήο], 18 

θεν εἰς τὴν Ἑλλάδα" ὃ ποιῄσας.τε μῆνας τρεῖς, γενο- 
Ο0ΑΠΠΘ Το ἄτθεσθ, «Απᾶ Πητῖπρ οοπἰ]παεᾶ ΄πιοπίμα «οτε. Ἠατίηπρ Ῥουτ 

έ οαὐτῷ ἐ λῆς' ὑπὸ δαί έλλ µένης οαὐτῷ ἐπιβουλῆς, ὑπὸ τῶν ᾿Ἱουδαίων μέλλοντε 
πηβᾶο αρα]ηςδῦ Ίηοθπα 8 Ῥ]οῦ [λὰ 'μθ 1618 Ῥεΐηπρ αΌοαί 

ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο Ῥγνώμη! τοῦ ὑποστρέφει» 
το βαἲ] 1πίο Εντία, 8βχυβθ «σα {ο τοῦυτΏ 

διὰ Μακεδονίας. 4 συνείπετο.δὲ αὐτῷ Ξἄχρι τῆς ᾿Ασίας" 
αἩμχουρΏ Μασθάοπ]α, Απᾶ αοοοπιραηπίθᾶ Ἠίπι Α8 ΣΥ 48 λφῖα 

Σώπατρος Σ Βεροιαῖος' Θεσσαλονικέων.δὲ ᾿ Αρίσταρχος - καὶ 
Βοραἔεσ ΕΓΟΡΑΣ, απᾶ οἳ ΤΗρςββ]οπΙατβ Ατίθίατομας Ἀπᾶ 

Σεκοῦνδος, καὶ Τάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος ᾿Ασιανοὶ δὲ 
Βεσαπᾶπς, απᾶ Αἄπῖμβ οἱ Ῥετρο Ἀπᾶ Τπποίμεις, απά οἱ Αεΐα, 

Τυχικὸς καὶ ο. ὅ οὗτοι» ἱπροελθόντες!ὶ ἔμενον ἡμᾶς 
ἨἘγολίοις απᾶ Ττορβίπιυβ, ἼἨθεςο Ἡπτίηρ Ροπθ Ῥθ6ξοσθ παἰθᾶ ἔοτ ἍτἩΒ 

Ὁ.--- θεᾶς ΟΙΤΊΓΑΥΓ. 5 πράσσειν ΤΤΤΤΑ. 
{ ἐχουσιν πρός τινα λόγον ΟΙΗΤΊΣΑΥΗ. 

| -ἵ- περὶ οολοεχηῖηρ (118 οοπουιτ5ε) Πτττ. 
1 -- παρακαλέσας λανΊης θχλοχύθά [αιά] 1ΤΤΓΑ. 

ο ἐπιβουλῆς αὐτῷ 1ΤΤ5. 
. --- δὲ αιλά (μεθ) Ἱπτι[α]. 

ο ἡμῶν ουχ ΤΤΤΓΑ. 

Ἀ -- οὗ τττ[Α]. 

ἃ--- Την μττ[Α]. 
:- Πύρρου οἳ ΕψιχηΗΒ αΤΊτΑΥΝ. 

ἕ προσελθόντες ὨΘΥίΏΡ ΡοπΏθ τε. 

Ρ γνώµης ΤΤτΑι 



ΧΧ. ΑΟ Τ8. 
- ας. » ῃ μα ἓν “Τρωάδι! 6 ἡμεῖς δὲ ἐζεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν 

1π  Ίτοβῦ; Ῥαῦ πο βαἲ]εά ατα Ἀξΐοτ ᾖἴλμο 418 οἳ ἴ1θ 
ο) ε 9 ’ ν  ν Ν ϱ) . ἀζύμων ἀπὸ Φιλίππων, καὶ Ίλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς 

ππ]εατοπθᾶ Ῥχομᾶ ἔτοπ ἘΕΡΗΙΠΡΡΙ, Απᾶ  ΟΒΠΙΘ νο ἴποπι αἲ 

τὴν "Τρωάδα! Σάχρις' ἡμερῶ πέντε, Σοῦ! διετρίΨαµεν ἡμέρας 
ΤτοῬβ 19 4μγβ8 1βνο, ἨὙΠΠΘχθ σε 5ιηγοᾶ 34458 

« ΄ ” ” ”- - / η ἑπτά. 7 Ἐν. δὲ τῷ μιᾷ τῶν σαββάτων, συνηγµένων 
αρτοη, Απά οπ {πο Ἀτεί [άαγ] οξ ἴ]θ νγεο]ς, “Βατίνρ "6ου "α5βεπαιρ]οᾶ 

τῶν μαθητῶν τοῦ! κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, 
1:μο "ᾷΙκοίρ]θς το Ῥχοαῖὶς τοσα, Τα] ἀϊμοομτςσεᾶ {Το ἔπεπι, 

μέλλών ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν.τε τὺν λόγον μέχρι 
αΌοαῦ ᾖΤο ἀθρατῦ Ο1 ΌἨθ ΣΠΟΥΓΟΥ; ΑπΠᾶ ο οοπθΙπιεά ἴμο ἀἴδοοαχθ 1 

µεσονυκτίου' 8 ἦσαν. δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ 
παάπ]ρ η, Απάα άποτο ]απιρο ὰΤΩΑΠΥ ᾖἹπ ἴ]ε αΡΡΕΓ Τοοπα 1/ἨΘΓΘ 

εᾖσανὶ συνηγµένοι. 9 Ὀκαθήμενος!.δὲ τις νεανίας ὀνόματι 
ιο ποτ αδ5εὐιρ]οά. Αμᾶ πνας αλ θὐΐπρ α οετίαίπ τοπίῃ, Ὦγ ηαβπιθ 

Ἐὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόµενος ὕπνῳ βαθεῖ, δια- 
Ἠιίγοηας, Ὦυ ᾖἵἴπε µπἰμᾶον, οτεγροπετθὰ ΏΥ 5]οερ }14εεΡ, 98 

λεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ 
“ἀϊδοουτςσεᾶ, 1Ῥαυ] «205 4 ΊοΏβοχ παρ, Ἠατῖπε Ῥεσεπ οπεγροπετεά Ὦγ 

τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, καὶ Ίρθη 
1ηθ β]1ευρ Ὢθ {611 “Ἔτοπι 31ο “ὍΠιτα 5βίοτγ Ἰά4οππ, απᾶ π8β8 ἵακεη πρ 

/ ) κ « .. . , ” ” Ν 

νεκρόο. 10 καταβὰς.δὲ ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ «συμ- 
ἀααᾶ, Ῥαῦ "Πανίηρ "ἀθβορπᾶθά αῬαι] Ἅᾖ3ε]προα ἉἨΠΐπ, απᾶ Ἠβτίπβ 

περιλαβὼν' εἶπεν, Μὴ.θορυβεῖσθε ἡ.γὰρ ψυχἠ αὐτοῦ ἔν 
επιρτασεᾶ Πτα] ββὶᾶ, ο ποῦ τιακο α ἑαπια]ς, {ογίηπθ 1496 οξΠίπι Ιπ 

αὐτῷ ἐστιν. 11 ᾿Αναβὰς δὲ καὶ Κκλάσας ἃ ἄρτον καὶ γευσά- 
1ήπα 18. Απά Πατίπρ Ροπο πρ απᾶ Πατίηρ Ῥτοκοι Ὠχοιαᾶ απά ἉἨανίηπς 

µενος, ἐφ᾽.ἱκανόνίτε ὁμιλήσας «ἄχριοὶ αὐὑγῆς, οὕτως ἐξῆλ- 
εαίεπ, πηᾶ 2ο 10ἨΡ Ἠαγνίηρ οοπτοχ5σεᾶ απ] ἅαγ-υτεαις, Βο Ἡθ ἆε- 

θεν. 12 ἤγαγον-δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ 
Ῥατῖιεᾶ,. Απά ἴπογ Ῥτουρηί ἴἩθ ο νο, αΑπᾶ  Ἠπετο οοπιξοτιεᾶ ποῦ 

µετρίως. 19 Ἡμεῖς δὲ Γπροελθόντες! ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν 
8 Ἠ0{]9, Ὥμίῦ νο ἍἨαγνίπρ Ροπο Ὀθίοτθ ο 1πΠθ ἍεΠῖΡρ 5α1]εά 

ξεἰς! τὴν Ασσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦ- 
το Α.5ο8, 3Ίμετο Ῥεῖπρ 3προαῦ το ἴθ]κο 1η. Έλα]: 

λον’ οὕτως.γὰρ Ρήν. διᾶτεταγμένος,' μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 
20Υ 59 Ὦθ Ἠσπᾶ αρρα]πίςᾶ, 2ρεϊπρ 3αΌομΐ "Πἰπαςε]Ε {ο ϱοοπ Σορῦ. 

14 ὡς δὲ Ἰσυνέβαλεν! ἡμῖν εἰς τὴν Ασσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν 
Απάαὰ πηεπ Πο πιεί πΙίπ ταν αν Ἀ5ο8, Ἠατίηρ ἴακοι Απ }Ηΐπι 

Ίλθομεν εἰς Μιτυλήνην' 16 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ 

975 
Ίγοῃς. 6 Ανά τνθ βπ]]εὰ 
ΑΝΑΥ Ίτοπ ῬΠπρρί 
α1ἴεγ ἴπο ἆπγδ οἱ 1Ἡ- 
Ἰθαπεπθᾶ Ὀγθαᾶ, απά 
61186 Πίο ἴποπι {ο 
πτοιςς ἵπ το ἆθσ5; 
πνΏσγο πγὸ πΏοᾶο 5εν επ. 
ἀπγς. 7 Απά προμ ἴπθ 
ητεί αν οἳ ἴπο σνθε], 
π/]ειη Τἵπο κ«ἀῑδοῖρ]αβ 
ο Π1θ {οβοῦῬογ το Ότει]ς 
Ῥχεασᾶ, Ῥπα] Ῥτοασ]λεά 
ππίο ἴποπι, τεπᾶάγ ἴο 
ἀερατί οη {πο ΠΙΟΥΤΟΙΥ 
ΑπΏᾶ οωπῖϊπυωθά ὮἸἨῖ8 
ΒΡρο6οἩ απδ1] πάσα Ιρ]ηῦ. 
8 Απά Ώῃεχο πΥΟΓΘΏΙΛΗΥ 
1δμΐς 1π Ίἴπο Ίρρες, 
οἩαπαρας, 1νεσθ πετ 
πο µβΡραλετεᾶᾷ ὮΤο- 
Ροίποσ. 9 Αιιᾷ ἴποτθ οπή 
1π α πΙπάονν ο οργ(ηαι 
ρα ΙΑΛΏ Ὠππηθά. 

αϐγοΏιβ, Ὀείπρ {α]1εἩ. 
10ο α ἆοερ 5Ί6ερ: παπά 
Α5 Ῥαμ] Ὕμαβ 1οπς 
ῬτεβοβΏῖπςβ, Ἡε απ] 
ἀονν ηΙΤΗ Β]6εΡ, απᾶ 
4611 ἄονπ Ίτοπι ἴ1θ 
αλιτᾶ ος, απὰ 188 
ἔλκοπ αρ ἀεβᾶ. 10 Απά 
Ῥαυ] πνοπῦ ἀονπ, απᾶ 
161] οἳ Ἠϊπα, απά 6Ιπ- 
Ὀτασϊπρ , ἠϊπι κραϊᾶ, 
Ττοιρ]θ που γοιχ- 
8ε]νος; 1ος Π]8 1116 18 
ἵπ Ἠϊπα. 1] Ἠπεπ Ὦθ 
{ΠΕΤΕΕΟΙΘ Ἱπαβ οοἵπε πρ 
αραίπ, αλά Ἰαὰ Ῥτο]κετ 
Ὀτεαᾶ, απᾶ ολίεπ, απᾶ 
{π]κεά α Ίουρ πηῖ]ε, 
ετεπ 611] Ῥτεκα]ς οἱ ἄαγ, 
8ο Ἡθ ἀθρατίθά. 12 Απά 
πε Ὀτουιραπυ {πο 
γουπρ ΤΙΑΛ α]ῇτοα, απᾶ 
ὪπθΓθ πού α 100] οοπι- 
Σοτίεᾶ. 19 Απάν/επνεης 
Ῥεξοχε [οβΗβ(ρ, απ 5α]]- 
εἆἀ απίο ΑΦ5ο5, ἴποτο 
ἀπίεπάϊπρ ο ἴα]κ ἵπ 
Ῥαυ]: 1ος 8ο Ἠπά Ίο 
ἈΑῬροϊπίεᾶά, Ὡηλππάῖηπᾳ 
Ὠἰπιςα]ξ Το ρο αἲοοῦ, 
14 Απάᾶ πνηση Ἡθ πτηεῦ 
πτὮ ας αἲ Α68Ο5, Ὢθ 
{οο]ς Ὠῖπι Ίπ, Απά οπΠ16 
νο Μ]ίγ]επο. 15 Ανά 
ππθ βα1]οᾶ ἴπεπσςθ, απά 
οππηθ {Πε πεσἰαἶαχψ οτος 

[ σαϊηςί Οµίο8 ; απιᾶ Όλι 
ππθ ΟΛΠΠΘ Το Μ1{γ]επο; Ἀπᾶ {λθποθ Ἠανῖηρ βἀ1]οᾷ αγ/ΑΥ, ΟΠ Τἴπθ τοσαι ο εττοα εν 

ἐπιούσῃ  µκατηντήσαμεν Κάντικρὺἳ Χίου" τῇ.δὲ ἑτέ ο ρα 
Σο]]οπιῖπρ [4αγ] αγτ]γοᾶ οῬροδῖίθ ΟἨΠΙο8, Απά ἴπο πεχί [άπγ] πο ἄν ο οηρίτα 

παρεβάλοµεν εἰς Σάμον' Ἱκαὶ µείναντες ἐν Τρωγυλλίῳ;!" τῇ Μηονας, 10 Έοτ Έλα 
πε ατχ]γεᾶ Βὐ Ἀαπιο; απ Πανίηρτοπιαϊπεά ἲ Ττοργ]] μπα, ἍΤμο Ῥτ Έρῃοδιας ντ με 

ἐχομένῃ Ίλθομεν εἰς Μίλητον. 16 "ἔκρινεν' γὰρ ὁ Παῦλος ποπ] ποῦ δροπᾶ ἴμο 
ποχί {[4μγ] Ὢθοβππς Το ἍΜΠΙοίΗΒ: {ος “παά 3ἀεοῖὰάεᾶ α1Ῥαυ] σας αι Ὃ ες ρα : 

᾿παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως µμὴ-γένηται αὐτῷ χρονο- ἱδὶθ 295 Ἠΐπα, [ο Ῥὸ αἳ 
Το 5α]] Ὦγ Ἐρμόφας, «ο ἴλαῖ 16 παΙβΏί ποῦ ΏπΡΡροη Το Ἠϊπι {ο 9ρεπᾶ 

- .) - 2 ΄ 9 ” 8 ” 9 ο στ Ι] σοι 

τριβῆσαι ἔν τῇ Ασίᾳ' ἔσπευδεν-γὰρ εἰ δυνατὺν υἡνὶ αὐτῷ 
ἶπιο 1η Απία; ἍᾖΤογ τς Ἠαβίεπθά Ἰξ ἍῬραβδῖρ]ο 1δ γίας τος Ἠίπι 

” Τρῳάδι τ.  Ῥρφάδα ΙΤ. Σ ἄχρι ΙΤΤΙΑ. Υ ὅπου Τ. : ἡμῶν πε (Πατίπρ ῬεεἩ 
πθεοσιρ]εῦ) αι τττΑ υγ. 5 μεν Ὑγθ ΊΥΕΤΘ ΟΙ ΤΊΤΑΥ. Ὁ Καθεζόµενος ΙΤΊΤΑΥΓ. :συν- τ. 

{- τον ἴλθ ΙΤΊτΤΑΥΓ. 8 ἄχρι ΤΊΓΑ. Γπροσελθόντες Ὠαν]πρ Ροηε πν. Ε ἐπὶ ΗΤΤΤΑ. 
Ἡ διατεταγµένος ἦν Ι/ΕΤτΑ. | συνέβαλλεν Ι1ΊτΑ. ἍἡἆΚἄντικρυς ΙΊΤχΔ. Τρωγυλίῳ Α; --- καὶ 
µείγαντες ἐν Ίρω, ΠΤττ. ι -- δὲ β]λά (Ως) µτήτ. Ἡ κεκρίκει ΟΙΗΤΊΤΑΥΥ, ο εἴη ἱὲπιὶρ]ὺ Ὀθ ΏτττΑ. 
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οταραΊοτα ἐ]ο ἆπγ οἳ - 
Ρεηίοσοβί, 17Απᾶ ἔτοπα 
ΜΙΙείας Ἡθ κεοηπῦ {ο 
Ἐρῃοξίβ, απά σα]]εᾷ ίΠο 
θ]ά4ες5 οξ [ο οπιιτοῃ. 
18 Απιὶ π/Ώοπ ἔἩοτ πΥθγθ 
ΡΟΠΠΙΘ 5ο Πίπι, ηθ βπίά 
πΠ{ο ἴπεπι, Υθ ἆπονν, 
Ετοτα ἐλο Ώτεί αγ ἐμοῦ 
1 «Άπῃθ ΙΠίο Α.Α, αΕἴ6ς 
ννυ]λλῦ ΏἹΑΠΠΕΘΥ 1 Ἠατο 
ὌνεὮη πι γοα αἲ αἱ] 
ΒΘΕΑΒΟΠΑΒ, 19 βει τίηρ {Ἡθ 
Τιοτὰ ση η αἲὶ Ἠιταί- 
110γ οἑ πιὶπᾶ, απά ππ]τἩ. 
Ώ1ΦΗΣ ἴθβΥΡ, ΆΑπά ἴεπαρ- 
{Α9ἱο15, ΨΠΙοἩ ὮὈθ{θ]]. 
118 ὮΥ ὑΠο]γίηρ Ίπ ταῖς 
οἳ ἴπο ὀ6νς5: 20 απἆ 
Ίου 1 ἹΚορί Ὀποἷκ πο- 
1ημαρ ἐπαῦ Ίνας Ῥτοβί- 
Ἀρ]ο Πίο γοιι, Ὁαῦ πανο 
Επεπθὰ σοι, απά Ἠπτο 
ἸβαρΏύ τοι ραβ]1οκ]γ, 
Ἀπὰ Ίτοπι Ἠομςδε ἵο 
Ὥουςφα, 2ἱ ος εγίηρ 
Ῥοί]Ἁ {ο ἴπο ἆθπβ, απ 
85ο {ο ᾖἴποθ «ἄτεεκα, 
χθρεΏ[ΒΠΟΘ ἑον/ατά 
οᾶ, απᾶ {αϊνπ θονατᾶ 
οἱ» Τιογὰ ζεδας ΟΠτΙΑ6, 
202 Απάᾶ ποπ, Ὠοπο]ά, 
1 µο Ῥουπᾶ Ίπ ο ϱρὶ- 
πΙν απίο «εγαξαῖοπι, 
πιοςΚποπῖπρἰπεῦμῖηρε 
τπαῦ 5Πα]] Ῥυξα]] πιο 
άΠετο: 23 8πτο ἴπαῦ 
11ο ἩἨοὶγ αποβυ σῖῖ- 
πιεξβείἩ Ίπ ΘΥετγ οἱ, 
βαγΊπρ ὑπβῦ Ῥοπάβ βλά 
Ααθ]Ιοίοη5 αΏ]ᾶρ τηθ. 
24 Βιίῦ ποπο ΟΕ {μθβθ 
τΠϊπρ8 Ώιοτο ηὮ16, πεὶ- 
τΏες οοιπύ 1 τιν 1149 
ἄθαν απίο πιγεεἰξ, 5ο 
τηαῦ 1 παῖρΏί ΠπΠῖςδΙ τα 
6ΟΝΥ56 ἹηΙῦπΠ 1ο, απά 
1πο παϊπ]ςίτγ, ν/ΏίοἩ 1 
Ὢαγθ τεσρὶ]γθοᾶά οἳ ἴπθ 
1ιοτᾶ σᾷε5α8, Το ὑεευσ α 
119 ρο5Ρο] οξ ἴπε ϱρταοθ 
οἳἑ ἀοᾶ. 25 Απᾶ ποπ, 
Ῥεπο]ᾶ, 1 ἆποιν λπαῦ 
γο α]1, αππος ποσα Τ 
Ὥπτο Ροπο Ῥτγεβολῖπςρ 
119 Κἰπράοπι οἳ οά, 
ΕΊιβ]1 5εο ΙΙΥ 4ροθ πο 
11ΟΥ8Θ, 26 Τη Πεσοξοχθ Τ 
Ίπκο γοι {ἴο τεοοτᾶ 
τπῖς ἄπγ, ἴπαῦ 1 απι 
Ῥατθ Έγοπι πο Ῥ]οοά οξ 
ΒΙ1 πποπ. 27 Ἐοχ 1 Ώανθ 
πιο 5Πιαηπιεᾶ ὕο ἀθο]ατθ 
πη{ο γοι 11 ἴπο οοα- 

ΠΡαΑ ΕΙ Σ. νος 

τὴν "Ἴμέραν τῆς πεντηκοστῆς Ὑενέσθαι εἷς ΡἹεροσόλυμα.". 
οἳξ ῬεπτεοοβΏ ΠοχΠβα]ετα, 

1Τ απὸ. σι τῆς Μιλήτου πέµψας εἰς «μισό µετεκαλέσατο: 
Απάᾶ Ίτοπι Μεταβ ἍἩἨπτίπρ κεπὸ ἵο ἍἘρπεβαβ Ἡθ σβ]]6ᾶ {ος 

τοὺς. πο προς τῆς ἐκκλησίας. 18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς 
ε]άθτβ οξ ἴπθ αβδετο]τ. Απά πἩθη.ἴἩθγ Πθτθ οσο ᾖΤο 

ην εἶπεν αὐτοῖς, μεις ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας 
Ἠΐπα ῶο βαλᾶ Το νι) ποτ, Έτοτα {ἴλπο Βτες 1 

ἀφ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν ᾿Ασίαν, πῶς μεθ’ ὑμῶν τὸν-πάντα 
οἨυ πΠϊοἩ 1 αγτ]γοᾶ Ίπ ς, Ἰοηυ τση σος, 811 ὑλιρ 

χρόνον ἑρόμηη 19 δουλεύων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινο- 
ἼἼταθ 1 πας πεττίπς ἍᾖἹθ ἸΤιοτὰ τνπς Ἠυτηῖ- 

φροσύνης καὶ ᾽Ἵπολλανι δακρύων καὶ πειρασμῶν, τῶν -συμ- 
Πλ Ἀπᾶ ΤΠΑΊΥ ΤΘΑΙΒ Ἀπᾶ ’ [θπιρύββΙοπβ, Ὑ]]σἃ .. 

βάντων µοι ἓν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων' 390 ὡς 
Ῥοπεᾶ το παθ ἑῃτοιρ] {πο Ρ]οία οἳ {1ο ο» Ἱο ποπ 

οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συµφερόντων τοῦ.μὴ ἀναγγεῖλαι 
ας 1 Κερῦ Ἠαοὶς ο π]ηαῦ 18 ΡτοΠέαΏ]θ --- Μο Αππουπορ 0] 

ὑμῖν, καὶ διδάξαι ὑμᾶς δηµοσίᾳ καὶ κατ’ οἴκος, 31 διαµαρ- 
το γοὶ, Απᾶ Το ἴθαοια τοι ρα Απᾶ Έτοτα παν οσον θαγπεἙῖ]γ 

΄ ει) / λ 5 μα Ἱ] . 

τυρόµενος Ἰουδαίοιςτε καὶ Ἓλλησιν τὴν εἰς Ἱυτὸνί θεὸν 
τεβυγίπρ ῬοΐἩ {ο ύ6Ἡ5 απά ἄτεεκβ Ἀρογγρτᾶ 3ᾳοᾶ 

ετάνοιαν καὶ πίστιν Ἱτὴνὶ εἰς τὸν.κύριον.ἡμῶν Ἡπαευμ 
Ἰθρεπίβποο απᾶ Σα πογατᾶ οἳς Τιοτᾶ ὔεδις. 

τχριστόν.! 399 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ δεδεμένος' τῷ πνεύματι 
Οπτ]αῦ, Απᾶ Ἀοπ, Ίο, απ, Ῥοσπᾶ 1η ἴπο ολο 

το υμον εἰς Ἱερουσαλήμ, τὰ ἔν αὐτῷ συναντήσοντά 
το οεταδοίθπι, 1μο ο πΠῖοἩ ἵπ 1 ΒΠαΙ1 Ἠαρρεη 

μοι μὴ εἰδώς, 328 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ.πόλιν 
'οπαθ ποῦ Κποπίπρ; σορό νπαῦ πο ἍΕΒριτιῦ πο Ἠοιν λονασι οἱ γ 

διαμαρτύρεταῦ 3λέγον! ὅτι δεσµά "με καὶ θλίψειςὶ µένουσιν. 
Σα1γ ὑεβῦιΒθς, Ραγίπρ ἴἨπυ Ῥοπάς “Ἠιθ Ἰρπά Ἀἰτίρι]α βίος απγαίθ, 

94 ἀλλ᾽ οὐδενὸς Ὀλόγον! “ποιοῦμαι, οὐδὲ ἔχωϊ τὴν ψοκήν 
Ῥυΐ0 “οΕ ας ος 11 πλακα, ὮοΟοΣ Ποιά Τ 

σον τιµίαν ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσαι τὸν.δρόµον.µου . µ μον-μον -μ 
ἄεατ ο πιγβε], ΒΟ 08 ᾖὗο Ππῖςδα ΤΩΥ 6ΟΙΣ5Θ πι. 

πώ Ι καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰη- 
195, ΆΑπᾶά Ίπο ος ο σ/ΏΙοὮ 1 τεοεἰτοᾶ ἍΊτοπι {πο ἍΤιοτᾶ ᾖ6- 

σοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ. 
815, το ὑεβῖεν Εα]]τ Ἴπθ εινα ος οξ πο Εταρο οξ ἀοᾶ, 

96 καὶ νῦν ἰδοὺ -. οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ.πρόσωπόν.µου 
Απᾶ πόὀπ, Ίο, Ἐποι ἴ]λαίῦ πο ποςσθ Σνη111 3668 5τωΥ «Έαοθ 

ὑμεῖς πάντες, ἐν οἷς  διηλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν 
1γθ 31,  απιοπΡ πΊηοπα Τηατο Ροπο αθοαῦ ρτοο]αἰπαῖησ {πθ Ὃ 

ε-οὔ θεοῦ.! 96 Εδιὸ! ἑ τοῦ θεοῦ. ιὸλ μαρτύρομαι ὑμῖν ἓν τῇ.σήμε ο ος ἐ 
οἳ ἀοἀ. ἸΓΠποχ6ξοτθ 1 ιε»υῖέγ ἴογοα ἵπ τ ο Ὃ ᾱ μερο 

ὅτι καθαρὸς Λἐγὼὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων’ 9) οὐ. γὰρ 
ἐΠοῦ Ῥατθ 1 [πα] ἔτοπι ἴπο Ῥ]οοὰ οἳ α1], 2ος "ποῦ 

ὑπεστείιλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ἱὑμῖνὶ πᾶσαν τὴν βουλὴν 
11] Ξκερί Ῥαοίς Ίτοπα αππουποϊηρ ἴοτοα δἳ] το οοιηςο]. 

Ρ Ἱερουσαλήμ Τ. 
.--- τὸν ΤΤΓΑ. ε--- την ΙΤΊΤΑ. 

α -ἵ ὁμοῦ ὄντων αὐτῶν Πευ Ῥεϊπρ ζορείμοττ, Σ-- πολλῶν αΙτΊτΑ ΥΓ. 
σ--- χριστόν Ι[Ττ]Α. Ἡ δεδεµένος ἐγὼ ΟΙ. ΤΤτΑΥ. 

α ἐμοὶ τ. 5 “Γ µοι ἴο Πιθ ΑΙΤΤ:ΑΥ. 3 λέγων Α. . -- Ἰθλίψεις µε ΙΤΊτΑ. ὃ λόγου 
ΤΤτΑ. Ξ ἔχω, οὐδὲ . ποιοῦμαι Ὦς -- οὐδὲ ἔ εχω ΤΊτΑ. πτμου ΗΤΤΑ. θεα. μετὰ χαρᾶς 
1ΤΊτΑ. «Ὁ-. τοῦ θεοῦ ΕΤΤΝΑΥΣ. Ε διότι ΤΑ.  εἰμι η ΗΤΤΑ. Σ- ὑμῖν 
ΣΤΙΓΛ. 



ρψψην- 

προς το 

κ στα], ΑΟΤ 3, 
Ἅ ’ ε νἳ 

τοῦ,θεοῦ ή. 398 προσέχετε Χοῦνὶ ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ 
οἳ ἀοᾶ, Πα] Ἠυοά Ἅλοχοξογο ο πας Απά Ἁἵο η] Ἅἴπο 

ποιμνίῳ. ἐν ϕ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, 
Ώου],  πΠοναῖα Ἴσοι πο ἃς οί. 5119 «Ἠοὶγσ σᾷ1ᾶ οπού πετ 

πθι αίνειν τὴν ἐκκλησίαν Ἰτοῦ θεοῦ,ὶ ἣν περιεποιήσατο διὰ 
ΒΠορπενά {Πο ἍαβδεΠΙΡΙΥ. οξ αοἆ, πἩΙοἩ Ίο ριαχοἈβσεᾶ πα 

τοῦ Ἀἰδίου αἵματος.! 99 ἐ ἐγὼ. γὰρ! οἶδα τοῦτο," ὅτι εἰσελεύ- 
{πο 3ο 3Ηῖ5 "οινπ Ρρ]οοᾶ. Έοττ που ᾖ{ἰπῖ8, τλαῦ πι] 

συνται μετὰ τὴν-ἄφιξίν.μου λύκοι βαρεῖς ες ὑμᾶς, μὴ 
60116 1π 116:  ΤΙΥ λος 3νγο]νθςβ ᾿ρτίεγοις απιοηραῦ τοι, που 

φειδόµενοι τοῦ ποιμνίου 90 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀἆνα- 
βρατίηρ Ὅμο Ἠοο]ς; ἈΑπᾶ Έτοπ οπΙοΠβοῦ γοισ ΟΠ ΑΘΊγος Ππ]] 

στήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμµένα, τοῦ ἀποσπᾷν τοὺς 
Τ1νο πρ ΙΩΘΩ Εροακίης ΄ Ῥοττετίεὰ ἴΠπῖπρς, νο ἄτατγ πε Τηθ 

μαθητὰς ὀπίσω Ραὐτῶν.! 91 διὸ ἡ σοι μνημονεύοντες 
προσ Ἀξίοτ {πθπιδε]τε. Ί/ΠεχεΕοΤθ πναῦοἩ, ποπιεπηροσίπρ 

ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ. ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων 

Τ]ιαῦ ἔπτορ ο ες αμα ἆαγ Ί οθαςθᾷ μοῦ πα ἴθαχβ 

νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 82 καὶ Ἱτανῦν' παρατίθεµαι ὑμᾶς, 
βαπιοπϊςαίας 3ομθ΄ 1680Β. Απά ΤΟΤΥ Ἰοοππηῦ . γου, 

σἀδελφοί,' τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυνα- 
Ὀτοίητεπ, το ἄοα απάἀ το ἴπθ ποτά οἳ Πῖ5 Ρχ8ο08, σἩΙοἩ. 18 

µένῳ "ἐποικοδομῆσαι! καὶ δοῦναι ὑμῖν! Υ κληρονομίαν ἐν 
3δ]θ το Ῥυ1]ά αρ. Ἀπά ᾖΤο ρἱνο σος 8Ώ ΙΠΠΘΥΙί8ΏςΘ ΑΠΙΟΠΡ. 

τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. 99 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ 
Ἄμμο δραπουϊῃοᾶ 1911. Βή]τοες ος Ροιᾶ ος «οἸἰούπίπρ 

ποὐδενὸς! ἐπεθύμησα' 94 αὐτοὶ. δὲ γινώσκετε ὅτι 
ΟΕ πο Ο9ηΏθΘ 1 ἀοριεᾶ, Ῥα0 πι θινος κπον Ὅμαῦ 

χρείαις-µου καὶ τοῖς οὖσιν μετ᾽ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ 

ὕο ΠΙΥ πηθρᾷς απᾶ ᾖ1ἵο ἴμοςθ ὪἨο Ἅ3ὙΙ6θΘ ἍἉΠΝΠΙΙη ἍἨθ ἁἷά παϊηϊςίθγ 

χεῖρες.αὗται. 96 πάντα ὑπεδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας 
εμεςθ "Παπάς. ΑΙ ὑμίπρς Ἰ56πειπεά σοι Ἰἴπαί πας Ιαβουσίτπρ 

δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντω», μνημονεύειν.-τε 
1ΐἱ Ώομοτος [ας] το αἰᾶ νηοςθ ἡεῖπρ ν/εα]ς, Ἀπά Όο χοπαεπ)έγ 

τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν, Μακάριόν ἐστιν 
1ἨἩθ ποχάρ οΕίἈο Τοτᾶ ἄοδας {]αῦ Ἠϊπιςε]ξ βαίᾶ, "Β]εβεεά Ἅδ18 

Σδιδόναι μᾶλλονὶ ἢ λαμβάνει. 96 Καὶ ταῦτα εἰπών, 
5ίο “ρίγο 1Π1ΟΙΘ ἍΊλαπ Το τεςθῖτο, Άπά ἴμερε (πῖπρθ Ἠατῖπρ βα]ᾶ 

θεὶς . τὰ. γόνατα.αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο. 
Ἠανίπρ Ὀοποᾶ Ἠ]5 Ίεπρος ση τη. 3β]1 1γπθια Ὦθ Ρρτηγεᾶ, 

97 Ἱκανὸς δὲ “ἐγένετο κλαυθμὸςϊ πάντων καὶ ἐπιπεσάντες 
Α πα ΆπιμοἩἨ 1Ἠρθχο Ἔπαξ Ἠποορίαρ οἱ α]1: απᾶ {α111ρ. 

[ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου κατεφίλουν αὐτόν' 8 ὀδυνώ- 
ηθο]κ οἳ Τα] μου ο ον Κϊδοσά Ἠ]πι, ᾱἱδ- 

µενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλ- 
ἴχεβεθᾶα πιοςύ ο 81] 3ος Τπο ποτά πλΙοἃ Ἡρ Ἡπά δαᾶ, ἔλμαῦ πο παρτθ 3ΌΠογ 

λουσιν τὺ.πρόσωπον.αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον-δὲ αὐτὸν 
Άτε ουοαῦ Ἠ]8 {409 το 5εθ, Ἅπα ΤἨ9Υ αοοοπιραπΙεᾶ ἸἨῖπα 

εἰς τὸ πλοῖον. 
ἵο πο ἍδΗΙΡ. 

Φἱ Ὡς δὲ ᾿ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ᾿ 
Ά πα π/ηθη ΙΓ πας Ξφα1]θὰ. 1πνθ, Ἱατίωρ ἀταΏ ΤΑΥ 1γοπα 

ταῖς. 
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5οὶ ὁξ ᾳοᾶ. 28 ΤαΚο θθᾶ 
ωιογοζοτο ἁμίο }υυγ- 
Β6ἱΤΟΒ, αλλά {ο υ]] ἴμθ 
Άοο], 9Υ06Σ πο ψΠὶοἩ 
Ίπο Ἠοιίγ λοςί Πα 
πηπᾶρ γοιι ΟΥΟΥΡΟΘΓΑ, Το 
ῶοεᾶ (πο οπατο] οΓἀοᾶ, 
πυΏ]σἩὮ Ἰο Όπια ρατ- 
οἩαςοᾶ γε Πίς ον 
Ὅ]οοά. 29 Έοχ 1 Κο 
1115, ἴπαῦ αξίοτ 1ΩΥ ἀθ- 
Ῥατθΐηρ επη]Ι ρτῖογουθ 
ηΤΟΙΥΟΡ ΘΗ{6Υ 1Ἡ ΒΙ1ΟΠΡ 
ποια, ποῦ ερατίπΡ ἴ]θ 
Ἀοο]ς, 30 Αἱδο οξσοισς 
οπ/πι 5ο]γος ΕΏα]] ποπ 
ΑΤῖς5θ, ΑβροθΚἰηρ ὮῬογ- 
πεσβο {Ἠπ]πρα, {ο ἄτανγ 
ΑΥίΑΥ ἀῑκοιρ]ες αξίος 
νΠοθπι. 38 Τηεχοξοτο 
πα ο, θλλᾶ ΤΟΏΙΘΙΑΡΟΣ, 
ἴπαῦ Ὁψ ἴλμο 9ρπου οξ 
ἴμτορ γεατβ Ἰ οεπδεᾶ 
ηοῦ 0ο Ψ/ΑΤΏ 6ΥΟΥΥ 019 
πὶρα πμά αγ να 
τοῦῦ5. 2 Απάὰ πουν, 
ὈτείἨητεἨ, 1 οομιπιενά 
γοιι {ο ἄοάἀ, απά {ο ἴ1θ 
π'οτᾷᾶ οἳ 5 ρταςθ, 
πγΏ]οἩ 18 αΌ]ε {ο ὑυιι]]ά 
σοι πρ,ππά ἰορίτοτοι 
ΔΏ ΙΠΘΓΙ{81108 ΑΠΙΟΏΡ. 
Α]] μετα υλῖοἃ πτθ 
Βεποί]βθᾷ. ὅδ 1 Ἠανθ 
οοτεἰοᾷ πο τομπ)ς Βἰ]- 
νε, ος Ρρο]ᾶ, ος αρ- 
Ῥαχο]. 94ΥεΑ, γεγουί- 
ΕΘΙΥ6Β Ίεποῦν, επιιῦ ὑποςθ 
Ἰαπᾶς Ώθτο πο] η]αεεγεὰά 
Ἀπίο ΤΙΥ ποσθαςί(ίθῦ, 
Αλά {ο ὕπετα ὑἨππύ ΊεΓΘ 
π]ίὮ ταθ. 95 1 Ἠλτθ 
βηθπθά του αἰ1 ὑμίπρε, 
Ἠου; ὑπαῖ ϱο ΙαὈοατίας 
Ψο ουαρπῦ {ο βωρροτῦ 
119 Ἱνεα]ς, απάἆ {ο 1θ- 
ΏΙΟΤΩΏΕΣ {Πο γοτᾶς ο 
ΊΠθ Τιοτᾶ ἆοδαδ, Ίου 
Ἡε βα]ᾶ, 1; δ Ἡιοτθ 
Ῥ]οςδεᾶ {ο ρῖτε ἴἩαπ {ο 
τες-Ἰτθ. 96 Απά πΏΘη 
Ὦθ Ἠαᾶ (Πάβ5ΡοΚοΠ, ηθ 
Ἰποε]οᾷ ἄονπ, αμα 
Ῥναψθᾶ σῖτπ {πεπι α]]. 
37 Αιιᾶ ἴπεν αἲὶ περῦ 
ΒΟΓΘ, θά Εο]] οη Ῥπιι] 8 
Ἠθοῖς, αηᾶ Ἰϊδςσά Ἠίτη, 
98 ΒΟΙΤΟΠΙΩΡ Ὠιορί οξ 
411 ζοΥ ἴΠο σνογάς σΥΏ]οἩ. 
Ὢο ριικο, ἴπαῦ Πεν 
5ποι]ά μεθ 115 {ποῦ 109 
Ί1ΟΣΘ. ' Απά {Πεγ 8ο- 
οομηραπῖοᾶ Ίάπι αμῖο 
119 βΗ1Ρ. 

ΧΧΙ. Απᾶ ἴ{ ομπηθίο 
Ρ455, ἰπαῦ αξίος Ὑνθ 
Ίπετθ βΡοϊΐίοιη ἍΊτοπι 

} -- ὑμῖν ἴο γοἈ ΙΤΊΤΑ. κ. οὖν []Τ1ς. 
τοῦ ἰδίου αμΤΤΙΑΥΟ. πο γὰρ ΠΟΥ 1ΤΤΤΑΥΤ. 
νῦν ἹτττΑ. ἵ --- ἀδελφοί ΙΤΊτΓΑ. 5 οἰκοδομῆσαι ἴο Ὀμί]α τπττΑνγ. 
(γεαᾶ πο ΙπΏθγἱω11ος) ΊΤτΑ. π οὔθενος Τ, Σ--- δὲ Ὀαῦ αΠτττΑΥ/. 
Ἐμτττλ ή.” 3 κλαυθμὸς ἐγένετο ΤΙΤΊτΑΝ. 

ο --- τοῦτο ΙΤΊΤΑΝ. 
1 τοῦ κυρίου οἳ πο Τιογά αωττν. 

Ρ ἑαυτῶν ΤΤτΑ. α τὰ 
ἐ-- ὑμιν ΙπΊτΑ. Ὁ ἵ- τὴν 

πι ᾳἵματος 

Υ μᾶλλον διδόναν 
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Έλοπι, απᾶ Ἠαά ]αιιπο]- 
εἆ, Νε σαπιθ γη] 
ΒἰχαϊρΏῦ σοἱάβθ απο 
Όοο», απᾶ {πε ὧαμν 2ο]- 
1ουπνίπρ απῖο Ἠ]οᾶς, 
Άπά {χοχη {πεπσθ απ{ο 
Ῥαΐπμχα: 39 απᾶ Επᾶ- 
1ηπρ α 5Π1ρ βαΙ]Ιηρ ογες 
πηπίο Ῥ]λεπ]οία, Ὑνο 
πνεπῦ αὈολχᾶ, απᾶ ϱεῦ 
ἘοτίἩ, 3 ΝΟΥ; ΠΕΠ πθ 
Ἠπά ἀἱδοογεχοά Ογρσας, 
π/ο ]εξῦ 1ῦ οἳ πα ]αξί 
Ἠᾳπᾶ, απᾶ εαἰ]οᾶ Ἱπῖο 
Ῥψτία, Αλᾶ ἸΙαπάςεᾶ αῦ 
Ἴπχο: ΤΈοχ ἴπετο Τῃθ 
ΡΠῖρ τας ἴο απ]αάθ 
πετ Ἐμωχάεῃ, 4 Απᾶ 
Ἐπάϊηρ ἀἱσοῖρ]θς, πο 
ἑατχ]οᾶ Ἅ1]ιατθ ΒΘΥεΏ 
ἀαγδ: π]Ἡο βδαἰᾶά Το 
Ῥαυ] (ΩτοιρβΏ 1πο Βρί- 
τὶέ, ὑπαῦ Ἡο ϱπου]ά πο 
Εο Ἱρ {ο ϱεγαββ]επι, 
ὃ Απά ν/]λοη πο Ὠπᾶ 
βοσοχαρ]]5Ώεᾶ .ποβθ 
4ᾳγ8Β, σνο ἀεριτίεᾶ απᾶ 
πτεπῦ ους Ἱναγ; απά 
ΤἨεΥ α]] ῬτυιρΏῦ 119 οπ. 
ους τας, τη τη π/]γο» 
Απάᾶ οἩΙ]άτεν, 1] 1υε 
1υε)ε οαῦ οἳ ἴπο οἵίγ : 
ΆἈπά Ὑνθ Ἐπεε]εά 4οππ 
ΟΠ {19 5ΏοΟΣ6, απά Ῥταγ- 
οᾱ. 6 Απά π]εη γ/θ 
Ἠπᾶ ἵπκεηῃ ομχ 19πΥθ 
91Π6 οἱ απΟίΠοΣ, π/θ 
1οοΚκ ΕΠϊρ; απᾶ Ίπεγ 
χοϊατηθᾶ ἨοππρῬ βραῖἨ, 
7 Απά Ὑλει πε Ἠφά 
Ἀπ]θηεᾶ οἱ «ϱΟΣΒΘ 
Έτοπα Τγτθ, Ὑίθ 63Π1θ 
{ο Ῥίο]επιβί5, απά ϱα- 
1πίθᾶ {πε Ῥτείησεπ, απά 
ΏΏοᾶθ πίὮ ἴΏεπα 9Π9 
αγ. 8 Απᾶ ἴπο ποχέ 
ἆαν πνο Παβί Ἵνετο οἳ 
1.11 ΟΟΠΙΡΑἨΥ ἆἀθ- 
Ῥατίεᾶ, απά ση π1θ Πόο 
(ωερατοιμ: απὰ πο ϱεἰ- 
Τοχεᾶ 1πίο ἴπο Ώοιςθ 
οἱ ΕΠΙΗΡρ ἴπο εγηρε]- 
19ΐ, τυΏ]οὮ ἵγηδ οπε οἳ 
{Ἠθ 8εΥεη; απᾶ αροᾶθ 
πνΙτἩ Ἠϊτα, 9 Απᾶ ἴπο 
ΒΑΠ1Ι6 πι] ὨἨπά ους 
ἀπαρλίετς, νιρίπς, 
π/Ώ]οα ἀἷά Ῥτορ]εςγ. 
10 Απᾶ α5 το ἑβττ]οᾶ 
1]ι6γ6 ΤΙΒΏΥ 4πγ8, ἴΠετθ 
6ΠΠΙΟ ἄονπ 1τοπι σι- 
ἄρεα Ἁ οεγζαϊηπ ὮῬχο- 
Ῥπεῦ, πηαπησά ΑρηΡριβ. 
1] Απά ν/ηεπ Ἡθ ας 
90ΟΠΙΘ ἩἨΠίο ήβ, ὨὮθ 
ἴοοὶκ ἘῬπα]ς µρἰτᾶ]α, 
Άπά Ῥοιιπᾷ Ἠϊς ον/Ἡ 
ἨὨππάᾶς απᾶ ᾷεεί, απᾶά 
Βαἰὰ, Τ]πας Βαζ πο 
Ἠο]ψ ἄΠλοςί, Ῥο επα]] 
{ο ᾳοννς ηὖ {ἐτηδα]οπα 
υϊπά {πο πλαν {λα 

Ππρα 5 ΕΙΣ. ΧΧΙ. 

αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες Ίλθομεν εἰς τὴν "Κῶν,ὶ τῇ-δὲ ἑξῆς 
Ίμεπα, Ἠαν1ἨΏρ τά ἀἰτεοῦ Νθ 6ΛΠ1Θ Ἅἵο Όω5, αλά οπ {πε Ἰεχί 

” ΔΝ « γα ” » . / Ν ε ΄ 

εἰς τὴν Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Ἱ]αταρα. 2 καὶ εὐρόντες 
[4αψ] ιο Ἰποῦθι, απᾶ Ίπθηπσο {ο Ῥηΐπνα, Απά Ὠπτίηρ Σοιισά 

πλοῖον διαπερῶν. εἰς Φοινίκην, ἐπιβάντες  ἀνήχθημεν. 
Αα ΦΏΙρΡ ὮῬῆδΡΙΠΡΟΥΟΣΓ 1Πἵο ἘῬλωπ]οῖα, Πατίηπρ ΡοΏθ οἩπ Ῥομνά πο βα]]οα; 
9 1) ΄ " δὲ Ν κ ΄ Ν λ ΄ ν τι 

αμαφάναντες -δε την Ἐυπρον, καὶ καταλιπόντες αὐτὴν 
απᾶ πανῖπρ 5ἱρΏίαά Όσρτις, Απά Ἠατίπρ ]1αξῦ η] 

εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ «κατήχθηµεν' εἰς Τύρον’ 
οἩ {πο Ι6Ε  ἍἨνο ςα]ἱεά Το Ἐγχῖα, απᾶ Ῥτοιρ]ί το πῦ στο, 

ἐκεῖσε.γὰρ ἦν τὸ πλοϊῖον! ἀποφορτιζόμενον τὺν γύµον. 4 “καὶ 
ΤΟΥ 1ηθχθ πυας ἴπθ Ἅελὶρ ἀϊδελπατρίπρ πο Ἰπάίπρ. Απά 

ἀνευρόντες' τοὺς µαθητάς, ἐπεμείναμεν Ἰαὐτοῦ' ἡμέρας ἑπτά" 
Ἠαπτίπρ {οαπά οπῦ ἴμθ α ἀῑςοίρ]ες, πνο τεηιηἰπεᾶ. Ίπετε Έ4πσ9 Ίδοτοι; 

οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος, μὴ Εἀναβαίνεινὶ 
πνπο το Ῥαυ] Ετή ὮὉψ ᾖἴλο Βρϊτϊϐ, ποῦ τοροιρ 
» Ἡ , /ασξο δὲ .. κ / Ἱ . ς ον 

εἰς "Ἱερουσαλήμ.! ὃ ὅτε δὲ ἐγένετο Ἰἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέε- 
το «1 εγµδβ]εη}, Ῥιΐ πποαυ 1δ πας πγθ οοπηρ]είοᾷ Ίπο 4, 

ρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα, προπεµπύντων ἡμᾶς πάντων 
Ἠπγίπρ 5οῦ ουῦ πε ]ουγπεγοᾶ, “ΩοοοπαιραησΊπρ ὃμς 123211 

σὺν γυναιξὶν καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως' καὶ θεντες 
(πε απἆ οΠἱ]άτει α5 {αχ 38 οιὐβ]άθ ἴπο «οἴίσ. Απάλματίης Ρουθᾶ 

τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὺν προσηυξάμεθα. ϐ καὶ ἀσπασά- 
'πο Ίκπαες ον ᾖΤ]θ ΘΗΙΟΙΘ Φπθ Ρταγεᾶ, Απά παν ίπαᾳ 

µενοι' ἀλλήλους)} πἐπέβημεν! εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι-δὲ ὑπε- 
βαμαιϊθά οπο΄αμοί]εσ πνθ ποηπί πρ ἸΙπῖίο {πε ἍδΗίρ, Ώπά {ηεγ τ6- 

» 4 « -” 4 ΔΝ ρω ΄ 

στρεψαν εἰς τὰ. ἴδια. 7 Ἡμεῖς δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες 
τατμεᾶ το {ἐλπαῖτοππη [ποπαςβ], Αμάνθ, ἵλμα Υογαδο Ἠατίπς οοπιριευθᾶ 

ἀπὸ Τύρου κατηντήσαµεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι 
Ίχοπι Ίγτο, Αγτ]γεᾶ Ὀλή Ῥιο]επιαῖς, ππᾶ Πανίνρ βπ]ατοᾶ 

τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν µίαν παρ αὐτοῖς. 8 τῇ-δὲ 
πο Ὀτούμτοῃ Ὑ/θ 4Ώοίθ 34αγ 1ρπθ Πα ᾖ1Πθ81, Αλ οἩ τπθΘ 

ἐπαύριον ἐξελθόντες πρὶ περὶ τὸν .Παῦλονὶ οᾖλθονί εἰς 
ΤΙΟΥΧΟΝΥ «Ἠπτίπρ Ίροπο "Εοτία 1Ῥαι] ”απᾶ "ἴποςο Ἅγγδ]ι δμῖπα ΊλΠεγ 6ΛΠ16 το 

ῬΚαισάρειανἹ καὶ εἰσελθύντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ 
(2554τ68; ΑηΏᾶ ἨὨανίπρ επ{ετθᾶ Πίο {πο Ἠοιςδθ οἱ ΕΜΙΡ {ηπθ 

εὐαγγελιστοῦ, ἀτοῦ! ὄντος ἐκ τῶν ἑπτά, ἐμείναμεν παρ’ αὐτῷ. 
οναηρε]ῖςί, Ῥεῖπρ οἳ ἵἨθ 8ΕΥΕΠ, Ὑποαμοάο ἍἉν]τα Πΐτα, 

9 τούτῳφ.δὲ ἦσαν θυγατέρες Σπαρθένοι τέσσαρες' προφη- 
ουν ἴο {πῖδ [ιαπ] {μετο πνογο Ζ4αμρ]ιύοι5 Ανϊτρῖης 1ου Ύ’Πο Ρχο- 

τεύουσαι. 10 ἐπιμενόντων.δὲ "ἡμῶν!  ἡμέρας πλείους κατῆλθεν 
Ῥηεβίεά. Απά Ξτειηαἰπῖης 1γγθ ἀ4λγ5 3ΥΗΛΗΥ οβπιθ "ἄοινα 

τις ἀπὸ τῆς Ιουδαίας προφήτης ὀνόματι ᾿Αγαβος" 
δα 5οθγϊαΙπ 7οπ6 Έχοπα φαάρα, Ά Ῥτορποῦ,  Ὦγ παπι ραδιο, 

11 καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ 
Ἀπὰ ΠατΙηπρ οοπΙθ ᾖἵο Ἡ8, Ώπᾶ Ὠβνίηρ ἵλκοη ἵπο ρἰτᾶ]ο 

Παύλου, δήσας. τε Ἱαὐτοῦ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδαςὶ. 
οἱ Ῥαμ], απᾶ Ὠακτίηρ Ῥουιπᾶ οἳἑ Ἠἱωιβα]ξ ἴἩθ ἈἨΠιμάδ απᾶ ἍΤμπο 4ροῦ 

εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιο», Γὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν 
βαἱᾶ, ΤΠιαβδ ΒΗΥ5 ἴπο Βρἰτι ᾖἴπο Ἠοισ, Ἴπο ἍἨιππ οἳ ἨἩΠΟΠι 5 

5 Κῶὠ οταΊτΑα ΥΓ. 
πλοῖον ἦν ΙΤΊΤΑΥ. 
} Ἱεροσόλυμα αΠΗΤΤΣΑΥΓ. 
Ῥανίηρ ΡΙΑΥεᾷ ντα ἰοο]ς ος Ίεανε 

.] ἀνέβημεν ΤΑΝ. 
΄αμεν ΤΓ. 
ΕΤΙΓΑ ΥΓ. 

Ρ Καισαρίαν π. 
ἕ---τε ἀλλὰ ΗΤΤΑ. 

ο κατήλθοµεν Ἰαπάθα ΙΤΊΤτΑ. 4 το 
ο ἀγευρόντες δὲ ΙΤΤΥΑΥΟ. { αὐτοῖς ΥΕ Ώ]λθτη 1, ξ ἐπιβαίνειν ΤΤΤΤΑ. 

: ἐξαρτίσαι ἡμᾶς ΙΤΙΑΥ. κ προσενξάµεγοι ἀπησπασάμεθα 
1ΤΤΝΑΥΓ. 1 -- καὶ 4ηΏᾷ ΙΤΑΥΥ. πι ἐνέβημεν Ππνς 

--- οἱ περὶ τὸν Παῦλον 6Ι/ΤΊΤΑΥ. ο ἤλθομεν ΝΕ 6βΏΙΕ ΕαΙ ΑΝ; ηλ- 
4 --- τοῦ ΑΙΤΤΤΑΥ. 5 τέσσαρες παρθένοι 1,ΓΊνΑ. ---ἡμῶλ 

γ ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χείρας ΙΗΊτΑ ΥΙ, 

Ὁ ἀναφανέντες ΒαΙΤτΑΥΥ. 



ἁπ]. Α0ΟΤ8. 
«φν, ὁ Πῃ δν ν Φε ᾽ ε» δα 4 
ἡ ζώνη.αὕτη οὕτως δήσουσιν ἓν Ἱερουσαλὴμ οἱ Τουδαῖοι, καὶ 

τΠἱ5 ρἰτᾶ]ο πας Απο] 5ΡΙπᾶ Απ Σὔοχµδα]εαι Ἅᾖπο "οπβ απᾶ 
΄ - 1 - « μ ” φ. 

παραδώσουσινεἰς  Χχεῖρας ἐθνῶν. 12 Ὡς δὲ ἠκούσαμεν 
ἀε]ΐγος πρ ἀπίο ΓΠο] Ἠιιηᾶς οἳ [116] πα[ΙοΏβ, Απά πῆοη πο Ἡομτά 

ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖςτε καὶ οἱ  ἐντόπιο τοῦ 
ἔλοςσθ {μ1πρς, βροδουρ]λῦ αροῦἩ "πο "Απᾶ “Έπος 598 [5ἱπα] Ίρ]ησο 

μή ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ. 19 Ὑ ἀπεκρίθη.-Σδὲ! ὁ 
χοποῦ 11ο 13ρο 1531ρ Πα ᾖἴο 9 6χαβ8]θσα, Ῥαἱ 3απβπγοτεᾶ. 

Παῦλος,Σ ἘΤί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές µου τὴν 
αρα], γπαῦ ἄο Υο πυθερΙΙς απᾶ Ῥτοαίπρ ΤΑΥ 

καρδίαν; ἐγὼ.γὰρ οὐ µύνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς 
Ἠεαττ 2 4ος]  ποῦ οπΙγΥ ᾖοῦο Ῥοιπὰ ΤῬαῦ Ἅαἶβο το ἀῑθ Γη 

Ἱερουσαλὴμ ἑτοίμως.ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰὴσοῦ. 
ο 6γαβα]οπα 81 τοβᾶγ ΣΟΥ  Ἱθ ἩἨΔπιθ ο ἰμπο Τιοτᾶ 16β1β, 

14 Μἠ .πειθομένου.δὲ αὐτοῦ ἠσυχάσαμεν εἰπόντες, ”ΤΓὸ θέλημα 
Απᾶ Αποῦ "Ῥοϊπα “Ρειθαπᾶθᾶ 'Ἡο πο πετχοβἰ]οπύ, Βαγίηᾳ, Ἴπο πι ᾿ 

τοῦ κυρίου.γενέσθω." 
ο{ {1ο Τιοτᾶ Ὄο ἆοπο, 

16 Μετὰ.δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας “ἀποσκευασάμενοι!' ἀνε- 
Απᾶ αξίοτ ἆμθςο ἄπγβ, Ἠπτίηρ Ῥποκθεᾶ ἴλο Ῥαβρθβρο πο 

βαίνομεν εἰς ὉἹερουσαλήμ.ϊ 16 συνῆλθον.δὲ καὶ τῶν 
πγθπῦ πῬ. το θΓ1β816Π1, Απᾶ ποηῦ 8180 [βοιπε] οἳ ἴλθ 

μαθητῶν ἀπὸ «Καισαρείας! σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ᾽ 
ἀἱδοῖρ]ες  Ίτοπι 0βατοα πια 8, Ῥτίπρίηρ Γοπε] αντ ποπ 

ος ρ ; ως Ἡ ; ὁ 
ξενισθῶμεν, Μνάσωνί.τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ µαθητῇ. 17 Γενο- 
πνο ταὶρ]λῦ 1οᾶρε, ϱ, οοτύβἰη Μηβδοῦ, Αα Ογρτ]οῦ, αποιᾶ ἀῑδοίριο, αἨανίηπρ 

/ 4 « ” ε ΄ 3 ’ 4 /{ ἤ! « ” ε 

μένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀσμένως Ἰἐδέξαντοϊ ἡμᾶς οἱ 
ηλ γ]νθεᾶ 1ᾳπά πο τη {91 6γαββ]θτα 3ρ]αᾶ]γ «χρροοϊγεᾷ δµ8 1ο 

ἀδελφοί. 18 τῇ. δὲὶ ἐπιούσ εἰσήῄει ὁ Παῦλος σὺν ἡμῖν 
3ΡτδίΜΤΘΗ. Απά οἩη ἴ]μο ξο]]οιίπρ [αγ] πεπῦ -ἷπ αῬριὰ να Ἅᾖτ8 

πρὸς Ἰάκωβον, πάντες.τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι. 19 καὶ 
το 740165, Απᾶ α]]. Ἀρβαειηθρ]οᾶ Ἅ1{Π9 3914618, Ἅπά 

ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ ἓν.ἕκαστον ὧν ἐποίησεν 
Ἠπνίπρ 5η]α0θς. ἴπθπι ἍἈἨοθτοε]πιθά Ἅοπθ Ὀγ οπθ πη]αῦ ὑΠίηρς “ντουρ]λῦ 

ὁ θεὸς ἓν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς.διακονίας αὐτοῦ. 90 οἱ δὲ 
1ᾳ0ᾶ ΑΠΙΟΗΡ ἴλθ ἍἩπα[ίοπ ὮΣ Ὠ]8 ταπ]αύτγ. Απᾶ ἴπεγ 

ἀκούσαντες ἐδόξαζον Ιτὸν κύριον Ἱ. Εεἶπόν.τεὶ αὐτῷ, Θεωρεῖς, 
Ἠπνίπρ Ἠεατᾶ µῥρ]οτιβθᾶ  ᾖ{πθ Τιοτᾶ. Ἀπά {λεν θαἱᾶ {ο Ἠΐπα, Τποι 5οεδῖ, 
Φ' ὃ / , / ΑΛ ή ’ » | ο” ο 

ἀδελφε, πόααι μυριάδες εἰσὶν ἈΠουδαίωνὶ τῶν' πεπι- 
Ῥτοῦμεχ, ἍἨοῖγ πιαπΥ Ἅµτπιγτίαᾶς Ἅ1Ἠεχρ 4ΓΘ οἳ ᾖ6πνβ Πο ἍΆατε Ῥθ- 

στευκότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ 
Ἰετεᾶ, Απά Β]] Ζ8ι]ΟΙΙ5 9Π65 οἳ 1π9 Ίαν 816, 

21 κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ, ὕτι ἀποστασίαν διδάσκει η ᾽ 
Απά ἴμθγ πνοτο ΙπΕογπιθὰ οοποθγηίηρ μου, ἴμπῦ ΑΡΟΒΙΒΑΥ. αγμοι 3τεπο]λοβύ 

) Ν 1 [ Ἱ 4 4 ) ” κ / Ἱ » δ / 

απὸὀ "Μωσεως' τοὺς κατὰ τὰ εθνη Ὑπάντας! Ιουδαίους, 
1ο[χοπα 11Μοςε5 «11θ ὅαπιουρ {Πο ΡΠΛ{ΕΙΟΠΒ δα] 51ετΒ, 

λέγων μὴ Περιτέμνειν. αὐτοὺς τὰ τέκνα, μηδὲ τοῖς ἔθεσιν 

τοῦ νόµου ὑπάρχουσι». 

(ε]Ιπς . Αποῦ "ο οἰχομπαοίθθ ᾖἴπθπι Ἅᾖ1πθ οπί]άτεαπ, ος 

περιπατεῖν. 3939 τί οὖν ἐστιν; πάντως Ἰδε πλῆθος 
το π/α]]ς, Ὑπαυ πει ᾗψ 102 ορτύαϊπΙς ὁπιαδὺ 1 πια] ἑαᾶο 

π - τότε ἴπεη ἨΤΊνΑπ.  --- δὲ Ρι0 ΙΤΤιΑ ΥΓ. 
τὸ θέληµα γινέσθω ΙΤΤςΑΥΥ. 3 ἐπισκευασάμενοι ΙΤΊΤΑΥΡ. 
ο Καισαρίας Τ. ἆ ἀπεδέξαντο Υε]ουπιθα ΙΤΤΙΑΥΓ. ετετ. 
Ε εἰπόντες ΡΗΥΙΠΡ 1; εἶπάν τε ΤΊς. 
δαίων Ί. 1 Μωύσέως ΘΙ1ΤΓΑΥΓ. κ --- πάντας 1[ττ]. 
πλῆθος συνελθεῖν Τ5, 

Υ -- καὶ εἶπεν απᾶ βαἱᾷ τ. 

979 
οσπεὺἩ {λα μ]τα]ο, 
απά Αλη]]. ἀο]ίτου }ύπη 
Ίπίο ἴπο Ἠμιιὰ» οἳ ἴ]ο 
ομ/]]ο8. 12 Απάᾶ γ/πεπ 
πνθ Πθεητᾶ ἴμοςο {μ]πρα, 
Ῥοί] πο, απᾶ ἴπεγ οἳ 
τπαῦ Ῥ]πσε, Ὀοσοιιρ]ῃί 
Ἠϊπι ποῦ {ο Ρο πρ {ο 
Φεχανα]επι. 15 ποπ 
Ἑπυ]- απςπγοτθᾶ, Ίγπαῦ 
ΊΩΘΩΊ Ύο Το Ἱθςρ απάᾶ 
Ίο Ὀτοκ]ς 1αῖπο Ποπ 2 
Συστ 1 81η τοβᾷγ. ποῦ Το 
Ῥο Ῥουπᾶ οπ]γ, δαΐ α]- 
ΒΟ ὕο ἀῑθ αἲ ο ογαξα]οα 
Έ0Σ 1ο ὨΒΠΙ6 οἳ ἴμο 
Τιοτᾶ ἆθβιαςξ, 14 Απά 
ισπ ο πγου]ά ποῦ ω9 
Ῥετβικάεᾶ, πο σθηροᾶ, 
βΑΥΙΠΡ, Τ19 γη]] οξ {9 
Τιοτᾶ Ῥο ἄοπο, 

15 Απᾶ αξίον 1ποβθ 
ἆβγβ πο ἴοο]ς τρ οἳτ 
ΟΒΥΣΙΒΡ6Β, η πνοωῦ πρ 
το {ετιρβ]οπα. 16 ΈΠογθ 
πνοηῦ Ὑυῦὰ 8 Β]ς5ο 
οεγίαῦπ οἳ πο ἀῑςοϊ- 
Ῥ]6ς οἳ 02984χεΗ, απᾶ 
Ὀτουιρηῦ πα Ίποπα 
οηπο ἸἩΜπηβοα οἳ Ογ- 
Ῥτπδ, ΑΠ οἷᾶ ἀῑδοῖριο, 
γιο πλοπα Ὑνθ βποπ]ά 
Ἰοᾶρο, 17 Απᾶ ν/πεπ 
Ὑνο ΊΘΓΘ ΟΟΠΙΟ {ο ἆε- 
χΗ88]6π1, ἴπο ῬχθδῖΏτε. 
τοοεϊἰγεᾶ 5 ρ]αᾶ]γ. 
18 Απᾶ ἴπο ἅἄαυ {ο]- 
Ἰοψίπρ Ῥατα] σγεπὺ ἵπ 
πἩ π8δ απίο απο; 
ΒΛ Α]] ἐμο οἱάσθγς Ἱνετο 
γεδευῖ, 19 Απά τι]λεπ 
ο Ἰαᾶ βπ]αἰθᾶ τηοπι, 

Ἡθ ἀεο]ατοᾷ Ῥατίϊοι- 
1ατ]γ πνπαῦ ὑΠΙηπρς ἄοᾶ 
Ἠμά ττοιρηῦ θποπς 
ἴπθ ἀθπίιιος ὮὉγ ἨὨῖ8 
χηϊΠΙςίτγ. 20 Απᾶ νΥποπ 
ΤἨθύ Ἠεατά ᾖΤέ, ἴπεγ 
Ρ]οτίβεᾷ ἴλπο Τιοτᾶ, ιά 
βαὶά υπίο Ἠϊπα, Τῃηοι 
βοοβί, Ἀκοίμοας, ' Ἠουν 
ΏΙΠΠΥ ἰλποιβαμᾶς οἳ 
θΙνβ {Ἠθγο ατο γΥἨῖο]ι 
Ῥο]ίεγθ; απά ἴπεγ ατα 
ΒΙ] ποβ]οις ο {πο Ίαν : 
21 .υᾶ ἴΠαγ ατο Ἰη- 
Φογπιρᾶ οἱ ἴπεε, τα ῦ 
ἴλοι Όσασπεςδύ α]] ἴμθ 
Φ61Υ8 ν/ῖςὮ ΑΤθ ΑΠΙΟΏΡ 
ἴπθ επι] {ο 1ου- 
ΒΑ] Μοβθβ, ΡΗΥΙΗΡ 
ὑπιῦ ἴπου οαρΠῦ πού {ο 
οἰγοιαπιοῖδο ἐ)είγ οΠῖ]- 

Ίη πο οιδίοπας Ἴάχαπ, πεϊπες {ο Ὑγα]ῖς 
ΒΕἴεΓ πο ουδῦοΠ]ς. 
22 Πα 18 15 ἴΠεταξοχερ 
{πο πα] ὑμᾶο πας 

: Τοῦ κυρίου 
Ὁ Ἱεροσόλυμα ΙΠΤΙΑΥ. 

Γτὸν θεόν ἄωᾷ ΟΙ ΤΊΤΑΥΓ. 
Ἀ ἐν τοῖς Ιουδαιοῖς ἄΏηοπσ {Ἠε εν ΕΤΑΔ; --- Ἴου- 

1 δεῖ συνελθεῖν πλῆθος ΠΤΑ ; --- ἃει 



980 
ηθεάς οοπιθ {οροίπετ: 
Ίος (πογ νη]] ἨθαΥ ἐλαῦ 
Το ατί οοΏ1θ,. 28 Ῥο 
ΤἨοχθίοχο ὑμῖν {παῦ τνο 
ΒΑ7 ἴο τπεοῬ: Τε Ἠατθ 
{οΣ πιοηῦ νγἩϊοἩ Ἠβτο 
τοιν οπἴἨοπα; 24 ἴπεπι 
νακα, απᾷ Ῥατίέν {πγ- 
Εθ]{ πΙτἩ ἔποπα, α]ιᾶ νο 
Βἲ οἈαχρες ση ἴπετα, 
τλαῦ ἔπεγ ΤΑΥ εατο 
ἠἐεῖν Ἠεβᾶδ: απᾶ α]] 
ΊπαΥ Ἐπου ἴπαῦ ἴποςο 
ἨΠΙπρ8, Ὁ]ιεγεοξ ΄ἴαγ 
Ίπετθ Ἰπξοτπιθᾶ ΄ σοπ- 
οργπΊΏπρ ἴἨθθ, 46 πο- 
τηΐαρ; Ὀπῦ ἐλαί ἴποα 
ᾖἨσες]ξ 15ο υο]κεςσῦ 
οτάθΕΙΨ, απᾶ Κεορεεῦ 
ἴλο Ίαν. 25 ΑΑ{οποι- 
ἀπρ ἴπο αοπίϊ]ος πγἩ]ο]ι 
ῶο[ϊεσε, νο Ἠατο υυτ]ί- 
νεπ απά οοπο]αᾶαᾶ ύπαῦ, 
"μου ΟΛΏβ6χνθ ηο ΒποἩ 
{Πήπρ, 59νο οπ]γ' ἐλδύ 
1ΠεΥγ Ἱσερ {λεπιςε]τεξ 
Στοπ {λίπος οΏοτεᾶ {ο 
14ο9]5, απά ἔτοπα Ῥ]οοᾶ, 
Απᾶ Ίτοπι βἰταπερ]εᾶ, 
Άπᾶ Έτοτη ΞΟΓΠΙΟΛΡΙΟἨ. 
326 Τπεπ Ῥαπ] {οοκ πο 
ΠΟΠ, αηᾶ πο πεσῦ ἄπγ 
Ῥασι{σίηρ Ἠ]παςθ] Εν 
Έποπι οπ{οχεά Ιπίο ἴλπο 
ΤεπηΡρ]θ, ἵο δἱρη]{γ πο 
βοοοπωρ]βΠπαθπ{οἳ ἴμοθ 
ἆαγ» οἳ Ῥπτιβοπί]οπ, 
ππἲ] ὑπαῦ απ οπετῖπρ 
ΒΒοι]ᾶ Ῥο οΏοτθᾶ {ος 
ϱπεστΥ οπθ οξ ἴπεπι, 
27 Απὰ π/Ἡθη {Πθβενοη. 
ἄπγβ ττετθ α]ταοδῦ επᾶ- 
ϱᾱ, ἴπο επ τνπῖοἃ 
ππετθ οἱ Ασία, πΠοθἨ 
ΤηἨδγ Βατ Ἠϊπι Ἰπ {19 
τθπαρ]θ, βὐ]ττοάᾶ αρ αἲ] 
τ]Ἡο Ῥθορίθ, ππᾶ Ἱα]ᾶ 
Ἠαπάς οἩ Ἠϊπα, 28 οτγ- 
1πρ ους, Μοπ οἳ Τδταε], 
Ἠεὶρ: ΤΗΙ8 19 ἔπο ΠΙΑ, 
ἐπαῦ {θποπθία α]] πιεπ 
ενοτγ. πᾶστο αραϊπςῦ 
{19 ῬεορΙθ, ππᾶ ᾖ1πθ 
185, απᾶ {ΠΒ Ῥ]αοῬ: 
απᾶά Ευτίπος Ὀτοαιρπί 
ατεεκβ αἶ5δο Ἰπίο ἴπθ 
{θπιρ]ο, πᾶ ἨαβίἩμ Ῥο]- 
1αΐζθά ΤΠϊ8 Ἠο]γ Ῥ]8ςθ, 
329 (Έοςχ ἴΠεγ Ἠβᾶ 5θοῃΠ. 
Ῥοΐξοτα Ι(Ἡ Ἠϊπι ἵπ 
{πο οἵ υγ Ττορ]ίταας απ 
Ἐρλεβίιη, πἨοπα ἴπΠογ 
βαρροβεᾶ ἴλαῦ Ῥαυ] 
ἘἨπά Ῥτοαρ]η{ Ἱπίο ἴπο 
τοπιρ]θο.) 30 Απά α]ἱ 
ΤἨο΄ οἳ ον ὙΑ8 πηογοᾶ, 
Απᾶ ἴ]ο Ῥεορ]ε τοπ ἴο- 
εως 5 Απά {πεγ ἴοοῖς 
Αι], απᾶ ἄτοιυ Ἠῖπαι 

οτῖ οἳ ἴχιο {οπρ]θ: αλιά 
ΣοτίἈπἩ ᾖἴλπο ἄοοτβ 
πσθτθ αΏιι!, 61 Απᾶὰ ϱ8 
416Υ ποπ{ αΌοαί {ο 11] 
Ἠΐπη, 4ἵπρβ οἈπιθ ππ- 

αφ γὰρ ΤΟΥ ττ., 
αυσττΑν;. 

ρεῖν αὐτούς, εἰ μη ΗΤΊτ. 
αντὸν τὰς χεῖρας ΗΤΤΑ, 
ὅτε Αά ΙΤΊΤΑ, 

ΡῬ φυλάσσων τὸν νόµον ΙΠΤτΑΙΝ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ, ΧΙ. 
συνελθεῖν'Ἱ ἀκούσονται.'γὰρ' ὅτι ἐλῆλνθαςο. 98 τοῦτο οὖν 
οοπαθ δορθίμθς; {ος ἴλογ π]] Ποας Ἅ{λπαῦ ἴποα Ἠββί σοπᾳο, Τμῖς ἔπετεξοχθ 

ποίησον ὅ σοι λέγομεν' εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρεςτέσσαρες εὐχὴν 
ἄο ἴποα π]αῦ 35ο “60166 1ο ρασ: ΤΠετο ατονΏ πας πει 16ου 8 τοι’ 

” 9 κ . , . « η Π 
ἔχοντες ἐφ ἑαυτῶν 24 τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν 
Ἠατίπς οἹπ ἸΠεπιεε]νος; Τποβ8θ Πατίηπρ ἵακεαι Ἅᾖν ραχ]βθᾶ γι 

αμ: ϱ ος - ς ι 
αὐτοῖς, καὶ δαπάνησον ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἵνα "ξυρήσωνταιὶ τὴν 
Ίπεπα, ἈΑπᾶ Τε αἴ ΕΧΡΟΏΞΘ 4ο0ς Ἅπεπι, πα 1Τπε τηΑΥ 9Ἠ4Υθ Ἅᾖ1Πθ 

κεφαλήν, καὶ Ὀγνῶσινὶ πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται 
Ἠεβᾶ; απᾶ Ἴπιαγ που Ἅᾖῄα]] Ὁ]ιαῦ οἳ νηι]ο] {που Ἠανο Ῥουπ Ἰπξογπιοά 

περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς 
αροιῦ ἔμθο Ἀποὐμίπς Ἅᾖ8, Ἐαὲ ΄ ἴλοα 3υγα]]κοβῦ “ογᾶασ]γ Ἅβ]βο 3{]γεε]{ 

Ῥτὸν νόµον φυλάσσων.ὶ 95 περὶδὲ τῶν πεπιστευκότων 
6Ἴπ9 Ἅᾖ]αιν Ρκεερίπρ. Ῥαῦ οοποργηϊπρ 1Ίποβθ Ίλο Ίατο Ῥε]]ονοᾶ 

ἐθνῶν Ἅἡμεῖς Δἐπεστείλαμεν.ὶ κρίναντες "μηδὲν.τοιοῦτον 
οἳ ἴλο πβΙοπβ Ἠπθ ὦπτοῦς, Πυᾶρίπρ “πο ὅβασ]ι "Πίπς 

τηρεῖν αὐτούς, εἰ μὴ! φυλά θ. ὐτοὺ ό ἰδωλό- » ει μη" φυλασσεσσαι αυτοὺς τὸ Τε εἰθδωλοό 
30 3οΏσεστα λΐμοπα, εκοερῦ 5ο χθερ ΄Ἔτοπι "Πεπιςε]νος {ΠίηΡς οϐεγεᾶ 

θυτον καὶ "τὸ! αἷμα καὶ πγικτὸν καὶ πορνείαν. 26 Τότε 
νο 14ο], απᾶά Ό]οοᾶ, απᾶ νλαῦ 18 εἰχαπρ]εᾶ, απᾶ «ογπίσβ{]οἩ. Τποπ 
ε .-' ᾽ 4 ” 1 ε] ’ ς ” ο 

ὁ Παῦλος παρὰλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἔχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν 
Ῥαα] ἨανίΠρ ἵακεπ Ἅᾖἴ]πο ΊΠΡΗΏ, οπίπθ πεχί ασ πνὶίπ 

» -” « Ν ε) ΄ ” μ « ΄ [ α 

αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἶσῇει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν 
μετα Πατὶίπρ Ῥθ6εῦ Ριτὶβοᾶ οπῦειτθᾶ Ιπίο {πο ὑθπαρ]ο, ἀθο]ατῖπρ τλο 

ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ, ἕως οὗ προσηνέχθη 
Σα]β]τιεπι οΕείπο ἄν οἳ ἴῆπο ρατὶβοβοα, απ]. π/88 οβξεχοᾶ 

ανν ο ον δρ ». ν ς , ε ” 
ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν ἡ προσφορά. 327 ὡςδὲ. ἔμελλον 
3ος 7οπθ ἍᾖΤΕ3ΟΠ ο ἴπεπι πο οΠετῖπρ. Ῥαῦ π/πεη “πγετο 51Όοιι! 

ε « . ε ’ - « 2 . ” ι) ΄ ι) - 

αἳ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι οἳ ἀπὸ τῆς .Ασίας ᾿Ιουδαῖοι 
1γθ Ἴδετεπ "ἄασα το γε οοπιρἰοιθά {πο 3Ετοπα 3λαῖα 176πΕ 

θεασάµενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, 'συνέχεονϊ πάντα τὸν ὄχλον, 
Ἠανίπβ βθεῃ ἍἨϊπι ᾖἹπ Τπο ἴεπρίθ, εὐἶττεά αρ 81 πο οτονά, 

καὶ Ἱἐπέβαλον! στὰς χεῖρας ἐπ᾽ αὐτόν," 98 κράζοντες, Ανδρεξ 
απᾶ 1414 Παπά προα Ἠῖπι, αγ]τρ, λ]οα 

α'Ἱόραηλῖται,! βοηθεῖτε. οὗτός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ κατὰ 
19τλρ]1ζ6Β, -Ἠε]ρ 1 τε 18 Ἅᾖἴμο ΤΙΔΏ πιπο αβαϊαδί 

τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόµου καὶ τοῦ.τόπου.τούὔτου πάντας ὅπαν- 
9Ἠθ ἍΆῬθορΙθ Απᾶ πο ἍΊαππ απᾶ 3Π]8 Ρ]αο9 811 6ΤΟΥΥ- 

ΙΙ ΄ ο 3 . λλ » ΄ » 8 ΄ 

ταχοῦ! διδάσκων᾽ ἔτι-τε καὶ Ἓλληνας εἰσήγαγεν εἰς τὸ ἱερόν, 
ΤΊΘΤΘ Ί88ςἨθ68, απᾶ ΣΙΓίΠΘΓ 15ο Αἄτεοκα Ἡθ ντουις]αῦ Ιπίο {πο {επιρ]ς, 

καὶ κεκοίνωκεν τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον. 99 Ησαν.γὰρ.πρυ- 
Απᾶ ἀθβ]εᾶ 3Πο]γ αρ]ασα α{ηΙ5, Έος ἐπογ Ἰαᾶ Ῥοξοτε 

΄ ΄ 8, ” κ. 3” . ΄ ο) ” ” τν 

εωρακότες Τρόφιμον τὺν Ἐφέσιον ἐν τῇ πύλει σὺν αὐτῷ, ὃν 
56οπ Ἐτοριάπαπς ᾖἴἹθ ἈἩρ]ιοβίαπ Ἰηπ πο ον πῇη Ἠΐπ, Ὑῃοπα 
.) ε/{ Γ Νε Ν .} ε ” ῃ ΄ 
ἐνόμιζον ὅτι εἰς τὸ ἱερὸν εἰσήγαγεν ὁ Παὔλος. 90 ἐκινήθη 

4Ἡαγ 5αρροςρᾶ ἐπαῦ 1Ππῦο {πο Μεπιρὶο Ἀρτχοπρας 1Ρατ]. ὖγας δμιοτεᾶ 

τε ἡ πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συ’ δροµη τοῦ λαοῦ' καὶ ἐπι- 
απᾶ 51ο “οἵῦν ΄ψ]οῖθ, απᾶ ἴπετο πγαβ 8 οοπεοιχεθ οἳ ἴΠθ Ῥεορ]θ; αιιᾶ Ἠανίης 

λαβόμενοι τοῦ Παύλου, εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ' καὶ 
1Αἱᾶ Ἠο]ᾶ οἱ Ῥαα], που ἆτοπ Ὠϊπι οαὐςδίᾶρ ἴπο ᾖοιπρίθ, απά 

εὐθέως ἐκλείσθῆσαν αἱ Ὀύραι. 9] ζητούντων.- δεῖ αὐτὸν 
ἀπιπιθάίβίεΙ  πετο θα 1Π86- ἆο0Υ8, Ῥαΐ ας ἴΠαγ πετο ἀροκίπρ Πῖων 

Ἀ Συρήσονται ἴΏεγ 5πα]] ϱηανο ΤττΑ. ο γνώσονται πολ] ΠΟΥ 
α ἀπεστείλαμεν 15. Σ--- μηδὲν τοιοῦτον 

.--- τὸ τπτ[Α]πν. ἔσυνέχεαν 1.. σ ἐπέβαλαν 119. π ἐπ' 
να Ἰσραηλεῖται Τ. δ πανταχῇ ΙΤς, πανταχη ΤΑΤΓ. 

κά. 



ο αν ΦΦἡ ΑσΤ8, 
ἀποκτεῖναι ἀνέβη φάσι τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης, 

το 11 Ί]ιογς οππαθ Ὦ τργοβεπ{αδίόπ Το ἐπθ ομίθξ οαμίβῖαπ οξ κο ὮΤῬαπά, 

ὅτι ὅλη "συγκέχυται! 
της αἲἰ Ἄννας η α δεαπαα]{ 

λαβὠν! στρατιώτας καὶ 

Ἱερουσαλήμ. 92 ὃς. Ῥἐξαυτῆς! 'παρα- 
1Πεχαβα]οπα ; ΥΠΟ αἲ 9ΠΏςθ Ἠανίηρ 

ἀἑκατοντάρχους! κατέδραµεν ἐπ᾽ 
ἑακοην πῖτῃ ΓΠἱπα] βο]άϊοις5 απᾶ οεπίαγίοΏΒ Χ8Ώ ἄοπω Ἡπροῦ 

αὐτούς. οἱ δὲ ἰδόντες «τὸν! χιλίαρχον καὶ τοὺς στρατιώτας 
παπα. Απά μου Πατῖπᾳ ρύεα ἴἨθ -οπίθξομριαῖπ απᾶ ἴπθ βο]άϊθτβ 

ἐπαύσαντο τύπτοντες τὸν Παὔῦλον. 98 τότε ἐγγίσας 
σθηςεᾶ Ῥορΐπς Ῥαυ]. «Τποεπ “Πατίηρ "ἄταπη «Πθατ 

. ’ 3” ΄ ΄ - υ α µ - ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι 
1:ῃ9 3οβΙεξ “οβρίαίπ ἍἹἸπίά Ποι]ᾶ  οἳ Ἠῖα, απᾶ σοπιπιαηᾶρᾶ Πτα] {ο Ὦθ Ῥοαπᾶ 

ῃ ” , 
ἁλύσεσιν δυσίν καὶ ἐπυνθάνετο τίς ᾿ἂνι εἴη, καὶ τί 
πλ "ολαῖπς ἍἈπνο, βπά ἀπαια]χθᾶ « πιο θ ταϊρΏῦ Ῥθ6, απά π]οί 

ἐστιν πεποιηκώς. 94. ἄλλοι δὲ.άλλο.-τι εἐθόωνϊ 
Τε Ἠβᾶ Ῥεοπ ἀοΐηπρ. Επί 5οπιθ 3οπθ “Ἑλίπρ δαπά 59οπιθ Ἰαποίμες 1γ/6Γθ 3οτγίηρ 

.) ο. λ Β Ἶ κ. ΄ μη - μ Ι Δ " ἐν τῷ ὄχλῳ' Ἀμὴ.δυνάμενος.δὲὶ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲὶς διὰ 
1π {πο οτονά. Ἀπά ποῦ Ῥοίπρ βΡΙθ ἍὭΤο ποπ ἴποθ οετία]ηῖν οπ ποοοαπῦ οξ 

τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν  Ἅἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεµ- 
Ὅλλθ δαπαμ]ό, ο οοπιπιβμᾶρᾶ 3ΐο ο “ῬτουρΏί "Ἠΐπα ἍἨἀπίο 1πθ ΣΟΙ- 

βολήν. 9δ ὕτεδὲ ἐγένετο ἐπὶ τοὺς ἀναβαθμοὺς συνέβη 
11958. Βατ π]Ἠεπ ἩἨθΟβΠΠΘ οπ Ἅᾖ{1ἱπθ βὐαῖτς 16 ἨἩαρρεπθᾶ 

βαστάζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν βίαν 
Ἅγγας “Ῥοχπθ 19 Ὃ ἍᾖΤ]πθ βο]άϊετβ  Όεσβιςθ ΟΕ ἴπθ τίο]θποθ 

τοῦ ὄχλου. 96. ἠκολούθει.γὰρ τὸ πλῆθος τοῦ λαοῦ Ἱκράζον,Ἡ 
(4 {Πο οτοπνᾶ. Έοχ ΕοἩοπθᾶ  ἴπο τοπ] 1{ιάθ οἳ ἴπθ Ῥθορίθ, οτγῖΏΡ, 

Αἴρε αὐτόν. 9] Μέλλων.-τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολὴν 
Άγια πηἩ Ἠΐπα, Ῥαῦ Ῥαΐπρ αροπαῖ ἴο Ῥο ΡτουρΏῦ Ιπίο ἴπθ Σοτίτεςς 
. .- ’ -- / ῳ ” / ” - 

ὁ Παῦλος λέγει τῷ, χιλιάρχῳ, Ει ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι 
αι] ΒΗΥ5 {ο {πο «ἨΙεξ εαρῖαΒίπ, 18 10 ρεγπιϊίεᾶ {οππθ {ο5δατ εοπιεϊπῖπς 

πρός σε; Ὁ δὲ ἔφη, Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; 68 οὐκ ἄρα 
{ο ᾖἴπορῦ Απάᾶ Ἡο ςαῖᾶ, ἄνοεεἷς ἀοξῦ (ποια Κπον 2 3Νούῦ “πει 

σὺ εἶ ὁ Αἰγύπτιος ὁ πρὸ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστα- 
3μμοα Ἰρτὸ {πο Ἑστρίίαιμ ἍἩν/ἩΠο Ώθίοίθ Ίμεςθ ἀ4λγβ οπιβεᾶ 

τώσας καὶ ἐξαγαγὼν εἰς τὴν ἔρημον τοὺς τετρακισχιλίους 
οοπ{αβῖοη απᾶ 1εὰ οαιῦ Ἅπίο ἴλπο ἀεδετῦ ᾖ1ἴπθ άοασ ἴποιδαπαᾶ 

ἄνδρας τῶν σικαρίων; 99 Εἶπεν.δὲ ὁ Παῦλος, Ἐγὼ ἄνθρωπος 
ΊΠἩΕΏΠ οΟΕ{Ἠοθ α5ρδηςδίης Ῥαῦ Ξεα]ᾶ αραπ], 1 ο ΤΠΒΏ. 

ῃ » , ν τι / . / 2 ) , 
μέν εἰμι Ιουδαῖος Ταρσεύς, τῆς Κιλικίας οὐκ ἀσήμου πόλεως 

1μάθεά Απα Άσευ οἱ Τασς5α5, Ἰο8 ΟΗ1οἷα “πο 308 Ιπβὶρπϊβοαπὺ δοἶίγ 

πολίτης δέοµαιδέ σου, ἐπίτρεψόν: µοι λαλῆσαι πρὸς τὸν 
Σα 3οἱίσεπ, απᾶ 1 Ῥε5θεςΒ {16ε, 8]11οτγ πηθ ἍᾖΤο βρθαΚ νο τη9θ 

λαόν. 40 ᾿Επιτρέψαντος.δὲ αὐτοῦ, ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ 
Ῥεορ]θ, Απάα ΑΠηνίηρ “Α]]οπαᾶ [Πϊπα] 19, Τα] βἰππάϊίηρ οἹἩ 

τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισεν τῇ Χχειρὶ τῷ λαφ' πολλῆς.δὲ 
τπθ βίαϊτ5 πηβᾷρ  91ρῃ νηϊὮ πο Ἠρπᾶ Το ΐμο Ῥεορίθ; απᾶ ρτεαῦ 

υά ’ » ΄ ” ε μα ’ 

σιγῆς γενομένης προδεφώνησεν τῇ ἘἙβραϊΐδι διαλέκτῳ 
Βἶ]επορ Ἠατ]πρ ἴλκοη Ῥ]βςθ ἨἩθρροκοίο ᾖ[ίΠεπι] 1η ἴπο Ἠεῦτευγ 1βπβα8ρβθ 

λέγων, 99 Άνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ µου τῆς 
βαγίηρ, Μεη, Ῥχθίητεη απᾶ «ΣΑἴ]εΙς, Ώρας 1ΑΥ 

ὑμᾶς νῦν! ἀπολογίας. 3 Ακούσαντες δὲ ὅτι τῇ Εβραϊδε΄ 
γοι “Παπ 16έεπςϱ, Απά Ἠατίηρ Πεατᾶ ἴπαῦ Ιπῖπο Ἠερτεν 

πρὸς 

981 
{9 119 ο]]θξ οαρἰαῖω ος 
119 απ, τλαί αἱ] ὃς- 
χΏβα]ογα π8 1η απ πρ- 
χοαµτ. 3 ο 1111θ- 
ἀἱβίθΙγ ἴοο]ς βοἰά]ετᾶ 
Απᾶ οθηίιτίοπ5, απᾶ 
χαη ἄονπ αη{ο {λεπτα : 
Απιᾶ γΓΏθη {αγ 8.9 1πο 
οἩ]εξ οβρἰαϊπ απᾶ 1Ἠο9 
βο]ά1οσα, ἴ116Υ 16ξί Ῥεαί- 
1πῃ οἳ Ραπ]. 95 Τπον 
119 οΏ1θξ οπρίΒΊη 63Π1Θ 
1ΙΘΑΣ, απὰ ἴοοκ Ἠΐπα, 
Απά οομλπιβηᾶεᾶ ΛΠῖπα 
1ο Ὀ6 Ὀουπά πα πο 
οἨαίπβ; αηᾶ ἄεπιαπᾶρᾶ 
Ψ/ΓΏΟ Ἠθ 45, απᾶ της 
Ἡοθ Ὠπᾶ ἆοποθ, 984 Απά᾽ 
ΒοΠ19 ογ]θᾶ οΠ6 Τ1]1ᾳ, 
ΒΟΠ1Θ ΑΠΟΐΠεΣ, ΑΙΠΟΗΡ. 
1πο παπι] ἠαᾶθ: απά 
πππεη Ἡθ οοι]ά του 
Έκπον {πο οογίβἰηἰίγ {ΟΥ 
πο απια]ς, ορ οοπι- 
παβπὰεᾶ Ἠϊπα ἵο Ὦθ 
οαττ]θᾷ Ἰπίο {19 σβ5{19, 
3δ Απά πΠθη Ἡθ Ο6ΛΊ1Θ 
Ίροηῦ 11ο θὐβίτβ, 6ο 1ΐ 
Ν/Α5, ἴΏαῦ Ὦς νγ5 Ῥογπθ 
οἳ {Πο 5ο]άΐεσς {ος 16 
νΙοιεπος οἱ ἴμθ ΡρεοΡ]θ.’ 
36 Έοσ πο πια] 1 αᾶθ 
οἳ ἴπε Ῥεορ]θ Ξο]]οπεᾶ 
Ἀΐΐες, οτγΙΏΡ, Απ/ΑΥ 
πλ Ἠϊτω. 37 Απᾶ 58 
δα] νγις {ο Ὀε 1εά Ίπ- 
1ο {πο οββ{]θ, Ἠθ΄ βαἷᾶ 
πιΏ{ο ἴλο οΏ]εξ οπρίβΙη, 
Μαγ 1 βρεαΚ ππἰοἴ]εθῦ 
πγπο βαἷᾶ, Οαρπ8ῦ ἴποτ. 
ερεα]ατοεκ2098 Ατίποῦυ 
ἴηῃοα που Ἡρτρίίαπα, 
νυ]]οἩ ἍὮῬεξοτθ ᾖπθβο 
ἆαγβ πιαᾶεεί απ΄ ταἹρ- 
χΟ8Ι, απᾶ Ιεάᾶεεύ οτί 
1πίο 1πθ, νή]άθγπθββ 
άοας Ἰποιβαπᾶ τη 
τπαῦ νγετο τιατᾶρτετβ 
99 Βυζ Ῥαα] βαἷᾶ, ΙΤ Απι 
8 ΠΙΑ ὠὐλῖσ]ι ατα ϱι ευ 
οἳ ΤΑΤΑΕΠΙΒ, α οἵψ ἵπ 
Οµ]οἵα, Α. οἴί]ποη οξ πο 
1ΩΘΘΏ οἳ{γ : απᾶ, Ι οε- 
5866ΕἩ ἴμεἘ, 5α8θς {19 
Μο 8ΡρεαΚ αηΏ{ο {ῃθ Ῥθο- 
Ῥ]θ6. 40 Απάᾶ ππεη Ἡθ 
Ἠηβᾶ βίτευ Ἠἶπη Ἰϊσεπσθ, 
Ῥανα] κπίουά οϱἩἳ 1ἴπθ 
βἰα]τα, απᾶ Ὀθεκοπεᾶ 
σπιτι πο Ἠαπᾶ ππίο 
1πο Ῥοορ]ο. Απάᾶ ππεπ 
Τποτο γγββτηβᾶρα ρτεαί 
β11επος, Ὦορ 8Ρ0Κκθ Ὁη- 
τῷ ἴλεπι Ἰὴ πο Ἡε- 
που’ Τοηραθ, Β8ΥΊηΡ, 

ΧΧΠ. Μου, ὑτοσες, 
Ἀπᾶ Σ4{ἨεΥΒ, Ἠεαχ τθ) 
ὮιΥ ἀἆθέρμορ τω]ῖοῖν ΙΤ. 
πια] ποὺ; ππῖο τοι. 
2 (Απᾶ π]θη ΊΤπεγ 
Ἠεατᾶ {ΠΒ Ἡθ βΡΑΧε 1π 
{πε Ηερτου {οηρπο {ο 

3 συγίσυν- Τ)χύννεται ΙΤΤτΑ συγχύνεται νγ. Ὁ ἐξ αὐτῆς Α. 
ἆ ἑκατοντάρχας ΙΤΤΙΑΝ. ΄ Ἅ-- τὸν Ὑν. Ε--- ἂν υττιΑ]νν. 
Ἀ μὴ δυναµένου δὲ αὐτοῦ Ὦθ ποῦ Ῥεῖηρ αΌ]θ 1ΤτταΥ;, 
ΩΙΣΣ Ίο : . 

ο λαβὼν Ἠανὶπρ ἔαίςθτι 1., 
Ε επεφώνουν ΤΤΤΕΑΥΓς 

} κράέοντες ΙΤΊΤΑΝ". ) κ νυνὶ 



982 
1λοπι, {παγ Ἱκορό ἴ]ο 
Ώλοχο 5Ί]έπσο: απᾶ Ἰθ 
β01{β,) 8 1 απι τεχΙ]γ 
ΛΙ τ0λῖο] απι ϱ 161, 
ου Ἡ ἵπ Ταχδιις, α οἳί/ 
ἂπ ΟἰΗοία, γεῦ Ὀτοαρ]Ώῦ 
ορ ἵπ ΤΠ]5 οἳἵγ αὖ Ίο 
ᾷθεῦ οἳ Εαπια]ίε], απά 
αταασ]λό αἈσοοτβῖπς {ο 
119 Ῥογ[οοῦ πιαΏ)]ος οἳ 
119 Ίατν οἳ {πε ΓαΐἴΠοςσ5, 
οηᾶ Ὑ85 Σεβ]οαβ Ίο- 
πυβχᾶ 6ο, 88 γο α]] 
Ώχε 0Π]8 ἀπγ. 4 ΑπᾶΙ 
Ῥετρεοαεθά ΌΠῖ5 τα 
ππ{ο ἴπο ἀθαίμ, Ρ1Ππᾶ- 
Ίηπρ απᾶ ἀθ]]τετίπσ 1π{ο 
Ῥγῖ8οπ8 ῬοίἩ ταεπ απᾶ 
ΨΙΟΠΙΘΕΗ. ὃ Α4Α 88ο ἴἨο 
ΠΙΡΏ ρτγίε5ῦ ἀοῦα Ῥθυτ 
1ηθ ὙΙ{ΩΘΕΘΒ, απᾶά α]] 
ἔ]ο οεἑαΐο οξἴλο ο]άοχς: 
Ἔποτα γ/ποπα β]εο Ττε- 
ορ]τοᾶ Ἰοἴίετβ ππίο ἴχο 
Ὀτείητεῃ, απᾶ πεπῖ ο 
ῬΏλπαβδους,. ἵο Ὀτίπρ 
Έπθτα νγΠ]οἩ σγετα {μετα 
Ῥοιπά αη{ο ζΦεγΙξββ]θΏ, 
2ος ἵο Ῥο Ῥιπῖςηθα, 
6 Απ 165 ομπηο Το Ρᾳ85, 
τμαῦ, 5 Ἰ τιαᾶο Τγ 
19άΥΠΟΥ, αΏᾶ π/βΒΟΟΊΙΘ 
η]ρΏ Ἱπίο ὮΏλπιπεσις 
Ἀροπαῦ ΠοοΠ, 5εαάάοπ]γ 
.λοτο 5ΠοΠΘ τοπ] Ἠσα- 
επ αρτεαῦ Πρμιτοαπᾶ 
ΑὈοαὺ παρ. 7 Απά Ἰ 
4961] ππῖο {Πο ρτοαπᾶ, 
ηλιά Ἠθατᾶ Ώ γοῖοθ ΒΗΥ- 
1ἨΡ ππίο ππθ, ΒΑ], 
ΒαταΤ, π]ιψ Ῥογβεσοι{θβῦ 
ἆποα πιθῦ 8 Απᾶ Τατ- 
απετεᾶ, Πο ατῖ ποια, 
Τιοτᾶ ὃ .Απά Ἠο εαἳᾶ απι- 
το 1ηΘ, Τ ΑΠ Φεβιθ οξ 
ἸΜαζατείπ, οτι Ίποα 
Ῥεχβοοι{εβῦ, 9 Απά (πεγ 
τλρῦ ἼνθΓθ ππΙῦἩ παρ 5. 
ἀπᾷθεᾶ ἴπο Ἠρηί, απά 
ἩπθΓΘ αἲχβΙά; Ὀαῦ ὑΠοίσ 
Ἠθβτᾶ ποῦ ἴμο τοῖσο οξ 
Ἠϊπα {Παῦ ϱΡΞ]Κθ {ο π1θ, 
10 Απᾶ 1 κπαϊᾶ, Ἠππαῦ" 
βΗβ11 1 ἀο, Τιοτά 2 Απᾶ 
ΤΠε Τιογᾶ εα]ᾷ ππίοτηας, 
Ἀπχίςο, απᾶ ρο Ιπίο Ῥα- 
ΙΩΒΒΟΙΒ; Απᾶ 1ποτο 10 
ΒΗΞΙΙ 6 Μο]ᾶ περ οξ 
ϱ]] (πῖπρεβ υπο ατθ 
ΑαρροϊπΏθᾶ Έοσς 4μεθῬ ἴο 
ο. 11] Απᾶ π]ῃρη Τ 
οοι]ᾶ ποῦ 59ο ΣοΥ {Ἠπθ 
ΕΊοτγ οἱ {ἔλαῦ Πρηῦ, 
Ῥοΐπρ ]Ἰοᾶ Ὦγ ἴπο Παπά 
οἳ ἴπεπι ἴπΠαῦ πετθ 
ππΙνἩ ταθ, Τ οΒΠΙΘ ΙΠίο 
Ὦαπιπβοπβ, 19 Απᾶ οπθ 
Αποπίας,α ἀοτοπυτιπη 
βοσοτάϊπρ Τἴο ἴπο Ίατν, 
Ἠαγνίπρ α Ρουᾶ τεροτί 
οἳ α]] {πο ζουνς ππΠΙσοἩ 
ἁγτο]ί 1Λέγθ, 19 «πτωθ 
ππίο Ἰπθ, απᾶ οἐοοᾶ, 
Επᾶ Αβλίά «απίο τππθ, 
Ῥτοί]πος 51], τοοεῖνθ 
ΤΗΥ βαἰρῃηῦ, Απά ἴπο 

Ἱο- μέν ΙΤΤτΑΥΥ, 
ῥ εὐλαβῆς ΙΤΤΤΑ, 

ΠΡΑΞΗΙΣ, Χχῃ, 
προσε ώνει αὐτοῖς, ἀἄλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καί 

1ᾳαριάρο Εβροκθίο ἍᾖΊποτα, Ἱθ "πιοχθ 311οΥ "Κορ Ἅαυ]εί; απά 
ι] ] 1 ’ Π] Γι αλ ν] ᾿ δ . ’ 3 

φησιν, ὃ ον μεν' εἰμι ἀνὴρ ᾿Ἰουδαῖος, γεγεννηµένος ἐν 
Ἠθ 8478, ἀπᾶθεᾶ οτι ϐ ΠΒΠ Ἄ σετ, ῬοχἩ. 1π. 

Ταρσφ. τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος.δὲ ἐν τῷ-πόλει.ταύτφ 
ΤΥΡΙΒ οἳ Οία, τας Ῥχουιραῦ αρ 1 9µΙ8 οἳίγ 

Δ Ν αν ΄ [ 4 

παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιήλ, πεπαιδευµένο κατὰ 
αὖ ἴπὸ ᾖ1εεῦ οἳ Απηρ]]α], ἹἨατίπς Ῥεεη Ιπειχαοζθᾶ ποθοχᾶῖτῃ ἐο [016] 

ἀκρίβειαν τοῦ πατρφου νόµου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ, 
αχασἰηθδά οξ ἴῆπθ αποθεεσα] ἍΊαπ, 3 3π6β]οαβ “οπθ α6ΙΛΡ’ 20 αοᾶ, 

καθὼς πάντες ἡὑμεῖς ἐστε σήμερον’ 4 ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν 
ΕΤΕΠ π8 81] γο 916 ἍΤΠΙβ 4; Ίο  πῖς ,. η 

ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς 
Ῥετβδεοαῦεᾶ απίο ἀεαίἩ, Ῥιπάπρ απᾶ ἀθ]τετίηπρ πρ ἵο ἍἨΛΡΕΙΡΟΠΒ 

ἄνδρας.τε καὶ γυναῖκας, ὃ ὡς καὶ ὁ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ µοι, 
Ῥοῦπ ται Απᾶ ἍΟΠΙΘΗ 38 α]ςο ἴπο Ἠϊρ]ῃ ρε]οβῦ Όεβχβ: νηίπεβ {ο 148, 

καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον' παρ ὦν καὶ ἐπιστολὰς δεξάµενος 
απᾶ αἲ] ἴπο οἸάριμοοᾶ : 4ΤΟΤΩ ΥΥΠΟΠ1Ι815ο ἍἈἸθμίθτβ ἍἹανῖηρτεσθιτεᾶ 

πρὸς τοὺς ἀδελφούς, εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην, ἄξων καὶ τοὺς 
το Ίπθ ἍὈχοίπτεῃ, ᾖἵο Ὦαπιβεοῦβ πθηῦ, Ἴο Ὀχίπρ 8160 111958. 

ἐκεῖσε ὄντας, δεδεµένους εἰς Ἱερουσαλήμ, ἵνα τιµωρη- 
ΤἨ6τθ ὙΠο Ἱατθ, Ῥουιᾶ το ΘΓΙΘΑΙ6Πι, ἍᾖΙή οτᾶαγ τπαῦ πετ ποσό 

θῶσιν. 6 ἐγένετο.δξ  Ἅµοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῷ 
ο Ῥιιπὶςηθᾶ. ΄ Απᾶ 15 σηπαθ 6ο ῬβΒ ὕο 1ηΘ. Ποπτπογίππ απᾶ ἄταπ]πρ πθατ 

Δαμασκῷ περὶ µεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περι- 
Φο Ώαππαξοας, θροαῦ πηϊᾶά-ᾶαγ 5αάάεπ]σ οταῦ οἳ ἴἩθ ΆἨεατεπ 

, ν ε Ν τα πι μα Ἱ ” 9 ἔδι 
αστράψαι φως ικανὸν περι ἐµε 7 πεπεσόὀν].τε εἰς τὸ ἔδαφος, 
ΒΒοπθ Αα “Ηςπῦ 1ρτοβί αροαῦ «119, Απάᾶ Ι 611 {ἔο πο ρτοαπᾶ, 

καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης µοι, Σαούλ, Σαούλ, τί µε διώ- 

διαλέκτῳ 

απά ἨΠενχτά κα τοῖορ Βαγίπρ «Τοπ, ΒΕΠ], : Βατ], Τσ πηθ Ῥεσβο: 

κεις ; 8 Ἐγὼ.δὲ ἀπεκρίθην, Τίς κεἶ, κύριε; Ἐϊἶπέντε 
σαζεδῦ ποα Απᾶ Τ' Ἀπβπετθᾶ, πο ατύίποα, Τιοτᾶδ Απάᾶ Το εαῖᾶ 

πρός ἃμε,! Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὁ Ναξωραῖος ὃν σὺ διώκεις. 
το Τηθ, πι. Ἅᾖοὀθδιβ πο ΝΒζΑΤΕΡΑΠ, Ὑποπα ἴποα Ῥογβεοι{εβέ, 

9 Οἱδὲ «σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο, Ὀκαὶ ἔμ- 
Ῥιαῦ ἴποβο ἍγηῦἩ ὅπιο λροΐπρ ἴπο ᾽πᾶθεᾶ 1]]ρῃπύ Ἅἡεπε]ᾶ, απᾶ Α- 

φοβοι ἐγένοντο"ἳ τὴν.δὲ φωνὴν οὐκ.ήκουσαν τοῦ λαλοῦντός 
Ἰατπιεᾶ πγετθ, Ῥαϊἴπθ τνοῖεθ αἷᾷ ποῦ Ἠθατ οξ Μπ ερεακῖπρ 

µοι. 10 εἶπον-δε, Τί ποιήσω κύριε; Ὅ.δὲ κύριος εἶπεν 
Το 118, Απάᾶ 1 εαῖᾶ, Ἠγπαῦ ελα] Ί ἄο, Τιοτᾶδ ἍΑπᾶ ἴπθ Τιοτᾶ βαιά 

πρός µε, ᾿Αναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λα- 
ο ᾖἹηπο, Ἠατίηρ τἶεοι πρ Ρο το ΈὮαπιηρουβ, απᾶ ἴλμοχο ἴπθρ ή 

ληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι. 
βΏα]] Όε ἰο]ᾶ οοπορτπῖηπρ α1] {πηρε πΠῖςΠ 1ξ ας Όεοι αρροϊη{ξᾶ ἐπθθ Ἅᾖο ἄο. 

11 Ὡς δὲ οὐκ.ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς.ἐκείνου, 
΄Απᾶ 88 1 ἀῑᾷ ποῦ 5εθ άχοτα πο βΡΊ]οτγ οἑ ἰπαῦ ἨΡΗί, 

«χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων µοι, ἦλθον εἰς Δαμασ- 
Ῥοΐπρ 1θᾶ Ὁγ πο Ἱιπᾶά  ἍἩὮΨ μοβ Ὀοθίπρ πΙἩ Ἡθ, Ἰοπππθ το Ῥηπιαθ- 

κόν. 12 ᾿Ανανίας.δετις, ἀνὴρ Ῥεὐσεβὴς' κατὰ µτὺν νόμον, 
οπς, Απᾶ ϱ οθτύλῖπ ΑπεβπΠΙ85, ϱ΄ΤαΡΠ. Ρίο“  Ἅκαοοοτᾶϊπᾳ ο ἴΠθ ἍΊαπ, 

μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων, 
Ῥοχπο πηντιθβ8 {ο ντ β1] Ίμ9 βἀννεϊήπρ Ἅᾖ{[3μιοτε] "ουψς, 

19 ἐλθὼν πρός μεὶ καὶ ἐπιστὰς εἶπεν µοι, Σαοὺλ ἀδελφέ, 
οὐπαίπς ἵο 3Ἱθ απᾶ βἰμπάίηπρ Ὦσ βηλᾶ Ίοπθ, "αι  3αχοῦπεχν 

πι επεσά ΙΤΤτΑ. «3 ἐμέ τητε, 
4 ἐμὲ Ώπης, 

9 --κάὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο ΤΑ]. 



Χκ. ΑΟΤ38 

ἀνάβλεψον. Κἀγὼ αὐτῇ.τῇ.ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν. 14 ὁ.δὲ 
1οοΚκ αρ. ΑπᾶΙ ᾖπ {1ο Μβπιθ Ἠομσ Ἰοοκοί πρ ον ἍἨλἨίπ, Απάᾶ ο 

εἶπεν, Ὁ θεὸς τῶν.πατέρων.ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι 
βαῖᾶ, ΤΠο ἀοᾶ οἳ ουσ Σ4{Ποςβ Ἀρροϊηιοᾶ ἴμοῬ ο ΚΠΟΤΝ 

τὸ.θέληµα.αὐτοῦ, καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν 
Ἠ]ς ον 1, απᾶ ᾖοφεθ ἴποθ οι8ῦο0πθ, απᾶά ἴοπεας ͵ 8 τοῖσο 

ἐκ τοῦ.στόματος αὐτοῦ. 15 ὅτι ἔσῃ  µάρτυς αὐτῷ 
ουῦ ος Ἠ18 πιουίἩ; ΐοχ ἴποι 5Ώβ]ό θ Α Π1ύπεβς {Εος Ἠἶπι 

πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν  ἑώρακας καὶ ἤκουσας. 16 καὶ 
το 8 ΤΠΘΏ. ο ση]ιαῦ ἔποια Ἀαβῦ β6θΏ απᾶ ἍἸεατᾶ, Απάᾶ 
- , 1. . ᾿ ΄ ν 5 , Ν 

νῦν τί µμέλλεις; ἀναστὰς - βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς 
πιο; ΨἩγ ἀθΙασθδί ἔμοιδ Ἠατίπρ αχῖδεπ ὮῬθ Ῥαρθσθᾶ απᾶ ὙΛΡΗ ΑΠΤΑΥ 

΄ Ε ΄ ι) 

ἁμαρτίας.σου, ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα "τοῦ κυρίου." 17 Ἐ- 
1Η εἴπΒ, ος] 111ρ οἩ {Πθ Ἠπβπιθ οξ ἴἨθ. Τιοτᾶ, ΣΤή 3ο8β1θ 

ἔνετο δέ µοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ προσευ- 
ο "888 λαπᾶ ἴοππρθ ἨβτίΏηρ τεθιιχπθᾶ ᾖἴο Φοχμββ]θπη, Ἀπᾶ οἨ ἕρταγ- 

͵ ν Μ) - 

χοµένου µου ἐν τῷ ἱερῷ, γενέσθαι.µε ἐν ἑκστάσει, 18 καὶ "ἰδεῖν" 
1πρ απ Ἱπ Τἴμο Ἰορίθ, 1 Ὦεσβπιθ 1π α ΊταποῬ, Ἀπᾶ ΒΑ 

ς . » ε 
αὐτὸν λέγαντά µοι, Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἱε- 
Ἠῖπα βαγῖπσρ Ἅᾖοππθ, Μα]θ Ἠαβῦο βπᾶ Ρο ανα πμ’ βρεεᾶ οπῖ οἳ 3θ- 

ρουσαλήμ,. διότι οὐ-παραδέξονταί σοῦ -'τὴν' µαρτυρίαν 
χΏβΒ]επι, Ῥεσπιβθ ἍΤΠθΥ π]] ποῦ τοσεῖτο ἍᾖὗΠΥ ἠεβύίπιοπγ 

εν 3 -” ” αἱ / ευ) 3 3 ΄ - 

περὶ ἐμοῦ. 19 Κἀγὼ εἶπον; Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται, 
οοποεγΏίπςβ 110, ΑπάΙ εαἶᾶ, :ἀ1ιοτᾶ, Ἰπεπιεο]τεἙ πουν 

ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ.τὰς.συναγωγὰς τοὺς 
ὑπαυ Ι πα ἈἹπιρτϊβοπίπς απᾶ Ῥοεβδῦϊπς 1Ώ ΘΥΕΤΥ ΒΥΠΔΡΟΡΙΘ 1πος5θ 

” Αθ. λὴ ος νε νο - Ἱ Α τ ΄ 
πιστεύοντας ἐπὶ σε' 20 καὶ ὅτε ῄΤἐξεχεῖτοὶ τὸ αἷμα Στεφάνου 
Ῥοεμετῖπρ Ὁπ 1Ἠθθ; Άπιᾶ ὙγπθΠ πγας Ῥουτοᾶ ουῦ ἴπο Ῥ]ουᾶ οἳ ΒΙΕΡΗΟΠ. 

τὸῦ.µάρτυρός.σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν 
{1γ πν]ύποςς, 8160 ΤΩγΕΘΙΕ πας εὔιπάῖηπρ Ὁγ απᾶ οοπηδεπ{πρ 

ἀναιρέσει αὐτοῦ, καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν 
τθ ἴμο Ῥαζῖπρ ἴο ἀεβίῃ οξ Ἠῖπι, απᾶ  ἍἉΚερρῖπς πο Ρηγπιοπίβ Οἱ {Ἠοβο ππο 

ἀναιρούντων αὐτόν. 21 Καὶ εἶπεν πρός µε, Πορεύου, ὅτι ἐγὼ 
Κἰ]]αὰ 1 Απά Ἡθββιᾶ ἵο πο, ἄο, χος 1 

εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε. 93 Ἠκουον.δὲ αὐτοῦ ἄχρι 
ἵο παθίοης αἴατ οϐ πτ]] πεηά ΞοτῦἩ ἴπορ, ἈΑπα ἴΠαεγ Πεατᾶ Ἠϊπ απο] 

τούτου, τοῦ λόγου, καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν.αὐτῶν λέγοντες, 
τηῖς πγοτᾶ, Ἀπά Ἠίεᾷ αρ ζμαιτ τοῖσθ, ΕΑΥΙΩΡ, 

Αἷρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν .τοιοῦτον' οὐ γὰρ χκαθῆκον! αὐτὸν 
Ά αγ νη{Ἡ “Έτοπι ΣΠ 5θΑτίὰ 1βΙςἩἨ 24 ΐοπθ, Ἅᾖ3ος”ποῦυ 319 βὔ Ἠθ 

ζην. 329 Κραυγαζόντων «δὲ αὐτῶν, καὶ ῥιπτούντων 
ΕΠοιι]ά Ί1το, Ἅ πα ας "νγοτο Δοτγίπρ “ους 1ποψ, απᾶ  οαδῖηρ ο [ιπαῖτ] 

πως ΄ Ν Ν ’ .) αλ / ΄ ’ 

τά ἱμάτια, καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἄερα, 24 ἐκέλευσεν 
ΡΕΓΠΙΘΩΙ5, απᾶ Σαυ50 α/Ἠχονῖηςρ ἍἉΙπῖο ἴηο αἲσ, Αροπιπαβηᾶοᾶ 
ο σκα ρ . ς , 

᾽αὐτὸν ὁ χιλίαρχος ἄγεσθαιὶ εἰς τὴν παρεµβολήν, 3εἰπὼνι 
ἍἨϊπι 11ῃο3οβιεε” σαρταίπ το ο ὈτουσΗῦ Πίο ἴλθ ΣΟΣύΤΕΡΒ, ιά ΐπρ 

µάστιξιν ᾿ἀνετάζεσθαι αὐτόν, ἵνα ἔπιγνῳ δι ἣν αἰτίαν 
ΕΥ "«οοιτρεβ {ο -δθ "οκαπα]πθᾶ Πίτα, ἴπαῦ ο πιρΠὲ Ίεπουν 4ος πν]λαῦ οΠΊ1ΕΘ 

ο . , - κας κας Β 
οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ. 326 ὡς δὲ Ὀπροέξτεινεν! αὐτὸν 
πας  Ἅ1ΤΠεγ οτἷθοᾷ ουῦ Αββ]ποῦ Ἠϊπα, Ῥαΐ 45 ο βἰτοῦοπεά Εογπγαχτᾶ Ἠϊτα 

τοῖς ἱμᾶσιν εἶπεν πρὸς τὸν: ἑστῶτα ἑκατόνταρχον «ὁ 
ψὶ η πο ἴπουρ "βαϊά 5ο  "ἼηΠο ὄπλο βίου "ργ Σοεπύιτῖοη. 

ἂν 

τπτ 

388 
Β8ΠΠθ Ποις 1 Ἰοοκοᾶ 
πρ προηῦ Ἠΐπα, 14 Απά 
Ίο βαἷά, ΤΗο ἄοᾶ οξοις 
ΣαΐΠετν Ἠπίπ οΏοβοη. 
ύπος, ἰπαῦ ἴποι «που]ά4- 
οδύ ἆπου ἨΠίς ση], 
Ὠπᾶ ϱοο ἰππί οιαςῦ 
Όπθ,. απᾶ βλποα]ᾶερῦ 
Ὥσαγ Ἅλο τνοῖο οξ 
Ἠϊ5 παιουίἩ. 15 Έος 
ἴπομ εηπα]ζ ο Ἠϊς ννϊ- 
ηεςδς ΗΠ{ο α]] πποη οΕ 
π/Ώαῦ ἴλοα Ἠαεῦ 5θ6εη 
πΙᾶᾷ Ἠθατά. 16 Απά 
πιουν ν/Ἡγ {αττίον {που 
ΒΤῖς5ο, απᾶ ο Ῥαρύϊσεᾶ, 
Άπᾶ σταδὶ ΆΊναγ ἵἩγ 
ΒΙΠΒ, οα]11πΡ οἩ Τἴπο 
Ἠβπηθ οἳ ἴπο Τιοχᾶ. 
17 Απᾶ 5 οαμπαθ {ο ρα85, 
1Ἠαὲ, π/Ώθη 1 πβ5 οοπΠ1θ 
Αραϊπ ἵο οσετυβα]οεπι, 
Θσε6π νΏί]ο 1 ρταγεᾶ {π 
ΊπΠο {επιρ]ο, 1 πας ἵπα 
Ίτηποθ; 18 απᾶά δαν 
Ἠλπα βαγΙΏρ απί{ο της, 
Μακο Ἰαςίο, απᾶὰ ρεῖ 
νηορ αι]οκ]ψ οιῦ οἳ 
ΦΠεΓΙξβΙεπΙ : ΤΟΥ ἴπεγ 
πη]] ποῦ τοσεῖτο ἴιπσ 
ἸοςΏΙπιοηγ οοποογνίπϱ 
τη, 19 Απά 1 εαἱᾷ, 
Τ,οτᾶ, 'ἴπεγ Ίππιον ἴπαῦ 
Τ Ιπυργϊδοπθᾶ Απά εαῦ 
1Ώ ΘΤ6ΙΥ ΒΥΠΛΡΟςΙΘ 
νπεπα ἐπαῦ Ῥε]ετοὰ οτ 
άΠθθ: 20 απᾶ πηετ 
Τποθ Ῥ]οοά οἳ ἴπγ ΠΙΗΙ- 
ἐγτ Βί6ΕΡΗΕΩ γ/α8 5]ιαά, 
1 Αἱ5θο πα βἰαπάίπρ 
Ὄσ, απᾶ οοηπεεπ{ῖης 
Ἀπίο Ἠϊβ ἀθαίῃ, απᾶ 
Κερυ ο ταϊποπί οξ 
Ίπεπι ἴπαῦ 816 Ἠϊπη, 
21 Απά Πο ξα]ά απίοταθ, 
ῬὭορατί: Το 1 σν]]] εεπά 
ἴμεο {τ΄ Ἠεπορ υπίο 
Ίπο ἀεπΠῑΙΙ6, 22 Απά 
ἴΠογ Ρατο Ἠίπι αιιά]- 
6πσθ Ἱπίο 9ηΠῖς πννοτᾶ, 
απᾶ λε Ἰειεᾶ τρ 
1Πεῖτ νοῖοςες, απά βαῖᾶ, 
Απαγ τν] ΑΠΟ 
Ζεϊῖοιυ Έτοτα {πο οατίἩ : 
ῶοχ 16 18 ποῦ Βὐ ἐππίῖ πο 
πΠοι]ᾶ Ἰποε. 325 Απά 
Α5 ΤΠοΥ οτῖοᾶ οιῦ, απᾶ 
οαςῦ οἩ {]εῖγ οἰοίηε», 
απᾶ ἴλἩτονν ἀῑιδί Ιπ{ο ύπθ 
ΦΥ, 24 πο «ἨΙθΕ ο.)- 
ποπ οοπιπηβπσᾷ Ἠϊπα 
το, Ῥο Ὀτοιρῃηῦ 1πῇο ἴηθ 
οβδί]ο, απᾶ Ῥαᾶς Όπαῦ 
πο 5Που]ά Ὦο εχαπα]ποᾶ 
Ὦγ βοοιτρίης; παν ηθ 
παῖρΏῦ πουν; ΊΠΘΓΘΕΟΓΘ 
Ίποεγ οτ]εᾷ 5ο ασαϊηςς 
Ἠϊπα, 325 Αηᾶ 35 ἴΠογ 
Ῥοαπᾶ Ἠΐπτα ντ 
4ΠΟἨΠςΑΒ, Ῥαπ] δαἱᾶ ππ- 
το ἴἨθ οοπύυτίου ἴπαῦ 

Σε αὐτοῦ (γεαᾶ Ἠϊ5 ΏΆΠΙΕ) απττΑΥ’. 
Ὑ -- τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ αΙΤΊΓΑΤΓ. 
εἰσάγεσθαι αὐτὸν αΙΊΤΑΝΓ. 
ΘΗΤΤΙΑΥΓ. ο [ὸ Παῦλος] Α. 

5 ἴδου π. ἕ--- την Επτι[Α]. 
«καθηκεν ΑΙ ΤΤΣΑΥΓ. 

Ἁειπας ΠΤΕΤΙΑΤ. 
Υ τε ΗΤτΑΥΓ. 

Ὁ προέτειναν ἴΠεγ βὐτείσΏοθά {οιγιαχά 

Σ ἐξεχύννετο 11ΤτΑ. 
: 0 χιλίαρχος 



984. 
αἴοοᾶ Ῥγ, 15 ἰξ Ίαν εα]. 
Σοχς τοι ἴσ βοοιΡρθ 8 
1πΑΠ ἔλαῦ 18  ΒἘοπιΛη, 
Άπᾶ  Ἀαπσοοπάσπιποά ὁ 
26 ἨΓποπ ἴπο σεπἰιτ]οἨ 
Ἠθατᾶ ἐλαῖ, Ἡθ σνεπί 
Ἀπᾶ {ο]ᾷ πο οπίθξ οιιμ- 
ὑπ], δΗγΊΠΡ, ΤαΚθ 
Ἠεεᾶ πυ]αῦ μοι ἀοοξί: 
1ος {Πῖδ ΤΙΣ 156 α Ἐο- 
ΤΑΔ, 27 ΤΠΟΠ το οἩ]οξ 
οβΡρ{ίκΙΏ σ8ΠΠο, απᾶ βηἷᾶ 
Ἑηπ{ο Ἠἶπλ, Τα]] της, ατό 
που Αα Ῥοποαπῇ Ἡο 
Βαϊᾶ, Σθμ. 28 Αιιᾶ ἴμο 
οἨΙεξ οαρίαίπ ΑΗ»ΥΕΙ- 
6ϐ, ην Α ϱτοαιῦ 8ΙΙΏΥ 
τοὈέα]πεᾶ 1 ἐλῖε 1χος- 
ἆοια. Απᾶ Ῥαπ] εαἷᾷ, 
Ῥυΐ Τ πας γρ ῬοτἨ, 
29 Τμου εἰναϊρηέναγ 
ΤΠεγ «ἀοριτιεᾷ Ττοπι 
Ἠϊπι σπα σ»]οιπίᾶ 
Ώηνο εκαιη]πθᾶ Τη: 
Επᾶ ἴπο ομίεξ οαρίαΐπ 
Ά]8ο ππο αξταῖᾶ, πέτεγ 
Ίο Κήσνν {Παῖ Ἡθ γ/η8 
Α Βοπιαῃ, απά Ῥεσβας5θ 
Ἡφ Ἠαᾶ Όοιπά Είπα, 
90 ΟἨ {πε ΜΠΟΙΓΟΠΥ, Ῥε- 
ομ115ᾳ Ἡρ πομ]ᾶ Ἠατο 
ΚποπΏη {πο οογυπ]ηίγ 
ἹνΏογεξοχθ Ὦο τας αο- 
οὐεοᾷ οἱ 19 ἆ6ννς, Ὦθ 
1οοβεᾶ Ἠϊπι Έτοπα 8 
Ῥαπᾶς, απᾶ σοἹηπτααπ- 
εἆ {πο οἩμῖθξ ργὶεδίς 
β1ά αἱ] ἐπείχ σοααῖ] 
Το ΑΡΡΟΝΣ, απᾶ Ῥγουρ8{6 
Ῥαι] ἄοππ, απᾶ εϱοῦ 
Ἠΐπα Ῥεξοτο μεσα, 

ΧπστΠ. Απᾶ Ῥαυ], 
επγηεδεΙν Ῥοπο]άϊπρ 
Τμε οομ}ο1], βπ]ᾶ, Ἄ[οπ. 
απα ὉτοτπτεἨ, 1 Ἠατο 
Ίϊνεὰ ἵν πἲ] ροοᾶ σοι- 
εοῖοπσε Ῥε[οτο ἀἄοά πη- 
111 υ)ῇς ἀαγ. 2 Απά ἴῃο 
Ἠ]ρ]ι τού Αηκηῖηβ 
οοπιπηβπᾶεᾷ ἵποπα {λα 
Β{οοᾶ Ὦγ Ὠϊπα {ο 5πα]ζθ 
ἨϊὈι οἳ πο πιουίὴ, 
ὃ Τηεη 58]ά Ῥα1ι] ππίο 
Ἠϊπα, ἀοᾶ εΏα]] ταῖτθ 
{πςε, {λοι νπϊεᾶ γα]: 
1ος αἴθιθεί ἴποι "ο 
Ἱπάροτπε αξίοτ {λθ]α.ν, 
Άπά οοιηπιαπᾶθεί ΤΘ 
{οῦε ϱπΙΙΓΡεπ οοΏἵτασσ 
το ἴμο Ίαν 4 Απά 
ΤἨ6Υ {παῦ εἰοοὰ ντ 
βαὶά, ἈἘονῖ]εδι {ποια 
ᾷοῦς ἨΠίρη Ῥγὶοςί 2 
5 Ποπ απῖᾶ Ῥατ], Τ 
γλδῖ 1οῦ, Ὀχδ{Πτοη ἔπαῦ 
Ώο σας το Πίρ] ργ]οςῦ: 
ο 1 19 ντ] ὔὔεῦ, Τηοι 
Πια]ό ποῦ βρεβ]ς ον1] οἱ 

ἴπε χ]οτ οἳ ἴἩγ Ῥοο” 
Ῥ]6. 6 Ἠιιῦ που Ῥατ] 
Ῥετερίγεά ἴλαῦ {ηε οπθ 
Ῥατὶ Ὕυτο Βπάάμσεες, 

ἆ ἑκατοντάρχης 11. 
Ἀ δὲ ΏΤΊςτ; ---τεΑ. αττιΑν’. 

δεσμῶν αΗΤΤΙΑΊΝ. 
9 -- αὐτῶν (’εαᾶ ἴωθ βαηΏΏεαι 1Π]) αΡΤΙΤΑΥΓ. 
5 --- ὅτι ττι[α]. 

ΠΡΑΞΕΙΣ. ΧΣΧΙΙ:ΧΣΙΠ, 
- ῃ - 

Παὔλος,ὶ Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν 
Ῥμα], Ά πιωπ Ά Ῥοπιαπ απᾶ πποοπάςπιποᾶ 15 {5 ]ατνζπ], 

“ ν / αν ” / δὲ « ᾱ- ΄ Ἡ 

υμιν µαστίζειν: 26 ᾿Ακοῦσας δὲ 0 “εκατονταρχος, προσ- 
ΣυΥ γοα Το βοομχρθὀ Απᾶ “Πανίης "Ἠοατᾶ [515] 1μο 3οοπέυτίος, πατίης 

ελθὼν «ἀπήγγειλεν τῷ Χχιλιάρχφ! λέγων, "Οραῖ τί μέλ- 
6οπθ πο τοροτεεᾶ [10] {ο ἴ]ε ομίοξ οπριαῖῃ ναγῖηρ, Ῥεο πας κατ 

λεις ποιεῖν; ῥὁ-γὰρ.ἄνθρωπος.οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν. 
Έποι προπί το ἂο 2 Έου ΤΠ18 ΠΒ. 8 Ῥοπιππ. 18, 

27 Ἡροσελθὼν.δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ, Λέγε µοι, εί! σὺ 
Απά ἨβνΙπΡ σοπ1θ πρ ἴπε οπῖεξ οαριαῖαπ µμβῖά το Ἠΐπα, Τε] τας, ἍἼμοα 

Ῥωμαῖου εἷ, Ὁ. δὲ ἔφη, Ναί. 28) Απεκρίθη.Ἀτε' ὁ χιλίαρχος, 
3 “ΠοπιαἨη αχ Απά πο εηῖά, Ὑ6Β, Απιά "αποινοτεᾶ 1419” ομίθε σιριαϊπ, 

Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν.πολιτείαν.ταύτην ἐ-τησάμην. 
1 πηι(Ὦ α ρτερῦ βασα τΗ18 οἱ {σεπβΏ1ρ τ οουρἩϐ, 

Ὁ δὲ Παῦλος ἔφη, Βγὼ.δὲ καὶ γεγέννηµαι. 99 Ἑὔθέως οὖν : 
Απᾶ Ῥαυ] βαᾶ, ἨΒπεΙ αἱβδο πας [άτεε] Ῥοτηῦ, Ἰπιπιεᾶ]αίοἶγ {ποτοξουθ 

ἀπέστησαν ἀπ αὐτοῦ οἱ µμέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν' καὶ 
ἀερατίοᾶ Ίτοπ ἍἈἨἈϊπα Ἅ1ποβρ Ῥείπρ αροιῦ ὁΠπίπ Ἅᾖ}ἱο Ἰοχαπηίπθ, απᾶ 
ε / 9 ΄ 1) 3 κ“ . -/ .) 

ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη, ἔπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν, 
{19 οὐ]εξ οβρῖαϊη 8159 της αξταῖᾶ, Ἠατίπς αβδορχύαϊπθᾶ ἐπδῦ α ἩΒοπιαν Ἡο 18, 

καὶ ὅτι ἵῆν.αὐτὸν] δεδεκώς. 90 Τᾷ.δὲ ἐπαύριον βουλόμενος 
ΆΑπᾶ Ῥεσβασςθ Ἶς Ἠφά Ῥουπά Ἠΐπα, Απά Οπ 1Ώθ ΙΠΟΣΤΟΥΥ, ἀεδ]νίπρ 

γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ.τί κατηγορεῖται παρὰ! τῶν Ιουδαίων, 
το Ἐποπ {πο οεγύαϊπυγ ὙΤετεξοχθ Ἡε 15 αοοπβοᾶ στ 1πθ 07 υπβ, 
ἔλ τα 3 1 2 κ - δ - Π Ν 3 ελ πηγλθ -” Ι 

ἔλνυσεν αυτον απο των» εσμων; και εκελευσεν "ελσειν τους 

-πθ ]οοβδᾶ Ἠϊπι  Ἅ1τοπι 1πο Ῥομᾶςβ, Ἀπᾶά οοπιπιαηᾶεᾶ  οσοπιθ ᾖΤ]θ 

ἀρχιερεῖς καὶ "ὅλον' τὸ συνέδριον-αὐτῶν"ἳ καὶ καταγαγὼν 
οἩίθξ ργὶθδίς απᾶ 3Ἀν/πο]θ αμμιεῖτ ϱαημεᾶσίπα, Άπά Πατίπρ ὑχουραῦ ἄοππι 

τὸν Παὔλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 
Ῥαα] Ἡρ βοῦ [Πήπ1] βπποηπς {λεπι, 

99 ᾿Ατενίσας.δὲ Ρὺ Παῦλος τῷ συνεδρίφὶ εἶπεν, 
“Απά ματίηρ "]οοκοᾶ “Ιπίέοπ{1γ. αραπ] ΟΠ Τ1θ επηπεᾶτίααι Επἰᾶ, 

"Ανδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῷῇ πεπολίτευµαι 
ΜοἨ ῬτοίΏχοα, Ι πα] "οοπβδοίεποθ βοοᾶᾷ Ἠπτο σοπᾶιιο(οᾶ ΤηΥ5Φ]{ 
- - ” ΄ .” « ’ ε υ 3 Γ ι 

τῷ ϐεῷ Ἅἄχρι ταύτης τῆς ἧμερας. 2 0.δὲ ἀρχιερεὺς Ἀνα- 
ποινατᾶς ἄοᾶ μπίο τη] ἀαγ. Ῥαἡ ἴλο Ἠὶρῃ ρτίθοῦ Απηας 

νίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν αὐτῷ τύπτειν αὐτοῦ τὸ στόµα 
η]βξ οχᾶετοᾶ  ᾖ1ποδο βἰππαΙπρ Ὦγ Ὢχπι Ἅᾖ{ο βηι]ΐ{θ 8 πηοπίἩ. 

8 τότε ὁ Παῦλος πρὺς αὐτὸν εἶπεν, Τύπτειν σε μέλλει ὁ 
ΤπΠοθτ Ῥαυ] το Ἠῖπα βαᾶ, “ΤΟ ΣΑπαΐθ 9ἱπερ 3ρ "ρμοις 

θεός, τοῖχε κεκονιαμένε' Καὶ σὺ κάθῃ µκρίνων µε κατὰ 
αᾳοᾶ, ὃννα]] ἸγιΒίθεᾶ, Απάᾶ ἔποα ἀοδί έλοι ος Ἰαᾷσίπρ 1πο βοοογᾶῖηρ {ο 

τὸν νόµο», καὶ παρανομῶν κελεύεις µε τύπτεσθαιι 4 Οἱ δὲ 
1Ώθ Ίασ, απᾶ οοΠηίτα}λΥ Το 1.γΥ σοπιπιαπθβί χο Το ο Απ τρ ὁ Απιᾶ ἴποδο πΠο 

παρεστῶτες Λεῖπον,! Τὸν ἀρχιερέα τοῦ θεοῦ λοιδορεῖς; 
βἰοοᾶ Ὦγ βαίᾶ, “7μο ΣΗῖρη δρτῖεεῦ 1ρΕ 5ᾳοᾶ }ταϊ]εςὺ “ποια εδ 

ὅ Ἔφη.τε ὁ Παῦλος, Οὐκῇδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχ- 
Απάᾶ "Ρβἰᾶ 1Ραυ], 1 νγας ποῖ σοπδοίοα8, Ὀχείηχοῦ, πας Ἠθῖ5 α Πρ] 

ιερεύς' γέγραπται.γάρ, " Αρχοντα τοῦ.λαοῦ.σου οὐκ έ- 
Ῥτ]εδῦ; 20χ 10 Ώαβ Ῥεεη συτ]{ίοη, Α τα]εσ ΟΕ ΙΊΥ Ρρεορ]θ -ποῦ 1έμοι "ομα], 

ρες κακῶς. ϐ Γνοὺςδὲ ὁ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν µέρος ἐστὶν 
βροα]ς 3ο8 1ετίι, Βιὸ "πανίηρ 3Κποττ "Εαπ] Ἅλμαῦ Ἰηθ οπθ ρατὺ οοπβῖρῖα 

Γ.. . Ὅρα ατα. Ε--εῖ 
κ ὑπὸ ΙΤΤτΑΥΓ. 1... ἀπὸ τῶν 

η παν θ]] ΕΙΤΤΤΑΥΓ. 
4 εἶπαν Ττς, 

ε τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν 61ΤΊΤΑ. 
1 αὐτὸν ἦν ΕΤΤτΑΥΥ. 

πι συνελθεῖν νο 60Ώ1θ {ορείμοθγ ο1ΤΤΙΑΥΓ. 
Ρ τῷ συνεδρίῳ ὁ Παῦλος 111ς. 



ΧΧΙΙΙ. 405. 
ο φῶβ κ. ] ο 

Σαδδουκαίων τὺ.δὲ ἔτὲρόν Φαρίσαίων Ἀέκραξενϊ ἐν τῷ .συν- 
οἱ Βπάάιισθος αλά 119 οἴπες ο ΕΠμησίσοςς οτιεᾶ οιῦ ᾖπ ἴῃπθ Βπ1Ἠο- 

εδρίῳ, "Ανδρες ἀδελφοί, δγώ Φαρισαϊός εἰμι, υἱὸὺς 'Φαρισαίου"" 
νου, Μυοηυ ῬνοίΏτομ, Ά Ἐληαχϊςσς ΑΠ], 86οπ οΟΓ8 ἘλΠαχίδορ: 

περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως κνεκρῶν ἐγὼ κρίνοµαι. 
ϱΟιοοΥἨΙησ 4 Ἠορθ: απά χοφυχτοσοἑῖοα ΟΕ [ί16] ἆοιά 1 8Ώ1 ]ιάροᾶ, 

7 Τοῦτο.δὲ αὐτοῦ Ἱλαλήσαντος! ἐγένετο στάσις τῶν Φαρι- 
Απᾶ ἴΠπ]8 ηθ Ἠανίπρ ϐΡοΚκοη  Ἅ{ποχο Ίαδ  4ἱβδεπ»ΙοἩ ο ἴμο Ἐλαχί- 

σαίων καὶ Ἱτῶνὶ Σαδδουκαίων, καὶ ἐσχίσθη Σ τὺ πλῆθος" 
βεο5 απᾶ τλο Βαζάπσςθεβ, Ἀπᾶ Ὑ/ης ἀῑνιᾶεᾶά πο πια] 1μαᾶς, 

8 Σαδδουκαῖοι Υμὲνὶ γὰρ λέγουσιν μὴ.εἶναι ἀνάστασιν "μηδὲ" 
ΞΒαᾷάμεθες  «Ἰμᾶεεᾶ 39Σ 847 ΊΠθχο 5 πο τεδυχτοςΙ1οι Ίος 

ἄγγελον µήτε πνεῦμα' Φαρισαῖοι.δὲ ὁμολογοῦσιν τὰ ἀμφότερα. 
βηςε] Ὥος  ορἰχῦ Ῥαῦ Ῥματῖδοςβ 002058 ῬοϊἩ, 

9 ἐγένετο.δὲ κραυγὴ µεγάλη" καὶ ἀναστάντες "οἱ! Όγραμ- 
Απά ἴπετε πα Αα "ο]απιους ρτουί, πηπᾶ Ἠατίηρ τίδεπ πρ {πο Βοτῖροες 

ματεῖς τοῦ μέρους! τῶν Φαρισαίων διεµάχοντο λέγοντες, 
οἑ {πθ ἡγρατῦ ΄ οξίπθ ὮἘῬΠαχίδεθϐ 1Πε7 Ἠεχο οοπἰαπᾶ(πΡ, ΒΙΠΕ, 

Οὐδὲν κακὸν --ῇ ἐν τῷ ἀνθρώπφ.τούτῳ' εἰ.δὲ πνεῦμα 
Νουήπρ οτί] πρ Βηι 19 ΤΠΙ8 ΠΠ; Απᾶ 1ξ α θρὶτῖν 

ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ ἄγγελοςξ, μὴ.θεομαχῶμεν.ὶ 10 Πολλῆς δὲ 
Γ.. Ε6ροκο {ο Ἠἶπα ΟΣ 4η προ], Ἰοῦ π5 ποῦ ΒΡΠί αρα]ηθύῦ 4ο, Απᾶ α ρτεαῦ 

ἀγενομένης στάσεως, εὐλαβηθεὶοὶ ὁ χιλίαρχος μὴ δια- 
3ργ]ςῖτπρ 14]ξεεπεῖοπ, θεομχῖησ  “Ίπο "οπίοξ ΣοπρίπΙπ 1ε5ύ Ἅαποιι]ᾶ θ 

σπασθῇ ὁ Παῦλος ὑπ᾿ αὐτῶν, ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα 
ῥτονγτ 51η δρίθΟςΒ α1ραπ] Ὦγ παπι, σοοπαριηπζᾶ ἴπα ΤχοΟΡ 

καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ µέσου αὐτῶν, ἄγειν τε 
[πατῖπρ Ροπο ἄοπντι ἔο ἔαλκθ ὮΥ 4οχοθ Ἠϊπι Ίτοπι "Ππι]άξευ Λ}Ποῖτ, απᾶ {ο Ὀτίηρ 

εἰς τὴν παρεµβολήν. 11 Τῇ.δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς 
Για] 1πίο ἴπο ΣΟχίΣ088, Ῥαῦ πο {ο]]ονΙπσ απ]ρηῦ Ξείαπάίαρ “νγ 
ἠνο - « ΄ ΄ Θ - "ἡ 4 
αὐτῷ ὁ κύριος εἶπεν,  θΘάρσει ΠαῦλεἹ ὡς γὰρ διε- 
5Πῖπι {Πο "]ιοτά ααῖᾶ, Ἓεοξ Ροοά «ουσ!Ρε, Ῥαπ]: 40Γ 38 ἴποα ἀῑᾶςυ 

μαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, οὕτως σε.δεῖ 
Σμ]]γ ἐεξυῖῇγ ἴπο ἐμῖηρβ οοποεχγηήηπςρ πιο αἲ «1 εταββ]οπα, βο ποια πιαξί 

καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι. 12 Γενομένης δὲ ἡμέρας, ποιή- 
Ά]δο αἲ Έοπιο ῶθαΣ ν(πεδΘ. :Απά 16 Ῥοΐπς ἀ4αγ, Σηανῖηρ 

σαντές Ίτινε τῶν ᾿Ιουδαίων συστροφὴνὶ ἀνεθεμάτισαν 
σμιλᾶθ α1ροπΙθ6 3οξ 3.πο 0167/58 8 οοπιΏ]ηβίΊου Ῥραῦ "απάοτ ὃς "οπτβθ 

ἑαυτούς, λέγοντες μήτε φαγεῖν µήτε πιεῖν ἕως οὗ ἀποκτεί- 
α{μαπιςε]τορ, ἀεο]ατίπρ πεϊίπον οσα ᾖπογ ἴοαάτακς το] {που 5ποι]ά 

γωσιν τὸν Παϊλον᾽ 19 ἦσαν δὲ πλείους ἔτεσσαράκονταὶ οἱ 
κι] Ῥαπ]1. Απα {Πεγ ν/θχθ ποτθ {ματ Σοτίν πἩο 
Ι ι , 
ταύτην τὴν συνωµοσίαν Ἀπεποιηκότες"Ἱ «14 οἵτινες προσελ- 

τίς οοΏΕΡΙΤΒΟΥ Ἠαά τηαᾶο; πηο Πανίπρ 

θάντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις Ἱεῖπον,' ᾿Ανα- 
τὰ, τοΐμα ολο Ῥεϊρδί απᾶὰ Τ]πο ε1άεσβ βα], ΝΙΙΠ 8 

θέµατι ἀγεθεματίσαμεν ἑαυτούς, “μηδενὸς! γεύσασθαι ἕως οῦ 
οιγς5ο πο Ἰλατε οιιγ5δεᾶ οπτβο]τες, 1Ο{ΠΙΠΕ {ο ἰᾳδίο αι]. 

ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 1ὅ νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε 
πγθ που] 1111. απ]. ΤΟΥ {Πετείοχθ 7θ πιλΚθ Ατεαργθδεπ{β{Ίοπ 

'5 ἔκραζεν ΊΤτΑ. ἕ Φαρισαίων οἱ ΡΠαΓἱ5εεΒ ΠΤΤτΑΥ’. 
Ἠπτιλνν. κ. μὲν Ιπᾷθεᾶ 1.  --- μὲν τ[τν]. Σ μήτε ΙΤΤΤΑΥ). 
Ὁ τῶν γραμματέων τοῦ µέρους ΤΤΤΑ; --- Ύραμ. τοῦ µέρους 1.. 
ἔλε 5εἸή εις {ποσπεριείε) απ ἝτΑΥγ. 
στάσεως φοβηθεὶς ΤτιΑ, 
Έ τεσσερακοντα 111Λ. 

ε--- Παῦλε αἰΆττΑΥ. 
Ἡ ποι]σάμενοι ΗΠΤΙΑΝ.  Ἅᾖεἶπαν ΗΤΤΑ, 

-απν- 

ν εἰπόντος Ι/ΤΕΥΓ, 

98δ 
᾿απᾶ {π9 οἶπατ Ῥηατί- 
8605, Ἡο οχγὶοᾷ ους ἵπ 
{16 οοιποῖ], Μου απᾶ 
οτοίἨχαοα, 1 δπι α Τ]α- 
χἱςοθ, {πο 501 οἳ 4 Ῥὴη- 
19ος. ο {ιο ηορο απᾶ 
χοδΥΥΘΟΡΙΟΏ οἳ 118 
ἀοιᾶ 1 απι οβ]]οᾷ ἵπ 
απθδί]οῦ. 7 Απάᾶ πο. 
Ἡο Ἠδᾶ 5ο ααἲ, {ποθ 
4Υ056 Αα ἀἱΕδοΠ5ΙοΙ Ὄο- 
Ἕπνουη ἴλο ῬΠαγίςοεβ 
Απά Τἴπο Βαάᾷμσεςς : 
απᾶ ἰμο πα] {1 ιο Ίνα5 
ἀῑγ]άθοᾶ. ϐ Ἐος ἴπο 
Βαάᾶυσθε 5αγ ἴιαῦ 
1Ἠοχθ 158 πο τεβιττές- 
Μἱ9οἨ, πηεϊίποτ απρο]ρ 
ποχς αρ: Ῥιΐ 11θ 
Ἔλαχϊβδοςβ οοπ{οβ5ΡοίἩ, 
9 Απάᾶ ἴποτο ΠΤΟ596 8 
ρχοδῦ ΟΥ: απᾶ 1πΠθ 
βογΐρες {λαέ τιυογο ο 
{πο Ῥηατίκοες) ρητί π- 
10586, Απᾶ βίχοτο, 58Υ- 
Ἰης, ο Επά πο ογ!] ἵπ 
{Πῖ5 πιαπ: Ὀπί 18 
ϱρἰγ16 οἵ 4η αὐσο] Παἴπ 
βροκεπ ἵο Ἠ]πι, ]εῦ 6 
ποῦ Άδηί ησα 5ο ἀοἀ. 
10 Αιιᾶ πιἨει ἴποχο α- 
1056 ϱ Ρριονῦ ἀἴδδοη- 
ΒΙΟΗ, πο εἨῖαξ ομρ- 
{β1π, Τολτῖηρ Ἱεςῦ Ῥατι] 
βΠοσ]ᾷ Ώατε Ῥεον ριι]]- 
ο 1η Ῥῖοσςς οἳ έποπι, 
σοπιπιηπᾷεᾶ 11ο βο]- 
416Γ8 ζυ ϱο ἄοινα, απά 
Μο ἴακο Ἠϊτπι Ὦγ Τοχςς 
ΣΤΟΠ ΑΠΠΟΠΡ {Π6πα, απᾶ 
το Ῥεῖηρ Λῶπ ἵπίο ἰπθ 
οα5ί1θ. 1ἱ Απά 1πο 
ηῖρηΏυ {ο]]οπίπς ἴτπα 
Τιοτᾶ εἴοοά Ὁγ Επι, 
Ἀπᾶ 5α]ᾶ, Βο οἳ ροοά 
ομσος, Ῥαυ]: 31ος ἃ8 
Ίποι Ἠαςί ἱερυϊβοᾶ οἳ 
1ης ΙΠπ «θγήββ]εηι, 6ο 
πηιβῦ Ίποια Ῥθας πιί- 
πιθθ8 318ο αἳἲ Ἐθιπθ. 
12 Απά π]λεηυ 16 σνας 
αγ, οργαῖτι οἳ τῃο 
1επγ5 Ώηπάεᾶ {οσαίπεσ, 
ΆΑπᾶ Ῥουπά {ἨΠετηρε]νςβ 
ππάᾶες α 61156, 54Υ 1: 
τηιῦ ἴπεγ που]ά ποῖ- 
ἴπεστ εβί ποτ ἁτ]πκ {111 
1Πεγ Ὠπά Κῑεά Ῥαυ]. 
19 Απάᾶ ἰΠογ Ἱνεγο ηἹοΓθΘ 
{Ώαπ Σογίγ σ/π]οἩ Ἰά 
πηβᾶο ΤἨ15 οοΏδρΙδοΥ. 
14 Απάᾶ ἴἨαγ ομ1θ Το 
1πο οΏῖοξ Ῥτ]αβίς οιιᾶ 
614615. απά βαἱᾶ, 9 
Ὥπτο Ῥουυᾶ οωτρβο]τες 
ἌἈπάςεςγ α ρτενῦ οἱ1»θ, 
ἡλαῦ στο τη] εαῦ πο- 
ΜΠῖπς απ] τνο Ἠπνό 
β]α1α Ῥαπ]. 15 Ἀοιυ 
{λοχεξοτε γε πηζη πο 

Χ --- τῶν 
3 τιγὲς 506 ΤΗΤΊΓΑ. 

ο- --- μη θεομαχῶώμεν ({εανῦιᾳ 
ἃ στάσεως Ὑινομέγης φοβηθεὶς 1,:; γενομένης (γιν- 1) 

Γ συστροφὴν οἱ Ιουδαῖοι ΟΙΗΤΙΑΝΕ. 
χ µηθεγος Α. 



986 
σοιπο] αἱσπι{γ {ο ἴο 
οΏ]εξ οβρίβἰα (λαῦ Ἡε 
Ὀχίηρ Ἠϊπα ἁοππι απο 
τ. ο ἍἩἨΙοΙτονή, 38 
πουρβἩ Σο πνου]ᾶ Ἱπ- 

απιῖτο εοπιρέΠΊηρ παοΓθ 
ΣΕΘΟΙΙΥ οοπσεγπίπρ 
11: Απᾶ γ/θ, ΟΥ 6ΥΟΥ 

Ἡὸ σοπ1θ ΏθῃΣ, βτετθαᾶτ 
1ο ΙΙ] Ἠἶπι, 16 Απά 
Ψ/ηεαπ Ῥαυμς εἰβίεγς 
ΒΟΠ Ἠθατᾶ οἳ Ἰπεῖσ 17-΄ 
ἄπρ ιν γ/αῖθ, Ὦο πεπῦ 
απά επ{ετοὰ Ιπῖο ἴμθ 
οα5{]ε, απᾶ ἰἐο]ᾶ Ῥαπ]. 
17 Έπεηπ Ῥαὰ] οσα]]εᾶ 
οπε οἳ ἴπθ οεπίασῖοης 
Ἀπῖο ᾖἴπι, απᾶ απῖᾶ, 
Ἑτίηρ ἴΠ]β τουιπᾳ πια 
απίο ΤΠθ οΠίοξ οἩρ- 
Μβίπ: 1ος Ἡθ Παίη α 
οογυκΙη {Π]ης {ο ὑε]] 
Ἠΐνα, 18 5ο Τε ἴοοῖς 
Ί]χα, απᾶ Ῥτοιρί Λίπι 
Ἡο ἴ]ο οἩίεξ οαρίαῖτπ, Ύ 
απ εαῖᾶά, Ῥαπ] {πο 
Ῥγίκοπον οα]]6ᾷ Ώ1θ 1- 
Το π, Απιᾶ Ργαγθᾶ πιθ 
το ὑτίηρ ΤΠ τουιπς 
Ὦλ«π Ἱη{ο ἴηθεθ, ΤΥΠΟ 
Ἡ: 1Ἡ βοιποίΒ]ηρ Το 5αΥ΄ 
Ὥπιο 1ᾳσθ. 19 Τπεπ. 
119 οἡ]θξ οβρίαϊι ὁοοῖς 
Ἠΐυ Ὁσ ἴλμο Ὠαπᾶ, απιᾶ 
πγεπῦ τωτί πι αδὶᾶς 
π]ναίοΙγ, απιὰ ἁ5]κοᾶ 
η, Ὑπαυ ἵς ια 
Ίποι Ἠαςῦ ἴρ {ε]] ταρ2 
20 Απᾶ ο εαἰᾶ, Το 
16:95 ἨἸβνθ αβρτεεᾶ 
νο ἀβθεῖτο ἴπεο τ]λας 
ἴποι πγοι]ᾶεςς Ῥτίπρ 
ἄονντ Ῥα 1] Το ΠΙΟΤΤΟΤΥ 
ἀπίο {πο σομηοῖ], 5 
οποιρΏ {πε ποιυ]ά 
ἀπᾳυ]τθ βοπιθνγλεαῦ οξ 
μα πποτο Ῥεχίθοι]σ. 
21 ῬΒιΐέ ἆο ποῦ ἴποα 
φιε]ά ππίο ἔποπα: Σοτ 
Ίπεχο 11ε 1 τιαΙδ {ος 
Ἠϊτα οἳ {ἴἨΠεΠι ΠΙΟΤΘ 
Τπαπ Εογῦγ 1ηοπ, πΥΠΙςἩ. 
ἹαπεΡουπᾶ {Πεπιβε]γοβ 
πνῖτι απ οαἵἩ, μας 
"πε πι] πεϊίηαος επ 
Ἀος ἀτίπκ «1 Τπεγ 
Ίητο ἸΙ]]εᾶ Ἠϊπι: απά 
ἨΟΥΥ 41θ ἴπΠεγ τοβᾶγ, 
1οο]κῖπρ {ος πι. Ῥγοπιϊ5θ 
Έτοπι ἴμεε. 22 Βο ἴῃΠο 
οΏίθε οπρύαῖν {Λεη 16 
3Ἠθ ους ὨΙΑηΠ ᾖἆθ- 
ρατῖ, 8πᾶ «Πατρεᾶ έπη, 
1566 ἴλοιι ἐε]] ο παβἩ. 
Ὅ]ιαῦ ἔποιι Ἠαςδῦ 5Παγγεά 
Ἴμεςο ΙΠΙηρς {ο ΤΘ, 
25 Απᾶ ο οα]]οᾷ απίο 
Ἰϊπε ντο οθιῦΙτῖοπς, 
ΡΒΑΥΙΩΡ, Μακο τεαᾶτ 
Το Ἠμπιτοᾶ 5ο]0ΐοις 
Ίο Ρο ἴο Ο8884ΓεΒ, απᾶ 

ΠΡΑΞΕΙΣ. ΧΣΙΠΙ. 
Τα τῷ Χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρῳ, ὅπως ́ Ἰαῦριονὶ ᾿παὐτὸν 

το ἴπθ ολῖοξ οβρίβα ΤΙ 1Πο Αππµεᾶατίπα, ἍΑο τληῦ  Όο-πΠΟσΤΟΙΝ Πάπα 

καταγάγῃ πρὸς! ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκρι- 
Ἡθ τααγ Ὀσίης ἄοππι ᾖἵο τοι, ϱ5 Ὀεῖηπρ αΌουῦ 1ο εχαπαίπο ὮΟΣΘ 

βέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ. ἡμεῖς.δέ, πρὸ τοῦ ἐγγίσαι 
Ἀσουχα{θ]γ ἴλπε ἔπίπρε σοπσεχαῖπς Ἠϊπι, Απᾶ πε, Ῥείοτο Αάταγής "πθας 
ον ε/ ο...) ω 3 -. ο . ο ε - 

αὐτὸν ἔτοιμοί ἔσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 16 ᾿ Ακούσας-δὲ 
ΣΠΊΒ Στεμᾶν “Απο ' Ίο ριῦ το ἀεπῖἩ Ἠίπ, ἎἘΒαὶ "Πατίηρ "Πεαχᾶ 190 

ὁ υἱὸς τῆς ἀδελφῆς Παύλου τὸ ἔνεδρον,ὶ παραγενόµενος 
αμμο "οι 30Ε 3010 5αϊίετ «5ος Ρα] ᾖ1ἴπο Ἰψίπρ Ίπ πιαὶὃ, ἨΑΥΙΠΡ σ0Π1Θ ποψς 

ῃ η η η η ” , - ῃ ιν 
καὶ εἰσελθών εἰς τὴν παρεμβολὴν ἀπήγγειεν τῷ Παύλφ. 
Απᾶ  επίετρᾶ ἍἈπίο 1πθ Σ0ΣΊχεξ8 πε τεροχεᾶ [118] το Ῥαπ], « 

΄ ῃ ε ” ε/ .. « ΄ Η ! 
17 ο ο ὉὉ ὁ Παῦλος ἕνα τῶν ἑκατοντάρχων;. 

πᾶ "Πανίηρ "οα]]θά “ο [ηΏΐϊπα] αῬαπ]  οπο οἳ ἴ]ο σρπἰπχίοπ8, 

ἔφη, Τὸν.νεανίαν τοῦτον ᾿ἀπάγαγεῖ πρὸς τὸν χιλίαρχον' ἔχει 
Ββἱ4, 3ΤΠΙΑ ὄγοιπρ ΄ΤΛΠ 11ρ]θ ἵο Ἅᾖἴπο εΠῖαξ οπρταΊἩ,Ἠρ "Ίιρα 

άρ ὃτι ἀπαγγεῖλαιὶ αὐτῷ. 18 Ὁ μὲν οὖν παραλαβὼν 
15ΟΥ βοπλθἰμῖηρ ᾖ[οτχεμοχῦ το Ἠΐτα, Ώε 1πᾷεεᾶ 1πεεθξοχο ἨανΙπρ λκεη 

αὐτὸν ΊἼγαγεν “πρὸς τὸν χιλίαρχον, καί φησιν, Ὁ δέσµιος 
Ἠϊπι Ὀχοπρηῦ Πτα] Το ἴπθ οἩῖθε οβρῖαίπ, Απᾶ 3418, Τ1θ ΡΕΙΒΟΠΕΣ 

Παῦλος προσκαλεσάµενός µε ἠρώτησεν τοῦτον τὺν 
Ῥαυ] Ὠπτίυα οπ]]εᾷ 3ο [Ππῖπα] 1Ώιθ Ἀδκοά [πε] νπίς 

ανεανίανὶ ἀγαγεῖν πρός σε, ἔχοντά τι λαλῆσαί σοῖ. 
ψοιΏΡβ ΠΙβΠ το 16αᾶ. το 1μθ6θ, Ἠατίαρ βοπαείηϊῖπςρ 1ἴοβαγ Ὦο παρ, 

19 ᾿Ἐπιλαβόμενος δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ ἨΧιλίαρχος, καὶ 
Απᾶ "Πατίηρ Σήακκεπ "πο]ᾶ 108 "Ππῖς Πασά 1γπο "οβίθε:ἹοπρίβΙπ, απὰ 

ἀναχωρήσας κατ’ ἰδίαν ἐπυνθάνετο, Τί ἐστιν Ὁ  ἔχεις 
Πατῖηρ ντα ν/π. αρηχῦ ἀπαιίχοᾶ, Ὥπαῦ 1916 νηὶοἃ ἴποι Ἠβδῦ 

ἀπαγγεῖλαί µοι; 320 Ἐϊπεν δὲ, Ὅτι οἳ ᾿Ιουδαῖοι συνέθεντο 
το χοροτέ το Ώιθ Απάᾶ Το ϱαἰᾷ, Τηθ 2οπ8 βριβρᾶ 

τοῦ ἐρωτῆσαί σε, ὅπως αὔριον Τείς τὸ συνέδριον κατα- 
{ο χεαμοδῦ μεθ, ἴπΠαῦ Ἅᾖ1ΤΟ-ΠΙΟΥΤΟΙΥ 1Πίο ἴπα ἈῬαπ]εατίπι ἴποι πιαγοςέ 

΄ Ν ” « [4 ’ Ἱ η ’ 3 

γάγῃς τὸν Παἴλον, ὡς μέλλοντέι τι Ἅἀκριβέστερον 
Ῥχϊπρ 4ο Ῥαπ], ΆΑ5 ἍὭἨυείηρ αὐουῦ δβοιπείαῖπρ “πιοχθ πορασο[εΙγ 

πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. 2Ι σὺ οὖν µμὴ.πεισθῇς αὐτοῖς' 
11ο παπῖτο Τ]λοι ἔΠεταξοχθ Ῥε ποῦ ρεχβαβάοᾶ Ὦγ ἔλλεπι, 

ἐνεδρεύουσιν-γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες .πλείους ᾿τεσσαρά- 
ΣΟΥ 19 Ίπ τνα]δ {ο 1ήνα , οἳ Ίῆαπα 3181 1ΠΙοτθ "ὕμβη. 3ξοχιτ 

κοντα»! οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς µήτε φαγεῖν μήτε 
Πο γραῦ”απάες σα “οπσερ 1ήμοπιβε]τος πεϊίπες ἴο ομῦ 10 

πιεν ἕωςοὗ ἀνέλωσιν αὐτόν' καὶ νῦν 'ἔτοιμοί εἰσινὶ 
το αγία] Ἅᾖ{Ι1 Ἅᾖἴπεγριαῖ {ο θα! Ἠϊπι; απᾶ ποπ τεαάγ ' 1πεγ 8τΦ 

προσδεχόµενοι τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν. 395 Ὁ μὲν οὖν 
υ/ΑΊΤΙΗΡ 'πο "Έγοπα ἼπεῬ 1Ρχοπιβθ, Το ΣἱΠοτθξοτθ 

χιλίαρχος ἀπέλυσεν τὸν Ἀνεανίαν,' παραγγείλας μηδενὶ 
αχομ]εξ “οαρίαϊηπ ἀἰδπιῖβαοᾶ Ίο ΥΟΙΠΡΙΙΑΗ, ΠατΙπρ οΠΏηχρεὰ [Πἶπα] {ο πο οπθ 

ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρός με. 29. Καὶ 
Ίο {ίνες νμαῦ Ἴπθρο ὑμΙπρς ἴμοι ἀῑᾶδέ τεργεεεπὺ ο η1θ. -Απᾶά 

προσκαλεσάµενος "δύο τινὰςὶ τῶν ἑκατοντάρχων εἶπεν, 
πανίρ οπ]]θά ο Ἅᾖ[Παϊπα] 3ὔπιο ἸοεχγύκΙη /οξ ἴμο ορπῦασΙο8 Ίο εαἰᾶ, 

Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν ἕως 
Έτοεραχθ ΒΟΙΟ19Υ8 θψιο Ἀαπᾶατοᾶ, Ἰπβῦ ἍΠογ ΠΙΑΥ Ρο 88 ΑΥΓ ϱ8 

οοπσργπίηπς ΠΠ], 

Ἔ- ἳ . 

Ἱ.--- αὔριον αΗΤΊΣΑΥΥ. 
Ρ ἀπαγγεῖλαί τι 1 τΑΥΝ. 

αἰς τὸ συνέδριον ὡς µέλλων 1ΠΣΙΑΥΓ. 
Ἡ τινας ὁνο ΤΤς, 

ο ἄπαγε 1Ττ. 

» ἐμέ της. 

η την ἐνέδράν ΕΕΙΤΤΤΑ.. 
ττὸν Παῦλον καταγάγῃε 
ἵ εἰσὶν ἔτοιμοι ΕΗΤΊΤΑ ΧΙ 

πι καταγάγη αὐτὸν εἰς ΙΤΊΤΑΥΓ. 
4 γεανίσκον ΙΤΊΤτΑ. 

; τεσσεράκοντα ΤΊτΑ, 



ΧχΙῃ. Α 018. 

«Καισαρείας,! καὶ ἱππεῖς ἑβδομήκοντα, καὶ δεξιολάβους δια- 
059β8:ε68, ἈΑπά Ἡοσδεπιοα βοτοηπίγ, Επᾶ  ΒΡΘΙΙΠΙΕΗΠ. Τγγο 
΄ ” / ” .. 

κοσίους, ἀπὸ τρίτης ὥρας τῆς νυκτός' 24 κτήνη-τε παραστῆ- 
ἨἩμπᾶτθᾶ, «ος 1ο ἠμίχᾶ Ἀοιχ οἱ ἴπο ΠΙΑ, - Ἆπά “Ροββῦβ ο "Ἀαπθ Ἀρτο- 

σαι, ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον διασώσωσιν 
τὶαρι, τπαῦ Ἠαν]ὶπρ οὐ ”οἩ αραα] Ἅ11ογ Τι σαχτΥ [Η1πα] 5ηῖο (ἩτορἩ 

ῳ ΄ ΔΝ ε ΄ . / ο) ΄ Ν 

πρὸς Φήλικα τὸν ἡγεμόνα" 35 γράψας ἐπιστυλὴν ὅπερι- 
το Ἐθ]ϊκ 'πθ ΡΟΤΟΠΟΣ, Πανίηωρ νιτ]ίοα α]θῦίες ΈῬατ- 

, Π 9 ” [νά - ῤ ο, [ο - ΄ 

ἐχουσαν' τὸν.τύπον.τοῦτον᾿ 26 Κλαύδιος Αὐσίας τῷ κρατίστῳ 
νρ τΕἱ5 {οσλ : Οἰπαάϊαβ 1888 Το ἴπο πιοςίοχοε]]οπῦ 

ἡγεμόνι Φήλικι χαίρειν. 27 Τὸν. ἄνδρα.τοῦτον “συλληφθέντα" 
ΕΟΥΘΙΠΟΣ, 'Εεςκ, µατάετῖηρ. ΤΗΙ8 ταβἩ, Πατίπρ Όερπ βεϊπεᾶ 

ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ πα ἀναιρεῖσθαι ὑπ᾿ αὐτῶν, 
Ἡσ  Ὦᾖἴλμο Ἴοπ, Ἀπᾶ Ῥοΐηπρ αροπῦ ἴο ο ρυΐῦ ὕο ἀθαία Ὁν  Ίἴπεπι, 

ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύµατι "ἐξειλόμην αὐτόν, μαθὼν 
Ἠατίπᾳ οοταθ αρ πΙ(Ἡ ἴπο Ίχοορ 1 τοβοιοθά Ἠϊΐπα, Ἠβγίηρ Ιοαχσῇ 

ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν. 38 βουλόμενος" δὲ γνῶναι' τὴν αἰτίαν 
ἐμοῦ 9 Έοπιβη Ἅᾖ9 18, ΑἉμά ἀθβϊτίαρ ἴο ποπ ἍᾖΤπθ οπατρο 

δύ ἣν ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον αὐτὸν! εἰς τὸ 
ΌἩ βοσοιπέ οξ πυηὶοϊἃ {πε «οομπεά Ἠϊπαι 1 Ῥτουρββτάοπαι  ἍἨίπι το 

συνέδριον.αὐτῶν' 99 ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητη- 
1λοῖτ εαπΏθλσῖπα: ππΏοτα 1 {οαπά το το αοοιβεά 

µάτων τοῦ.νόμου.αὐτῶν, μηδὲν.δὲ ἄξιον θανάτου ἢ δεσμῶν 
ΤΙΟΠΒ οἳ ὑλεῖχ Ίαπς, Ῥαῦ πο “ποσίμγ 5οἳ 5ἀεηῦιι Ίος 5οξ ροπάβ 

εἔγκληµα ἔχοντα.! 90 µηνυθείσης δε μοι ἐπιβουλῆς εἰς 
Βροοιβηῖίοι ἸΠατίπρ. Απᾶ 16 Βανίηρ Ῥοεπ Ἱπ]πιβεᾶ ἴοπἹθ ο α Ριοῦ αβαῖπςς 

τὸν ἄνδρα ᾿μέλλεινὶ ἔσεσθαι εὐπὸ τῶν Ιουδαίων Ἡ 
πο ἍἨΏαπ ἈΑρουῦ Ίο 9 ᾖ[οαχτ]εά οι] ὼσ ἍᾖΌἴπε / 7 6υτβ 

Ἀεξαυτῆς! ἔπεμψα πρός σε, παραγγείλας καὶ τοῖς κα- 
βἲ 9πςοθ 1ρεπυ [Ππι] ἵο 1πεθ,. Ἠαβγίηως οπαρχρεᾶ «Ἁἱβο πο 80- 

, λε Ἱμαμῃ κ Ἰ αν Εμ Δ αλ 1’ Ε.. Ἱ 
τηγόροις λεγειν ὭΊτα πρὸς αὐτὸν! ἐπὶ σοῦ. " Ββῤρωσο. 
ΟἳΡΟΙΒ Ίο βΑΥ ἵἴμο Ιµΐπρε αραἰαεῦ Ἠϊπ ἍῬεξοτο ἴμορ, Ἑατεπγε]]. 

91 Οἱ μὲν οὖν. στρατιῶται, κατὰ τὸ διατεταγμένον 
Τπο9 3{Ποχεξοτθ ΒΟΙ416χ85, βοσοτάΙπρ {ο 1πο οτᾷςτΡ ρίτειν 

αὐτοῖς, ἀναλαβόντες τὸν Παὔῦλον ἤγαγον διὰ Ἀτῆς! νυκτὸς 
{ο ἴλοπα, ἈἨατίπρ ὕακεπ Έα] ῬὈτοιραί [Ππἱπχ] οσ π]ρΏυ 

» μυ [ , -- μ 3 ο) ορ . 

εἰς τὴν ᾿᾽Αντιπατρίδα. 92 τῇ δὲ ἐπαύριο» ἐἑάσαντες τοὺς 
ἐο Απζραιαϊς, Απᾶ ΟΠ 1πθ ΠΟΤΟ Ἠανίπρ Ιοῦ Ἅἴμθ 

ἱππεῖς "πορεύεσθαι!ὶ σὺν αὐτῷ, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν παρεµ- 
ἨοΥΞΘΙΠΟΙ ἴορο πα ἍἈἨΠίπι, 2 ΊΠεγ τοὐιτηθᾶ Τἵο Ἅ1πο ΣοΓ- 

βολήν᾽ 39 οἵτινες εἰσελθόντες εἰς τὴν 9Καισάρειαν, καὶ 
ΤχΟβΒ, πο ἍἩΠατίηρ επἰοχεἁ ἸΙπίο (ζ.,βατεα, πα 

ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι, παρέστησαν καὶ τὸν 
Ρῖνεν πρ "μο 1εῦδες Το ἴΙΠθ ΡοΤεΣΠΟΣ, Ῥτορδεπθεᾶ π]5ο 

Τ]αῦλον αὐτῷ.. 94 ἀναγνοὺς.δὲ Ῥὸ ἡγεμών;! καὶ ἕπερω- 
Ῥαυ] ἓο Ἠϊπι, Ά πα πητίηρ /γεκᾶ [518] 1119 “ροτογπος, Ἀαηᾶ Πανίηρ 

τήσας ἐκ ποίας Ἱέπαρχίας" ἐστίν, καὶ πυθόµενος ὅτι ἀπὸ 

σοποθγπῖπρ αιεβ- 

Άμ]οὰ, οξ πλ Ῥτον]λσθ Ἠαο15, αππᾶ Ππτίης Ἱεατηῦ ἴπαῦ ἔτοτα 

Κιλικίας, 95 Διακούσομαί σου, ἔφη, ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί 
Ολμοῖα {πο 18], 1 πν]] Πεαχ 1Ει111Ψ τ]εο, Ἠοθ 5814, π'Ποι 315ο ΞΑΟΟΙΣΟΥ5 

χ Καισαρίας π. 
: ἐξειλάμην ΙΤΊτΑΝΓ. 
τον ᾠκαά [Πἱπι]) α[ττ]. 

τῶν Ιουδαίων ΙΤΤιΑ. 
ἄνχ λοτυ (νο 6ρει]) ΕΤ. 
ΑΝΝΑ 1 ΤνΑ. 

ν΄ ἔχουσαν Ἱττς» [περι]έχουσαν Α. 
Ὁ -- αὐτόν ΠΤΤΙ[Α]ΝΝ. 

ε ἔχοντα έγκλημα ΤΙΤΤΑΥΓ. 
Ἀ εξ αὐτῶν ὮΥ μοι 111ς; ἐξ αὐτῆς Α. 

Ἱ.-- Έβῥωσο ΙΤΤτΑ. ; ας τῆς ΙΤΙΤΑΥΓ. 
9 Καισαρίαν π, ν--ὁ ἡγεμών αΠΤΙΤΑΥΥ 
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Ἡούβεπιθα {Ἠτθονοογθ 
Ἀπᾶ Τἴθπ, ηπά ΕΡΘΑΥΗΙΕΠ. 
Ὅπνο ὩΠαπατοά, αὖ Τηο 
Μπῖτά Ἠοις ο ᾖἴπθ 
πϊρ]ηί ; 24 απᾶ Ῥτοπτίάθ 
ἔ]ιοπι Ὀθαδίβ, ὑλαῦ ὕλογ 
1ΛΑΥ δοῦ Ῥαυ] ου, ϱπά 
Ὀχίπρ ἠέπι 5430 ἅπίο 
Ἐοθ]ὶκ ἵἴπθ ΡΟΤΕΓΠΟΓ. 
25 Απᾶ Το πχούε Α ]εῖ- 
96Υ ΑΕ{6Γ {λ15 ΠΙΑΏΏΕΥΣ 
26 Ο]αυάῖας Τιγείας υη- 
ἲο {ο Πίος εχοο]]οπί 
Ροτοτπος Εε]ῖπ δε)ιζ- 
εἰ] ϱτεοίῖηπρ. 27 Τπἱ8 
Τ1ΑΏ πας Τα]κοπ οἳ ἴπθ 
16ΥΒ, θπᾶ εποι]ᾶ Ἀατθ 
Ὄθον Ἰ1]1οᾷ οἳ Ίπεπι : 
ΊΠεπ ο ΏΙθ 1 ση τν 
ΒΤΏΥ,ΑΠᾷΥΘδοιεά Ἠϊπα, 
Ἠατιπρ ππάρεδῖοοά 
τηαῦ ης πας α Βοπιβὴ. 
28 Απᾶ μεν 1 νουιά 
Ὥατο ΧΠΟΠΤΛ ἴλε 68158 
Ὁ/ΏΕΥΘΖΟΙΘ ᾖΤἲΠε6γ ας- 
οἀςθᾶ Ἠϊπα, Ι Ὀτουςαῦ 
Ἠΐπα {οτί Ιπίο ἰπεῖτ 
οομποῖ]: 29 πλοπα Τ 
Ῥετουϊνεᾶ Το Ῥο αεοαρεᾶ 
Οξ ᾳΙθδῦ1οῦ8” οἳ ΤΠοίσ 
Ίαν, Ῥαῦ ἵο Ἠπτε ηο- 
ΦΠίΏΡ ]α1ά {ο Εῖς σατροθ 
πΥΟΤΕΗΥ οἳ ἀεβῖμ ος οξ 
Ὅοπᾶς. 30 Απά τ'πεπ 
15 νγβςβ Το]ᾶ πιθ Ίου 
ἔπαῦ ἴλο επ ἸΙπίᾶ 
π/αὶῦ Τοτ ἴηε ΏιἨ, 1 
ποηὺὸ εἰτιῖφΏίνναγ ἵο 
Ἴπθυς, απᾶ ρατο σοπι- 
χηβπᾶπιεηΏῖ ἵο Ἠ]8 ας- 
61865 α]δα ο β4Υ Τε- 
ᾶο0τθ ἴπθοο ππαῦ έν 
Λαά αρωπρύ Πή. 
Ἐατεπε]]. 31 Τπεη ἴπθ 
ΒΟΙ41675, α5 ἀὺ ππβΒ οοΙΙ- 
πιιπἀεᾶ Ίἵλοπι, ἴοοῖς 
Ῥαυ], απά Ῥτουιςηί 
πι Ὁν π]ραῦ νο Απιζ- 
Ῥβῦτῖβ, 52 Οι ΤἨε ΠΙΟΓ- 
ΧΟΠ ᾖΊπεγ ἹΙεξ 119 
ἨΟΣΒΕΙΠΕΩ Ίο Ρο ϱΗΙΗ 
Ἠΐνα, απᾶ Γανπρθᾶ ἵο' 
ΤΠο οπβῖ]α. 3δ ἩΠο 
πήηθι ΤΠςεγ ο8Ί1θ τό 
(β2ρητ6Α, απ.ἲ ἀε]]γετοά 
ἴΠε ερίςί]ε Λο {Πθ ρο- 
ΝΟΥΠΟΣ, ργοβοπ{οᾷ Επ] 
8]5ο ο ξοτο Πλ. 34 Απά 
Ἡ/πεηπ ᾖΤἴπο πατογπος 
Ἠπᾶ τοιᾶ ἴΤιο Ιέ{ετ, Ἡθ 
Ώς]κοᾶ οἳ ὙΝΏας Ῥτο- 
Ὑϊπο Ἡθ Ίνάαδ. Απά 
πΥΠΘΑ Ἡε τιπάερτοοᾶ 
Ὅμαῖ Πε 1υας οἳ Οἱἱσῖας/ 
361 πΙΙ Ἠσαχ ἴμεο, 
βα14 Ἠο, ὙΠεη (λὶμς ἆθε, 

ν '.ξ συλλημφθέντα ΤΤΤΤΑ. 
οτε (δὲ Ί) ἐπιγνῶναι ἘΤΙΝΑΥΡ. 

Γ.-- µέλλειν Η1ΊΥΑ. 
ᾱ--. αὐ- 
Ε --- ὑπο 

ατα Ἡπτς. κ αὐτοὺς 
3 απέρχεσθαι ἴο Ρυ 

α ἐπαρχείας Τε 
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Ε11ΒΟΓ8 ΑΥΘ 8180 60119. 
Απᾶ Ἡθ οοπιπαβπι]θᾶ. 
Ἠϊπα {ο δε Κορὲ 1Π Ἡο- 
κοᾷ’]υάρυιεπί Πα], 

ΧχΧΙΤ. Απᾶ αξίες 
Άγνο ἄασς Απαπῖβς {πο 
Ἠ]ρ]ῃ Ῥτῖεδξ ἀεδοσπάσᾶ 
ππτῃ ἴμο ε]άετΒ, απᾶ 
αυτί] α ουτῖαΙπ ΟΓΗΊΟΣ 
παπιεᾶ Τετια]]μβ, ΠΓἩοΟ 
ἀπ{οτΏιεά Τἴπθ Ρογετ- 
χος αραϊωδ Ελα], 
2 Απά πει Το παβ 
σβ]]εᾶ ΕοτῖἩ, Τετγία]]18. 
Ὅθραπ Το ασοιιδο 11, 
ΒΑΥΙΩΡ, Μεεῖηρ τηπαῖῦ 
λε Ὢθ εΠΊΟΥ τει! 
απ]οίπεξβ, απᾶά ἰμπαί 
γεσγ ποτίἩγ ἀἄεοᾶς α1θ 
ἄοπε υαη{ο {Π]5 ΠΑΙΊΟἨ. 
Ὦγσ ᾖἵἩπν ὭοῬτογ]άεπος, 
ὃ ππο πεοερί {5ὲ 175, 
βΏά Ίπ α]] Ῥ]ασας, ποβῦ 
πιορ]θ Ἐθις, πητἩ α1] 
λπη]ς{]πθβΒβ, 4 Νοι- 
πνθηείαπάἶπρ, ἐπαῦ ΙΤ 
Ῥο ποῦ Ξατίμεσ ἐοάῖοιβ 
ππίο ἔπεςθ, Ι Ῥταγ ἴπεο 
γπαῦ ἴποα ποι]ᾶοςῦ 
Ἠρατ τς οἳ ἴΠγ οἷε- 
ΧΩΘΠΟΥ Αα 46Π Ἰοτᾶς. 
8 Ἐοχ πο Ὠατο {οαπᾶ 
1Π9 ΤΙΑΏ α Ῥεβι]επῖε 
7εἴῖοιο, απᾶ Α ΤΠΟΤΟΣ οξ 

ΠΡΑΞΕΙΣ. πχιι͵ ΧΧΙΥ. 
σου παραγένωνται. ᾿Εκέλευσέν.τε αὐτὸνὶ ἔν τῷ πραιτωρίῳ 
αμΗῖπο τπαγ ἨΑΥθ αχτῖγοᾶ. Απᾶ Ἡε οοωιπιβπᾶθά Ἠϊπα 1π πο Ῥτοίοσίαυα 

τοῦ Ἡρώδου φυλάσδεσθαι». 
οΕ Ἠετοαᾶ «ο )ο κερί, 

24 Μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς ᾿Ανανίας 
Απᾶ αξίος Ἀτο 4978 οππαθ ἄοππι Τμε Ἠ]ρῃ ρε Απαπίης 

μετὰ "τῶν πρεσβυτέρων! καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες 
στα Ἅᾖ1ποθ ε]άετβ Απᾶ απ οχαΐος ὁΤοτία]ας τα Ξοετίαῖπ, Ὑππο 

ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. 2 κληθέν- 
1ηβᾷε α τερτεβεπ{α!Ίοπ Το ἴπθ βοτεσπος αβαϊπεί Ἐαα], "Ἠατίπρ 'νθ0α 

το; δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων, 
5οπ]]οᾶ Ἰλπᾶ ᾿Ἠθ Ἴρεραι «ο "ασοα5θ οΏοτα]]ας, βασίηᾳ, 
9 ΤΠ λλῆ ει ΄ ΄ δι ρω ΔΝ γ 7 ὁ η] 

ολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ, καὶ Ἱκατορθωμάτων 
3ατεβΏ Ἄρεβοθ αοριαπίηᾳ {πτοιρἩ ἴπθα, ππᾶ εχκοο]]οπῇ ταθαβιιτός 

γινοµένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς.σῆς.προνοίας, πάντῃ-τε 
Ῥείηπρ ἄοπθ «12ος 9Πῖ5 παὔῖοπ Ίἔπτοαρα Ἅιν ΣοτειμοιρΏξ, ὮΤῬοἱΒΊπ 6ΤΘΙΣ 1νΑΥ 

καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα,  κράτιστε Φῆλιξ, μετὰ πάσης 
ΑΠᾷ ΘΤΟΙΨΠΊΕΧΘ τε ϱ]αά]γ ασοερί [18], πιοδῦ ἐχοε]]επυ Έλις, . πια α- αἲἰ 

εὐχαριστίαο. 4 ἵνα.δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε πἐγκόπτωϊ 
{Παπ {υ]ῃθ:5. Ῥαϊ ἐλλαῦ Αποῦ Ίο Ἴοηπμες 31πεο 31 "πιαγ “09 δᾳ «μΙπάταησθ 

παρακαλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συντόμως τῇ-σῇ-ἐπιεικείᾳ.. ὃ εὖ-- 
1 Ῥεδεεςα 30 εις 16ο ᾗἩβ Ὦτϊθβγ. 1Π ΤἨΥ οἸθιησπογ. "Ἡανγίης 

ρόντες γὰρ τὸν.ἄγ δρα .τοῦτο» λοιµόν, καὶ κινοῦντα ΄Ὑστάσιν' 
Ξεουπᾶ ᾶοΥ 1Π18 ΠΒ Ἀ Ῥθρ, απά ποτῖηπ Ἱἱηδυττοσίοη 

πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένη», πρωτοστάτην 
Βοᾶ1τΊΟΏ ΑΠΙΟἨΕ 1 ἴἨε-- βπαοηρ 81] {πο 26η Ἱη ᾖ1ἴλῃο Παρβίθβρ]Ιθ ποτ], 3 "Ἰεμᾶρς 
θννς΄ {πτοπρΏποπῦ ἴπο 
ντοτ]ᾶ, απᾶ Ἡα τῖπρ- 
1εμᾶοΥ οἳ 119 εεοῦ ος 
ἴπε Ναπατθοπθς: 6ο 
ΔΙ5ο Ὠδίπ ροπο 4Ρροπθ 
1ο Ῥχοξαπο ὕ]ο {οπιρ]θ: 
ψ/Ώοπι πθ ἴοοῖ, απά 
ποα]ᾷ Ίατο Ἰπάρεά 
βοοοχᾶϊῖηρ ἴο ουσ Ἰαπ. 
7 Ῥυΐς ἴπο ομῖεξ ο8Ρ- 
{β1Π Τ,νβία5 6βΠ1θ ΊΏοπ. 
15, απά πΙτὮ ρτεαῦ ν]ο- 
Ίεπςς ἴοο]ς Λίπι απΑΥ 
ου οἳἑ οἳσ Ἠαπᾶς, 

3β οοπιπιαπᾶϊηπρ Ἠ]5 πο- 
ΟΠ5ΕΣ5 Το 6ΟΠ1θ6 ἸεΏ{ο- 
1Πορδ: Ὁσ εκηππίπρ 
οἱ ΥἩοΙη {Ἠγεε]ῇ πιαγ- 
ες5ί ἴπκο Κποσν]εᾶσε οξ 
811 1πο-ε {ΠΙΠρ8, γ/ΏοδΓθ- 
οἳ πΝθ αοᾶςσθ Ἠ1Πι, 
9 Απᾶ ἴπο ᾖ6υβ 4150 
πβδοηίοᾶ, ΒΑΨΙηΡ ἴλαί 
4πεςξθ {Π1Ππρ8 Ίγετο 5ο. 
10 Τπεη Ῥαα], αξίες 
Πιηβῦ ἴἩθ ΡοτεΓποσ Ἠαά 
(οεεκοπεᾶ ππίο Ἠ]τα {ο 
βρθπ]ς, απβινεγεᾶ, ἘΟἵ- 
ΒΒΡΙΩΠΟἩ 45 Ι Ἐπον 
τῃΠαῖ Ίποι Πας Ὄεεῃ 
Οἱ ΠΙΑΠΥ σεάαΣ5 8, Ίιιᾶρο 
Ἰπηίο τΠῖς παίΊοπ, Υ ᾳο 
Ἠπε πιοτο οθει{ιι]]γ 
3ΒΏΣΙΕΣ Τον τηγσο!Ε: 
11 νεσοβαςο ἴπαῦυ ἴπου. 
τααγοῦ απάᾶετείιπάᾶ, 
τμαῖ ἴλοχο ατο τού υυῦ 
Έντειπο ἄπγβ εἶποο Τ 

τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως' ϐ ὃς καὶ τὸ ἱερὸν 
αρπᾶ οἳ ἴἨο 30Ε 31ΠἩο9 "Νασαγρβαης βεοί; ππΊΟ .8]5ο λε Όειπρ]ᾳ 

ἐπείρασεν βεβηλῶσαι, ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν καὶ κατὰ 
Ἀιεπιρίοά. Το Ῥτοξαης,  ἩΏΟΠΙ 815ο γγθ πεϊζοᾶ, Άπᾶ αοοοτᾶΙηρ ἴο 

Ν ς ’ ΄ ν, / Ζ ΄ Ι .) μ 

τὸν Ἠμέτερον νύµον ἠθελήσαμεν 3κρίνειν.ὶ Ἴ παρελθὼν.δὲ. 
ος Ίαν πν]θ]ηθά 1ο πάρε: Οι δΙανίηπρ 8σοπ]ε ΤΡ 

ῃ , . .” / πω η τα 

Λυσίας ὁ Χιλίαρχος μετὰ πολλῆς βίας ἐκ τῶν.χειρῶν ἡμῶν 
α1/γοῖας 3ο 3οβΐ6ξ “οπριβῖω πι Ἅρτέαν  «Έοτορ οπέ οΕ οαςσ Ἠαπά» 

ἀπήγαγεν, 8 κελεύσας τοὺς.κατηγόρους.αὐτοῦ ἔρχεσθαι 
ἔοοκ ΑπΥΑΥ [Πἱηχ], Ἠανῖηρ οοπαποηᾶθᾶ Ἠ1β 866ἱ150Υ8 Το 6011Θ 

αἐπὶ' σε" παρ οὗ  δυνήσῃ αὐτὸ ἀνακρίνας περὶ 
Ἰο 11686, Έχοια πλλοτα ἔποι ση]ὸ Ῥε β9]9 ἱμγςο]ξ, Ἠανῖηρ οχιμι]πθᾷ οολοσχηῖηρ 

πάντων τούτων ' ἐπιγνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν 
πθ ση] 1Ἠθβθ ἰπίπρα δίο Ίκποη «10 ἌπΠῖοΕ “Αοοςθ 

αὐτοῦ. 9 ὑὈΣυνέθεντο!. δὲ καὶ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, φάσκοντες ταῦτα 
Ση1τη, Απάᾶ "αρτεεᾶ  3α]βο Πο "δει, ἄεε]ατίηρ ΊἴπθὙο ἐπῖπρ8 

οὕτως ἔχειν. 10 ᾿Απεκρίθη- δὲ ὁ Παῦλος, νεύσαντος 
5ηυβ Ἅᾖ}ἱο73ρο. Ῥναῦ Ζαπβνγεγθᾶ. αρα], Σπατίπρ παβᾶο Τα ΟαἴρΏ 

αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν, ᾿Ἐκ-πολλῶν ἐτῶν ὄντὰ σε] 
56ο 19ἨΊπα 39Πο “Ἔογεσπος {οθροπ, Ἔοςγ Πιν ἍΊσεατο -ᾳ' Ρεῖπῃ "ΊμουῬ 

κριτὴν τῷ-ἔθνει.τούτῳ ἐπιστάμενος, Ἱεὐθυμότερον! τὰ 
β]αᾶρο ᾖῥὈίο19{Πὶ5 1πβίοη Ἅᾖ3ΚπΠΟΠΊΩΡ, ΣΩΟΥΟ «πθετει]]σ [ας ο] πο ἐ]ίπαβς 

περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι. 11 δυναμένοὺ σου «γνῶναι" 
οοπορχπίηπᾳ απησαο]ξ 1 πιακο ἀείρπςρ. ἈΡεϊηρ 34916᾽ 1ΐποι ᾖ{ο ΠΟΥ 

ὕτι οὐ πλείους εἰσίν µοι ἡμέραι 1 ἐδεκαδύοὶ ἀφ'.ἧς 
ἔπαῦ 9ποῦ “πιοτο ὅέπαπ 11ποτο ασε 35ο πιο Ἰά4μσς πνε]νθ ἶποθ 

---------------ᾱ--ο-α-------α----α----α--αο--αακστε-  πανοαε-ασο αμα ινε ο ον ο κς ας ο απο πππσωω οσο ο οσο οκ 

κ κελεύσας ΠΑΥΊΩΡ σοπιπηαιιά σα 1Τ1νΑ. 5 -ἵ- αὐτόν Ἠϊπα ΠππτΑ. . ἵ πρεσβυτέρων τινῶν 
οετίδΙη εἰάος5 ΊΤΊτΑ. Υ διορθωµάτων ΤΕΤΟΓΙΩΒ 1/ΤΊΣΑ. π ἐνκόπτω τ. χ στάσεις 
Ἰπδιγγθοξίοιᾷ 1Ττιν’. ή -- καὶ κατὰ .... ἐπὶ σέ (υεηϱε 8) πττι[Α]. α κρῖναι Α. 3 πρὸς Α.᾿ 
6 συνεπέθεντα 1ομθᾶ Τι αττασὶς ΟΗΤΓΙΑΝ. ὅτε μπα ΙΠΤΤΙΑ. ἆ εὐθύμως οἈΏθοχ {11 ΕΤΙΑς 
ο ἐπιγνῶναι ΗΠΏΤΑΕ/ «--- ἢ ΕΙ ΙΤΙΑΥΓ. ἔ δώδεκα ΙΠΤΙΑ. 



ο... 

ΧχΧΙΥ. Ας0Τ8. 

ἀνέβην προσκυνήσων Ἀένὶ Ἱερουσαλήμ 19 καὶ οὔτε ἐν τῷ 
1 νεηπῖ πρ {ο ποχΞΏίρ οὐ Φοτηβα]οτα, απᾶ ποϊίιμος η 1ῑθ 

ἱερῷ εὗρόν µεπρός τινα διαλεγόμενον ἢ ᾿ἐπισύστασιν" 
ἰθπαρ]ο ἀῑὰ ἴἨεγ Βπάᾶ πιο γΠτἩ αΠΥΟΠΘ ᾖτεβδοπίπΕ, ος α ἑαπιυ]έποις ρα(μεσίπς 

ε. 9 -” - 

ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν 
πιοκὶπβ οἳ α οτοπᾶ ποϊίπες ἵπ ᾖἴπο ΦΥΏΠΑΡΟΡΙΕΡ ος 1π 1πθ 

πόλιν’ 18 Κοῦτε" παραστῆσαί με! δύνανται περὶ 
οί; ποῖίηες “ο "ρχονθ 1αχο”ἴἨοΥ ᾽αὓ]οΓἴπο χ]πρς] σοποοσπίΏπβ 
ἳ - Ξ - » ὧν Ἀνῦνὶ κατηγοροῦσίν µου. 14 μα ἓ- τοῦτό σοι, . 
πο που Μεγ βοοβθ 149. αἱ 1 δοπέος ᾖ1Πῖς {ο{πθο, 
ε/ 4 4 ε μ «ν ’ “ ε/{ ΄ ” 

ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἴρεσιν, οὕτως. λατρεύω τῷ 
ιού Ίπ 1Ἡθ παν υπο 167 οβ]]΄ 5εοῦ, Ρο Ί86ττθ Ἅἴλο 
! - ” . -” ὰ 

πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων πᾶσιν΄ τοῖς κατὰ τὸν νόµον καὶ» 
Εποθβίτο! οά, ΛῬεμοτίπς α]] γ]ήπρς πἩῖεἩ ἑΠτοιρμοαί {πο Ίων απά 

τοῖς προφήταις γεγραμµένοις, 15 ἐλπίδα ἔχων ΡεἰςἹ τὸν θεόν, 
1πθ ΄ Ῥχορβοίϐ Ίπτο Ώθ6ο68 στ ζθη, Ά Ἡοροθ Πατίηπρ 1η : ᾳοᾶ, 

ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται, ἀνάστασιν μέλλειν 
π]ιῖο] αἷσο {ἴπεγ {]οεπιεε]τοἙ τεοείτε, ΓιΠα{] α τεβυττθοίῖοα 5 αροαῦ 

ἔσεσθαι Ἀνεκρῶν,' δικαίων.τε καὶ ἀδίκων' 16 ἔν.τούτῳ. δὲ 
190ς9 οἱ [πο] ἀάεαᾶ, Ῥού] οξ ]αθὲ απᾶ οἳ μή 50. Ἅπά ἵπ {μ]6 

αὐτὸς ἀσκῶ, ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν θεὸν 
πιγςο]ξ 1 εχεχοῖρδθ, οπιμοιῦ 5οΏεπορ “8 “οοπςοῖεποε 11ο”Ἴαγθ Μοπατά5 6οᾶ 

καὶ τοὺς ἀνθρώπους Σδιαπαντός.' 17 δὺ.ἐτῶν.δὲ πλειόνων 
απᾶ ΙΠΕΠ. σοπ(πια]]τ. Απάᾶ αξίενγ Ἔγοατς ΑΤΑΑΏΥ 

ο ασειόμην: ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος-μου "καὶ 
αγτιτεᾶ 1Α]πας αρτίηρΙπρ Ὦο ΤΩΥ ΠΛΙΊΟΙ. . απᾶ 

λα ῃ τατα κ... ε , 3 ω ε υ 
Ἰροσφοράς' 18 ἐν τοῖς' εὗρόν µε ηγνισµενον ἐν τρ ἱερῳ, 
οβοτίπρς, Απιϊᾶςῦ γγΏ]οὮ ἴμεγ {οαπᾶπιο ῬΡατὶίβεᾶ 1Ώ {πο Ἱειπρίο, 
2) Αν ον τι κ] / ο νι] η Ν ο 

οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου, -τινὲς δὲ ἀπὸ τῆς 
ποῦ Ὑπ µ«ερτοπᾶ ἥπος γα {απια]ς, Ῥαϊ Π0 γας] ορείαῖτι "ἔτοπα 

᾿Ασίας Ἰουδαῖοι, 19 οὓς δεῖ! ἐπὶ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν 
αλεῖα 17ετνς, ν/πο οαβΏῦ Ῥοθξοτο ἴπΠθο {ο ι1ρρεας απᾶ ο πέομςσθ 

εἴ τι ἔχοιν πρός 7µμε" 20 ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν, 
16 αηγιμῖπρ ἴπεν 1187 Ἠητο αραἰπσύ Τε; ος ἴῃεσδο ἔμομιδο]τες ]εῖ {ποπ Βασ, 

2Εἴὶ τι εὗρον λδέν ἐμοὶλ ἀδίκημα, στάντος-µου ἐπὶ τοῦ 
1 ΑΠΥ "Ίπεγ «Εοππᾶ “Ίπ πρ Σπητὶρηίοουβηθςς, πΏοη Τδίοοά ὮῬοίοχο ἴλο 

συνεδρίου, Οἱ ἢ περὶ μιᾶς.ταύτης φωνῆς, ἧς Ῥέκραξα" 
5αππεάχ]πα, [οἴπετ] ἵπαπ οοποεχηίΠς 1 οπθ ποΐορ, τνβῖς]ι 1 οτῖθᾷ οι ξ 

εἑστὼς ἐν αὐτοῖς,! Ότι περὶ ἀναστάσεως κνεκρῶν ἐγὼ 
πἰαπᾶῖηρ ΑΠΠΟΠΡ ἴἨεΙ. : Οοποεσπῖπς α τοβηττοοϊῖοπ οἳ [Πε] ἀοπᾶ Ὁ 
η ΄ ο ον 6) / ο Π 
κρίνοµαι σήμερον ἀὺφὶ ὑμῶν. 322 "Ακούσας.δὲ ταῦτα ὁ 
8υι ἠπάροᾶ 1Ππῖ5 ἆαγ τσ σου, Απά “Ἠατίης “Πευτά “.ηεβο 510 ΐπρς 

Φῆλιξ ἀνεβάλετο αὐτούς,ὶ ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ 
| Ἐο]ίς Τε Ῥαῦ "ο Λἴπεπι, ππΟΥΘ ποοιτα θε] Επονν1ηρ ἐπθ Πῖπρς οοτιοετηΐτς 

τῆς ὁδοῦ, Γεἰπών,! Ὅταν Λυσίας ὃ χιλίαρχο  καταβῇ, 
Ὁιθ να, ῥβΡαγίΏπΡρ, Ύμεπ Ἰγρίας Πο οΏῖεξ οπΡῖκΙΏ ΤΑΛΥ Ἠωνθ ουπιό ἄοπῃ, 

διαγνώσοµαι τὰ καθ ὑμᾶς' 99 διαταξάµενός ἔτε' τῷ ἑκα- 
[1 η] εκαμλῖπο ἴπθ ἐπῖπας α5ίο τοι; Ἠατίπρ οτάετοᾶ τμο 

τοντάρχῃ τηρεῖσθαι Ἠ3τὸν Παὔλον,ὶ ἔχειν.τε ἄνεσι», καὶ 
Ες το Κυορ Ῥαυσ], Απᾶ ἴο []οῦ ἨΙπα] Ώπνθ 6:56, απᾶ 

Ἡ εἰς 1ΤΤΙΑΝΓ. 1 ἐπίστασιν ΙΤΤΤΑ. 
{περ 1τΊτΑαΥ’. 3 γυνὶ ΙΤΤΤΑ. 
ᾱ--- νεκρῶν ἹτττΑ. Σ καὶ ΙΤΤΤΑΥΥ, 
Ίσα. ᾖἵαἷς 1ΤΤΤΑ, κ --- δὲ υαί Ε. α ἔδει ΕΟΙΊΊτΑσν. 
ε να) αΙΤΤΤΑΝ. ἃ-τ ἐν ἐμοὶ τπ[τιΑ]. υ ἐκέκραξα ΤτιΑ, 
3 ἐφ 1ΤΊτΑΥΥ, :Ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ Φηλιξ αΤΙΥΑΥΥ. 
'ΤτΑΙν. 138 αὐτὸν Ὠἶπα ΟΙ ΊτΑΝΝ.” με η 

κ οὖὐδε τπτ. μας στ 
ο -- εν 1 ΕΙ; -ἷ τοῖς ἐν α1τι|Α]. 

β διὰ παντός ΤΑ. 

}) -- µε ΕΟΙΤΊΤΑΝΥ. 

989 
' οηῖ πρ {ο Πεγακα]οπα 

2Οχ Το τνοτ5ΒΙρ. 13 Αιιὰ 
τΝ6Υ ποϊίποεγ Εοπλιά Ώ}θ 
Ἡπ ἴπο {επιρὶο ἀἱεραί- 
1ηρ πι ΑΠ 18Η, 
ποϊέπετ ταἰθίης πρ 1Ἠθ 
Ῥεορ]ε, ποϊέπος ἵπ τ]ια 
ΒΥΏΗΡΟΡΙ65, ΠΟΥ ἵμ {Ἠθ 
οἵίσ: 19 ποτ]ος οαἩ 
116γ Ῥτουο ἴλε {μίπρς 
π/Ώςτεοξ {Πο6Υ πΠοῖν 4ς- 
οιδθ παθ. 14 Βαΐ {πίς 
1 οοπέοῦς απίο Τ1ιες, 
{λα αξίο; Τἴπε παγ 
ν/ΏΊςἩ {Ποεγ οα]] ἨςΥΕ5Υ, 
8ο ἹοχςΏΙῥρ 1 τΏρ ἄοά 
οἳ πιγ 18ΐΠετε, οθ- 
Ἠετίησ αἲἱ {ὠπῖηπβς 
τνΏΙοὮ ατε πτίεη ἵπ 
ἴπο, Ίατ απά 1η {πο 
ΦτόρΗεί8: 15 αλιᾶ Ἠπτο 
Ἠορε Ἅᾖ{οπατᾶά Αοᾶ, 
πνΠΙςἩ ἰπεγ 1πεπιβε]τεξ 
αἶνο 11ου, ἐπαί ἴπενθ 
εΏα]] Ὦο6 α ΤΘΡΙΗΤΕΟ- 
11οἨ οἳ ἴ]ιο ἄεαά, Ῥοια 
οἳ 119 ]αβδῦί απά Ἱπ- 
ἀπδί, 16 Απὰ Ἠοτείη 
4ο 1 οχετοῖδο ΠΙ786ΙΕ, 
{ο Ὠπτο ΘΙΗΥΕ 8 ΟΟΙΙ- 
φοΐεπορ τοῖᾷ οἳ οΏεπςθ 
{οπατᾶ «ο, απ ἴο- 
τυαγᾶᾷ ππεη. 17 Νοπ 
βίος ΤΙΛΠΥ 76αΙ5 1 
ο.η16 {ο Ῥτίης α]παςῬ {ο 
ΟΥ ὨβΌΙΟΏ, απᾶ οΏςετ- 
1ἨΡ9, 18 ΊµετεαροἨ. 
οετίαἰπ ζοπ5 {τοι ΑΡβΙῃ 
Ξοαπᾶ ταο Ῥυτίβεά ἵπ 
1Ηθ Ίοπιρ]ε, ποεϊίπετ 
πι πιαλἐ10αᾶς, Το 
Μα ἑαταα]6, 19 Ίο 
οἀρΏτίοπατε Όεεη Ἠεχθ 
Ὥοΐοτο {ἴπσθ, απἀά οἳ- 
19οῦ, 1 ἴμπογ Ἠαᾶ οαβΗῦ 
ἈρβἰηςίηΏθ, 20 0Γ ε]8θ 
160 {Ποβθ ΕΑΠιθ Ίετε 
βαγ, 1 {αγ Ίιανε ξοαπᾶ 
ΔΏΥ ετΊ] ἀοΐηρ ἴπ πια, 
πυἩῖ]ε Τ εἰοοά Ῥεξοτθ 
1Ἠ9 οουποῖ], 2] οχοερῦ 
1 Ῥο 1ος {πὶδ οπθ 
ποῖσθ, ἴπαῦ 1 οτὶεᾶ 
βἴαπαάϊτπρ αΊποπρ {ποσα 
Τοιολμῖηςρ {πε τοβΙτ- 
χοςῇ]οη οἳ 11ο ἀειά Ι 
Άτα οα]]εῇ {π οἱες- 
ν1οᾳ Ὦυ τοι ἍᾖΌί8 
4πγ. 2 Απά π]εῃ 
Ἐοιιπ Ποατᾶ Ίπαςο 
ταιἩπρς, ΠανΙπρ πιοτθ 
Ῥετ{εοῦ Κποπ]εᾷρε οἳ 
Τλιαἕ τνΑΥ, Ἡο ἀαξειτεᾶ 
Τπεπι, αιμά ραῖά, Παπ 
Τοῖηδ τ]ο οΠΙεξ οαγ- 
{αἶπ 9Ώβ]] οοπιθ 4Ο, 
ΊἸ πι] πουν νο ΙΤτος- 
Ὠηιοδῦ οἳ ουσ πια του, 
25 Απιᾶ Πο οοπ]πολ 
α. ορη{υτίοηπ {ο Κορ 
ανα], αιά {ο Ἰ6ῦ Πε 
ΊἈωτο Ηλνετίγ, αλά Όλι 

τι -- σοι ἴο 
Ρ πρὸς ἴοννατας τ. 

ἵ παρεγενόµην ρἰασεὰ α)ἱθ'' µου 
} ἐμέΙΤΊτΑ. 

ο ἐν αὐτοῖς ἑστώς ΤΙΤΑΝ. 
4 εἴπας 1 ΤΊτΑ ΥΓ. 

α-- εἴ (γεαᾶ 

δ-το 



900 
Το «Ἡοπ]ᾶ {οτρῖᾶ ποπο 
οἳ Ἠὰ9 ασαπαΙητάμςθ ἴο 
πωϊτ]βί6χ ΟΥ 6ϱΟΠ1Θ ἩΠ{Ο 
Ἠϊπα, 24 Απᾶ αξετ 
σεγαῖπ ἄαγα, ππεπ Τθ- 
Ίπ σαπαθ υηΙἴὮ Π] νέο 
Ὀτυρφί]]α, πἨῖσ] στης 
81νθ6βΑ, Ἰθ βοπῦ Τοτ 
αυ], Απᾶ Ἠθαχᾶ Ἠῖτι 
σοπσθγπῖης «Ίπο Εαϊ(α 
ἀπ ΟἨτῖςῦ. 325 Απά α8 
119 τομβοηοᾶ οἳ τὶῖσηί- 
εοιι5Ώθ58, {θιπρεσαπσο, 
απά Ἱαάμτασιί ἴοσοππθ, 
Ἐοϊϊΐκ ἰτειρ]θί, απᾶἀ. 
ΆἨ5ΥΘΓΘᾶ, 6ο υπγ παν 
4οχγ Όλπῖς πο; πμεα 
Ί Ἠαπγε ἃ ουμγοπῖθυξ 
ΒΟ3ΞΣΟΠ, 1 πν]Ι] οβ]] Του 
ἴπεο, 26 Ἠο Ἠοραᾶ αἶςο 
τπαῦ ἨιοΏεγ: 5που]ά 
Ώπτε Ώρου Ρίτεη να 
οἳ Ρα], ἴπαέ πε παῖριῦ 
Ίοο.ς Ἠ]αι : πνπετοξοτο 
Τε 5ειῦ {οτ Ἠίπι ἴπα 
ΟΕίομοθς, " απᾶ οσπι- 
πηιιπεά πνίτη ἍἡἸἨίπι, 
27 Βμΐ αξίοτ ἴπο σος 
Ῥοτοῖας Εεδίας οαπιθ 
ἀπίο Εε]ἰΙχ’ τοοαι: απά 
Έο]ῖς, ννϊ]]1πρ {ο «πει 
νπο ἆειπναε Αα Ρίεβδατο, 
16Ευ Έα] Ῥουπά, 

ΧΣγ. Νοπ ἨἩπ]Ίθη 
Έεετας ας οοπ1θ ΙΠίο 
τ]ο  Ῥτονίπος, ’πΕίος 
άητθρῬ ἀπ» Πθ ἁςοερᾶοᾶ 
4ΤΟΠΓ) Ο6β6βτειι ἴο ύεχιι- 
Βαϊσοτ. 2 Τηεα ᾖἴμπο 
ἨΙρΏ ργὶο-ῦ απᾶ {πα 
οιοξ οἳ ἴπε ᾖσπς ἵηπ- 
Σοτωιεά ὨΙπ ασαἲηςε 
Ῥαπα], απᾶ ὈῬεςουιρΏῦ 
Ἠΐτα, ὃ απ ἀθοῖτγεαὰ {α- 
πουγαραϊηςστ Ελ, ἐπλῦ 
Ἡε ποα]άἁ βδοπὰ ᾖΊΤος 
Ἠϊππ ἵο «Όεγιδη]επῃ, 
1αγαρ νγαϊς ἵω Πο τναγ 
1ο ΚΙ Ἠϊπα. 4 Βυΐ 
Ἐεδίυβ απηςνγετεᾶ, {πα 
Έαα] «Ποαἱά ο Κερε 
βἱ (ῴμδλχομ, απά {παῦ 
Ίο Ἠ]πιςε]Ε πνοι]ά ἀ4ε- 
φατῦ ποστ (λήΤεγ. 
5 Τεῦ ἴπεπα {Πεχείοτα, 
βαϊά Ἰα, ννΏῖςὮ ΑΙΟΠΡ 
σοι ατο αὐἱς, Ρο ἆοπσπ 
πηΆῃ πιθ, απ ἃΆοοιςο 
ΤΠΙ8 της, ἵξ ἴπετο Ὦθ 
ΔΙΥ ἩἹπ]οκεάποςς Ίπ 
Ἠΐπι, 6 Απά πΠεη ΤΘ 
Ἰπᾶ ᾖ{ἰαττίιεᾶ απιοπΡ 
Έλεπα Πιοχο ἵπαπ ἵοη 
488, Ἡο πεηῦ ἆοππ 

ΠΡΑΞΕΙΣ. ΧΧΙΥ, ΧΧΥ. 
δὲ λύ - ἰδί ῃ -ε ο , ν 

µηδενα κωλύνειν τῶν.ἰδίων.αὐτοῦ υπηρετεῖν 'Ἡ προσέρχεσθαιι 
3ποπθ «το Ξξοτρίά οἳ Πΐ5 οσα το ταἰπ]σέος ος Ίο σοιπο 

αὐτφ. ᾿ 24 Μετὰ δὲ "ἡμέρας τινὰς! παραγενόµενος ὁ Φῆλιξ 
{ο Ἠΐπι, Ἆπά αξίες 4 ἍἈἸσετίμῖπ Ἅ“Πατίνς 5αττὶγεᾶ 3Εειῖκ 

οὖν Δρουσίλλῃ τῷ γυναικὶ παὐτοῦ! οὔσή Ἰουδαίᾳ, µετε- 
πλ. Ὀτυρ]]α Ἠ18 νέα, πο 8 α οψ688, Ίο 

ῥ Ν [νὰ ᾿ »” ” μι 3 ” ” 

πέµψατο τὸν Παὔλον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς 
πεί Τος Ῥαμ], Απᾶ Ἠεατά Ἠϊπα οοπορχπΊπΡρ ιο 3π 

«χριστὸν 3 πίστεως. 35 διαλεγομένου-δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιο- 
δςητίςε 1ΕαΙΕΗ. Απᾶ α5 Ξτοαβοπεᾶ 1πθ οοποετηῖησ ᾖτὶρηῖ- 

΄ 4 ΄ Ν ” ΄ - ἑλλ. οὐ θι η 

συνης και εγκρατείας και του κριµατος του µελλογτος “εσεσσαι, 

Θ95Ώάς5 απᾶ 5ε|{-εοπίχο]ὶ απᾶ {πο Ἱαάρπιοπε αΌοιῦ το Ῥε, 

ἔμφοβος γενόµενος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν.ἔχον πορεύου" 
ΑΕχηϊά Ἰρεουπιίπρ ἘΈειυςκ Ἅαπβδιγετθᾶ, ́  Έοςσ {1ο Ρτοβοπῇ -,ξο, . 

καιρὺν.δὲ  μεταλαβὼὠν µετακαλέσομαί σε 396 ἅμα Ρδὲϊ 
ΑΠᾶ απ ορροτἑαπῖγ Ἠανίηρ Ξουπά 1 νν]] ομ]] Εος ΊΠερ; ια] Τοο 
ρα ει; μ µ αι ες ιν » , 

καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήµατα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Παύλου, 
Άδο ἉἹΠορίασ ᾖἴπαῦ ᾖαεἰσπαβ πηήΠ Όε ϱῖΊγεα Πτα ἍἡὉνγ Ῥωυ], 

αὕπως λύσῃ αὐτόν διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν µετα- 
"μα ς το]παῦ Ίοοδο Ἠϊπα: Ἡπετεξοσθ α]δο οξύθπος πῖνα βοι- 

πεµπόµενος ὠμίλει αὐτῷ. 27 Διετίαςδὲ πληρωθείσης 
Ίπρ {ον Το οοπτετσεά πα Ἠΐτα, Μαϊ ὕπνο γ6ΑΙ8 ΤῬεῖαρ οοπιρ]οξεᾶ 

ἔλαβεν  διάδοχον ὁ Φῆλιξ Ἱόρκιον Φῆστον' θελων.-ει 
Ἀτεοείϊνεᾶ [7ᾳ5] “5µοσςξ5ος 1Εε]ϊκ Ῥοτοῖαμς Ἑθείας; Άπά π]ελῖηρ 

σεχάριτας! καταθέσθαι τοῖς Ιουδαίοις ὁ Φῆλιξ κατέλιπεν 
άανουχ5 ὮᾖΤο πειτε ξος Ὠϊπιδε]ξ πα 1 Ἅοὄεπβ Εοιϊκ 1εξι 

τὸν Παὔῦλον δεδεµένον. 
«Ῥαυ] Ῥουπᾶ. 

8 Φῆστος οὖν ἐπιβὰς τῇ "ἐπαρχίᾳιὶ μετὰ τρεῖς 
Ἐοσίιις ΊΤἨΘΓΘΙοτσο ΤῬοῖης ορπαθ Ιπύο πας µΌῬχοτίπσο, Ἀχίες ᾖ1ἨχοῬ 

{ ’ . / » « ύλ' 2 νί { ΄ Ἱ] .] 

ημερας ἀνέβη εἰς Ἱεροσύλυμα ἀπὸ Καισαρείας. 2 ἔνε- 
ἀἆπψ5 πεηπὂδ πρ ᾖἵο «Φ6χµς5α]ετι Ἔτοπα Όᾳρδατοα. 3Μαᾷ9 5ᾳ το- 

Φάνισαν δὲϊ αὐτῷ Σὸ ἀρχιερεὺς! καὶ οἱ πρῶτοι τῶν 
Ῥτεςθυ θπυΐοι 36ος 1απᾶ Ἠϊπα πο Ἠὶρῃ ρτὶθεῦ απᾶ ἴπἩθ οἩῖεξ οξ τ1θ 

Ἰουδαίων κατὰ τοῦ Παύλου, καὶ παρεκάλουν αὐτόν, ὁ αἰτού- 
16ευ8 Απαϊησι Έαα], απᾶ Ῥεδοιρό Ἱπα, Αδ]ς- 

µενοι χάριν κατ αὐτοῦ, ὅπως µεταπέµψηται αὐτὸν εἰς 
πρβ α ἔλτοις αραϊηδύ ἍἨΠῖπι, τλαῦ Ἡο πγου]ά 5ειιά Έος Ἠΐτα το 

Ἱερουσαλήμ, ἐνέδραν .ποιοῦντες ἀγελεῖν αὐτὸν κατὰ τὴν 
{εχιδβ]οπα, ΔΏ αιπΌιςα ᾖἈΣοτηίηπς ἍᾖΊοραῦ το ἀεαῦ]ι Ἠϊπα οἳ τπο 

” 4 - - η 

ὁδόν. 4 ὁ μὲν.οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη, τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον 
ν/αγ. Ἐεείας ἐπετεξοτο Ἀππγγετοᾶ, "πποι]ᾶ 39ο “Κκαορῦ Σραι] 

πχ» ΄ Π « Ν έλλ ] [ὸ 3 η θ μ 
εγΥ Καισαρείᾳ, ἑαυτὸι’ δὲ με ειν εν.ΤαΧχει ΕΚπΟΡΕΟυΕσ' αι. 

9ὓ (ᾳρδατεα, βΏᾶ Ἠϊπιδε]ξ τας αροαῦ ΑἸοχί]γ το εῦ ου ῦ, 

5 Οἱ οὖν Σδυνατοὶ ἐν ἡὑμῖν, φησίν, "συγκαταβάντες,! 
Τηοςο ἸἨοχγεξοτο Ἱπ-ροπος ΛΠΙΟΠΡ σοι, 8475 Ἡςε, Ἠανίηρ Ροηε ἀοπ/π ἴοο, 

εἴ τι ἐστὶν ἐν τῷ ἀνδρὶ Ἀτούτῳι! κατηγορείτωσάν αὐτοῦ. 
18 απγίµπϊπρ ᾖ8 19 3ΛΠ αμμ]ς, 1εῦ ἴπεπα ασοί5θ λϊπι, 

6 Διατρίψας δὲ ἓν αὐτοῖς ἡμέρας Ὀπλείους ἢ' δέκα, κατα- 
Απα Πανίηρ 5ρευύ απιοης ἴπεπα ἀπγδ χΠΟΙΘ λαλπ 9π. ἍἉἨατίπς 

Ἱ--Ἡ προσέρχεσθαι ΠΤΕΣΑΥΝ. 
η -|- ]ησουν ζε5ι5 1. 
α--- ὅπως λύσῃ αὐτόν ΙΙΤΤΤΑΥΥ. 

τα... αὐτοῦ ΑΙΤΊΤΑ. 
Ρ -τ- δὲ αΡΤΊΤΑΥΓ. 

Χ τινας ἡμέρας 1. 1 -- ἰδίᾳ Ἠττν. 
ο --- ἔσεσθαι (}έαὰ μέλλοντος οοπηἰΏρ)) ΟΙ ΤΤΓΑΤΥ. 

Σχάριτα 8 {ανοϊιὶ ΕΤΤΤΑΝ.  ἐπαρχείῳ Τ. 
σ τε ΙΤΤιΑ. π οἱ ἀρχιερεῖς ἴπο οΏΙεί ργ]εδῖβ 1Η1ΊτΑ. Σ εἰς Καισάρειαν ΙΠΤΑΝΓ; αις Και- 
σαρίαν Τ. Υ ἐν ὑμῖν, φησίν, δυνατοὶ ΑΙΤΤΙΑΝ. 3 συν-π. κ" ἄτοπον ιπηί98 (1η ἴπθ Ώιαλι) 
ΏττιΑ; --- τούτῳ α. Ὁ οὐ πλείους ὀκτὼ ἢ πού τωοτο ἴμαπα θἱρλίῦ ος αμπτιαΜ.” σον 

ἕ Καισαρίας Έ. - 



ΧΝγ. : Α Ό τ8ϱ. 

βὰς εἰς «Καισάρειαν,ὶ τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ 
Εουθ 4οινΏ ἴο 0ωρδητεα, ΟΠ ἵθ ΤΠΙΟΓΓΟΥΥ Ἠρτίιρ δαοῦ ος - ἴ]θ 

βήματος ἐκέλέυσεν τὸν Παῦλον ᾿ἀχθῆναι. 7 παραγενοµένου 
ἀαάριαοιιῦ 5οαῦ Ώο οοπιπιαπᾶαᾶ Ταυ] ᾖἴο γε Ῥτουρβί, "Βοϊπρ ΄οοπιο 

δὲ αὐτοῦ, περιέστησαν ἃ οἱ ἀπὸ Ιεροσολύμων καταβε- 
αβιᾶ ηο, 5έοοᾶ τοιπᾶ 1ο 3ΐτοπι Ἀσοχαδβ]επ  ΆπἩο Σηπά 500Π1Θ 

βηκότες Ἰουδαῖοι, πολλὰ καὶ βαρέα “αἰτιάματα! Γ᾿φέροντες 
4οιη 116)Υ5, ΠΟΙΑ απᾶ περι «Πατρε5 ὈῬτίηρίηπρ 

κατὰ τοῦ Παύλου ἃ  οὐκίσχυον ἀποδεῖαι, 8 ξἀάπο- 
αξαϊηωςε Ῥαμ], πνΏ]ο] {1ο9γ Ὑγετο ποῦ αΏ]θ {ο γτοτθ: βρα]ᾷ π 

γαυρενου αὐτοῦ," Ὅτι οὔτε εἰς τὸν νόµον τῶν Ιουδαίων 
"ἄεξεηος 1µς, -εϊθμετ πραϊπαῦ ἴἩοθ ἍΊαπ οἱ ἴλο 06υΥΒ 

οὔτε εἰς τὸ ἱερὸν οὔτε εἰς Καΐσαρά τι ἥμαρτον. 
ΏΟΣ ββαϊηπβὶ Πες ἴοπριθ πος αρηϊἰπδ Όδνας ᾖΠπ]αηπγιηίπρ βἰππεά Ι. 

9 Ὁ Φῆστος δὲ Ἀτοῖς Ἰουδαίοις θέλων' χάριν κατα- 
Ῥαὴῦ Ἐρείας, πλ] 9τπθ ᾖσεπς απὶοηῖπρ θποιικ 3ΐο «ποααίτο "ος 

θέσθαι ἀποκριθεὶς τῷ Παύλῳ εἶπεν, 
ΣἨ]πιδε]ξ απβπγοτίης Έα] ραῖὰ, Ατὸ ποια τη ]11πρ ἴο ΒΙΟ ΡΟ ΟΩΠΙ 

ἀναβάς, ἐκεῖ περὶ τούτων Ἰκρίνεσθαι' ἐπ᾽ ἐμοῦ 
ηατ]πρ Ροπθ πρ μεχθ σοποργπίπᾳ μεσο {Πῖπμβ {Το Ὀ6 Ἰιᾷρεᾶ Ὄεξοτο τἨιεῦ 

10 Ἐἶπεν.δὲ ὁ Παῦλος, Σ Ἐπὶ τοῦ βήματος Καΐσαρος τἕὲ- 
2 Βιῦ "ει]ᾶ ραπ], Ῥοΐοχο ἴλπο Ἰαάριιεπὺ 5οϱῦ οἱ 0δητ Ἅἡεἰπω- 

στώς! εἰμι, οὗ  µμεδεῖ κρίνεσθαι. Ἰουδαίους οὐδὲν. ἠδί- 
ἆπα 1 απη, πηετθ 16 ηοηογτες πιθ {ο ϱο ]αάρεά. Το ὀενς ὁποίπίηρ 11 "4ιᾶ 
] ι ͵ ΄ ΄ Π 
κησαὶ ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις' 11 εἰ µεν "'γὰρὶ 
π/τοῦΡ, 88 3Α15ο ἴποι ναχγ πα] Ἐποπγεξῦ, 31Ε ΞΙπὰεοᾶ «14ΟΥ 

ἀδικῶ καὶ ἄξιον θανάτου πἐπραχά ῄτι, οὐ.παραιτοῦμαι 
Π ἆο ἩτοῦΡ απᾶ πγοτίμσ οἳ ἀεβί]ι Ἠαγτο ἆοπο αηγμΙπΕ, 1 ἆο ποῖ ἀερτεομίθ 

τὸ ἀποθανεῖν' εἰ-δὲ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν 
νο ἀἱθ; Ῥαῦ 1 ποῦμῖπρ ἴποχο 15 οἳ ΥἨΠΙοἩ ὕΠεγ Ἀοσι”θ 

Μου, οὖδεί µε δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι. Καΐσαρα ἐπι- 
πηθ, ᾷξ ΏΟ ΟΠ6 1Τ1θ 08Η. {ο ἔπεπι Εἶτε πρ. Το εδ. Ταρ- 

Θέλεις εἰς Ἱεροσόλυμα 

κἀλοῦμαι. 19 Τότε ὁ Φῆστος Ἠσυλλαλήσας! μετὰ τοῦ συµ- 
Ῥεα]. Τπεν Ἐεβύα», Ἠαβνίηρ οοηᾷειγεά πι ᾖἴθ οοΙι- 

/ 3 / ’ ᾿ ’ ” . ΄ 

βουλίου, ἀπεκρίθη, Καΐσαρα ἐπικέκλησαι, ἐπὶ Καΐσαρα 
οἳ], Απςπγεχθᾶ, Το Όρος ἍΊἴλοα Ἠαβῦ αρρελ]εᾶ, Το 0.95. 

πορεύσῃ. 
ἔλοι 5μα]! ρο. 3 

19 Ἡ μερῶν δὲ διαγενοµένων τινῶν, ᾿Αγρίππας ὁ βασιλεὺς 
Απά "4αγβ  Παν]ηπρ “ραβςοά Ἅοετίαῖῃπ, ΆἈρτῖρρι ἴπο ᾖΚίαᾳ 

καὶ Ῥερνίκη κατήντησαν εἰς οΚαισάρειαν,! Ρἀσπασόμενοι! τὸν 
Ἀμά ἍἨυτηῖςθ 62118 4ο ΥΠ. το 03984ΤεΑ, ΕΠ ΠΤΑΤΙΥΕΕ 

Φῆστον. 14 ὡς δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ ὁ Φῆστος 
Έερτας. Αμὰ ὪΠεη ΤΩΒΗΥ ἀ4βΥ8 "μεν βἴαγεᾶ ἴλετθ Έοσίας 

τῷ βασιλεῖ ἀνέθετο τὰ κατὰ. τὺν Παῦλον λέγων, 
3:16 "Κίνα α]αιᾶ ρε[οχθ ἴπο ἰΠπῖπρβ τε]α[ῖπρ νο Ῥαα], δαγίηᾳ, 
, ΄ 9 Ν [ , ς Π ΄ / 

᾿Ανήρ τις ἐστῖν Κκαταλελειμμένος ὑπὸ Φήλικος δέσµιος, 
Α ΄πιαυ λοετίκίη ἴποτε 18 1εξυ -Ὅψ Ἐε]ϊκ Ώ ῬΕΙδοπες, 

16 περὶ οὗ, γενομένου µου εἰς Ἱεροσόλυμα, ἔνε- 
σοποθτΏῖηβ πηοπα, 3ὁρείπρ χοη "παιγ ἵπ Φοχμβα]οπι, μπβᾶθ 58 "χε- 

φάνισαν οἱ ἀρχιερῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων, 
Ῥγεεεπία{]οη 101Πο Ξοβίεξ ρτιεςίς απᾶ ἴ]Ἠθ εἶάετς οξ ἴπθ 1615, 

901 
Ἀπίο Οωβητος; παπά 
με πεχυ ἅπσ εἰίαρ 
ΟΠ {πο ]αμάσωυπί 5υας 
οοπηιωηπᾶσά Ῥαπ] {ο 
νε Ὀτοιραῦ, 7 Απά 
πνἩοι Ἡος Ἡρ8 60Π1θ, 
.]ιο ζουν νηῖο] οὔπιθ 
ἄοννπι Έτοπι Φ6Γαδα]οσα 
5έοοᾷ τουπά αὐομί, απά 
1αἱάᾷ τΙΑΏΥ οπά ϱγ1εν- 
ος οοπρ]αϊπίδηραίηςε 
Έα], πγἩῖο] {Πθγ ουα]ά 
ποῦ Ῥχουο, 8 Ἰμί]εἸε 
πΠβυγογθὰ {ογ ἨΙπαβε]Μ, 
Νεϊίμεν ασπῖμβῦ {ἴπο 
Ίατν οἳ ἴμο ᾖεν/β, ηε]- 
ἴποχ αραϊπδὺ {Πο ἴοπι- 
Ῥ]8, Ποχς γείῦ αραϊποι 
«κας, Ὠπτο 1 οὔεπᾶ- 
εᾱ αἩπγ {λίηςρ αἲ αἱ]. 
9 Ῥυΐ Ἐοεξίαᾳς, τν ]] πρ 
{ο ἄο ἴπο {6ύ8 η Ῥ]οα- 
βµτο, απΏ5ιγεγθᾶ Ῥραι], 
Ἅπια αἱ, 11 ἐποα 
Ρο αρ ἴο ζεχαδα]οπι, 
Ώπᾶ Ίμποτο ο Ἱαάρ- 
εἆ οἳ ἴμερο ἴμπρα 
Ῥεξοχο ταο2 10 Έπευ 
ππ]ᾶ Ῥαα], 1 βδἰαπά 
αὐ (βατ) Ἰιᾶρπιεπῦ 
ροαῦ, γ/ηεχε 1 οιισηΏῖ το 
ο Ἰμάσεά: {ἵο ἴπθ 
ζοπ/5 Πατο 1 ἆοπθ πο 
ΤΝΥΟΗΡ, 85 ἴποι τετ 
πγε]] Κπον/οδί, 11 Έοτ 
18 Τ Ῥο απ οβεπάος, ος 
Ἠπατο οοπιπηϊε[θᾷ ΑΏΥ 
ομῖης ποταΥ οἳ ἀεβίῃ, 
Ί τεξα5ο πηοῦ {ο ἀῑθ: 
Ῥαῦ 1 Τπετο Ὦοθ ποπθ 
οἱ ἔῃεςο {Πῖπρς π/ηεχε- 
οἳ ἴ]ιαδε π6σιδο Ώθ, πο 
πΩΑΏ ΏΙΑΥ ἀθ]ίτες πιθ 
ΙΟ ἴΠοπι, Ἰ αΡΡεβΙ 
ππ{ο 0βΑτ. 12 πε. 
Ἐεείας, τνηοι Ἐο Ἠαά 
οοπ{ογχοᾶ γη πο 
σοιπο1], Ἀπδγγετεᾶ, 
Ἠαςὺύ ἴποι αῬρρεα]εά 
πιο Όα2.τ 2 απίφ 
Οα..βατ 5λα]ύ ἴποι Ρο. . 

13 Απᾶ αξἴεν οργίβἰπ 
ἄαγς Εἶπρ Αρτιρρα απᾶ 
ἌῬοχηϊοθ οπΊΠΘ απίο 
(ζπεδατοα Το «α]αΐε ἘοΒ- 
Τμβ, 14 Απά Ὕλεηυ 
Τμεγσ Ὠπᾶ Ῥεσα {πετθ 
ΏΙΑΠΥ 4.75, Εεσία5 ἆθ- 
Ἰαχεᾶ Ῥαι18 οβωβθι 
ππ{ο ἔμο ΙΐΠᾳ, εασίης;!, 
οτε ἶ5  οετίδΙΠ πααπ] 
1686 Ίπ Ῥοπᾶς Ὦγ Εε]ϊσ:| 
15 αροιαῦ ἸνΏοπα, ΠΠΘΠ: 
ΤΈτναςαῦ Γετάσδα]επα, ἴῃθ 
ολίοεξ Ῥτγϊεδίς απά {1θ 
εἰάετΒ οἳ {πο 7εσνς {π- 
Ξογπιεᾶ Ίπε, ἀεδιχῖηρ ἴο 

ο Καισαρίαν τ. ἆ -- αὐτὸν ἨΙπα ἹΤΊτΑΥ. 
(-- κατᾶ τοῦ Παύλον) ΙΤΤτΑ. 
Ἀ θέλων τοῖς Ἰουδαίοις ΙΤΤΣΑΥΓ. 
1 ἠδίκηκα 1 Ὠαγθ ἄοηο ΨΙΟΠΡ Τττ. 
Β.Καισαοίαν Τ. ὃ ἀσπασάμενοι ΤΊτΑ. 

1 κριθῆναι ΕΊΤτΑΥΓ. 
πι οὖν ΓἨθΓΕΙΟΙΘ ΕΗΤΤΓΑΥΓ. 

6 αἰτιώματα αι τινα. 
Εξ τοῦ Παύλου ἀπολογουμένου Ῥαυ] 5αϊά ἵη ἀθίεισο ΤΤΤΙΑ. 

κ ἑστὼς Ρίασεί δεζογε Ἐπί τε 

Γκαταφέροντες 

5 συνλαλήσας Τ. 



902 
λαυε]αᾶρταρπί αρα]πδε 
Ἠϊπι, 16 Το πποπα Ι 
Ἀπβιτθτεᾶ, 16 Ἰά ποῦ 
Ίπο αβΠΏΕΘΣ οἳ ἴἨθ Ῥο- 
ΧΩ8ΏΒΘ {ο ἀἆο]τετ απ 
πηςπ ο ἀθ, Ὦεξοτθ 
ἀλαῦ Ἰς σἨῖοὰ 18 Αο- 
οαςθᾶ ΊἸπτθ 1ΗἨθ αἃς- 
ΟΝΕΘΤΒ 2809 {80 468, απᾶ 
Ἡπγο Ίσρηποε Το ἈἩπ- 
Έν/ου Εος Ἠϊπασε]ξ οοπ- 
οργηῖπσ ἴπο 0ΥΊπῃθ ]9ἱᾶ 
Αραλπεί Ἠἶνα, 17 ΤΗεχε- 
10τ8, ΨΠεπ {Ἠθ7 Ὑγετθ 
οοιπθ Ἠϊμαες, πηυπους 
ΒΏΥ ἆθ]αΥ οἩἳ ἔ]ο ΤΙΟΙ- 
ἆΟΥ 1 εαἲ οη {πο ]αᾶρ- 
παεπῦ ϱεαΏ, απᾶ οοτι- 
χηβπᾶεᾶ {Ἠθ τωβπ Το Ὦθ 
Ὀτοπρ]ηί ΞοχσίἩ. 18 Α- 
Ραἶπδί πποπα πποἨ 111θ 
Άοσιςθτ βἰοοᾶ τρ, 
1πεγ Ὀτοιρηῦ ποπθ 
βοοιςάδἸοη οἳ ΕΠΟἨΠ 
1πίηρς ας Ἰ βαρροςδεᾶ : 
19 ναῦ Ἠαᾶ οοτύα]τ. 
ο μοβύίοης αραἰτπςῦ Ἠῖπα 
οξ ἰἐπεῖτ οἵ/π βαροχβίι- 
1191, απᾶ οἱ ΟΠΘ 6518, 
ὙυΏΙἩ τνας ἀθαᾶ, ποπ 
Ῥαπα] αβτπιεᾶ ἵο Τθ 
Ώ1γο, 20 Απᾶ Ῥθσαιςθ 
1 ἀοαδίεᾶ οξβποὮ ταβπ- 
Ὥηος οἱ αιε5ίοης, ΙΤ 
Ώθ]κοᾷ ᾖΐπι πυπείμεχ Ἡρ 
πγοπ]ᾶ Ρο 1ο σεγαβα- 
1θ6πι, απά πετρο ὮῬθ 
ἀπᾶρεᾶ οἳ ἴπεςο πιαί- 
1έτς. 21 Βπΐέτ/πεπ Ῥαα] 
Ἠρᾶ αρρεα]οᾶ {ο Ὦθ 
χοβογγθᾶ ἍἈπῖο Ἅἴπο 
Ἠθατίπρ οἳ Αυριδίας, 
1 οοπιπιαπᾶθᾶ ἨὨῖϊπα Το 
Ῥο Κερ Ὁ]] Τ ταϊρΏὲ 
βεπᾶ Ἠϊπι ἴο Ο35.σ, 
22 ΤΠεΑ Αρτίρρια ΕπΊά 
τπίο Ἑθεδίας, 1 ν/οι]ᾶ 
Ά]5ο Ἠοαχ ἴἨε ΠΙΑΏ ΤΙΥ- 
Β91Ε, Το ΊαοσΓΟΥΓ, 5α]ά 
πο, ἴποι εΏα]ς Ώεατ 
Ἠ]πα, 

23 Απᾶ οἩ {19 παοχ- 
άΟΥ’, ἨἨσηΠ Ασχίρρα 
πνθς 00116, απᾶ Ἐετ- 
χ1σς, ντα ρτοθαῖ Ῥοπαρ, 
θηά π8 επἰοτεᾶ Ιπῖο 
{16 Ῥ]ασο οἳ ΙΠπεασῖηρ, 
συν Τπο οἩΊεξ οαρ- 
{81Π8, απᾶ Ῥι]ποῖρα] 
ΊΠΕη οἳ ἴπο οἱῦγ, αὖ 
Έα» 18) οοπιπινπᾶπιεΏ{ 
Ῥαυ] Ὑνλβ8β Ὀτουιρηί 
ΣοτίἩ, 24 Απᾶ Ἐεσίας 
βαΐ4, Κῑπρ Αρτῖρρα, 
Επά αἱ] παοι, σμΙο 
ΑΘ Ίιετο Ῥτεσεπί πα 
8, Υθ 56ο ΤΠ] ΊΔΗ, 
προαῦ πηοπι αἱ] ἴπο - 
πηιι]ἠυὑπᾶρ οἳ Ἅἴπο 
οννβ Ἰατο ἀθο]ς τν] 
παθ, ῬοῦἩ αὐ «εγιβα- 
Ίεπα, απᾶ αἶδο Ἠσχε, 
οτγἰηπρ ἴλαῦ ο οαρΏῦ 

ΠΡΑΞΕΙΣ. Χαν. 
αἰτούμενοι κατ αὐτοῦ αδίκηνὶ 16 πρὸς οὓς ἀπεκρίθην, 

βα]είπρ 3ρραϊπαῦ "Πτα ᾖλἨπαάρπιεπῖῦ: το" ὙΊοπι 1 αηβποχθᾶ, 
ε ” ” ” ε ΄ ’ ’ ” 

ὅτι οὐκ.ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον 
10ϊςποῦ α οπβύοτι ση] Ῥοπααπβ ἍᾖΤο0βτο πρ ΑΏΥ ΣΗΑΤΠ 

τες ἀπώλειαν,' πρὶν ἢ ὁ κατηγορούμενος κατὰ.πρόσωπον 
ἵο  ἀερίχιομοηι, ΊΤοᾷοτθ Ίθ' ἍὭΌείηρ βοσαβθᾶ ἆασθ {0 Έαοθ 

ἔχοι τοὺς κατηγόρου τόπον-τε ἀπολογίας λάβοιν 
1ΩΒΥ Ἠαβνο ᾖἴπο ΒΟΟΠΡΟΙΒ, Απᾶ ορροσύιπῦγ οἱ ἆθίεισοθ 68 τβτ Ρεξ 

9 ο. ο». λ, , θ / ἃ ΄- αλ 
περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 17 συνελθόντων οὖν "αὐτῶνὶ 

οοποετΏηῖηρ ἴΠθ  Ἅ38οοιβΒΊΙΟἨ. "Ἠατίπρ "οοπιθ “ορείμετ "εχθξοχθ 39867. 

ἐνθάδε, ἀναβολὴν µηδεμίαν ποιησάµενος, τῇ ἑξῆς 
Ὥστο, ἀεΙαγ πιοπθ Ἠβτίηρ τιβᾶθ, 1πθ πεχῖ [αγ] Πατῖπρ ΒΛ 

ἐπὶ τοῦ ᾿ βήματος ᾖἜἘκέλευσα ἀχθῆναι τὸν ἄνδρα" 18 περὶ 
οη πο πάρτιεηῦ εεαῖ Τ οοπιπααπάςᾶ {ο Ρε χοαρηῦ ἴἩοθ τη; οοποριπίπ 

: οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἐπεφερον! ὧν 
π/Ώοπα Εὐπηᾶῖης αρ ἴἨΠό ΒΟΟΙΞΕΙΒ 3πο 3οἩαχρο ἍἈρτουρΏῖς οἳ π]ὶοα 
τε , ιν. , , η 28. 
ὑπενόουν ἐγώ 19 ζητήµατα.δδό τινα περὶ τῆς.ἰδίας 
Ἀριρροεθᾶ . Όαῦ "απθβθῖοας Ἰοοσίαῖπ οοποβεπῖηρ ἐποῖς ο 

δεισιδαιµονίας εἶχον πρὸς αὐτόν, καὶ περί τινος Ἰησοῦ 
ο νέοι οἳ το]ῖρίοη 1ἴλπαογ Ἀθᾶ αραϊπδῦ Ἠϊπα, απᾶ οοπορτηίΏρ α οθεζαΐπ ἆθνιβ' 
(ὐ5έ. ἄεπιοιι-υγοχς ΙΡ) ' 

τεθνηκότος, ὃν ἔφασκεν ὁ Παῦλος ἕθῶν. 390 ἀπορούμενος.δὲ 
πη]χο 15 ἀθαᾶ, πιοπα "ο βτπιεᾶ α1Ῥαα] Ἅᾖο3θα]πθ, Απᾶ”2ροϊηρ “ρεγρ]οκθᾶ 

ο ας. η ν Σ. ΄ Ι , η αφ 
ἐγώ Σείς! τὴν περὶ Στούτου! ζήτησιν ἔλεγον, εἰβδύλοιτο 
1Τ α5ἴο ἴλμο᾽σοποετπίης 3ῖς απαυπσ μπα, Ὑοι]ά Ἰο Το να] πρ 

πορεύεσθαι εἰς “Ἱερουσαλήμ,ὶ κἀκεῖ κρίνεσθαι περὶ 
το Ρο Το Φεγαδα]ετα, Απᾶ πετο Το Ὀθ ]πᾶρεᾶ οοπορχηίηπρ 
, ”. 9ι , ῃ , ω ρ 

τούτων. 2] τοῦ-δὲ. Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐ- 
άῃεςο {ΠΙπρβ8. Ῥαΐ Ῥαυ] ἨαπίΏρ βΡΏρεβ]εᾶ ἔος "Ιο -ρο΄Κερί πα» 

τὸν εἰς τὴν τοῦ Σεβαστοῦ διάγνωσιν, ἐκέλευσα τηρεῖσθαι 
8ε]έ 4ος ᾖἴπο 306 Λλιριδύας οοσπίσπαπσθ, 1 οοπιπαμπᾶρᾶ 3ο 3ρᾳ“Καρῦ 

αὐτὸν ἕως οὗ "πέμψωϊ αὐτὸν πρὸς Καΐσαρα. 3232 Αγρίππας 
α1ηΏ]πη ΙΙ ταὶρῃῦ δεπᾶ Ἠϊπα: νο 0885ασ. 3βριίρρο | 

δὲ πρὸς τὸν Φῆστον Ῥέφη, Ἑβουλόμην καὶ αὐτὸς τοῦ 
αρηπᾶ ' ἵο Ἐεδύαβ «βα1ά, 1 σας ἀεβίτίηρ Άἶπο 17801 ἍᾖΤπθ 
2 ’ 2 ω οἵ η » ῃ ». ον ορ - 
ἀνθρώπου ἀκοῦσαε. «ὉΟ.δε,' Αὔριον, φησίν, ἀκούσῃ αὐτοῦ. 

ΤηΘΗ. το Ἠθατ. Απάα Ἡο 3Το-πιοστοῦ 18878, ἴποα επα]{ Ἠεας ἸἨ]πι, 

20 Τῃῇ οὖν ἐπαύριον ἐλθόντος τοῦ Αγρίππα καὶ τῆς 
Όπ {ο 30Ποχ6ΕοΟΥΘ ΊΠΙΟΙΤΟΥ “Πατ]Ιήρ 500Π1Θ 3ΑΡτΤΙΡΡΑ. βπᾶ 

Ῥερνίκης μετὰ πολλῆς φαντᾶσίας, καὶ εἰσελθύντων εἰς τὸ 
Ῥεχηῖορ, πι µρτενῦ Ῥοπ1}, πᾶ Ἠβγίηᾳ οπΏνετοᾶ Ἰπίο 11θ 

ἀκροατήριον, σύν τε ἀτοῖς! χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν τοῖς 
Ἠβ]] οἱ αάίθποθ, ἹνΙἩ Τοπ ᾖπθ. οπῖθξ οβρίαῖπβ απά ΧΠΕἨ 

κατ’. ἐξοχὴν «οὖσιν! τῆς πόλεως, καὶ κελεύσαντος τοῦ Φήστου 
οἳ εΠ1ΙΠΘΊ10Θ ωοΐπρ οἑ ἴἩθ οἵοψ,  απᾶ ΑΠανίηρ Ξοοπιχημπᾶρᾶ 1Έεβυιβ. 

Ίχθη ὁ Παῦλος. 324 καί φησιν ὁ Φῆστος, Αγρίππα βασι- 
δγιας υγοπρΏῦ «Ῥαυ]. Απᾶ βασβ ᾖἸΕθρίαβ Ὑ“Αρτῖρρα θκίτρ 

λεῦ, καὶ πάντες οἱ ᾿συμπαρόντες! ἡμῖν ἄνδρες, θεωρεῖτε τοῦ- 
απᾶ αἱ] ἴμο Ζρεῖπρ “ργερεπῦ Απ ὅπς ἍΆππεα, 7ο 5εο 1118 

τον περὶ οὗ Επᾶνὶ τὸ πλῆθος τῶν ᾿Ιουδαίων .ἐνέτυχόν 
9π9 οοποεγπίηρ πποπι αἱ] 1Πθ παα]ἠαᾶθ οἳ ἴμθ 76γ/8 Ῥ]εαάρά 

” « , . Ἡ] θά δ η Ῥλ υ. Π μ] µοι ἔν τε Ἱεροσολύμοιέ καὶ ἐνθάδε, Ἀἐπιβοῶντες μὴ 
ππθἩ πηθ η ῬοῦἩ  «ὔοεταββ]επα απᾶ Ἠετο, οχγῖπρ οαῦ [ὔμαῦ] 

4 καταδίκην ΤΤΤτΑΥΓ. 
ἐγὼ ὑπενόουν ΗΤΊτΑΥΓ. 

Υ τούτων ἴμεςδο ὑΠ]ηρς Ἱτ{ταἵ. χ-- εἰς τη[Α]. 
1 τοὶρΏῦ 5επά αρ 1/ΓΤγΑ ΥΓ. 

ᾱ--- τοῖς ΠΤΤΓΛ. Ώε) τττιΑ. 

Σ--- εἰς ἀπώλειαν 6Η ΤΊΣΑΥΓ. .: [αὐτῶν] Α. ξ ἔφερον ΙΤΤΥΑΥΓ. 
π -- πονηράν (γεαᾶ εν]] «Ώαχρθ) Ιπ[αΊ]ν; πονηρὼν οἱ ον!]5 τε. 

Σ Ἱεροσόλυμα 1ΤτΑΥ. 5 ἀγαπέμψω 
ο--- Ὅ δέ (γεαᾷ φησίν 5478 δρ. έφη (γεαᾶ [5414 ]) ττττΑ. 

{συν-τ.΄ Ε ἅπαν ΙΤ ΤτΑΊΗ., α--- οὖσιν ἹΤΊτΑΥΓ. 
ἃ βοώντες οτγίΏρ τι; [ἐπι]βοῶντες Α, 

νά, 
ο ἳ 
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δεῖν Ἰζῆν αὐτὸν" µηκέτι 36 ἐγὼ.δὲ Κκαταλαβόμεγος" μηδὲν 
Ἀοιισ]ηί 3ο "νο Πα 10 Ἰ0ἨβςοΥ. Ῥιας 1 Ἱανίπρ ροτουῖτοά µποϊ]ίπρ 

ἄξιον Ἰθανάτου αὐτὸν" πεπραχέναι, "καὶ" αὐτοῦ δὲ τούτου 
πποσίµγ οἳ ἀοπία Ἡρ Ἰιά ἆοπο, δᾳ]5ο “ΠΙπαςθ]Ε1απά ΣΜἨ18 3οπθ 

ἐπικαλεσαμένου τὸν Σεβαστόν. ἔκρινα πέμπειν "αὐτόν" 
Ἠανίπηρ πρροπ]σᾷ ἔο Ααρα-ία8, 1 ἀσειογμι]ποᾶ {ο κοπάἀ ο Ἠΐπα, 

90 περὶ οὗ ἀσφαλές τι ἍὙράψαι τῷ-κυρίῳ οὐκέχω' 
σοποθχΙης πουν "σοι 
δι / .) Δ 1 ι « - υ / 3 3 - 

οιὸ προήγαγο» αὐτὸν ἐφ᾽ ὑμῶν, καὶ µάλιστα ἐπὶ σοῦ, 
Ὦγιογοξοτο 1 υτοισηῖ ΣΕονίἩ "να ὮῬ6ξοτθ οι, απᾶ εροοία]Ισ Ῥε[οτε ἴποε, 

- . , ” , ; 
βασιλεῦ ᾿Αγρίππα, ὅπως τῆς ἀνακρίδεως γενομένης 
πας Αριίτρα, 39 ἰλαῦ ο εχανιιπαἑίοα ἩἨατίηςρ ἵακεη Ῥ]ηςθ 

. ο ον Ἱ ἆλ ο δ .” ῃ 
σχῶ τι ογράψαι. 327 ἄλογον.γάρ µοι δοκεῖ πὲμ- 

Ί πιαγ Ἠαγο βοπιο(μῖηρ {ο πτ]ίο ; {ο γι ξ]οππ] Το πιο 18 56ΘΙΠ8 δ5δομά- 

ποντα δεσµιον, μὴ καὶ τὰς κατ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι. 

Ἀππσιπίαᾳ Το πντ]ίο ο [πι] Ἰοτά 1 ματο μοῦ, 

ἁπρ Ά ῬΓ]50ΠοΟΣ, Ὠποῦ 4ἶ5ο {πο Ααριίησε ολα 1μπχρες Το βἱσηίξγ. 

96 ᾽Αγρίππαυ.δὲ πρὺς τὸν Παὔῦλον ἔφη, Επιτρέπεταί  σρι 
Α.ιᾶ Αρτίρρη, το Ῥαα] καΐᾷ, Τὲ {5 α]ογγοᾶ Ί]ιοθ 

Ρὐπὲρ! σεαυτοῦ λέγειν. Τότε ὁ Παῦλος πάπελογεῖτο,' ἐκτείνας 
1ον 1λμγ»ε]ξ Το εροαῖς Τμοη Ῥαυ] πηπᾷσ α 4είοπος, εἰτοίε]λήτᾳ οιις 

. -- κ ώσν - 3 - εωμὼ 
τὴν χεῖρα,Ἱ 2 Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ίου- 
τποθ Παπά: 0οπυσογπίαπς αἱ] οἳ πΏ]ο] 1 απι ποοαςσεᾶ Ὁ ᾖσπε, 
ὃ / - 5 ΄ «/ 1 κα / 1 / λ 

αίων, βασιλεῦ ᾽Αγρίππα, ἤγημαι ἐμαυτὸν µακάριον "μέλλων., 
κίηπςρ Ἀρτίρμα,  αἆοδῖοεπ Ἠιγ»ο]Ε ἩπρρΣ Ῥοΐτπρ αροιΏ 

ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοῦ σήμερον Ἱ ὃ μᾶλιστα γνώστην Σὄντα 
Μο πια]κθ ἄοξεπσε Ἰείυτο {μεθ Ἅᾖτο-4αγ, εκροσι]1γ "ποαιιαϊηιοᾶ 3Ροΐπρ 

σε! πάντων τῶν κατὰ Ιουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων. 
1μοα οἱ α1] ἴπο Σαπ]οπρ 5) οὖν5 λοπδίοτας Ζα]ιά "41ο ΛαΙοςῦ1οη5; 

διὸ ΄δέοµαί ἴσου" μακροθήµως ἀκοῦσαί µου. 4 τὴν μὲν οὖν 
πνΏοτεξοχο 1 ὈεδρουσοὮ Ίσα ΡΤ1ομ{]γ το Ώρητ 16, ᾽]ιο ιο 

-.. βίωσίν µου Ἱτὴν" ἐκ νεότητος, τὴν ἀπ᾿ ἀρχῆς 
| λαππου Ξοξ "1ο "πιγ Ἴνοια γοιίἩ, ΄ πλμήςμ άτομα [115] οοπιπιε]οσπιοΏ{ 

γε)ομένην ἐν τῷ-έθνει-μου ἐν Ἱεροσολύμοις, ἴσασιν πάντες 
πνας ΔΊΙΠΟΙς Ἅ1ΙΣ Ἠπίίοα ἀπ ή οχαδη]αια, ΊςΠΟΤΥ αἩ 

χοὶ! Ἰουδαῖοι 5 προγινώσκοντές µε ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσιν 
τηθ 7οπν5, Ν/Πο Ῥοίοχο πουν . 116 {ΓΟΙΗ ἔ]ο Πέ, 1 ἍΊἴπογ ποι]ᾶ 

ιαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἴρεσιν τῆς 
οι πιίπο»Σ, {παπί αοσοχᾶΙπς ο Τλο ειχ{σίεδε μοοῦ 

« ῃ Υβ ον μαλλον π - ο.) 
ἡμετέρας Σθρησκείας ἔζησα Φαρισαῖος' ϐ καὶ νῦν ἐπ 

ΟΕ οςχ το]ἱσίοι Ί 1γεᾶ 9 }111560, Απά Ίοιν 12ος [πα] 

ἐλπίδι τῆς 3πρὺς' τοὺς πατέρας ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ 
Ἱορο οξίπο 3ο 3ΐπο.  ΣΕαΙΠοτ8 α1Ώγαμαῖχα 3ΏιπᾷΘ ποτ 

τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόµενος, 7 εἰς ἣν τὺ.δωδεκάφυλον.ἡμῶν 
ἄοά, 1 δίαπᾶ ὮὈῬεῖπρ 1αἀβεᾶ, {ο Ἱ Πίος οαχ {νγο]το ἴχῖροβ 
φ / Ν -- / . 

ἔν.ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι' 
{πτοπ{]γ ᾗ πὶρηυ απά 4αγ Βοττίηρ Ὥορα Το 4ΙΣΊΥΟ; 

περ ᾗἾς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι, Οβασιλεῦ ᾿Αγρίππα,!" ὑπὸ 
εοπςογπῖπρ τνλῖοἩ ἍΊορο 1 απι αοοιιδεᾷ, Ο Κίπσ ΑΡτΙΡΡΗ, [ολ 

ετῶν" ᾿Ιουδαίωνᾶ. 8 τί ἄπιστον κρίνεται παρ ὑμῖν εἰ ὁ θεὸς 
τηρθ Ποεσγς, ΤΗΣ Ιποχθᾶίρ]ο 6 16 Ίιιάρεά ὮΤΥ ποι 1 «ἄοὰ 

νεκροὺς ἐγείρει; Ὁ ἐγὼ' μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς 
[πο] ἀαπᾶ ταῖςσος 1 Ἱπᾷοσᾷ {1εχθξοχθ {ΠοιιβΏὺ 1 παγβο]ξ δίο 
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ποῦ {ο ]ΐνο απ Ίοηπροτ. 
25 Ὀιϊ νου Ι Εοιιπᾶ 
{λαέ Ἱο Ἰαἆ οοιηπα]εοά 
ποϊπῖπρ Ἱποτίβγ ος 
ἆουίπ, απᾶ {παπί Ἰο 
Ἠϊπηδο]Ε Ἰαί]ι αρροα]οά 
{ο Αιμριβίας, 1 Ἠατο 
ἀο[οτμιϊηοά {Το βεπά 
Ἠϊπι,. 2608 ψΊοπι Τ 
Ίπτο πο ουτπία ἔμίπα 
{ο ανχ]{ο αηίο πι Ιοχά, 
ὙΠοχοίοτο ἵ ἍἈπνθ 
Ῥτουρ],{ Πῖτα ξοχ{λ Ὦε- 
Σοχ9 γοι, πιά ερεσεία]]σ 

«Ῥεξοτο μου, ο Κίπρ 
ΑἈριάρρα, τ]αί, αξίος 
οκαπληίοα Ὠαά, Τ 
πη]ρΏῖ Όαπτο κοπιεν ας 
19 πνχ]ίο, 27 Έοτ Ἱδ 
ΒοεηιοίἩ {ο πιο πηχοα- 
βοπαΡ]ο {ο 5ομᾶ ῃ Ῥτῖ- 
ΕΟΠΘΥ, αιιά ποῦ ον Πα]. 
1ο Αἰσπ{ῖγ ἴ]ο οΓΙΠΙΘΣ 
Ιαἷά αρ] ηςί Μίνα. 

ΧΧΥΠ, Τηοι Αρτῖρ- 
Ῥπ βη]ά υπίο Ρα], 
Τποιι αγῖ μογιηϊτιεᾶ {ο 
βΡερ]ς Γοτ{μγ-ε]{. Τποπ 
Έλα]. μίχοτομοᾷ {ου 
πα Ἠαμᾶ, απᾶ απ- 
Επγεογοᾷ 1ος Ἠ]πιςθ]Ε: 
211ΠιΠΚ πΠΙΥΣοΙΕἸαΡΡΣ, 
ΚΙπρ Αρτίρρη, Ὀθσσιιδθ 
1 Πα]! αΏ»ΙΥοΥ {ΟΥ ΠΙΥ- 
βο]Ε πα ἄπσ Ὀο[οτθ 
ἴπορ Τοιο]λίτᾳ «811 ἴπθ 
τηῖηρα π πετοοξ 1 απι 
πςριι-θᾷ οἳ {πε ἆστς: 
8 ε-μοσῖα]]σ ὀεσαικο ᾖ 
Κπιοιῦ ]ιοῬ {ο Ὀο εχρετέ 
1 41] ουσίοπα5 απά 
αιιε»]οῦ» πλίοα αἲθ 
ΑΊΠΟΗΡ. ἴωπο στ: 
Ν]ιογςίοτο Ἐ ΏῬεσεεσα 
Ίηοε {ο ἨεΙγ ταθ ρη- 
τομ]. 4 ΜγπιππμΕΣΕ 
οξ 1180 ἔγοπι πιγγου{Ἡι, 
τν Ώ]ο]ι πνὰΒ αἲ ἴπο Ἀτου 
ΑΙΠΟΗΡ Πο ΟΥΏ τ8- 
ἴῑοαι αἱ  ζοχυαδπ]οπι, 
που αἲ] ἴλο επ; 
ὃ πυἩΊσὮ Ίςπιοσν 1πε Έτοπα 
Τλο Ῥορίπιιίπα, 1 ἴπεγ 
πυου]ὰ ᾖτοδί1{γσ, ἴπαι 
πΕίοχ ἴ]ο πιοςῦ εἰτα]ζ- 
εδί σοεί οἱ ου τοΠΗρίοἩ 
1 Ἠτεὰ 3 Ῥπατί-εἙ, 
6 Αγά 11οἳν 1 βέιυιᾷ Ἀπιᾶ 
ππι Ἰπάμσᾶ Ίος ἴλμο 
ὭἩορεθ οἳ Τπο Ῥχοπι]5θ 
πηπᾶε οἳ ἄοά απίο 
ος ΤΑίΠετα: 7 Ἱππίο 
πνμῖοἩ ΊΏγοπιδα οττ 
Ίπγε]το ἴτιρος, 1π ἑαπι- 
1 βεττίωης («οῇ ἀἂαπ 
Φπά πὶρηῦ, Ἡορο ἴοι 
6016. Έογ .. Πο 
Ἠορο)5 6ηΚκο, Κῑπρ Α- 
Ετῖρρα, 1 απ αοοι5οᾶ 
οξ ΊἨε επ. 8 πν 
Βποι]ά 16 Ὦε {Ποιιρ]ιέ Α, 
τηῖπρ ἰποτοβιρ]ε σνΙτη 
τοι, ἵπαῦ ἄοά ϱποπ]ὰ 
ταῖς Τἴπο ἀειάρ 9 Ι 
νοτΙ]γσ ποια] ΤΗ 

| αὐτὸν ὁῆν ΥΤΊτΑΥΥ. Κκατελαβόµην ΙΤΤιΑΤύ. | αὐτὸν θανάτου ΗΤΤΤΑΥΥ. 
π--- αὐτὸν (γεαᾷ [ἨἉ]1πα]) 1 ΤττΑ. ο γράψω ἵ 5Πα]] νυτίζο ΤΊΤΓΑΥΥ. 
λογεῖτο ρίασεᾶ α/ίεγ χεῖρα ΕΤΤΤΑΥΓ:΄ 
ὄντατ. ᾖἵ--'σου 1ΤΣιΑ. 
Σ θρησκίας τ. :εἰς ΤΤΤΤΑΥΓ. 
᾿Αγρίππα ΠΗΤΤΙΑ; ---᾽Αγρίππα γη. 

σ--- την τ[Α]. 

ο--- τῶν ΑΙΤΊτΑΥΓ. ἆ --- βασιλεῦ 

Ρ περὶ 1 ΤΤΤΑ. 
: ἐπὶ σοῦ µέλλων αήµερον ἀπολογεῖσθαι ΑΙΤΙΑ. 3σε 

δ -Ε τε αλά (1π) ΤΤΊτΑΥΓ. 
9 -- ἡμῶν (γεαᾶ ους {8ΕΠΟΣΒ) ΕΤΤτΑΥΝ. 

Ὦ ο, καὶ ΙΤΊτΑΥΓ. 
4 ἄπε- 

κ. οἱ 11ΓΑ. 
ου βασιλεῦ 

0 Είπρ απττΑ- 
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χηγΥβο]ξ, ἐλαῦ 1 οπσπ6 
1ο 4ο πιππγ {λίηρβ 
ΟΟΠΙΤΑΣΥ {ο ἴπο Ώππιο 
οἳ ζοὐα5 οἳ ΝαπιτοίἩ. 
10 ΓΠίεα ἐπίπρ 1 π]5ο 
ἀἷά ἵπ ζογαδα]οπι: απᾶ 
ΙΦΠΥ οἳ {ο σα]πίς ἀῑᾶ 
1 επαῦ αρ ἵπ ΤΕΙΒΟΠ, 
Ἠανίπρ τοοεϊνοά αἩ- 
{ποσΙέγ ἔτοπι {ο ο]ιῖεξ 
Ῥτϊθβίβ: αλᾶ ἍἩὙΊθΠ. 
{ΠεΥ πνοχο ραῦ {ο ἀοβίμ, 
1 ρανε Ἱω7 τοῖσθ α- 
ραϊπςῦ ἴ]επι. 11 Απᾶ 
1 ριπ]ςποᾶ ἴλπεπι οξῦ 
1π 6ΥΟΙΥ ΒϱΥΏΑΡΟΡΊΙΘ, 
Αηᾶ οσοπιρε]]εά {λεπι 
Ίο Ὁ]βδρησπαθ: απᾶ 
Ῥοΐηπρ οποροᾶἰπρ]τ πηβᾶ 
Αραϊπβῦ Ί]οτα, 1 βετ- 
βεοιιθεᾶ επι 6υεπ 
Ἡηίο 3ἴχαπροθ «οἱθίοβ. 
19 ὙΓπετοαροα 8 Ι 
πψιοπι ἵο ὉΌαβπιββσμβ 
πητ ααὐποσίίψσ απά 
σοοπαπα]ββῖοπ 1τοπι 19 
οΏῖοξ Ῥρτγὶοςδύς, 15 αὖ 
πηϊᾷᾶαγ, Ο ΚΙΠΡ, 1 5απ 
1π πο πα ο Πρπι 
ΣΓΟΠΗ ἩἨθΒΥΕἨ, 8,Ώοτο 
ΊλΠο Ὀχίρῃίπεββ οἳ ἴμο 
Βαπ, δΠΙΠΙΗς τουπᾶ 
ΑΏοαῦ Ἡηθ Επᾶ Ίποπα 
πνΏίσὮ ]οασπογεᾶ ντ] 
πηθ,. 14 Απά ΤΠοἩ σθ 
π6ΤΘ :]] ΣΑ11οΏ ἴο 1πο 
δβχίἩ, 1 Ποργᾶ Α τοῖσθ 
ερεακ!ῖπρ απίο ΤΘ, 
βΠά ΒΑΥΙΩΡ 1η ἴμε Ἡο- 
Ὅτειν Ίοηραε, πι], 
Βαυ], ΨἩγ Ῥετεεσοιεςῦ 
ἴῆοα παοῦ Τί ἵδ Πατά 
Ίος ἴπεε ἴο Ἐὶοἷκ α- 
ραϊπβῦ ᾖ3ἵπο ὭΛ}Ρτῖςκβ. 
15 Απᾶ ΤΙ ϱααἰᾶ, πο 
οτί Όποια, Τιογᾶ  Απά 
Ἡο βαῖᾶ, Ι απ ᾖο8ιβ 
πυποπα ἴποι Ῥεγβοσιζ- 
εβῦ, 16 Βαΐ τῖσε, απά 
βἰρπᾶ προῦ ην Μεεῖ: 
195, 1 Ὠατο αρρεατεᾶ 
απο ἴποε οχ υπ] ραχ- 
ΡΟΒ6, ἴο ΊπηαΚκο ἴμθε 
ταϊη]βῦος Απά α σηῖ- 
ὮθβΒ -Ὀοίπ οἳ ἴπεβρ 
1πίπρς ὙΠῖοη 1ἴλποι 
Ἠαβῦ 866Π, απᾶ οἱ {Ἠο9οβο 
1ΠίΏρΒ Ίπ {πε πΠῖοἩ Τ 
συ ]] αρρθαχ απίο ἴλος; 
17άεΙνετίηρ ἴμορ ἔγοπα 
{πθ- ῬεοΡρΙθ, απάᾶ /γοπι 
1ηπθ9 «ἄἀθπίΙ]6, απίο 
ππποπι ποςσ 1Ι βεπά 
Ἴποε, 18{ο ορεπ Τπεϊῖτ 
ε7θ68, απ ἵο ἵπτῃα 
{επι Ίτοπι ἄΑΓκΠες8 
το Πρ]ῖ, απᾶ /Γο7ι ἴηο 
ΟΊ/6Υ οἳ ββΐβπ απίο 
ο, Όιαῦ Ίπεγ τααγ 

χθοείπο ΤΟΓΡΊΥΕἨΠΘΕΘ οἳ 
ΒΙΗΒ, αηΏᾶά Ι1ΠπΠογ]ίηπςθ 
ΑΠΙΟΠΡ ᾖἴποπ ὙπΠΙςΙ 
Άτο βαποβ]βσᾶ Ὁγ {αϊία 
τπαθϊςΙη Ώο, 19Υοχε- 
προ, Ο Κίπσ Αρτίρρα, 

9 -Ι- τε α]δο 1 ΤΤΤΑ. 
(γεαᾷ τῶν ΊΤοτη {16) 1,» --- τῆς [πε]; ; --- παρὰ Ττς. 
ὶ --- καὶ λέγουσαν ΙΑ. 
ο -ἵ- ἐκ {ΤΟΠ ΔΠΙΟΠΡ ΠΤΊΤΑ. 

ΠΡΑΞΕΙΣ, ΧΧΥΙ. 
νο : . 

τὸ ὄνομα ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐἑναντία 
Ίππο 3μαπιο 308 19068α5 1 με 1 κασιχσηπ 1Τ”οιρΠῦ πιππΥ "Ελησς ΞοοπίταΣγ 

πρᾶξαι' 10 Ὁ καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις, καὶ πολλοὺς 5 
{ο ἄο, ἨΓΠΙοἩ 9]5ο 1 ἀϊά 1π 16χμβα]οταΣ- πλᾶ ΤΗΥ 

τῶν ἁγίων ἐγὼ [φυλακαῖς κατέκλεισα, τὴ» παρὰ τῶν ἀρχ- 
οἑ ἴπο εαἶπίς 1 1Ώ ΡΓΙ6ΟΥΒ αλαΐ αρ, 1πθ τοπ ᾖ5πο "ο]ίοξ 

ιερέων ἐξουσίαν λαβών' ἀναιρουμένων.-τε αὐτῶν 
ρτὶορύ Ἰηιιποτῖςσ Ἡατίπρ τεοεἰτεᾶ; απᾶ Αρείπρ 3ραῦ “το δάομΐἩ 16Ππογ 

κατήνεγκα.ψῆφον. 11 καὶ κατὰ πάσας τὰς 'συναγωγὰς 
1 ρατε [παγ] νοίο αρα]ηςῖ [ἐΠπαπ}]. Απά ᾖπ Β]] 1196 , ΒΥΠΒΡΟΡΙΕΒ 

πολλάκις τιμωρῶν αὐτούς, ἠνάγκαζον  µβλασφημεῖν' περισ- 
οξ{6υ Ῥαπίδηϊπρ παπα, 1 οοπιρε]]εᾶ [ιπεπα] 6ο Ὀ]8βρπεπαθ, “Ἐχοροά- 

σῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως.καὶ εἰς 
ΙΠΡΙΥ Ἰαπᾶ Ῥεῖηρ 3Ευτίουις αρα]πδῦ ἴποπα 1 ρεγβρουίοά [{Ποπαχ] 6τοπ ῃ5 ἔαχ η5 {ο 

4 ” /' 3 7 5 Ρῇ , » ῃ 
τὰς ἔξω πόλεις. 12 ἐν οἷς Εκαὶ' πορευόµενος εἰς τὴν Δα- 

Σοτεῖρη οἳ{]εβ. Ῥυτίπρ ν/π]οἩἃ Αἱ5ο Πουτπεγίηπς το α- 

μασκὺν μετ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς Ἁτῆς παρὰ! τῶν ἀρχ- 
1ηη5οςς, υπ Ἅαπιἰποχσ απᾶ ἃ οοπιπη]ββῖοη Στοτα 1πθ οἨίεξ 

’ « ’ ’ 3 υ « ιἳ ” 

ιερέων, 19 ἡμέρας.μέσης κατὰ τὴν ὑδὸὺν εἶδον, βασιλεῦ, 
Ῥτϊθβίς, ϱἲ πο] - αγ 1π 1ηπθ παν 1ραν, οκίπρ, 

» / β᾿ υ 3 . ΄ . « ΄ ΄ 

οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν 
ΣΓΟΊΙ ἩθβΥοη αποτό 1μπθ ἍῬχίρηίποβϐ οξίπο απ "πἰπίηπρ “τοιιπᾶ 5αροαὲ 

ε φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευοµένους. 14 πάντων.ἰδὲ" 
819 1 3]1ρΗί απᾶ 1ἴποβο πσΙ πιο Πουχησγ]Ιηρ. Απᾶ α]] 

καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ΊΊκουσα φωνὴν Κλαλοῦσανϊ 
ἁπανίηρ “Σ9116ς "άουτ 2ο 518 {ο 1πθ βτουπᾶ 1 Ἱοιτᾶ 3 τοῖςθ βρεακίπρ 

πρός με]καὶ λέγουσαν! τῷ Ἑβραῖδι διαλέκτῳ, Σαούλ, Σαούλ, 
{ο πιθ απᾶ. βαγίπᾳ 1π {πθ ἨἩἨορχευ 18βηΠριφββε, δα], απ], 

τί µε διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. 
ὉἩγ πας Ῥεγβεσι{θρί {πο 2 [1ἱ 15] Ἠατὰ Ἅᾖ1ος {περ αραϊπςῦ Ροβἀς το Κῑσχ, 

16 Ἐγὼ δὲ πεῖπον,ὶ Τίς εἶ κύριε; Ὁ.δὲἃ εἶπεν, Ἐγώ εἰμι 
Απά Ι Βαϊᾶ, Ύήπο ατί ίποα, Τιοχᾶ2 Απᾶ Ἡο βαἶᾶ, 1 Βπα 

᾿]ησοῦς' ὃν σὺ διώκεις. 16 ἀλλὰ ἀνάστηθι, καὶ στῆθι ἐπὶ 
φ6βαβ Ὑπλοπηῃ ποια Ῥοχβεοι{θεῦ: ταῦ 1189 πρ, Απᾶ βἰαπᾶ οι 

τοὺς πόδας.σου' εἰς.τοῦτο.γὰρ ὤφθην σοι, προχειρίσασθαί 
3ΗΥ {εοί ; ΣοΟχ, {Οχ Ὅλϊβ Ῥαχροςβθ 1 αρρεβτεᾶ Το ἴπες, το αρροϊπε 

σε ὑπηρέτην καὶ µάρτυρα ὧν.τε εἶδες ὦν.τε 
1πθῬ απ αἰεπᾶαπῦ πωᾶ α πήύπεβα ΤοΐἱἩ οἱ π]λαῦ ἴποι ἀῑᾶ»ῦ βεοθ απᾶ ἵπ ππεῖ 
ε θ / / 3 ΄ Φ. ᾿ » λ -” τὰ ο 

ὀφθήσομαί σοι, 17 ἐξαιρουμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ 
1 6Η Α]1 ΑΏΡεαΣ Το ἴπεθ, γακίπρ ουὐ  1περῬ ΕΓΟΠΙ ΑΠΙΟΠΡ {πο Ῥοορίθ Απᾶ 

τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς Ρνῦν σε ἀποστέλλω,! 18 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς 
.Ἠθ ΠΑΙΊΟΠΗ, Το Π]οπα ΠΟΠ ερ 1 5επᾶ, Το οΡοῦ 3εγεβ 

αὐτῶν, τοῦ.ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας 
αἡῃεῖτ, Ίπαί Γ1Ἠθγ] πιαΥ ἵπτηπ Έτοπι ἄβγκηθςς ο Πρηῦ απἁ ἴπο καπιποσ]γ 

τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, τοῦ-λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἅμαρ- 
ο Ραΐππ Το θοᾶ, Ίπαῖ "πιαγ Ξχοσοεῖνο εν τοπαϊδῖοη ΟΕ βΊΠ8 

τιῶν καὶ κλῆρον» ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῷ 
Ἀπᾶ ἸΙπηογ]ίβΏσθ ΒΠΙΟΝΡ ἴἨοβο ἐπαῖ Ἠπτο ΌοεἨ δαποΠεᾶ Ὁγ Σαμ ἐλαι [18] 

εἰς ἐμέ. 19 “θθεν, βασιλεῦ Αγρίππα, οὐκ.ἐγενόμην ἀπειθὴς 
1η 1η, Ὕ/πετεαροΠ, Ο πρ Αρτίρρα, 1 πας πού ἀϊξορεςιοπῦ 

τῇ οὐρανίῳ ὁπτασίᾳ, 90 ἀλλὰ τοῖς ἐπ Δαμασκῷ πρῶτον ἃ 
το [πο Ἠθατεπ]γ ΤΙβΙοῦ; αυ ᾖἵο Ποδο ἵπ ἍὍαπιββοιβ Ἠτευ 

{ - ἐν Τη (ρτῖβοηςϱ) αι τΊτΑ ΥΓ. Ε --- καὶ ΙΤΊΓΑ. Ἁ νι τῆς παρὰ 
ἅτε ΠΤΤΤΑΥΓ. κ λέγουσαν ΙΤΤτΑ. 

πι εἶπα 1ΤΊιΑ. 3 --- κύριος (γεαᾷ ἴπε Τιοτὰ 8ιἱᾶ) τπτ. 
Ρ ἐγὼ ἀποστέλλω σε (οΏιΏί 11ΟΥ) 111ιΑ, ἐγὼ σε ἀποστ. ΑΝ. 

8 τε (γερή 8ά 8ἱ50) ἨττίΑ. 



ΧΧΥΙ. Α0Τ9, 
Ν τί ΄ 4. ΙΕ η] ιο / 3 ΄ ” Ἴ δ ’ 

καὶὶ Ἱεροσολύμοις, "εἰςὶ πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ιουδαίας 
λπᾶ Φεγυδ8]επ., 30ο 51] ἍἸαπᾶ {πο µτεβίοῃ οἳ ζπᾶσα 

καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἰἀπαγγέλλων! μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν 
Αιμᾶ ἵο {μθ ὨΠΙΙΟΠΕ, ἀοο]ατῖηςρ ᾖΓ{ο ἰΠοπὶ] {ο τερεπύ  απά Το ἑπχη 

ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια τῆς µετανοίας ἔργα πράσσοντας. 91 ἕνεκα 
το οᾶ, "ποτ "οἱ τερεπίαπορ "ν/ΟΤΚ5 λ4οἶπρ. ΌΟπ αουοιπίέ οξ 

τούτῶν τοὶὶ Ἰουδαϊ λλαβό πἐν τῷ ἱερῷ, ἐ µε Τοὶ! Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι” ἐν τῷ ἵερφ, ἔπει- 
ἴλοεο ὑΠ]πρα πιο ἴπα πο ο] Ἠατίηρ 5εϊκροᾶ 1π πο θεπιρ]ο, βἴ- 

ρῶντο διαχειρίσασθαι. 393 ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς 
ἀοπιρίαά Μο ΚΙΙ. Αϊιά 'ποτοξοτο Ἠατίπρ οὐέαϊπεᾶ: 

Σπαρὰ! τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς.ἡμέρας ταύτης ἕστηκα. Ζμαρτυρού- 
ᾷτοπα α4οᾶ απίο 1Π]5 ἄαγ 1 Ἠανε εἰοοᾶ, ᾖ}ΤῬοατίπρ πῖ- 

ἱμενοςὶ µικρῷ.τε καὶ µεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε 
Ὢσ56 ὭΛΤοίἩ [ο ϱΏΙβ]] απᾶ Ίο ρτεαῦ, τποίπῖπρ οἶε «αεαγίπρ ἑῆαπ γπαξ ῬοίἩῃ 

οἱ προφῆται ἐλάλησαν µελλόντων γίνεσθαι καὶ ΖΜωσῆςιὶ 
πο Ῥτορμεῖς 3βα]ᾶ απγας αροαῦ 5ἱο Ἰμπρρευ 1ηπᾶ 3Μο5ος, 

25 εἰ παθητὸς ὁ χριστός, εί πρῶτος ἐξ ἀναστά- 
πυηοίποατ 3ςπου]ᾶ-ρα8ετ ᾖΛΟητῖσ: Ὑππείπος Ππε] ΑΕτεῦ {ἑβῃτοαρῃ τοδ"ττος- 

σεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ" λαῷ καὶ τοῖς 
11οη οἑ [μθ] ἀεαᾶ "Ἡρηί 119 “αροπύῦ 300 ΄ΑΠΠΟΠΩςΟΘ ᾖὉο ἴπθ Ῥεορίθ απᾶ ὕο {πο 
33 ο . ε) .” ’ « - 

ἔθνεσιν. 24 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ.ἀπολογουμένου, ὁ Φῆστος µε- 
πββΊοπ Απᾶ "Ίμεςο "ὑήηρε Σπόζετίηρ ἵπ Ἠ]5 ἄρξεπος, Ἐθείας υιἩ 

γάλῃ τῷ φωνῇ Ῥέφη,ι Μαίνῃ ἸΠαῦλε' τὰ πολλά σε γράµ- 
Ἰοαᾶ πα αΒαᾶ, Τποα ατταφᾶ, Ῥαα]: πηἩοὰ 39π9ρ Ἰ]θεατη- 

ει ΄ ’ {ε ΄ σ ει] νο / ΄ 

µατα εἰς µανίαν περιτρέπει. 26 Ὁ.δε”, Οὐ-μαίνομαι, φησιν, 
1πς 31ο 5πιβᾶπθΒΒ 3βυγπβ, Ῥαϊ Ἀε, "Ι ὅαπια “ποῦ "πηβᾶ, 18878, 

κράτιστε Φῆστε, ἀλλ" ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα 
Σποβῦ πορ]θ Ἐεείπβ, Ῥραυ οἳ χμ  απᾶ  ἀἰδοτεθίπεββ ποχᾶβ 
7 μ ΄ ) Δ ΄ ε 

ἀποφθέγγομαι' 26 ἐπίσταται.γὰρ περὶ τούτων ὁ βασι- 
1 υὐίεςς 3ος 318 “Ἱηξοχπιεᾶ 5οοποργηῖπρ 51Ἠ9βθ ἸεΠΐπρε 1ἱΠο "Κίπρ 

΄ 3 . . δε ΄ -” ΄ 

λεύς, πρὸς ὃν καὶ παῤῥησιαξόμενος λαλῶ' λανθάνειν.γὰρ 
1ο Τοπ 815ο πδίπρ Ὀο]ᾶποἙβ 1 βρεαξ, Έοχ Ἠϊᾶᾶθπ ἔτοπα 

αὐτόν τι τούτων οὗ πείθοµαι «οὐδέν'Ἱ οὐ γάρ 
Ἠϊπι ἍΑπγ οἱ ,νπθςβο ἐπ]πρς Γ.τε] τοῦ Τ ατα Ῥετβππαᾶρᾶ; “ποῦ 240ΥΓ 

ἐστιν ἓν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο. 27 πιστεύεις βασιλεῦ 
Ίϊπ 5 Ἴσογπες Ἡλβ 3ρεεη «ἄοπθ Ἅἠ320Π1, Ῥε]]οτοξί ἴποι, αρ 

᾿Αγρίππα τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύες. 386 Ὁ δὲ 
ΑΡτΙΡΡΕ, 1ποθ Ῥτορποίς 2 1 ποπ ἔῃαῦ ἔλοα Ρε]ετεςύ. Απά 

᾿Αγρίππας πρὸς τὸν Παὔλον [ἔφη,' Ἐν ὀλίγῳ µε Επείθειοὶ 
Αρτῖρρε, το Έπι] βαῖᾶ, Ίτπ α Π{τ]ο 3παο Σίμοα Ξρετ5ιαᾶεεί 

χριστιανὸν Ἀγενέσθαι.! 99 Ὁ δὲ Παῦλος Ἰεἶπεν,ὶ ΚΕὐξαίμην' ἂν 
9 ΟἨΣΙ5ΠΙ8η. Μο Ώθσοπ1θ, Απᾶα Ῥαα] βα1ᾶ, 1 νου] ν]5α 
- θ - 3 3 ῤλί Γ ΄ 1 λ Μ] ες) ΄ » Ν 

τῷ θεῷ, καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἓν “πολλφ' οὐ µόνον σε ἀλλὰ καὶ 
το ἀοᾶ, ῬοΐἩ ἵπ α 19ἱ]θ απᾶ ἴπ πηποη ποῦ οπ]ν ἴλμοα Ῥαῦ α]ἱεο 

πάντας τοὺς ἀκούόντάς µυυ σήμερον γενέσθαι τοιούτους 
8)] .ΠοΡθ Ἠεατίτπρ πι Ἅᾖ{Πὶ5 ἀπ εποι]ᾶ Όοσοπαθ ΒΙΟ 

ὁποῖος κἀγώ εἰμι, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων. 90 πΚαὶ 
88 14ἱ5ο «πι, εχοαρῦ ΊἨο5ο Ῥοπᾶβ, Απά 

” Ε) , ο) νω | 2 ; η ς 3 να ς ᾽ 

ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ,' ἀνέστη Ἡ ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμὼν 
0λεςρ ἐΠ]πρς "Πανίπρ 3ραἷᾶ 1ο, 8χ056 "πρ “ἴπε δΚκῖπρ ηπᾶ ἴῃΠρθ ΡΟτεΓΠΟΣ 

ᾗ τε Βερνίκη καὶ οἱ οσυγκαθήμενοι! αὐτοῖς' 9] καὶ ἆνα- 
Ά]6ο Ῥεγηῖοθ απᾶ Ίἴποςσε ππο βαὖ ση νΠοπα, απᾶ Πανίης 

Σ-- ἐν111. 3 -- εἰς ΙπτήΑ|. : ἀπήγγελλον 1 τνας ἀεο]αγιΏς ΒατΊΤτΑτΓ. 

906 
1 να» ποὺ ἄἰεοδεᾶίεπε 
αππ{ο ἴμθ Ἠοβγο]γ νί- 
Βἶοιπ: 20 Ῥαῦ εἨεποᾶ 
Ὠτεί απῖο Ίποπι οἱ Τη. 
1ΠΛΡΟΙΞ, απᾶ αἲ ζοτα- 
β8Ίεπι, απᾶ {πτοαρ]λσαξ 
α]] ἐμο οοβρῦς οἱ στ- 
ἄθρα, αμᾶ {λεη ἴο ἴπθ 
επίϊιες, ἴπαῦ Τετ 
απου]ᾶ µτερεπύ απά , 
Ίπτη {ο οᾶ, απᾶ ἄο 
ππΟΓΚΕ πηθοῦ Τ0ΙΓ 16: 
Ῥθπίαπορ, 21 Ἐος ἴεβο 
οβαςθ5ἴπεσεπβσααρΏπε 
1ηθ 1π ἴηΠο ὕεπιρ]ο, απά 
νυοηῦ αΏοιῦ {ο ΚΙ]17π6. 
20 Ἠανϊίπρ 1ποτεξοτθ 
οῬίαἰπεᾶ Πε]ρ οἳ ἄο9οά, 
1 οοπέῖπαο πηπίο ΤΠ18 
ἀαγσ, ἹΝλιποβδίπρ ῬοῦἩα 
10 5ηια]] βπᾶ ρτεαῦ, 
ΕΗΨΙΠΡ Ἡοπθ οἴπες 
{Π]ηρθ {ἴλαπ Ἅ{ποβο 
ππΠίοι το Ῥτορβοίβ 
Ααπᾶ ἼΜος5εβ αἀἱᾶ ΒΑ 
ςΏοτ]ᾶ οοπιθ: 25 ἔπαε 
Οπτῖας εΠοα]ά εαΠος, 
απαᾶ ἴῬαῖ Ἡο εποα]ά Ὦ9 
1πο Ετδῦ [πα εἸοπ]ά 
χΐ5θ Ίτοπι {πρ ἀεκᾶ, 
Ἀπᾶ εποπ]ᾶ εοι ἨἩρ]ιε 
πο {πθ Ῥοορ]θ, απά 
Μο ἴπε ΘΗ{1165. 24 Απιάᾶ 
88 Ἡο {ητπβ βρα]ε ος 
1Τηβε]ξ, Ἑορίας ββὶᾶ 
πηη α Ἰοαά υνοῖςθ, 
Ῥαπ], ἴποα ατί Ῥεςίᾶθ 
ΤἨΥΒΕΙΕ: τποἩ Ἱεμτῃ- 
1πρ ἄοῖα πιακο {περ 
χηβμᾶ. 25 Βπαῖ Ὦρ βαῖᾶ, 
1 απι ποῦ πιβᾶ, πιοςδ 
πορ]θ Ἐρείις; ὭτυῬαῦ 
βρεα]ς {οτίΏ {πο πνογᾶς 
οἳ ἵγαῦῃ απἀά 8οΏοτ- 
Ὦσβδβ, 26 Έοςχ τηε Ιΐπρ 
Ἐπιοπείἃ οἳ ᾖ1ποςθ 
τηϊπρε, Ώθέοτο ποσα 
2]5ο 1 βρεαὶ]ς 1τοεΙΥ: 
4ος Τ Απι Ῥετεπφᾶεᾶ 
ἴλαῦ ποπθ οἳ ᾖἴποβ 
ᾖἨϊπρ «το ἨΠϊάάεπ 
Έτοτα Ἠϊτας {ος ἴπίς 
4Πῖπρ τνα8 πιοῦ ἄοπε ἵπ 
8 σας -- η ς 
Ρτῖρρε, Ώε]ῖοτες οα 
1πθ Ῥτορηείβζ Ι Ἐπον 
ηαῦ Ίποα ὈῬε]ετεςῦ. 
28 Τπεη Αρτίρρα 5αἷᾶ 
ππίο Ῥατ], ΑΙπιοβς 
ἴποα ΤῬοετβαμᾶεδύ τηθ 
{ο Ῥο α ΟΠτϊεϊαη. 
29 Απᾶ Ῥαα] εαἷᾶ, Τ 
πποτι]ᾶ ἵο σᾶ, πας 
ποῦ οπ]γ ἴπλοα, Ῥας 
8159 1] ἐπαῦ Ἠοατ τηθ 
{Εῖ8 ἄαγσ, Ἴετο Ῥοῦμ 
Ἀἰπηοςῦ, ατιᾶ α]{οροῦμες 
5πςἩ 5 1 ατα, εχοερῦ 
άμἨεςθ Ῥοπᾶ. ὁ50Απά 
π/Ἡθη Ἡθ Ἠπᾶ {μτβ 85Ρο: 
κεπ͵, ἴῃο Ἐϊπμ το5θ πρ, 
Άπᾶ ΤἨθ ΡοΥοΙΠΟΣ, βπιά 
Ῥεγπῖοα, απᾶ ἴπεσ πα 
ΒΏΐῦ τη ἐμεπῃ : 51 απᾶ 
ππεη {ἰΠοψ πθτε Ροπθ 

ν-- οἱ τή. 

Ὁ -Γ ὄντα Ῥεῖπρ Τ, 3 ἀπὸ ΠΤΊτΑΥΓ. Σ µαρτυρόµενος 1ΤΤτΑΝΥ. 2 Μωὺσῆς αιτττΑν. 3 -ἵ- τε(γεαά 
ΡοΐἩ {ο (6) ΤΤΊτΑ. Ὁ φησίν 8475 τΤΊτΑ. 5 -- Παῦλος (γεαᾶ Ῥαα]5αγς) ἹΤτιγγ. 4 ἀλλὰ ἨΤττΑ. 
ε---οὐδέν 1,; οὐθέν τ[ττ]Α. ἕ --- ἔφη (γεαᾶ [βαϊά]) ΙΤΤΙΑΥΓ. Ε πείθη ἴλοι ρετ5αβἀεςύ {πγβθ]{α. 
Ἀ ποιῆσαι ῦο πα]θ(πηε α ΟἨτ]ςαπ) τ/τττΑ. 
Ὑάλῳ Ι1ΤΤΑ. ἍἩ --- καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ Οἱ:ΤΤΥΑΥΥ. 

Ι.--. εἶπεν (/εαςά [5α1α]) ΏτττΑ, 
Ὦ --τε ὈοίὮ 6ΙΤΤιΑΥΓ. 

«εὐξάμηντ. Ί με. 
9συν- τ. 
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αε]ᾶς, {π6Υ {α]κεᾶ Ὦο- 
Όν/θοἨ {Ἠεἴηβε]τος, 5αγ- 
1πρ, ΤΗΙΒ ππαηπ ἀοθίῃ 
ποξμίηπσ ἹΠοχίην ος 
ἁθηία ος οἳ Ὀοπᾶς, 
32 Τπεπ βπῖᾶ Αρτίρρη 
Ἁπίο Ἐθβίμβ, ΤηΏΙ8 τη 
ποὶρΏύ Ἠρτθ Ὄσεη ϱοῦ 
ϱἲ Πσεσύσ, 48 Ίθ Ἠλά 
ποῦ αρρεβ]ρᾷ υπίο σ» 
ματ. 3 

ΧχΧΥΤΙ. Απᾶ πΠΊεΠ’ 
10 γαρ ἀθθεγπι]πθᾶ ἐλιαῦ 
νο βποι]ά βαἲ] Ἰπίο 
ΤίΑΙγ, ἴπεγ ἀο]]νοτοᾶ 
Ῥαπ] απᾶ οετίβΙΏ οὔπεσ 
ΤΙΙ6ΟΠΘΥΒ απίο οπε 
Ὠηαπαρθᾶ ο π]1α8,  οεπ- 
{πτῖοη οἳ Απαραςδύας) 
Ῥαπᾶ. 2 Ἀπᾶ επίοτῖης 
1Ππῦο Αα βΠίρ Ὁξ Λάτα- 
πιγ(άαπα, στο ]ααηπρ]εᾶ, 
ΧΠΘΑΠΊΠΡ {ο ϱα1] Ὦγ 11ο 
σοορςί5 οἳ Ααῖα; οπ6 
ΑτΙΡύΛΥΟἨΙΙΒ, Ἠ[ασο- 
ἄοπῖαπ οἳ ΤΠοβββ]ο- 
ηῖοι, Ὠδϊηπρ ον ία 38 
3 Απᾶ ἴμο ποχί ἄαμ πο 
ἑοποπεᾶ αἲ Βιάοπ. Απᾶ 
Πα]ϊας οοατἰθοιςΙσεπ- 
ἐτοερῖθᾶ Ῥα 1], απᾶ Ρατοθ 
λϊπι ἩὈοτίγ {ο Ρο ππίο 
Ἠϊα Εγίοηᾶβ 0ο τ6ξΓθΡΊ 
Ἠϊπαβε]ξ, 4 Απᾶ ποτ 
ν/θ Ἠπᾶ ]απησ]εά ἔτοπα 
1πρθπσθ, πνθ βαἳ]οᾶ ππ- 
ἆον Ογρτας, Όθοβαβθ 
11θ σ]πᾶς Ἵνετο οοπ- 
ὕταχγ. 5ὃ Απᾶ ὙΊΏεΠ 
στο Ἠαᾶ εαὶ]οᾷ 97ΟΥ ΊΠο 
βοα οἳ Οἰ]οία απᾶ 
Ῥαιπρηγ]ῖα, πο σππαθ 
το Μγτα, α οἵίμ οἳ Τή- 
οἷα, 6 ἀπᾶ, ἔποτο {Ἠθ 
ορπίπαγίοη Εοιιπά α 5Π1Ρ 
ὢξ Α]οχαπατία ϱαϊ]ίπς 
{Πίο Τα]; απᾶ Πεοραῦ 
τΒ {ποχοῖι, 7 Απᾶ 
ῬἨοη πο Ἠπᾶ βαἲ]οᾶ 
Ε]οσν]γ τιαΏγ ἄργΑ, ατιά 
ΒΟΛΥΟΘ ΊΥΟΓΘ 6ΟΠ1Θ ΟΥΕΣΓ 
αραϊπαῦ Οπ]ᾶνμαβ, ἴπο 
σηὶπᾶ ποῦ βαβοτίηρ π8, 
πο ββ]]οᾶ απᾶςτ Οτεῖθ, 
οἱεΣ πρα]πβῦ ΒΑΙΠΙΟΠΟ; 
8 απᾶ, Πατά]γ Ῥαρβίπρ 
1ΐ, οβτηθ ππ[ο Α Ῥ]ασς 
σνΏ]οἩ 18 σα]]εᾶ Τηθ 
ἁπὶσ Ίβνοπε; ὭἡἨηΠίρῃπ 
συηθγθππύο Ὑβ8β Ίἴπο 
οἳῦτ οὗ Τ/989.. 9 Νοπ 
ΨΥἨΟπ Ἠης σα 01πιρ νββ 
ερεπῖ, απᾶ ππον ββ]]- 
Ίπρ ἵΤΗΒ ΠΟΠ ἄπηρετ- 
8, Ῥθοππβο ἴλε Σρ8ἱ 
πΒ πο α]γεπᾶν ραςῖ, 
Ἀ αἱ αἀπιοπίσ]εά {λιεπα, 

10 ππᾶ βπἷᾶ απί{ο ἔποπα, 
ΒΙΤΑ, Ἰ Ῥοτοσῖτο ἐπαῦ 
ἐπὶ γοσηρο υῖ]] Το 
ση Ἠατί απᾶ ΤΑΙΙΟἨ 
ἆβπιβροα, ποῦ οπ]γ ος 

Ρ ἣ δεσμῶν ἄξιον Ἡπτς, 
α΄ εἰς η ΙΤΤΙ[Α]. ΣΤΤΓΑΙΝ. 

Σ κατήλθαμεν πτςο. 
Ψ Άλασσα Α]αβδ8 Ἠ; 

ΠΡΑΈΕΙΣ ΚΣΥΙ.ΣΣΤΙ, 
τ, -α η η- - ε 
χωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους΄ λέγοντες, Ὅτι οὐδὲ 
ση θπάταννι Έμεγ 8Ροκθ το οπ0 Ωποίπεσς ΒαγΊπΡ, Νοϊμίπα 

(θανάτου }Ῥᾶξιον ἢ δεσμῶνὶ ἃ πράσσει ὁ ἄνθρωπος.οῖτος. - 
ἀοθ8 ) 308 34εηῦῃ  ἍγΤΟΤΙΗΥ ος οἳ Ῥοπᾶς ο8 ΤΠ18 ΤΙΔΠ. 

92 ᾿Αγρίππας.δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, ᾿Απολελύσθαι Τἐδύνατοϊ ὁ 
Απάᾶ ΑρτΙρρα το Ἐθβίαβ βρᾶ, “Ἠατεο "ροεπ 5]εῦ Ίρο  Ἀπιϊραῦ 

” 0 μες ΓΙ ν ϐ) , λ Ἱ / ΄ 

ὤνόρωπος-οὕτος εἰ μή. Επεκεκλητο Καΐσαρα. 
υπῖς “πιατ 1 Ἡρ Ἠαᾶ ποῖ αρρεβ]θᾶ ἴο Ο55ΑΥ, 

ϱ] Ὡς δὲ  ἐκρίθη τοῦ.ἀποπλεῖν. ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν 
Ῥπὸ πο 16 τα ἀαοϊᾶσᾶ ὑπαῦ "ποα]ά 341] ᾖ1νθ το Τα] 

“παρεδίδουν τόν.τε.Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἕκα-- 
"πεγ ἄε]]νοταᾶ πρ ΤῬοῦλ Ῥα] Ἀπᾶ οετηῖπ οἴπες ΡΣΙδοπεις" 308 

/ ηλ , ᾿ ΄ / - 3 ο ἳ 

τοντάρχη, ὀνόματι Ἰουλίῳ, σπείρης Σεβαστῆς. 2 ἐπιβάν- 
σεπίατίοἩ, Ἡγ παπιο «α]ϊαβ, οἳ ύπο Ῥαπᾶ οἳ Ἀμρασύας, "Ἠατίπρ "ροπθ΄ ος 

τες δὲ πλοίῳ ᾽᾿Αδραμυττηνῷ ἵμέλλοντεςὶ πλεῖν Ἡ τοὺς κατὰ 
5ροατᾶ λαηπᾶ α πρ οἳ Αἀταπιγιτίπιπι αροσί 3ο πατίραΐο πο 3μ]οης 

τὴν ᾿Ασίαν Τόπους ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν ἡμῖν ᾿Αριστάρχου 
Ἀλαία  ρ]ασθ8 πνο 5οῦ βα11, Ῥοΐπσ πι Ἅᾖτβ Ατίκίατο]άς 

Μακεδόνος Θεσσαλονικέως. Ὁ τῇ.τε.ἑτέρα κατήχθηµεν εἰς 
Α Μασθᾶοπίαα ο ΤΗηοξδα]οπίος, Απά {πο ποχύ [ἄαγ] πε Ἰαπᾶθᾶ υλή 

Σιδῶνα" φιλανθρώπως-τε ὁ Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάµενος 
Ῥαα] ΒΙ4οπ, Απά Σκἰπα]γ ΣΤα]1αΒ Ἀπαν]ηρ "ἰχαιτοᾶ 

ἐπέτρεψεν πρὸς τ --- “πορευθέντα" ἐπιμελείας 
Ἀ]]οποά [Επ] Γ9π]5] “Εγ]επᾶς ροῖπα [υπεϊτ] β08Υ9 

τυχεῖν. 4 κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον 
Ε{ο ὀτεσθῖτθ, Απᾶ ἴπεοπορ καθεῖπρ βαἲ] ππθ βαἰ]οᾶ απάος Οσρτπα 

διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους. ὅ τό.τε.πέλαγος τὸ 
Ῥεσββθ τμπο σηιπᾶς ππετθΘ οοπίχατγ. Απᾶ ἴπο 5οπ 

κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες Σκατήλθομεν» 
8]οπς ΟΠοῖι απᾶ Ῥαηπιρησ]ία ἹΠατίπρ βαἲ]εά οσους νγθ 69118 

εἰς ΥΜύρα! τῆς Λυκίας. 6 Κάκε εὑρὼν ὁ Σἑκατόντᾶρχος" 
το στα οἑ Ἰιτοῖι, Απᾶ ἴποετο" Πατίπρ Εοαπᾶ 11Ἠ9 Ξορπίυτ]οπ. 

πλοῖον ᾿Αλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐνεβίβασενι 
Ά 5ΏΙΡρ ο Α]εχαπᾶσγία Βαϊ]]πρ ᾖἵο 1ΐα]σ 19 οααβθᾷ 5{ο 3οπίος, 
ε -” η , ε ” ε , ” . Π 

ἡμᾶς εἰς αὐτό. 7 ἐν ἱκαναῖς.δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ 
1πβ ΙΠπίο Ἅᾖ1ὔ, Απᾶ {οΓ ΠΙΑΠΥ ἆαγβ βατ »1ον1σ απᾶά 

, ιἡ 4 . / ” . -” « ” 

μόλις γενόµενοι κατὰ τονὴν Κνίδον, μὴ προσεῶντος ἡμᾶς 
Ἠαχᾶ]ψ Ἠαβνίπρ οΟπΙΘ οπεγαραϊπε ἍΟπίᾶια ποῦ “ριβετῖηπς ' . 518 

” ' 

τοῦ ἀνεμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην 
11Πο Ἀπ]πᾶ, ππθ 5αἱ]οᾶ απᾶες τος 

ϐ µόλιςτε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν. εἰς τόπον’ τινὰ 
Απᾶ Ἠλχά]σ  «οοπβῦίπρ 8]οπᾳ 1σι ὪθοΠΊΠΘ ᾖἵο ϱ "Ρ]8σ9 Σοογὔηίπ 

καλούμενον Καλοὺς Λιμένας, ᾧ-ἐγγὺς Ἀἦν πόλιοϊ Ῥλασαία.Ἡ 
ολ]]θά Ἐπατ Ἓανεπε, , πθαχ πΠῖοι πας α ο ο ΤΙΒΒΙΘΑ. 

9 Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενοµένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς 
Α πᾶ πιιιοἩ. 31παθ Ἠβτίπρ Ραβ5ϱά απᾶ }Ῥοῖηρ αἰτονᾶσ .: ἄαπροτοιβ 

” , 9 1 ῃ ῃ / 9 , 
τοῦ πλοός, διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν Ίδη παρεληλυθέναις 

κατὰ ὙΣαλμώνην' 
Ο76Υ αραῖπβῦ - ΒΑΊΠΙΟΠΘ/; 

ἴἩο τσογηρο, Ῥεομαςθ 95ο ᾖἴπθ Σαβῦ Ἀ]τοαᾶν Ὠ8ᾶ ραςῦ, 

παρῄνει ὁ Παῦλος 10 λέγων αὐτοῖς, Άνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ 
Ζρχποτιεᾶ 1ραπ] “ραηγίηρ 3μειπ, Μεπ, 1 Ῥοτοσίτο ἴμαίῦ νηθ]ι΄ 
ε/ 9 λλῆ / } ΄ -” σ ΄ Ἱ ᾿ - 

ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὗ µόνον τοῦ «φόρτου! καὶ τοῦ 
ἀϊραβίου , απᾶ ἨΙςἨ 1958 πού οπ]ν οἳ ἴπθ οπχρο 

χ ἠδύνατο ΤΝ. ” ἐπικέκλητο 1, ἐμέλλαντε 
 -- τοὺς ἴηθ αττ) Αγ’. «π πορευθέντι ΤΤΤΓΑι 

Υ Μυύῤῥα ΙΤΤΓΑ. : ἑκατοντάρχης 1ΤΤΕΑ. - 3 πόλις ν Ἐν 
Λασέα 1.886. ΤΑ. ο φορτίου ΟΙμΓΤΤΑΥ:᾽ 

4 ἠ- τι Τ. 

Απά οΕἴμθ 

ων ον μα 
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πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν-ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τον πλοῦν. 
εμῖρ τα αἱνο οἑ ουσ 1ἶγες 18 αρουιῦ {9Ώθ πο τογαβθ. 

11 Ὁ δὲ ἀἑκατόνταρχος! τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ 
Ῥαῦ {πο οεπέαχ]οᾳ. Ὦγ ἴπο βἴθειρπιαα ἈΑπᾶ ἴπο ἍεΠῖρ-οππες 

ἐεπείθετο μᾶλλον" ἢ τος ὑπὺ Ι᾿τοῦὶ Παύλου λεγο- 
πας Ῥοτευπάςᾶ ταίπος παπα Ὦγ {ο (πίπρς "υγ ἈῬαυ]  ΒΡοΚκεῦ., 

µένοις. 12 ἀνευθέτου.δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παρα- 
Απα Π]]-πάαρίεά ἴπο λροχῦ Ῥοίπρ ἵο Ἅ"π]ηῖες 

’ ΄ Π ο ” -- 

χειµασίαν, οἱ ἐπλείους! ἔθεντο.βουλὴν ἀναχθῆναι Ῥκάκεῖθεν," 
1π, 19 Ὠοδῦ οοαπςε]]θά τό 5εξ ϱ841 ἔἈθπορ 819ο, 

Ἱείπωσὶ δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παρα- 
1 Ὁγ ΘΠΥ πιοαη5 {μογ παὶραῦ νε αρ]θ Ἱατίπρ απχὶγεοᾶ ο ἘποπῖοῬ {ο 

΄ ῃ -- , , Π λλί 
χειµάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλεποντα κατὰ ίβα 
Ἁπῖος {1ποχε], 8 ροτῦ οἳ Οτεῖθ 1οοξῖτπς Τοπατᾶς βοπ{Ἡ-ποβῦ 

καὶ κατὰ χῶρον. 19 ὑποπνεύσαντος δὲ «νότου, δόξαν- 
απά {οπατᾶς ποτίΏ-πγεςῦ, τη Ιπ]- 

τες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, ᾿ ἄραντες ἆσσον 
1πσ ᾖ{ἴπο Ῥπχμροςδθ {ο Ἠατε σαϊπεᾶ, ἨατίΏρ υγεὶρηθᾶ [αποῖος] ’ο1ο5θ ων 

παρελέγοντο τὴν Κρήτην. 14 μετ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν 

Απιάᾶ "Ῥ]οπνίπρ 3ρεπβΙγ 1 νοπίἩ 3γηπᾶ, 

Σ{ΛΕΥ 3σοασίοά "4]οπς (αοίθ. αΑΕίογ “ποῦ Ἴοπρ 1Ραῦ ἴπετο 64Π1θ 
ν .».-» ο ΄ 
κατ᾿ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικός, ὁ καλούμενος Ῥεὐροκλύδων." 
ἄοπα ᾗᾖν α πνιπᾶά ἈλὐοπαρεδίποΒ, "οα]ιεά Ἐνχοσ]γάοἨῦ, 

16 συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου, καὶ μὴ δυναµένου ἀντ- 
Απά ματίης ΄νωεεη ΞοπαρΏῦ 119 βΠίΡρ, απᾶ ποῦ 9519 {ο Ὀτίηπς 

οφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ, ἐπιδόντε  ἐφερόμθα. 16 νησίον 
[ποχ] Ἠεαᾶ ᾖ{ἴοῦμοθ νηπᾶ, ρἰτίπς [πεγ]ταρ πο γ/ετο ἀίτεη 81οΏΡ. "ππιβ]] φ]απά 

δέ τι  ὑποδραμόντες καλούμενο "Κλαύδην' "μόλις 
αρυς “Α Σοοτίηϊαπ Ἀτυππίπς “ππᾶες οβ]]οᾶ Οἰπαάα Ἅρατα]ν 

ἰσχύσαμεν! περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης' 17 ἣν ἄραν- 
απνο πθχο 8919 τηᾶς [ΘΓΒ Όο Ῥεσοπιθ οξ ἴπθ Ῥομί; πΏ]οἩ Ἠατίπρ ἵακει 

τες βοηθείαις ἐχρῶντο, ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον' φοβούμενοί 
πρ }191ρ5 Τε τβθᾶ, παπθετρίταῖπΕ ἴπο βΑΒίΡ: Ἱεανίης 

τε ΄ μὴ εἰς τὴν σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος 
Σαπᾶ Ἱεβῦ Ιπίο ἵπθ αιἱοκ5απᾶ ἴπεγ 5Ποι]ᾶ Ε411, Πα νῖηρ ]οψγοτθὰ 1ἴπθ µῥρθατ 

ια μ.ο . ο .” λ α ς ν οὕτως ἐφέροντο. 18 Σφοδρῶς.δὲ Ἀχειμαζοµένων ἡμῶν 
8ο ἴπεγ πγετο ἀτίνεῃ. Ῥιαῦ "γιο]επ{θΙγ 3Ρεϊπρ “ὕοπιρεβδί-ἰος»οά ᾿πθ 

- εκ. ν ἓ) ι ” τι . ον ος 
τῇ ἑξης ἐκβολὴν ἐποιοῦντο' 19 καὶ τῇ 

ΟΠ ΤἨθ πεχύ [ἀπ] “Ὢ “οβδίΐπς Σοπῦ [5ο ”οβχρο] "Τπεγ 3πιαᾶθ, Απᾶ ΟΏ ΤΠθ 

τρίτ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου λἐῤῥίψαμεν"! 
τπϊτὰ [αγ] ση Ὦ Γοατ] οἵ/η Ἠβπᾶς ἴπο εαπΊρπαηί οΕἴΠθ βΏῖΡ νε ομδί αν/ΑΥ. 

20 μήτε.δὲ ἡλίου µήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας 
Απά πεί[ίμογ 8ΙΙΠ ΤΟΣΓ 5ίατςα Ἀρροατίπρ 10 ΤΙΒΩΥ 

ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν. περιῃ- 
4475, απ Ξίοπαιροξ πο 35ιηα]] Ἰγίπρ οα [α5], ποπορξοτίἩ τγας {λ]κεπ 

ρεῖτο ὃπᾶσα ἐλπὶς' τοῦ.σώζεσθαι ἡμᾶς. 91 πολλῆς Ρδὲ! ἀσιτίας 
ΦΤΝΑΥ᾽ 811 Ἡορε οξ οἳιςσ νείης 5ατοί. Απάα ὃᾳ "]οπρ δ8ΏΒΗπεηοθΘ 

ὑπαρχούσης, τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος ἐν μέσῳ.αὐτῶν εἶπεν, 
11Πεχο “ρεῖης, 1πεηή., Ἀθίαπάῖηπς "πρ α1Ῥαυ] 1π τμεῖσ πι]ᾶ»δῦ βαἱᾶ, 

᾿Εδει μέν, ὦ ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς µοι μὴ ἀνά- 
1ὲ Ὀομογτοᾶ [γοα] Ιπᾶςαᾶ, Ο ιο, ἨῬανίηρ Όυεπ ορεάϊεηῦ {ο τηθ ποῦ {ο ατθ 

Ύεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί-τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ 
βοὺ δα] {τοια Οπσίθ απᾶ το Ώατο ϱαϊποᾶ 115 ἀἱδαξίοτ απά 

4 ἑκατοντάρχης ΟΗΤΊΤΑ. { μᾶλλον ἐπείθετο ΠΤΤίΑ. 
ΣΤΤΤΑ. ὮἉ ἐκεῖθεν ἴἸιοηορ ΤΤΤτΑ. 1 εἴ πῶς 1ΤιΑ. 
πλύδων Ἐωγνο]γάοι α.. 1 Καῦδα ΟΑάα ητε; Ἑλαῦδα τ; Κ[λ]αῦδα Α 

{τοῦ Ιπτι[α]ν’. 
κ εὐρακύλων Ἐιιταογ]οἩ ΤΤΤΤΑΥΥ ; εὖρυ- 

997 
{νο Ἰδάΐπσ απἁ αἩΐ 
Όπῦ ΛΊ5ο οἳ οασ 1νοβ, 
11 Νογετίμεῖες {Π6' 
ουπίατῖοα Ῥε]μονεᾶ {φΦ 
τηβξίες απᾶ {1ο οὔ/πες 
οξ {1ο ΒΠ1Ρ, πιοςθ {πα 
{μοβ {πηρα τπνΠη]ο]α 
πποτο βροκθυ ὮΥ Εαπᾶ. 
12 Απάᾶ Ῥοσβαςε ἴπο Πῃ- 
ΥθἩΠ Ὑ/88 Ὠοῦ ΟΟΙΠΙΙΟ- 
ἀϊοπβ {ο πη]πίετ ἶπ, ἴπο 
ΙΠΟΙΘ Ῥατί αἀγί]διά {ο 
ἄερατῦ {Ἡεποε αἶδο, 16 
Ὁγ ΑΠΥ ὨΙΟβΠΒ ΤΠεγ 
χηϊρΏί αξίβ]π {ο ἘμΠο- 
πὶρο, απ {λετε ἵο τηῖη- 
τεσ; ο1λίο]ι ἴδ ΑΠ ΏπγοἨ 
οἱ Οτείθ, απά ΠείἩ {ο- 
᾽πιατᾷ Όλο βοπίΏ σνεςε 
ἈΑπά ποτίἩ σνεςί. 15 Απά 
πυΏεη ἔπο εου{ νῖπᾶ 
Τ]6υν; 5οΜ{1Σ, 5ιιρροςδίης 
τλαί υπεν Ὠαά οὐταϊπεά 
Μ]ιεῖγ Ῥατροςε, ΙοοβῖἩς 
ἔ]επσθ, Ίπογ κ5α]εά 
ο1ο5ο ὮΥ Οχείε, 14 Ῥαπε 
ποῦ Ίοηπρ αξίες Ίπετο 
ΤΟ56 αραϊηδί 8 
{επηροδίπο5 σπα, 
οπ]]σᾷ Ἐπτος]γ ος. 
19 Απᾶ πποι ᾖ1πθ 
ΡΗ1ρ Ίνας οππσΗΐζ, απᾶ 
σομ]ᾶ ποῦ Ῥεατ πρ Ιπίο 
Τλο π]πᾶ, πε ]ες Λεγ 
ἀπτίτε, 16 Απά τυη- 
πῖης ππάες α οοτίαῖπ 
ἀβ]ατπιᾶ ππ]ε] 15 εα]]εᾶ 
Οἰαπᾶα, νο Ἰ8ά ταιιο]ι 
πγοτ]ς {ο «οπ1θ6 Ὦγ 1ηρθ 
Όοαυῦ: 17 πΏ]οὮ πετ 
ἴπεγ ἸἨβά ἴἵικειπ τς, 
1ΠΕ7ύ αδεᾶ ἨΠείρς, ππ- 
ἀειρ]τάῖπρ ἴπο ΒΗῖΡ; 
Άπα, Σθιτίηρ Ἱεδῦ {πε 
βΏοι]ά {Εα]1 Ἰπίο 1πθ 
απἱοκειιη((β,σίτακεσα11, 
θὰ 5ο Ἰετθ ἀτίγεῃ. 
18 Απᾶ πνο Ρεῖηρ ες- 
οθεάἸτιρ]γ {οδςεά το 
8 Όεπρεξῦ, {πο πεχς 
ἅἄαυ ἴπεν Ηρηίεπεᾶ {πα 
ΒΗΊΡ; 19 απᾶ ἴπε ἑπ]τά 
αν πε ομξύ ου νΥ δι 
ους οἵπ Ἠβπάβ {19 
(βοκ]τπρ οἳ ἐπθ ΒΠΙΡ. 
20 Απᾶ ππεπ τι λος 
ΒΊΏ ΏΟΓ ΡἴΑΤΘ ἵΠ ΠΙΑΏΥ 
ἄαγ5 αρροαγεᾶ, απᾶ το 
ΕΠΙΩΙ1 {οπιρεςύ ΊαΥ οἩἳ 
15, 1] Ἠορο ἴλπθῦ ννθ 
βλοι]ᾶ ο 5ατεᾶ παβ8 
Ίπει {κο ἍΑΤΑΤ. 
21 Βυαῦ αξ[ετ Ίοπρ ϱὓ- 
Βίπεπορ Ῥβι] βἰοοᾶ 
ΣοτίἩ Ίπ {ηθ ταϊᾶεὺ οἳ 
ἴπεπα, απᾶά εα1ᾶ, Βτβ, 
σο εΠου]ά Ώατε πεαχ]κ- 
επεᾶ Ππίο πηθ, απᾶ ποῦ 
Ώαγο ]οοξςθᾶ {τοπα Οτοίο͵ 
ππᾶ Το ΏἨβτο ραϊποᾶ 
ῶΠΙβ Ἠαττα Απά 1088. 

----ὔ  --- 

Ε πλείονες 

πι (σχύσαμεν μόλιΦ 
ατικγ. 3 ἐδόιψαν ἴμεγ οὐδύ ΑνΤΑΥ ΟΙΊτΑΥΥ ; ἔριψαν τ. 9 ἐλπὶς πᾶσα Ι11ἵΑ, ὅτε ΙΤΤΥΑΥ, 
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22 Απάᾶ πον 1 οχλοτῖ 
οι ἴο Ῥο οἳ ροοᾶ 
οπεεσ: Το ἴποτε βΗβ]]. 
Ῥθ πο 1085 οξ απ πιαπ) 
ΗΕο ΑπιοΏΡ γοιι, Ὀαΐῦ οἳ 
{πρ ςπ1ρ. 28 Έοχίπετο 
βἰοοᾶ Ὦγ πο {πῖς π]ρηῦ 
ιδ επρει οἳ αοᾶ, 
ππ]ιοες Τ αχα, απά ποσα. 
1 8εἴνο, 24 βαγίπᾳ, Εουσ 
ηοῦ, Ῥαυ]; ποια τοαδέ 
ο Ὀτουρ]μῦ Ῥοΐοχο 058- 
Β8Σ: απά, 1ο, ἀοά παῦ]ι 
Ρίτεη περ α]] Ίποετα 
τπαῦ εα] ντ {μορ, 
25 ΊΓΠΕΤΕΕΟΣΘ, 8ἴχ5, Ὦθ 
ο ροοᾶ οἨθος: 1ος Τ 
Ῥε]]ετο οᾶ, ἴλπκὶί 16 
βΏα]] Ὦο 6Υοη Ας 160 ντοΒ 
1οιά πιο. 26 Ἡοπροῖς 
νπθ ταιεΏ Ὀρθ ομ5ῦ προπ 
β οργςἰπ Ἰβ]απᾶ, 27Βι6 
ἨΝΊΘΏ Πο Ξουτίθεπια 
ηἱρ]ιῦ τγαβ οΟΙΩΘ, 88 Πθ 
πιθτθ ἀτίτεη Ἡρ απᾶ 
ἆοππι ἵπ Λάτία, αροπίό 
τα]άπ]ρΏῦ ἴ]ο «ἩΊρππεπ. 
ἀθοπιεά {]ιαῦ πεγ ἄταυγ 
ὨΘΑΣ Το ΒΟΠΙΘ οοαΏ χΥ; 
36 απά βοιπᾶθᾶ, απᾶ 
Εοαπᾶ {ί ἰπεπῖγ 1- 
6ἨΠοσηβ : αηᾶ τ/Ώεη ἴΠογ 
Ὠβᾶ Ροπθ ϱ Ἠδδ]ο Έατ- 
πας, ἴπου εοιηᾶοᾶ 
ΒΡΒΊΠ, απᾶ Σουπ ἐἱ 88- 
1θθἨ {4ἴΠοτηβ, 29 Τπεπ. 
Σθατῖπρ 1ο5δ0 πο ε]οα]ᾶ 
Ίατο {α]1εη προπτοσΚε, 
ἔπεγ οαςεῦ {οαχ ΑΠΟΒΟΣΒ 
οιῦ οἳ 1ηθ βίθ6ΓΠ, απᾶ 
πν]σηθᾶ {οτ 11ο ἄαγ. 
30 Απά 88 ἴπο ϱἩῖρπιεῃ. 
ππετο αὈοιύ Το Ώεθ οπῦ 
οἳ {πο 5Π{Ρρ, ππεπ ἴμεσ 
Ὠπᾶ 1οῦ ἀοσπ {πθ Ῥουῦ 
1Πίο 1ἴἨθ ΒθΑ, Ἱπάςγ 
οοἼοας 8 ἔπομρᾗῃ ἴΠογ 
πγοα]ᾶ Ἠπτο οξύ αµπ- 
οἨος5 οαῦ οἳ ἴ1θ Σοζο- 
ΒΗϊΡ, 51 Ῥαιμ] βαϊῖᾶ το 
χο ορηίαγ]οπ απᾶ ἴο 
ελο βο]άϊετε, Ἑχοορυ 
ἴλεςβο αρἱάθ 1π {πο εΠίρ, 
Ψθ οβηποῦ Ῥθ Εατεά, 
32 ΤΠεηπ {πθ Εβο]ᾶΙθΓβ 
ουῦ οἳ ἴῃΠθ χορεΒβ οξ 
1Ἡο Ὀο8ῦ, απᾶ 1θῦ Ίετ 
Σ8]1 ος. 99 Απᾶ γη] 
ἵἨο ἄπγ ἵαβ οοπιῖπρ 
ος, Ῥαπ] Ῥεεουρ]λέ 
ἔλεπι ο] ἴο ὑβ]κο πηεαῦ, 
βαγίπρ, ΤΗΙ8 ἄαγ 15 ἴμο 
ΣουτεθπῖΏ ἄπγ ἵπαῦ το 
Ἡαγο ἰαττίοᾶ απᾶ οοπ- 
Ὠππαθά {αςΐπρ, Παν- 
1πρ Ὦἵακεη ποίμῖηρ. 
94 ἸΓπετείοτο 1 Ῥταγ 
σοι {ο {ακεδοπιετηθηῦ: 
Κος 5 16 τος τους 

ΠΡΑΞΕΙΣ. ΙΣΣΤΠ. 
υ ια φ9 . ᾳ -” ἹἩ - « - ΄ - σό 

τὴν ζηµίαν. καὶ ἀτανῦνὶ παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν 
1058: Ἀαπᾶ ΟΥ 1 εχλοτῦ Ψὅοα το }9 οξ μοοᾶ οσες, 

3 ν 4 αν. υ ’ ” η) « - τ] - 

ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν, πλὴν τοῦ 
40: 31088 οἱ 31496 ἀποῦ”απγ ΒΙΡΙ] Ῥο ἔτοπα ΑΠΙΟΗΡ 7ο, οπἱγ οἱ {9 

πλοίου. 20 παρέστη.γάρ µοι "τῇ.νυκτὶ.ταύτφ' "ἄγγελος! τοῦ 
ΒΕ1Ρ. Έοχ βὔοοᾶ Ὁγ 1ηθ 1Η18 πὶρηῖ 3ΛἩ βΏμρο] : 

θεοῦ, οὗ εἰμιὶ ᾧ.καὶ λατρεύω," 94 λέγων, Μὴ.φοβοῦ Παὔῦλε, 
οἳ ἄοάἀ, ν:ποβο 1 Επι απᾶ ποπ 1 βεχτο, ΒΑΨΙΩΗΡ,  Ἐθαχ πος, Έα]: 

Καΐσαρί σε δεῖ παραστῆναι' καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι ὁ θεὸς 
Έπραχ Ίλοα ταβῦ Ββπᾶ Ὦθέοθ;: Απᾶ Ἰο "Πλ ρταπίοᾶ “1ο 3πθο 1ᾷοἆ 

πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. 95 Διὸ εὐθυμεῖτε ἄνδρες' 
811 «πο Βαλ Ιηρ ππϊν πθῬ, ἸΓΠεχεξοχο Ὦθ οξ ϱροοᾷ «θες, ἨπιύἨ, 

πιστεύω.γὰρ τῷ θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ ὮὉν.τρόπον 
3οχ 1 Ῥομθνο 6οά αι παπα Ἅᾖ βπα]] το αοοοχάϊἰπρίο Ἅᾖ1πθ ΑΥ 

λελάληταί µοι. 326 εἰς νῆσον.δὲ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν. 
16 Ἠλ8 Όθοπ βα]ᾶ ὕο πηο, Βαἳ οπ Ἰθ]αλᾶ ἂπ Σοοτίαίη Ὑθ πιιιςῦ ΣΑ]. 

27 Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφεροµένων 
Απά πηοη 1π9 {οαχίθεηῦἩ. πρΏῦ γίαν οοπιο “Ρεΐπρ Αἀτίπεῃ “αροαῖ 

ἡμῶν ἐν τῷ ᾿Αδρίᾳ, κατὰ ἔσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν 
αππθ Ἱπ {πο Αατίαίο, ὑουγάτᾶς Γὔπε]χα]ἀά]θ οἳ ὑμοθ πὶρΏε 5βαρροβοά 

οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν 28 καὶ βολίσαντες 
1ῇἨθ 3ββ110Γ8 5πθατεᾶ. «βοπιθ ᾿"λμθτι ὁοοιπίσγ, Ἀπᾶ λβπΙπΡ βοαπᾷεὰ 

εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι βραχὺ.δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν 
1Ἠ6Υ Σοαπᾶ 35Α1ποπιβ "ὀγοπίγ, απᾶ “ "519 "Πανίηρ Ἔροπε 5Εατίλος απᾶ αραϊπ 

βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε 329 φοβούμενοί.τε 
Ἠανίπρ εουπάθᾶ ἴπαγ {ομπᾶ 3ΕΤΠΟΤΩΡ. 14108εῦ; απᾶ Εεατίπρ 

μήπως" πείς! τραχεῖς τόπους Ἀἰκπέσωσινο! ἐκ πρύμνης 
16εῦ οη τοοκγ Ῥ]αοθς Ἅᾖ1πεγ ελοι]ά {411, ουῦ οἳ [19] ΄ ανετα 

ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας 7ηὔῦχοντο' ἡμέραν γενέσθαι. 
Ἠαβνίπρ οββὺ 3βΠΟΠΟΣ5 1{ουσ ἱμθΥ ν]σαεά ἆσγ Το ϱ0Π16, | 

90 τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου, καὶ 
Ῥποϊιπο  ἍΒΕΙΙΟΥΒ βεοκίπρ το Β6ο ουῦ οἳ {πο βΗΙρ, τις ᾗ 

χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν, προφάσει ὡς ἐκ 
Ἠανῖπρ 1οὐ ἄοππι πο -Ῥοπῦ ἍΙπίο ἴμο 868, ννλτἩ ψτούεχύ 45 Έτοπα 

2πρώρας! “μελλόντων ἀγκύρας! ἐκτείνειν, 81 εἶπεν ὁ Παῦ- 
[Πο] ΌῬτοπ Ῥαῖηρ αροπῦ  “ΑΠςΠΟΤΒ 190 "οββῦ "ου, δα81ά δΡαι] 

λος τῷ ἑκατοντάρχή καὶ τοῖς στρατιώταις, ᾿Ἐὰν μὴ οὗτοι 
το ἴπθ οθΠὐΙΣΙΟΠ. Φπᾶ Το πο 5ο]ᾶ1στβ, Ὅπ]ες {που 

µείνωσιν ἓν τῷ πλοίφῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ.δύνασθε. 99 Τότε δοὶ 
Ἀριᾶθ 1π πο βηῖρ ο 39 3βανεᾶ αρβηποῦ, Τπεαπ ᾖ1]πθ 

στρατιῶται ἀπέκοψαν' τὰ σχοινία τῆς σκάφης καὶ εἴασαν 
5ο]ζ1ογβ ου ῦ πα  ἍᾖΤπο χοΡ6Β οξίπο ου Ἀπά 1εῦ 

αὐτὴν ἐκπεσεῖν. 98 ἄχρι.δὲοῦ «ἔμελλεν ἡμέρα' Ὑίνεσθαι, 
πες ΣΑ]]. Απα απ] ἍἌναθβ προιῦ Ιαν 3το 5οοππθ, 

παρεκάλει ὁ Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς, λέγων, 
Ἰεχλοτίεὰ οῬατ] 81] Μο ρατία]θ ο 1οοᾶ, ΕΑΥΙΠΡ, 

Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσι- 
“719 5Εοπτύθεπία 1μο-”4αγ [315] ἂν πνατοῬῖπρ ποτε 

τοι διατελεῖτε, ἁμηδὲν! «προσλαβόμενοι.! 94 διὸ παρα- 
Μαχΐπρ {οοᾶᾷ τε οοπῖΊπαθ, ἨποῖΒΙης Ἠανίπρ ἴΒΚεη, ὙΓπετοέοτοθ 1 εχ- 

καλῶ ὑμᾶς προσλαβεῖνὶ τροφῆς' τοῦτο-γὰρ πρὸς τῆς 
Ἠοτὺ σου το ἴα]κο 3οοᾶ, 4οχ 0Π]5 χοτ 

4 τὰ νῦν ὉΤΤΤΑ. 
ἕ --- ἐγώ Ππ[Α]. 
πέσωµεν Ὑε 5Ώοι]ά Εα]] ατ.ττιΑτγ. 
ΗΤΤΑ, Ρ απέκοψαν οἱ στρατιῶται ΤΤΤΓΑ. 
ΕΤΊΤΑ. ο προσλαμβανόμενοι ἴλικΙηρ 1. 

5 ἄγγελος Ρἰασεᾷ αΓίεη λατρεύω ΙΤΊΤΑΥΓ. 
υΥµήπω Ε; µήπου τῖς;, µή που Α. Ν κατὰ αρο]ηδύ ΙΤΤΤΑΤΥ. Σἐκ- 

5 εὔχούτο ΤΊτΑ. 3 πρώρης ὈΤ. 3 ἀγκύρας µελλόντων 
ο ἡμέρα Ίμελλεν (ἔμελλεν τ) ΗΤΤΑ. Ἅἆ μηθὲν 

{ μεταλαβεϊν ο Ροχίακκο οἱ αμτττΑΊζν 

χ ταύτη τῇ νυκτὶ ΟΙΤΊΣΑΤΥ. 
μλνε σο 



ΧΧΥΙΙ. ΧΧΥΙΠ. «ΤΑ 614, 
ὑμετέρας.σωτηρίας ὑπάρχει ξοὐδενὸς' γὰρ ὑμῶν θρὶξ Ἀἐκὶ 

Ψοισ 5αΜ9ύγ. 18 Σ0Υ ΟΥ ηΟ 0Π9Θ οἔσοι α Ἠαῖς ο 

τῆς κεφαλῆς Ιπεσεῖται.! 95 ΚΕἰπὼν! δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν 
νλο Ἠεπᾶ βΗα]1]1 {α11. Απα Ἠατίηρ εαἰᾶ ἴπεςο ὑμῖπρς απά Ἠατίηρ το]επ. 

ἄρτον εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ ἐνώπιον πάντων, καὶ κλάσας 
Δ Ίοπξ ἎἾς ρᾳτο ἴπαπχκα {ο ἄοᾶ ὮῬεξοτθ 8]], Απάᾶ Πανίηρ Ῥτοχκοπν 160] 

ἤρξατο ἐσθίειν. 96 εὔθυμοιδὲ  γενόµενοι πάντες καὶ αὐ- 
ΈοραἩ. νοεαῦ, Απᾶ “οξ "Ροοᾶ 3ομθετ “Ἠατίπρ "Ὥθοσπιθ 111 3ΙΒΟ ἴ]θπι- 

τοὶ προσελάβοντο τροφῆς' 9) Ἰἡμενὶ δὲ Ἀὲν τῷ πλοίῳ αἱ 
Ξοοᾶ. 5ε]νες ξοοἷς Απα πθΊγετθ Ἱπ πρ αλπίρ΄ 3ηθ 

πᾶσαι ψυχαὶ! διακόσιαι  "ἑβδομηκονταέξ.! 98 κορεσθέντες δὲ 
1.1] Βου] «πο Παπᾶτεᾶ [απᾶ] εοτεπίγ βῖΣ, Απά Ῥεῖηρ βα{]ςβεᾶ 

τροφῆς ἐκούφιζον τὸ πλοῖον, ἐκβαλλόμενοι τὸν σῖτον εἰς τὴν 
πνϊτἩ Ξοοᾶ ἔπογ Πσηεπθᾶ ἴἩο ἍΒΠἱΡρ, οαβὐΐηπρ ους 1μο π]λεαί Πίο Ίο 

θάλασσαν. 99 Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο τὴν γῆν οὐκ.ἐπεγίνωσκον' 
588. Απᾶ ππει αγ ᾖ3ἱ7γα5 ᾖἽμο Ἰαπᾶ 1ἴΠεγ ἀἷά ποῦτεσοοβηῖπθ; 

κόλπον.δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλόν, εἰς ὃν 9έβου- 
υπίέα Ῥαγ ᾖλοθτίαῖπ ἴΠεγ Ρετοθῖτεᾶ Ἠπνίπρ Ά 5ΏΟΥ8, ΟΠ πΠΙοηἈ . ΤἴπΠεΥ 

λεύσαντοὶ εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. 40 καὶ τὰς 
Ῥατροβθά 18 ὕμεν εποι]ᾷ Ὀο αΏ]ο6 ζο ἀτίτο {Τ]θ βΠῖρ; ΆΑπᾶ “πο 

ἀγκύρας περιελόντες εἴων. εἰς τὴν θάλασσαν, ἅμα 
δαποΏοτΑ ἸΠατίηρ Ξοιῦ Άαπγαγ ἴπεγ 1685 ἵπ Ἅᾖ1πθ θα, αἲ ἴμο βαπιθ ἴϊπιθ 

ἀνέντες τὰς ζευκτηρίας τῶν πηδαλίων' καὶ ἐπάραντες τὸν 
Ίιανίπρ Ιοοβεποᾶ ἴηθ Ῥαπάᾶβ οΕἴἩθ τιᾶᾶστα, Ἀπᾶ Ἠατίηρ ποϊείθα ἴποθ 

Ρἀρτέμοναϊ τῷ πνεούσφ κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν. 4] περι- 
Σοτεδα1]. Φοἴπθ Ἅπὶπᾶ "Πεν πιαᾶο 1ος -3πθ ΒΠΟΓΘ, Ἠανίηρ 

ιά ν] δὲ ν ΄ δ θ {λ ας ΄ Π : ρω ο 

πεσόντες δὲ εἰς τόπον διθάλασσον Ἀεπώκειλαν! τὴν ναῦν 
ΣΕα1]εη. ο μηπᾶ Ιπέο Α Ῥ]αορ πγἍθτθ Έγγο βοββ,τηθῦ ἴμεγ τΏΠ αβτουπᾶ 1Ἠθ τεβεε]; 

καὶ ἡ μὲν πρώρα ἐρεσαᾳσα ᾖἔμεινεν ἀσάλευτος, ἡ.δὲ 
ΑηΠᾶ 1Ἠπο τοι ἨΠατίηρ βὐποῖς ΣΩ5ἱ πεπιβ]ηρᾶ Ἱπππποπε)δίθ, Ῥαῦ ἴπθ 

΄ ἐλύ « μι ” ΄ τ η. ΄ " 1 μ 

πρύμνα ἐλύετο ὑπὸ τῆς βίας Ἱτῶν κυµάτων.' 42 τῶν. δὲ 
βίετι ης Ῥτοκεα Ὦγ πο τίοιεποθ οἱ ἴἩθ ἍἨαγεθ, Απά οξ 119 

στρατιωτῶν ᾖβουλὴ ἐγένετο ἵνα τοὺς δεσμώτας ἀποκτείνωσιν, 
5ο]άΐϊθςς [116] οοαηςε] δ πΒ Ὅπαῦ ἵπο Ἅγίβοπθτ ᾖ1πεγ βΒου]ᾶ 11, 

µῆτις ἐκκολυμβήσας  'διαφύγοιἹ 48 ὁ.δὲ Ιἑκατόνταρχοςὶ 
168ῦ Άπγοπο Ἰαγίπρ βππατα οαῦ ΕΑΠοι]ᾶ 6598Ρ6. Ῥαΐ ἴμο οεπίπτΙοἩ 

βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ 
αρεῖτῖπρ Μο β.τθ Ῥααὶ Ἠιπᾶρτεά 1πθπα οξ [Πμοῖτ] 
λή η] έλ , 4 δ / ο... ο το Ε 

βουλήματος, ἐκέλευσέν.τε τοὺς δυναμένοὺς κολυµβᾷν, Ἰάποῤ- 
ΦἩτΡροβε, Ἀπᾶ σοπιπιαπᾶθᾶ 11956 ὭΛΤεῖηρ αΡ]θ το βπΙπι, Ἠανίηρ 

«, . ἵ ο 
ῥίψαντας!  -πρώτους, ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι, 44 καὶ τοὺς 
ομςῦ [ἐπεπιςε]τεβε] ο” τοῦ, οη ᾖ7πθ Ἰαπᾶ ἴο Ρο ουῦ; Απά Ἅἴ]μο 

λοιπούς, οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν οὓς.δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ 
- αθδῖ, ΒΟΠΙΕ Ἰπάθεᾶ οπ ἍἸῬοβτᾶβ Απᾶ οἴπετβ ΟΏ 8Βοπιθ {µίπρΒ ἔτοπι ἴἨθ 

. ιά Ν / .” ΔΝ μ - 

πλοίου" καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶτὴν γῆν. 
ΞΠΊΡ; Άπᾶ ΊἨπς 1δ οβπιθ Το ρα ΑΒ] ΄ψετεῬτοιρῃ{βαξο]ν {ο 1ο Ἰαπᾶ. 

98 Καὶ διασωθέντες τότε πἐπέγνωσαν!ὶ ὅτι Μελίτη ἡ 
κά Απά Πανῖηπρ Ῥεεπ Βαγθᾶ {Ποπ Τπογ Κπόνγ Όπλα ΜθΙζε Ἅπο 

γῆσος .καλεῖται. 2 ΟἱΧδὲι βάρβαροι Υπαρεῖχονι οὐ τὴν 
ἀ]απᾶ ᾗ6 οα]11εᾶ. Απά ἴπεθ ἹῬατρασίαπΒ βηονγεᾷ πο 

τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν: "ἀνάψαντες'.γὰρ πυράν προσ- 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ. ῬΠΙ]απίΠτορΥ το ἹΒ; 1ος ηπνίης Κἰπᾷ]θᾶ 8 Άτθ ἴλεγ 

999 
Ἠθβ]ζἩ : Σοσ {ποτο β]ια]]. 
ηοῦ 4η Ἠβίσ {α11 ἔτοτα 
1πο Ἠεαᾶ οἱ αηγ ο Τοπ. 
35 Απᾶ ὙΊοπ Ἡο Ἠπᾶ 
{Ἠτι5 8ροΚκεΏ, Ἡθ Τοοκ 
Ὅτοαβᾶ, απᾶ ρανε ἴΠαπκα 
ο ἄοᾶ ἵπ Ῥτοδεησς ος 
ἔπεπι α]1]: απᾶ ππεν 
τε Παρά Ῥτοκεη {/, πε ωθ- 
Ραπ ἰο οαῦ. 956 Τοπ 
ὙγεΓθ ἰἨογ α]] οἳ ροοά 
6Ἠ66Σ, απᾶ ΤἵλΠθγ Αἱ5ο 
ΤοοΚ βοπιεταεβΏ, 37 Απᾶ 
ντθ πετ ἵη 1] Ἰπι 
1Ἠο ΒΗἱρ πο Παπᾶτεά 
1Ἠχέθεοοτο απά βἰχίεεπ 
Βου], 3δ Απά ὙπηθἨ 
1Πογ Ἠβᾶ δαίεπ εποπρΗ, 
1πογ ἸἩρηνεποά Ἅ1ἴπθ 
ΒΠΙΡ, απ ομ8ύ ουῦ ἴπο 
πγπεαῦ Ἰπίο πο βθα. 
99 Απᾶ πῆΠεηυ ἹΙῦ ναβΒ 
αγ, ἴπεν Ἰπειῳυ ποῦ 
1Πθ Ἰαπᾶ:' Ῥαῦ ἴπεγ 
ἄἱἰβοοπετεᾶ Αα οετίλῖπ 
οχθεῖκς πνηίἩ α 5ἨΏοχθ, 
1πίο ΤηΠθ συἩῖοἩ 1Ἠετ 
πγετο πα]παεᾶ, 1410 ὙγοΓθ 
ῬοββῖΏ]ς, {ο ἠἨτιαςῦ πι 
τηπο 9Ώ1ρ. 40 Απάᾶ π/ηοπ 
1πεγσ Ἠαᾶ ἵακετ πρ ΤΘ 
3ΏΟΠΟΤΕ, παν οοπαπα]ῦ- 
τεᾶ 1λεπιβεῖυθα απῖο 
119 ΕΛ, οπᾶ ]οο5θᾷ ἴπθ 
παᾶᾷᾶος ἸῬαπᾶς, απᾶ 
Ἠοῖβεᾶ πρ {Πο πιβ]ηβε]] 
Μο ἴπο πΙπᾶ, απᾶ πιβάθ 
Μουατᾶ ΑΏοτ6, 4] Απά 
Τα]]1πρ Ἱπίο α Ῥ]ασθ 
ὉΥἨΘΙΘ Ίντο 5645 πιεῦ, 
ἴΠογ ταη ἴῃοθ ϱΠῖρ α- 
Ετοιπᾶ ; απᾶ ἴ]μο 1οτε- 
Ῥασὺ Εἰποῖς 25ΐ, απᾶ 
χεπιβὶηθᾷ ἹηΏπηοσθβΡΙθ, 
Ῥαῦ ἴἩο Ἡϊπᾶεςγ ρητε 
πγβ Ῥτοκεη πΙ(ὰ ἰπθ 
τ]ο]6ποθ οἱ ἐῃΠθ Ίν8ΥΘΒ. 
42 Απᾶ Ίἴπὸ εο]ά]ετε) 
οΟπΏΡΒΕ] πρβ ο ΚΙ 
1Ἠ9 ΡΣΙ5ΟΠΘΓΑΕ, 168ῦ απ 
οξ ἴπεπι βΠου]ά Ενίτα 
οαἳ, Επᾶ 6βσβΡθ. 45 Βι8 
1μο οεπΆιτΙο”, π]]πρ. 
νο Απνο Έλι], Κερί 
"Ἠθτα ἔτοπα ἴλμειγ Ῥυτ- 
Ῥο8θ: απᾶά οοπιπηβηᾶ- 

{λα ἴμου π]ῖοα 
σοπ]ᾶ Αντι επου]ά 
οπβῦ {λεπιδεῖυες Ετβῦ 
ἠπίο τ]ε 8εα, απᾶ ροῦ 
το Ἰβπᾶ”: 44 απᾶ ἴ]μθ 
τεβῦ, ΒΟΠ1θ6 ΟἨΠ Ῥοβτᾶς, 
ΑηΠᾶ βοπΙθ ου Ότοκεπ 
Φϊΐεσεδ οξ ἴῃπο ΡΠΊΡ. Απιά 
8ο 16 ϱΛΊΊΆΘ ἵο ΡΒΡΕΕ, 
ἴηαῦ {Πο εβοαρεᾶ αἰ] 
Β4{9 {ο Ἰαπᾶ, 

ΧΧΥΠΤΠΙ. Απᾶ ππεπ 
{Ώεγ πγογε θβοβρεᾶ,ίπεπι 
Ὅπεν Ἐπου ἴπαῦ ἴ]πθ 
1ε]απᾶ πγαβ οδ]]θᾷ ο- 
1118, 2 Απᾶ 119 Ῥατόοης- 
οἵς Ῥεορ]θ 5Ώθπγθᾶ ας 
πο Π51]9 ΚΙπάπεΘΒ: {οΣ 
'πεγ ΚΙπά]εᾶ α Ἀτο, 

πο σ------σοςοςςςς-------------------- οτι κα  ος μι ορ ο ο Στο ο το ως 

ξ οὐθεψὸς τ,. ὥς -Ἡ ἀπὸ ἹππτΑ, { ἀπολεῖται 5Ώβ]] ῬογίςἩὮ ατΊττΑ τν’. 
ὁ ημεθα ΤΤΤΥΑΥΥ. ἦ Ὦ αἱ πᾶσαι ψυχαὶ ἐν τῷ πλοίῳ τΤττΑγ’. 
'9 ἐβουλεύοντο ΠΤττΑυγ. Ρ ἀρτέμωνα 1.Ττι Αγγ. ΄ 
Είτ-α]. Σδιαφύγη οΙΤΤ:ΑΥΓ. 
9 Κιιθῦγ ΕτττΑΥ’, Στε ΕΤΊΤΑΥΓ, 

ζ : 4 ἐπέκειλαν 1ΤΊΓΑ. 
ἵ εκατοντάρχης 1ΤΤΤΛ. 

Ψ παρειχαν 111ιΑΔ, 
ν ἀπορίψαντας Τ. 
5 ἄψαντες 1ΤΊσΑΥΓ. 

κ εἴπας Τ/ΤΤΤΑ. 
π ἑβδομήκοντα ἕξ αι τπτνν. 

τ... τῶν κυμάτων ο, 
Ἡ επεγνωµεν 



400 
Ἁπαὰ τοοο]νεᾶ Ἡβ 6ΥοΥΥ 
9Π6, Ώδοβ159 οἱ ἴηθ Ῥτο- 
ΒοΠἳ τηἰπ, αλλά Όθοβαςθ 
οἳ {πο οσο]. ὃ Απά 
πποη Ῥππα] Ἠαᾶ ρα- 
Ἰπετεά Αα Ὀαπᾶ]ε ος 
Βἰλοχε, απᾶ Ἰα]ᾶ ἴλεπι 
ΟΝ ἴπο Ἀτο, ἴποτθ 
Ο62Π1Ο α τῖρες ους οἳ 
«μο Ποβῦ, απᾶ Εαδίοπεά 
οἳ Ἠϊβ Ἠσπά, 4 Απά 
παει {πο Ῥαχγρατίαηβ 
βαν; ᾖἵἴπθ ἍΌεποπιοιβ 
ῶθα5δῦ ΊἸαπρ ον Ἠ]8 
Ἡαπᾶ, ἴπεγ βαἷᾶ ΑΠΙΟΠΡ 
1ἨΏεπιδε]νοβ, Νο ἀοαου 
{8 Ίων 15 α Ὠνχ- 
ἄετοχ, πἨοπα, ἔμουσ]α 
Ίο Ἠαϊλ οδοπρεᾶ {πο 
Βθα, τευ τεπρθαησθ 
μαΠοτοίη ποῦ Το το, 
ὃ Απά Ὦο β]ιοο]ς ο/Ε ἴπο 
Ῥοαςῦ 1πῖο ὑλο Βχο, ιά. 
1ο]6 πο Ὠλχπι, 6Ἡοπ- 
Ῥοἱ{ {που ]οο]κεά πΥΊεΠ. 
Ἡθ εποα]ᾶ Ὦανο βπνο]- 
Ίεπ, ος {α]]οη ἄοπντα 
ἀεαᾶ οιᾷᾷοπ]σ: ὭΌτῦ 
Δ{ΐίετ {πεγ Ὠπά ]οο]κοᾶ. 
9 Ετοπῦ πΠ]6, απᾶ 5ατν 
πιο ὨσχΠα οο1αθ {ο Ἠ]πα, 
1Ἠεγ οπαπροᾷ ᾿Ίλπαίγ 
ταἰλᾷς, απιά βαἱᾶᾷ που 
Ὦο 1/88 4 ροᾶ. 7 1π ἴπο 
ΒΑΠΠΘ ΑΙΙΑΓΌΘΕΥ5 ΊΕχθ 
Ῥοψςοδρίοπ8 ο {με οπΊεξ 
πππωπ οἳ ἴπο Ἰβ]αᾶ, 
Ν/ΏΟΞΘ ΠβΠΙΘ πας Ε1- 
115; πΏο τοσθ]γεά 3, 
βηᾶ Ἰοάρεά α5δ ἴπτερ 
ἄατα οοιχ{ΘοΒ]7. 
8 Απᾶ 1ΐὐ σαπωο {ο Ραββ, 
.ποῦ τΏωρ Μαἴποχ οί Ρῦ- 
1118 Ίαγ θἱο]ς οἳ 4Έετογ 
απᾶ οξΑ Ῥ]οοᾶγ Παπ: 1ο 
π/ποπα Ῥαπ] επΈετοᾶ 1Ἠ, 
απά Ῥταγοᾶ, απά ]αϊά 
Πΐς Πα οπ Πίτα, απᾶ 
ἹἩθα]εᾶ Ἠϊπι, 9 5ο 
πυΏθεη {Πί5 πας ἆοπθ, 
οίΠογ8 Ἀ]δο, πλῖο] Ἠαά 
ἄἱδοασες ἵπ ἴμο {β]ηπᾶ, 
61Ω6, ηΏᾷ ΊΥ6Γθ Ὠεν]εᾶ- 
10ηηΠο 15ο ἨἩοπουτεά 
τπ8 πσ]ῦἩ πιΑΠΥ ἨοἨ- 
ουσ; απᾶ Ὕνηεη πθ 
ἀεραχθεᾶ, ἴπογ Ἰ]αάεᾶ 
6 η Ἡ 54ο ὕλΙΠρΒ 88 
ἩΓΘΙΘ ἨΘΟΘΒΒΒΙΥ. 

11 Απά αξῦες; 1ἨτοῬ 
ΥΠΟΠΡΠΡ νο ἀερατίεᾶ Ίτπ 
Ώ ΒΩϊρ οἳἑ Α]οχηπᾶτία, 
νπῖοὮ 8 υπ ἰοχοᾶ Ἱπ 
Τπο Ίδια, πΠορθ βεἴρη 
π/Ἀβ Ομβίογ αμᾶ ἘῬο]ι- 
1πχ. 12 Απάᾶ Ἰηπάῖπα 
κῦ ΒΥΥΛΟΙΡΘ, πθ ἵαΓ- 
χὶεᾶ {λέγε ἴπτορ ἆλγβ, 
19 Απ ἔτοπι γμεπορῬ ν7θ 
ΣεἰςοηΠεᾷᾶ πι οοπαρηδθ,απᾶ 
σβπαο ἵο Ἐλπερίιπα: απᾶ 

Ἔπαθεν οὐδὲν κακόν. 

ΠΡΛλΕΗΕΙΣ. ο. ΧΧΤΠΙ 
ελάβοντο πάντας ἡμᾶς, διὰ '“τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καί 
χοοοϊγοᾶ π1. οἵ π5, Ῥεσπαςθοξ ἴπο ταῖπ λα πα ρτοδοπύ αιιᾶ. 

{ 

διὰ τὸ ψύχος, ὃ Συστρέψαντος.δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων 
Ῥοσαιβο ΟΕ{Ἡθ οο]ά., Απά Απλγίης 3ραϊπετεᾶ αρα] σρε ας 

πλῆβος, καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυρὰν ἔχιδνα  δἐκι τῆς 
ος απαπιΙΨ, απᾶ Ἠπτῖτρ Ἰαϊά [1ποπα] οι Πο Άχθ 8 ΤΙΡΟΣ οιιῦ οἱ {ο 

, ρ - ον - ω το Ἠελ 
θέρµης “ἐεξελθοῦσα! καθῆψεν τῆς. χειρὸς αὐτοῦ. 4 ὡς δὲ ἀεῖδον"' 

πθαῦ Ἠαγίηρ οοιηες Ἱγομπᾶ αθοπῦ Ἠ]5 παπά, Άπά π]οι δαν 
ε ΄ ιά 3 - . - 

οἱ βάρβαροι κρεμάµενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς.χειρὺς.αὐτοῦ 
1:Πο λατ ρητίαπ5 βρβαηπσίπσ .Ἠθ Ἅὄδρεαξῦ τοπ Ἠἱ5 Ἠηπᾶ 

εἔλεγον πρὸς ἀλλήλους,ὶ Ἠάντως Φφονεύξ ἐστιν ὁ ἄνθρωπος 
άπαθγ ιά ο Ἅοπθ αποίμοασ, ΒΥ 1] πἹθαΏΒ Α Ἠημχᾶσχος 18 Σναηπ. 

οὗτος, ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης ἡ δίκη ἕῆν οὐκ. 
11118, πνποπι Πανίηρ Ῥ6θπ βπτθᾶ ἔτοτα ἴλθ 5εα ἀωδθῖορ 3ἱο "το Αποῦ 
3” δ ς . τ ε. φ. Ί Ν ’ η Α ... 
εἴασεν. ὃ Ὁ µεν οὖν "ἀποτινάξας' τὺ θηρίον εἰς τὸ πῦρ, 
απεσπαΙμεεᾶ, Ἠθ. Ιπᾶσσᾶᾷ, ἴπεα Ἠατίης «ΠαΚεπ οἩ ἴπο Ἅθανῦ πιο ἴλο τοι 

ϐ οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν' μέλλειν 
: ἀπ]ατγ., Ῥπῦ Ίεσ πετο οχρνοουίη ας 1ο νο αροιῦ 

Επίµπρασθαι! ἢ καταπίπτειν ἄφνω νεκρύν' ἐπὶπολὺ.δὲ 
ἳο Ῥθοσπιο πβαπιθᾶ ος Το Επ]] ἄοππ «παᾶάοπ]σ ἀεαᾶ, [Επί ζος ῃ Ίος πιο 

αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν 
ΊΠοεγ εχρεοίπρ θπᾶ βεεῖπρ ποϊπῖηπσ απ Το ἍἈἨΠϊπι 

γινόµενον, Ἀμεταβαλλόμενοι! ἔλεγον 1θεὺν αὐτὸν ' εἶναι.! 

βα{οχθᾶ. πο 

Ἠλρρεπίπα, οἩαπρίπς 1Πεῖχ ορΙπΙοἩ. Βιιᾶά 8 σοᾶ πο σιαβ. 

7 Ἐν.δὲ τοῖς περὶ τὸν.τόπον.ἐκεῖνον ὑπῆρχεν ̓  χωρία 
Νοπ ἵπ ἍᾖΤἴπο [ρατί5] αροιιέ ἀῃαῦ Ῥ]ασο ΝΙΘΙΘ᾽ Ἰηπᾶς 

τῷ πρωτῳ ἸΊς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀνα- 
Ῥο]οπρίπρ ο ἴπο οπΙεξ ο ἴπο Ἰε]απᾶ, Όγ ΏΛΏΙΘ Ῥυυ]αβ, πλο Ἠστίπς 

΄ ς ” - ς , ΄ ο. ’ 

δεξάµενος ἡμᾶς Ἀτρεῖς ἡμέραςὶ Φφιλοφρόνως (ἐξένισεν. 
ποοεϊὶνεᾶ 18 ΤηχοῬ ᾷαγα 1π Αα {ΤΊοΠάΙΥ να Ἰοάᾶσεὰ [ας], 

8 ἐγένετο.δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ Ίδυσεν- 
Απά 16 Παρρεπεᾶ πο Ἅ«Εαίπες οἳ Ραρ]ας 3{0ΥΟΥ8 5ιπᾶ  οάγεοι- 

τερίᾳϊ συνεχό ’ ἴσθαι" ὺς ὃν ὁ Παῦλ ἰσελ- ρἷᾳὶ συνεχόµενον κατακεῖσθαι' πρὸς ὃν ὁ Παῦλος εἰσε 
ΕΣΥ Ἀορρτεδθεά Αγ 1]1αγ, ο ποπ ΌῬρααἱ ἨΠατῖης οι- 

θὼν καὶ προσευξάµενος, :ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο 
τογθᾶ απᾶ ἈἨΠανίπρ ρταγεᾶ, ἨΠαντίπρ ]αἱᾷ οἳ [15] ὅπαπᾶς ἈλΠίΐτα ουχοά 

«η, ΄ ο µ νε Νοεμ» . 
αὐτόν. 9Ὁ τούτου ποῦν γενοµένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ "ἔχον- 
Ἠϊτα, Σπ ἴποτεξοτθ ΠανΙηπρ {πκοη Ῥ]ασο π]5ο ἴἩθ τοδῦ ἩπΠο Ἀαά. 

τες ἀσθενείας ἓν τῇ νήσῳ!ὶ προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο 
Ππβτπαϊμίος π ἴμο Ἰδιαιά οπΊπθ πα πνετο Ποπ]εᾶ : 

10 οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς, καὶ ἀναγομένοις 
πτΏο 3ἱ5ο ππὮ ΠΙΠΥ. Ἠοποισ Ποπουτεά 35, Άπᾶ , ΟἨ 5οὐδίηρ βα]] 

ἐπέθεντο τὰ πρὸς ὑτὴν χρείαν.!" 
άποαγ Ἰα]ᾶ οἩ [α8] χο ἐπίπρς 1ος [ουσ] ποοᾶ. οξ 

11 Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἔν πλοίῳ παρακεχει-, 
Απᾶ αξθοτ ἰηωτοῬ πιοπίηπς πε 5αἲ]εά ἄπ αἃ 5υἱρ πι ΙεἩ πασά 

µακότι ἐν τῇ νήσῳ, ᾿Αλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ  Διοσκούροις]Ἱ 
ψηπιθετθᾶ ἵπ ἴμο ἰδιαπᾶ, απἩ ΑΙεχαπασίατ, ΥὮ απ θµδίᾳη [πε] Ῥϊοροισί, 

19 καὶ καταχθέντε εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν Ρὴμέρας 
Απά Πατίῖης θεση Ῥτοιρηί ο αὖ ΡΥΥΑΟΝ5Θ «πιο τοπα]ποᾶ. "ἆαψ8 4 

τρεῖςἹ 19 ὅθεν περιελθόντες κατηντήσαµεν εἰς Ῥήγιον, καὶ 
11ηχθθρ, Ὑ/ῃοποῬ Ἠαν]πρ Ροπο τομπᾶ τε θχγϊ]γεᾶ 9Φν ἈἘἩλορίατα; απᾶ 

5 -ἵ- τι (γεαᾶᾷ α οετύαίη ο ιιαπὐν) ΤΈΤΑΥΥ. 
6 πρὸς ἀλλήλους ο εγον 11 ΤΥΑ. 

Ἀ μεταβαλόμενοι ΤτΑ. 
τι δὲ 4] (0118) ΠΊΤτΑ. 

χρείας Ὠσεᾶδ ΙΤΊΙΑΤ, 

ἆ εἶδαν Ίν. 

1ΤΤΓΑΥΥ. 

υ ἀπὸ {χοΠΏ ΤΤΤΓΑΤΨ. ο διεξελθοῦσα Αγ. 
Σἀποτιναξάμενος '. κξ ἐμπιπρᾶσθαιτ. 

ὶ αὐτὸν εἶναι θεόν ΤΤΤΤΑΥΓ. κ ἡμέρας τρεῖς Αα.  Ἱδυσεντερίῳ 
) 1 Ὦἳ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθεγείας 11ΤτΑ.. οτὰς 

Ῥ ἡμέραις τρισίν 1. ἳ 



ἄΣτΠΠ. Αοτ 5 
ν ---- ης Ἴ ϱ ς 

μετὰ µίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι 
ΑΕἴες ΟΠΘ ἀπ, “Πανίπῃ "οοιαθ -οπ "α "5ου{Ἡ ἈπΙπᾶ. ΟΠ ἴπθ 5εοοπἀ ἆαγ 

ἤλθομεν εις Ποτιόλους' 14 οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρε- 
ΨηθσβπΙις Ὦᾖὗο Ἐαίθο]ῖ: πήπετο Ἠανίπρ Εουπὰ Ῥτοίηχοαι πο Ἡθτθ 

κλήθηµεν αἐπ”' αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά: καὶ οὕτως "εἰς 
θηἰχοωρᾶ πια “ἴπθπι ᾖο”γοπιαῖη Ὁάασβ βεγεπ. Απά ἴπιβ το 

τὴν Ῥώμην ἤλθομεν.ὶ 16 κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες 
Ἔοπιο Ὑ/θ 681Π6, Απά {μθποθ {πο Ὀτοίπτει ἩΠατίπρ Πεμτά 

τὰ περὶ ἡμῶν "ἐξῆλθον! εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν 'ἄχρις' 
{19 ἐΠῖπρβ οοπορχπίπσ 8 σβτηε οι ῦ το πηθοῦ π8 85 αγ 88 

᾽Αππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν' οὓς ἰδὼν ὁ Παὔῦ- 
[1π6] πιατ]κεῦ-ρ]αοο οἱ ΑΡρρίης απᾶ Τητοθ αγετπβ; π]ῃοπι "βεεῖπς Ρα], 

λος, εὐχαριστήσας. τῷ θεῷ ἔλαβεν θάρσος. 
Ἠατνίπρ ρῖτεη (παπ]κς το ἄοᾶ ο ἴοοκ οοὐταρο. 

16 “Οτεδὲ "ῆλθομεν! εἰς Ἅ Ῥώμην Σὸ ἑκατόνταρχος παρέ- 
Απά π]εη το 6ΒΏΙΘ το Ἔοπιθ ᾖἴπο οεηζατῖοη. ᾱςθ- 

ὅωκεν τοὺς δεσµίους τῷ στρατοπεδάρχῃ'' ὅτῷ δὲ Παύλῳ 
Ἡγετεᾶ ᾖΊ1λο ΡΥΙδΟΠΘΙΒ {Το ὕπο οοπιπιβηάες οξ ἴπε ϱΑΠΙΡ, Ῥαΐῦ Έα] 

ἐπετράπη!" µένειν καθ. ἑαυτόν, σὺν. τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν 
νγας β]]οπεᾶ {ο χοπιβῖπ Ὦν  Ἠϊππβο]ε, ὙυΠΙἩ ἴπο Ἅππο Ξκερυ «πῖτα 
| , 2 , ῃ « ε / ω 7 λέ 
στρατιώτῃ. 17 ᾿Ἐγένετο.δὲ μετὰ Ίμέρας τρεῖς ’συγκαλεσασ- 

αβο]ά1ετ. Ἅπᾶ Τζ οΆχπε Το μαξβ αξύετ -4λγβ ᾖἴητεθ 3οα]]οᾶ 5ΐο- 

θαιὶ «τὸν Παῦλον! τοὺς ὄντας τῶν ᾿Ἱουδαίων πρώτους" 
Ρεΐπες ΞῬαυ]  ἍἨοβθ πΠο ῄΠοτοθ 3οξ/1πθ Ἅὄὅσεπβ α1ςΗ16Ε 30Π68, 

συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, Ὁ᾿ Άνδρες 
πα Πανίηρ 3οοπιθ “Ἱορείμος ᾖ3{Πεγ Ἠθ 58ἷᾶ ᾖἴο Ίποπα, Μετ 

1 δὶ λ / κ. . Ι ” δὲ . / ν -”- λ ” Ἀ - 

αοε φοι; εγω ου0οεν εναντιον ποιησας τῳ αῴῳ Άη τοις 

Ὀτείητοεη, 1 Σποϊπῖηρ “αραϊπβῦ Πανίπρ 4οπθ ἴμθ ῬεορΙθ ος {ἴῃπο 
” ” ΄ ’ α « / ΄ 

ἔθεσιν τοῖς πατρῴοις δέσµιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην 
30ΗΒΡΟΠΙΒ. ααποθδίτοι αὁ ῬΕΙΞΟπΠοΣ ἔτοπι 1εγαδα]επι τις ἀε]ϊγετεᾶ 

εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων' 18 οἵτινες ἀνακρίναντές µε 
ἀπίο 1ἴπθ ἨἸαπάβ οξ{πο ἘΓοπαπβ, πνπο Ἠατίηρ οχαπα]πεᾶ 1Ώθ 
ο] ΄ ελ Ελ ο 4 ΄ 9. ῬΡοὴ 

ἐβούλοντο ἀπολῦσαι, διὰ΄ τὸ µηδεµίαν αἰτίαν θανάτου 
. πίδμεᾶ το 1θὐ [πηθ] Ρο, ὮὈεοσαίι5θ πιοῦ 9ΠΘ οα.15θ οἳ ἀεαῖἩ. 

ὑπάρχειν ἐν ἐμοί. 19 ἀντιλεγόντων.δὲ τῶν ᾿ἹΙουδαίων 
πιβ ἴλθτθ ἵπ Ἰθ, Ῥαϊ “ρθαχίπρ “αβαϊπεῦ [515] 1ἴ1ο 37698 
” ΄ μ , / ς) « ” ν 

ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καΐσαρα, οὐχ ὡς τοῦ.έθνους.μου 
1 πιΒΒ οοπιρο!]εᾶ {0 ΑΡΏΡεΒ] {ο Όπρας, ποῦ 488 5ΠΥ πα Ιοη. 

ἔχων τι «κατηγορῆσαι.! 20 διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν 
- Γπανίπρ Σαηγύμῖηρ 3ἵο ΄1αγ ᾽αραϊποῦ, Έοτ ἍΠῖ "ποτείοτθ α1ρ8159 

παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι" ἔγεκεν' γὰρ 
1 οὐ]]οᾶ Εος τοι Τοβεθ απἁ νοβρεαξκίο Ἅᾖ{[σοι]; {ος οἩ πεοοιπῖ ΟΕ 

τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν-ἄλυσιν.ταύτην περίκειμαι. 
ιο Ἠορθ οξ 1βτας] 1Πἱ8 οΠαΊη. 1 Ἠαγο ατουπά [παε]. 

21 Οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν "εἶπον,ὶ υ--- οὔτε γράμματα {περὶ 
Απά ἴπεγ ᾖἵο Ἠ]πα βαῖᾶ,  µπεϊῖπες ἉἸείίετβ οοποεγηϊῖης 

σοῦ ἐδεξάμεθα! ἀπὸ τῆς Ιουδαίας οὔτε παραγενόµενός τις 
{περῬ τεοεϊγοᾶ Έτοπι ζπάφα, ηΟΣ Ἠανίπρ αιτἰγεᾶ ΑΠΥ 9Π8 

τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ 
οἑίπο ὮὈτοίπτετ χεροχθᾶ ος ΒΒίά βπγίηῖπρ 3Ξοοποεγπίπρ “περ 

πονηρόν. 3232 ἀξιοῦμεν.δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ «φρονεῖς' 
αον1]. Βυ ντε ἑΠῖπ]ς πνε]] Έτοπι {περ Ἅᾖ{οπθας πΠμαῦ ίποι {Ρ΄π]κοςέ, 

4 παρ ΙΤΤΤΑ. ζ ἤλθαμεν εἷς Ῥώμην 1; εἰς την Ῥώμην ἤλθαμεν ΤΤτΑ, 
ᾖλθονι. ἵ ἄχρι ΤττΑ. 
Σ---ὃ ἑκατόγταρχος .... στρατοπεδάρχῃ ΕΤΊΤΑ. 
ΙΣσυν- π. 3 αυτὸν Ὦθ ΑΙΤΊΤΑΥΥ. υ ᾿Εγώ, ἄνδρες αδελφού, 1 ΤΤΓΔΑ., 
Α εἵνεκεν τ. 9 εἶπαν ΙΤΤΝΑ, {ἐδεξάµμεθα περὶ σοὺῦ1, - 

πορείΠογ: 

7 εἰσήλθομεν ππθ 68ΠΩΘ 11 ΤΤΑ; εἰσήλθαμεν ττ. 

401 
ΑΕἴο; ΟΠ0Θ ἅπγ {ἴπο 
εουίἉ πτπ]πᾶ ἍᾖοῬ[ουν, 
Ἀπά ᾖἩὙνθ ΟΛΠΙΘ {ἴ]πθ 
ηεσχί ἆπγ {ο Ῥι{θο]ς 
14 ποτ πθ Σξουπᾶ 
ὈτείἨτεΠ, απά γ/ΘΥΕ ἀθ- 
βἰτεὰ ο ἵαιτγ πΠίἩ 
Ώιεπα Βετεπ ἆασς: απᾶ 
8ο πα Ἱνοπί ἰοηατᾶ 
Ἔοπαο, 195 Απᾶ ἔτοτα 
«ποπορ, ''Πθπ ἴἨθ Ὦτθ- 
Ίητεη Ἠεβσᾶ ΟΕ Ἡς, ἴπεγ 
68119 {ο πιεθί 118 45 115 
Ά5 Αρριϊ ἔογυπι, απᾶ 
Ἔπο {ητερ {αΤΕΓΠΒ: 
Ὑνποπα πΠεη Ῥατ] βαἲν, 
Ὦς {παηκοᾶ ο, απᾶ 
νοο]ς οοταρο, 

16 Απᾶ Ὑππεπ νθ 
οβπΙΕ{ο ἨἘοπιε, {ἴπθ 
εεπμχῖοη  ἀθ]]τετεᾶ 
ἴἩο ᾿ΡΣΙ5ΟΠΘΓΣ {ο {ῃθ 
οβρίαϊα οξ {Πε ριλτά : 
Ῥυΐῦ ῬΡαυ] ν/ας 5αΏογθᾶ 
{ο ἆποα]] ὮΥν Ἠϊπιςε]ῷ 
πήῃ α βο]άϊες {λπαῦ 
Ἱερυ Ἠϊπαι, 17 Απᾶ ἵε 
Ο6ΛΙΩΘ {0 ΡΒΡΒ, μα βΕί6ς 
{ητεο ἀαγς Ῥρα] σβ]]εά 
{πο ομ]εί ΟΕ {Πε ζεπβ 

8 ὙΠοη. 
ΤἨθγ Ὑ/Θ6Γ6 Ο60ΟΠ18 ἴορε- 
1πες,Πεδα]ᾶ Μη{ο ἴποπα, 
Μειπ απά ὮῬτείηπτεη, 
ΤποιρΏη 1 Ἰανο οὐπι- 
το]θίεά ποίη]ηρ αραϊπδίς 
Τε ΡεοΡ]ε, ος οµβίΟΠΙΒ 
οἳἑ ους 1ΣΑΐΠυτε, γοῦ 
πθς 1 ἄε]ίγετεά ρχτῖ- 
ΒΟΠΕΥ {τοπα 2 6γα58]οπα 
1Ππῖο ἰπθ Παπάς οἳ ἴΠθ 
Ῥοπιαης, 18 Πο, πνπεη 
Πεν Παᾶ οχβπιἰπθᾶ της, 
ππιου]ᾶ Ἠανε 1εί πιε Ρο, 
Ῥεσβιβθ {ἴἨετο γ/Β5 πο 
68159 οἳ ἀθαίῃ Τη πιο, 
19 Βαΐ πηεπ {με 1εννβ 
ΕΡΗΚΟΘ αραἰηςί δὲ, 1 ντας 
οοηβίτα]ηθᾶ ἴο αΡρροαΙ 
ππ{ο Ο583ΗΥ; ποῦ ἵμαῦ 
1 Ὠαᾶ οαρΏῦ {ο αοὐαβθ 
ΏΙΥ παίίοη οξ. 20 Ἐος 
{Η18 οπςε Όὕπετο[ογθ 
Ὥατο 1 εα]]οᾷ ἔοχ σοι, 
το βεθ Ίσα, απὰ Το 
βρθα]ς πηίὮ οι: ὉὈε- 
οβµ5ο ἴ]αῦ Εοἱ ἴπε πορθ 
οἳ Ίδγαε] Ι απι Ῥομιιᾶ 
ση λἩ (Ἠ]5 οΏαίη. 21 Απά 
ΤΠεγ βθὶὰ απίο Ὠίπ, 
Ὢοθ ποεϊίπεγ τεσεϊτοᾶ 
1είῦετβ ουῦ οἳ ο μάρα, 
οοποεχηϊἩς ἴπεε, ποῖ-, 
1ἨΏες ΑΠΥ οἳ ἰπε το-ἱ 
ΊΏτεη (παῦσππιο 5Ώον/-! 
εἆ ος 8ΡραΚε Άπγ Ἀλτπα[ 
οἳ μεθ. 22 Ῥαὺ πθ 
ἀθδῖτο ἴο Ώθαχ οξ ἴπες 
πιΏβύ ἴποι {(Π]π]κεςῦς 

5 Ἴλθαν 6ΆΤΏ8 τΊτα 
ν - τὴν Τ. 

Υ ἐπετρόπη τῷ Παύλῳ (οπιδέ Ὀν{) Η1ΤνΑ, 
ο κατηγορεῖν 1ΤΤΙΑ. 



405 
{ος αν οοποογηΐπς {]ι]α 
εοοῦ, πο ἆποιυ ἴπαί 
«τοσΥ πνηοχο 16 Ἰβ ΒΡο- 
Κεη αραἰπδῦ. 23 Απά 
ΠΟ ΤΠπογ Ἠπᾶ αρ- 
Ῥοϊηίοᾶ Ἠΐη Αα ἆπσ, 
Τ]ιθτο σΏΊηθ ΤΩΑΠΥ Το 
Ἠϊπα ἴπίο Πῖ ]οᾷρίηρ; 
το ΥΥΠΟΙΠ ηο οχροιπᾶοά 
απ ἐεβέϊβοᾶ ἴλο ἹΙπρ- 
ἆοπα οἳ ἄοἀ, ρεγδαρδά- 
Ίπς ἴἨΠεμι οοποργηῖπρ 
1ο5ᾳ5, ῬοίὮ ουί οἳ ἴπο 
Ίασ οἳ Μο5οβ, απᾶ σι 
ο πο Ῥτορποίβ, ΕΓοι 
ποτ ῖἩρ 11] ογεπῖηρ. 
24 Απά 5οππο Ὦε]]εγοά 
ολο τπΊπρν π/Π]οῖὮ Υ/οΓθ 
ΒΡΟΚΟΠ, Απᾶ 5οπΏο Ῥο- 
1ογεᾶ ἨἩοῦ. 25 Απᾶ 
ν]ιον {Πεγ αρτοεᾷ ποῦ 
ΒΠΙΟΗΡ  1ΤΠοπικθ]γες, 
τμ γ ἀερατίεῖ, αξίες 
εμας Ῥαυ] Ἰπᾶ εροκοεπ 
ους πνογᾶ, ἸΝα]] 5ραχκο 
ἔπο Ἠοῖγ ἄποςυ ον 
Ἠλιι]ας πο Ῥχορπεῦ ππ- 
το οἱ: Γ4{ΠθΥ5, 26 547- 
Ἰμῃ, ἄο ιιπίο {5 Ῥου- 
Ρίο, απᾶᾷ καγ, Πεατίηρ 
Σο Ν)λα]] Ὠσατ, πιά επα]1] 
ιοῦ ιπάργδύιπᾶ; απᾶ 
εουῖημ γε ς5Ηβ]] ϱθοθ, απᾶ 
Ἱοῦ Ῥεγσεῖτο: 27 1ος 
Ίπε Ἠειτί οξ ἡΠῖβ Ῥεο- 
Ῥ]ο. 15 π/αχεᾶ ῥτοςς, 
Πᾶ, ἴΠείς 68Υ96 34Τθ 
ἁυ]] οἳ Ἠθατίης, αιιᾶ 
1Ποῖχ εγεὺ Ἠατο (πο 
ο]ορεᾷ; 1εβῖ ἔλλεγ 5που]ά 
πεο τί] ἐλει 6Υ6Β, 
Ἀπᾶ Ἠθαχ «να αγ 
ΘΗΣΒ, Αμᾶ αμᾶετρίαπᾶ 
νητΏ {είν Ἠεατί, απᾶ. 
Ε]οπ]ᾶ Ὦε οοπτοετί{εᾶ, 
απὰ 1 εποπὶᾶ Πεα] 
{Πεια. 28 Ῥο 10 Κποντ 
Τλογθίοτθ ππίο του, 
Ώλπὺ ἴλε εα]γαβίοη οξ 
οά 5 βεπύ Ἱπίο 1μθ 
6επ{1]ο8, απά (λαί ἴ]ογ 
ση] Ἠθας 189, 25 Απά 
ΨΠεηπ Ἡο Ἰπά εα]ᾶ 
{ηςᾳς5θ ποτᾶβ, ἴἩο 2 6υ8 
ἀορητίθὰ, απᾶ Ἰπᾶ 
Ειθαῖ τοαδοπηῖπρ βΙΠΟΠΡ 
{Πθπιςθ]νος, 

30 Απάᾶ Ῥαι] ἀπε]ε 
Έγνο Νο]θ 7θαΤΒ 11 Ἠ]β 
ο/η Ἠ]τεᾶ Ἠομβθ, απᾶ 
πεορ]γεᾶ αἱ] ὑπβῦ οππ1θ 
1π πΏ{ο Ἠΐτα, 9] ρτοβοἩ- 
1ηπρ. ἴπο ΚΙπρᾶοπι :οξ 
οᾶ,απάᾶ ἐξποΠΙΗΡ ἴΠοβθ 
Ὦήπρς σνΠ]οἩ «ΟΠΟΘΤΗ 
τἍο Τοτᾶ ζο6δας ΟἨτίαί, 
σι αἱ ορπῇβάεπος, 
πο Ἠπ]βη ᾖ{οτριάἁϊπρ 
Ἠϊπι, 

Εξ ἡμῖν ἔστιν ΙΤΤΓΑ, 
τι ἡμῶν γοιιχ ΗΤΤΤΑ. 
4 ὑμῖν ἔστω Α. 
1 Ἐνέμεινεν ΤΊτΑ. 

5 τοῦ λαοῦ.τούτου, καὶ 

ΠΡΑΞΕΙΣ, ΙΧΧΥΙΠ. 
ας 3 ε) νν - ε -. πο. ο ῶ νυν. 

-περι.μεγ.γάρ τῆς.αἰρέσεως.ταύτης γνωστόν Εἐστιν ἡμῖνι 
Έοχ Ἰπᾷσεᾷ π6 σωπιοθγΏΊπῃ 3Πῖ5 5εοῦ ἆκπουνπι 1ἱ 18 {ο τιβ 

ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται. 25 Ταξάμενοι.δὲ αὐτῷ ἡμέραν 
.λαῦ. οπεςγπ/ποχθ 15 ἵδ 6ροχεπ αραϊπαῦ, Απᾶ Βατίπε αρρόϊμθεᾶ ία Δ 47 

πήκον" πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες' οἵς  ἐξετίθετο 
6βΊ1Θ το ἨἈἶπα ᾖἵσ Ίο Ἱοάρίπς Ἅτπαπσ, Ἅᾖ{Το ηΊλοπα Ἡο αχρουπάςᾶ. 

΄ .. ΄ -” - ΄ ἀ 

διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, πείθων.τε αὐτοὺς 
α]]σ ιοβ]{γῖηπρ πο ἸΚἰρᾶοπι οἳ οᾶ, απᾷ ρεγβαφαϊπρ Ίποπι | 

4 3 -) - -” ΄ 

1τὰϊ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπύ.τε τοῦ πόµου ΚΜωσέωσ" 
1μο ΙΠ1πρβ οοποεγµίπρ Φοβιβ, Τοῦλ ἔτοπι {μο Ίαν οἳ 110568. 

καὶ τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωϊ ἕως ἑσπέρας. 94 καὶ οἱ 
απᾶ ἰ]ο Ῥχορβείβ, ΄ Έτοπι πποχπῖηπᾳ {ο οθἴεπίηρ. Απᾶ 5Ο9ΙΘ 

μὲν  ἐπείθοντο τοῖς « λεγομένοις, οἱ. δὲ ἠπίστουν. 
Ἰλᾶρεᾶ Ὑοχθο Ῥογςαπᾶθά οξ {Πε ἴἨὶπρ ΑΜάΚΕΠ, Ῥμῦ 6οπιθ ἀἰκυο]]ογοᾶ. 

95. ἀσύμφωχοι. δὲ" ὄντες πρὺς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόν- 
Αιιᾶ ἀϊςηρτεοῖπρ γη ἍΟΠ9 ΑποίἈος 11θγ ἄορατιεᾶ; '"Πατίπς 

τος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἕν, Ὅτι καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 
3ΕῃΟΚΘΙ αῬαα] - ὁποτᾶ “οπε, Πεϊ] πο Βρίχι {ἴο Ἠοῖγ 

ἐλάλησεν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας 
5Ροκθ τν Ἠςη]αβ νπθ Φτορπεῦ το 3Εαΐμετς. 

υπ) μῶν,' 326 Ἀλέγον,! Πορεύθητι πρὸς τὸν.λαὸν.τοῦτον καὶ 
1ος, ΒΑΥΙΗΡ, 6ο το 1Πῖ5 Ῥεορ]α, δυά 

οεἰπε,ὶ ᾿Ακοῇῃ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε' καὶ βλέποντες 
8ηγ,- Τη Πεατίης γθ ϱ1α]] Ἠθασ, απά 1η πο ν/ςο υπᾶεγς{απᾶ, απᾶ 5εοῖηπς 

βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε 327 ἐπαχύνθη.γὰρ ἡ καρδία 
Υθ 6Ἠπ]] 5660, απᾶ 1Π 10Ο πήδθ Ῥογοεῖτθ, Έοςσ Ὠᾳ5 Ρτούη {πῦ ἴπε Ἰεατῦ 

τοῖς ὠσὶν βαρέως Ἰκουσα», καὶ 
98 ὑ]ιῖ5 Ῥαορ]θ; Απά υπ] {πθ ΘΑΙΥ5 Ἡθαν]]γ Ίλαγ Ἠπτο Ἠεατᾶ, απᾶ 

τοὺς.ὀφθαλμοὺς.αὐτῶν ἐκάμμυσαν' µήποτε Ὦἴδωσιν τοῖς 
Τποαϊτ 6768 ἴπεγ απο οἸοδοᾶ, ᾖἸθοδῦ Ἅᾖ{ἴπογ»ποι]ᾶςθο νησι {μθ 

ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ καρδίᾳ 
6565, απᾶ υΙη πο 6415 πετ Βποι]ᾶ Ἠ6βΣ, απᾶ πνϊ]ι ἐἶλο Ἠοιτί 

συνῶσιν, καὶ ἐπίστρέψωσιν, καὶ Τἰάσωμαι!ὶ αὐτούς. 
άπου ϱ]λοα]ά απάετβζαπᾶ, παπά ποια] Ῥε σοππετἰθᾶ, απᾶ Τ ϱποι]ά επ] ἍΊποπι, 

98 Γνωστὸν οὖν Ἀέστω ὑμῖν,ὶ ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλητ 
Έπονπ Ίμοχεξοτθ 616 ἴογοι, {λαῦ ἴοίμοθ παύίοπα 1ψ δεπί 

τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ, αὐτοὶ καὶ ἀκούσονται. 99 "Καὶ ταῦτα 
ἲπο »α]ταῦΙοῃ. οἱ ἄοᾶ; απᾶ ἴἨογ τα] Ἠθας, Απά ἐπορε ἐμίπρε 

αὐτοῦ εἰπόντος ἀπῆλθον οἳ Ἰουδαῖοι, πολλὴν ἔχοντες ἐν 
Ἡθ ἩΠατῖπρ 5π]ᾶ Ἀπεπῦ ΄ΕπΑΥ Πο Ἅᾖ35επβ, «παποη ἍῥΣματίηρ 3ΑΠΙΟΠΡ 

ἑαυτοῖς, συζήτησιν.! ; 
Ῥήποιαςο]νος Ἰάϊδοιερίοῃ. 

90 "Ἔμεινεν .δὲ Τὸ Παῦλοςὶ διετίίαν ὅλην ἓν ἰδίῳ ΄µισ- 
Απᾶ Ἄηροᾶς ΣῬατ] ἔπνο “ΥΘΑΤΒ 1νγΠο]ο ἵπ Ἠϊῖςδ οππ ἨΠϊτεά 

θώματι, καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς εἰσπορευομένους πρὸς 
Ώουςε, Ἀπᾶ  πε]οοπιεᾶ 811 πο 6ΛΙΠΘ 1Π το 

” ΄ ΄ ᾿ ΄ [ιν ο 9 ΄ 

αὐτόν. 9] κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, καὶ διδάσκων 
Επι, Ῥτοο]αϊπαίπρ ᾖπθ Ἰλπρᾶοπι οξ ἄοᾶ, απᾶ Ἀἰοβολίης 

τὰ περὶ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ Ὑχριστοῦρ! μετὰ πάσης 
Το ὑμ]πρε οοποετπῖηπρ ἴἹιθ 1ιοτᾶ 7988 Οπτ]εῦ, πι ςἩ. α1] 

παῤῥησίας ἀκωλύτως. 3 
Σχοοᾶοπα πηΠιπάρτοᾶ]γ. 

Ἀ λθον ΗΤΊΤΑ. Ἅᾖἆ --- τὰ ΕΤπτΑ. κ Μωὺσέως αΠΤΤΙΑΝ. τετ. 
Ρ ἰάσομαι 1 5Ώα]] 118] τττΑ. 

.-6ε 29 Ι.ΤΊΓΑ. 

Χ ---χριστου Τι 

3 λέγων ΤΊτΑ. ο εἰπόν ατΊτΑΥΕ. 
χ -- τοῦτο (/εαᾶ ὑπ] 5α]ναἶοΏ) ΤΤΤΤΑ. 
σ--- ὃ Παῦλος (γεμᾷ Πε 8Ὀοάε) αν} ττδΥ. 

α-- Πράξεις Αποστόλων ΤΑ, 



“ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ἡ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 
30Ε “ΡΑΤΙ, ΣΤΗΕ 5ΑΡΟΡΤΙΙΒ ΤΗΕ πο ΓΠΤΗΕ] ΒΟΝΜΑΝ5 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ.Ι, 
3ΞΕΕΙΡΤΤΙΕ: 

ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος Ὁ]ησοῦ χριστοῦ,! κλητὸς ἀπόστολος, ἀφω- 
Τα], Ῥοπάπιαα οξ εκει Ολτῖςε, 9 σα]]εά βρο5{]6, βερα- 

ρισµένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ, 3 ὃ ' προεπηγγείλατο διὰ 
ταιοᾷ το µρβ]αᾷ Ωάϊπρβ οξᾶοᾶ, π]ηῖοϊ Ὦθ Ὀείοτο Ργοπαῖςεά {πτοαρῃ. 

τῶν προφητῶν αὐτοῦ ἓν γραφαῖς ἁγίαις, ὃ περὶ τοῦ υἱοῦ 
Ἠίς Ῥτορποίβ {π Ἀνιιίπρ Πο], σοποθΓΠΙΠΡ 39ΟἨ. 

᾽αὐτοῦ, τοῦ γενοµένου «ἐκ σπέρματος «Δαβὶδὶ κατὰ 
1», πἩο 68119 οἳ [1πε] 5οθᾶ οΕ Ὠατιᾶ αοοοτάῖηρ ἴο 

σάρκα, ᾱ τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἔν δυνάµει, κατὰ 
Περῃη, ὙνἩσ πγας πιαχ]εεὰ οαῦ Ῥοπ ΟΕ ἀοᾶ ἵπ ἍΛΆῬοπετ, καοοοτᾶῖπρ ἔο [1πε] 

πνεῦμα ἁγιωσύνης, ἐξ ἀναστάσεως νεκδῶν, ᾿Ιησοῦ χριστοῦ 
Βριτ]ς οἳ Ἠο]ίποςς, Ὦψ . τε5αττοοβῖοη΄ οξ Πιπε] ἀεκᾶ-- 1655 Οπτῖςε 

τοῦ. κυρίου-ἡμῶν, ὅ δι οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν 
ος Τιοχὰ; Όψ νλοπα ῄπθ τθοεὶγεᾶ ΄ ϱταο ΏΩημᾶ αροβί]α5ηῖρ 

εἰς ὑπακοὴν πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ὑπὲρ τοῦ 
ππίο ουριἴσπσθ ΟΕ 1411 απ]οης κα] {πο ΤΩΊΙΟΠΒ, ἸΤπ Ῥεηκ]Ε ο 

ὀνόματος αὐτοῦ, ϐ ἐν οἷς ἐστε καὶ ὑμεῖς, κλῆτοὶ ᾿Ιησοῦ 
λ]ς παχωθ, ΑΠΙΟΠΡ ἨἨοπα Αθ 35ο 7ο, ομ]]ᾳά οἱ ᾳο5π8 

Χριστοῦ" Ἰ πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς, θεοῦ, 
τὴ Μο α]] ἔ]οςο Πο ατθ 1π Ἐοπθ 'Ῥε]ονθά οξ αοᾶ, 

κλητοῖς ἁγίοις" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν 
ο] )οᾷ 51115: βΡτλοθ Ίογοι αηπᾶ Ῥο0ασ Ίοπι ἄοά ουσ Ἐαίμες 

καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ χριστοῦ. 
Ἀπά Τοτά ύεςσας ᾿ Οημτῖοῦ. 

8 Πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ-μου διὰ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ 
Ἐ]τείῦ, 1 (παπ]ς πηΥ ἄοά Ίπτοιρῃ ἆοδας Οπτῖςὺ 

ὑπὲρὶ' πάντων ὑμῶν, ὅτι ἡ.πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν 
Του οι] σου,, ἴπαῦ γοιτ {αἱ 18 αηπουπσθά πι 

ὅλφ τῷ κόσμφ' 9 µάρτυς γάρ μη ἐστὶν ὁ 
πο 18 Ἀφιπο]θ 11ο πνοτ]ᾶ Φος “Ὑ1ηθΒΒ 

Ὁ 

θεός, ᾧ λατρεύω 
αᾳοᾶ, πποπι 1 5εγτο 

ἐν τῷ.πνεύματί-µου ἓἔν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ.υἱοῦ.αὐτοῦ, ὡς 
τη τιγ αρἰτῖῦ 1π ᾖἴπο ῥρ]αὰ ὑλάϊπρς οἳ Ηῖ5 Φος, Ἱουν 

ἀδιαλείπτως µνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι, 10 πάντοτε ἐπὶ τῶν 
Ώποσα: Ίπρ]γ παρηθῖοι οΕγοα 1 πια]θ, μ]ν/αγ5 αὖ 

προσευχῶν.-μου δεόµενος, «“εἴπως' Ίδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι 
317 ΡΥΑΥ6Σ8 ΏεδοεσΏ1ἨΡ, 1{ΏΥ «ΑΠ ΤΠΕΑΗΡ ΠΟΥ αἲ Ἰοπρίμ1 ηΏα]] Όε ργοβροτεᾶ 

ἐν τῷ θελήµατι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς' 11 ἐπιποθῶ.γὰρ 
Ὦγ τΏο πνα]]. οἳ ἄοᾶ {οσοπθ ᾖ{ἵὸ τοι. Έοτ 1 Ίοης 

ἰδεῖν ὑμᾶς, ἵνα τι μεταδῶ χάρισμα ὑμῖν πνευµατικόν, 
ίορεθ τοι, Ἅἴπαῖ 8οπαο 3] ΄πιαγ ἱπαρητε Ρις 5µο Ίσοι ααριτ]θαα!, 

εἰς τὸ στηριχθῆναι ὑμᾶς, 19 τοῦτο.δε.ἐστιν, 'συμπαρα- 
{ο ἴπο [επά] “99 "εβιαὈ]ςπεᾶ γε, νπαῦ 19, 1ο Ῥε οοιαξοτἰσά 

ΡΑΤΌΤ;, α βοτναπἰ οἳ 
1θβας Ολτί96, οβ]]οά {ο 
δε αι 4ΡυβΕΙ6, δερατβί- 
εἆ μμίο {Ἠθ ροδρε! οξ 
ἀοᾶ, 2 (νΠῖοἩ ο Ἰπά 
Ῥτοπαϊςεά αξοτθ Ὦγ Πῖ8 
Ῥτορπείς ἵηπ {πο Ἠο]γ 
5οχἱρίἩχεβΒ,) 3 οοπσεχη- 
1Π5 ἍὮἩἨϊβ Θοη «0698 
Οµσῖςύ οχ Τιοτς, συ Ἠῖο] 
1νᾶ5 Πιλᾶθ ΟΕ ΤΏθ βοεᾶ 
οξ Ῥηπνίά αοσοοτά!ῖηρ {ο 
ΊΠο Βε5δη. 4 απᾶὰ ᾖς- 
οἸ]ατεᾶ {ο ὃε ἴλο 8οηπ οξ 
ἄοᾶ νηΠίἩ Ῥοντοχ, ῃο- 
οοχἀϊπρ το γῃΠο δρίτίέ οἳ 
Ἠο]πθδς, Ὁγ ἔλετενιτ- 
τεοβῖοα Στοπ] {Πο ἀἆθαά : 
ὃ Ὁγ πῆοπι νθ Ἠπνο 
χεοοϊγεά 6ης απᾶ 
ΔΡοβΕ]οςΠΒΙΡ, Έογ οὐσος]- 
εποθ ἴο ἴπε Εαϊϊπ α- 
ΤΩΟΗΡ α]] παῇΙοΠς, ΣΟΥ 
Ἠΐς Ἠπππις: 6 απΠΙΟΗᾳ 
ΝἨΟΠΙ 4Γθ Υθ 4]ςο ἴ]ιθ 
σα]]εᾷ οἱ ζερδας Οητῖςί: 
7 ἵο αἱ] ἰλαῖ Ὦο 
Έοππο, θε]ογοᾶ οἳ αωά, 
ομ]]εᾶ {ο ὃε «οαἱηϊδ: 
ἄταορε [ο νοι απᾶ Ρειςσθ 
1τοηι ἄοά ουν Ἐπίμες, 
Άπά ἴπο Τιοτᾷ ὅἆοδις 
Οητ]οί, 

8 Ἐϊται, Τ Παπ] πιγ 
ᾳοᾶ ᾖἰπτοιςδἩ αἆενις 
Οητ]ςῦ ξος γοι αἲ], τππο 
Ψοις Εαἰἴ]Π 18 «ροΚθιι οξ 
τητουιρλοιῦ ἰπε πποΙθ 
πνοτ]ᾶ. 9 Έοτ ἄοᾶ 18 
ΣΥ σν]ίηθςς, νΏοπι Τ 
Εετνο Ἱ τογ ορὶτίς 
1η ἴμθ ρο:ρε]ὶ οἳ Ιί8 
5οΗ, Ἅᾖἴπιαῦ µυ]μοιιξ 
οθαβίης 1 ΠηΛ]ο Ἰ1θῃ- 
θῖοη οἳ του α1π/αγσς ἵπ 
ΙΩΥ ΡΓΑΥΕΙΡ5; 10 πιακ- 
πρ τοαιεςί, 15 Ὁγ πἩΣσ 
ΙΏΘΕΑΊΦ ΠΟΥ αὐ Ἰεηπστμ 
1 παι]ρΏί Ἠπγο α Ῥτου- 
Ῥετοις 10άΣ1οΥ Ὦσ ἴ]θ 
νν]]] οἳ ἄοά ἴο ΄οοιπᾷ 
ππῖο σοι. 11 Ἐος Τ 
Ίοης ἴοεε τοι, ἔλαῦ Τ 
ππαΥ Ἱτηρατῦ αμῖο γοα 
8οΙΠο αρἰγ] ὑπ] ϱ1Ε0, τα 
ἴλο ο) γε ΠΙΑ Ὦο εδ- 
{αρ]ϊσῃμοᾶ ; 12 (ποὺ 8, 
{ππῦ 1 πααγ Ῥο οοἵῃ- 
Σοχϊοᾶ ἰορεῦπος πητὰ 

3 Παύλον ᾿Επιστολὴ πρὸς ᾿Ῥωμαίους α; Πρὸς Ῥω. ΤΑΝ; ᾿Ἐπιστολαὶ Παύλου. 
ΕἘρίκί]ες οἱ Ῥαυ]. 
Ααυϊιὸ αγγ. 

1ο [118] Βοππα!β τττ. Ὁ χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τττ. 
ἆ περὶ ΙΊΚΑΤΥ.΄ «9 εἴ πως ΙΤτΑ. {συν- ΤΑ. 

Πρὸς Ῥω. 
α Δανεὶὸ η Έα 



4ὐὰ 
γοι Ὦν {πο πιπέαα] 
ΣΑ19λ Ῥοῦλ οξ σοι απᾶ 
πηθ, 19 Νου ΙΤ ποπ]ᾶὰ 
ποῦ παβγθγοι {ᾳποταπτ, 
Ὀτείητεπἃ, Παῦ οξίοπ- 
πιει Ι Ῥαχροβεά {ο 
σοπιο ππίο τοι, (οα6 
στα Ιοῦ Ἠ1{πετίο,) παῦ 
1 πταῖρΏῦ Ἠατθ ΒΟΊ1Θ 
Στυϊῦρταοῦς οι α]ρο, 
ΕΤΕΠ 38 ΑΠΙΟΠΡ ΟἵΠετ 
ΕεπίΙΙθ, 14: 1 απι 
ἀοὈίου Ῥοῦϊα {ο τἴπθ 
ἄτεε]β, απᾶ {ἵο {πο 
Ῥατρητίηπςδ; ὈοῦἩ ἴο 
Ίλιθ πγβθ, απᾶ {ο ἴηθ 
ππγή5θ, 15 Θο, 85 ΠΑΟἩ 
Ά5 1Π Τηθ 18, Τ Αη τοβᾶγ 
Το Ῥτεβο]Ἠ {19 ΡοβΡε] {ο 
Ψοι ἐλαῖ Άτθ οὐ Ἡοπιθ 
Ά]πο, 16 Έοτ 1 απι ποῦ 
ΑεΏαταθᾶ οἱ ἴμο Ροβρο] 
οξ Οµτ]ςύ: 2ος 1δ 15 ἴπθ 
Ῥοπεχς οἳ ἄοᾶ ππίο 
ΒΛ]ναΛΙοη {ο 6ΥΕΥΥ 9ης 
νλαῦ Ῥομεγτείμ ; ἴο ἴμο 
76υ Ἀταί, Επᾶ 41βο ἴο 
'ηο Ατεεῖς, 17 Ἐοχ 
απετεῖπ 18 Ίο τῖρηί- 
ΕΟΙΒΠΘΘΕ οἳ ἄοᾶ τε- 
τορ]θᾶ Έτοτα Ξαἱ{Η Το 
ᾷβ 10: αξ1ῦ 19 ντ]ζύεη, 
Το αεί ϱΏα]] Ίπο Ὦσ 
Σα1σμ, 

18 Ἐοςσ ἴπε πταϊἩ οξ 
σοᾶ 15 τογοβ]θᾶ ἔτοπα 
Ἠεατεή αραἰηδύ καἲ] 
πηροᾶ]ποξδς οαπά ππ- 
αΙβΏίθοπβποςς Οξ πΙεΠ, 
Πο Ἠο]ᾶ ἴπο τα 
ἴπ παπτ]ρΏίεοαδηθΒς ; 
19 Ῥεσαιιβθ ἔπαῦ νΏΙσοἩ 
ΙΏΔΥ Ῥε ΚηΟπΏ οἳ ἄοᾶ 
18 τηρπ]{εδὺ 1η ἔπεπι: 
1ος ἄοᾶ Ἠαῦα ΕἸεπεά 
ἓὲ απῖο ἴμετι, 20 Ἐος 
Ἔμπο Ιπν]β]ρ]ο {μίπρβ οἳ 
Ἡ]τω Έχοπα {πο οτεβΏῖοπ 
οξ τηε πγοτ]ά ατο ο1εβτ]γ 
ΕΕΕΠ, Ὀεῖηρ ππᾶεχβίοοᾶά 
ῶγ ἴπο ὑπΐπρα 1λαί το 
Χηβᾶς, ευεη Πϊ8 οἰετπό] 
Ῥούγεχ απᾶ ἀοάπεαᾶς: 
Βο Όμαί ἴΠεγ ατο νη(Ἡ- 
ου εχοῖςε: 2] Ώεοβαςθ 
{λαῦ, πει {Που ΚΠΘΤΥ 
ᾳοᾶ, ἴπαογ ρ]οτῖβεά 
Πΐπι ποῖ 48 ο, πεὶ- 
1πειν πεχο μαηκ{α]; 
Ῥαῦ Ὄθυβπιο τναῖη 1π 
απεῖς ΙπιββΙΠΑΡΙΟΥΡ, 
Απᾶ {Πεῖτ ΕΟΟΗΡΗ Πεατί 
σγαβ ἀβτκοπθᾶ. 22 Ἐτο- 
Ἔθβδίηρ {Πεπηβθ]γθς ο 
ῶο π1β8, ἴμου Ώεσβταθ 
10015, 25 ππᾶ «Ώβπρεᾶ 
1ο Ρρ]οτγ οἳ ἴπο ππ- 
οοττιρἰρ]ο ἄοαᾶ Ἱπίο 
ΒΏ 1ΠΙβΡΘ τηβᾶο Ί1χο ἴο 
οοτταρθ]θ τηατ, απᾶ 
Έο Ρ1Γᾶ8, απᾶ {ομτ{ουῦ» 
θὰ Ῥθαξία, απᾶ οτεερ- 
ἄπρ (π]ηπρα. 24 ΊΓΠετε- 
40τ6 ο 81βοΟ Ρ4τθ 
ΊἨοπτι αρ ἐο ππο]εβη- 
11985 ἵΏτοιρῃ {πο 1α50Β 
οἳ {ποῖτ οπ Πεατῖς, ἴ9 

ΠΡροΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, 1. 

κληθῆναι" ἔν ἡμῖν διὰ τῆς ἔν ἀλλήλοις πίστεως ὑμῶν.τέ 
πορείπες ΑΠΙΟΠΡ γοι, ἔβτοαβΕ. ππθ Ίπ ὅοπθ “αποῦζἩος 4811, ΤῬοίλμτοασφ 

καὶ ἐμοῦ" 15 οὐ-θέλω.δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι πολ- 
Απᾶά π1Ιπθ, Ῥαϊ 1 ἆο πού πΊβῃ γοα ᾖο ο βποταπὸ, Ὀτούμδεα, Ίἴλαῦ τη 

΄ -- Ν ” ” - 

λάκις προεθέµην ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ 
ΤΊπαΘΒ 1 Ῥτοροβθά ἴοσοπιθ ᾖΤο Ψοι, απᾶ πας Πιπᾷθχρᾶ απ] {πο 
ὃν / - - 

δεῦρο, ἵνα Εκαρπόν τιναὶ σχῶ καὶ ἐν ὑμῖν, καθὼς 
Ῥοεεπῦ, ἴπαῦ ων ντή 1β0π1θ 1 ταὶρΏῖ ἨΦτο 45ο ΑΠΙΟΗΠΡ τοι, κΔοσοτᾶΐπρ 88 

καὶ ἓν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν. 14 “Ἑλλησίν τε καὶ βαρβάροις, 
8180 ΑΠΠΟΠΡ' ἴπθ οἴπεσς ΤΑ ΌΙΟΠΒ., Ῥοῦ]Ἁ {ο ἄτεθΚκβ απᾶ ΛῬατρατίαης, 

ο μ η , Ψ] , οι ε{ Ἂ να 
σοφοῖς-τε καὶ ἀνοῆτοις, ὀφειλέτης εἰμί' 16 οὕτως τὸ κατ ἐμὲ 
ῬοῦἩ οπςθ απᾶ απ]πίο]]ρεαπῖ, 4 ἀθερίος Ταπι: βο 86 1ο. ΤΠθ᾽ 

πρόθυµον καὶ ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώ εὐαγ- 
[ἔπεχε 15] τομάίπεςς  ὅα]βο “Ίο 7γοα 5πΠο [Ἴατο] Απ "Ποπιο 1ο 3Αηποιποθ 

γελίσασθαι. 16 οὐ γὰρ.ἐπαισχύνόμαι τὸ εὐαγγέλιον Ιτοῦ 
419 Ρ]αᾶ ἠάΐπρα, Έος Τ Άτα ποῦ ΑβΠατιεᾶ οἳἑ πο µρ]αᾷ ὑάίπρ οἳ ἴπο 

χριστοῦ"' δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ 
Ομεὶςῦ: 3ος Ῥοπες ΄ ΟΕ οᾶ 1ξῖ υπίο ΒΑ]γαίίοπ «ο 6ΤεΤΥ οπθ μαῦ 

πιστεύοντι, Ιουδαίῳ.τε Ιπρῶτον! καὶ Ἕλληνι. 17 δικαιοσύνη 
Ῥελεσες, ῬοῦἩ {ο πετ τοι Απᾶ Το ἄτοοεκ: Στὶρ]ύθοϊιιςΠΘΒΒ 

ἂρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, 
1ΐ0Υ οἳ ἄοᾶ ἵη Στη 148 τετεα]οᾶ ολο ΣΒΛ{Η. το «Σία 

καθὼς γέγραπται, -«Ὁ.δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. 
βοοοτάῖτπα α8 15 Ὠα8 Ῥεεπ ντ] νετ, Ῥπῦ πο ᾖΠπευ Ὦν Αα ελα]] το. 

18 ᾽Αποκαλύπτεται.γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν 
Έος 1πεχο 18 τετεα]εά ὉταϊὮ οἳἑ ἀοᾶά άτοπι Ἠεβγεη προαι αἱ] 

2 Ἰ. Ν ” / ελ ΄ .” Δ ” / 3 

ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐἓν 
πηροᾶ]ῖηπεβς απᾶά απχΙρΏίθοµςΠΘΒ οξ πιεπ πππο Ἅ«ἴ]ο ατα τα. απ 

ἀδικίά κατεχόντων. 19 διότι  Ἂτὸ.γνωστὸν τοῦ θεοῦ 
Ἁαπχϊρ]ιύθοαβΏθςΒ Ἠο]ᾶ, Ῥεοβαβο {πα πηιῖο]ι 18 «ποπ. οἳ ἄοά 

φανερόν ἐστιν ἔν αὐτοῖς, ὁ.Σγὰρ.θεὸς! αὐτοῖς ἐφανέρωσεν' 
Ὠηπη]{εα Ἅᾖή8Β ΑΤΙΟΠΡ ἴμεπι, Ίος 6οά νο ἴπεπι µπιαμὶξεδίθά [10]; 

20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως. κύσµου τοῖς 
Σ0Υ ἴῃο Ιπγίςδίρ]ο ἐπΙπρβ οἳ Παπ ἍΈτοπ οτοβῖοη οἳ Γυπ6] πγοτ]ᾶ Ὁγ ἴπο 

ποιήµασιν . νοούµενα καθορᾶται, ἥ-τε ἀῑδιος αὐτόῦ δύνα- 
ΤἨ]ηρ» πιαᾶο }Τεϊῖπρ ππαετβθοοᾷ Ώχο ρεγοοϊγεᾶ, Ῥοῦμ Ξεύειπαὶ 18 ΡΟοπΘΣ 

µις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους. 21 διότι 
Απᾶ ἀῑτιπιγ; 1ος 3µο 3ρο 1ἴπεπι πνιζποαῦ εχουςε, Ῥεοβιβθ 

, µ , ῃ « 4 ὁ9 Ν 1 / 
γνόντες τὸν θεόν, οὐχ ὡς θεὺν ἐδόξασαν ἡ Ἰεὐχαρίσ- 

Ἠανίηρ Έποφη ᾳοᾶ, ποῦ 35 ἄἀοά ἴπεγ ρβ]οτῖβεᾶ [Ηίπα] ος πετο (μβηΚκ- 

τησαν;! ἀλλ”! ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς-διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ 
Σα]: η] Ώθοβηιε ταῖη 1π 4Παῖτ χορδοπῖηρα, Ἀπᾶ 

3 / ς 2 ΄ α) .” δί . 99 ΄ - 

ἐσκοτίσθη ἡ ἀσυνετος αὐτῶν καρδία’ 322 φάσκοντες 
ππας ἀαχ]κοσιεᾶ ἴμο “υηιλοιὺ απᾶοτβίαπᾶῖπρ 3οξ 3ὔμεπα 1περτῦ : Ῥτοξθνδίπρ 

εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν, 329 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ 
Μοῦθ Ἅνήσθ ᾖΊπεγ Ῥεσαπαρ Σο0Ι8, Απά οἈβηρεᾶ  Ἡθ ΡΊοιτγ οξ ἴπθ 

ἀφθάρτου θεοῦ ἓν ὁμοιώματι εἰκόνος φΦθαρτοῦ ἀνθρώπου 
ἀποοιταρίρΙθ ἀοᾶ Ιπίο Αα 1ΕΠΘΒΒ ΟΕ 8Ώ Ίπιαρθ οἳ οοτταρύ]Ῥ]θ ΤΩΒΏ 

καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 394 διὸ ᾿Ἀκαὶὶ 
Απᾶ οΕὈϊτά απᾶ αιαάγαρεᾶΒβ Απᾶ οχεερῖΏπρ ὑπίπρβ. Ἰποτεξοτε 8180 

παρέεδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν.καρδιῶν.αὐ- 
Ἄρανο “αρ 3μπετα αΩοᾶ Ἱπ Ίπο ἀεβίτθΒ οἳ ἐλθίσ Ἠεβτίβ 

τῶν εἰς ἀκαθαρσίαν, τοῦ ἀτιμάζεσθαι τα.σώματα αὐτῶν ἐν 
ἵο ἨΠΠΟΙΕΑΠΠΘΑΒΒ, 8ο Ρο Σἱςλποποιχθά ᾖϕπεῖχ 3Ροᾷ1θ8 Ῥδύγ/θθη, 

. ΄ 

Ε τινὰ καρπὺν ΑΙΤΊΤΑΥΓ. Ἅ --- τοῦ χριστοῦ α1,ΤΊτΑΥΥ. ᾖ [πρῶτον] 1, ᾿Χ θεὺς γὰρ αιστιαπ/, 
πὐχαρίστησαν ΟΙΠ1τΑ. το ἀλλὰ Ττ. Ὦ --- καὶ ΠΙΤΙ[Α]. 
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- ν - ο πν-- 

οἑαυτοῖς Ἱ 95 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν 
ὁπεπιεοῖγερ : πο ολαπρεᾶ. 1μθ Ίχαϊα οἳ ἄοᾶ Ἱπίο 

- ϕ 3 3 ΄ η. 3 / - ΄ 

τῷ ψεύδει, καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῷ κτίσει 
Σα]βολοοᾶ, απᾶ χεγετεποεᾶ θπᾶ Βοττοά {Πθ οτεαίθᾶ ὑπίπς 

παρὰ τὸν κτίσαντα, ῥὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας. 
Ῥεγοπᾶ ᾖήπι π]Ἱο οτεατεᾶ ΠΜ], π]ο 18 Ῥ]θββεά ἵο ᾖΤἴπο Άρεβ, 

ἁμήν. 396 διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς πάθη 
ΆππεΏ, Έοςχ {Πίβ χθβξοα ΄ρατο “πρ 3γηθπα αᾳοᾶ ο ΤΡΒΒΕΙΟὉΒ 

/ {/ 3 ἷ« ο) - / . 4 

ἀτιμίας' αἵ τε' γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν 
οἳ ἀἱδποπονσ, 5ΡοΐῦἩ "1ος “Έεπιπ]ε 3ΜΠοεῖτ σλαπρεᾶ 1πθ παϊυτο] 

” η 3 4 ΄ ο ς ΄ Ρ. Ἱῃ Ἄς 3 ε ᾳ ».2«ς Ἱ 

χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ «Φύσιν’ 27 ὁμοίως.τεϊ -Ραἱ οἱ 1άρρενες 
περ Ἀπίο {μην οοΠίτασΥ Το πηβίατο; απᾶ Ἰη Ί]]ς ΙΠΛΠἨΘΕ 815ο{πθ ἍΊτιβ]εΒ 

ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ 
Ἠανίηρ 16; ἴπθ τηβίιχα] πβθῬ οξ {πο 26πΠΙ81θ, ὙΠ6Γθ Ιπῃβπιθά 

ὀρέξει αὐτῶν ἀλλήλους, "ἄρσενεςὶ ἐν "ἄρσεσιν' 
εποῖχ 1ᾳ5ῦ πηβ]88 σα 18168 

ἀσχημοσύνην κατεργαζόµενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν 

τὴν 

ἔδει 

εἰς 
Μοπγατάβ Οἱ9 αποίΠος, 

3φῃαπαθ απγοτκίπρ "ου, Αλιᾶ ἴηθ ἉτεοοπἹρεη5θ ἨὙΠΗΙΟἩἈ παοῬ Π6 

τῆς.πλάνης αὐτῶν ἓἔν «ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 328 καὶ 
ΟΕ ἰΠαῖχ ΘΙΤΟΥ 1π λμαπιςσο]τοἙ χοοδϊτΊπρ. : Απά 

καθὼς οὐκ.ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἓν ἐπιγνώσει, 
βοοοταῖτπρ ας ἴλου ἀῑὰ ποῦ ΑΡΡΙΟΤΘ 3ᾳοᾶ 1ἱο ΄Ώλγο Ίτπ [υΠεῖσ] Κπον]εᾶρε, 

παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεν τὰ μὴ 
3ραγνο "πρ 3γποπα αᾳοᾶ ᾖἵο ΑΠ ππβρρτοτΙΏωρ πιὶπᾶ, ᾖἵοᾶο ᾖ1ἴπΙπρβ ποῦ 

καθήκοντα, 399 πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ,  Ἱπορνείᾳ,! 
απΐηρ; Ῥοϊπρ 8]]εᾶ σνῦα 811 παπτὶρηίεοισπεςς, ΣοΓΠΙσΒΤΙΟΠ, 

Ἱπονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακίᾳ'' μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, 
Ψϊοκοᾶπεςβ, ΟΟΤΘΙΟΠΡΗΘΕΒ, ΤηΑ]ἱ0θ: {11 οξεπτσ, πιυτᾶετ, κἰτίέο, 

δόλονυ, κακοηθείας' Ψιθυριστάς, 90 καταλάλους, θεοστυγεῖς, 
ΕπΙΙθ, οτί] ἀεροςίθ]οιβ; ὙΠίΒΡετεσς, β]απάρετετς,  Ἱαϊεξα] {ο ἄοά, 

ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετῖὰς κακῶν, 
1Ππβο]επί, Ρτοιιᾶ, παιηβῖπς, ἀπτεηίοις οἳ οτί] μάηρς, 

γονεῦσιν ἀπειθεῖς, 9] ἀσυνέτους, ἀσυνθετούς, ᾱ- 
το Ῥαχεπίς «ἀῑσορεάιεωῦ, π]θλοαυ απᾷετείαπάίπς, Ῥογβάίοας, ππζμοαε 

στόργους, πἀσπόνδους,' ἀνελεήμονας' 99 οἵτινες τὸ 
ηβίυτα] αΠεςΓΙΟΠ, ἀπιρ]ασλ)]9, ππτηθγοίξα] ; πιο 1π9 

δικαίωµα τοῦ θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ.τοιαῦτα 
τΊρ]ηθεοας Ἰπάρπιεηῦ οἱ 4οᾶ Ἠατνίπρ Ἓποππ, ἴπαῦ ἴπος δα ἔμῖπσς 

πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὗ µόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, 
ἀοῖτπρ πποτίηπγ οἱ ἀθαῖῃ Ἅαἴε, ποῦ οπ]γ Ἄθμετ  Ἀρτασίὶςε, 

ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν τοῖς πράσσουσι». 
ὍΌπϊῦ α4ἱβο ατο σοπδεπ/έῖηρ ο ἴποςο {παῦ ἄο ᾖ{[ἴπεπτ]. 

9 Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, πᾶς ὃὁ κρίνων' 
ὪΠιετθξοτθ ἍΙπεκοιξββρΙθ Ἅἴποι ατὀ,Ο ππβΏ, ΕΥΕΥΥ οΏ6 πΠο ]αᾶροςῦ, 

σς 4 ῃ Ν ν / 
ἐν ᾧ-γά κρινεις ΤΟΝ ἕτερον, σεαυτον κατακρινεις᾽ 

2ος ἵπ ἔλαῦ Ἰπ πυἨΙοἩ ἴλοι Ιαᾶροξὺ ἰπο οἴπος, 'Ἠγεε]ξ Ίποι σοπάρπιπρςύ : 

τὰ. γὰρ αὐτὰ πράσσεις ὁ κρίνων. 32 οἴδαμεν Σδὲ" ὅτι τὸ 
20Σ {Πθ ΒΕΠ {Πίηρα ἔμοι ἀοεδι πλο Ἰπᾶρεςί, 3ΎΠο «που 1υαῦ ἴλαῦ πο 

κρῖμα τοῦ θεοῦ ἐστιν κατὰ ἀλήῆθειαν ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαῦτα 
ἀπάρταεπό οξ ἄοά Ἱδ αοοοτάπρίο ἰταίῃ ροή ὕἨοςο εμας β5αοἩ {ΠΙπρβ 

πράσσοντας. ὃ λοργίζῳ δὲ τοῦτο, ὦ ἄνθρωπε, ὁ κρίνων 
4ο, Απάᾶ τεοκοπεςί ἴποα (1, ο ΙΩΒΠ, πιΏο Ἰαᾶρεςυ 

τοὺς τα.τοιαῦτα πράσσοντας καὶ ποιῶν αὐτά, ὅτι 
ἔοςο ἐπαῦ ΒΠοἩ ἔπίπρβ ἄο, Απᾶ Ῥταο[ῖςεςσύ ἴπετα [1ηΏσεε]{], ἰπαῦ 

ο αὐτοῖς Ι/ΓΊτΑ. Ρ δὲ1,. 4 ἄρσενες ΕΙΠτΑΤΓ. ς ἄῤῥενες τ. 
Ε--- πορνεία ατιΤΊτΑΥΓ. 7 κακίᾳ πονηρίᾳ πλεονεξία, 1.» πονηρία κακίᾳ 
σπόνδονς ΙΤΊτΑΥΥ. Σ γὰρ {9οτ τ. 

αρα: 

408 
Ἅ ( 

ἀἱεποποας «ποῖς οπτι 
Ῥοδᾶἱεβ Ὀεύντοεη ἔπεπι- 
Βε]γεα: 25 τν]ο επαηροά 
{πο ἐχαϊλμοξ ἀοᾶ Ἱπίο 
1ε, απᾶ τιοταπἰρροᾶ 
Απά βεγνθᾶ {πο ΄οχει- 
Ίπχθ ΤΙΟΙΟΘ ἴΠαπ. {πθ 
ΟτΘΔΊΟΣ, ππο {8 Ὀ]αφερά 
2ος ετοτ. ΑπηθΠ, 26 Ἐος 
ΤΠΙβ σαπβοθ ἄοᾶ ρατθ 
Ίπεπι πρ ππίο νί]ε αέ- 
280 ί1ΟΠΒ: ΕΟΓ ΘΥΘΙ ἐποίσ 
ΊΤΟΠΙΘΏ ἀῑᾶ «Ἡαπρείπθ 
Ώβῦττα] Ἡδο Ἱπίο ἰπαί 
πυἙπΙοὮ 18 αραϊηςίέ τπα- 
νπτο: 27 απᾶ Ἰ]ουν1βθ 
Ά]5ο {Ἠθ πε, Ἰθατίπς 
ἴμο παύιτα] πςδο οἱ ἴποθ 
ΤΝΟΙΙΒΗ, ὮῬαγπεᾶ . 1π 
Μπεῖτ 1πβῦ οπθ ὑοπατᾶ 
Ἀποίΐπες; Ίποπ τν 
ΏΙΘΩ ποχκίηςσ Ίἴπας 
πγἡΙοἩ 15 απς8οπα]γ, απᾶ 
χοοθεῖνΙηπρ ἵπ Ίπεπι- 
Βε]τοβ {μαῦ τουοπιρεηςσθ 
ΟΕ ἴπεῖγ ΘΙΤΟΓ ἹΠΙοἩ. 

:ΥΤΩ5 πηθεύ, 28 Απιά εγοπ 
38 ἴπεγ ἀἱᾶ ποῦ 1] Κο ἵο 
τεἰαῖπ ἄοά ἵπ τα 
Ἐπονν]εᾶρο, ἄοἆ Ζατο 
Ίπετα ΟΥΘΣΓ Το Αα ΓΘΡΤΟ- 
Ῥαΐο πα]πᾶ, {ο ἄφἴποΒβθ 
νπίπρς ὉἩΙοἩ ανο ποῦ 
οοπτεπ]επί; 29 Ῥεῖτπα 
Ἠ]]οᾷ νη(Ἡ αἲ] απτὶρ]Ώῦ- 
ΘΟΙΘΗΘΒΕ, {ογηΙοβ/ΙοἩ, 
'Ψισκκθᾶπθεα, οοτείοαβ- 
Ἡθ5ς, πβ]οϊοαςπεξδΒς 
Σ]] οἳ επνγ, παπτᾶες, 
ἀεοθαίε, ἄεσοῖς, ταῃ- 

ν/ἩΙΒΡΘΓΕΣΒ, 
90 ῬασκβίζετΒ, Ὠαίετα 
οἳἑ ἄοά, ἀοεδριθε[α], 
Ῥχουᾶ, Ὀοαξίθτε, 1η- 
τοελμίοχς οἳ ετ1] ὑπίπρα, 
ἄἰξορεα]εη{ {ο ρατεπίς, 
91 π]ιιποαῦ ἩαπάεΓ- 
κίαηᾶϊπρ, οονεπαπί- 
Ότεακετς, σιἰποιιῦ πῃ- 
Ταταὶ αβθοίοηῦ, Ίτῃη- 
Ῥ]ασαδ]6, απταεχοϊ{α]: 
92 πν/]ο Κποννίπςσ ἴπθ 
Παάρπισπί οξ ἀοᾶ, ἴπαῦ 
ΤΠαογ τνΏῖοα οοπιπα1ς 
516Ἠ {ΠΙΠρβ ἄτο ποτ. 
οξἑ ἀεβίῃ, ποῦ ΟΗΙΥ 4ο 
"πο 5418, Ῥαῦ Ὠαπνθ 
Ῥ]6βδιτο ἴπ ἴπεπι ἰπαῦ 
4ο ἵποτα., 

ΤΙ. ἘΤπετεξοχε ἴποι 
Ἀτὸ Ἰπεκομςαρ]ε, Ο 
ΤΊΔΏ, ἈΠοδοθνος ἴμοια 
ατὸ [ηβυ ]αάρεςί: Μος 
ποτε] ἔποι Ἰαάρεςο 
Ἀποίπετ, ἴποι οοη- 
ἀθιπποςῦ {Ἠγεεί]ε; Τους 
ἴποιι παῦ ]αἀροςί ἀοεςῦ 
{πο 6ατ1θ ὑμ]πρς. 2 Ρα0 
ππθ ατα 5πτο {παῦ τηθ 
ἠαάρπιεηί οξ ἀοά ἵδαςσ- 
οοτάῖπβ ἵο ἱταίῃ α- 
ῥαϊπδυ ἴπῆεπι πΠῃϊοη 
οοπαπαῖ6 ΒαοἩ ἸΠΐηρς. 
3 Απάᾶ (Πϊπκοςς ἴποα. 
1η, Ο πανῦ, ἴπαῦ 
Παάρεςῦ {πεπι πΠπῖςἩ 4ο 
51Η (ΠΙΠρ5, απᾶ ἀοεβε 
ἴπθ Β8Ταθ, ἴπαῦ ἴποα 

. αβῥεσω Τ, 
Ἱ ε-- ᾱ- πλε. 3. 
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Αλα]έ 9βοπρο {πο ]μᾶς- 
πιοπὺ οἳ ἄοά2 4 οτ 
ἀοκρὶκοθῦ Ίλοα ᾖἴπο 
τῖσ]ο» οἳξ Ἠϊς ρποοά- 
Ὠθβό απᾶ ΣΟΓΏΕΙΤΑΠςΘ 
απ ]οηρραβοχίπς/ ποῦ 
Κποπίπρ ᾖἴπιπῦ ᾖ1πο 
Ροοᾷποβς οἳ ἄοᾶ ]ομᾶ- 
εἵἩ λιεθ {οτεαρεπ{αηςσοῦ 
5 ἙῬπΐ αξίος Τησ Πατᾶ- 
ὮθΘ55 απᾶ Ἱπιρεπ]θεπό 
Ἱοανὐ ἱγεβρατορί πρ αἩ- 
ίο {Ἠγεο]ξ νιταίἩ α- 
Εαἱπδυ ἴηο ἅπγ οἳ 
ναί Ε)λᾷ τογε]αίῖοι 
οἳ {πο τΊσηθεοις ]πάρ- 
τηθηῦ οἱ ἄοᾶ; 6 πΝπο 
πηΙ]] τοεηᾷςχ {ο 6ΥοΣΥ 
ΤΙΠΏ ΑοσοτᾶῖΏρ {ο Ἠ]8 
ἀοεάβ : 7 {ο ἴπεπι πο 
Ὦν Ῥαεπῦ σοπῖπι- 
Ὢπσθ 1η πε]] ἀοῖπρ 
ποο]ς Τοτ β]οτγ απά 
Ίοπουχ απᾶ Ἱταπποτίέλ]- 
1, οἴοτην] 1119: 8 ραῦ 
πιΏίο ἴλΏετπι ἸἨπί ατο 
οοπίοεπῦΊοιβ, απᾶ ἄο 
πιοῦ ο)αγ {πε (τα{Ἡ, Όας 
οὗαγ απχ]β]Ώ{σοτιβΏθΡΒ, 
ἀποϊρπαΙοη ΑπάτατΏ, 
9 (τιρα]πῖοη απά ΑἩπ- 
Ριιδ], προη ΕΤΕΥΣ 5ο] 
ΟΕΠΙΑΠ {λα ἀοεί] ετῖ], 
οἳ ἴπο ὧον Πτι, απά 
Ώ]5ο οἳ {πο (εοπΏῖ]ο: 
10 Ῥαΐῦ ΡΊοσγ, ποποις, 
Αλ Ῥεημσςθ, ἵο ΘΝΕΙΥ 
1ης ᾖἴπαῦ πτνοχκοία 
Εοοᾶ, ἴο {19 Ζουν Ἠτεί, 
Ἀπά αἱςδο {ο ἴπο (6επ- 
άλ]ο : 11 {ος {πετο Ἰ5 πο 
τεβρες! οξ Ρ6Ι5ΟΠ8 σϊ{Ἡ 
ϱοι. 12 Ἐοχ 88 ΙΗΛΏΥ 
85 Ἰατο βἰπποᾶ ν{Π- 
ουῦ ασ πα] αἱξο 
Ῥεσ]βὮα π(πους Ίατη : 
ΏΑΠά 88 ΠΙΒΏΥ 38 Ἠαγθ 
αἴπηρᾶ 1η {πε]ατ) επα]] 
Το Ἰαάρεά Ὁσ {πο Ίαν; 
183 (Τογ ποῦ {πο ἨΘΑΤΘΥΒ 
οἳ 1π9 Ίαν αγε Ἰαξῦ 
Ῥεέοζθ :4οᾶ, Ἐαπέ {πο 
ᾶοοχς ο {1ο Ίαν) εἩα]] 
τε Ἰαβίϊβεᾶ, 14 Έοτ 
Ψ/ηπεπ {πο (εἠ(Ι]εΒ, 
ὙὍυηΏ]σ]ἃ Ἠπτο ποῦ {πο 
Ίατν, ἆο Ὁγ πβίαχο πε 
1Πίπρθ οοπ{ία]ηοᾶ η 
1πο Ἰανγ, ἴΏθρο, ΠητΙηρ 
πιοῦ ἴηο Ίαν, 4τε 
1Αν απίο {Ππεπηρο]γες : 
15 πΠΙεῃ «πει {πα 
σνοχ]ς οἳ ἴπο Ίων ουτ]ί- 
Ίοπ ᾖ ἴποῖτ Ἱεπτίβ, 
αποίγ οοηβσἰοηΏσθ᾽ 4]βο 
ὍομτΙἩρ Ἰ1ίπΠθΒ», απᾶ 
ἐμεῖ ἰποιμηίβ {πο 
άΠΟΙΑ γ/η]]ο ποοιιρῖηρ 
ος εἶ-ο οχεποῖηπρ ομςα 
Ἀποί]μογ!) 16 ἵπ {με 
ἆπς ποπ ἄοά εΏα]] 
ἀμάρε {λε 5εοχείς οξ- 
Ἠ]οὮ Ὦγ Όονυς Οπσῖςὺ 
Αα ζσοοχᾶἰηπρ {ο Ώγ ροβ- 
Ῥυ]. 

17 Ἐε]ο]ᾶ, ἴποα ατὶ 
οα]ἱοᾷά Αα ὧεν, απᾶ 
χοβῖθςί 1Π 119 Ἰαὺη, αλλά 

Σ -- μὲν ΙΤΤτ, 
ἀΤΊταΙΥ. 

Ε χριστοῦ Ἰησοῦ τ., 

Σ ὀργὴ καὶ θυμός αΓΤΤνΑΥΓ. 
α--- πῷ [1]1ς, 

ΠπΡοΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, Π. 

σὺ ἐκφεύξμ τὸ κρῖμα τοῦ θεοῦ:ι 4 ἣ τοῦ πλούτου τῆς χρη- 
Όποια α]ια]6 66ο. ρε 11ο ἠπᾶσταςηπῖ οἑ ἄοάδ ος ἴπθ πίσπες ο ἴπο Ἰμά- 

στότητος αὐτοῦ καὶ τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς µακροθυµίας «κατα- 
11858 οἳ Ἠΐπι απά ἴπεο {οτῬεαχαπσθ απᾶᾷ Ίποθ Ίονρ-ραποχῖηρ ἀεορίκοςε 

φρονεῖς, ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς µετάνοιάν σε, 
Ίποι, ποῦ ΚπονΊπρ ἴπαί πο Ἰϊπάπθββ οἳἑ ἄοᾶ ἴο τεροπίβπορ ᾖἴ]ιθθ 

ἄγει; ὅὃ κατὰ.δὲ τὴν.σκληρότητά.σου καὶ ἀμετανόητον 
1οπᾶς 2 Ῥαῦ αοσοτᾶῖηπρ {ο Τηγ Ἠαχάποεβ απᾶ ἀπηρεπ]ίεπο 

καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἓν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ ἀπο- 
Ἱεπτί ὑχεαβιχθδί πρ {ο {Ἡγεο]ξ οπταίἃ τπτ Αα αγ οἳ πταίπ απᾶ | χθ- 

καλύψεως Κδικαιοκρισίας τοῦ θεοῦ. 6 ὃς ἀποδώσει ἑκάστῳ 
νε]αβίοπ. οἑ τἼρΏίεοις ἠπᾶρπιεπῖ οἑ αοᾶ, ππο Ἡ]]]τεπᾶογ Ἅᾖο 6Ο 

κατὰ τὰ ἔργα.αὐτοῦ. Ἴ τοῖς μὲν καθ ὑπομονὴν ἔργου 
ποοοχάϊηᾳίο Ἠ]β πο: {ο ἴποςβο {πας νι επάιταπορ 147Νοτκ 

ἀγαθοῦ, δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν, ζωήν 
Εοοᾶ, ΡΊοΙΥ απᾶ Ἠοποῦισς απᾶ Ἱποοσταρθρι]έσ ατε εοεκῖηῃρ-- 1ΐο 

αἰώνιον. 8 τοῖς δὲ ἐξ ἐριθείας, καὶ ἀπειθοῦσιν Σμὲνὶ τῇ 
εὔεγπβ]. Ῥμῦ {ο {Ίοβθ οἱ οοπεπί]οηπ, απᾶ  ἍΆΠο ἀἱπορογ 1π9 

Ε) Α, ’ Γι ” 3 ια 7 . 3 3 ΄ Π 

ἀληθείᾳ, πειθομένοις-δὲ. τῇ ἀδικίᾳ, θυμὸς καὶ ὀργή, 
παθα, Ῥαῦ οΏογ. πητϊρΕίοοΙΒΠΘΒΒ--- Ιπάϊρηαὔῖομ απᾶ νταίἩ, 

9 θλίψις καὶ στενοχωρία, ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ 
ὀχιρα]αθίοι απᾶ ρίχαῖν, ΟΠ Ἅ«ΘΥΕΙΥ βοι] οἵτιαα Ἅᾖἴππῦ 

κατεργαζομένου'! τὸ κακόν, Ιουδαίου.τε πρῶτον καὶ Ἕλληνος" 
πνοτχκ6 ου ον, Ῥομ οἳ ὖεπ Λτες Ἀπᾶ ο ἄτοςξς; 

10 δόξα.δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ 
Ῥαΐ ᾳ]οτγ απᾶ Ἡοποις απᾶ ἍἨΎε80θ Το ΕΥΕΙΨΟΜΘ ἰπαί πνογκς 

ἀγαθόν, ᾿Ἰουδαίφ.τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι' 11 οὐ.γάρ.ἐστιν 
ροοᾶ, ῬοίἩ 4ο ἆευ Ἀτευ, Απᾶ ἍᾖὉἵο ἄτεε]ς: ΣΟΥ Τἴηεχο 18 που 

προσωποληψία! παρὰ τῷ θεῷ. 19 ὅσοι.γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, 
χεεροοῦ ΟΕ ῬοΓβοπ6 στη ἄοά, Ἐος 15 τπαΏΥ ης γ{(λοαῦ Ίαυν βἰππσς, 

ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται' Καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ 
πηλ]ιοαῇ 1α1Υ π]βο θλα]] Ῥοσίε ; ΛΠᾷ 38 ΠΙΠΏΥ θβἵη ἍΊ8γ/ βἰππεᾶ, ῶγ. 

νόµου κριθήσονται, 19 οὐ γὰρ ὁἱ ἀκροαταὶ ὑτοῦ! νόµου δίκαιοι 
1ατ αΠα]] Ῥο ]αάρεα, (1ος ποῦ ἴπθ ἍΆθατετβ οξ πο Ίαπ [ατο] 1αβί 

παρὰ ἔτῷ! θεῷ, ἀλλ᾽ οἱ ποιηταὶ τοῦ! νόµου δικαιωθήσονται. 
πντἩ ἀοᾶ, Ῥαῦ 3Ὁθ Ἅἆἀοετβ ΛοΕίπθ ἍΊαπ ΕΠΦΙ1 Ῥο ἠαδυἱβοᾶ, 

14 Ὅταν.γὰρ ἔθνη , τὰ μὴ νύµμον ἔχυντα φύσει τὰ 
Έου ΠΠΟὮ . ἨπίΙοπβ πνπ]οἃ "που ανν "μαγπο Ὦγ παίητε με {πίπρΒ 

τοῦ νόµου Ἀποιβ, οὗτοι νόµον μὴ ἔχοντες, ἑαυτοῖς εἶσιν 
οΕ {Πο Ίαπ Ῥχαοίῦϊρθ, 1πθρε, 199 Ἡοῦ ἨατΙηΡρ, ᾖΤο {Πεπιεε]τες 8τθ 

νόμος 15 οἵτινες ἐνδείκγυνται τὸ ἔργον τοῦ νόµου γραπτὸν 
8 Ίαν; πιο Ὀ Όλο 11θ Ἠτ/οε]ς ο πο Ίαπ πιτ1τθη. 

ἐν ταῖς.καρδίαις αὐτῶν, “συμμαρτυρούσης! αὐτῶν τῆς συνει- 
1π τλοῖσ Ἠοατίς, ρεατίηῃ "πίνπεςς σι Λ"ὑμεῖτ 1σοῦ- 

δήσεωξ, καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντω» 
βοἱοποθ, απᾶ Ὀθίπεοη ΟΠ Ωποίμες Τμο ἍτεββδοΒήηΡΒ ΔΟΟΠΒΙΠΡ 

ἢ καὶ ἀπολογουμένων, 16 ἐν ἡμέρᾳ 'ὅτε κρινεῖ ὁ θεὺς 
ος 15ο ἀθ[επάᾶῖηρ |) ἵπ ϱ ἀπ ἩὙἩΊΘη 3ΒΗΑΙ]3]αᾶβο ᾿οά 

τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων, κατὰ µτὸεὐαγγέλιόν.μου, διὰ 
1πθ µαεοτεῖΒ οξππεΏ, Ἀοσοτάῖηρ {ο παγ ρ]αᾷ {4ἱ1ρΒ, τν 

Ε᾿]ησοῦ χριστοῦ.! 
Φεβαβ Ολτ]δῦ, 

17 Ἀ'Ίδει σὺ Ἰουδαῖος ἐπονομάζῃ, καὶ ἐπαναπαύφ Ἰτφὶ 
Ίο, Ίἴποα Ά ζ6υ Ἀτὸ παταεᾶ, Απᾶ χοθβῖεβὺ 1η ἴηο 

3 προσωποληµψία ΙΤΊΤΑ. 
ἆ ποιῶσιν ΗΤΤΤΑ. , εσυγ-τπ. 

Ἀ εἰ δὰ Ῥιιῦ 15 αιπττΑ υγ. ἓκ-- τῷ ἴλο ΗΗΤΙΑΝ. 

ν--' τοῦ ἴ1θ 
Γῇ ἵω νλ]ςο) 11Α. 
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νόμῳ, καὶ καυχᾶσαι ἐν θεῷ, 18 καὶ γινώσκεις τὸ θέλημα, καὶ 
Ί19ν5, πιᾶ  ᾖἈῬοιδῦεῦ Ἱπ αοά, πᾶ Ἰπουοδί ᾖἵἴο τν], ππᾶ 

δοκιµάζεις τὰ διαφέροντα, κατηχούµενος ἐκ τοῦ 
Ἀρρτογοδύ Ἅᾖ{1ἴπο {Πίγρς ἐπαέ ατθ π1οχΘ οχοθ]]θιξ, Ῥοΐηρ ἱπβυχαοῦεᾶά οαῦ οἳ ἴμθ 

νόμου" 19 πἐποιθάς.τε 'σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶνάι τυφλῶν, 
Ίων "ΑΠᾶ Εχῆ ροτρπβᾶθᾶ [ἐἩαἱ] {μγβο]ξ αραὶᾶ ατὺ οξ [1μ6] οηπᾶ, 

φῶς . τῶν ἐν σκότει, 20 παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον 
8 Πρ]λῦ ο ἔποςο η ἀπτ]ηςβε, Άπ Ἰπαῦγήοβοχ οξ Γύμο] οοΙΙϱἩ, 4 θηρας 

Ψηπίων, ἔχοντα τὴν µόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας 
οἱ ΙηξαπίΒ, Ἠανίππ ᾖἴπο Ἔ0ΓΏ} οἳ Κποπ]εᾶρθ απᾶ οξἰπο ᾖ-ταῦἩα 
ϱ) - , ρ :. γ ' , ιἩ σον 2 
ἐν τῷ νόμῳ' 2] ὁ οὖν  διδάσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὗ δι- 
1π ᾖἱπο , απ: ἴλποι ἴπθπ ἐξ {θπομθοῦ ΑποίἈοτ, Ἅᾖ1ἨΠγβε]ξ που 14ομῦ 

δάσκεις; ὁ κηρύσσων μὴ κλέπτειν, κλέπτεις: 392 ὃ 
Ἅμου ὑ6βομῦ ἴποι ἴἨλῦ Ῥχου]βίπιθβῦ ποῦ ᾖοβίθα], ἀοβῦ ἴποιδίεα] ὕποι ὕπαῦ 

λέγων μὴ  µοιχεύειν, μοιχεύεις; ὁ 
Ἀαγοε που 3ο σοπιπιῖς βἀπ]ίεσΥ, ἀοβὺ ἴποι οοπιπαῖς αἀα]ιετσ ἴποι επαῦ 

βδελυσσόμενος : τὰ εἴδωλα, 
ἈὈ]ποχτοςΏ 14918, 

«όμῳ καυχᾶσαι, διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόµου τὸν θεὸν 
18 Ῥοαβῦεβϱῖ, {Ἡτοπρῃ ἴπθ ἍἈ{ἐτβπδρτοββίοη οΕίΠο Ίαν , 3αᾳοᾶ 

ἀτιμάζεις; 394 Τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δ ὑμᾶς βλασ- 
"4ἱρλοπουτεξί "πο ὃ Ἐότ ἴπθ  ἍΊταπιθ οἳ ἄοᾶ ἔπτοαρα σοι - 15 Ῥἱ18- 

φημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς  γέγραπται. 326 Περι- 
Ῥπεπιθᾶ  ἍΑΠιοΠΡ 1ἴΠθ ἍἨΠΒίΙΟΠΒ, βοοοτᾶἶηρ 88 1δ Ἠπβ ουν πι] ρίθϐ. ᾿Οἰτοππι- 

τομὴ μὲν. γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόµον πράσσῃς ἐὰν-δὲ 
οεῖοπ «Ἰπᾶθθᾶ τος Ῥτοβῖς 1 ᾖ[1ηἩ9θ] Ίαν ἴποι ἀοεδῦ; ὭῥὈαύῦ 1 

παραβάτης νόµου ᾖς, ἡ.-περιτοµή.σου ἀκροβυστία :γέγονεν. 
Ά ΤΓΑΠΒΡΥΘΡΡΟΣ οἱ Ίασγ οι ατί, ην οἰτοππιοϊξίοα αποϊξοιπιοϊκῖοη ας Ώθοοιηθ.΄ 

τ { ΄ ὦ ” ΄ ο, ΄ 

26 ἐὰν οὖν ἡ ἀκροβυστία τὰ δικαιώµατα τοῦ νόµὀυ φυλάσ- 
ΤΕ ιοτθξοχθ πο πποϊτοαπαοϊσίοτ 01θ τεααἰτοηιεηῦς οἳ πο Ίωπ Κοθρ, 

σύ, "οὐχὶϊ ἡ ἀκροβυστία.αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται; 
Σποῦ 3119 “πποϊτουτηοϊβίοη 5ος θοϊχοαηιοϊείοι Απ] Ὦο χοο]κοπεᾶ 2 

27 καὶ κρινε ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβηστία, τὸν νόμον τελοῦσα, 
Ἀπᾶ "ελα]1]αάμο "ιο Ὃν παύιτο "πποίχοιιπαοϊςίοπ, 5ἱπο Ίαν »εα1β]1πᾳ, 

σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς  παραβάτην νόµου; 
ἴ]οο Πιο δυσετ απᾶ οἰτουτηοϊθίοη ΓβΥ6] Αι ΌΓΑΠΡΒΡΥΕΒΒΟΓ ΟΕ Ίων ῇ 

ἱεροσυλεῖς ; 29 ὃς ἐν 
ἀοδίῖ ἔμοι οοπιταἰξ βαοτγῖ]θσο2 Ίποι π]ο ἵπ 

28 οὐ.γὰρ ὁ ἐν τῷ-φανερῷ ἸΙουδαῖός ἐστιν, οὐδὲ ' 
Έος ποῦ Το {παί [Πποπο] οππαταϊν Ἆρ 06ν 15 πεϊνμος 

ἡ ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή" 399 ἀλλ ὁ 
ἐπ ουύπατᾶαΙν 1π Ώοσ] [15] οἰτοιτησϊείοι : Ῥαῦ ο ἵπαῦ [16] 

ἐν τῷ.κρυπτῷ Ἰουδαῖος, καὶ περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύ- 
Πιᾶἀεπ]Ιγ ἷ ϱ ζοπ [8 οπ6]; απᾶ οἰτοιτοοίῖδίον [15] οξ Πεασθ, Ίπ βρὶ- 

µατι, οὐ. γράμματι' οὗ ὁ ἔπαινο οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, 
εί, . ποῦ Ίπ]ουθες οἳ πΊοπι ἴπθ Ῥτβίςθ. [15] ποῦ ο ΤΩΘΗ, 

πόλλ’! ἐκ τοῦ θεοῦ. 
ναί οξ αοᾶ. : 

Ὁ Τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου, ἢ τίς ἡ ὠφέλεια 
Ὁ παῦ ἴποπ 16] {119 ΒαροσίοτΙῦγ οἳ ἴπθ 7ου 2 ος π]ηαῖ ἴἩθ ἍῬτοβς 

τῆς περιτομῆς;, 32 πολὺ κατὰ πάντα τρόπον. πρῶτον μὲν 
οἳ ἴπο οἰτσαπιο]αίοπι ὁ Μπον ἍᾖΊπ ΘΤουΥ ΜΤΒ: 3βτοῦ 
Γι] 9 Ἱ] ε/ / θ λ] ΄ ” ”. δν ῤ ευ 

ἀρὶ ὅτι ἐπιστεύθησαν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ. ὃ τί.γάρ, εἰ 
«ος {πα {που πγετο οπίταρ(οᾶ ντ] ἴμθ οχασ]θΒ οξᾳοᾶ. ἍΈοςσ πῄιαῖ, 1Ε 

ἠπίστησάν..τινες;' μὴ ἡ-ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ 
Ρποί 3 πο]ίογοᾶ 1βοτΠθ 2 Ξεποῖς «ππρο]θε 1119 135411} 150Ε 1“ᾳοᾶ 
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πηβκθας ἴ]λγ Ῥοηδύ ος 
αοᾶ, 18 απᾶ Ἰεποννοβῦ 
| γη], απᾶ αρρχον- 
εδὲ ἴπο ἴΠῖηρ5 ἰπαῦ Άτο 
1ΠΟΣΘ οχυο]]οπ, Ῥοῖηπσ 
ἀπβιτιοθεᾶ ους οἱ ἴιθ 
Ίμπν; 19 απᾶ ατῦ οὐµ- 
Άάεπί ἴπβί ἴποι 57- 
ΒεΙΕ ατῦ α ρι]ᾶς οξ 0)θ 
Ῥ]πᾶ, α ἨἩρ]λυ οἳ 6οτα 
πγπΙςοὮ ατθ ἵπ 4αχο55, 
20 Απ Ιπβίχαοίος οξ πο 
4001148, α ἴοαομες οἳ 
Ὄαρος, 'Πῖο Ἠρδί ἴἶθ 
ΣοτΏ οἳἑ ἸΚπον]εᾶσο 
Άπᾶ οἳ ἐπο ἐταῦἩ ἵπ ἴμθ 
Ίαν. 2ἱ "μοι {Πετε-- 
40196 πηῖοἃ 3Τεασ]λεςδί 
ΑΠΟΙἨΟΣ, {εασποδῦ ύποιι 
ποῦ {Ώγεο]Εῇ ἴποι πα 
ῬεθβσΠθεί βΤΙΘΠ 5Ποιι]. 
ποῦ βῦθα], ἀοσι ἴ]μοα 
βὐθο]2 202 ἴποι ἰπαῦ 
Βαγεξβῦ α πιηπ ΕβΠοι]ά 
ποῦ οοπιπαὁ αἀα]ήθιγ, 
ἀοξῦ που σοπιταϊῦ α- 
ἀπ]ίετγ Ίἴποα πας 
ἈρΠοχτοεβί 14ος, ἀοςῦ 
"ποια οοπιπα]ςββογ!]εσαῦ 
25 ἴποι ἴπαῦ πιακοςς 
ΤἩγ Ῥοαςῦ ο {πο Ία)ν, 
πητοισῃ Ὀτεα]ίτπρ ἴπθ 
Ί.ν; ἀἰδποπουτεςῇ ἐ]λοι. 
αοᾶ 2 24 Ἐου {πο παπ1θ 
οἳ ἄοά 15 Ρ]αη5ρποεπιθά 
ΑΠΙΟΠΡ 1πο (επίϊ]θ8 
πΠμτοαρῆ τοι, ας 1ο 18 
ππτισυεη. 25 ΕΟΥ οἵτοαπι- 
οἵβῖοη τοτῖ]ψ Ῥτοβίεί”, 
48 ἴποα Ίκορ ἴπο Ίαν; 
Ῥαῦ 8 ἴποια Ὦο ο Ὀτερ]ς- 
ϱΓ ΟΕ {Πο Ίαντ, {πγ οἵτ- 
ουπιο]ςίοπ. {5 τιπᾶραπ- 
οἴτοαπαοίξίοη. 26 Τηετθ- 
ᾷοτθ Ἱξ {Πο τιποῖσουπι- 
οἶδίοπ Ἱεερ ἴπο τὶαΒί- 
ΘΟΙΞΠΘΕΡ ΟΕ πο 18), 
ΕΠα]] ποῦ Ἠῖ5 αποῖγ- 
ουἀπιοϊδῖοη Ὦο σουηί- 
ϱᾱἆ ἴοτ οἰτοαπιοίεῖοτ 2 
27 Απᾶ εΒα]] ποῦ ἩΠ- 
οὐτοιπιοϊβῖοη π]ῖοι 18. 
Ὅσ παίπτο, 18 16 ἔαῑΠι 
1ποθ Ίαν, ]ἀάρο ἴλμορ, 
ὪΠο ὮΥ πο Ἰευίοτ 
παπά οἰγοιπιοῖρίοη ἀοξῖ 
{ΤΑΠΒΡΤΘΡΞ8 χο Ίαν 2 
28 Ἐοτ Ὠο Ἰ5 ιοί α ἆοΥ;, 
πυΏ]ςὮ 15 οπθ οὐ ὑπγατά- 
1: ποϊῃες ἃ {λα 
οἰτοιπησοϊδίοἨ, νώιῖοἩ 18 
οαπατᾶ 1η ἴμο Βε5ῃΏ : 
29 Ῥαῦ Ἡο ἵ α σεπ, 
ν/ἨϊοἩ 15 οπο Ἰπγγοτᾶ- 
1σ: απᾶ οἴτοιπιοὶδίοπ 
18 έλαί οἳ ἴμο Ὠδανῦ, ἵπ 
19 βρἰτ]ὃ, απᾶ ποῦ ἵπ 
πο Ἰομίετ; ἍἨἩν/ηο5θ 
Ῥχ8180 ἵ5 ποῦ ΟΕ 1161, 
Ῥαῦ οἳ ἄοα. 

ΤΠ. παπί αάτατ- 
19ρθ6 Ίπεηπ Παιν Όπο 
162 ος πΏπῦ Ῥτοβο 
{8 ἴ]ιεγε οἳ ογοιπαςὶ- 
βἰοΏῦ 2 Μαο] Θτοτγ 
ὉΥΥ : 6ἨΠΙΕΒΣ, Ὀεοβαςς 
τπαῦ απίο ἴποπι Ὑ/ΟΓΘ8 
οοπαπα]{δεᾶ {ϊθ οτβο]ος 

Κοὐχ ωπτι. «ἀλλὰ τε, Ἡ ἀλλὰ τς, 
2τ 

ΓἩω- γὰρ ττι[Α]. 
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οἳ ᾷοᾶ, 8 Τον π]αϊ 1ξ 
Βοπιο ἁῑᾶ ποῦ Ῥο]1ετο 2 
ΕπαΙ] {λοῖν απρε]ῖοξ 
χηβ]κο {ιο ξα1{ οἳ ἄοᾶ 
νηποαξ εβθοίῇ 4 ᾳᾷοά 
ξοτρῖᾶ : 7εΑ, Ιου οᾶ Ὀθ 
ἴχαο, Ὀαῦ επεΙ ΤΊΒΗ 8 
ασ; ας Τὸ ἶς νυτ]ίοἨ, 
Τπαῖ ἴποα ταἰρη{οβῦ Ὦθ 
Παδίιβεά ἵπ ἴπγ βαγ- 
1πρ8, απᾶ Ὥπσ]λἰοςί 
ΟΥΕΙσΟΟΙΑΘ Ὑ/Πεη ἴποα 
ΒΥ{1αᾶρεᾶ, 5 Βα{1ξοιασ 
υπτΙβϱΏίεοΙΒΠΏΟΒΑ σοπι- 
χηεηᾶ ἴπο τὶρηίεοιβ- 
Ώ858 ΟΕ ἀοά, ν/ηαἑ πα]. 
πο βα72 Ἱς ἄοᾶ απ- 
χΊρμίεοας ππο ἑπκαιηἃ 
νεηβοεαπσεῦ ( βρεα]ς 
958 8 ΤΙΕΠ) 6 6ο {οχ- 
πιά: 1ος ἴλεπ Ἠονί 
ΕΠβΙ] ἄοάᾶ Ἱαπάρο 1ἴπθ 
πγοτ]ά 2 7 Ἐοτ 1 ἴπο 
ἸταϊἩ οξἄοάᾶ ΒαἴΗ πιοσθ 
Αροππάρθάα ἴΠτοιρΗ ταγ 
1Ἡθ απίο 5 Ρ]οιν; 
ὉἩν τοῦ απ. Τ αἷξδο 
ἀαάροά 8 Α Βἶπποσ2 
8 Απά ποῖ γαἰ]εγ, (88 
ππθ Ὃε β]απᾶετοιβ]γ το- 
Ῥοχ{εᾶ, απά β5βοτὴε α{- 
Άττω (παῦ πο 5αγ;) Τεῦ 
τς ἆο οτί], (ραΐί ροοᾶ 
ΥΩΒΥ ΟΟΠΙθΘ2 ἍΥν:Π0β8θ 
ἀαπιπατΊοι 18 11908, 

9 παῦ ἴλμεπ2 Αθ 
νο Ῥεϊΐέος {λατ ἐλεγᾷ 
Νο, η πο πε: 40Υ 
ππθ Ἰωνο Όε[οτο Ῥτονεὰ 
Ῥοία ἆονβ απἀ «επ- 
11165, λα ῦ {πεγ αχε α1] 
αἈπάοςγ επ; 10 Ας ἵτ 1β 
αντ]θίεπ, Τ]1ετο ἶ5 ποπθ 
χἹρΏίοθοιβ, πο, Ποξοθ: 
1] ἴπετθ 8 ποπο ἴλπαί 
ππαεγδίαπάοτα, Ίἴπετθ 
48 ποπο {λμαῦ 5οεκοαῖἩΏ 
βΕΐίοτ ἄοά. 12 ΤΠεγ ατο 
8]] Εοπο οιυῦ οἱ 1ἴπθ 
ΥΥΑΥ, Τμεγ αἴθ ἑορείπεσ 
Ὅθσοπιθ απρτοβίλβ]ε: 
Ίπετο 18 ποπθ 1Παὺ 4ο- 
Θθἵῃ ροοᾶ, πο, ποῦ 0Π9, 
19 Τμείσ λτοβῦ ἵδ 4η 
ορεπ βερι]εμτο; ν/ϊεα 
ΤΠείς ΊΤοηριθς {πετ 
ὨἨπτοθ αςοἆ ἀεοθῖς; ἴπθ 
Ῥοίδοπ οξ 858Ρ5 {5 ἀπᾶες 
Ὅπεϊς 18: 14 ν/ηοςθ 
πηοιῖἩ 15 Εα]] οἳ ουσς- 
4πρ απᾶ ὮὨἨὨϊτβετηρςϐ : 
15 ἰΠεῖν Εεεῦ αγε βντϊεῖ 
Ίο βπεά Ὀ]οοὰ 16 4ε- 
Εἰτιοῦῖοη απᾶ ΤΙῖ5ΕΙΥ 
ατο Ιπ Ιπεαῖςγ τ/αγ8: 
17 απᾶ ἴπο τιαγ οξ 
Έτος Ὥατο ἴλεγ ποῦ 

οπΏ: 18 ἐπετε 15 πο 
1θΑς οἳ 4οᾶ }Ῥεξοτθ 
ΤΠοίχ 6768, 19 Μου π΄θ 
Έπον {ῃαῦ πα! ἐΠίηρα 
Εοθτεγ ἴπο Ίαν βα1ῦ, 
15 βαἲτὮ {ο ἴπεπα πο 
ΆΓθ υηΠάσδς (Πε]ατν: {ηαξ 
ΕεΥ6ΙΥ ταομ{Ἡ ΤΠΗΥ Ὀο 
βἱορραοᾶ, απηᾶ αἲ] τ]θ 
πιοτ]ά ται ὮῬέσοσπιθ 
ευἠίψ ᾖὈῬείοτθ ἄοά, 

9 καθάπερ Ττς. 
8 ἠχρεώθησαν 115, 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ) π 
ἵσπ τς. ή 

καταργήσει; 4 μὴ.γένοιτο" γινέσθω.δὲ ὁ θεὸς ἀληθής, 
«β]ια]]1 Ἰταρ]κο 3οὲ Όπο 18ος ταν 16 ποίῬε! ὈῬι{]οῦ”ρο 4οά γαρ, 

πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, οκαθὼςὶ γέγραπται, "Όπως 
ΕπΠᾶ ΕΥΘΧΥ 1ΑΘΠ. ἆ]5ο, αοοοτᾶΊπρ α8 1ῦ Ώας Ῥεεῦ ππὶίοι, Τῆπε 

ἂν.δικαιωθῇς  ἓν τοῖςλόγοιςσου, καὶ Ἐνικήσῃς' ἐν τῷ 
ἆλοα 5που]άθβῦ Ὦρ ]αβ1βθά ἵτα ΤΗΥ νγοχᾶΒ, Ααπᾶ οΤεΙΟΟΠΘ Ἂᾗπ 

κρίνεσθαί.σε. ὅ Εἰ.δὲ ἡ.ἀδικία ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνί" 
ἴαγ Ὀεῖπρ ἠαᾶροᾶ, Επι 1ξ οςς πητὶρΒίροµ5πθςς “οᾶς 3χίρμίρομοπεςς Ίσοπι-- 

στησιν, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν 
πιεπᾶ, Ὑπ]πας επα]] πο βα” ᾖ[Π5]”7απτίρπίθοας 4οᾶ π]Ἡο ἍἸπβίοιβ 

ὀργήν: κατὰ ἄνθρωπον λέγω. ϐ μὴ.γένοιτο' ἐπεὶ πῶς 
τί 2 Αοσοτᾶϊηρ ἴο ΙΩΔΗ. 1 βρεβ]ς, Μαν 19 ποῦ Ὀθ]Ι Αἶποο οι . 

-” ε κ] . ος . » ᾳ 4 ΙΙ κ ἀλήηθ - θ - 

κρινεῖ ὁ θεὸς τὸν κόσμον; ᾖἸ εἰ ἀγὰρ' ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ 
βΏα]] Ιπᾶρο 4οᾶ ᾖἰποθ ' ποτ]ᾶ 2 36 ᾖΊβος 1Πθ ᾖἱταίῃ οἑ ἄοᾶ 

ἐν τῷ.ἐμῷ ψεύσµατι ἐπερίσσευσεν εἰς τὴν.δόξαν. αὐτοῦ, τί ἔτι 
1π. παΥ 1Θ βὈουπᾶθᾶ το 148 Ρ]οςγ, ΦἩΥ του 

” ο « ς 4 ΄ . 9 μ Δ 
κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὸς κρίνοµαι! 8 καὶ μὴ καθὼς ᾖβλασ- 
3β]95931Ι “8 ρ "Αίππος ,. 1.πι ]ιάροᾶ ᾖ ἈΑπᾶ ποῦ, βοοοχᾶίπρ 88 Ὑθ βτθ 

φημούμεθα, καὶ καθώς φασίν τινε ἡμᾶς λέγειν, Ὅτι 
ἀπ]ασ]ομδ]γ οΏβτροᾶ ποᾶ βοσοχᾶἶπρ 85 “Αα Ώχπα Ίβοπιθ [{Παῦ] τθ ΒΑΣ, 

ποιήσωμεν τὰ. κακὰ ἵνα ἔλθῃ τὰ ἀγαθά: ὧν τὸ κρῖμα 
1ιεῦ π8 ρχβοίῖςο οτὰ] {Ἠΐπσε 1παῦ ππαγ ΄οοπιθ 1ροοᾷ “Πίπρα2 πποβθ Ἱπᾶρπιεπό 

ἔνδικόν ἐστιν. 

11], 

31 ο] Παβῦ 18. 

9 Τί οὔν; προεχόµεθα; οὐ-πάντως' προῃτιασάμεθα.γὰρ 
Ἠπιαῦ ἐπεαπῦ Ἅατο πθ Ὀδίδεςῇ ποῦ αἲ αἩ]: Έοχ νο Όεξοσς οπητρεὰ 

[) ΄ λ/ / « ι ς ΄ 

Ιουδαίους.τε καὶ Ἓλληνας πάντας ὑφ' ἁμαρτίαν εἶναι, 
Ῥοία επ απᾶ ἄτοθε]5 8 3ηΠᾷΕΣ ααῖν [ππία] ρείπρ: 

10 καθὼς γέγραπται, Ότι οὐκ.ἐστιν' δίκαιο οὐδὲ 
βοοοτᾶ(ίηρ αφ 1{ Ὦας ῬεεἩ υσῖτοη, Τηετο 1 ποῦ α τἰριῖθοις οπθ, 1οῦ ετεα 

εἷς' 11 οὔκ.έστιν αὐὶ συνιῶν, οὐκ.έστιν ὸἳ ἐκζητῶν 
0Π6: Ίπετο 19 ποῖ Γοπο] ἐπΒἰ απάογδίμπςς, {πετο ἶς ποῦ [οπθ] ἰπαῖ 5οε]” βξίος 

μ ΄ ΄ γο/ ϱ/ ε μα ν 

τὸν θεόν. 12 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθη- 
οά. ΑΙΙ  ἀῑᾶ ρο ου οἱ ἴλο πα, ἰοροίπος ἴλουν Ώθοβπαθ ππρτυβῖ» 

- . » ᾗ 
σαν οὐκίέστιν ᾗὉ ποιῶν χρηστότητα, οὐκ.έτιν ἕως 
8919; άποτα 6 ποῦ Γοπο] Ργβοίϊκίπρ Ἰλπάπεςξς, ἔλοτο 15 ποῦ 80 ΏΙΙΟΠ 38 

ἑνός. 19 τάφος ἀνεφγμένος ὁ-λάρυγξ.αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις 
οπε; 3φερι]οΏτο 19 “ορεπεᾶ ᾖ{[5] Ἅᾖ1πεὶγ τητορί, ππιη 3τοἨηβιεθ 

αὐτῶν ἐδολιοῦσαν' ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ.χείλη.αὐτῶν" 
ΣιΠαῖγ 1Βεγ πδοᾷ ἀεοεῖς: Ῥοῖςοοα οξα5ρ [1] υπᾶες τηεῖτ ρα: 

14 ὦν τὸ στόμα” ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει 15 ὀξεῖς οἱ 
οἳ πΏοπα 1Πθ πποπίῃ οἳ οιγδῖπρ απᾶ ο Ῥ{ΐθγπεῬα 18 Ε]11; Εν 

πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα" 16 σύντριµµα καὶ ταλαιπωρία 
1Πεῖχ 26ες Το βπεᾶ ὍὈ]οοᾶ; χοπ. απᾶ , πίδεσ [ατο] 

ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν' 17 καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ.ἔγνωσαν. 
1π ΤΠΘἰΣ ΤΥΑΣΒ Απᾶ Ἁ ἩΑΥ ο ρεβοθ {ἴλεγ ἀῑά ποῖῦ Ἐποη: 

18 οὐκ.έστιν Φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν.ὀφθαλμῶν.αὐτῶν. 
Τπετε 1Βηο 18ΑΥ οἑ ἄοά Ὦεξοσθ ΤΠθὶχ 6765, 

19 Οἴδαμεν.δὲ ὅτι ὅσα ὁ νόμος λέγει, τοῖς ἓν τῷ νόμῳ 
Νουν πε Κποὶ Πλ) π/Ώβίδοετετ {πο Ίαπ ΒΑ78Β, ᾖἵο ἴποβθ ἵπ ἴπο Ίαν 

λαλεῖ' ἵνα πᾶν στόµα ὁραγῇ, καὶ ὑπόδικο γένηται 
6 ΒΡΘΑΚΑ, Ίλαί ϱ6ποτγ πιουίπ ΤΙΑΥ Ὦε βἴορρθᾶ, απᾶ ππάςχ Ἰπᾶρπαιεπι 9 

πᾶς ὁ κύσµος τῷ θεῷ. 20 διότι ἐξ ἔργων νόµου οὐ δικαιω- 
Αα] πο ποτ]ᾶ 1ο ο, ἍΊπεχθξοτθΏσ ποχκα οἳ Ίαπγ "ποὺ 9181] ὂε 

Ρ νικήσεις 5Ἡα]ῦ ΟΥΕΙΟΟΠΙΘ Τ. 
1 ὃ (γεαᾶ ὑμαῦ ΡΙΒΟΒΙΒΕΡ) 1. 

α δὲ Ῥαΐ τ. Σο ὃ [στ]. .[ὸ] 
π - [αὐτῶν] (γεαά ὑθῖς πιου(1) Σ... 



τι, 1ν. ΕΟΜΑΝΑ. 
΄ [ο . ια) ” ” ως κ) ν ΄ 1 μι 

θήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ" διὰ.γὰρ νόµου ἐπί- 
ἀπβϊβεᾶ πΠπΣ  ἨθΡΗ Ῥθξοσθ Ἠΐπα; 1ος ἵητοιρα «Ίαν {[1ε]κποπ- 

: (11ὲ, β11) 

γγωσις αµαρτιας. 

Ἱοάρο οΕ 5ἶτ, 

2] Νυνὶ. δὲ χωρὶς νόµου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται, 
Ῥαίύπου αρατί {τοπι 18 πἰρῃΏίεομκποςβς οἱ αοᾶ Ἠα5 ῬθεἨ πιαπίξεςδἰοᾶ, 

μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν' 22 ὃι- 
Ῥεϊπρ Ῥογπο πν]έπθςς το Ὦ ἍᾖΤἴπθ Ίαν; Ἀαπᾶ ᾖἴ]μο Ῥτορλείς: 3τ]ρΏῖ- 

καιοσύνη δὲ θερῦ διὰ πίστεως 'Τησοῦ Χριστοῦ, εἰς πάντας 
80141655 Ίθτεη ο ἄοᾶ ἔἩτοαρηα {Σα οἴσεσας Οσα, Όοπατάς 811 

καὶ ἐπὶ πάντας! τοὺς πιστεύοντας οὐ-γάρ.ἐστιν διαστολή!" 
απά Ἡροη. 811] ἴποσο ἰπαῦ Ῥο]ίετε : Σ0χ γποτθΊβπο ἍἀἄἱΠετεπσο: 

99 πάντες.γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, 
4ΟΣ 1] ΒΙππθᾶ απά σοπαθ ΑΠοτῦ οΟ2Σ 1Π6 ΡΊοχγ οξ ἄοᾶ; 

94 δικαιούµενοι δωρεὰν :τῇ.αὐτοῦ.χάριτι, διὰ τῆς ἀπολυ- 
Ῥεΐπρ {αςθῖβοᾶ ρταϊα]ίοαςΙ]σ Ὦσ 19 ρταοθ, ὕπτοιβη πο χθ- 

τρώσεως τῆς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, 35 ὃν προέθετο ὁ θεὸς 
ἀοπωρίίοα πΠΏίοἃ [1] 1η Οπτὶςί ο θβαβ; πΆοπα Ξςοῦ 3ΕοτύἩ αᾳοᾶ 

ἱλαστήριον διὰ Στῆς! πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ.αἵματι, εἰς ἔν- 
8 ἨΙΘΓΟΥ 5εαῦ ἵἩτοαρ] τηε] πι Ἠ15 Ῥ]οοᾶ, ΣΟΥ α ϱἨου/- 

δειξιν τῆς δικαιοσύνης.αὐτοῦ, διὰ τὴν πάρεσιν τῶν 
1πρ Εοτῦϊι οἳ Πῖς τΙᾳΏίΕοµβΏΘΕ,  «π τεςρεοῦ οἱ πο ἍῬβ8δῖπρ Ὁσ πο 

... προγεγονότων ἁμαρτημάτων 326 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ 
3μῃα!ἳ "Ἠαᾷ “Ῥεξοχο δίακοη .Ρρ]αοθ 1βΊπβ 1π ἴλμο {ογρεἈβταπσθ 

θεοῦ, πρὸς 7 ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἓν τῷ νῦν 
οἳ ἀοᾶ; {ος ᾖ[πα] εποπ]τρ {οτίἩ Οἱ Ἠ15 τ1βΒ{εοιβΠ6ΒΒ 1π 1πθ ΤῬτεδεπῦ 

καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι.αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ 
1ϊπιε, 1ος ηϊ5 Ρεΐηπρ 1α5ῦ απά Παςήσγίιηπρ Ἠίϊπι παῦ Π15] οξ [1πε] 

πίστεως Ἰησοῦ. 327’ Ποῦ οὖν ἡ καύχησις; ἐξεκλείσθη. 
« 4ΑΙΤΗ. ο Φε518, Ππετε Ίπεπ [15] {πο Ὀοαμρδίίπρῦ Τὸ τταβ οχο]ιάεᾶ, 

διὰ ποίου νόµου; τῶν ἔργων; οὐχί, ἀλλὰ διὰ νόµου μου; ϱΥώΝΥ; ᾿ 
Ἱητουρη ππαῦ 181ν 2 ΟΕ ποτκςῦ Νο, Ῥαῦ ἱῃτοιρῃ α Ίππ 

πίστεως. 328 λογιζόµεθα "οὖν' Ὀὑπίστει δικαιοῦσθαι' ἄνθρω- 
ο {α10Ἠ. Ἄὖγο 3τεοκοη ἴΠθχαξοχο 50γ "98410 5έο 70ο τις βθᾶ “π πιαη 

πον, χωρὶς ἔργων νόµον. 399 ἢ Ιουδαίων ὁ θεὸς µόνον; 
βρατὺ Ίτοτα πονγκ οἳ 1877, ΟΕ 5επς [8 Πε] ἴμο ἄοᾶ οπ]γ2 

οὐχὶ. δὲ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν' 90 ἀἐπείπερι εἷς 
Απᾶ ποῦ Ά]πο οξ αεπίΙ]ος 2 ει, 4ἱ86ο οἳ ἄοπίϊιιςς: βίος Ιπᾷθθᾶ οηθ 

ὁ θεὺς ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως, καὶ 
ἀοᾶ Π{ 1] ππο Ἅπ]] ἠπ5αίγ [πε] οἰτοππιοῖδίοαι Ὦτ Σα1(1, ἈΑπᾶ 

ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως. 9] νόµον οὖν καταργοῦ- 
αποϊτοιτασϊβῖοη ΤΠΓΟΙΡΗ. Σα1{Η. δΤιων «πετ 1ᾷ03ν6΄πια]κο ΟΕ Ἠ0’ 

µεν διὰ τῆς πίστεως; μὴ.γένοιτο' ἀλλὰ νόµον «ἱστῶμεν.! 
εΏοοῦ {πτοιρῃ ΣΑΙΜα 2 Μαγ 16 ποῦ Ρε! Ῥαῦ 9]ηνγ πιο Ξερίαβ]]5Ἡ, 

4 Τί οὖν ἐροῦμεν ' Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν εὑρηκὲναιϊ 
Ὑγπαί 1Ἠεη βΠβ]] πθρβαΥ ΑταθΏαπα οατ ΕαΐΠοτ 185 Εοαπᾶ 

4 , ” ῃ η Π 3 ” ῃ , 2 
κατὰ σάρκα; 3 εἰ γὰρ ᾿Αβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἔχει 

βοοοτάϊηρ {ο ἨεξΗῃ Έοτ1ξ ΑΏτΠβπ Ὦψ ποχκς πας Ίιεβῖβεᾶ, Ἡθ ΊαβΒ 

καύχηµα, ἀλλ οὐ πρὸς ἔτὸν! θεόν. Ὁ τί.γὰρ ἡ γραφὴ 
ρτοιπᾶ οἳ Ροββδύίπρ, Ὀαῦ ποῦ {οπαταβ οᾶ, Έοτ πνπαῦ 30πο Ξβοτιρίατθ 

λέγει; ᾿ΕἘπίστευσεν-δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ θεῷ, Καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ 
1βΑΥΑ 2 Απά 3μεμεγεᾶ  ᾖ}ΑΡταβατα ἄοᾶ, απᾶ 16 πας τεσ]κοπεᾶ {ο Ἠϊπι 

409 
20 Τποχοίογο Ὦγ ἴπθ 
ἀθεᾶς οἱ ἴπο Ίαν; 1πετο 
5Ώα]] πο Βο5Ώ ο Ἱπείί- 
Πεᾶ ἵπ Ἠ]β βἱρΏί: 2ος 
Ὅγ {πε Ίπχη ἡ (πο κποπ- 
1οᾶρε οἳ αἶπ, 

21 Βαΐ ποτ ἐποτὶρπῖ- 
εοάβπεβς οἱ ἄοά ΥἩ- 
ου {πο Ίαν ἵς πιαπῖ- 
Σεδίθᾶ, Ῥεϊπρ νίπεςς- 
εᾱ Ὦγ ἴπο Ίατν απᾶ {πθ 
Ῥτορηοθίς; 22 6Τ8Ι 1πθ 
πΙβΏίεοιςηθβ6 οἳ ἄοά 
Ἰωλῖο]ι ἵς Ὦν ΕπΙη οξ 
ύεδας ΟἨτῖςέ υπίο α]] 
αηΏᾶ πΡοΏ ϱ]] ἴπεπα ἴπαῦ 
Ῥε]ίοτε: Τος ἴπετο 18 
πο ἀἰβεχοπσθ: 23 ος 
81. Ἠαγο βἰηπποᾶ, απᾶ 
ΟΟΠ16 εΏοχῦ οἱ ἵπερ]οιγ 
οξ οᾶ ; 24 Ῥεῖπρ ]πς{]- 
Πεᾶ Έτεο]γ ὮΥ Ἠἱς ρᾳταοθ 
νμτοιρη ἴπθ τεάεπαρ- 
ο1οπ ὑπαῦ 15η ΟἨτ]ρίσε- 
505: 25 πΏοπι ἄοά ὨαδίἩπ 
εεῦ ΤοτίἩὮ {ο ὂε Αα Ῥτο- 
Ῥϊθϊαξίοπ ῃβτοιβῃ {α1Ει 
1π Ὠῖς Ὀ]οοᾶ, {ο ἄεο]ατθ 
Ἠϊς τΙρηίεοα5πθ5β Τος 
'Ἠο τεπΙΊβ5ΊΟἨΠ -οξ ΒἶΠΒ 
ἴηαῦ ατο ραςῦ, ἑπτοαρΏ 
Ίπο ᾖ1οΓΏθαχαποθ ος 
ἄοᾶ; 26 {ο ἄεο]ατοθ, Ἰ 
δα, αἲ ἴΠϊς πιο Ἠϊβ 
τΙΦἨΤΕΟΙΡΠΘΒΒ: {παί Ἡθ 
πηϊρ]ῦ ὂε Ἰμβί, απᾶ {πο 
1αδί]Πετ οἳ Πῖπι γγΏ]ο] 
Ῥεματεία Ἰωμ αἆεεαβ, 
27 Ίπετο 1 Ῥοαςίίπς 
ἴπεπ 2 Τή 18 οχε]ιιᾶρᾶ, 
Ῥν πσν]ηβῦ Ίηπν2 οἳ 
πνοτ]κςῦ Ναγ: Ὀας ογ 
ἴπο Ίαν οἳ ᾖταἶίῃ. 
28 ΤΠετεξοτο γ/ο οὐπ- 
ο]ιᾷςο ἴΠαί Αα 1ΩΠ8ΒΏ 1Β 
Παφείβαά ὈΥ {1Η νίµ- 
οι ἴπο ἀθοᾶβ οἱ ἴπθ 
11. 99 15 ]ιοῖηε ἄοᾶ 
οἳ ἴπο ὦενς οπ]γ ὃ {8 
78 ποῦ 8]5ο οξ 1Ἠθ 
επίϊ]ιες 2 Σας, ο ἴ]θ 
Εεπί]]ες 8]ς5ο: 30 5εε- 
Ίπρ 1ἱ ἶς οπε αφᾶ, πγΒίοἩ 
5Ώα]] 1αδμμεγ ἴπο αἴτ- 
οαπιοἰδίοη Ὁσ Ἰαϊ, 
Άπά αποϊτομτηοϊβίοη 
ὀπτοιρ]ῃ {α1ἴἩ, 9] Ὄο 
πνο ἴπεη Ἱλβὶκθ νοὶᾶά 
ΊΠο Ίαν {Πτοιιρῃ ξανα 
ἄοά {Ξοτρίᾶ: γεια, πθ 
ο5δαβ115Ώ νηε Ίτγ. 

1Υ. Ὁππαῦ Πα] πο 
847 ἵποη {ηλδῖ ΑΏγαβαπα 
οςσ {ΑΐΠετ, α5 Ῥοτἰαίῃ- 
1ΏΡ {ο ἴποθ Βοε5Ἡ, ΠβῦἩ 
4οαπᾶ ὁ 2 Ἐοχ 1ξ Αὗρτα- 
Ἠαπα πτετε ]α5ὐ]1βεά Ὁγ 
Ν/ΟΥΚΑ, Ἡο Ἠβίμ 1υηεγεοί 
νο ρ]οτγ: Ῥιῦ ποῦ Ὀο- 
108 ἄοᾶ. 3 Εοτ πηαξ 
ΒΑΊ{Ώ {Πο βοτιρίατο} Α- 
ῬταΏαπα Ῥε]ιεγοὰ 6οᾶ, 
ΆΑπᾶ 16 π8ςβ οσοιηεᾶ 
πηίο Ἠϊπι ἔος τῖρηί- 
ΘΟΙΘΠ6ΘΡ. 4 Μουν {ο Ὠῖπα 
ἴπαῦ πποτξκεῖἈ {8 ἴπθ 

χ--.καὶ ἐπὶ πάντας ΙΠΤΙ[Α]. 
 δικαιοῦσθαι πίστει αΙΤΊτΑ. 
ΗΤΤτΑ. 

ᾱ--- τὸν ΠτΤτΑ 

5 --- τῆς ΙΤΊτΑ. 5 -- τὴν ἴπθ τΤΊτΑ. 
α--- δὲ θηΏᾶ αΙΤΊτΑ. στει 6 εν ἆ εἴ περ ΤΤΤΤΑ. 

{ εὑρηκέναι (Γεὑρηκέναι] Α) ᾿Αβραὰμ τὸν προπάτορα (1οχθ[ΑἴΠΘΥ) ἡμῶν Ἱμτττα. 

γὰρ 'ΓΟΣ ΟΠΤΊτΑΥΓ. . 
ε ἱστάνομεν 
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τοννατά ποῦ τουκοποᾶ 
οἴμταιο, Ὀιιν οἳ ἀοδι, 
ὃ ΕῬιῖῦ ο ων ἴπβδῦ 
ππογκείἩ ποῦ, Ῥαΐ ῶε- 
Ἰϊογοί]ι οπ Ἠϊπι {πας 
ἀαβέϊβεί] {πο απεού]γ, 
Ἠϊν Εαϊτα ἶ5 ουμπ{εᾶ Εος 
χἱρ]ιίουμςησα», 6 Έτεπ 
5 Ῥαν]ᾷ 3ἱ9ο ἆἀο- 
εοτ]Ώοίιη πο Ῥ]ομεά- 
Ὥοςς ΟΕ 116 ΠΑΣ, μπίο 
ποπ ἀοά ἹπιραίοίἩ 
χ]ρΏίθοιι-Ώοβς νου 
σνογ]κ», 7 δαὐἴπᾳ, Β]οςς- 
οἱ αγθ ἴ]ιογ 1νλοςο ἵπ- 
ἀᾳμ1νίο5 ατα {οΓΡΊτοα, 
ατά πνηοςο 5ἶπβ αΓθ 
σοποτεᾶ. 8 ἨῬ]ο-φεᾶ ἴ6 
Τλ6 ἹηπΠ το σνηοτα ἴηἨθ 
Τιοτᾶ υπ] πού Ἱπιραίθ 
ΒΙη. 

9 (οπιεί]ι Επ18 Ό]εςς- 
εἄμεβς ἔμοη Ἡπροῦ ἴμο 
οἰγουιηοϊκίοη ΟΠΙΨ, ος 
προἢπ {πε αλοϊγοατηοὶ- 
ΒἱΟΠ α]5ο3 Σο; ὪΝθ 5. 
{λα Εα1 τὰ ννβν χεοκοἩ- 
οἆ ο ΑΏταματη {1ος 
τἱσ]ἐθοΙςἩθβΒ», 10 Ἡοσ 
πας 16 (6η χεοκοπεᾷ 2 
ν/ποΏη Ίο ν/ας 1η οἵχ- 
οὐιηο]δίοΏ, οὗ 1π 1Π- 
οἰγουπιοϊείοη ὁ Νο 1π 
οἰτουπασϊδίοηῦ, Όαέ ἵπ 
μμοϊτοιπις]σίοἩ.1]1Απά 
Μο τεσοίτεᾶ {πε θἱρῃ ο 
οἰγομπιςίΙβΙοἩ, α 56αἱ οἳ 
ἔπο τρπίεομβηθυϐ οΕ 
{πο ΕαϊεὮ πἨ]ς”, 6 Ιαᾶ 
γεί Ῥεῖηρ αποῖγι απιςίδ- 
εἆ: ἐκ! Ώε παὶρΏί ὓε ια 
Σ41Πεχ οἱ π1] ἔπεπι ἐλλαῦ 
Ῥο]ίετο, ὑποαρ]Ώ 1πεγ 
ο πού οἰγομπιοῖκεά ; 
τπαῦ π1ρηίοοιισηοςς 
Ὠ]σΕῖ Όο Ιπαρυαἑοά απίο 
ἆλεπι α]νο: 12 απ {πο 
Σαἴμεχ οξ οἰτοιιπιο]νίοη. 
Το ἰπθια ὙΠο ηχο ποῦ 
οἳ ἰπε οἰτοιιησοῖ5ίοτ. 
οη]σ, Ῥιμῦ ἩὙΠο π]5ο 
τν α]]ς ἵπ πο 5ἱορς οἳ 
ἔλπῦ Σα οἳ οἆς Τ- 
Ένογ Αὐτιπβτα, πΠῖοἃ 
λε]ιαᾶ υείπρ εί αποῖτ- 
ουπηςσίδεά, 

195 Έοσ ἴπο Ῥτοπαῖκθ,) 
τα Ἡο εποι]ά Ὦο ἴμθ 
Πεῖχ οἳ {λε πνοσ]ᾶ, Ίυαδβ 
ποῦ{ο ΑρταΏηπα, ΟΣ Το 
Ἠΐ5 5εεᾷ, {Ἡτουρα τ]πθ 
1αν, Ῥυΐέ {Ἡτουιρῃ ἴπο 
τ]βηπίθοιςηςςς ο {α10Η. 
14 Ἐοτ 18 ἴμεγ ν/λ]οὮ 
Άτο οἳ {1θ ]αγ ὃ6 Ἠοίτβ 
Σαἴ(] ἶ5 πιιᾶςθ γοίᾶ, παπά. 
πα Ῥγοπιϊδθ ππάθ οξ 
Ίοπθ εΠοοί : Ῥε- 
σαιικό ἴλθ Ιηπ; πγογκοἳἩ. 
πυχαίἩ : ΤΟΓ Ί/Ἠετο πο 
Ί1ν 15, {λογες πο ἴχαπς- 
ΡτοςδΙΟ1. 16 ΊἨετο[οτθ 
τὲ ἱς οἳ {ατπ, (μπίὺ τΐ 
πιῖολὲ ὃο Ὦγ ρτασε; ἴο 
ἴμο επᾷ [πο Ῥτουῖ5θ 
πηϊβΏί Ὃρθ 5ιιχο {ο α]] 
ἴ]ιο βθεᾶ ; ποῦ ἴο ἰπαῦ 
ου] ΝΥΗΙΟ 15 οξ {μο 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. 1, 

ἐργαζομένῳ ὁ μισθὺς οὐ.λογίζεται 
πνοχ]Κ6 ἰ1ο τοιναχά 15 ποῦ τοοκυπεᾶ 

κατὰ χάριν, ἀλλὰ κατὰ ἍἹτὸὶ ὀφείλημα' ὅ τῷ.δὲ 
Βοσογἶης {ο βΡγ1σθ, Ῥαΐς αοοοτάίηρ ἴο ἀουῦ: Ῥις {ο πα {πα 

μὴ.ἐργαζυμένῳ, πιστεύοντι.δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα τὸν Κά- 
ἆοος ποῦ Ὑνοτ]ς, του Ῥο]ῖετες οἳ Ἠϊπι Πας ᾖΠαδίήῆος 1Ππθ τῃ- 

-” ΙΙ λ , « ΄ ) - εἰ ν- ΄ . να 

σεβῆ,ὶ λογίζεται ἡ.πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην. ϐκαθάπερ- 

’ / .”. πι 

εἰς δικαιοσύνην. 4 Τῳ.δὲ 
Έοχ τἱσμοοανμεύς, ΊΝοἳν ἴο Πἶπι ἐλαῦ 

Ροα]γ, {3 “γοοκοποᾶ αηΏὶ» ΑΕΕ ᾶοτ τὶσῃίςοοιςποββ, Ένοη 48 
ῃ 1 Ά η ’ Ν - 3ο ΄ τ « . 

καὶ ᾿Δαβίδ" λέγει τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ϱ ῥὑθεὺς 
πϊσο Ὠπν]ᾶ ἀεο]ατον πο  Ἅ]εδεοάπεςσς ΟΕ {πο πλαν. Το πνποπι οᾶ 

λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων, 7 Μακάριοι ὧν 
ΤΕΟΚΟΙ5 χἱσΏίσοιβπθδς αραχῦ ἔΓοπι ΤΟΥ: Ῥ]υςνοᾶ {1πογ] ο νο 

ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαυτιαι. 
Άτθ {ογρίγοπ με ]ατν]ες»ηθερος, ππᾶ οΕ ποια Ἀχθ οογυτεά. ἴμο ΒΙΝΣ 

Βµακάοιος ἀνὴο "'ῷ' οὐ.μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν. 
Ῥ]οβ-θὰ [1Πθ]1παὮ {ο πΠοσΏ 1Π πο π]ςς ἍσΙΙ] "τοσο [1116] ”Γιοτά 51η, 

9 Ὁ μακαρισμὸς.οῦν.οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομή», ἢ καὶ ἐπὶ 
[15] επῖςδ Ὀ]ορδείίποβς ἴπεη οι ἍᾖΤπθ οἰτομποῖδίοἨ, ος αἶδο ον 

τὴν ἀκροβυστίαν ; λέγομεν.γὰρ Ἀδτι ἐλογίσθη τῷ ᾿Αβραὰμ 
1πθ ταπογομΠισίβίοἩ 2 Έοχ πθ 87 Ἐληῦ πας τουκομεὰ {ο ΑΝ) 
« ῃ » , ω στ 3 / 3 
ἡ πίστις εἰο δικαιοσύνην. 10 πῶς οὖν ἑλογίσθη: ἓἕν περι- 

3Α11ΏἩ 3ος τἱβΏίοοΙξησβ, Ἡου ἴπευμ ν/α5 1ῇ τθυ]κομθᾶ 2 51π Ξοἶγοι:]ιι- 
» ” ἉἈ κ] 3 .. ο) ᾿ -- ” 5 ευ 

τομῇ ὄντι, ἢ ἐν ἀκροβυστίᾳ ; οὖὓκ ἔν περιτομῇ, ἀλλ᾽ ἐν ἀκρο- 
Ῥαῦ ἵτπ ιηοῖγ- οἱθίοᾳ Ραῖπρ, ος η αποϊγουπασ]βίοα2 Νοῦ ἵπ οἰτουιπιοίδίοι, 

βυστίᾳ' 11 καὶ  σημεῖον ἔλαβεν περιτομῆς, ΄ σφραγιζα 
ομπΙοΙδΙοἩ. Απά Ππε] ρα Ἡρθ τεοεἰτοᾶ οἱ οΙγοιΏοἱδίοἩ, [αβ]  οεωἱ 

τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστις, 
οἱ ἴλμα τἰρίθοι».Ὠθδβ οΕίΠοθ ἍᾖἀαΙα ἍἨπ]ιίο] ο Ἠπά] ἵπ Όιο αποιγομιοῖρῖοι, 

εἰς τὺ.εἶναι.αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν Ἠπιστευόντων Όδι" 
ΣΟΥ Πῖπι {ο Όε Ξιύπες οξ αἲ] Ἅἶπονο ἐπαξ Ῥο]ονθ πἩ 

ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι Ῥκαὶ αὐτοῖς τὴν" δικαιο- 
αλοϊγομηιοίδίοἩῦ, 10Γ {ο 309 5χεοκοπεᾶᾷ 3π]ρο ἍᾖΤίο ί]ιοπι Ἰμο "γίρ]ουιιν- 

σύνην᾽ 132 καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὖκ ἐκ περιτομῆς 
Ίθ-Ε; απά Ἅ«ΣπίΠοΣ οἱ οἴχοιμ]οῖδΙομ {ο ἴπο»5θ ποῦ οἳ οἱοιιμοἱ»ίωἩ 

µόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς  στοιχοῦσιν τοῖς ἴχγεσιν τῆς ἐν 
οΠ]γ, Ἐπῦ ἍΑἱδο Το ποδε {παῦ σα ]]ς 11 11θ εἵερ οξἰπο"αυτίηρ 

τῇ ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ.πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραάμ. 
Συπεϊτοαπιοϊκῖουη ᾖ}241ἱἩ ΟΕ οἱἱγ Σ41ἨοΥ. Ανταβηια, 

19 Οὐ.γὰρ διὰ "νόμου Ἠ ἐπαγγελία τῷ ᾿Αβραὰμ ἢ τῷ 
Έος ποὺ ὮᾖὗΤΥ Ίαν ᾖἴλο Ῥτοιμῖδε [σης] {ο Αταλια ΟΥ 

σπέρµατι.αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι "τοῦ" κόσμου, 
1ο Πὶ8 5εεᾶ, ἐληῦ Ἠοίσ ο οαπου]ά Ῥο οξ πο Ἅµπογχ]ᾶ, 

ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. 14 εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόµου 
ναῦν ὮὉὮγ τἱβμίθοασπεθ οἱ Σ419Η, Έοχ 1 ἴποβο οἳ Ίων Πε] 

κληρονόμοι, κεκένωται ἡπίστις,καὶ κατήργητα ἡ ἐ- 
Ἠεῖτα, "Πα9 3ρεεπ ωπάθΣγοῖα Σ111Ἡ, απά 3πηπᾶε"οξ”πο "οΏᾷεοξ 111ε "ρτο- 

παγγελία᾿ 16 ὁ.γὰρ.νόµος ὀργὴν κατεργάζεται οὗ 'γὰρὶ οὐκ 
πηῖβθ, Ἔογ ἴεπο Ιαγ Ἁγγταια πονγκ οαῦ;  ὄνιμετο "ος ἡΟποί, 
” ΄ ς) ΄ . αμά ) Ξ 

ἔστιν νόμος, οὖδε  παράβασις. 16 διὰ. τοῦτο ἐκ πίστεωο 
118 9Ίύν, πθίίποτ [18] ἐταπβρτεβδίοι, ΊΥΠοχθέοἵθ οξ ολη 

ἵνα κατὰ Χάρι», εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν 
[αἱ 15], ἐλαὲ Αοσοτάΐτπρ {ο Ρτηςο ΓΠΐ παῖρηί ῶθ], 1ος 30ο “Ῥο δδυτο Σ1ῃ9 

ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρµατι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόµου µόνον, 
3ρτοπαῖ5θ {ο π]] ἴμο 5οο, ποῦ Το Όλαῦ οἳ πο Ίαν οπ]ς, 

1 τὸ ΕΙΤΤΓΑΥΓ. 
5--ὅτι [η]ττς. 
5--- τοῦ (Ίεαὰ [11ε]) αἰ ντα Υψ, 

πι οὗ π/Ο56 (8ἱ1Π) Τττ, 1 Δανεὶδ ΤΤΊΤΑ; Δανὶιδ απ. 
ε--- τῇ ΕΙΗΤΑΥ. Ρ --- καὶ ΤΑ]. α--- την Ἱ. 

{δὲ Ὀυῦ υΤΤτΑΤ. 

κασεβήν τ. 
ο διὰ 1,. 



ΒΟΝΜΑΝ ΑΒ. 

πίστεως ᾿Αβραάμ, ὮὉς ἐστιν πατὴρ 
οἳ ΑΤΏΓΑΠΛΠΙ, ΊΝΠο 18 Σ9ΤΠοΘΣ 

15, Τ. 
Β ο σΑ. 4 πω. 
ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ 
Ὅπε  αἈἶπο ἴο ὑμαῦ ο [ὗπο] Εαἰῦα 

πάντων ἡμῶν, 17 καθὼς  Ὑέγραπται. "Ὅτι πατέρα πολ- 
ο αρ αἲ], (ποοργζῖης ας 16 Πα8 Ῥθεῦ Ὑ1{ΤοἨ, Α. Επίµοχ οξ 

λῶν ἐθνῶν τέθεικά σε, κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ, 
ΣΗΑἨΥ ἍὮἩἨπίΙΟΠΒ Τ1ατοθ πιπᾶο {μθε)  ὮΤεξοσθ Ἄγνῃοπα "]ιο "με]]οτεά ᾖ}Ιαοᾶ, 

τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκρούς, καὶ καλοῦντοο τὰ μὴ 
πνΊιο απίοκοπς 1μθ ἀεαᾶ, βπᾶ ολ]]8 τπο ἴπῖπσε ποῦ 

ὕντα ὡς ὄντα. 18 Ὃς παρ) ἐλπίδα τἐπ᾽' ἐλπίδι ἐπίστευσεν, 
υεῖπρ 8 Τ)Ῥεῖπςβ; πο Αβαϊπβ: Ίορθ 1π Ώορο Ῥεμενεᾶ, 

εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν, κατὰ τὺ 
1οἳ 3ο “Ῥεσοοπιθ "Ἠϊΐπα ἍᾖΕιίΠες ΟΕΤΩΠΠΥ Ἠβ{ΙΟΠ5, αοσοτϐ/Ιης το ἔλαῖ τΥμ]οἩ 

εἰρημένον, Οὕτως ἔσται τὸ σπέρµα.σου᾿ 19 καὶ μὴ ἀσθενήσας 
Ἠπά Ῥεεπβαῖᾶ, -5ο ἍΑ5ΗΠΙ ΤΗΥ εθεᾶ : Ἀπᾶ ποῦ Ὀαῖησ πγεακ 

πίστει, ποὺ! κατενόησεν τὸ ἑαυτοῦ σῶμα Ηδη! νενεκρω- 
Ἱπ ἴποθ «ΕΤ, ποῦ 19 Ἄοοπβιᾶρτοᾶ 5 οπΏ Ῥοάγσ αἰτεπάγ Ὅθεοιπε 

µένον, ἑκατονταίτης που ὑπάρχων, καὶ τὴν νέκρωαιν 
ἀεπᾶ, ' 3 “Παπᾶτοᾶ 3ΥθΑ15 5οἷά Ζαῦοαί ᾖΛΡείης, ΆἈπᾶ .ἴηο «ἀεπάθηῖηρ 

- ΄ ΄σε ηλ μ 3 α) ΄ πα ναί 1 

τῆς μήτρας Σάῤῥας, 390 εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὗ 
οξ λὸ που ο Βατα1ι, Ἀπάᾶ οὐ ἴπθ Ῥτοηλῖςθ οἳ ἄοᾶ “ποῦ 

διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ, ΣάλλΊ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει, 
α4οαρίεά {ῃτοιρῃ απὺο]εξ; ΌΤαί πας Βἰχεπρίπεπεά 1π Ταἱ{Η, 

δοὺς δόξαν τῷ θεῷ, 91 καὶ πληροφορηθεὶς ὅτι ὃ ἐπήγ- 
ΕἴτΙπρ Ε6]οτγ {ο ἀοᾶ, ἈΑπᾶ Ὀοΐῖπρ Σα]11Ψψ β5εατοά πα πΏαῦ Ἡθ Ὠα5 

γελται, δυνατός ἐστιν καὶ ποιῆσαι. 33 διὸ 3Ἀκαὶὶ ἐλογίσθη 
Ῥχοπιϊςεᾶ, α5]θ Ἡθ 18 315ο Ἅ«{ἴο ἆο; πΓΠΘΓΕΖΟΣΘ 4199 16 γγης τος]κοποθᾶ 

αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 98 Οὐκ.ἐγράφη δὲ δύ αὐτὸν 
{ο Ἠϊπι {ος τὶρμίθοιξηοθ, 310 άγγας “που δητΙθίεπ 1Ῥαΐζ 9η ποοοαηῦ οἱ Ἠΐπα 

΄ ε/ 1 ΄ υ κα 2 4 ἃ , « ” 

μόνον, ὅτι ἐλογίσθη αὐτῷ' 24 ἀλλά καὶ δι ἡμᾶς, 
ΟΠΙΥ, τλαῦ Τδ τας τεοκοπεᾶ {ο Ἠῖτα, Ῥαῦ 38150 ΟἨ βοσοαηῦ οἱ 6, 

οἷ  µμέλλει λογίζεσθαι, τοῖς πιστεύσουσιν ἐπὶ , τὸν 
9ο πποπα 16 1 αὈοιὺ {ο Όο τεοκοποσᾶ, ὗο ὕἨοβο ἐπαῦ  ἍὮῬ9μθτθ οη Ἠϊπι πΏο 

ἐγείραντα. ]ησοῦν τὸν.κέριον-ἡμῶν ἐκ νεκρῶν, 26 ὃς 
χαϊςοᾶ 1ο5ιβ ΌἩΣ Τιοτᾶ ΣΓΟΠΙ ΑΙΠΟΗΡΕ [119] ἀελρᾶ, ηο 

παρεδόθη διὰ τὰ. παραπτώματα.ἡμῶν, καὶ ἠγέρθη διὰ τὴν 
Ίνας ἀε]γετεᾶ 1ος ουσ ΟΒΕΠΟΘΒ, Άπᾶ γνγΏ5 ΤΑ5εᾷ 1ος 

δικαίωσιν ἡμῶν. 
ουσ α51βοαΡΙοἩ., 

6 Ἀικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως, εἰρήνην "ἔχομενί 
Ἠατ]ίπρ Ὄθευ ]ας50]βεᾶ ΊἨωτεξοτθ Ὦτ Σα19Ἡ, Ῥθυςθ π/θ Ὠβτοθ 

πρὺς τὺν θεὺν διὰ τοῦ-κυρίου. ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 3 δι 
ἑοπγατᾶ ἄοά ἔμτοαρα οἹγ]ιοτά σερ ΄ Ομτῖςί, ἑητοισα 

οῦ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν ὑτῇ πίστει! εἰς τὴν χάριν 
ΝΥΠΟΠΙ α]5ο, ποςρδς πνό Ώπνθ Ὃν «απ ἍἈἀΠπίο Ἔρταςθ 

΄ 3 ο. « ΄ Δ ΄ πασοκ. ΄ ” ΄ 

ταύτην ἐν ἢ ἑστήκαμεν' καὶ καυχώµεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης 
αιπῖς π πΠίοα γο σἴαπᾶ, Άπᾶ- πε Ῥοπῦ ᾖἹι ἍΊορθ οΕΤ1θ ρ]οτγ 

τοῦ θεοῦ. Ὁ οὐ.μόνον-δέ, 
οἳ αοᾶ. Απά ποῖ ο] [5ο], Ῥαῦ  Ἅαἶδο 

θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι ἡ θλίψις ὑπομονὴν κατεργάζεται, 
ἐτ]οπ]κίίοπς, Ἰποπίπςρ ἴπαῦ πε ὑχιοα]αξῖοιη οπάμταποῬ απγοτ]ες “ου; 

4 ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιµήν, ἡ.δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα, ὅ ἡ δὲ ἐλπὶς 
Απᾶ ἴπο επάαταηςθ Ῥχουξ; απά ἴποθ ΤῬτουξ Ἠορθ; Απᾶ ἰηο Ἠορο 

οὐ.καταισχύνει' ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐκκέχυται ἐν 
ἆοεΒ ποῦ πηΏΚο η»Παπασᾶ, Ώεσαμςᾳ ἴπο Ίοτα οἳ 6οἆ ας Ῥοεπ Ροατεᾷ οαἳ ἵπ 

ν/θ Ὀομ5ῦ 1η 

“ΕΟΠΘΗΠΕΕΒΡ., 

ἀλλὰ καὶ “καυχώμεθαὶ ἐν ταῖς 

411 
.. - 

Ίαν, Ὀτπί ἵο ἰλαῖ 
Ά]δο ἸΝΗΙΟἩ 18 οξ ἴπθ 
Σαϊιπ οἱ ΑἨτλλαπας 
π΄Ώο 18 ἴχιθ {βίἩες οἳ πς 
811, 17 (ας Πν 5 υυτίῦ- 
78Η, 1 Ἠβγε πιπᾶθ 119Θ 
Ά {αΐΠεγ οξ ΠΙΠΠΥ τς- 
τῖοης͵) ὮῬείοτο Πίτα 
ΥΥΏΟΠ1 Ἡο Ῥε]]εγεᾶ, ευεἸι 
6οᾶ, τ/πο φπο]κειείι 
ΤΠο ἀἄεφᾶ, απᾶ οπ]]εῦ 
'ποβο ΓΠηρς πΥΏΙοὮ Ὦ9 
ποῦ 35 ΤΠΟΙΡΏ ΤΠΟΥ 
ΊνΕΙΘ, 18 πο ασαῖηπςσες 
ῬὭορο Ῥο]εγεᾶ 1π Ἰορε, 
τ]λαῦ Ἡο πιὶρῃύ Ῥέοοιπο, 
πο ἀΕαίμετ οἳ μασ 
1ΑΡΙΟἨ5, ασοοτάϊῖησ ἴο 
ἡλαῖ νγΏ]οὮ τνας «ροΚεῃ, 
5ο 5ἨἩα]] {ηπγ 5εεᾷ ναι) 
19 Απά νοῖπρ ποῦ πΥθι]εὶ 
Ἶπι ξα1ῦ], ο οοπης5]ᾶετεᾶ 
ποῦ Ἠ]5 οἵΥπ Ὀοᾶγ τιογ/ 
Εεμᾶ, Ἵπεω Ἡθ νββ 
αροιῦ απ ἨΠαπᾶτεά 
ΨεαΤΒ ο]ᾶ, πεϊύἨετ γεῦ 
1η9 ἀολάπθςς ο ΒΑΤΑ]58 
ΤΥΟΜΙὮ: 20 Το κίαρ- 
Ρεχεᾶ ποί ηἲ {πο Ῥγο- 
πηῖςσο οἳ- ἄοά ἵμτουρῃο 
πΠΡΘ]εΕ: Όπυ τας 
5ἱχοηρ 1η Εαϊ{η, ρὶν]ης 
ΡΊο0ΥΥ {ο ἀοᾶ; 21 απά 
Ῥοαΐηπρ Εα]11ψ ρογ»αιᾶςά 
τπαῦ, πΏαί Ὡς Ὠπᾶ Ρτο- 
τηϊςθᾶ, Ὦο Ίναδ 9918 αἰ- 
5οΐο Ῥεγίοτπι. 22 Απᾶ 
1Πετοίξοτο 16 ἵγας ἵπῃι- 
Ῥαΐοᾷ {ο Ἠίτα ξοστῖρηί- 

25 Νου Ἱδ 
πας που ὉτΙίτεη 1ος 
Ἠ]5 5αθ α]οπο, {παῦ 160 
πο Ἱπιραξεᾶ Το Ἠίτη 
24 Ῥαί {ος Ἡ5 π]ςο, {ο 
ποια 15 5Πα]] Όε ἵνη- 
ρατοᾶ, 1 πο Ὀε]ίοτο 
οἩ Ἠΐτη ἐΠαῦ ταῖςεά πρ 
πεδας ους Τιοτά ἔτοιπ 
ἴπο ἀερά ; 25 νο νναβ 
ἀειϊτετεᾶ Έος ους οἳ- 
{εΏςθ8, απᾶ 45 ταῖςεᾶ 
βΡαϊτ Ἐος οἳς ββ- 
οβΙΙοΠ. 

Υ. ῶΠοτθίοτο ΤῬεΐπρ 
ἀτιςυ]βοᾶ Ὁγ {αἲνα, τνθ 
ἨΏαπτο Ῥεαοε πι αοᾶ 
{μτουση οασ Τιοτᾶᾷ ἃε- 
5α5 Ομτῖςύ: 2 Ῥγ Νο 
Άἱδο νο Ἠπγτο ποςθ58 
Ὅγ ἍᾖΤαϊίπ ἸΙπίο Όπῖς 
Βχθσ06 ἍἈἨὙΠοχεΙη νο 
5ζαπᾶ, απᾶ το]οῖοο Ιπ 
Ὥορο οΕ Όὰο Ρ]οτγ οἱ ᾿ 
ἀοά. 3 Απά πού οπ]σ 
5ο, ὉὈἁῦὸ νθ ΡΊοτΥ 
ἵπ ὑτιρα]αθίοης αΆ]5ο: 
Ἐποπνίης πα ὑτίοι]α- 
11οη. πογ]κοῦἩ ραίῄθποε; 
4 αηᾶ Ῥαϊεηςσθ, εχ- 
Ῥετίεησθ; πΏά εχρετῖ- 
6Ώο6, Ὠορθ : ὃ ΒΏᾷ πορδ 
ΣηλκείΏὮ ποῦ ΑΝΠαπαθά 
Ὥεεααςδο ᾖἴμο Ἴοτο οξ 
οά 15 ε͵Ώοά αὈτοπᾶ ἵπ 

π-οὐ (γεαᾷ εἰς δὲ, νέη5ε 30, ὑαῖ αἲ) τττι[α]. 
5 ἔχωμεν 68 5μοι]ά Ώανε τττα. 

σἐφ 1.. 
Σ [και] ῶπτΑ. 
Ροαβῖτς τσΑ, 

ο ἄν ἤδη Π][Α]. 
υ--- τῇ πίστει [1.1τ]Α. 

Υ ἀλλὰ Τρ. 
5 καυχώµενου 
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οαχ Ἠελγές Ὦγ ἴπο Ἠοῖσ 
Εποςί π/λίολ 18 ρῖτοι 
πΠ{ο ΠΒ, 6 Ἐος πετ 
πο Πετο γοῦ πηϊποιο 
εἰτεΏὩρί]ι, ἵπ ἆπο Όἶπαρ 
Οµτ]ςὲ ἀῑεᾶ Τοςσ Όλε απ- 
ροᾷ]γψ. 7 Ἐοσ 5οβχοθ]γ 
{ος Αα τἰρηίθοας πι 
πυ] οπο.ἀϊθ : τεῦ Ῥετ- 
βἀνοπίιτο 20Γ 8 Ροοᾶ 
ΧΩΒΏ ΑΟΠΙΘ που]ᾶ οτεη 
ἄατο ἴο ἀ4ϊθ, 8Βαύ ἄοά 
σοπιπηθπᾶοῦἩ «Ἠίβ Ίοτο 
Μογατά ἹΒ, Ἰπ {αῦ, 
πυΏῖ]ο τγο Ἱτετο γοῦ 5ἶπ- 
ΏςΣΑΒ, ΟἨτὶςῦ ἀῑοᾶ {ος 
πβ, 9 ΜαολἩ πιοτο {ηοπ, 
Ροῖηπρ που {αδίΙπεά ον 
Ἠϊπ Ῥ]οοᾶ, πο βΠα]] 
Ὦο ϱάτοᾶ Έτοπι πιχαῦἩ 
{πτοιρα Ἠϊπι, 10 Ἐος 
148, ΠύΠΘΗ ππθ Ί6χΓθΘ εΠ- 
ΘΠ1168, πθ ΊπεΓΘ ΤΘσΟΟΠ- 
οἷ]οᾶ ἴο ἄοάᾶ Ὦγ ἴπθ 
ἀθαίῃ οξ Ἠ]8 90Η, ΠΙ1ΟἩ. 
1106, Ὀαοῖηρ τοουπο]]θᾶ, 
νθ ϱΠα]] Ῥο βανοᾶ Ὦν 
Ἠϊα 49, 1] Απᾶ που 
οΠΙγ 5ο, Ὀαῦ ντο 8169 
Ίου ἵπ ἄοᾶ ΤἴΠτοιρῇῆ 
ουσ Τιοχά ζε8α8 ΟἨτίέ, 
Ὦγ πποπα ὙγθΏβνθ ΠΟΠ 
χθοεϊγθά 116 αἴοπε- 
πιθηῦ, 

12 ἸΠποχαίοχθ, 88 Ὦσ 
9Πθ6 πιβω βἶη οπ[ετεά 
ἀπίο {πο πποτ]ᾶ, απᾶά 
ἄἀεπῖἩ Ὦν βἷπ; απᾶ 5ο 
ἀεβί] Ῥβσπεᾶ Ἄπροη α]] 
ΏΙΘΗ, ΞΟΣ ὑπαῦ αἲ] πανο 
Ῥϊηηπθᾶ : 19 (Ίος υπ]. 
1πθ Ίαν ϱἵη τας 1π ἴπθ 
πποτ]ᾶ : Όπῦ οἶπ 18 ποῦ 
ἀπηριιίθά ν/Ώθια Ίπετθ 
15 πο Ἰασ'. 14 Νενει- 
ἴπο]θρςα ἄθθίῃ τεὶἰρηποά 
Έτοπι Αἄαπα νο ΜοςεΒ, 
Έπεη οἵες {ποπ {ια 
Ἰαᾶ ποῦ βἰππεᾶ ατ- 
ἔθτ {πο αἰπαϊ]θαάρ οἙ 
Αάαπα)Ώ ΙχαΠΒΡΤΟΡΘΙΟΠ, 
Ὁύηο 8 πο Άρατο ος 
Ἠΐπα {λαῦ πνας {ο σοπᾳθ, 
15 Βπίέ ποῦ α8 ἴπο οἵ- 
296ΠΟ8, 8Ο 8]βο {8 ἴπο 
ἴτεο ρὶε Έοτ Ἱξ 
ἔπτοιρῃη ἴπε οΏεπςῬ οξ 
49Ώ6 ἨΙΑΠΥ Ῥο ἀθιᾶ, 
τημζ]Ἡ ΏΙοχΟ ἴθ ᾳτἍσθ 
οξ ἀοᾶ, απᾶ ἴπο ρ1{ὺ 
Ὦπσ Ρτασο, ιω)ἶσ]ι ἴδ Ὦγ. 
0Π6 ΠΔΣ, ᾖ6δυς0ητίαῦ, 
Ἠαΐπ προιηάεᾶ Πίο 
ΣΠΑΠΥ. 16 Απᾶ ποῦ β8 
{ὲ τωρα Ῥγ οπο ἴλαῦ 
Εἰπποᾶ, 50 18 ἴπε ϱ]1{ΐ : 
Ίοσ ἴπο Ἰαάἆρπιοπῦ Ίυαβ 

4 εἴ γε 1 Ιπάθεᾶ Α. 
Ε[0 θάνατος] Α. ΠΙΟΠάΦ) Α. 

ΠΡΟΣ ῬΩΜΑΙΟΥΣ, γ. 

ταῖς καρδίαις.ἡμῶν διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν. 
"οασ Ἠθαχῦς [ολ ά 9μο Ξρρὶσιν ἨοΙψ πλίοα πας σἶνόι {ο 5: 

» . . ” . λ 
ὃ “"Έτι.γὰρὶ χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν κατὰ. καιρὸν 

Σος ϱὐ1]. Ομχϊει Ἅρείπς πθ Ἀπίμοαίῦ γεπρίη π ἄπο 6 
ε μ - , Γ πας 7 

ὑπὲ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. Ἰ μόλιςγὰρ ὑπὲρ δικαίου 
ῶος ᾖ[1πθ] απροᾶ]γ ἀϊθᾶ, Έοτ Ἠαχᾶ]γ Ίος 8 ]αδί [Ώιαν] 

τις ἀποθανεῖται' ὑπὲρ.γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα Ἅτις 
39ΠΥ 30πο ἍἈπῇ]] 9; ΞΟΣ ΟΠ Ῥεπα]{ οἳ ἴἩθ βοοᾶ [πιβπ] ῬοΓἩαρ5 8ΟΠ10 9Π9 

-καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν' 8 συνίστησιν.δὲ, τὴν.ἑαυτοῦ ἀγάπην 
6Υεῦ ταϊβμῦ ἆαχο ᾖ{ο άῖο; Όα0 “σοπιπιθιλᾶς 3µ15 “οσα Ἴοτο 

εἷς ἡμᾶς | θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν χριστὸς 
[ο ιτ] αᾳοᾶ, τπαὶ 3011] “ΡΙΠΊΕΥΒ 3υοἴπρ. 1πνο Οπτίί, 

ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. 9 πολλῷ οὖν μᾶλλον, δικαιωθέντες 
Ἄρος 3518 αᾷ1εᾶ, ΜμοἩ ΊλΠοχεξοχθ πποτθ, Ἠητίπρ Ῥοσπ 1α5]ῆοᾶ 

νῦν ἐν τῷ-αἵματι.αὐτοῦ, σωθησόµεθα δι αὐτοῦ ἀπὸ τῆς 
που ὮὗΤΥ Ἡ18 Ῥ]οοᾶ, πτθ ΕΠΙ] Ὃο βατεᾶ ὮΤγ ένα Ἔτοπα , 

ὀργῆς. 10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ -διὰ 
ο η Ἡ Ῥοχ 14, Ζαποπαῖθβ 1Ώ6ΐπρ πο ΊΨΘΘ χοοοποἰ]σᾶ ο ᾷοᾶ ἰπκουρῃ 

- , ” ε ” ΄ ” . μ] ῃ 

τοῦ θανάτου τοῦ.υἱοῦ. αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες 
Τπο ἀεαῦα ο Ἠ5 ΦοἩ, πημολι 1100, Ἠπγίπρ Ῥοςπ τεσοποϊ]σᾷ 

σωθησόµεθα ἐν τῇ-ζωῇ.αὐτοῦ' 11 οὐ-μόνον-δέ ἀλλὰ καὶ 
σγο εἩα]] Ὃο Βατεᾶ Ὦγ Π]9 49, Απάᾶ ποῖ οπ]γ [5ο], Ὁιί Ἅαἶδο 

καυχώµενοι ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
Ῥοαβίπς 19 αοᾶ ἴΠτοαρα οαςσ Τιοτᾷ 16βαβ Ομο]αυ, | 

δὺ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. 
τλτοιυρΏἉ πποπα ποὶ ἴπθ τοοοποϊ]αμίοη ἍΎγοχοσαϊτεᾶ. 

12 Διὰ τοῦτο ὥσπερ δι ἑνὸς ἀνθρώπου ἡ ἁμαρτία εἰς τὸν 
Οµ {Πίβ αοοοαηῦ, 8 ὮὉψ οπθ ΤΙΒΏ βἵη 1πίο 1ἴ1θ 

ρ Φ ο, . 4 ” « ’ « ΄ υ ε{ 

κόσμον εἰσῆλθεν, καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας ὁ θάνατος, καὶ οὕτως 
πγοσ]ᾶ οπἰοτθᾶ, απᾶ Ὁτγ βίη ἀεπῖα, ππᾶά {ππβ 

” ΄ θ ’ σ ε θ / Ἱ ὃ Πλθ λος Αι ΄ 

εἰς πάντας ἀνθρώπους 5ο θάνατος 9ι]λθεν, εφ-ῳ πάντες 
το 811 ὨΊΘΗ. ἀθεαίἩ. Ῥαςποᾶ, 1οσ ὑλμαῦ 1]. 

ἥμαρτον. 19 ἄχρι.γὰρ νόµου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ' 
βἰππεᾶ : (ἴος παλ 1]. Ιω βίπ νι Ἱπ [υπο] ποτ] 

ἁμαρτία.δὲ οὐκ.ἐλλογεῖται, µμὴ.ὄντος νόμου 14 Ὁἀάλλ" 
ταῦ βἵτ 18 ποῦ ραῦ ο ποοοιπζ, ἴλοτο ποῦ Ῥεῖπρ Ίαν; νας 

ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ ᾿Αδὰμ μέχρι ὶΜωσέως! καὶ ἐπὶ 
Ξχεὶρτιεᾶ 1466] 4τοη Αάαπ από] ΜΜοβοΒ ΘΥΕΠ ἩΡοπ 

τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως 
1ποςο ππο Ἠβᾶ ποῦ 5ἱππθᾶ 1π ᾖ3ἴπθ ἍᾖἸκεπεθ οξίπθ {ταπδρτεβδίοἨ. 

᾿Αδάµ, ὃς ἐστιν τύπος τοῦ μέλλοντος. 16 ἸΑλλ’ οὐ 
οἱ Λάαπι, π]ο ᾖ18 9 Βριχθ οξίπθ «οσοταίἩπρ [οπθ], Βαῦ [5εΠα]1] ποῦ 

ὡς τὸ παράπτωμα, οὕτως καὶ τὸ χάρισμα." εἰ.γὰρ τῷ 
88 Ίἴμο οΏεποθ, 5ο ΑΊΒο [Ὀ6]019 2τοο ϱ1{2 Έοχ ΙΕ Ὦγ ἴπθ 

- « - [ῤ ε 9 , ” -” 

τοῦ ἑνὸς παραπτώματι οἱ πολλοὶ ἀπέθανον, πολλῷ μᾶλλον 
308 3ἱΠο9 “οπθ 1ο θπσο ἴΠο ΤΙΑΗΥ. ἀἱθᾶ, παμοἩ. ΧΩΟΥΘ 

ἡ Χχάριο τοῦ θεοῦ καὶ ἡ δωρεὰ ἕν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὺς 
1πο ργασθ ΟΕ ἀοᾶ, απᾶ ἴπο ρἰεὺ 1π ἍΡ196006, Ὑ]λΙοἩ [15] οἳ Πο οπθ 

ἀνθρώπου ᾿ησοῦ Χριστοῦ εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 
ΤΙΛΏ 16818 Οπτ]εί, ἵο Ἅλπο ΤΩΘΏΥ ἀἷᾶ αὐοαπᾶ, 

16 καὶ οὐχ ὡς δι ἑνὸς ἁμαρτήσαντος τὸ δώρημα κ. 
Απᾶ [5Πα]]]ποῦ 435 ὉΥ οπθ Ἠατίηρ βἰππεά [16] ἴ]ο ειν 2 

ἆ--- ὃ θεός (γεαᾷ συνίστησιν Ἡθ οοη]- 
1 Μωῦύσέως οαι.! Ίνα τη. κ Τε 

9 -- ἔτι 501] αἰτττΑΥΥ. 
Ἀ ἀλλα ΤΤτΑΥΓ. 

ναλίους Εάίίογε ἄο πιοί πιαγ] ἐ]μέ6 αθ α φιμεδίζοπι; ἴο γεαᾷ δὲ αξ ροῦπέεὰ Ότι ἴ]νε ἄγεες οπιτί [β]1α]]] 
απά ειὐδέίτάο [15].ο1 [Ὀε]. 



ΒΟΜΑΝΒΑ, 

τὸ μὲν. γὰρ κρῖμα ἐξ ἑνὸς εἰς κατάκριµα, τὸ.δὲ χάρισμα 
Ἐογ πε "Ιπάεοᾶ Ιπάσπαεηῖ [πα8]οξ ο9Πθ6 ο οοπᾶεπιπαΙοΠ, Όαή ἴμο Ίτοο ϱ1ῦ 

ἐς πολλῶν παραπτωµάτων εἰς δικαίωµα. 17 εἰγὰρ τῷ 
[18] οἳ πΠΑΠΥ ΟΕεΠΟΘΒ 1ο ἸαδύϊβομϊΙοῃ, Έοτ 1 Ὦγ 1πο 

” « Ν ΄ « / ο) 1. - εκ ΄ 

τοῦ ἑνὸς παραπτώµατι ὁ θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός, 
30Ε 319 “οπο 1οΏοπος ἀεαῖα τεϊρηεᾶ Ὦν 1Ἡθ Ἅο9π96, 

πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ Πτῆς 

γ, τι. 

πηπο] ΊΩΟΙΘ ἍᾖΊλος ἴπθ Αραπάκποθ ΟΕΡἷΑσ08, απᾶ οἳ ἴπο 

δωρεᾶς! τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες, ἔν ζωῇ βασιλεύσουσιν 
εηῦ οἳ τ1ρΠίοοαβηεςΒ τεοεϊτίπρ, 1π Ἠΐο ΒΠΦΙ1 τεῖρΏ 

διὰ τοῦ ἑνὸς ᾿Ιησοῦ χριστοῦ. 18 Ἂρα οὖν ὡς δι ἑνὸς παρα- 
Ὦγ ᾖΤἹθ οπθ ὅὧθβ Οπτίδί:) βο Ἅᾖἴποιῃ 48 Ὦγ οπΠθ ο - 

πτώματος εἰς πάντας ἀνθρώπους εἰς κατάκριµα, 
29Π08 {αἱ πας] ἰοπατᾶάς αἱ] ΤΙΕΩ ο οοπάεπιπαΘΙοἩ, 

οὕτως καὶ δι ἑνὸς δικαιώματος εἰς πάντας ἀνθρώ- 
130 Αἱ6ο Ὦύ οπθ αοοοπιρ]δαθᾶ τίρΏίεοαβπεςς ἑοηητᾶς κἰ! ΤΠΕΠ 

πους εἰς δικαίωσιν ζωῆς. 19 ὥσπερ.γὰρ διὰ τῆς παρακοῆς 
1ο Ἱαςμβοαβοιυ οἳ 1ΐ6, Έου 88 Ὃνσ ᾖἴπθ ἀϊρορεάϊεπορ 

” « μ “2 ΄ ς ν ΄ « / 

τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ πολλοί, 
ο ἴπθ οπθ οι] ΡΡΙΠΊΘΙ5 Ἀποτο “οοπβϊθαιεᾶ 11Πο 3ΠΙΔΗΥ, 

οὕτως καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται 
ΒΟ ἍΑβο ὮΨ ᾖἴῃο οῬεᾷῖεπορ οἱ ἴΠο οπο «τὶρηίουας "επα]] 0ο Σοοπςιθαθεᾶ 

οἱ πολλοί. 20 Νόμος δὲ παρεισῆλθεν, ἵνα πλεονάσῃ τὸ 
11Ἡθ πιαυγ. Ῥπή Ίαπ ομτηε ἵπ ὮΥ ἰπεΤγε, ὑπαῦ παϊρηὺ αὈοππᾶ πο 

παράπτωµά. οὔὗ-δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν 
οΏθπορ; Ὅαί π]ετθ αροαπᾶεά βἶπ, ογοταροιπᾶεᾶ 

« ΄ σα ϱ/ 3 /' ε ᾳ ’ ” - ΄ 

ἡ χάρις 2] ἵνα ὥσπερ ἐβασίλευσεν ἡ ἁμαρτία ἔν τῷ θανάτῳ, 
σταοε, {πθῦ 5 Ἀχοϊστιθᾶ αβΊ πι ἀεαίἩ, 

γε ον τι « ΄ ” 3 / μα 3 

Ὀὕτωξ καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν 
βο 8180 Έχβο ΄ ταϊρΠηῖ τεῖραῃ τητουρα τὶρμἰεοαδηθβΒ ᾖΤο 149 

κ - Ἀ - , :ς 
αἰώνιον, διὰ ᾿Ιησοῦ χριστου τοῦ.κυρίου ἡμῶν. 
θἴθεχμα], ΊΠτοιβῃῆ ὧεδας Ομτῖσί οαχ Τιοτᾶ. 

ϐ Τί οὖν ἐροῦμεν; Ἀἐπιμενοῦμεν" τῇ ἁμαρτίᾳ ἵνα ἡ χάρις 
πα ἴΠοη βα]] πο 84 2 9Πα]] πε οοπῦῖππθ 1η οἵῃ Ἅἴπαῦ Ρταςθ 

πλεονάσῃ; 3 μὴ-γένοιτο. οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτίᾳ, 
1ηΑΥ αδουπ 2 ΜαΥ 15 ποῦ Το Ὑο πο ἀῑεᾶ το βίπ, 

πῶς ἔτι ζήσομεν ἔν αὐτῇ; Ὁ ἢ ἀγνοετε ὅτι ὅσοι 
Που βὐ]]] 5Πα]] τηε το ἵη Ἅᾖ12 Οσ Ύτο 7ο Ιρποτοπῇ ἐπαῦ 248 ωΑΗΥ “5 

ἐβαπτίσθημεν εἰς χριστὸν ᾿Ιησοῦν, εἰς τὸν.θάνατον.αὐτοῦ 
ἆπγθ πνετε Ὀβρίιπεᾶ ππίο ΟἨλτῖςῦ 6818, απίο Ἠ]ς ἀθαία 

ἐβαπτίσθημεν; 4 συνετάφηµεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπ- 
πγε τνοτθο Ὀπρί πες Με πνετο Ὀιχῖθᾶ ΌΒεταξοχο πΙξλ Ἠἶπι Ὦν Ῥαρ- 

τίσµατος εἰς τὸν θάνατον ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη  µΧριστὸς 
δΐ8ιω πηΌο ἀεαίῃ, ἔπαῦ 88 Άγγας ὀταϊδεά “αρ "Οητὶςὺ 

ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ 
ΣτοτΏα ΑΠΙΟΝΡ [1π6] ΄ ἀοπᾶ Ὅψσ Ἅᾖἴποθ ρ]οτ οξίπο Ἐαίπες, 8ο 8]5ο 

ἡμεῖς ἔν καινότητι ζωῆς περιπατήσωµεν. ὅ Εἰ γὰρ σύμφυτοι 
νθ Ιῃ ἨηθπηΏος οἳ]119 5που]ά πα]]ς, Έοτ1ξ οοπ]οϊπεᾶ 

, κ - : - ι ν 
γεγόναµεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ.θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ 

πο Ἠανο Ῥεσοπιθ 1π ἴπθ ἍᾖΊἸοπεδς οἳ Ἠΐ5 ἀεβίἩ, 80 45ο 
- / - ΄ 

τῆς.ἀναστάσεως ἐσόμεθα' 6 τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς 
οἳ [Π15] τεθαγτοοῦίοη το 5Ίιβ]] Ῥ6 ΗΒ Κποπῖης, τπαῦ 3ο]ᾶ 

ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα 
1ους ΙΩ2Π πας ογαοϊβεὰ ση [Πα πα], μα τοῖρΏῦ ε Αππα]]εᾶ {Πο Όοᾶγ 
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Ὦγ οπθ {ο σοπᾶρπιπα- 
61οἩ, Ὁπό Τη ἐτερ ϱῖξε 
ἵδ οἳ ΠΙΑΠΥ οΏοποςῬϐ 
ππῖο Πβιβοα{1οἩ., 
17 Έοτ 1 Ὦγ οπ9 πιβπ/Β 
ὀἈθπορ ἄεβίΏ τεϊρποεᾶ 
Ὅγ οπθ: πιο] ΤΙΟΣΘ 
'Πογ νπῖοἩ τεσοῖτο α- 

:Ῥτιπάασηποε οἳ ϱτασθ απᾶ 
οἳ ἴπο ϱηΗῦ οἳ τὶρῃί- 
ΕΟΊΠΒΏΕΒΕ ΞΗ 211 τεῖση ἵπ 
14ο Ὦγ οπθ, ο«εβαβ 
Οητῖςζ,) 18 ΤΠπετεξοτθ 
88 ὮΥγ ἴηο οΆεποῬ οξ, 
οπο/ιάρπιοπί σαπιετ)- 
ΟἨ α]] Τπεη ο οοἩπ- 
ἀετωπβί]οη; ΘΥΕΠ 5ο 
Ὦψ πο τίρἉίθοιβπεςα 
οἱ οπο πε ᾖπεο σίγε 
σαγππιε προη Α]] τεμ ππ- 
το αβΠοα)Ίοη οἳ 1146, 
19 Ἐοσ 38 Ώγ ΟΠ ΤΙΑΠ8 
ἀϊδορεά]εηςσθ ΤΩΒΏΥ 
ἩΤΕΙΘ τηβᾶθ ΒΙΠΊΘΥΒ, βΟ 
Όγ ἴπε ορεᾶίεποε οξ 0Π8 
5Η] τηαχιΥ ο τηπᾶθ 
τ]φηΏίθοις. 20 Μοτε- 
ΟΥΕΣ {Ἠο Ίαν επἰοτγεᾶ, 
τπαῦ ἴπο οΏυπσο πιῖρ]ηξ 
πῬοπμᾶ, Βαε τνπογο 5ἷπι 
πὈοαπάρεᾶ, ρτασο ἀἱᾶ 

πιοη Ίποτθ αΏουπά : 
21 ἴπαῦ 8 Επ Ἠαδίν 
ποϊᾳπθοᾶ ππῖο ἀεαίῃ, 
ΕΥ6Π Βο τη]ΡΏύ ρτασθ 
τοῖρτ {πτουιρΏ τὶσηῖ- 
ΕεΟΒΠΘΒΕ ππ{ο εἴετηα]. 
18ο Ὦγ οΌεδας Ομτίςὲε 
ος Τιοτᾶ, 

γΙ. Ὅπιαί ελα]] τν 
5αΥ Ίἴπεπ ὁ ΒΗα]] πσ 
σοοπ/{ίπἁοθ Ίπ αἶπ, {πα 
Ὢτας ΤιΑΥ λοιπά 2 
2 ἄυᾶ {οτριᾶ. Ἐον 
ΒΏΦΙ1 ννο, ἴΠαῦ το ἄεπᾶ 
το 8Π, 11γο αηγΥ Ίοηρος 
ἡλετοῖπρ ὃ που ο 
πο, ἰπαῦ βο πιβηγ οἳ 
πΒ 358 Ἴετο Ῥαρθϊπεᾶ 
1ηπύο ᾗ6ρας ΟΩτ]βέ πγεγο 
Ὡαρίϊσεα  Ιπίο ἍᾖἨΙΒ 
ἀεαῦ] ὁ 4 Τπετεξοτο στο 
Άπο Ῥατῖεᾶ ππΙ(Ἡ Ἠϊτα 
Ὁγ Ῥαρίϊστη 1π{ο ἀθαίῃ: 
ἐπαῦ]άχκε α5 ΟἨτ]ςῦ νγ8Β 
ταῖσεᾶ παρ Ίτοπι Τμ 
ἀελᾶ Ὁγ ἴπο ρ]οτγ οί 
Ἴηο Ἐκίπετ, 6Υ6ηΠ Βο 
π/θ 315δο 5ποπ]ά ταῖς 
1π ἨςΘΠΠθΘβΒ οἳ Ἠᾷ6, 
δ Ἐογ 1Ε πε Ἠβτο Ῥθ6επ 
Ῥ]απ{εά ορείπες π 
1ηΠθ Ἰκοπεςδ οἳ Ἠϊς 
ἀθαῖἩ, στο 9Ώ8]1 ο αἷ5ο 
ἴπ {πο 1επες οἳ Πτι 
τοβυττθοῦῖοπ : 6..πού- 
πρ 0Π5, ἐπαῦ οασ οἱά 
ΙΗΒΏ 15 ογαοῖβεᾶ ντα 
λϊῖπι, ἵπαῦ πο Ὀοᾶγ οἱ 
ἵπ ταϊρΏῦ Ὀο ἀθετογοᾶ, 

πι [τῆς δωρεᾶς] 1. 3 ἐπιμένωμεν 5Ποιι]ᾶ πο οοη/1πιιθ ΕΙ/ΤΤΓΑΥΓε 



414 
επαξ ΠἩὐποοβοχίμ πο 
Ε]ιοιι]ά ποῦ 5ογτο 5ἵῃ. 
7 ἘοΓ Το ἐπαῦ 15 ἄειᾶ 
5 Ἔτουᾶ ΊΈνοια ΑΠ. 
8 Νοιν ξ νο ο ἀοπᾶ 
ση ΟἨτῖςὲ, νε Ὀε]ίογο 
Ὀιαῦ ντο "]ια]] Ά15ο Ίντο 
σπα Ὠῖτα: 9 Κποννϊηρ 
ἐπαοητ]ςῦ Ὀοῖπρ ταῖσοᾶ 
Έτοπι ἴ]ιο ἄεαά ἀῑοίὮ πο 
ΓΠΟΥΘ; ἀολί]λ Ἰαθ] πο 
ΧΠΟΧ6 ἀοπι]πίφη οΥες 
Ἠϊτα, 10 Ἐος ἴπ {μας 
Ίιο ἄῑεᾶ, πο ἀῑεᾶ απίο 
Βίπ οποθ: Ῥας ἵπ λατ 
Ἡο Ἰϊνείμ, Ἡθ Πτεία 
ππῖο ἄοά. 1] Τάκε- 
πηῖβθ ΤΕΟΚΟἨΠ 7θ 85ο 
Ψοιτβο]τθ {ο 9 
ἀεθά Ιπάθθᾶ απῖο 5δἵη 
Ὀαῦ αἶἶτε απίο 6οά 
ἑητοαρ] ἆθευς ομείςε 
ουσ Τιοτᾶ. 12 Τιοῦ ποῦ 
εἶπ {πετοξοτο τεῖσΏ Ίπ 
Ψους πιοτία] ροᾶγ,ταλί 
σε βλοι]ὰ οὖεν 15 ἵπ 
(πθ ἍἸΙπξίβ ({ἰποτοοἙ, 
19 Νεϊέμος γἱΙθΙᾶ το 
Ψουχ ΠΙΘΠΙΡΟΙΡ ας Ἱπ- 
Βἰχατασπτς οἳ σησ]ρῦ- 
θοιςπθβα πηπ{ο βἵη: Ῥαῦ 
ψΊθ]ᾶ γοισβε]τες απο 
ο, α5 {ποςε ὑπαῦ 9τθ 
β]ΐτο ἔτοπι πο ἀθβᾶ, 
Απᾶ γοΙσ ΠΙΟΠΙΏ6ΥΑ αδ 
ἀπεϊταπαθηία οἱ τ]ρηῖ- 
εοακπθβ ππίο «ἀοᾶ, 
14 Ἐοτ εἴπ εἨπ] ποῦ 
Έατο ἁοπιϊπϊῖοη ΟΤΟΓ 
γοι: ΤΟΣΓ Υθ αἴθ ποῦ 
ππάᾶο ἴπο Ίαν, Ῥαῦ ππ- 
ἀ4εσ ρτασθ. 

15 ΊΠπαῦ ἐποπ2 εἸα]] 
Ὅνο 51π, Ὀοσπα5ε πό αἴθΘ 
ποῦ ππᾶςτ {πε Ίωτ, Ὀαῦ 
ππᾶοςγ τας Αοᾶ 
ΣοτΏῖᾶ. 16 που το 
πιοῦ, ἵπαῦ το πποπα Τθ 
ψ]θε]ᾶ γοιτεθ]τες 5εζ- 
ναηῦς {ο οΡεσ, Ἠϊ5 6εΓ- 
παηῖς 7ο 4Γθ ἴο πνΠοπ} 
ο ο90οΥγ; πεῦηετ οἳ 
βἶπ πηπΐζο ἀεαία, ος οξ 
ορεάῖεησε απίο τὶᾳΠῦ- 
εομβποβςῇ 17 Ῥα{άοᾶ 
Ὄο παπ]κθῇ, ἴπαι το 
πνθχθ πο βοτγαπύς οἳ 
Εἶπ, Ῥμῦ γο Ἴβτο ο- 
ὍΏογεᾶ 1τοπι {πο Πεατῦ 
πηαϊ Έογπα οξ ἀοοίτῖπε 
πυλῖοα πας ἀο]ιτοτεᾶ 
σοι. 18 Βεῖηπσ ἴΠεπ 
πημᾶθ 4χθθ Έτοπι βἴἵπ, 
πε Ῥεσβπιθ ἴἨθ 8ΟΓ- 
Ναπῖς οἱ τὶρμίοοιδ- 
ηεςς, 19 Τ 6ρεα] α{ίετ 
{Ἠθ ΤΙΑΠΠΘΥ οἳ ΤΙοΟΠ 
Ὦοσβ1βοθ οἳ ἔπε Ιπβγηι]- 
ὐγ οἳ Τοισ Πεςῃ : Το 
5 7θ Ἠατο γ]ε]ᾷοᾶ 
ΨΟΙΣ ΤΠΘΙΠΙΏΘΥ5 ΒΟΓ- 
ναηϊβ ἴο τ1πο]θβΠΏθΒς 
Ώπά {ο Ιπιαα10γ ππῖο 
απ]α υγ ; ΘΥ6Π 5ο Ώου 
ψ]ιε]ᾶ γουσ ΤΠΕΠΙΡΕΣΒ 
βογγαμῦ» {ο τ1βηίοοιβ- 
ὪἩθςς Πίο Ἠο]Ιπεςβ, 
20 ΈοΟΣ ΠἩοηπ Ὑο πεχθ 

ο συνζ- ὉΤΤτΑ. 
κυρίῳ ἡμῶν ΟΗΤΊΤΑΥΓ. 

ᾱ αλλὰ ΙΤΙΓΑΥΓ. ΣΤΤΤΑ. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. ΤΙ. 

τῆς ἁμαρτίας, τοῦ µηκέτι δουλεύεν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτιᾳ. 
οἳ Βἷη, | αμαῖ πο οπρογ "0ο δει Ώοετνίεπῦ Ίπνα το 1Ἡ. 

7 ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 8 Εἰ.δὲ 
Έος Ἡ5 υπαξ ἀῑεᾶ Ἰα8 ο. σας Ίτοπα Νου ἶξ 

ἀπεθάνομεν «σὺν χθιστῷ, πιστεύοµεν ὅτι καὶ “σοζήσομεν" 
γα ἀϊοᾶ πν δι Ἠχ]ί, πο Ῥε]ίονσθ Ἅλαῦ Α]5ο πο 5ο] 11γε 

αὐτῷ, 9 εἰδότες ὅτι χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ 
Ἠΐνα, κποσμης πα  Οπτῖδ Πατίηρ Ῥ6θι τα]βοᾶ Ἡρ ΣΓΟΠ1 ΠΙΙΟΠΡ΄ [όλο] 

νεκρῶν, οὐκέτι ἀποθνήσκει' θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει-| 
. 5 1 3 3. | ἀεφᾶ, Ἡ9 ΏΙΟΥΘ ἀϊεα: ἄοβία Ἴλχα ᾖ3πΠο 3ΊΠοΙΘ κ οσος, 

10251 γὰρ ἀπέθανεν, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ. τὸ" δὲ 

δη, - 

Έοχ Ίπ ὑ]λαῦ ο ἀῑθᾶ, {ο βἶπ - Ἡο ἀῑεά οπςο {οΥ αἲ]; μα 19 ιδ : 

ἕῷ, ἕδ τῷ θεῷ. 11 οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς 
Ἡο 1ϊπ6ς, Ἠθ11ν68 ἍᾖΤο αοᾶ. 5ο . 8ἶδο «το τεζκοη. Ψοισςε]νθΒ 

γεκροὺς μὲν τεῖναιὶ τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ θεῷ, ἐν χριστῷ 
5ᾷομᾶ  πᾷθοᾶ 10 3μ9 το βἶη, Όπέ α1ϊνε νο ἀοᾶ, ἵπ ΟΠμεὶδς 

Ἰησοῦ υτῷ.κυρίφ.ἡμῶν." 12 :Μὴ οὖν βασιλευέτω ἡ ἁμαρτία 
Ἴθβα8 οἳχ Τιοχᾶ. 3Νοῦ “Οπετείοτο «εί Ζτεῖση { 5βῖη 

ἔν τῷ θνητῷ.ὑμῶν. σώµατι, εἰς τὸ ὑπακούειν "αὐτῇ ἐνὶ Ὑταῖς 
1π γοασ πιοχὴ] Ῥοᾶγ, Του το 9ΏθΥ 1  ἹἨ 

ἐπιθυμίαις αὐτοῦ ' 18 μηδὲ παριστάνετετὰ μέλη ὑμῶν ὕὅπλα 
108 ἀθδίτεβ. Νεϊπος Τε γ]ε]άϊπς σος ΤαβτηῦΘΣΑ ἀΠπβίταπ]οΙ{8 

ἀδικίας τῷ ἁμαρτίᾳ' ο. παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ 
οἳ Ὡπτικλικοώσος νο βἵπ, γῖθ]ά πανκ ἴνε Ἱ 

θεῷ πὼςὶ ἐκ νήον ζῶντας, καὶ τὰ.-μέλη-ὑμῶν 
το επ Ά5΄ "ΐτοπα "ΑΠΙΟὮΡ [1Πθ] 5δἀθαᾶ ασ Ααπᾶ σολ. ΤΠΟΙ1ΏΟΥΒ 

πλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ. 14 ἁμαρτία.γὰρ ὑμῶν οὐ 
ας νεα ο πικμερυον {ο ο. Έογ δἶπ σαν Ἀποῦ 

κυριεύσει οὐ γάρ ἔστε ὑπὸ νόµον, Σάλλ"Ι.ὑπὸ χάριν. 
αβμα]] ὅχα]θ οποχ, 2ος “ποῦ "ηχο Ίο απᾶᾷετ ἍΊανη, Ῥαδ ππᾶος βτησο, 

16 Τί οὖν; Σἁμαρτήσομενὶ ὅτι οὐκἐσμὲν ὑπὸ νύµον, 
γπαϊ ἐπσμ 2 5Ίιθ]] στο εἶπ ὮΏθσβ116θ τνε ατα ποῦ ἸἹπᾷετ ἍΊπιν 

χἀλλ᾽' ὑπὸ χάριν; μὴ γένοιτο. 16 οὐκ.οἴδατε ὅτι ᾧ 
υαῦ Ἅαπίες Στασα 2. Μαγσ Ἱν ποὺ Το Έζπογ ο ποῦ {λππύ {ο ποπ 

παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε 
γο γ]ο]ᾶ 7ουνβο]νθς Ῥοπάπιοα 1ος πε ρας Ῥοιάπιεη 7ο πτθ 

ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον, ἡ ὑπακοῆς 
νο Ἠϊπι πΠοπα 7ο οΡογ, πιΏείηπςς οἱ βἵηπ 1ο ἀεπία, ον οξ οροάίεασθ 

2 / ΄ Δ ον - ε/ γ ” - 
εἰς δικαιοσύνην; 17 χάρις δὲ τῷ,θεῷ, ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς 
νο αιβικεοινε ης 2 Ῥιιῦ ὑπαΏ]Β [06] Ἅᾖο ἀοᾶ, ὑ]αῦ το Ίπεγο Ὀοπάπιθη 

ἁμαρτίάς, ὑπηκούσατε.δὲ ἐκ καρδίαςεἰς ὃν  παρεδόθητε 
οἳ 5ἱ1, Ῥαΐ γε οΏογεᾶ Ένοπι [1Ἡθ] Πορτὺ 5ἱο 5ν/μΙοἩ 1ο ο οο Σ4ο]1νοτοᾶ 

τύπον διδαχῆς. 168 ἐλευθερωθέντες. δὲ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, 
ας 36ΟΥΏ} 508 “ΤοποΒΙΏΡ. Απάα Πατίηρ ΌθυἨ 5οὐ 4066 Έτοπα δἰπ, 

ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ. 19 Ανθρώπινον λέγω διὰ 
Ψο Όθσβταρ Ῥοπάπιεη Το τἱἰρΏ{εοα5ΠςΒΒ, Ἡιπιαπ]ν 1 βΡρεΛΚ ΟΠ βοσοιπί οξ 

τὴν ἀσθένειαν τῆς.σαρκὸς ὑμῶν. ὥσπερ.γὰρ παρεστήσατε 
νπο γΓΕβ]ζπθς5 οΕ γοισ βαρΏ, Έος 38 .” ναι 1εά 

τὰ. μέλη.ὑμῶν δοῦλα τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ τῇ ἀνομίᾳ εἰς τὴν 
Ψοῦσ ΠΙΘΠΙΡ6Τ8 ᾖπ Ῥοπάβρθ το πιο μονο Ἀπᾶ Ἅᾖἵο ]απ]οςςποςς Ιπίο 

ἀνομίαν, οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ.μέλη-ὑμῶν δοῦλα τῇ ΕΕ) μελη-ο] 
199/Ί625ΠΕΒΒ, 8ο ΤΟΥ γἱεΙά γοιχ τποπαὈύτς 1 Ῥομάασε 

” 

δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν. 390 ὕτεγὰρ δοῦλοι ἦτε τῆς 
νο τσΠίθοα»ηθβ» Ἠπίο βαποἰΙΠοιδΙοἩ, Έοχ ν]οα ΤῬοπᾶππεπ }ο ποσθ 

Ρ ὁ Ε. πας εἶναι ἴο Ὀε τ[τε]. τ--- εἶναι ΟΝΤΤΙΛΥΡ. .---τῷ 
:--- αὐτῇ ἐν Π1ΤΓΑΥ). --- ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ . δώσει 

} ἁμαρτήσωμεν 5ου] 1ο ΒΙΏ ΤΙΤΑΝ. 

' 



νΙ.νΠ. ΒΟΜΑΔΣΑ, 
ἁμαρτίας, ἐλεύθεροι ἦτε τῇ δικσιοσύνμ. 31 τίνα οὗν 
ο δἶπ, 2γθς Ψο ποτ Ἅανίο τ]σιισοαδοςς, ἡγ]μυῦ “ΙΠογο[οτθ 

καρπὺν εἴχετε τότε, ἐφ᾽ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; 
ταῖς Ἰπᾶτο Ἅᾖἶοα, πίπο [Πλίιρς] οξ ΠΙΟ ΠΟΥ 7ο 31ο πομιμηλσᾶ 

τὸ" γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος. 33 χυγὶ.δὲ ἐλευθερω- 
40138 οπᾶ οἳ ἴ]λοςε ἰπῖπρς [5] ἍΚἄοιτῃ. Ῥαΐῦ ον ἨΠαπν]ης Όοει. 

θέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας, δουλωθέντες δὲ τῷ θεῷ, ἔχετε 
ποὺ 19ο 1Γοιη 5ἶπ, πΏᾶ Ἰιανίηρ Ώσσοιὴθ Ῥοπάπιοα {ο ἄοᾶ, το Ἠατο 

τὸν.καρπὺν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν, τὺ.δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον. 
Ψοιχ Εταῖῦ ππῖο ςαποθὶΠςσαβΊοπ, πᾶ ἴπθ επᾶ 1ο εἴοιπα]. 

25 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος τὸ.δὲ χάρισμα 
Ἔοχίπο ἍἩὙἨαΡοΒ οξἑ επ ᾖ[] ἁσαία; Ῥαῦ {πο ἍἆΈτος ϱΗῦ 

τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἔν' χριστῷ Ιησοῦ τῷ.κυρίῳ.ἡμῶν. 
ο ἄοᾷ Ηΐο εἰετπαῖ Ἱν Ομ «σερβ οἳσ Τιοχᾶ. 

7 "Η ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, γινώσκουσιν-γὰρ νόµον λαλῶ, ὅτι 
Ἅτο το Ἰρποταπί, ὈτείἨτεη, Ἅ3ΟΣ {ο ἴποςο Ἰωιοπίπς Ίαπ ἍἹβροαί, (μαῦ 

ὁ νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ: 
ἴπο Ίων  τπ]ες οτες 1πθ ΤΩΡΑ 29Υ 45 Ίοηρ 3ης ἴἶπαιρ Ὦο τααγ ]1γεῦ 

9 ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ' 
Έοχς πε πιαχγτ]εᾷ ΠΥΟΠΑΠΛΠ 3ο ἴπΠθ ἨἩνίηρ ἍΠιδραπά Ἱρδ Ῥουιπά Τγ Ίαν; 

ἐὰν.δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνὴρ κατήργηται ἀπὸ Ὀτοῦ νόμου! τοῦ 
Ὅαυ 1 Ἅαποι]ᾷ ἄῑς ἴπε Πιιςραπᾶ, 9Ἡε Τν οεἰειτοᾶ ἍΊτγοπι {ἴπο Ίαιπ οξ {πο 

᾿ἀνδρός. ὃ ἄρα.οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς μοιχαλὶς χρηματίσει, 
Ἠποραμᾶ : Εοΐμεπ, ἁλνίηπς 31ο “Ἡπεραπᾶ, Αη βἀπ]ίεγθεβ πε ϱΗΑ1] Ὃε σα]]εᾶ, 
αλ ῃ Β ο ῃ ο Α ν ο εἰ ο ον ῃ , 
ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέ ἐὰν.δὲ ἀποθάνῃ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα 
1 ΡΠο Ὄ6 {Το ὅπιπη ἸΑποίποσς; Ῥαξ1ξ ἍαΠοπ]ᾶ ἄῑο ἴλο Παςυαπᾶ, Ίτερ 
η] μ ω . .ω 5 
ἐστὶν ἀπὸ τοῦ νόµου, τοῦ.μὴ.εἶναι.αὐτὴν µοιχαλίδα, Ύενο- 
βΠο ἵ Ίτοτα Ίπο Ίατ, 56 α» Το ποτ ποῦ{οῦθ ΑΠ αἀπ]ΙΘΓΟΡΡ, Ἠπνῖπρ 

μά ) κ απ. ρα «/ ) εκ 8 ο) 3 ΄ 

ος ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 4 ὥστε, ἀδελφοί-μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώ- 
6ΟΙΠΘ {Το "παπι Ἰηπούμετ,. ο ἐἨπό, ταγ ὨτείΏτοηῃ, Αἱδο ο ΄Ίνεχο πβάο 

θητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι 
ἀοπᾶ {ο ἴπο Ίαν Ὁγ ἴο Ῥοᾶγ ο ίπο Οπτῖς, 1ος 3{ο 9 

ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγεῤθέντι, ἵνα Καρπο- 
ἅτοι ᾖἵο αποῖΠθς, ΊνἩο ΕΓΟΠΛ Απιοπρ [πε] ἆἄεβᾶ ΙΒ τἍῖδεᾶ, Ἰπαῦ στο 5Ιοιπ]ά 

φορήσωμεν τῷ θεῷ. ὅ ὑτεγὰρ ἡἦμεν ἐν τῇ σαρκί, τὰ παθή- 
Ὀτίηρ Σοτό] Εναν Το ἄοᾶ. Έοχ πΊθεη πγθ Ὢήθτθ Ἱπ ᾖὕμο Ώεεβῃπ, ἴπο Ῥρ88- 

µατα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόµου ἐνηργεῖτο ἐν 
51918 οἳ βἶπς, πτνλίοἩ Γπετε] ἔπτοιρῃ ιο ἍΊανη, Ψτουρπό 1π 

τοῖς.μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ θανάτῳ' 0 νυνὶ.δὲ 
Οἳσ ΠΙΟΙΠΏΟΥΒ νο ἴπο Ῥτίπρϊίπρ Μοτί] Ετα]ῦ το ἀεπίη: Όαῦ ποπ 

κατηργήθηµεν ἀπὸ τοῦ νόµου, “ἀποθανόντες' ἐν κατει- 
'ππθ Ύ/ετε οἸοβγοᾶ «τοπ ἐπ ἍΊαν, Ἠατίπρ αῑεά [π ὑμαῦ] 1 γγΏ]σ]ι γγο πετθ 

χόµεθα, ὥστε δουλεύειν. ἀἡμᾶς' ἓν καινότητι πνεύματος, καὶ 
πε]ᾶ, 8ο ἴπαῦ "εποιι]ά «Βοτγο ψ/θ 1π ἩἨΘΠΠΕΡΒ οἳ 5ρἰτῖν, Αηᾶ 

οὗ παλαιότητι γράμματος. 
πο  Ἶπ ο]άπες οἳ 1εῦζες. 

7 Τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόµος ἁμαρτία; ορ σσο 
Ἠγππὺὸ ἴποπ ΑἸα]] πο κα Πβ]ίπο Ίαν αἶη 8Υ 16 ποῦ ο 

ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ-μὴ διὰ νόµου τήν τεγὰρ 
Ῥαΐ είη 1 Κπον ποῦ απ] τν ἍᾖΊμν: ΣΟΥ 4150 
εν , ο ” 2 π ς , 2, 2 
ἐπιθυμίαν οὐκ. δειν εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν, Οὐκ 

1α5ῦ 1 Ὠπᾶ ποὺ Ώθοι οοπβοίοἩβ οἳ ππ]θβ ἴπε Ίαν Βαίᾶ, 3Νοῦ 

ἐπιθυμήσεις' 8 ἀφορμὴν. δὲ 
5 ἅ ; ο σα 

λαβοῦσα ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς 
λίποι ΞθΠα]{ Ίαςτ; Ῥαῦ "4π ᾽οοσββίοη "Πανίπρ “τακοι 51η Ὁψ Ἅἴπο 

α- Ίο συεκίίοη επᾶς αἱ ἔπεπ ΤΑ. 3 -- μὲν Ιπάεεᾶ 1Α. 
5 ἀποθανόντος (γεαᾶ ας 4. Υ.) Ε, ἆ [ἡμᾶς] ]ς. 

4]ὸ 

119 βεγγηπ{ οἱ ΑΙΠ, 79 
πγετθ Ττορ ἔτοπα τῖσ]υ- 
6ΟΙΡΠΕΡΡ, 21 Ἁπαῦ 
Στιϊῦ Ἠπᾶ γο λε ἵπ 
άποςδο {Πμίπρβ ΠΠογθροξ 
Ψ9 416 ΠΟΥ ΑΡΠλΙπος 
ΣΟΓ ἴπο επᾶ οἱ Ίποςθ 
ὑπῖπρς ἵ8 ἄοπίμ, 22 Ρα 
πο Ῥοῖπρ πιπᾶο τεθ 
1ΥΟἨ1 ΕΊΠπ, απᾶ Ῥοσοπιθ 
ΕΟΓΥΛΩ{Α ἴο ἄοᾶ, το 
ἜἨπτο γοιχ ἐτυῖὸ ππ{ο 
Ἠο]1ποδβΒ, απᾶ {πο επά 
ετετ]αςθῖης 1116. 25 Ἐοτ 
ῶπο Ἱνηροβ οἳ εἶωη ᾖἵδ 
ἁοαῦα; Ῥα8 {πο ρὶ{ύ οἳ 
αοᾶ ἵ οἴοτπαὶ 1ο 
τἩτοαρῃ ἆοβας Ομτῖςῦ 
οαχ Τ,οτᾶ. 

ΥΤΙ. Ἐποιυ γο ποξ, 
ῬτοίμτοαἨ, (Γοχ 1 βρεα]ς 
νο Ίἴποπι {παῦ Ίέπου 
1Ἠο Ίαν) Ἠου {ἰλπῦ 
ἴηπο Ίαν Παίμ ἀοπι]- 
πΙΙΟΏ ΟΤ6ΕΓ ἃ ΤΙΛΠ 8 
Ίοης 45 Ἡθ Ἰτείμ 2 
2 ἘοΓ ᾖἳποθ ἍἨτνοηΏιιἩα 
πυΠ]οἩ Παλ απ Ἠυρ- 
Ῥαπᾶ 15 Ῥουπά Ὁγ {πο 
Ίαπν {ο 6 Ππρραπᾶ 5ο 
1οπρ α5 Ἠθ ]1νείῃ; 8 
4ξ πο Παβυηπά 9 
ἀαοπμᾶ, εἩο 5 Ἰοοκεᾶ 
άγτοπα πο Ίασ οἱ Πε; 
Ἠαβραπᾶ. ϐ Μο Ίἴπεα 
18, πνΏῖ]ο Πε Ὡαςραηπᾶ 
ἸϊγείἩ, 5Ώε Ὦε πιαττ]εᾶ 
το αποϊἰ]πος ΏΙΒΠ, 9Ώθ 
ΒΠΑΊ] Ῥο οπ]]εά απ α- 
ἄπ]ήθεχοξς: Ῥαύ 1 Ὥογ 
ἙἩαβρατᾶ Ἶε ἀεπᾶ, «πθ 
16 1γοο {τοπα {ηαί Ίαν: 
50 {Παῦ 5Ώο 15 πο πα ιι]- 
ΤετθἙς, ἰΠοιιρῃ ΆΏο ο 
ππαγχ]οᾷ {ο αποἰµογ 
Ὥιαη. 4 ΊΠΕΓΕΓΟΤΘ, πΙΥ 
Ὅτεί]τοπ, γε 4]ςο 4Τθ 
Ὄεσοπιθ ἀοπά {ο ἴπθ 
Ίωππυ ὉὈγ ἴπο Ὀοᾶγ ο 
Οπτ]ςἰ; {ἔλαῦ γοςΠοι]ᾶ 
Ῥε πιαττῖθὰ {0 αποΐμες, 
ευεπ 1ο Ἠϊπα Πο ἸΒ 
χη]5θᾶ Έτοπι ἔπε ἀἆθιᾶ, 
ἴλαῦ πο 5Ποπ]ᾷ Ῥνγίπρ 
{οτίἉ Εγυϊς ππῖο οᾶ, 
ο Ἐος γ/Ἠεπ Ὑγο πγετο ἵη 
Ἕλμο ΠεςδἩ, ἴΠε πιοῖῖοπ8 
οἱ 8ΙΠΒ, πγἩΊσ] γνοιο Ὁτ 
'μθ Ίπνν, ἀῑά πονγκ ἵπ 
ουχ τπεπΊΡοτς 6ο Ῥτίπρ: 
ποτίΏ Γταϊῦ ππήο ἄοαί]. 
6 ῬἘπὴ ποπ πνθ .το ἆς- 
Ἱϊτετεά Έτοτα ἴπε Ίατν, 
τμεί Ῥεῖηρ ἆθαᾶ πΥΠεγο- 
1π Ὑγθ Ίετο Πε]ᾶ; (πας 
πο Ελοι]ᾶ αβοτγο ἵπ 
Ὥπθύηεςς οἳ αρἰΓῖζ, απᾶ 
ποῦ {π ἴμο οἰάήοςς οξ 
Τπε Ἰοΐψετ. 

7 Ἠπαῦ 5Πη]] το 5ατ 
Ίπευη 2 15 ἴπεΙανν δη 
4οᾶ Λοτρῖιᾶ,. ΝΑΣ, 1 
Ἠαὰ ποὺ ΚΠΟΠη Επ, 
Ῥαύ Ὦγ ἴμο Ίων : {οτ 1 
παά ποῦ Κποππ ]1ςὲ, 
εχπεερύ ἴ]αε Ίαν Ἠπά 
ππίᾶ, Τποι επα]{ ποῦ 
σογεῦ, 8 Ῥαΐς εἴπ, 

Ὁ.--- τοῦ νόµου Ε, 
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ἐπ]εῖπσ οσοββίοαπ Ὁτ 
{πθ οοπιπιαπάπασπΏ, 
νυτοιιρπό Ίπ πιο αἱ] 
ΙΠΛΏΠΕΣ οξ οοποιρῖβ- 
οθπο8, ἍΈον νηῦλοιῦ 
119 Ίωπγ δἱπ Ίσας ἀεαᾶ. 
9 ἘΈοτ 1 παβ αϊνο 
ππἰποαῦ Το Ίαπγ οπσε: 
"Ῥυῦ σ/πεηπ {πο οοπι- 
πηππᾶπιοη{ ο8Ί1Θ, ΒΙΠ 
χου]τοὰ, απᾶ Ἰ ἀἄῑεά. 
10 Απά {πο οοπιπιβπᾶ- 
χηεΠΕ, ΦΠίοἃ Ίυας οὐ- 
ἀαϊπσᾶ το 136, 1 Εοαπᾶ. 
ἴο Όεο απίο ἁἀαπίῃ, 
11 Ἐοχ εἵπ, {α]ίπρ ος- 
οββῖοη Ὦγ ἵἴπο οοπι- 
πηβπᾶπιεωπῦ, ἀθοεῖγεᾶ 
της, απᾶ Ὦγ 1ρβ]ειγ πια, 
19 ἸΓπετεξοτο ἴηο Ίαπ 
ἓδ Ἠο]γ, απᾶ ἴλμο οοπι- 
πηππάπιεηῦ Πο], απᾶ 
3παῦ, αηᾶᾷ ροοᾶ. 15 Ίαβ 
Ίπει ἴπαῦ πΠπῖοα 18 
Ροοᾷ πιηᾶο ἄθαία υπ{ο 
χηοῦ οᾶ Ξοτρῖᾶα. Βαΐῦ 
ΒΤα, ἴπαῦ 6 παὶρηε 
Άρρεαχ ΒἶΠ, πποτκίπρ 
ἀθβίἩ ἵπ πιο Ὁν ἰπαῖ 
πυΏἰοα 5 ροοᾶ; (λπαί 
Βπ ὮὉγ ᾖἵε οοπι- 
πηαπᾶπιθιῦ ταὶἰρἩ! Ῥε- 
ΦοπΠθ οχορεᾷίπρ 5ἱπ{υ], 
14 Ἐοχ πο Κπον ἴλπαῦ 
{πο Ίανσ. 5 ερϊτιναη]: 
ΡῬαῦΤ απ οβΥΠΑ], 5ο]ᾶ 
ἨλάςΓ 51Π, 15 Έοτ ἰμαῦ 
πηῖον Ἰ ἄο ΙΤ α]]οπ 
ποῦ: {οσ αν 1 πποι]ᾶ, 
Ὅλαῦ ἄο 1 ποῦ; Ῥας 
πνηαῦ 1 Ἠαΐε, ὑλαῦ ἆο 
1. 16 Τε ἴπεαπ 1 ἆἂο 
{μαῦ πυπ]οα Ἰ που]ᾶ 
που, 1 οοπ5σεπῦ υαπῖο 
1Πο Ίαν πας δὲ 
βοοᾶ. 17 Νου πετ 18 
18 Ἡο 1πΟΙΘ Τ Όπαῦ ἄο 
αΐθ, Όα6 οἷπ (παῦ ἀπτγε]]- 
εί 1π1ηθ.Ι8Εοτ1 Κποτ 
{παῦ ἵπ ταο ({παῦ 15, 1 
ΏλΥ ΠεςἩ,) ἀγτε]]είμ πο 
Ροοᾶ ἰπίπρ: ἔοτ το 1] 
ἆφρτεςαιῇ υηθ 1ης; Όαῦ 
Ίοω {ο Ῥετέοτπι μαι 
π/Π]οὮ 5 ροοᾶ 1 Επᾶ 
ποῦ, 19 Ἐοχ ἴ]θ ροοᾶ 
Ὁλιαῦ Τ πιοι]ά Τ ἄο ποῦ: 
Ῥιῦ πο ετί] πΠΊοὮ 1 
π/οα]ᾶ ποῦ, ἴμαῦ Τ ἄο. 
20 Νουν 1 Ί ἆο ἴπαῦ 
1 που]ᾶ ποῦ, Ἱὸ 18 
πο Ίιοτο Τ 1παῦ ἄο 
1ο, Ὀπς οἷπ (μαῦ ἀγτε]]- 
εὖὮ ἵπ 1ηπθ, 2ἱ 1 Απᾶ 
{π68υ α 1α1ν, πα ῦ,νῬεπ. 
1 πτοιι]ᾷ ἄο ρποοᾶ, ον]] 
18 Ῥτεσους ΥΥΙα πιο, 
20 Ῥοχ 1 ἀα]ῖσ]ιὸ 11 επα 
Ίαν οἳ ἄοά αἲτετ ἴπθ 
Ἱππτατᾶ παπι: 23 Ῥαΐ Τ 
899 αποῦ]ες 1α1γ ἵπ παγ 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, 
ῃ ω ώς ο Ε ἐντολῆς «κατειργάσατο! ἐν ἐμοὶ πᾶσᾶν ἐπιθυμίαν. 

σοπιπιαπαπιοπύ , ποτ]ςθ ουῦ Ίπ πιθ ἍΘΤΟΣΥ Ιπεῦς 
, ς ’ -ς Φ 4 3 Ἱ 3 , νόµου ἁμαρτία νεκρά Ὁ ἐγὼ.δὲ ἔζων  Ἀχωρὶς νόµου 
Ίαν; ΒἴΠ. [πββ] ἀεαᾶ, Ῥαὲ] Τββ Απο βραχίάτοπι Ίρι 

΄ 3 ΄ 4 ρω. 1 . ποτὲ ἐλθούσης δὲ τῆς ἐντολῆς, ἡ ἁμαρτία ἀνέζησεν, ἐγὼ. δὲ 
ομοθ; Ῥαῦ ΗΑτΙΠΕ οοπιθ ἐπο οοπαπααπάπιρηξ, βίπ χοπ]τε, ΌῬαετ 
3 έθ ο ν] ς ε ” να « 

ἀπεθανον' 10 καὶ εὑρέθη µοι ἡ ἐντολὴ ἡ 
ἀϊθα, Ἅπά τγς ξοαπᾶ {ο πιο [πα0] {1ο οοπιτηαπάπιθαῦ σ]ιίο]ι [πας] 

Γ ΄ / ϱ) εἰς ζωήν, Ἰαὕτη! εἰς θάνατον. 11 ἡ.γὰρ.ἁμαρτία ἀφορμὴν 
νο 189, ἡμίς [Πορθ]ίο ἀἄθαῖ] : ο ος Βία ΩΙ “ΟοσΒΞΊΟΠ. 

λαβοῦσα διὰ τῆς ἐντολῆς ἐξηπάτησέν µε, καὶ 'δὺ αὐτῆς 
ἁΠανῖπρ Ξἔρκκοπ Ὁυ 1ο οοτηπιαπᾶπηεπὀ,  ἄροθῖτοά ππθ, απᾶ Ὦ)γ τν 
2 / μ 

ἀπέκτεινεν. 19 ὥστε ὁ μὲν.νόµος Ἅἅγιας, καὶ ἡ ἐντολὴ 
απ [παε]. ο ἐλαῖ πο Ίαπγ Ἱπάεοά [15] Ἠοίσ, απᾶ ἴἨθ οοιπταρπάπασπὀ, 

ς ΔΝ Ὁ 

ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαθή. 19 Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ 

γη. 

χωρὶς γὰρ 
3οχ αρατῦ ἔτοτα 

Ἠοἱιψ απᾶ ᾖ{αδῦ απᾶ µροοᾶ. Τπαῦ γΠΙοὮ ἴοἨ [1] ροοᾶ,  ᾖἴοἼιθ 

ἐγέγονενὶ θάνατος; μὴ.γένοιτο" Ἠάλλὰϊ ἡ ἁμαρτία, ἵνα 
Ἡλβ 15 Ώροοπιθ ἀθαῖῃ Μαγ 1 ποῦ Ῥο ] Ῥπι Εἶπ, {ππδ 

φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ µοι κατεργαζ»µένη 
10 ταὶρΏῦ αρρθατ ὈτιἩ Ὅψ ἐπαῦ πνἩΊοἩ [18] βοοᾶ ἴοπιθ πονάς αὐθ 

θάνατον,ἵνα Ὑένηται καθ. ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία 
ἀεαία; Ἱπαῦ Σπιὶραί “Ῥεσσπαθ Λεχοοββῖτε]γ δρίη{α]. σε 

διὰ τῆς ἐντολῆς. 14 Οἴδαμεν.γὰρ ὅτι ὁ νόμος πνευματικός 
Ἡγ πο οοπιπιβπάπιεΠ{, Ἔοχ πθ ΧΟΠ ἍΊἴπαῦ Πο Ίαπ βρϊτίταρ1. 

ἐστιν" ἐγὼ. δὲ Ἰσαρκικός! εἰμι, πεπραμένος ὑπὸ τὴν ἁμαρτίαν. 
16 Ῥαυτ 3ΠεςΏ]ν 114, Ἠβτίηρ Ῥεθπ 5οἷά απᾶοτ ΒίΠ. 

16 ὃ γὰρ κατεργάζοµαι, οὐ.γινώσκω' οὐ.γὰρ ὃ θέλω, τοῦτο 
Έος πας 1 πο] οιῖ, 1άοποῦοππ: ἍΑοςποῦ πο 1 τη, Πίς 

πο σν ἀλλ’ Ὁ μισῶ, τοῦτο ποιῶ. 16 εἰδὲ Ὁ οὐ.θέλω, 
ἄο; Ῥαῦ π]αῦ 1 ηαΐίθ, 1 ΙΤ }ρταςβρ, Ῥαῦ 1ξ νι]λαῦ 1 ἄο τοῦ η], 

τοῦτο ποιῶ, Ἠσύμφημι τῷ νόμῳ ὅτι καλός. 17 νυνὶ δὲ 
πμ] 1 }ριβοῖβθ, Τοοπεθπῦ {οίπο Ίαν τἐμαῖ [αῦ 1ς] τὶρΗῦ, Νουν ἴποια 

2 [4 . . / ) ΄ 1 2 ” ε τη » . Ἱ] ] .) 4 

οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζοµαι αὐτό, ἀλλ’! ἡ ποἰκοῦσαὶ ἐν ἐμοὶ 
ηο]οπβος Ἱ πι ποτ]ίπρ οιυ Ἠδ: Ῥαῦ  Ἅᾖ1πο Ἀάπε]μίπρ ᾖὅτπ “πιθ 
« ΄ 1 ν ε/ 3 ον Ἡ Αν Ιβ. αι , "5 
ἁμαρτία. 18 Οἶδα.γὰρ ὅτι οὐκ.οἰκε ἐν ἐμοί, "τουτέστιν! ἔν 

1811, Έος 1 που. παῦ πετο ἄπτε]]ς ποῖ ἵπ Ἅππο, παυῖς - ἵτπ 

τῇ-σαρκί-µου, ἀγαθόν' τὸ .γὰρ.θέλειν παράκειταί µοι, τὸ δὲ 
πηγ Βε»Ἡ, Βοοᾶ: Έος ο σα]. 46 ρνεδεπῦ τί ππθ, ρας 

κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν Ὀοὐχ-εὑρίσκω.ὶ 19 οὐ. γὰρ ὃ θέλω 
νο ποτκ ουῦ πο τὶραὺ 1 Επά ποῦ. Έοχ ποῦ νιπαῦ 31 δι] 

ω . , 21121 ο 5 η, , - , 
ποιῶ ἀγαθόν' Ράλλ" ὃ  Ἂοὐ-θέλω κακόν, τοῦτο πράσ- 

“ἄο 51 “ρταο[ϊεο ᾿Ροοᾶ; Ῥαίύ σπα "Τ 54ο “ποῦ δη] "ενί], τμῖς 1 ἆο, 

σω. 90 εἰδὲ ὃ τοῦτο ποιῶ, οὐκέτε οὐ θέλω αἐγώ," 
Ῥαῦ 18 ππαῦ "4ο που ΑΨΙῃΠ Ἱ, τη 1 ρταεῖῖεο, [10 15] πο 19ΠΡΟΣ. 

ἐγὼ κατεργάζοµαι αὐτό, Ρἀάλλ᾽ὶ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 
1 [ππο] πγοσ]ς "οαῦ 18, Ῥαῦ ἴπα ΖΞαποε]]πρ ἳπ πιο αρ. 

9] Ἑὐρίσκω ἄρα τὸν νόµον τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν, 
1 Απᾶ ποια πο Ίων πο "π] 10ο 3πιο {ο ριπούῖςθ πο .σὶρηξ, 

Ν Ν Ν / [ά - ΄ 

ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὺν παράκειται. 339 συνήδοµαι.γὰρ τῷ νόμῳ 
ἴπαῦ πιο ον] Ἅᾖ8 Ῥχοσοπὺ πΙνἩ, Έου 1 ἀερηί 1π1ἴῃο Ίαν 

- -” Ν ” ” ῤ τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον' 38 βλέπω.δὲ ἕτερον 
οξ ἄοᾶ αοσοτάϊπρ ἴο πο Ἱπνατά ΤΙΒΗ : Ῥαΐ Τεεο αποϊπος 

9 κατηργάσατὂ ΤΤτΑ. Γ αὐτὴ αν’. Ε ἐγένετο Αῑά 16 Ώθοοπαθ ΤΤΤΓΑΥΥ. Ἆ ἀλλ μα. 
1. σάρκινός ΒΕΞΗΥ αΤΊτΑΤΥ. κ σύν- τ. 1 ἀλλὰ ΙΗΤΤΤΑ. πι ἐνοικοῦσα Τ. Ἡ τοῦτ' 
εστιν 6Τ. 
ἀσι[Αδ]ν. 

ο οὔ [15] ποῦ ΠπΊτΑ. Ρ ἀλλὰ ΤΊΑ, ᾱ-- ἐγώ (γεαᾷ οὐ θέλω 1 ἆο ποῦ νγη]) 



τη, ΤΙ. ΕΟΜΑΝΡΒ, 

νόµον ἐν τοῖς μέλεσίν-µου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ 
1.1 . ΙΩΥ ΠΙΕΠΙΡΟΣΒ πυαστηρ αβαϊπαῦ 1πθ 1’ 

νοός.µου, καὶ αἰχμαλωτίζοντά με" τῷ νόµμῳ τῆς ἁμαρτίας 
οξ πιγ πιῖπᾶ, απᾶ Ἰεααίτπρ “οβρίϊτο Ίηθ {ο {πο Ίαπ ΟΕ οἷη 
. - » 3 ο ῃ / ῃ νο ας 
τῷ ὄντι ἔν τοῖς.μὲλεσίν-µου. 24 ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος 

αΤΩΡΗ ! πΠΙον 15 ᾗπ ΙΏΥ ΠΙΘΠΙΏΘΣΒ. Ο ππείομεᾶ τ 

τίς µε ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ.θανάτου.τούτου; 
πν]ιο πιο 19Πα]] "ἀε]ῖγετ οαῦ οἱ πο Ῥοᾶγ οἳ ὑπ]9 ἀθαίῃ 2 

2 'εὐχαριστῶ! τῷ θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ τοῦ.κυρίου-ἡμῶν' 
1 ἑπαη]ς ἄοά ἴπἩτοαρῃ ἆθριβ Ολτὶοῦ οασ Τιοτᾶ. 

ἰμὲνι νοῖ δουλεύω νόμῳ θεοῦ' αλ 2 . ιν η) 

ἄρα.οὖν αὐτὸς ἐγὼ 
ΒετΥθΘ Άλι 1ᾳοά: Βο ἴπεπ 3πιγβα]ξ 1 πνῖτα ἴμο πᾶοθᾶ παπά 

ο μ ῳ ΄ « ΄ 

τῷ-δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας. 
Ὀτα πε πο Πες αν αβί/ς, 

8 Οὐδὲν.ἄρα.νῦν κατάκριµα τοῖς ἐν χριστῷ Ἰπιοῦ, μὴ 
[Τηοχα 1β] ἴΠεη ΠΟΥ πο  «οοπᾷεΠΙΠΑΊΙΟΠ {ο πορβαΊπ ΟἨπςῦ ὤθραβ, που 

κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα.ϊ 3 ὁ γὰρ 

τῷ 

«ΑοσοοτάΙπρ 58ο «βε5Ἡ. αγ/πο Ἄγγα]]ς, Ῥαῦ αοοοχάϊπρίο Βρὶτϊ6, Έοχ ἴηπθ 

νόμος τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς ἓν χριστῷ ᾿Ιησοῦ ἠλευθέρωσέν 
Ίαν οξίπο ΑΒριτίδ οἱ Πο Ἱἵπ ἍΟμτῖσ «ἆεριβ Βεῦ 4τθο 

ν Ἱῃ Ιλ μα ” ΄ ” ς (ρ ο τγά ΄ μα . 

µε απὀ τοῦ νόµου τῆς αμαρτίας καὶ του θανάτου. ὃ Τὸ γὰρ 
Ίηθ 2ΤΟΙΩ ἴπθ ἍΊαπ ΟΕ βἵη ΆΑπᾶ οἳ ἀεαίῦ. Έος 

ε ΄ - ΄ . σσ ῃ ΄ 3 . , 

ἀδύνατον τοῦ νόµου, εν-ῳ ἠσθενει διἁ τῆς σαρκός, 
“ρογγοσ]ε5ς [5ρεϊπα] 11196 απ, ᾖ{ἵπ παῦ 1δ πας πεα]ς ἴΏτοαρη 1ο Άεςῃ, 

ὁθεὸς τὸν.ἑαυτοῦ υἱὸν πέµψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας 
ἀοά, «Πϊδ΄οππ 3βοπ "Πατίηπρ 2ρεηῖ, ἵπ ἍἸκεπεβ οἳ Πε5Η οἳ απ, 

καὶ περὶ ἁμαρτίας κατέκρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 4 ἵνα 
Ἀπᾶ 1ος βἰπ, οοπᾶετηπεά 5. Ίπ ἴηθ Ἡε»ῃ, τβαῦ 

τὸ δικαίωµα τοῦ νόµου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν, τοῖς μὴ κατὰ 
{μο τοαιἠτοπιεπύ οξζμο Ίαπ εποπ]ᾶ ϱο {α]1β]1θ6ά ἵπ τμ, ἩὙΠΠο ποῦαοσοτᾶἶπρ ἴο 

σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. ὅ Οἱ γὰρ 
ΏεεἩ πγθ]]ς, Ῥαῦ µαροοτᾶ]πς ἵο ΕΒρϊτϊϐ, Έοχ {Πεγ πα 

κατὰ σάρκα ὄντε, τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν' οἱ δὲ 
Βοσοχϊ!πῃ ο ΠΘΒΗ Άτοθ, "ἴμπο ὑμ]πρβ οξ ἴπθ θε πη]πᾶ; Απᾶ ἴηΠεγ 

κατὰ πγνεῦμα, τὰ τοῦ πνεύματος. ϐ τὸ γὰρ φρόνημα 
βοσοταϊπᾳ [ο .ἨΡΙτίδ, 30μπθ ὑμΐπρς οἙ ἴπθ Βρϊτ]ὅ. Έος ἴθ τηϊπά 

τῆς σαρκὸὸ 'θάνατος' τὸ.δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος, ζωὴ 
οξἑ υπο 8ε5α [5] ἀθαίῃ; Ῥαῦ ἴπθ µπταπᾶ ο {πθ Βρὶτ{ϐ, 148 

Ν » α ΄ -” Ν 

καὶ εἰρήνην Ἱ Διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς 
Ἀηᾶ ὮΌῬέαισθ, Ῥοθοαμβθ ἴπθ πηιπᾶ Ἅοξ πο Ίεςα [15] οπιαϊύγ Ῥοπναχᾶβ 

θεόν' τῷ γὰρ νόµῳ τοῦ θεοῦ οὐχ.ὑποτάσσεται, οὐδὲ.γὰρ δύνα- 
"ἀοᾶ: ἜΈοχ {ο ἵΠθ 1η οἑ ἄοᾶ ᾖἹσΙδπούδαρ]εοῦ; 3205 ηεἰίμες ο0ΛΏ 

ται ὃ οἱ δὲ  ἓἕν σαρκὶ ὄντες, θεῷ ,ἀρέααι οὐ.δύνανται. 
Ἱ6 [6]; απᾶ Τηπογ ἐπαῦ 2π Ἅ3ΠββΏ. 19Υθ, “"Ώοὰ δ5ρΙ6β5Θ 3ρρΠποῦ, 

9 Ὑμεῖς.δὲ οὐκ ἐστὲ ἔν σαρκί, ἀάλλ᾽' ἐν πνεύµατι, εἴπε 
Ῥπῦγο ποῦ 16 Ἱπ Πεςῃ, ναυ ΒΡΙΜ, 18 Ιπᾶεθᾶ [πε] 

πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰδὲ τις πνεῦμα Χριστοῦ 
Βρίτις οἳ ἄοά ἀπε]]β Ίπ τοα;. Ῥαῦ 1 βπγοπθ [ἴπε] Βρυϊτίο οἳ ΟἨτῖβς 
» ” -” . 2 Γ Δ ” 

οὐκ.ἔχει, οὗτος οὔὐκ.ἔστιν αὐτοῦ. 10 εἰ.δὲ χριστὸς ἐν ὑμῖν, τὸ 
Ἠας ποῦ, Ἡθ 14 ποῦ οἳ Πίτα: τῬας1ε Ολτίε Γρε]ίπ τοι, πο 

μυ ” / 9 μ - 4 

ἕν σῶμα ΄ νεκρὸν δή ἁμαρτίαν, τὺ δὲ πνεῦμα ζωὴ 
3Ιηᾷρεᾶ 'Όοάγ [5] ἀελᾶ οἵπ ποσοπηξ οἳ αἶπ, Ὦπῦδίπο Βρἰτίδ 1989 

διὰ δικαιοσύνην. 11 εἰ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἐγείραντοςῦ 
ὉἩ βοοοιηῦ οἱ τΙβΡΏΤεΟΙΞΏΕΒΒ, Βυιὴῦ 1 πο, βΒρὶτιῦ οἱ Ὠἶπα ππο Ἅτι]ςεᾶ αρ 

τ --- ἐν Ἡι (16) ττι[Α]. : χάρις ἴπαπ]ς ({ο ἄοά) ΙτττΑ. 
ἐπάᾷ ο υε18ε ΙΤ ΊΤΑΝ., ΥσείλεθῬτ. π ἀλλὰ ΤΊΤΑ. α διὰ 1 ΤΤτΑ. 

- 

ἕ--- μὲν τ. 

4 
ΏΙΕΙΩΏΘΙΑ, ποαιτίπρ Α- 
ραϊπαῦ ἴμθ Ίαν οἳ παγ 
πηϊπᾶ, απᾶ Ὀτίηπρίπρ 
πηθ 1Π6ο οαρύλν]ίγ {ο 
11Θ Ίωπγ οἳ 5ἶΏ π/Ώ]ο]ι 
18 Ιπ ΤΠΙΥ ΠΙΕΠΙΏΕΣΗ, 
24 Ο πντεϊοπμεᾶ πια 
ἡλαῦ Ι Άτη ! ν/πο βΗα11. 
ἀε[ῖγετ πιο Ίτοπα 119 
Ῥοᾶγ οἳ {Ππῖρ ἀοαίν2 
20 Τ ἁλαπ]ὶχ ἄἀοά 
{ητοιρΏ εβρ Οητῖδε 
οας Τιοτᾶ. 5ο Ίπει 
ππΙθἩ πο τα]πᾶ Τ πιγ- 
Βε]ᾷξ 6ογτθ {πο Ίαν ος 
αοά; Ῥαῦ τσΠίλ 1πθ 
Ώθξῃ {πο]ανν οἳ βΙΗ. 

ΥΤΠΙ. Γ]καγε ἵὃ ἱἨετθ- 
4019 ΤΟΥ πο οοπάετη- 
ἨαύΙοη Το πορτα πΏΙοΙ 
απο ἵπ ΟἨτὶδί ἆεσας, 
πο πα] ποῦ αξίετ 
άμθ Β65Η, Ῥαΐῦ αξίοτ {θ 
Βρἰτϊῦ, 2 ΕΟΓ ἴμε Ίσπ 
οἳἑ ἴπο Βρὶτιῦ οἳ 1139 
ἵπ ΟἨτὶς6 ἆεβα5 Παῖι 
χηβᾶο πιο 1τ6θ Ίτοπι 
τπο Ίαπ οἱ ϱἶἵη απά 
ἀεαῖἩ. 5 Ἐος π]λαί ἐπθ 
Ίαπυ οοπ]ᾶ ποῦ ἆο, 
1 Παν 1 πας πεα]ς 
"Ἠτοιρῃ 119 ΒεδΗ, ἄοά 
5οπᾶΊηπρ Ἠ]β ΟΊΝΏ Βοπ. 
4η {ηοθ Ιχεποβς οἱ βἶπ- 
Σπ] Β65Η, απᾶ Ίος 8ἱἨ, 
οοπᾶθπιπεᾶ 5ἱΏ 1Ώ 1Ἠθ 
Ώεξη : 4 ἴμαῦ Πε τὶιρΠί- 
ΘοἹ5ηθββ οἳ πο Ίαν 
πα]ρηῦ Ῥο {υ]β]]εᾶ ἵπ 
τβῬ, πο πγο]]ς ποί αξίετ 
ἐπο Βεςῃ, Ὀα0 αξίογ ἴπθ 
Βρϊτί6, ὅ Εοτ {μετ ἰπαῦ 
316 α1ἴετ ἴηθ ΏεςΏ ἆο 
πηϊπᾶ {1πθ. πηρα ο 
1πθ Ώθεη; Ῥαῦ ἴμεγ 
ἴπαῦ το αξίετ ἴ]πθ 
Βρϊτϊ6 1Ἠμθ Πίηρ οξ 
Ίπο Βρὶσϊό6, ΘΕΟΣ {ο Ῥο 
οΒΓΠΑΙΙΥ παϊπάεᾶ {8 
ἀεαία; Ὀταϊ, το ωο ερῖ- 
τὶθαβ]]γ πα]πᾶεά ἴ 148 
Αηᾶ Ῥεβοθ. 7 Βεοβιιβθ 
άἩθ οβτης] τοϊπᾶ 18 
εππαΙῦγ αρα]ηςδύ ἄοᾶ: 
Σ0Υ 1δ 1βποί 5αΏ]εοῦ Το 
1Πθ Ίαη οἳ οᾶ, πεὶ- 
Ίπεσ Ἰπάθοᾶ οασπ ο, 
89ο ἴπεη ἴπογ {παῦ 
Άτθ ἵπ ΤἴἩθ Β05Η ο.Ἡ- 
ποῦ Ῥ]εαβα οα. 9 Βαῦ 
το 4ἴ98 ποῦ 1Π {πε Ώς5α, 
Ῥαΐ ἵπ πο ΒΡΙΣΙ6, 1 5ο 
ὧο ἴλαῦ ἴπο Βρϊὶτϊιὺ οἳ 
αᾳοᾶ ἀποι] ἵπ τοι. 
Νου 1 ΑΠΨ 1ΠΛΠ Ἠατθ 
ποῦ πο Βριϊῦ οξ 
Οµτία6, Ἡθ 5 ποπ οἳ 
Ἠϊβ. 10 Απά 15 Οµτ]δῦ 
δε ἵπ γοι, ἴλε Ῥοᾶγ 15 
ἀθειλά ὮΏθοβιςδε οἳ δἵηΏς 
Ῥαῦ ἴπε βρϊσι {5 148 
Ὅσδοβιβο ΟΕ τἰρμ{δοιδ- 
ποσα», 11 Βαὸ 1 Ίἴμθ 
Ερὶτις οἱ Ἠϊτπι ἴημοῦ 
χβ]βδοᾶ πρ 1 6δας Έτοπα 
ἰμο ἀεαᾶ ἀπγε]] Ίπ 
γοα, Ἡθ ἵπαῦ τβῖδ- 
ο πρ Ομτὶεῦ ἆτοιπι 

π--- μη κατὰ ἔο 
7 -Γ τὸν ττ[Α]. 



418 ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, σι, 
, - - - μ.. ο « ο ορ ππσον οσανες νεκρῶν οἰκεῖ ἔν ὑμῖν, ὃ ἐγείρας Στὸν! 

Ῥοχϊες Ὁσ Ἠΐς δρὶτΙε 7εβιβ «τοπ ΑπΙοΠΡ ΓΗ] ἀειᾶ ἀἄπε]ς ἵπ τοι, Ἡθ Ίο 7λἰπεᾶ πρ (πο 

ιο μοθρος Ἀχριστὺν ἐκ νεκρῶν' ζωοποιῆσει καὶ τὸ θνητὰ σώματα 
πνο αγε ἀθβῆοσΒ, ποὺ 5ὁ Οπσῖςε Ἅἆτοπι απιοης [116] ἄελᾶ π/]] απῖοκεα α]6ο Ἀμιοχίαι Ῥοάΐον 

τς ὃν οῷ ρω ος ὑμῶν διὰ  Ότὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ πνεῦμα! ἐν ὑμῖν. 139 Αρα 
Ίνα αξίος {ο ΒεΞΗ, 7ο Ἴγουσ ΟΠ ποσουπθ οἱ "μαι “ἀγνο]]ς 1ἨἱΒ Ἀβριῦ Ἱπ γοι. Ῥο 

ελα δἱο: Ἠπί 1ξ το οὔφ, ἀδελφοί, ὀφειλέται ἐσμὲν οὗ τῇ σαρκί,τοῦ κατὰ σάρκα 
που θττ πα ρα οἳ Ίλεπ, ἹὈτείμχει, ἀερίοι θε, πο υἴ]μο Βε5Η, Ἀαοσυτάῖης “Το 58051 

ἔμο Ῥοᾶσ 59 απ ὅρν'' 19 εἰγὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν' 
Ξ μα ην εἰλο Βρίτῇ 11ο τε; 2ος 1ξ ποοοχᾶἰπρ ο Ά6εἩ 79 πο, πε τοπ Ὀοαπὺ «(ο αἱε; 

” ΄ - - ΄ 

οἳ ἀσᾶ, έογ ατο Ίο εἰ δὲ πνεύµατι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε, 
Ἐν νο το ος ου δ1ξ Ὦγ [πε] Βρὶσίε ἴμο Ἅἀθεὰβ οξίἹθ Ῥοᾶγ τογραέ {ο ἄεαῖη, Το σνΙ]] πο: 

/ - ” ΄ Ε ” 

ἴμο ορἰτό οἱ Ῥοπάπρο 14 Ὅσοι γὰρ πγνεύµατι θεοῦ ἄγονται, οὗτοί Ξείσιν υἱοὶ θεοῦ. 
ασαἰπ {ο Σεπτ; Ἠπῦ το  τΈοτ α8 ΠΙΠΏΥ 45 Ὦγ [1ο] Βρίτίε οξ ᾷοᾶ «πα]οᾶ, θες το κοῖς οἳ αοᾷ, 
Ἠατετεοθἰγεᾶ ἐπεβρῖσιε μμ αφ ο ἁ ο ἁᾖο , , σον) 
οἳ παοριῖοα, Ὑλετευν 15 οὐ.γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα Ἀδουλείας! πάλιν εἰς φόβον, «ἀλλ᾽' 
αι «λος ος Έοςχ ὅπου 17ᾳ6᾽τοσεϊγεᾶ α 5Ρἰς5 οξ Ῥοπᾶαρθ αραϊη Ἠμπῖο ἆσατ, τις 

ο ΕΒρίτ6 196 ε ε ; ἤ » 3 
Ῥομτοῖὰ πέμοςς πμ, ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας, ἐν ῥ κράζοµεν, ᾿Αββᾶ, ὁ πατήρ. 
οιις ρϊσίὅ, Ὃ πο Ψε χεσεϊγθά α ΒΡρισΙς οἳ αἀορύίοαπ, ππετεογ ῄπθοΣΥ, Ἄνρα, Ἐαίπι. 

σὺν ομήάτοι, 16 Αὐτὸ τὸ πνεῦμα Ι'συμμαρτυρεῖὶ τῷ.πνεύματι ἡμῶν, ὅτι 
Έλπετ Ἠεῖσα; Ἠείτο οξ 3ΤίρεΙΕ 1ἴπο 3ΡρίσΙν ἍΎῬθατς γήέπεςς η ἔ ος ορῖ]ό, Ὅλας 

- » -” . ευ ΄ ασᾶν απᾶ ποπί-ποῖτα ἐσμὲν τέκνα θεοῦ. 17 εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι" κληρονόμοι 
Ἡλας πο Εασος σοι πο πε οἩί]άχοη οξᾷοᾶ.  «Απά 1ξ οἸ]άχοπ, α]5ο Ἠθΐτα : μεῖσε 

πι, ἐπαβῦ Ὅνθ πιαν Ὦθ . ο, . " δ. ας» 2 . Ἐν πρλοάιρθομοίίας, μὲ. θεοῦ, Ἰσψγκληρονόμοι! δὲ χοιστοῦ: εἴπερ Βσυμπάσχοµεν, 
ἀμᾶοεᾶ οἳ ἄοᾶ,  απᾶ 1οἰπή-Πείτβ΄ οἱ Οµτῖεί; 18 μιάεοᾶ Ὑε 5α8οχ ἰορείπετ, 

18 Εοχ 1 τοσκοΏ 1παῦ ου ᾿ - 
ἐλο τα ζοχῖηρα οἳ ἡμῖα ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν. 
Ῥτοβοιῦ πιο αγε ποῦ πβῖῦ 5ο ΊπθΊπαγ ὃε ϱ]οσῖβοᾶ {ορείᾖεσ, 
πνο.1γ {ο δεοοπιμαγεᾶ 18 Λογί 9. ο .ο ῃ θ .ω - 
τη ύμο” βἴοσν τηνΙσἩ “Λογίζομαι.γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήµατα τοῦ νῖν 
βΏα]] ορ τεγεβ]εᾶ ἵπ Τοχ 1 τεο]κοπ. ἐπαῦ ποῦ πγονίἩγ [ατο]{πθ εαβοτίπρς οξ ἰπθ Ῥτιςοσξ 

πα σα ον ὃν Καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι 
οτοβύατο παλμοί «ος πι [ὲο το οοπηρατεᾶ] πηίι πο "αροπό 1ρΙ0χν το ο χογεα]οά 

ιο τοαη]ζοοίρίοῦ οἳ εἰς ἡμᾶς. 19 Ἡ.γὰρ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκά- 
90 Ἔοχ ἴ]θ οτοβίατο ἵο 8. Έοχ ἴπε επγποςῦ εχρεοῦαθἶοπ ο πο οτεαΊοπ Ἅ3ίπθ πονο- 

πας τηλᾶο φαυ]εοῦ ἴίο λνψιν τῶν υἱῶν τοῦ θεοῦ ἀπεκδέχεται. 20 τῇ.γὰρ-ματαιότητι Ἶ ΠΗπιρ] : Ύ Ἡ 
Ἱ ος ος ο ιεῖσ, Ἰαδΐοπ 308 38Πθ 3βοπ8 108 Δοᾶ ᾖ}πΑΙἴΒ; 2οχ Το ταπ]!γ 

Ψ]Ἡο Ἠπίλ ααρ]εοοᾶ 1 κτίσις ὑπετάγη, οὐχ ἑἐκοῦσα, ἀλλά διὰ τὺν ὑπο- 
Ὃ δα ποσα, Τπο οχοπΜίοι γγας ια Ῥήοοίοᾶ, πού ὙΠΙ]ΙπΡβΙσ, ἍὭἡὈιπῦ Ὦγ 1θβΡοπ ο Ἠϊπι ππο 5υυ- 

{πχο 1ΐ5ε]ξ αἶσο Πα] τάξαγνγτα πὲπἹ ἐλπίδι 91 Ἰότιὶ καὶ αὐτὴ ἡ κτίσιο ἐλευθερω- 

δε ἄε]ίτωτεᾶ Έτοπι Ώπο ἕ - πίδ Ότι Κ ) η κτισις ἐλευσερ 
Ῥοπᾶαρα οξ οοτταρίῖοτ 1εοῖοά η, 1π Ὥορθ ἐπαῦ 85ο 3Πϊδε]ξ 21Πο οτεαίίοἩ εηπ]] 8 

Ἱπίο ἔμο β]οτίοις Ἡ- θήσεται ἀπὸ τῆς ἱδρυλείαςὶ τῆς φθορᾶς εἰς τὴν ἐλευθερίαν 
Ῥετίν οἳ ἵμο οβί]άτεπ ετροᾷ τοπ {1ο Τοπᾶαιρο οἳ οοτναρίήοπ 1πίο ἴμο Ξχροᾶύυπι 
οἳ ἄοά. Άλξογ πο ώ τς Ἡ ο κ ώ ο ονς, τν ὃ 
ἆπον Ἀλαέ ἐμο Ὑμοιο τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ. 32 οἴδαμεν-γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ 
οτθαζῖοπ βγοβπείΏ απᾶ οΕ {µο ρ]οτυ οἱ ἐπο εἩί]άχει οξ ἄοᾶ. Έοχ Ἡθ που ἡἐλαῦ 1] ἰθ 
ἐταναϊ]είΏα 1ηπ Ῥαΐπ το- ς α. ν τν κ. : 
Ρείμες απ] ποψ. Κτίσις Εσυστε)άζειὶ καὶ συνωδίνε ἄχρι τοῦ νῦν: 329 οὐ 
28 Απᾶ ποί οπ]γ (Πε, οχοαθῖοι ΡτόπΏΒ ἑορεί]ος ππᾶ ἑχαπαί] ἑορεῦ]λος απῦ] Ώοῦγ. οι, 
Ῥαῦ οµσβθΙτθ Ἀἶδο, , ν : ς ς Ὃ κ ς Ξ .. . 
πυἩίοἈ Ίβγο ἐπο Αχ µόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν ἀπαρχὴν τοῦ πνεύματος 
Σταἰῦς οἳ ἴπο Βρίτιὔ, ΄40πΙγ λρπᾶ [κο], Ὀαῦ ΘύΥεΠ οπχεε]ποβ {ο ἍἈχεί-τιϊμ οξ ἴἩθ Βρῖσε 
ενοα Ὑθ ΟΝΣ5ε]το , κ κ ον] β κα ε ον , ε , 
ετοαα υηκμίπ οατ- ἔχοντες, καὶ ἡμεῖοὶ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς στενάζοµεν, υἱοθεσίαν 
βε]τες, ὙηπΙῦπΕ Έοχ ἴπθ ἨμτίΏςβ,  Αἱ5ο Ὑὸο «Οἱχ5ρ]τθς πι οπσϱ]πθΒ αρχοαἩ, Σηᾶομιῖοι 
βάορίϊοπ, {ο ωϊ, ἴπθ , ν ῃ , - ρε -- 
τοβοταρίίοι οἱ ΄ οας ἀπεκδεχόμενοι, τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ.σώματος ἡμῶν. 324 τῇ 
Ῥοάγ. 34 Εος Ὑ6 αχθ ανα ]ηρ-- 1πθ χοάςπαρ61ολὶ ο ουχ Ῥοᾶγ. 

οὔἳ Ὁγ Ἠορεο: Όαῦ ᾳ λ , 
οσο Ειναι ἵ9 σουα ἰ γὰρἐλπίδι ἐσώθημεν' ἐλπὶς.δὲ βλεπομένη οὐκ.έστιν ἐλπίς' 
χιοῦ Ἠορε: Έοχ π]θί α Έος Ίηπ Πορθ Ὑπ/θ Πετε βαγοᾶ  ὈῬαῦ Ἠορθ ΒείἩ 18 ποῦ Ἠορο 

ο ος ο κ ος ων ιο αμ λος πω ταις μοι νήμας ων. 

κ--- τὸν ΗΤΤιΑ. 5 χριστὸν [Τησοῦν] (7ε85ι5) ἐκ νεκρῶν 1; ἐκ νεκρῶν χριστὸν Ἰησοῦν Τ. 
ϱ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος (γειᾶ α» 4. Ρ.) Επ. 5 νἱοί εἰσιν θεοῦ Τ/ΓΡΥΑΥΙ. ἁδου; 
λίαςἹ. {ἀλλὰ 111νΑ. Γσυν- τ. Ε συν- τΑ. Ἀ ἐφ'π. διότι. «{ δουλίας τ. 
ὰ ἡμεῖς καὶ ΤΑ; [ἡμεῖς| καὶ 115, 

| 
] . 

ὦ 

ἳ 
{ 

πτνρον-- ---υ- σον 
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ὃ γὰρ βλέπει τις τί "καὶ ἐλπίζει; 36 εἰδὲ Ὁ οὐ πλω εοοἰἩ, πἩν ἀοιλ 
(ος λλαῦ , 39σρα 3 Ἡγ απο ἆοεα Ἠθορε Σο Ἅπι ϊέημαῦ πο Ἡ 9ὗ Ῥορο2οσζ 25 Ππῖ ος Ἱνηπαῦυ οο8 ΏἨΠγοηθ ΤΠΗΥ ΒΙ5ο 0Ε5 Πθ ΠΟΡε ΤΟΥ αῦ συηαῖῦ "ποὶ 46 πο Ἠορο {ος ἴλΠαῦ 

, 3 ΄ παρα -- 3 ΄ « ΄ 
Ὦ Γή α. πνθ:5ορ πο, {]ιεπ το νο βλέπομεν ἐλπίζομεν, δι ὑπομονῆς ἀπεκδεχόμεθα. 36 Ὡσαύτως Ὃ ο τος 

σπα τα ᾿ πο πονα 4οΣ, Ίπ πλ σποτ , πε πας κ. ος ἅ. 36 Ἰκοννίοο 11ο 

δὲ καὶ τὸ πνευμα συναντιλαμβάχεται λταϊῖς.ἀσθενείαις! ἡμῶν ΒΡΙτίέ αἷεο Ἠο]ρεί]ᾗ οας 
Σηπᾶ πΊβο ἴπο δρΙχ]ε 1οἴπέ]γ πε]ρα οιις τΥεη]ΚΠοςςθς ; ας ας μας τε 

τὸ γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ, οὐκ.οἴδαμεν, Ξἀλλ᾽ἳ κμοα]ᾶ ρζαγ ος Λα Ψθ 
Σοχ ὑλαξ πεηὩῖσ]ι ππθ 5]ιοι]ᾶ Ῥγαγ {οΣ ποοος(1π 45 16 υοίιογςς, Ίγο Κπουν ποῦ, Ῥαὲ οπξηί: Ῥαῦ 6μο Βρῖτῖε 
τόν - « , αν τες τς 195] τιοκείῃ Ιπίες- 

αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὑπερεντυγχάνει Ῥυὐπὲρ ἡμῶν' στεναγμοῖς οξεεῖοι ἔος απ να 
5Η1εο]ξ "ο ἍἨ3Ἀβρίσὶς Ώηη]ζος Ιπ[οτοςβξῖοιι 4ος υτ] σηίἩ ρτοαπῖηρς Ετοπηῖηρα πηῖςοὮἃ οςπ- 
, , « ον . πα πῃ ὃς , , . Ὠοῦ Ῥο α{{οτεᾷ. 27 Απά 
ἀλαλήτοις' 27 ὁ δὲ πἐρευνῶν' τὰς καρδίας οἶδεν τί ΤΟ Ίο ἐλαῦ εοπτελοξἩ ἔμθ 
1Π6ΧΡΧΕεΞΕΙΡ]6 Ῥαΐ Ἡο πΠο 858ΔΙΟΠΘΒ ἴπθ ἍἨθητί ἆΈποπς π]ηπέ [15] {1ο . Ποπγΐζς Ἰκποπνεία υπό 

, α , ει ι πο ον , εν ἵ ἴπ παϊπᾶ- οἱ ἴῃα 
φρόνημα τοῦ πνεύματος, Ότι κατὰ θεὸν ἐντυγχάνει ὑπὲρ Βρῖεε, Ῥοοπιςο Ἠθ 

ηα]πά οξἑίπο ΕΒρϊχϊε, Ὄεοαιςε ποοοτάϊπρ {ο ἄοᾶ Ἅς Ιπίεγοοσάε 1ος πιπκεῖα Ἰπίογοθεξίοι 
στ, » απ -  ρομ νι Β , ΣΟΥ ἴπο 5αἶηίς ποσοτᾶ- 
ἁγίων. 38 Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσιν τὸν θεὸν πάντα Ίπρ ἰο ελα ιού] ο) ασᾶ, 
βαϊηίς, Ῥαἱ πνε Ἐπου ἐλαῦ {ο ἴλοςο ν/πο 1οτο αοά αἲ] ἠλῖπρε 28 Απᾶ πνο Ἓπον; ἐπβε 

ση - σ ΑΙ1 01 πγοσ]ς { Γσυνεργεῖ! εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ Ἠπρόθεσιν κλητοῖς ἔ]μος {ον ποοὰ το ἔλετα 
τνοχ]ς ἑορείλετ 2ος Εοοᾶ, ᾖ{ο {Ἠοβοθ πἩο βοοοτάῖπᾳ {ο ΡΙΓΡΟΒΘ 3οπ]εᾶ Ἅπαῦ Ἴογε οᾶ, ἴο 

οὖσιν. 29 ὅτι οὓς πβοέγνω, καὶ προώρισεν συμμόρ- ο αή ποσο ανν . 
19768. Ῥεοπτβε πγποπι Τε Σοτεκποπγ 89ο Ίο Ῥτεἀεςεϊπαἰεᾶ [ζο Ώ6] οοπξογπιθὰ ές Ῥαχροςθ. τ Έοςτ 

φους τῆς εἰκόνος τοῦ.υἱοῦ- αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν  πρω- ο α]ον αἷα πο άτοτ) 
{ο πο ἍΊπασο ϱΕ Ἠ18 99Η, 3ος 3µο”νο "Ἠΐπι [πθ] Ἀτεί- τρίο {ο δεςοιξοττιθᾶ ἔο 

τότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς' 90 οὓς δὲ προώρισεν. τούτους Όλο ἵππαξο οἳ ης 8ο, 
Ῥοσπ ΑΙΠΟΏΡ ΤΙΣΗΥ Ὀτείμτοεῃ. Ῥαῦ π/λοπι Ἡθ ρτοᾶεβήτιαῦθᾶ, ἼἨεβθ, βτείμοση. σε ταρτ 

καὶ ἐκάλεσεν' καὶ οὓς ἐκάλεσεν, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν' οὓς Ῥτεπτοπ. 30 Μοχοονος 
8]89ο Πε σα]]θά; απᾶ πποπα Ἶε οα]]εά, άἨεβθ ἍἈ]βο ο ]πβ]βθᾶ; 3π/ποπα ος τας ο 

δὲ ἐδικαίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν. οπ]]θᾶ: απιά Ἱνηοιη Ίο 
αρμῦ Ἡς Ἰποίβοᾶ, ἴποςθ αἷςο Το ϱ]οτῖπεᾶ. ος. νε Ἐν ος 

91 Τί οὖν ἐροῦμεν πρὸς ταῦτα; εἰ ὁθεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, Το 1πφβεᾶ, ἔμοιι Ἆθ 
πα έ ἴπεη 5Ώς]] πθΒΑΥ ἵο ἴμοςε ἰΠῖπσαῦ Τὲ Αοὰ [οε] έοτ τ8, Ά]90 β]οτίΠοᾶ. 

: σας ΡΕ ΣΝΕΕ : 
τίς καθ ἡμῶν; 92 ὕς γε τοῦ.ἰδίου.υἱοῦ οὐκ.ἐφείσατο, "ἀλλ”' ο τος το 
ν/πο αραϊαξσι πας Πο Ιπᾷεεὰ ἍὮἨϊς οὖπι 8οἩ βρητθά ποῦ, Ῥαῦ Ἅᾖελπίπρε ΙΕ ἄοᾶ ὃε 

ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ Ὃ ος καν 
Έος τς 8] Ρατο πρ Ἠϊτα, Ἀοιυ Οποῦ “α]ςο "πι(Ἡ “Ἠΐπι {Παξ ερατοᾶ πού Ἠῖα 

τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται; 95 τίς ἐγκαλέσει κατὰ Ὃ ο ο ιν 
511 πρ ὃς ἉγγΙ]] "Πο Ίρταπῖ» Ὑ/πο 5Ἡα]] Ότίης 4Ἡ ποοπςη{ῖοη αβαϊπςῦ ουν ε]α]] Ὡς πιοῦ τν]εὰ 

ἐκλεκτῶν θεοῦ; θεὸς ὁ δικαιῶν. ὀ4τίς ὁ κατα- Ὃ μα 
[πε] Ἂεἰεοῦ οἱ ἄοά 5 Πὶ 1β]ἄοά πἹο ᾖἸαςεϊῇος: π/Ἡο Ἡο ἐλπῖ οοη- Ίαγ μας τμῖτρ {ο ος 

κρίνων; χριστὸς " ὁ ἀποθανών, μᾶλλον. δὲ Ἱκαϊ! ἐγερθείς, ο πες ιο Σ 
ἄεπιπον ΠίΙ5] ΟἨτῖςῦ΄ ππο «ἀῑεά, Ῥαύχωίπες ἍΑἶδο 18 ταῖςοὰ πρ; αα. προς, ος ξ 

ὃς καὶ" ἔστιν ἔν δέξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ οοπᾶσπιπου” 1 ὃ 
πο Απο ᾖἹἸ Ἅαἲ[ίἩθ τὶρΏῖ Ἡππᾶ οξᾶρά; Ἡ]ο α15ο Ἰπίετοσάθ {ος (λωσδί ἴλπαι ἀῑσα, σα 
ο ρᾶ αν Έντο ν ο ο πι ος -.  ταϊμας, ταν 15 τῖσεπ 
Ἰμῶν. 9δ τίς ημᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ χριστοῦ: «Εαίη, γιο ἶ5 οτοπ αἲ 

τς: πνπο ᾗἩψδ β]λα]] βεραταίε Ίτοτα ἴπο Ίοσε οἳ Οπσῖςς 2 μας κ ο μον σα, 
/ / π , π , ο 8 1π- 

θλίψι 9 ἡ στενοχωρία διωγμό ἢ λιμό 3 υμνοτ' ΤογοθβςΙοΏ 3ογ τν, ϱ) η χ 2 ος, πς, η 
ἐτίρα]ατῖοπ, ος εἰταῖς, ος Ῥετεεοπ{ῖοπ, ος Ἔβπιίπο, ΟςΣ ἹἨπκεάπεςς, ος ὅ5 ος ον σας 
} Λ ΄ ’ .͵ .{ ΄”μ τς οτα 6 Ἱοτε ο 

κίνδυνος, ἢ µάχαιρα; 96 καθὼο Ἅγέγραπται, “ΟτιΣἕνεκά' σου οΟλιτῖςεῦ ελαῖῖ ἐῖῬα]α- 
. ἄἈμσετ, . ος 5ποσᾶὂ Αοσοταάῖπρ ας 1{ Πας Ῥεεπ πγ]έέεπ, Έος ΤἩγ Ξεακθ Όϊοπ, ος ἀδίχοςα, ος 

, ον πέ Ἡ κ ον δν μ.ο, ε , Ῥοχδεοιίίοπ, ος ἔατπι- 
θανατούµεθα ὅλην τὴν ἡμέραν' ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα Ίπε, ος Ἠλίοᾶποςα, ος 

πε ατε Ρπέ {ο ἀθβίῃ Ἅππο]ε 11πεθ ἀαγ; πο πγετε τεοκοηεᾶ 8 5Ώοερ Ῥεσί], οἵ 5υνοτᾶ 2 26 Α: 
Ξ, τν πῃ , ο « . ι 1 15 νντ]θίοτ, Έοτ «Ἡ 

σφαγῆς. 97 Αλλ’ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ κακοπο ατο Ἐ]]οᾶ οί 
οἑ 5ἰααρβίος, Ῥαό Ἰπ΄Ἴμοςο "Ἕμιπρς ΤΑ]1 το ταοχε Παπ οπεχσοταθ {Πτουρη {πο ἆπγ Ίοης; πγθ 41θ 

τι. καὶ Πτι[Α]. Ἀ σῇ ἀσθενεία (γεαᾷ ος Υ/επ]κΏεςΞΘ) ΤΤΤΤΑΥΓ. ο ἀλλά ΤττΥ’. 
Ρ --- ὑπὲρ ἡμῶν ΙΤΊΤΑΥ.. α ἐραυνῶν Τττ. Σ συνεργεῖ ὁ θεὸς ἄοάὰ πποτ]τς {ορεῖμετ 1, 
Σ ἀλλὰ Ι1ΤνΑ. Ε-- ]ησοῦς ζεδις [πῇτ. 7 -- καὶ υττι[α]. Ἡ--- καὶ [τῃῇτ. α ἕνεκαν 
ΟΙ ΤΙΤΑΝ, 
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ποσοπη{οᾶ α5 ϱπεοθρ Έογ 
19 β]ααρ]ίοτ, 97 Ναγ, 
1η α]] τηθςο {πῖπρα π/θ 
6 ὨΙΟΤ6 ἴπατπ οοἩ- 
απετοτς Πτοιρα Ἠΐτα 
ἑπαῖ ]ογθεᾶ πβ. 38 Έος 
1 απι Ῥειδαφκᾶεᾶ, ἴπαῦ 
πε] έμεσ ἆραίλ, πος 46, 
ΤΟΥΣ ΔΏΡΕΙΒ, ποχΥ Ῥτίπ- 
οἱρα]16168, πΟΣ Ῥοποτβ, 
ΤΟΥ πίπρβ Ῥτεξδεηῇ,πος 
ἀΠίπρα ἴο σοἵᾳς, ὅ9 Πος 
ἹιαϊρΏῦ, ποχ ἀθρίἩ, πο 
ΑΗ οἴπος οΓθβίμτθ, 
ΕΠΒΙ] Ὢο αΌ]θ {ο ΒεΡΑΒ- 
χπῖθ π5 τοπι ἴπθ Ίογθ 
οἱ οᾶ, πΏίοἃ 5 1π. 
κΟπτ]βὺ ᾖ9βα8 οασ Τιοτᾶ. 

ΙΧ. Ἰ ΒΑΥ ἴπο ἐταία 
απ Οµτ]βῦ, 1 19 ποῦ, 17 
οοπβοίθΏοθ 8186οΟ Όθασ- 
ἀπρ τα πΙΏιθΒθ Ίπ ἴπθ 
Ἠο]γ ποβῦ, 2 ἡμαῦὺ Τ 
Ίαβνο ρτονῦ Ἠθαγίπεββ 
Ἀπᾶ οοπὐπας] ΒΟΓΤΟΥΓ 
4η ΤΟΥ Ἠεατῦ, ὃ Έοχ 1 
οου]ά κάβα ὑλαῦ τὶσ- 
ΒΘ6ΙΕ 3πθτθ καοοατςοᾶ 
Ἔτοπι Ομτῖςὺ 4ος; παγ 
Έτοθῦ]μτοΠ, ταΥ ΚΙΠΒΠΙΕΠ 
βοσοτᾶἰΏβ ἴο ἴπο Βθει: 
4 ν/πο το 1988]1868; ὕο 
σγἍοτα Ῥεγίαϊπεί] ἴλμο 
θἀορ[ίοἩ, οπᾶ ἴλθ βΊο- 
ΧΥ, βηά ιθ οογθπβΏζΒ, 
Άπᾶ {πο ρἰνίπᾳ οἳ ὕπθ 
1Ανν, απᾶ πο Βθγνίοθ 
ο ἆσα, Απᾶ ἴἨοθ Ῥτο- 
ΙΩΙΒΘΒ: 5ὃ 1ΠΟΒΘ ατε 
1ο «481ἨΘΙΒ, απᾶ οἳ 
πΆοπι 88 οοπορτπῖηπρ 
11ο ορ] Οητῖςῦ σαπιε, 
π/πο 8 οτες α]], ἄοά 
Ὢϊθβεθᾶ 3οσχ 6ΥοΥ. Α- 
ΊηθῃΏ, ϐ Νοῦ 8 ἔποαρα 
11ο πγοτᾶ οἱ ἄοῇ Παῦα 
ἴακοη ποπθ 6Άοοῦ, Έος 
Τπογ αγεποῦ α1] Ταγαο], 
φΏΙοἩἈ ατο οἳ Ίβτβρ]: 
7 ΝΘἰ(πος, Ώθοβτβθ αγ 
819 ἴμο βθεᾶ οἳ ΑΌτα- 
Ί1χατα, αγε 1]ιου 1] οϊ]- 
ἄτενπ: Ῥαῦ, Ιπ Ίρββαο 
βΏα]] {Ἡγ θεεᾶ Το σα]]- 
ϱᾱ. 8 Τπαί 1Β, Της6Υ 
ὙιΠῖοἩἨ Άπο 1Ἠπο οβῖ]- 
ἄτθη οἱ ἴ]λο Ώοβ1, ποΒο 
ατγε ποῖ ἴμο ομΙ]άτεη ο 
οᾶ: Ότι με οπ1]άτοι 
οἳ {ἴπθ Ῥτοπ15θ 8Γθ 
οοαπ{εᾶ {ος 119 βθεᾶ, 
9 Ῥογ ἴλ]β {ς ἴπο ποτά 
οἳ Ῥτοπιίβθ, «Αί 8 
Ἔϊπιο νη]] Τ οοπιθ, απᾶ 
Βαταῖ ΕἸα]] Ίππο 
βοπ. 10 Απᾶ ποῖ οπ]γ 
τω; Ὀαί πσπου Ἐε- 
Ῥεοσβ, 915ο Ἠδά οοη- 
οοἱτοᾶ Ὦγ οπ9, έευεπ Ὦγ 
οὖσ ἍᾖΤαΐπος ἍΊβααο ; 
11 (οτι πο ο]ήᾶπγεη 
Ῥεῖας ποῦ τοῦ Ῥοτη, 
ποϊηος Ἠαβνίπᾳ ἄἆοπο 
ΒΠΥ ροοᾶ ος ον!], ἰπαξ 
1Ἡο9 ΤῬιΙισροβθ οἳ ἄοᾶ 
ποοοτάἵπρ Ίο ο]θοῦῖοῃ 
πηϊρΏύ βἰωπᾶ, πού οἳ 
πποχΚᾳ, Ῥαῦ ο Πίτα {πα 

οὔτε δυνάµεις ρίασεᾶ αΓίεΥ μέλλοντα ΑΙ/ΓΤτΑΥΓ, 
υ Ἰσραηλεῖται τ. 
{φαῦλον ΗΤΊτΑ. 

ΊΤΤΤΑΥΓ. 

πω ΙΤ, 

"Ῥεσσᾶ 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. ΥνΠ.ΙΣ. 

τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. 98 πέπεισμαιγὰρ ὅτι οὔτε 
Ἠϊπα Ὑπο 1ογεᾶά π8, Έοτ Ἰ απι Ῥοχειαάθᾶ . Ελαῦ πεϊίπος 

θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαί, }Τοῦτε δυ- 
ἀεαί]ι, πος 149, Ὥος  ΑΠΡΕΙΒ, πος Ῥτϊποϊραλδθβ, Ἅπος 

«νάμεις,! οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα 99 οὔτε ὕψωμα, οὔτε 
ΤΟΥΟΤΒ, πος [Πῖπρα ρχοβθΏῖ, Ίος «πηρα {ο ο, Ἡπος ἍἨθὶραί, που 

βάθος, οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνῄσεται ἡμᾶς χωρίσαι 
ἀερίΏ, Ἡος ΑΠΣ ᾿οτεβῖεᾶ "ΜΗΐπρ 1οἴπες πη]] Ῥο ΑΡ ἍΒ Ἅᾖ{ἴο βορΏταίθ 

ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ, τῆς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ 
Έτοπι 1πθ Ἴογο οἳἑ ἄοα, π]ἰοα Πρ] Οπτὶρε 7ο6βας "Τιοχᾶὰ 

ἡμῶν. 
1ου. 

9 ᾿Αλήθειαν λέγω ἐν χριστῷ, οὐ ψεύδοµαι, ΖσυμμαρτυρούσηςἩ ή Ύω εν χριστῳ, οὐ-ψεύόοµαι,΄συμµαρτυρουσης 
τα 18 1π Ομτ]αῦ, 1 19 ποῦ, Ὀοατίηρ πέπθβΕ νο] 

µοι τῆς.συνειδήσεώς-μου ἐν  µπνεύματι ἁγίῳ, 2 ὅτι λύπὴ 
1ηθ ΙΩΥ ΟΟΠΡΟΙΕΠΟΘ 1π [1Ἡ9] 3ρριτίς 1Ἠο]γ, ἴλαὺ 3ρτίοε 

µοι ἐστὶν µεγάλη, καὶ ᾿ἀδιάλειπτος ὀδύνη τῇῷ-καρδίᾳ.µου" 
300 π19 518 αρτοᾶῦ, βπᾶ πποθηβῖπρ ΒΟΙΤΟΙΥ 1π τηΥ Πθατί, 

9 πὐχόμην-γὰρ 3αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναιὶ ἀπὸ τοῦ χριστοῦ 
ῶοτ 1 τνας πσμίης 3πιγεοε]ξ 1 8 Ο1Υ8Θ τοΏο Ίτοπι. ἴπθ ΟἨτ]ςὺ 

ὑπὲρ τῶν.ἀδελφῶν.μου, τῶν. συγγενῶν-μου κατὰ σάρκα’ 
ᾶος τιγ ῬτθίητεἨ, παΨ ΚΙΠΡΙΙΘΗ. βοοοτάΊτπρ ἴο 3θ8Ἡ; 

4 οἵτινὲς εἶσιν ὑ]σραηλῖται,! ὦν ἡ υἱοθεσία καὶ ἡ δόξα, 
Ξπγπο Ώχθ 1εταρ]1{θΒ, π/Ἡοβο [16] 1Ἠθ οἀορί]οᾳ απᾶ ἴλο ρ]οσγ, 
κ ος » τ Δ ε ῃ 9 « [ὸ 9 ε 

καὶ "αἱ διαθῆκαιὶ καὶ ἡ νοµοθεσία, καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ 
ἈΑπᾶ Τηπθ αοοτεπαηῖβ ᾽ Απᾶ πο Ἱαπρῖτνίπα, απᾶ ἴἩο µΒβοττῖοθ  απᾶ ἴπθ 
ῃ ῃ 3- ε , ο) 4 ες ϱ 9 
ἐπαγγελίαι, ὅ ὦν οἱ πατέρες, καὶ ἐξ ὦν ὁ χριστὸς τὸ 
ῬΓΟΙΙΙ588: σγπουθ[βτε]{1Ἁο Ξαἴπετβ; απᾶ οἳ πλποπι Π1Ε]11ο Ολτὶςί 

κατὰ σάρκα, ὁ ὢν ἐπὶ πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς 
Βοσοχά ας {ο ἍἈθ8Ι, Ὕπο 1 οτος 811 αοάᾶ ῶ]οββοᾶ πο πο 
. ῃ Ὡ νο 9 , « , - 

αἰῶνας. ἁμήν. ϐ Οὐχ οἶον.δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ 
8ρ6β8. ΑπΠΘΗ, Νοῦ ΆἌούψεγος ὑπαῦ Ἠλβ Ε1εᾶ πο που 

θεοῦ. οὐ-.γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ἰσραήλ, οὗτι  ᾿Ἰσραήλ' 
ο ᾷοᾶ; 2ος ποῦ ΙΙ «νηῖοῖ [δρχ] 5ο Ἅᾖβτβοί Ἅᾖ/ἴλοεο [χο] 3Ίρταο]: 

7 οὐδ' ὅτι εἰσὶν σπέρμα ᾿Αβραάμ, πάντες τέκνα, ἀλλ᾽ 
ΏΟΣς Ώθοβαβθ ἴἨθγ Ατο κθ οἳ ΑΡταβατα [το] ο] οπ{]άνεα: ΤῬαῦ, 

ο) . , , , ὢ «η , Ί ῃ Π 
ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα. ὃ “Τουτεστιν! οὐ τὰ 
1π ἍΊβββο ἍεΏαδ]] ο οβ]]εᾶ 19 περ α εεεᾶ, Τπαῦ 18, Σποῦ 1119 

τέκνα τῆς σαρκός, ταῦτα τέκνα τοῦ θεοῦ' ἀλλὰ τὰ τέκνα 
Ἀοπ]ᾶτθη 301119 3Βο65Ἡ 8/πεεο [Τατο] οἩ]]άτοι οἑ αοάᾶ; Ῥαῦς ἴπο ομἱ]άταοτ 

τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται εἰς σπέρµα. 9 ἐπαγγελίας.γὰρ 
οΕἱΠθ ἍΡΤΟΠΙΊβ9 Άτθ τοοκοπεᾶ {ος πεθἀ., Έος οἳ Ρεοπαῖβθ 

ὁλόγος.οὗτος, Κατὰ . τὸν.καιρὸν.τοῦτον ἐλεύσομαι, καὶ 
ΜΠΙΕ πγοτά [18], Αοοοτάῖπρ ἴο ΤΠ18 παρ 1 πὶ]] οοπιθ, απᾶ 

ἔσται τῇ Σάῤῥᾳ υἱός. 10 Οὐ.μόνον.δὲ ἀλλὰ καὶ Ῥε- 
νλοτο βΠα]1 Ῥο το ΒΗΤΑΗ 8 ΒΟΠ. Απά ποῦ οη]γ [Παζ], Ὁαῦ αΆἱπο Ἐρ- 

βέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχούυσα, Ἰσαὰκ τοῦ.πατρὸς ἡμῶν". 
. Ὑ “οπθ 3οοποθρίίοιᾳ "Πανίπρ, 1ββ8ο οἳς Σαΐᾳπος, 

11 ἐμήπωϊ γὰρ γεννηθέντων, μηδὲ πραξάντων 
Αποῦ ΣΥεί [3ἱπο 5ομ1]άτεπ] "ΐος Ῥοΐπρ Ῥοσπ, πος Ἠανίπῃ ἄοπθ 

η θὺ Ἀ Ε , πμ ε ι ῃ λ ῃ  σ - θ τ.. 
τι αγα ον η κακο», ινα η κατ ΣΚΛΟΥΗΊΝ Ὅτου εου 

Απγιπϊῖππ ροοᾶ ος οτί], (παῦ 19 “Αοοοχάϊπῃ 5{ο 9θ]εοίῖοπ 308 "4 οᾶ 
΄ Π] , ΄ ε) 3 ο ” η) ” ” 

πρόθεσις μέν» οὐκ ἐξ ἔργών, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ καλοῦντος, 
1ΡάχΥΡοΟβ96 Ὥταὶρηί αΏ1ᾶθ, ποῦ οἳ ἨὙἨΠοσΚΑΒ, Ῥπυ οἳ Ἠϊπι νΊο οα]114), 

» ΄ Φ φκιφ Φ 8 

8 ανάθεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ Σσυνμ- τ. 

ἃ τοῦτ' εστιν ΑΥΤΑ. 9 μή ο ᾗ διαθήκη Όπε οονθηθηί 1, 
'6 πρόθεσις τοῦ θεοῦ ΘΙΤΊςΑΥΓ., 



{χ. πΟΜΑ ΝΑ, 

19 1ἐῤῥήθη" αὐτῷ, "Ότι ὁ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι 
ὰὐ τας ββ]ᾶ Το ος, Ἐπο ρτοαύος Ἅ]ιβ]11 βοτνθ ᾖἴ]ο 1εββοτ : 

19 καθὼὸς γέγραπται, Τὸν ᾿Ιακὼβ ἠγάπησα, τὸν.δὲ 'Ἡσαῦ 
Ἀοοοτᾶϊπρ Αα 15 Ώσ8 Ῥεθα πτ(ῖθ, φβοοῦ 1 Ἰογοᾶ, βπᾶ Έσαα 

-.-- 
Παεεᾶ, 

14 Τί οὖν. ἐροῦμεν; μὴ ἀδικία παρὰ τῷ θεῷι 
Ὑπιβύ {ποη ελα]] ντο 5ατ ὁ ὉπτίρΏίβοαβΠΘΒΒ πι αοά [5 ἔποτε]2 

πα απο 16 τῷ Ἰγὰρ.Μωσφ' λέγε,  ᾿Ἐλεήσω ὃν ἂν 
Ψ 19 ποῦ Το | Έος {ο Μο5εβ Ἡθ Ρ878Β, 1 ν]] επ θιγ Πιεχογ ὕο ΠΠοΠΙβΟΘΤΟΣ 

3΄ 9 » ΄ εν ἉἈ 2 ’ 

ἐλεῶ, και οικτειρησω ον. αν οικτειρω. 

Ἡ εἩθπ ΊἨΘΧΟΣ, απᾶ Ι π]]] 200 οοπιρββεῖοΏ Οπ ὙἩοπιβοθτος Τ 2061 ΟΟΠΙΡΑΕΒΙΟΠ. Τ 

16”Αραοῦν οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, 
Ῥο ἴπθην 10 ἱβ] ποί οξ Ἠϊπι ἐπαῦ π]]ς, πιο: οἳ Ἠΐτα ἴπαῦ τι, 

ἀλλὰ τοῦ Κἐλεοῦντος! θεοῦ. 17 λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραώ, 
Όπῦ "γιο “ποπ "πιετου 1οξ “ᾳοᾶ, Ἔοχ ΒΑΥΒ ᾖ1πθ βοτϊρέαχθ Ἅᾖ{Το ΡΗΑΧΡΟΗΝ, 

Ότι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἔνδείξωμαι ἐν σοὶ 
Έος 1118 βαπηθ ὑίπρ 1 τα]αρὰ οαῦ 11ος, ϱο ἐμδί Τπιρμύρμοι π ἴπορ 

τὴν δύναμίν.µου, Καὶ ὅπως διαγγελῷῇ µτὸ.ὄνομά.μου ἐν πάσῃ 
1ΩΥ Ροποτ, Ἀπᾶ 8ο ἴλαῦ ϱλοπ]ᾷ Ὃο ἀεο]ατεᾶ  Πιγ ΏβΊΠΙΘ ἵπ- α]] 

τῷ γῷ. 18 ρα οὖν ὃν θέλει ἐλεεῖ" ὃν δὲ θέλει 
πο οατίἩ, Ῥο ιο {ο πἩοπα Ἡθ ηλ] Ἡθ εἶιοπΒ ΠΠΕΓΟΣ, απᾶ ποσα Ἡθ τη] 

σκληρύνει. 
Ὢθ Ἠρτάρπα, 

19 Ἐρεῖς Ἰοῦν μοι,ῖ Τίὰ ἔτι “ µέμφεται; τῷ. 'γὰρὶ βου- 
: που π]ὲ βαγ ἴμεη ἐοχ1θ, ην γεῦ ἆοεβ πο πα Εαα]Ώὸ {οτ”.πθ ὅρυτ- 

λήματι αὐτοῦ τίς ἀνθέστηκεν; 90 οΜενοῦνγε, ὦ ἄνθρωπε,! µ τις Ὁ 2 . 
Ρο58 50Ε ΤΗϊτα 1ο Ἠλ8 “τες]β[εᾶ 2 Ὑεαβ,χαίπο, ο ΤΩΒΏ, 

σὺ τίς εἶ ὁ ἀνταποκρινόμενος τῷ θεῷι μὴ ἐρεῖ τὸ 
"που Ίππο Ἀατὸ ἐπαῦ Ἅαπβπγετεβί αραἰπβῦ ᾷοάδ 5ΏΦ]] "5ΑΥ 1119 

πλάσμα τῷ πλάσαντι, Τί µε ἐποίησας οὕτως; 
ΣηΗΐπρ “Εοχταθᾶ ο Ἠϊπα ππο Ἅ«Σοππεᾶ ᾖ[8], ΊΠΥ πιο πιβάοςδε ποια ἴπαβδὸ 

2Ι ᾿Ἡ οὐκἔχει ἐξουσίαν ὁ κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ 
Ος ἍἍἨβα ποῦ ἍαπἰποπΙἰγ Ἡπθ  Ῥοῦςτ οπογίπο ο, οπῦ οἱ πο 

αὐτοῦ φυράµατος ποιῆσαι ὃ μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος, ὮὉ.δὲ 
βαπις 1αταρ ἲοπιβκθ ο0πΠθ ο ποποις 3νεβδει, απᾶ αποϊ]Πες 

εἰς ἀτιμίαν; 339 εἰ δὲ θέλων ὁ θεὸς ἔνδείξασθαι τὴν ὀργήν, 
{ο ἀϊδποποισζ Απα 18 Ὑνη]]ϊπς αᾳοᾶ το βΏθτ ταῦἩ, 

καὶ Ὑγνωρίσαι τὸ .δυνατὸν αὐτοῦ, Ίνεγκεν ἔν πολλῇ µακρο- 
Άπᾶ ο τα] Κποπτι Ἠ]5 Ῥοπες, Ῥοτθ 1π ΤΙΙΟἨ 1οηρ- 

θυµίᾳ σκεύη ὀργῆς κατηρτισµένα εἰς ἀπώλειαν' 399 καὶ ἵνα 
παΠετῖπᾳσ Ὑθββο]; οἳ γταῦἩ. πιθὰ 4ος ἀεείτιοίίοπ; ἈΑπᾶ Όπαῦ 

νωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ ἐπὶ σκεύη 
19 πηᾳηῦ πΊθκθ Κποππι ἴποθ ΤΊΟἨΕΒ οἱ Πῖ5 ρ]οττ. Ἡροῦ. ’ τεββε]5 

ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν; 324 οὓς καὶ ἐκάλεσεν 
ΟΕ πιεχογ, πλ]οῖ Ἡθ Ώοξοχθ Ῥγοραχθᾶ {ο;Γ ἍΒΡΊΟΣΥ, Ἄγγῃοπα 33159 “Ἠ9 5οα]]θά 

ἡμᾶς οὐ µόνον ἐξ Ἰουδαίων, ἀλλά καὶ ἐξ 
1πβ µποῦ οὐ] 2ΤΓόπα ΑΠπΙοηΡ [ΠΠθ] οεπς, Ῥαῦ Ἅαἱδο {Ττοπι ΑΠΙΟΠΡ [πε] 

ἐθνῶν' 35 ὡς καὶ ἐν τῷ Ὠσηὲ λέγει, Καλέσω τὸν οὐ 
Ἡικίοης Απ Ά]βο Ἱπ Ἡοβεα Ἡρθ ΒΑΥΒ, Ι π]]] ο.]] παβῦ τπ]οὮ [18] ποῦ 

λαόν.µου, λαόν.µου' καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην, ἠγαπημένην. 
ΣΑΥ Ῥεορ]θ, ΜΥ Ῥοορίθ; Ἅαπᾶ ἰπαῦ ποῦ Ῥε]οτεᾶ, Ῥο]οτοᾶ. 

26 Καὶ ἔσται, ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἸἈἐῤῥηθη" Ραὐτοῖς,, Οὐ λαός 
Απια 19 εΠα]1 ῶο, Ίπ ἴἨοθ Ῥ]πορ ππετε 1δ πι βαιᾶ ᾖΌο ΐἴμεπι, ἨΝοῦ 3ρθοΡρ]θ 
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οβ]]είἩ:) 12 Τὸ σνηΒ 
παὶᾶ απίο Μετ, Τή8 
ε]άετ 5Ἠα]] 8ογνο ἴμθ 
ψοιπηρετ. 15 Α5 1ΐ {8 
νητίθζεπ, Ζασοῦ Ἠατε Ι 
Ἰογαᾶ, Ῥαές Έδαι Ἠαστο 
1 παῦεᾶ. 

14 Ὑγπαῦ βΠα]] πθ 
ΒΑΥ που ᾖ5 {λετε 
τητὶρηύεοαβπθβς πχ 
4οάθ ἄοά ᾖΛλΤοτρίᾶ, 
15 Έοχ Ώορ εαἳζἩ {ο Μο- 
898, 1 π/Ι]] Ἠατνο ταβτογ 
οἩ Ὕποπα 1 πΠ]] Ἠπτο 
ΙΩΕΤΟΥ, απᾶ 1 νι]] πανο 
οοπαρηβΒΙΟΏ ΟΠ σνποπα 

Ὁ]] Ἠανοθ οοπρ88- 
8Ί0Π. 16 5ο πει {ἱ ἶε 
ποῦ οἳ Ἠΐπα (Πα στ]]- 
εύἩ, Ώοχς ο Ἠῖπα μα ῦ 
ταππείἩ, Ὀαΐς οἳ ἄοά 
ἡλαῦ ϱΠθττεί]π ΤΠεΤΟΥ. 
17 Ἐοσ ἴπε εοτ]ρίατθ 
ΕΑΠ υπο ἘΤΠΕΤΑΟΗ, 
Έτεπ Έος ἴπῖθ β4πιθ 
Ῥιαχροξβθ Ὥατο Τ τα]ρεᾷ 
ἴποῬ πρ, ἴπαῦ Τ ταῖρπῦ 
ΕεΏει ΤΙΥ Ῥοπεγ Ίπ 
ἴπθρ, απᾶ ἴπαῦ ΄ πιγ 
ἨΏΑΊΙΙΘ ὨηΙΡΗί Ῥο ἆἄε- 
ο]αχεά {πτοιρποπτῦ αἰ] 
1ποθ οατύΠ. 18 Τηοτε- 
20Τθ ἨαίἩ Ὦρ τΙθτΟΥ οἨ. 
Ὢποπι Ἡθ νη]] ως 
ΠΠΕΥΟΝ, απᾶ Ὑποπα Ἡθ 
σπι]] ο Πατάεπείη. 

19 Τποι πό αγ 
ἴποπ απίο πο, ΤΗΥ 
ἀοἵα Το γοῦ Επά {α]τὸ 
Έοςσ πο Ἠβί] τεβὶςυεᾶ. 
Ὠϊς σι] 2 20 Ναγ Ῥαξ, 
ΟτιαΏ, πο ατῦ ἴποι 
νπαῦ τερ]]εςύ αραῖηςε 
ἀοᾶδ Βῃα]1 ἴπο ὑρίηςσ 
ᾶοτπαθᾶ ΒΑΥ ᾖἵο Πϊπι 
ππαῦ {οτπιεά 2, γ΄ 
Ἠαβύ ἴποιι πιαᾶο Ίπθ 
νπαε 2 2ἱ Ηαίῃ ποῦ {ηθ 
Ῥοῦύες΄Ῥούπεχ ούογ 1π9 
οἼασ, οἳ ἵπο ΒΑΠΙΘ 
1άπΙρ Το πβΚθ ο9Π9 
πεςρξε] απίο Ἠοποις, 
ΑΏᾷ αποῖμεσ ππίο ἀῑς- 
Ἡοποισῇ 22 Ηλαί Ἱε 
οᾶ, π]]]ῖηρ {ο επει 
}15 υνυτα{Ἡ, απᾶ ἴο πιακθ 
Ὠϊ5δ Ῥοπεχ Κηονπ, εἩπ- 
ἄατεᾶ ΠτπΠίη πιο 
1οπρβιΏετῖηρ {πο τες- 
βε]ς οἳ πζαϊἩ Βἱ{οᾷ το 
ἀεδίτιοβῖουι: 25 απἀ 
ἴπαῦ Ἡο ταϊρηῦ πιακο 
Ἐπονπ {πε τῖεῃες οξ 
Ἠϊ8 ΡΊοΓΥ ΟΠ {λε τες- 
εο]ς οξ Ίηετογ, υγ μῖο]ι 
Ἡθ Ἠβάᾶ 4Έοτο Ῥτερητεά 
πηπίο ῥΡΙοτγ, 24 ετεα 
Ἡδ, ΠΠοπα Ἡο ἸἨαπ 
ορ] 1εᾶ, ποῦ οἳ ἴπε 7 61ν8. 
οΠΙΥ, Ὀαό αἶδο οἳ ἴπθ 
επι]ε 25 Α8 Ἰθ 
Ρα1{Ώ αἱδο ᾖπ 0568, Ι 
πν]] οα]] ἴπεπι ΤΙΥ 
Ῥεορ]θ, ὙΠ]οα ἩΤεγα 
ποῦ ΤΩΙΥ Ῥεορίθ; απᾶ 
Ἡες ὭὮὈε]οτεᾶ, πΠηῖσα 
πι τποῦ ᾖΤε]οτεά, 
26 Απᾶ 10 5Ώα]] οοπιθ 

Ἀ ἐρρέθη ττΊτα. 
Κ ἐλεῶντος ΙΤΊτΑ. 1 µοι οὖν 1 ΤΤΤΑΝΥ. τα --- οὖν ἴΏθ6ι ΤΓΑ]ΝΓ. 
9 ὦ ἄνθρωπε, μενοῦνγε (μενοῦν γε 11) ΣΤΊτΑ. } --- αὐτοῖς [τ]ττ. 

1 γὰρ Μωὺσῇ α» Μωσῃ γὰρ τα; Μωῦσεῖ γὰρ της; '᾿Μωῦση Ὑὰρ γι 
π.--- γὰρ {ΟΙ Ε, 
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Ίο ῬαμΒ. /Ππὲ ἵπ ἴλο 
Ῥ]αοο τν νου 8 τνωλ μι] 
ππῖο ἴπεπι, Ὑο 4Γε ποῦ 
1ΗΥ Ῥθεορ]θ ; ἔμοτο ϱαπ]1 
ΕΠΕΥ ὃο ᾽ομ]]οί ἔλο 
οπί]άτετ οἳ ἴπο Ἠτνῖπρ 
αοά. 27 Ώξαίας αἶςο οτἰ- 
εἴ]ι οοπσογπίηρ Ί5τπο], 
ΤΠοιιρῃ ἴπο παπιΌετ οἱ 
ἐπο οπί]άτεα οἳ 1βγβε] 
Σο α5 ἴπο 5απᾶ οἳ ἴπε 
Ρα, 8 ΤοΙπΑΠό 5Ώφ]] 
Ῥο βπτεᾶ: 28 5οσ Ίο σντ]] 
Π.]Π ἴπΠο τνοσ]ς, απᾶ 
οιιῖ ἴὲ «Ὠογὶ ἵη τῖρπί- 
ΘΟΙΙΞΠΕΣ5: Όοσπ1»θ η 
κπογῦ πγοτκ πνΙ]] Ίπο 
Τ,οτὰ Τηλ]κο ἌροἨ {πο 
οιχίἩ, 39 Απά α5 Ἑ- 
απίαν βαῖά Ῥοΐοτε, Ἐσ- 
σοορί ἴμο Τιοτά οἱ 5ν- 
Ἐποίπ Ἠπᾶ Ιες πβ α 
βοςὰ, π/θ Ἠαᾶ Ὄσει 48 
ΒΟ(1οπΙβ, απᾶ ὍὉὈθεηι 
Ἠιαᾶο Ἰ]κθ ππίο «ἄο- 
ΤΩΟΙΤΗΠ. 

80 Ἠπαῦ εἨα]] πο 
5βπτ ἴπεα 2 Τπαῦ 
1π (ἄεπίϊιος, ΤΠΙςοὮ 
Ἐο]]οτεᾶ ποῦ αξίες 
χἰρΏ{εοιισΏεξ, Ίφτο 
αἰ{αϊπθᾶ ἴο τ]ρΏίοοιις- 
Ώθ»Σ, 616 {πο τ]ρΏί- 
εοι»μθς5 ν/η]ο] 15 οἳ 
ΣπῑτἩ. 51 Ῥιί Ἱδταα], 
πι ]ι]οὮ {ο]]ουινθά αξύες 
{πο Ιαπ οἳ τίρΏίοοαθ- 
χιο»βΒ, Ἠβῖπ ποῦ αἰὐαίπ- 
εᾱ ἴο ἴπο Ίων; οἳ τιρΏῖί- 
6οὔβηος». 35 ΊΤπετο- 
40102 ἨΒεοβιβο ᾖ{)ιεύ 
Φος) ἓέ ποῦ Ὁγ {Αῖ(Η, 
νΝυτ αξ 165 πετο Ὁγ ἴπθ 
πνοτ]κα οἱ {ῃθ Ιβ1γ. Ἐογ 
1ο εἰαταρ]εί αὐ ὑπαῦ 
βἴαυιρ]πρ5ίοπο; 35 98 
αν ἶς νγΊτσεη, Βεπο]ᾶ, Ι 
14Υ ἵπ Ρίοη  βὔαπι- 
Ῥ]{πρείοπο απᾷ τους 
οἳ ὀ8βεηςσθ: Απᾶ γ/]ο- 
Ββοοτὲτ Ὀε]ϊετοίαπ οἳ 
Ἠΐτα εἶα]] ποῦ Ῥο 8- 
βΠαχωσἆ, 

Χ. ἈΒτείπτεῦ, τι 
Ἠθατίς ἀεβιο απἀ 
σος ο ἄοᾶ 1ος 
μτπεὶ 15, ἴπαῦ Τἴπεγ 

ταὶρηῖ ο 5ανσᾶ. 2 Ἐος 
1 Ῥεαχ ἴπεπ τοσοτά 
4λιέ ἴΠογ Πατο 8 Τε] ο 
αοᾶ, Όαῦ ποῦ ποσοτᾶ- 
1πρ ἵο ΚἘΚποπ]εᾶρο. 
3 Ἐοχ Ίπογ Ρείηπρ Ἱρ- 
ποτπηΐ οἳ αοά”5 τὶρΏί- 
οοι-Ώσβε, Απά ῥροΐπᾳ 
Αροαῦ ᾖἵο οβδιπρ]να 
1Ποῖς ονπ τἱρηΏίεους- 
Ίεςς, Ὠπτο πού ϱαῦ- 
παϊεέοᾷ ἴΠοπαβθ]γοβ ἩἩ- 
το {πο τισΠπίέθοιβηοςς οξ 
ᾳοᾶ. 4 Ἐοτ Ομτὶεῖ 18 
Τπο οπᾶ οἱ ἴἨο Ίαν Τοτ 
χἰσπίαοα-πθςβΒ ἔο ΘΥΕΙΥ 
οπο {λαί Ῥε]ϊθτοί], 

ὃ Ἐος λ[οςο8 ἀρσοτίρ- 

ΊΡΟΣ ΡΩΜΑΊΟΥΣ, 1, ΣΧ, 

µου  ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ. ζῶντος. 57 Ἡ- 
απισ Γατο] σα, Ίπετο ἴἨεγ βα]] Όθ οπ]]οᾷ εοπ5 οἳ "4 οἆ ο] πας κ- 

σαῖας δὲ κράζει: ὑπὲρ τοῦ Ἰσραήλ, ᾿ἜἘὰν-ῃ ὁ ἀριθμὸς 
Βαία Ἀραῦ ἍοτίσΒ ο ευνε 1δταε], 18 "αποι]ὰ "Ῥο 1119 3παπιυος 

τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ ὡς ἡ ἄμμοξ τῆς θαλάσσης, τὸ σκατάλειµ- 
508 “ἴπθ 586οῦς 5οξ Ἰτογαε] 45 ἴ]ιθ βαπᾶ οἳξ ίπθ Ε86Α, τηθ χεπππαπ6 

μα!ὶ σωθήσεται' 98 λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέµνων 
βπα]1 Ὀο 5ητεᾶ: Φος [1πε] τααῖέεχ [1ο 15] οοπιοιμ ας - οαἵπρ α]οσς - 

δὲν δικαιοσύνη ὕτι λόγαν συντετμημένονὶ ποιήσει 
1π ᾖτἰρΠίθοιβαθς5: Ῥεσα1βθ ὁ σππὔτετ οι βλοχέ π]]] "4ο [1119 

κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 39 Καὶ καθὼς προείρηκεν 'Ἡσαΐας 
"Τιοτά μμ Ίπθ οτί]. Απιᾶ κ οοριίΒ, 38 βρ]ᾶ Ώθξοχθ ἙραίαἙ, 

Ἐί μὴ κύριος Σαβαὼθ ᾿ἐγκατέλιπεν' ἡμῖν σπέρμαι ὡς μα Ι 
Ὅπ]εςς [1]ιε] Τιοτᾶ οξ Ηορῖίς 1ιαᾶ ]εξί 18 3 βθοᾶ, 38 

ἂν ἐγειήθημεν, καὶ ὡς Τόμοῤῥα ἂν ὡμοιώθημεν. 
τ/ο «Ποιι]ᾳ Ἠατε Ῥεσοπαθ, απᾶὰ 5 (οπποττΏς τς βοι]ά Ἠατο Ῥεεπ πιρᾶδ 11ο, 

90 Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔθνη τὰ μὴ.διώκοντα δικαιο-. 
Ἠπαῦ Όλεαπ «Ἡα]] πθ βαγ 2 Τπαῦ 6επ{]]εΒ ἴ]ιαῦ 2ο]]ου ποῦ Αξὐετ - το, 

σύνην, κατέλαβεν δικαιοσύνην, δικαιοσύνην.δὲ τὴν ἐκ πίστεωὺ", 
ΘΟᾳ5Ἠ658, παἲλαἰποᾶ  τἱἰβΏίθούβπεθΣ, Ῥιαΐ τἰββίεοαθπθες ἐπαί [1]0ς ΄ Σαἰἴα. 

” . μυ ΄ , ΄ » ΄ γ Φ 

91 ᾿Ισραὴλ.δὲ διώκων νόµον δικαιοσύνης, εἰς νόµον "δι- 
Βατ Τοταε], {ο]]οπίπρ αξίες ϱ Ίων οἳ τΙβΏίΘοΡΏΘΦ, ἵο κ Ι9Ἡ οξ 

΄ Ἱ ϱ) ” ππ ΄ . [] ε/{ ” 3 ’ 

καιοσύνης! οὐκ.έφθασεν. 92 Νδιατί»' ὅτι «οκ ἐκ πίσ- 
τ1βμῦροµ»ϱ ἀῑά πού αὐθαῖῃ., πσ 2 ΆΒεσβαβο [16 τταΒ] να Ὦν αμ, 

ιλλ᾽ « ἐξ ” π. ΄ . γ [ιό λίθ. 

τεως, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων Σνόμου"Ἱ προσέκοψαν-Σγὰρ' τῷ λίθῳ 
Ῥαῦ 48 Ὦσ ποτκ οἱ ΙαύΓ, ος ἴπογ βὑαπαρ]θά Ἀὖ ἴπθ Βἴο1θ 

τοῦ προσκόµµατος, 98 καθὼς Ὑγέγραπται, ᾿Ιδοὺ τίθηµι ἐν 
οἱ οαηρπρ, αοοοτάῖηρ 58 Ἰν Ἀθς Όεεα σ]ττεη, Βε]ο]ᾶ 1 Ρ]ασθ΄ ἵπ 

Σιὼν λίθον προσκόµµατος καὶ πέτραν σκανδάλου' καὶ "πᾶς! 
ΒΙ0π α 8ἴοηΏθ οἱ βαπιρ] πρ Απᾶ του]ς οξ οΏθποθ: ΑΏὰ ΘΥΘΙΥ 9ης 

ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ-καταισχυνθῆσεται. 
1180 ἈῬο]ίογο οἩ Πίτα βΏα]1] ποῦ Ῥο αβΏαπιεά, 

” ’ ε 3 ο) / -” 1 -” ” 3 « 

10 ᾿Αδελφοί, ἡ μὲν εὐδοκία τῆς.ἐμῆς καρδίας, καὶ ἡ 
Ῥτοίμτεη, ᾖἴλο Ροοὰ Ῥ]οββδιχσθ Οἱ ΠΙΥ οἵπ Ἠοασῦ, Ααπά 

δέῆσις "ην ανς τὸν θεὸν ὑπὲρ ἡὑτοῦ Ἰσραήλ ἐστινὶ εἰς 
μα ος Ἱκαμίονι Εοάᾶ οἩἳ Ῥομα]ξ οξ ο] 18 ος. 

σωτηρίαν. 3 μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν, 
βη]γα{1οἩ, Έος 1 Ῥους πηΙὔ1θ88 {ο ἴπεπα πας πεα] {ος ἄοᾶ 1ο απο, 

ἀλλ᾽ οὐ κατ ἐπίγνωσιν. Ὁ ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ 
Ῥαῦ πού ποσοοτάἶπρ ἴο Ἰπον]εάρο, Έοχ Ῥείηρ ἰρποχαπί ο πό "οἱ ἀοἀ 

δικαιοσύνην, καὶ τὴν.ἰδίαν δικαιοσύνην! ζητοῦντες στῆσαι, 
1ἸβΏίΘομβΏΘΒ8, απᾶ ᾖ{ἰΠοεῖτοη χβΏΙΘΟΙΦΜΕΘΒ βεοκῖηπρ {Το οβίδρ[ἶδ], 

τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ-ὑπετάγησαν. 4 τέλοςγὰρ᾽ 
{ο ἵπΠο τμπίθοιβΏθΒΒ οἱ ἄοᾶ (ἴπογ ϱαρπα]νθὰ ποῦ, Ῥος Γιο} επᾶ 

νόμου χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι. 
δοᾳ αν Ομτίαῦ [318] Μος πα μως Ίο ΘΤΕΥΥ οπθ ἴλαῦ Ὦθ]ίετθβ, 

ὃ ἁΜωσῆς! γὰρ γράφει: τὴν δικαιοσύνην τὴν 
Έοχ Μοβοβ πυτίτεβ [ο] ἴποθ µκεἱρηίθοιδηθθς ἹΏΙοὮἃ [18] οἱ ᾖἴλθ [ 

ΡὍτιι ὁ  Ἠποιήσας λαὐτὰ! ἄνθρωπος ζήσεται 
Τηπ{ 1ο “Πηνίπρ πσοσᾶ 31ποςθ Σ0ΗΙΠΡΦ 1ΙΩΛΏ. ΠΘΙ1 νο 

ἐν Ἰαὐτοῖςὶ ϐ 'Η.δὲ ἐκ πίστέως δικαιοσύνη οὕτως λέγει, 
[ολο ἔλεπι, Ῥαῦ 1μθ 3οξ η ατιρΏίεομεπεβα Ίἴπαβ ΒΡΕΑΚΒ: 

ἐκ Ιτοῦϊ 

νόµου, 
Ίαν, 

: ὑπόλειμμα 1ΤΤΤΑ. 
--- δικαιοσύνης (σεαά ἴο [λος] 19η) ΗΤΊτΑΥΥ. 
 -- γὰρ {ογ 1ΤΊτΑ. 
[18] αιττιαν. 
{--- τοῦ ΤΤτΑ. 

9 --- δικαιοσύνην αΙττ[Α]γγ. 
6 --- οτι Τε 

τε ἐν- τ. 

α---γόµου ΙΤΤΙΓΑ]ν). 
- ἡ ΙΤΤΓΑΥΓ, 6 αὐτῶν ἴ]θπα΄ 

ἀ  Γωῦσῆς ΕΙ /ΤΤΤΑΥΓ. ο -ἵ- ὅτι ἴὗθυ Τε 
ἶ αὐτῇ ἱὸ Η11Δ. 

----ἐν δικαιοσύνῃ ὅτι ος συντετμηµένον πτι[Α]. 
π διὰ τά, 1ΤίΑ. 

---.πᾶς (Γαᾶ ὁ Ὦθ επαῦ) 1 τττΑγ’. 

α.-- αὐτὰ [π]τ. 



βΟΜΑΝΑ9 

Μὴ εἴπῃς ἐν Ἀτβ'.καρδίᾳ.σου, Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν 
Τποι πιαγθβί ποῦ 5αγ ἵπ ΜΗΥ Ἠθατί, πο Ἅκἴια]] αεοθπᾶ {9 . ἴπο 

οὐρανόν; τοῦτ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν' 7 ἤ, Τίς κατᾶ- 
Ἡοατοπ τμαξ 18, Όχι ᾖἴο Ὀσίπρ ἄοππα. Ος, Ίο . εἰα]] 

βήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον: τοῦτ' ἔστιν χριστὸν ἐκ 
ἀθεοσπᾶ  ἹἸπίο {πθ Ἀ 07ος ον 18, Ομεὶεῦ 1τοπι ΑΠΙΟΠΡ Γἴπε] 

.. - [ ”᾿ μι εκ. 

νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 8 ἀλλὰ τί λέγει; Εγγύς σου τὸ ῥῆμά 
ἀειᾶ {ο Ὀχίπρ πρ. Ῥαέ π]αῖ θαγβ 10 ὝΎΝοαυς Ἅἴμπερθ ἴμο πνοτᾶ 

ἐστιν, ἓν τῷ.στόµατί.σου καὶ ἐν τῇ.καρδίᾳ.σου. τοῦτ' ἔστιν τὸ 
ἵς, )1π ΤΗΥ που] Απᾶ η 1λ]σ Πεατὸς τπαύ 15 τἴπο 

ῥῆμα τῆς πίστεως. Ὁ κηρύσσομεν' 9 ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς 
πνοτᾶ οἱ {1Η ἍἩὙυαῖο]ι πο ρτου]αίΐπι, πας τε "ποια οοΠᾷεΒ8 

ἐν τῷ στόματίσου κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ 
στα ΤΗΥ πιοπίἩ Πή1θ] Τιατᾶ Φεβιις, απᾶ Ῥεματο 1π, 

καρδίᾳ.σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν Ίγειρεν ἐκ νεκρῶν, 
τΏγ Ὠθαχέ τηλ ᾷοᾶ Ἠΐπα χηὶθὰ Ί1τοπῃ ΑπΙΟΠΡ Γίπε] ἀθάᾶ, 

σωθήσῃ’ 10 καρδίᾳ γὰρ Ἠπιστεύεται εἰς δικαιοσύνην. 
{ποια βϱΠα]έ Ὃο βατεᾶ, ος ση Ἡ [υπ6] Πθατύ ᾗ5 Ώ6]ΙεΕ το ᾖτβῃπίθοιςηθββ; 

στόµατι.δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 11 Λέγει γὰρ ἡ 
απᾶ νΠίἩ Γυηε] ταοπίἩ 15 οοΠ{εΒΞΊοπ. νο ββ]ναἴῖοπ. ῃ Έος 95875 {πο 

γωαφή, Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 
βώηρίατβ, Έπνοτγοπο ἐπαῦί ΤῬε]ῖοτθς οᾳ Ἠῖπ βΕΦ]11 ποῦ Ὦθ αςΏαιμοᾶ. 

12 Οὐ.γάρ.ἐστιν διαστολὴ ᾿ουδαίου τε καὶ ἛἙλληνος' ὁ γὰρ 
Ἔοχ Όποτε Ἰς ποῦ  ἀᾷετεπσθ οἱ επ βπά ἄτοεῖ; Ἔοχ ΤἨθ 

αὐτὸς κύριος πάντων πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς ἔπικαλου- 
5411996 ἸΤοτᾶ- οἑἳ ᾖΠ5] Ἅτίοα ποπκτά αἱ πηαῦ ορ]. 
κ. ΄ / ο ο ει Ἆ Ε ΄ . 

µενους αὐτόν. 19 Τᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 
μΡος Ὠϊπα, Έοχ ΘΥΤΕΙΥΟΠΕ, ὙἨΊοενες ΤΩΑΥ ο8]] οἩ. 'ἨΠθ ἩΠβΠΙΘ 

κυρίου, σωθήσεται. 14 Πῶς οὖν Ιἐπικαλέσονται! εἰς 
ΟΕ [1Ἡε] Τιοχᾷ, «11 Ὀο βατεᾶ, Ἡοπη πει 5Ώα]] {μεγ οα]] οἳ Πτα] 

ὃν οὐκ.ἐπίστευσαν; πῶς δὲ Ἀπιστεύσουσιν! οῦ 
ποσα ἔμον Ῥε]ετεά ποί 2 Απᾶ Ίου; εΏα]] 6πογ Ῥεμετο ον [Πἴπι] οἳ ποπ. 

οὐκ.ἤκουσαν; πῶς δὲ πἀκούσουσινὶ χωρὶς κηρύσσοντος; 
1μου Ἠεατᾶ ποῦῦ Απᾶ Ποηῦ ΑΗ] ἴΠεγ Ἡθας αρατῦ ἔτοπιΓοπο]. Ῥτεποβίηςσ» 

16 πῶς δὲ οκηρύξουσιν,' ἐὰν. μὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς 
Απάὰ ΠΟΙ ΑΏα]] {Π6γ ῬγαβοΗβ,  ππ]εςς Τπεγ Ῥο 5επί 2 βοοοτάῖης α5 

γέγραπται, Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν Ρεύαγγελιζο- 
16 Ἠᾳ5 Ῥεεν πντ]ίοτπ, Ἠουυ ΤῬεβαί απ] {πο Ἅ2οες οἳξ ἴΠοςθ ππποιποῖης ΤΠ Ε]αᾶ 

µένων εἰρήνην, τῶνὶ εὐαγγελιζομένων  ἀτὰ' ἀγαθά. 
θιάΐπρε οἱ Ῥεποθ, ο 11οξθ Απποιποῖπρ {Πε ρ]αᾶ εάϊηρε οἳ Ρ6οοά τηίπρε Ι 

16 ᾿Αλλ᾽ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ' Ἡσαΐας.γὰρ 
Ῥιῦ τοῦ 811 ορεγεά 1πθ μρἰπά εάϊτπρς, Έοχ Ἑδαῖας 

λέγει, Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῷ.ἀκοῇ-ἡμῶν; 17 Αρα ἡ πίστις 
Β978, Ἰοτᾶ, Ὑππο ἍήῬε]ογεᾶ οἳχ τεροτί ὁ 35ο Σαλ [15] 

ἐξ ἀκοῆς, ἡ-δὲ, ἀκοὴ διὰ  µῥήματος Ιθεοῦ.! 18 ἀλλὰ λέγω, 
Ὦγ τεροτύ, ὈῬπαῦ ἴμθ τεροτό Ὦτ [6] ποτά οἱ αοα. Ῥαυ Ἱσαγ, 

Μὴ οὐκ.ήκουσαν: ᾽μενοῦνγεῖ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν 
ῬΙᾶ ἵΠεγ ποῦ Ἠθ6βσ ὃ 88, ΤαΐἨες, Ἰπίο 811 πο ϱθατίῃ πτοηί οαξ 

ὁ φθόγγος.αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 

Χ. 

{πεῖσ γοῖοε, Άπᾶ ἵο ἴπθ επᾶς οξ {πο Παδίέηριε τνοτ]ᾶ Ἀγγοτᾶς 

αὐτῶν. 19 ᾽Αλλὰ λέγω, Μἠ οὐκ ἔγνω ᾿Ισραήλί; πρῶτος 
Σ/ΠοΙΣ. Ῥυε Ῥ]ᾶ πο κπουγ 1Τςταε] 2 ΕΙτοῦ, 1 αγ, 

429 
δίἩ {πο τρΠέθοαβιοκΒ 
νη]ο] 18 οἱ {πο 1), 
Ἐπαῦ {πθ πιαη σμ]οἩ 
ἀοοί] -ἴποςο {πίπρβ 
εΏα]] Ἰνο Ὦγ {λεπι. 
6-Βαΐ {πο τιρβίθοιβ- 
Ίι6Ε5 πνἨίοἩ 1η οἱ Σα 
ΕΡρεαΚοίἩΏ οἩ. {Π]8 γν]ο, 
ΜΑΥ ποῦ 1η ]λίπε Πεατῖ, 
πο ϱΏβ]] α5οεπᾶ Ιπίο 
Ἄναγεηυ  ({Παῦ 1, {ο 
τις ΟἨτὶ ἄοπτι 
οπι αὔουε:) 7 ος, 
Ύπο θἸια]] ἀεξοθιιᾶ Ἱη- 
3ο {λο ἀεορῖ (πα 15, {ο 
Ῥτῖης παρ ΟἨτ]ςέ αριίπ 
Ίτοτῃ {πο ἀοβά.) 8 Βαῦ 
νπαῦ Ρα 152 Της 
πγογᾶ 5 πὶση {ἰποο, 
ευει 1η Την παο{Ἡ, αιά. 
ἄπ ΤἩγ Ἠεατί: ἐλαῖ 5, 
πο ποτά οἳ 11Η, 
πμ πμ Ῥτόποι: 
9 Τπαῦ 1ξ ίποι 5μα]ῇ 
οοπΐε5ς  π]ι ᾖ{γσ 
πηοαίἩ πο Τιοτᾶ οκ- 
Ρ15, απᾶ 5Πα]6 Ῥε]ενο 
1π ἴΠ]πο Ἠθαχό ἐλπαῦ 
αοά Ἠαϊῃμ ταῖδεᾶ ἨὨίτα 
άτοπι πο ἀεμᾶ, ἴποι 
ΕΠα]6 Ὦε βαγοεά. 10 Έοςσ 
πη(Ἡ ἴπε Ἠοεητίὸ Ώιαή 
ῬεμετείΏ τιπίο τΙρηί- 
8οἩβηςς8; απᾶ τνηϊ]ι 
ΤἨοθ πιοαίἩ οομ{ες5ίοἩ.. 
16 τημᾶε ππίο 5αἶνα- 
9Ίοῦ. 1] Ἐος {πο εογρ- 
{πτο ΒαΙ{Ἡ, ἨΓποξςοσγος 
ῬεμοετοίἩ οηἳ Ὠ]πι 5ηρ]] 
πιοῦ Ὀε α5Παπιοᾶ, 12 Εος 
.πετο 5 πο ἀῑῆεγεποῬ 
Ῥούνψεεπ ἰπο ὦεν απᾶ 
1πθ ἄτοεῖς: 1ος πο 
5απ1θ Τιοτά οτογ α]] 18 
11η παπίο αἱ πας 
οα]] παρουν Πϊπι, 193 Έος 
π/ηοδουτεγ 5μα]] οα]] 
Ρο ἴἨο ηαπ]ο οἳ {πθ 
1,οτᾶᾷ 5Ώκ]] Ὦο ςατεᾶ, 
14 Ἠοιυν {ἴποη ελα]] 
'πογ οα]] ο, Πίνα ἴη 
πνΏοτα ΤΠ6Υ Ἠαγε ποῦ 
ὮὈθμεγτοᾶ 2 απᾶ Ώου 
5Ώα]] {που Ῥο]ίετο {π 
Ἠῖα οἳ Ίνηοπα {Πο 
Ὥαγε ποῦ Ἠοστά 2 αιμᾶ 
Ὥουυ 5Ώα]] {Πογ Ίεατ 
νηεποιαῦ α Ῥτόποπες2 
19 Αηᾶ Βοῦν Πα] {πογ 
ΤτεβοἩ, εχεορί {πογ 0 
βεηπί 2 5 ἵτ ἶ5 πυτίύτεη, 
ἨἩονυ Ῥεπαπ]ξα] ἍἈτθ 
19 1θεί οἳ ἔποπα {πβέ 
Ῥτεαο] λε σο-ροὶ οξ 
Ῥοαςσς, «η Ὀσίηπς ρ]αᾶ 
Μάΐπρς οξροσα (πίτας! 
16 Βιΐ ἴμογ Ώατο ποῦ 
α1] ορεγεᾷ ἴλο ϱοξρε]. 
Ἔοτ ἍἈἨΒναίας σαν, 
1,οτᾶ, π/ηο Ὠαία Ὁωε- 
Ἰοταᾶ οἳτ τοροτί 2 
17 9ο ἔπεη ΕΙ ουπι- 
εί] ὮΥγ Ἠεατιπᾳβ, απᾶ 
Ἠοβτίηπρ Ὁψ ἴπαὶ πνοτᾶ 
οἳ ἄοά. 18 Βαή 1 «ασ, 

ο ----- -σ-Ὃ--τ«Ὢ.Ὄθθροος------- πο ο οκ ο ο μι 
- - 

--- τῃ Ὦ. 

Ρε]ενε 1ΤτιΑνγ., 
Εποι]ά ἴπεγ ΡτεαοὮ Ίπτεανν, 
. “πκοσα Οτίθὲ τττιΑ. 

1 ἐπικαλέσωνται «ἩἈουσ]ᾶ (πεγ οα]] τττιαγγ. 

5 μενοῦν γε ΙΤΙΝΓ. 

ς ( πι πιστεύσωσιν 5ποπα]ᾶ {πεγ 
3 ακούσονται Τ ; ἀκούσωσιν 5Ώοσ]ᾶ ἔπεσ Ἠθαγ ΙτιΑΥ. 

Ρ -- εὐαγγελιζομένων εἰρήνην τῶν ΙΤΤΙ[Α]. 
9 κηρύέωσιν 

α --- τὰ ΠΤΙΑΥΠΟ 
5 ]σραὴηλ οὐκ εγνω αΙΤΊτΑΥΓ. 
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πο Ὀσαοεπατ] ἙηΓωσῆς' λέγει Ἐγὼ παραζηλώσω]. ὑμᾶς ἐπ᾽ι οὐκ 
ποπέ πας πῇ ιο τα Ἡ .. ον Απηὰ Ῥχογοχο ἐο 19β1οπα7 οι Ώντουρ [ενος] πο 
ετό, απά ἠλοἰσπνοτάα ἔθγει, Τἐπὶϊι ἔθνει ἀσυνέτῳφ παροργιῶ ἡμᾶς. 20 Ἡ- 
ο ὰ κα 8 Πα/Ιοα, ητουρᾗ α παῦΊοα ση ]λουῦ απάρτραπάΐπρ 1 πι]. ος , δοα., Τῶ- 

Ῥ]ά ποῦ Ίαταοὶ ποπ σαΐας δὲ ἀπυτολμῦ καὶ λέγει, Ἑὐρέθην 5 τοῖς ἐμὲ μὴ ζη-' 
σι ο τοκν μη Βαω Ἅραῦ 18 τατΥ Ροιά απᾶ 5α78,΄ 17748 Σοιπᾶ Ὦγ ἴ]οπ πο Ἰποῦ 3ρθεἷ- 

ἡ 

ὔοα]οιον Ὁς ἐλοπ ἰλαὶ τοῦσιν, ἐμφαάνὴς ἐγενόμην Σ τοῖς ἐμὲ μὴ ἑπερωτῶσιν. 91 πρὸς 
ἵνα τω τν ος μα Ίππ; Ὑ"πιαπὶξοβθά 1ηθοβπιβ ο ἴἨο0βΘ΄πιθ 'ποῦ”οπα μἰσίπρ "9Μΐος, «δυο 

π]]] «προς χοπ. 20Βιὲ δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει, Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα "τὰς 
Ἐρβίις 5 τεσν Ῥοιά, δρ Ίρταθ] Ἠθβασβ, 3γΓλοιο "119 ἂν 1 ντοςλθᾶ «ού 
Επᾶ οα1μ,1 σας Σοαπᾶ-  , Β η 5 «μες φον, 
οἳ ΈΊλοσα λαέ εοπρμέ χεῖράς.µου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγόντα. 
χηρ ποῦ; Ί πα τιβᾶθ ΄ την Ἠαπᾶς ἵο ϐ Ῥθορίθ «ἀπουεγίπσ απᾶ οοπταάΙοβίηρου 
πηαπ]ᾷθαῖ. απίο {ποτ , ν ο, ε ῃ Ν ας ας νι 
Ελαέ αακεᾶ Πού αξες 11] Λέγχω οὖν, Μὴ ἁπώσατο ὁ θεὺς τὸν. λαὸν αὐτοῦ :' 
118. 21 Βπῖ {ο Τεταο]. 15ΑΥ πει, Ριὰ 3(πταβῦ ΑΠ Ἱοᾶ !. Ἡ]β Ροορ]θ2 
Ἡθ βμἰ(Ἡ, Α1] ἄασ Ίου ον 6 ον σον στ ῃ π : , 
1 Ἠατο οἰτο[οιοά ξοχίι μὴ.γένοιτο' καὶ γὰρ ἐγὼ "Ισραηλίτης! εἰμί, ἐκ σπέρματος. 
ανα Ὃ Α ᾱἱδ- αν 1ὸ ποῖ Ῥθὶ Ἐοχαβ]ο 8Ώ 1ΑΥΦ8109 Άτα, οΟΕ[{πο] εοθά 

Ίπα ορ], ος Αβραάμ, φυλῆς ἍΒενιαμίν.ὶ 39 οὐκάπώσατο ὁ θεὺς] 
ΧΙ, Τςατ ἔμοπ,Ηαί]ι οἳ ΑὈσαμαπι, οἱ [πο] ὑτίρο ΟΕ Βοπήρπαίη, 3Ριὰ Σποῦ "ωγμεί ὅαπαο ᾿Εοᾶ, 

αοᾶ οαξὺ απασ Πὶ τὸν λαὺν.αὐτοῦ, ὃν προέγνω. ἢ οὐκ.οῖδατε ἓν 1 '4οτθ]ᾶ, : - : 
Ῥοσ τ. ων ος ͵ αν ποοσίο : ο. πε ο. : Έπογ 59 ποῦ . ὅρις Ἠ]πδοσγ. ο 

ταο]ί{ο, οἙ ἔμο κοοά οξ ῬἩλίᾳ! τί λέγει ἡ γραφή; ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ 
πο ὅροα Ἐλμης Ἅτυσ]λθῦ ΒΑΥΒ ἴπο βοπρύατοῦ Ἡούυ ο ριοβᾶς ψηλα ἄοά αραϊπεῦ 

Ἠβῆ] Ποῦ οα απασ τοῦ Ἰσραήλ, «λέγων,! ὃ Κύριε, τοὺς-προφήτας.σου ἀπέκτειναν, 
8 ῬεοΡΙθ ος Ἠθ τ. 1ρταε], ΒΑΥΙΗᾳ, 1ιοτᾶ, ἴμγ Ῥτορμοίς αμαγ Κ]]θᾶ, 
2οτοζπετ;. σα ανν ο πρ , ον « ͵ , 
ποῦ πια ελ εοτῖρ- ἂκαὶ! τὰ θυσιαστήριά.-σου κατέσκαψαν' κἀγὼ ὑπελείφθην µὀ- 
Έατο βαζπ οἳ Ἠλαςῦ ῥρπᾶ ἀλῖπο ΒΙ6ΑΤΒ ἴπεγ 4πρ ἄοναπ; απάΙ πΒ.16Εῦ α- 
Ἡού Ἡο πιακεία {π- ασ : πιο 
ἠετοεκκίοπ {ο ἄοᾶ κ- νος, καὶ ζητοῦσιν τὴν.ψυχήν.-µου. 4 ᾿Αλλὰ τί. λέγει αὐτῷ ὁ. 
ἐς ο τὸ 19π6, απᾶ {ἵΠαγ βθε]ς την 119, Βαν σ]Ἀαῦ βα786 ᾖΤο Πῖπῃ 118 

Ἠ]θά {Ἡγ ρτορπεί χρηµατισµός: Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ΄ ἄνδρας 
ἈἍπά  ἀἱρρεᾶ  ἁοππ ΄ ἀϊτίπο Απβπ/ετ 2 1 1οΕ6 3ο πιφβθ]ξ  αΕθτθη ἐποιβαπά ΤΠΘΏ. 
Ἰπίπο α1ατβ; απά ω ο , ου. Ξ Ως η. Φσ - 
Άπι Ἰοδ α1οπε, απᾶ οἵτινες οὐκ.ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. ὅ Οὕτως οὖν καὶ ἓν τῷ 
1ἨΠ6ύ 5θεξκ ΠωΥ 16, Ἅν]πο Ῥουοά ποῦ 8 Κποθρ το Βαλ]. Τπαβ Ἅἴπεηπ αἱβδο 1π ἴ]θ 
4 Βαὺ π/ηαῦ ϱαἰζπ Π9 - - . ] 3 ολ , , 
Άπαπος οἳ ἀοᾶ απο Ρῦν καιρῷ λεῖμμα κατ ἐκλογὴν'΄ χάριτο γέχονεν. 
11πα Ὃ ποπς τες Ῥχεβεπύ πι 8 τοπιπβηῇ βοοοτάϊἶπᾳ 6ο Θ]6οῦΙΟΠ. οξ ῥταςο Ίπθιθ Ἠββ Ῥεοθη, 
το μα [ὸ - , ., - - ἃ , / 
Ῥαπᾶ τησ, ιο πάτο ϐ εἰ-δὲ χάριτι, οὐκέτι ἐξ ἔργων" ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται 
ποῦ Ῥοποὰ Τμο Ἓπθρ Ῥυῦ 1ξ Ὦγ ρτασθ, πο Ίοηρες οί ποτ; εἶρ6 ΕΥΑ0ΟΘ ΤΟ 1ΙΟΠΡΕΣ ὮΏδοο1θε 

ο ια ος πι ες χάρις. “εἰ.δὲ ἐξ ἔργων, οὐκέτι ᾿ἐστὶνὶ χάρις' ἐπεὶ τὸ ἔργόν 
Ῥτεςθηῦ πα παἷπο ΡΓΑςθ” Όαξ 16 οἳ ὙΟΙΚΕΒ, πο Ίοπρει 110 Ετασθ; 9159 οτε 
.Πετο 196 α τεππβηύ΄ .... ο Ἡ 
βοσοτάῖηρ Το 1ο οἶεο- ούκετι ἐστὶν ΕΡΥΟΥ. 
{ΐοπ οἱ ῥγβο, 6 Ἀπᾶ πΠο]οπρος 18 πγοσῖ, : : 

ποστς . ος η , , 
1 0ν Ετασο ποπ ο Ἰ Τί οὖν;' ὃ ἐπιζητε Ἱσραήλ, Ετούτουἳ οὐκ.ἐπέτυχεν 
Ἡο πιοτρ οἱ ὙΟΣΙΒ: 2 ὄ ς ν ᾽ πω . ο όν 
οὔμοχπῖβο ρταοο 1 το πβῦ ὑμοπ ὙἩπαῦ “Βεοκη “Ἔος Ἰδχβο], τμ] 10 ἀἱά ποὺ ορυλίας 

ΤΙοΣΘ βαοο. Ῥαιί Ἡ ᾖ δὲ ἐκλογὴ ἐπέτυχέν' οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώθησαν. 8 Ἀκαθὼς". 
ὂε οἳ πγοτΚ, ἴἨεη {8 16 Όαΐ πο εἰθοβὶ Ὀέα]ησᾶ [15], απιᾶ 81 Ἡ Ῥοτᾶσποά αἱ 
10 ΤΠΟΤΘ βΤΔΟΘ: ΟἱἨοεγ- πΐ Όπο οἰεοῦίοᾳ οῬρίύαϊπεά [15], 8ηι ϐ τεβ ΨΕΣΘ Πβχάεπεᾶ, Ἅ8βοοοτάιΏΡ 88 

τα 1 ῃ ” ρ σον Α - , ἡ 
παπα ποσο εγραππαυ Έδωκεν αὐτοῖς ὃ θεὺὸς πνεῦμα κατανύξεως, 

165 Ίας Όθευη ππ]θίεπ, το 3µΠθπ αᾳοὰ κα ϱρἰτῖς σὲ εἸαπιρος, 
Τ Ἠπαῖ ἴλοη ὁ Τρταο] . τι ῃ ντ ΜΑ ην ο τ/ 

Ἠαίπ πο οδἰαϊπεᾶα, ὀφθαλμοὺς τοῦ.μὴ βλέπει», καὶ ὦτα τοῦ.μὴ ἀκούειν, ἕως 
τπαῦ υΏῖο]Ὦ ο βαε]ςοία 6765 ΒΟ ΑΒ ποῦ νο βοθ, Ἀηᾶ ἍΘΛΙΒ ΒΟ 8β ποῦ 19168, Ἠππιο 
ᾶος; Ῥαὺ ἴμο εἰθομίοαὶ » , « / 1 αλ, , κε , 
Ἠαί] οδἐαἰμὰ 18, οπᾶ Τῆς.σήµερον-ἡμέρας. 9 καὶ ὶΔαβὶδὶ λέγει, Γενηθήτω ἡ τράπεζα 
1Ἠ9 τοβῦ Ἠετο Ῥ]ϊπᾶεᾶ 1ΠΙἱ8 ἀαγ. Απά ῬὨανίᾶ  ΒΑΦΑΒ, 1ο Ῥο 3{αΡ]ο 
8 τάιηπρ ας Ἱὸ 1 ον , ͵ Ὡ, ν η 
Ὃ ας άοά Ἠαᾶι αὐτῶν εἰς παγίδα, καὶ εἰς θήραν, καὶ εἰς σκάνδαλον, καὶ εἰς 
Εἴτεπ ἴπεπα μο αρὶσ Λ"Πεῖτ {4ο05. 9 βΠΑΙ6, Απά 3ος ΑΤΡ, απᾶ 20ς ΟΑΤΠ5Θ Οξ οΏθποθ, Απᾶ ος 

απ Μωὺσῆς ΑΗΤΤΓΑΥΓ. ἐπ) πητ. Ἡ -- [ἐν] Ὁγ (0ἱοβθ) πα. Ἅα -Γ [έν] ὮΥ (111986) 1, 
7 - [, ὃν προέγνω] ἩΠοπΏ θ {2Γ6ἰςΘΥΥ 1, : Ἰσραηλείτης π. 5 Βενιαμείν 1ΤΊτΔ. 
6 'Ἠλεία τ. ο--- λέγων ΑΙΤΊΤΑΥΓ, 4--. καὶ υΤΤΑΥΓ. 9 ---εἴ δὲ ἐξ {ο επ ο) υετβε 
οι ττι[α]. Γ--. ἐστιν Α. Εξ τοῦτο ΕΙΤΊΤΑΥΓ. Ἀ καθάπερ ΘΥΘΗ 88 Τ1τ. ὶ Δανεὶδ 
Ἱπττα; Δανϊῖδ αγγ. 



ΈΟΝΜΑ Ν 8, 

10 σκοτισθήτωσαν οἱ.ὀφθαλμοὶ.αὐτῶν 
1εὐ ο ἀατ]κεπθά τηθῖσ 678 

τὸν.νῶτον. αὐτῶν Κδιαπαντὸς' 

ἀνταπόδομα αὐτοῖς' 
Ώ ΥΟΟΟΙΠΡΟἨΡΘ {ο ἴπεπα: 

τοῦ.μὴ βλέπειν, καὶ Ισύγ- 
Β0Ο 5 ποῦ Ἅᾖἴο εθ, βπᾶ τηοῖσ Ῥαο]ς σοπὐ]ηια]] Ῥοη ἴποα 

καμψον.ὶ Ὃ 
ἄοπη, 

11 λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν ἵνα πέσωσιν; μὴ.γένοιτο' 
15. Ίλμεν, Ῥῖᾶ ἴπεγ βἰππιρ]ο ἴπαῦ ἴπεγ παϊρΏύ {9112 Μαγ Τί ποῦ ὃε ! 

3” ] 

τοῖς ἔθνεσιν, εἰς ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώµατι ἡ σωτηρία 
3 40Σ τας Ὦγ {λπαῖτ -“οΏεπσθ 5α]ναῦίοἩ 18] {ο {Πθ ΠαΡΙΟΠΑΒ, 

μ υ. ο) ΄ ᾿ . α / » -” 

τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. 12 εἰ δὲ τὸ.παράπτωμα.αὐτῶν 
3ο Ῥτογοχκο {ο Ίεα]οιβγ Ίἵ]πετα. Ῥαη 1 1πθῖτ οΏθποθ [09 ἐπε] 

πλοῦτος κόσμου, καὶ τὸ ἥττημα.αὐτῶν πλοῦτος ΄ ἐθνῶν, 
ππθα]ίπ ο [ἴπε] γγοσ]ᾶ, απᾶ {Παῖτ ἀθεαα]ν Ἅᾖ[Πο] πθα]ί! οξ[υΠε]1αὔ1οπβ, 

πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν; 19 Ὑμῖν '"'γὰρὶ λέγω 
Ἡοπ παποἩ -1ΠΟχθ υμεῖτ Εα]πεςς 2 3ο -γοα ΄ΐος 1 Βρεαῖ, 

” ” - μοι ’ "η ο” ) 4 . υ. ε) η λ 

τοῖς ἔθνεσιν’ ἐφ σον μέν " εἰμι ἔγω ἐθνῶν ἀποστολος, 
3μθ ΤΠΡΙΟΠς, ΠΑΑΠΙΙΟΒ 45 αμα "Τ “οΕ[5ίΠε]δπαίίοπς 354Ρονῦ1θ, 

υ ΄ / ” ΄ 

τὴν. διακονίαν-µου δοξάζω, 14 εἴπως παραζηλώσω 
1ΗΥ 5εγν]σρ 1 β]οσϊέψ, ᾖἩξ ΡΥγ 8ΠΥ ππεβης Τ βΏα]] Ῥτογοχκε ἴο Ίθλ]οαβγ 

µου τὴν σάρκα, καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. 165 εἰγὰρ 
ΠΙΥ Πο .Ὦ, Ἀπᾶ 5Πθ]] 89Υθ 5οπιθ 1ΓοπΙ ΑΤΙΟΠΡ ὕμεπι, Ῥος 1Ε 
ς 2 λ μ Φ' ” λλ 4 / ΄ . « ο /΄ 

ἡ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγη κὀσµου. τις Ἠ Οπρόσ- 
1Ποϊχ ομ5]ηπρ ΑΥΙΑΥ {[οο πε] τεοοποἰΠαί]οπ οΕ[1π6] πγοτ]ᾶ, π]αῦ ἴπθ Ἅτεοερ- 

ληψις,! εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν : 
ΤΙΟΠ, εχοερύ 146 ἔτοπι 4ΠΙΟΠΡ [1πθ] ἀθαά 2 

16 εἰ δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα" καὶ εἰ ἡ ῥίζα 
Ἄοπ {Ε ἴμε Ατει-ὔταϊυ Γρε] Ἠο]σ, ΑἉ]6ο πε  ἍΊππιρ; απᾶ 1 ἴπο τοοῦ 
, τν / , 

ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι. 17 εἰδὲ τινες τῶν κλάδων ἐξεκλάσθη- 
[Όε]Πο]γ, αἷδο πε Ώχαπο]ες, Ῥαῦ 1 ΒΟΠ10Θ ΟΕ ἴἨθ ΏτβΠΟἨΠΘ5 ἍἨετε Ὀτοκει 

σαν, σὺ.δὲ ἀγριέλαιος ὢν ἔνεκεντρίσθης ἐν αὐτοῖς, καὶ 
ος, απᾶ ἴποι, α πη]]ᾶ οἸῖτε ἴτεο Ῥθδίηρ, Ἱαςδύ Ρτιξυεᾶ ἵπ απιοπβεῦ ἴπεπι, απᾶ 

Ἰσυγκοινωνὸς! τῆς ῥίζης Ῥκαὶὶ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας 
Ά {6]]ουυ-ρατίακκες οἳ ἴπο τοοῦ Απά οἳ 'Ἡθ Ἅ«44ΐπ6β8 οἱ ἴπο οἸῖτο ἴτεθ 

ἐγένου, 18 μὴ. κατακαυχῶ τῶν κλάδων εἰδὲ κατακαυχᾶσαι, 
ῬοσβΊηε, Ὅοαρβῦ ποῦ αραῖπεῦ πο Όταποπος; Ῥαῦ 1 {ποια Ῥομρίεευ αραϊπεῖῦ 

οὐ σὺ τὴν ῥίζαν βαστάζεις, Ἱάλλ᾽' ἡ ῥίζα σὲ. 19 Ἔ- 
[ἴλεπι], Δποῦ 1ἴποι “Πο 5τοοῦ Ἄρελτερῖ, Ῥαῦ 3ἴπθ τοοί ἴπερ, Τῃοι 

ρεῖς 
πη]ῦ ΒΑΥ ποπ, Ίπετε Ότοκοπ ους 1 παρΏῦ Ὀο σταξίθᾷ ἵη. 

20 Καλῶς' τῇ ἀπιστίᾳ ᾿Ιἐξεκλάσθησαν», σὺ δὲ τῇ πίστει 
εΙ] Ὦγ απρθ]ίεξ ὕπευ πετε Ώχοκει ομ{ζ, Απᾶ μοι Ὦγ {αῦα 

ἕστηκας. μὴ "ὑψηλοφρόνει! ἀλλὰ φοβοῦ' 21 τος ὁ θεὺς 
5ἰαπάεςί, Ἠο πού Ἠϊρ]-πα]πᾶρᾶ, ταῦ 188Υ : ΣΟΥ ἄοα 

-- Δ , , με ορ] ῃ σι,» η 2) 
των κατα «φυσιν κλάδων ούκ-εφεισατο, "μηπως οὖδε σου 
ἀπο “Αοοοσά]πρ 3ἱο παύατο 1ΏχηΠοἩςθ  Αβραχεᾷ ποῦ-- 1ε πεϊίπον 'μεθ 

αφείσηται.ὶ 99 δε οὖν  Ἅχρηστότητα καὶ ἀποτομίαν θεοῦ" 
Ἡο 5Ἱοι]ὰ 8Ρ8Χ6, Ῥυπο]ᾶ Όπεη [πε] ΄ ΚΙπάποερς βηᾶ Βετετίίγ οἳ ἀοά: 

ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας, Σἀποτομίαν'Ἱ ἐπὶ.δέ σε, Ζχρηστό- 

Πο ὮΓαπςΠοΒ, τωπῦ 

[] 

οὖν, Ἐξεκλάσθησαν Σοἱἳ κλάδοι, ἵνα ἐγὼ "ἐγκεντρισθῶ.!, 

4250 
ΟΕ ΞΙΙΠΙΡοΟΣ, εὔες ἴπαε 
πηθυ 5που]ᾶ ποῖ Αθ, 
Ἀαπά Θ68Τ8 ἴπαῦ ΊΤΠεγ 
ΒΠοι]ᾶ πο Ἠθατ;) απ{ο 
1Π19 ἄαγ. 3 Απά Ῥανιά 
βα{σα, Πιοῦ εποῖτ ἴαρ]φ 
Ώε πιβᾷθ α 4Π4Ι6, θΠᾶ 8 
1τΑΡ, θπᾶ α υπο] ρ- 
Ὅ]οο]ς, Επᾶ α τθσοπη- 
ῬοποῬ Ἰπίο Ίμεπ : 
10 Ἰοῦ ὑλμεῖτ οσες Τθ 
ἀατκεπεᾶ, Ὀπαῦ Πεν 
1ΩΒΥ ποῦ 5εθ, απᾶ Ῥοῦ 
ἄοπω ἰπεῖὶς Ῥαυῖς αἰ- 
παγ. 

11 1 ΒΑ ἴμθπ, Ἡατο 
1Που αἰππιρ]εᾶ ἴπαῦ 
ΊἨἩ6Υ αποπ]ά «112 
αοά {οτρίᾶ: Ῥαῦ γα- 
{λεν ητοαρῃΏ Εποῖτ 6911. 
Β»]γαβ]οἩ 18 ο0ππθ απἳο 
1πο επίῖ]ος, Έος Το 
ΤοποΚκθ {πεπα {ο Ίε8- 
ΟΠ3Υ. 12 Μος 1 ἴμθ 

4Α]1] οἳ ἴπεπι ὃε 1μθ 
110Ώ65 οἳ ἴπο ποσ]ᾶ, 
Άπᾶ 1πο ἁἰπι]πιςηῖτπρ 
οξ ἴΠεπι {πο τΙοΠΘΒ ος 
Ίποθ «επί]θ; ἍἨου 
ΙΩΠΟἩ ΤΏοΥο 1Ποαῖτ Επ]- 
ποβςῦ 18 Ῥοσς 1 βρθα]ς 
νογοι ἄεπίΙ16Β, Ίπββ- 
ταποἩ 88 Τ ατα ἴπο ἡ- 
ος οἳ ἴἩο ἄεπΠΙΙ16Β, 
ΤΩΒΡΏΙΕΥ τηΊηο οΏῖσθ: 

14 18 Ὦν 8ΗΠΥ πηθµπΒ Τ 
ΤΩΑΥ ΡΤΟΤΟΚΘ {ο επια- 
190Ιοη {επι τυλίσ]ι αγθ 
ΤΩΥ Ώθ85Η, απά ταῖρης 
Β4ΥθΘ βοπηθ οἱ Ίἴπεπι, 
15 Έοτ 1 ἴπο οββθῖπα 
ΆπΑΥ οἳ ἴλεπι ὂ6 ἴπθ 
πεοοποῖ]Ίπρ οἳ ἴ]θ 
πγοτ]ᾶ, πἩπί ]αῖῖ ἴπθ 
τοοθϊτἰπν οὗ ἴλοπι δε, 
Ῥι6 114 ἔτοπα {πε ἀθπά 

16 Ἐοχ 1 ἴπο Πτεί- 
Σταϊϊ ὃε Ἠοἱ]ψ, 1πθ 
Ίπτηρ ἐς β15ο }ούψ. απᾶ 
48 πο τοοῦ ὂε Πο]ψ, 
ΒΟ αγ ἴηπθ ΤΏΓβΠςΠςΒ, 
17 Απᾶ 18 Βοπιθ οἱ 1ηθ 
ὮταηΠςἨΠθ Το ΌῬτοκεπ 
ος, Ααπᾶ {ποἈα, Ῥεΐπᾳ 
ϐ τν] οἱτο ἴτεε, 
πγετῦ τα εᾶ 1π ΑΠΙΟΠΡ 
Ίπθσα, Απᾶ σηϊἩ Ίπεπα 
φατίακοςύ οἳ ἴπθ τοοῦ 
ἈΑπᾶ ᾖ1βΐπΠο5β οἱ 1ΤἨθ 
ομτο {τεο; 18 Ῥοβεῦ ποῦ 
πραϊηςῦ Ίπο ΏταΏς]εβΒ, 
Ῥι0 1 ἴμοιι Ῥοαςῦ, ἴποα 
Ῥεατοβύ ποῦ πο τοοῦ, 
Όαῦ ᾖΊμο τοοῦ 1πεθ, 
19 Τηοι τν]]ίέ 5αγ ἴπθυ, 
πο- ὉΌταπο]λεδ ῄΤΓΟΤΘ 
Ῥχοκεηπ οϐ, πα Ἱ 
πισφΏῦ Ῥε ρταΒοᾶ 1Π. 
20 Ἠε]]: Ῥεεβαςδο οξ 
πηρε]ίθξ ᾖΊπεγ Ὑπετθ 
Ὅτοκοπ ο, απᾶ ο ος 

Θ προπ ἔποςο μας «-6Ί1, βετοτΙ{γ ; Ἀπᾶ ἩῬροπ {μςο, Ἰάπᾶ- βαπαεκ Ὁγ Σα10Η. 
Ισ δὐ , Ἱ ση , σος Ἡ ο Ὦ ποῦ ΠἩρηπαιἰπάρεα, Ῥαῦ 

τητα, εαν ἐπιμειγῃς τῇ χρήστοτητι’ ἔπει και συ εκ- Ίθατ: ὁδἱ 1οτ 1 4οᾶ 

ηεςς, 1 Ίποι σοπί πιο 1μ [15] Κϊπάπεβς, 6ἱ56 αἶδο ποια πΙ]ό αρατεά ποί ἴμε παίυτα] 

κ διὰ παντὸς ΙΤΤΑ. 1συν-τ. πι δὲ αηΏά ΙΤΤΤΑ., Ἡ -- οὖν ἴῬεη τπ[ησ]ασ. 
4 ἀλλὰ ΤΤτΑ. 

ν ὑψρῃλὰ φρόνει Τττ. 
Σ ἀποτομία Ι1ΤιΑ. 

ο πρόσλημψις ΙππΤΑ. :Σὸ--- καὶ τ[ατ]Α. 
ἔ ἐκλάσθησαν Ὀτοκεη οϐ 11ς. 
Το ν]]] βµατο αΙΤΊτΑΥΓ. 
9 ἐπιμένῃς τττ, 

στ. οἱ 1 ΤΤΤΑΝΝ. 
π-- µήπως Ππτι[Α]. 

Ἄξ χρηστότης θεοῦ ΚΙπάµΘΡ5 οἳ ἄοά τ1ΤτΑ» 

5 ἐν- Τ. 
χ φείσεται 
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Ὀγλησλθς, ἴακε ἸΠερᾶ 
1οδῦ Ίιθ Η]5ο 5ΡΑΥΟ ποῦ 
Όισρθ, 22 Βοπο]ᾶ 'ποθχε- 
χυτο {ο ϱοοᾶποςβς απᾶ 
βογοχῦγ οἳ ἄοᾶ: οἩἳ 
πει ἩΊοἩ Εα1Ι, 5οτο- 
τγ ; Ὀμπὴ ἑογ/ατά {μοῬ, 
Εοοᾶποςε, 15 {ποι οοἩ- 
{Ίππο Τη }δ βοοᾶπθββ: 
οίπογγ/]δο ἴποα 85ο 
ϱλη]{ Όο οι ο, 25 Απᾶ 
Έλον 1]κο, 1ξ πε α- 
Τ{39 που 5] 1π ππ- 
Ῥο]εξ, 5Ώα]] Ὦο ρταβεᾶ 
1π : Τοτ ἄοά 18 αΏ]οθ {ο 
Ριαξξ ἴλιοπι Ίπ αραῖῃ. 
24 Έον 1 που σον 
οι ξ οι οἱ ἴποθ οἶϊτθ 
Ίχου πΠΙοἩ 6 ν]]ᾶ Ὦν 
Χιπίγο, Αη πνετῦ ρταξ- 
εᾱ οοΏίτΑΣΥ ἵο ΠΒΈΙΤΘ 
1Ππίο 4 ροοᾶ οἶ]τε ἴνθρ: 
Ίου; τωιιοΏ ΠΙΟΣΘ 51ς1] 
Τηθςςθ, πΠ]οῖ δε {ἴπθ 
πιθυτα] Ὀγαπο]ι, ῶθ 
Ρταβοᾶ Ίπίο ἐΠεῖσ ο/η. 
οἶῖνο ἔνορῦ 25 Έοσς ΤΙ 
πνου]ᾶ ποῦ, Ὀτείητεα, 
{πιό σε «που]ᾶ Ῥο 1ρ- 
πονππῦ οἳ ΤΠ Π1ΥΕ- 
Τεχγ, Ι65ὐ το αποιι]ά Ὦο 
πιῖαο ἵπ 7οισ ΟΊ/ οοπ- 
οεΙΐ5; ἴλππί Ῥ]πάποβΒ 
1η ρυτῦ 5 Παρρεμθᾶ {ο 
1ργασ], τι 1] πο Εἰ]- 
1ιεβ» οὗ {πο επίμ]ος ῶο 
οοπιοῖΏ. 26 Απάᾶ 5ο α]] 
1εγαε] οΏα]] Ὦο6 5ανοά: 
αψ 16 15 σΥτΙ{ίΘς, Τποχθ 
εΠι]] σοπιε οιιῦ ο Βίοη 
ἴ]ο Ώο]πεσες, απᾶ 
β]ια]] Όπτη Απαν ππ- 
Εοά]ποεος ΣΓοπη «ποοῦ: 
27 3ος ἴὈπῖς 8 τιν 
οοπεπαπῦ υπ {Πεπι, 
πνηοπ Τ«Πα]1 ἐπ] ΤΥΑΥ 
τηοῖχ 51ΠΒ, 28 ΑΒ σοιι- 
οὐτΏῖἩπβ πε µβΡοδΡε!, 
ἴ]ιαψ ατο Θπεηιῖθ5 ΣΟΥ 
ΟΝΣ β8ηκε»: Ῥαΐς α8 
{ομοἩῖης [θ ε]εσβίοἩ, 
ἴ]ιο/ α)ο Ῥε]ογεᾶ 1ος 
1ηθ ᾖ1αἱμεχς αβΚες, 
329 Ἐοχ ἴλπο βΙ[ῖ απᾶ 
οπ]]1ηπᾳ οἳ ἄοᾶ ατε 
πινηουξ τερεπίαηςσς, 
20 Ἐοχ π8 Υθ 1Ἠ, ἴηχθς 
ραβί ἨἈπγε ποῦ Ῥε]ιοτεᾶ 
αοᾶ, τει Ὠατοα πο; οἳ- 
ἡμ]ησοά ΊΩΕΥΟΥ (Ώτουρ] 
ἐΠοῖν απνε]1οξ: 91 εγεν 
Ρο Ἰμτθ 1Ἠ6886 85ο 
πιοῦΥ/ ποῦ νε]ονοᾶ, ἔλαῦ 
τητοιρἩ γψους ΤΙΕΤΟΥ 
1167 8]5ο πιαΥ οὈἰπίη 
ΏεΙΟΥ. 35 Έοτ ἄοᾶ 
Ἠπίπ οοπο)αᾶθᾶ ἔπεπι 
Α]] ἵη πηὈο]1οξ, παῦ Ἡθ 
Ὦ]ΡΏῦ Ὠανο Μ1ΕΥΟΥ Ἡρ- 
ΟΝ Α]], 35 Ο {πε ἀερίἩ. 
οξ ἴπε χ]σ]ιε Ῥοίμ οἳ 
119 νν]δᾶοπ) απά Κποσγ- 
Ἰεάρο οἳ ἄοά! Ἠου 
ἩλβθαχοηαΡρ]ε ατα Πῖ5 
Παάρπιεπβ, πηπᾶ Ἠ]8 
πνθΥ5 Ῥη5ύ Βπάΐπρ ου! 
94 ΈοΥ π/ηο Ἠπ{λ ποπ 
ἔ1θ ποῖπά οἳ ἴπο Τιοχᾶᾖ 

Ὁ κἀκεῖνοι ΑΙ ΤΤτΑΙΝ. 

1η 

προσ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. ΧΙ, 
Έτος ον α 8 ον 9 6 .»., πο να. 
και εκεινοι δε, εάν μ])- ἐπιμεινωσιν τηΏ απιστιᾳ, 

λ]εο μού ᾖἸαπᾶ, Ἰξ ἴλογ σολβίμαθποῦ Ὦν ππρο]1εξ, 

ἀἐγκεντρισθήσονται! δυνατὸς.γάρ ἐστιν ὁ θεὺς πάλιν Ίέγκεν- 
επα]] ο ρταξιεᾶ 1π; 2ος αΌ]ε 18 4οᾶ αραῖπ 1ο ρταξὲ 

τρίσαιὶ αὐτούς. 34 εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ ύσιν ἐξε- 
ἶ .πθια, Έος 1 {οι ουίὲ οξ Τε “αοσοχαϊπρ 5ο «παθιιχο Ίγιιβὲ 

κόπης ἀγριελαίου, καὶ παρὰ «φύσιν ἐνεκεντρίσθης είς 
δοαῦ 3ος Ἁνηι]ά "οἶϊνο "χει, απᾶ, οοΏΊΓΑΥΥ ο πβίατθ, Ὑβθῦ ριαξῦθᾶ ἵπ Ἅᾖο 

΄ ΄ -” . « μα ΄ 

καλλιέλαιον, -πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἳ κατὰ φύσιν, 
8 Ροοᾶᾷ ο]]γο ἴχθε, Ἠοἵ πηὰοἩ ΤἨΙΟΓΘ 1Ἠθ98βο6 πο βοοοχᾶ(πῃ {9ο ηβίατο [ατε], 

ἀἐγκεντοισθήσονται! τῇ.ἰδίᾳ ἐλαίᾳ; 35 Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς 
5Ώα]] Ῥο ϱταξιθᾷ Ιπίο ᾖ1ΤΠεῖς οὗ ο]1το ἴχοῬ 2 Έοχ Οποί “4ο 11 τη του 

ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ.μυστήριον.τοῦτο, ἵνα µμὴ-ἦτε παρ" 
{ο Θ6 {ρποταπῦ, Ὀτοίητεα, οἳ ἴΠ]8 πιγβίεσγ, ἡπαῖ ο ΏΙΩΥπούῬο ᾖἵπ 

ἑαυτοῖς φρόνιµοι, ὅτι πώρωσις ἀπὸ µέρους τῷ-Ισραὴλ γέ- 
γοαχςε]τπες ΄ τ]δθ, πας Ἠβτάποββ 19 ρατῦ 9ο Ι5τηςεὶ Ἠαβ 

» ῃ ΄ .. ε) - δι. Ν 

γονεν, ἄχρις. οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσελθῃ' «96 καὶ 

απήσο 29 
Ῥο οαῖ ο 

Ὡαρροπεᾶ, απ]  Ἅ1πο Ζ1]ΠΘΒΑ οἱ ἴἨθ ΠΑΤΙΟΠΑ Ῥο σοπιο ἵη; απά 

οὕτως πᾶς ᾿Ἰσρα]λ σωθήσεται, καθὼς γέγραπται, 
Ρο 811 1ρτβε]  ἴια]] Ὃε ββτοᾶ, ποσοτάῖπρ 5 1ΐ ἴλς Όσετ πτίνίου, 
"Ἡ 3 Ν { « ΄ ε μη ε) ’ ” ΄ 

ξει ἐκ Σιὼν ὁ ῥυόμενος, Ἱκαὶὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας 
ΒΕμα]] οοπιο οαῦ οἱ Βίοι ἴπο ἄε]ίνθχος, 
3 .. ᾿ ΄ Ν «/ 

ἀπὸ Ἰακώβ' 97 καὶ αὕτη 
Αιᾶ Τε εἩα]] ἔάτπ αγγ απςδοιἱ1ποββ. 

αὐτοῖς ἡ παρ ἐμοῦ διαθήκη, 
Έτοτα «Όασοῦ. Απά τς [5] 5ΐο "μετα 1119 Ἔτοπι πιο οοτεπησέ, 
{/ ” μ 4 ς ΄ ” ά μα Γ 

ὕταν ἀφέλωμαι τὰς.ἁμαρτίας.αὐτῶν. 28 Κατὰ μὲν 
ππεπ ΤτιαγἸλγε {βΙκεη ΑΤΤΑΥ ἀπεῖτ βἴπθ, Ας τορατᾶς 1μᾷεσᾶ 

τὸ εὐαγγέλιον, ἐχθροὶ  ὃδι-ὑμᾶς' κατὰ.δὲ τὴν 
1196 βΡἰπᾶ ὐ41Πρββ, Γἴπεγ Ατο] θἩοπιίθ ϱἩἨ Υοιι} ποσοιπό; Ῥαΐ0 45 χερητᾶς 1ηθ 

ἐκλογήν, ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας. 329 ἀμεταμέλητα 
θΙ6οίΙοΙι, Ὀε]οτεᾶ οπ βοοουπ{οξἰηπθ Ἅ«αΐΠεΙ5, Νου 35ο 0ο Ξνερεμῖοᾶ 5οξ 

ἁ τὰ χαρίσματα καὶ ἡ κλῆσις τοῦ θεοῦ. 90 ὥσπερ.γὰρ 
2οχ [ατθ] ελα Ρ1Εἱ8 Αη {πο ορ] πρ οξ ἀοᾶ. Έοχ ἃ- 

ἔκαὶ ἡὑμεῖς ποτε ἠπειβήσατε τῷ θεῷ, νῦν.δὲ ἠλεήθητε 
8159 γα οπησς τνεχθ ἀἰδορθᾶϊίεπί {ο αοᾶ, Ῥαΐ ποὺ Ἀβτθ Ῥθ6θη ΕΠΘΙΥΠ ΠΠΘΓΟΥ 

τῇ.τούτων ἀπειθείᾳ' 9] οὕτως καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν 
τητουρβ]ῃ {Πεῖς ἀἰξουαάῖεισε; βο Ά]5ο πες ποπ πετ ἀἰσορεᾶϊεπᾶ 

τῷ- "ὑμετέρῳ' ἐλέει, ἵνα καὶ αὐτοὶ  ἐλεηθῶσιν. 
Μο ΥοςΣ ΊΠΕΣΟΥ, ἡπαῦ αἱβο ἍᾖΤΠεγ ΤΙΑΥ Ἠβτο ΤΙΘΙΓΟΥ 9Ἠου/η [ιπεπτ], 

93 συνέκλεισεν.γὰρ ὁ θεὸὺς τοὺς πάντας εἰς ἀπείθειαν, ἵνα τοὺς 
Έος Ἀςπιῦ αρ “οροίμος Ἰᾷοᾶ 11 1π. ἀϊςεορεᾶβϊεπος, ἐλαῦ 

πάντας ἐλεήσῃ. 95 Ὦ βάθος πλούτου καὶ σοφίας' 
81 Ί9 ταϊρ]ιῦ 5Ώθύγ Ίηοτογ ἴο, Ο ἀερία οξτῖοημες Ῥοί] οξ νηρᾶοπα 

καὶ γνώσεως θεοῦ. ὡς Κάνεξερεύνητα! τὰ. κρίµατα.αὐτοῦ, καὶ 
βπά Ἐποπ]θοάρο οἳ ἄοᾶ! Ἠοιπ ππβοθβτοπα)]θ Ἐὰς ἠπάρπιεπίβ, βμά 

ἀνεξιχνίαστοι αἱ .ὁδοὶ αὐτοῦ. 94 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν 
ππηϊσμοσεαΡ]θ 

΄ Ἀ ΄ ΄ - ΑΝ. 

κυρίου; ἢ τίς σύμβουλος.αὐτοῦ ἐγένετο ; 
οἱ [1ης] ΤΓιοτᾶ, ος ν/Ἡο Ἠ156 οοΏςδο]]ος Ῥεομπαε 

ὃωκεν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ; ὁθ ὅτι 
Ρατο το Ἠΐπα, 'απᾶ 1ῦ εΠα]1] Ὀο τεοοπιρεηβεᾶ {ο Πἶνα Έος οἳ ἍἉΠίπ 

καὶ δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὺν τὴ.πάντα". αὐτῷ ἡ δόξα 
Απά ἑἩτουρῃ Ἠϊπα  απὰ ππῖο Ἠϊπ [ατα] αἲ] ἐΠίπρε: ᾖἴο Ἠϊπι [ρε] {1θ ΡΊΟΥΥ 

εἰς τοὺς αἰῶνας. ἁμήν. 
το 1πθ ἨΠΡΟΒ, ΑππόΠ, 

Έοχ πο ἀῑᾶ που Γἴπε] παπά 

96 ἢ τίς προξ- 
Ος πο ἍΑΕτοῦ 

ἐξ αὐτοῦ 

Πὶ5 ν/αγς 

ς ἐπιμένωσιν πττ., ἆ ἐγ- τ. ο ἐν ΊτΑ. Γ- καὶ ΙΤΤΤΑΝ 
δ--- καὶ ΟΙΡ1.ΑΣ, ὃ μετέρῳ (γεαά Όο ου: ΤΙΕΥΟΥ) Ε. 1 -ἕ νῦν ΠΟΠ [1]. Κἀνεξεραύνητα ττ. 



ΧΙΙ. ΕΟΜΑΝ8. 
» » βςν αν Ανω θνς- ο- 

19 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ 
1 οχλοχῦ ᾖἸἴΠεισεοτθ τοι, ᾿Ὀχαίπτει, Ὦυ ᾖἵἴπο οοηιρι»δῖοπό 

θερῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα.ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, 
ο 4οᾶ, Ἅᾖο ρχεδεηί ΄γοις Ῥοᾷᾶ]ε8 4 25αοτῖβορθ ΠτΙ1Πςδ, ἍἉἈο]γ, 

Ἰεὐάρεστον τῷ θεῷ,! τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν' 3 καὶ μὴ 
πε]]-ρ]εββίπς κο αοᾶ, . Ἀπιε]]ρεπε 3βογγίσθ 1γοις, Ἅπά 3ποῦ 
ση ς ίζ' θ Ί » » αρ Γ ο θ π -- 

συσχηµατι εσσε τν αιωγι.τούυτῳ, α εταμορφουσ' ε τῃ 

αΕΛΒΙΙΟΑ ΨΟΊΣΡΒΘΙΥΘΣ᾽ δο ἴΠἱ8 8Ρε, ῶο {ταςξογπιοᾶ Ὦγ {19 

ἀνακαινώσει τοῦ.νοὸς-οὑμῶνι" εἰς τὸ δοκιµάζειν ὑμᾶς τί 
χοπθοπίπρ ί »οἴσουιχ πα]πᾶ, ΣΟΥ Ί9χοτο Ίψσοι πλαῖ Π5] 

τὺ θέλημα τοῦ θεοῦ τὸ ἀγαθὸν καὶ: εὐάρεστον καὶ τέλειον. 

λλάλ 
ναῦ : μ 

να 908 "ᾷοᾶ 119 "προυᾶ "Απᾶ Απγε]]-ρ]εμ» πρ "απά Ρροσξεοῦ. 

Ὁ λέγω.γὰρ ᾿ διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης µοι, παντὶ 
Έος1βΥ ἍΆΠτοαβῃ ἴΠθ βλ ἍὙΠΠΙοἩ Ἱ8βίτεη Ἅ(οπ]θ, το 6ΤΕΙΥΟΠΘ 

τῷ ὄντι ἐν' ὑμῖν, μὴ ὑπερφρονεῖν παρ ὃ δεῖ 
πιοῦ {ο Ῥο ΜὶβΗ-ταϊπᾶθᾶ αΏογθ π]λαῦ 160 Ῥεμοτες [σοι] 

- κ, κ 
σωῷῤρονειν, εκάστῳ ὡς ο 

95 

"Ἠμαῦ 1 ΄Απιοπς γοι, 
4 -. ε] ε) » Ε μ 

Φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς-τὸ 
Μο ο πηπάθᾶ: ὍῬαΐ Το Ῥθ πα]πᾶεᾶ 5ο α8. ἴο Ῥε ϱορθυ-πα]πᾶεᾶ {ο οποἩ 

θεὸς ἐμέρισεν µέτρον πίστεως. 4 Καθάπερ.γὰρ ἐν ἑνὶ σώματι 
αοᾶ ἀῑτιᾶεᾶ ϱ ΤΕΙΞΠΤΘ Οἱ {1{1. Έοχ ετοἩ 38 1π οπο ΤῬοᾶγ 

Ῥμέλη πολλὰ! ἔχομεν, τὰ.δὲ µέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν 
3ΤΩΟΠΙΏΟΙΑ 1πηΦΙΥ ὃ, πθ Ἠατθ, ἍὈπῦ ἴπο πιοπ1ροτς αἲ] Ἀπου 31πθ  βΑπιθ 

ἔχει πρᾶξιν', ὃ οὕτως οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἔσμεν ἐν χριστῷ, 
αἨππο Ἐωποίίοα, ϱ ἴπας "πο ὁπιαπγ 5οποθ «ποᾶγ 1πε΄ατε ἵπ Ομεῖςί, 

αὐ' δὲ καθ εἷς ἀλλήλων µέλη. ϐ ἔχοντεςδὲ χαρίσματα 
Άπᾶ 6ΛΟἩ, 9ης, "ο 34ος “οἴμεας 1ΠΠΘΠΗΡΘΙΒ, Ῥαῦ Ἠατίπς 2ρ]1{8 

:κατὰ [τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα" εἴτε 
Σασοσοσζ πρ “ο ΜἩθ «ρτασρ Ἰπηῖοι 35 "βίνεη «19το "115 1ἀλξετεπῦ, Υ]ιοίηες 

4 ή , ης » 
προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως' Ἰ εἴτε δια-. 

ῬτοΡμθογ---. Βοοοτᾶϊπρ ἴο ἴπθ ΡχοροσῦΙοἩ. οἱ {π1Ἡ ος 56τἵ- 
7 3 ον / ” ς ΄ 9 ρω ΄ 

κονίαν, ἐν τῇ διακονίᾳ᾽ εἴτε ὁ διδάσκων, ἔν τῇ διδασκαλίᾳ' 
τῖος---, ἀπ Βθτίο; ον Πθμηῦ Ίἴθλομες-- Ίπ ἴθαοΠΙΠΡ 

8 εἴτε΄ ὁ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρακλήσει ὁ µμεταδιδούς, ἓν 
ον Ελαῦ βαλοσίς--- 1π οκΏοχὐα[Ίοα; Ἠθ ἰποῦ Ἱπιρασίς--- 1π 

ἁπλότητι ὁ προϊστάμενος, ἔν σπουδή. ὁ  ἐλεῶν, 
πἱπιρ]]οίζγ, Τε ἔπαῦ Ίἴπ]εερ ἐλμο Ἰομᾶ-- ὙἩ ἀϊδεποθ; Το ἴλΠαῦ 5Ἠ6Υ5 ΠΠΘΤΟΓ--- 

ἐν ἱλαρότητι. 9 Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος' ἀποστυγοῦντες τὸ 
Ψ{Ἡ οποβιξα]πεβ,  ᾖ[Πεῦ].1οτο [Γοε] ααπξοὶρπεᾶ; βὈλποιτίης 

πονηρόν, κολλώμενοι τῷ ἀγαθῷ' 10 τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἆλ- 
εν, ο]εατίηρ νο βροοᾶ: 1Ώ Ὀτοῦ]μεσ]γ Ίογο ὑοντηχάςβ οπο 

λήλους φιλόστοργοι τῷ Ἅτιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι’ 
Ἀποῦ]πος ΚιπᾷΙγ αΕεοοπεᾶ; Ἱπ[ρινίηςσ]Ώοποισ 50πθ “αποῦμες 1βοίηρ 3Ώ6ίοτθ; 

11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύµατι ζέοντες, "τῷ καιρφὶ 
1π ἀἱΗρεπορ, ποῦ ϱ]ούπέι] π αριτῖν, 3ειγεηῖ; 311 39085ΟἨ. 

δουλεύοντες' 19 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῷ θλίψει ὑπομένον- 
Ἀοργνίηρ,΄ 1π Ἠσροθ, το]ο]οῖΏβ; 1π ἐτ]ρα]α[]οπ, επάιτ- 
4.5 ” ν . - - ” ΄ ρα 

τες, ετῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες' 19 ταῖς χρείαις τῶν 
1ης; απ Ῥταγετ, θα ξδῦ]γ οοπύπυίηρ; Το {πθ πεεᾶδ οἱ πο 

ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώκοντες' 14 εὐλογεῖτε 
βαἰπίς οοπιπιππῖοβίης ' Ππορρϊαεσ ρατευῖηρ. Ἐ]οςβς 

΄ .. πα - - Ν . -. αν 
τοὺς διώκοντας ὑμᾶς' εὐλογεῖτε, καὶ μὴ-καταρᾶσθε. 16 χαί- 

ἴποςο ἐλαῦ Ῥειεεομίθ; γοι; Τ]εςῬς, πάᾶ ος5θ ποῦ,  Ἐε- 

ρειν᾿ μετὰ. χαιρόντων, "καὶὶ κλαίειν. μετὰ κλαιόντων. 16 τὸ 
Ποῖσο µυνηνα το]οίοίπςδ οηΏ6εΒβ, ΄ απᾶ ππεερ ΨΙΤὮ ᾿ πυθερίΏΡ οηΏθᾶ; 1ηποθ 

421 
οἳ ἩἩο Ἠπί]ι Έσει Ἠΐς 
σοα]ιρε!]αχ 2 36 ος νο’ 
Ἠπία βτςῦ πίτοι ἴο Πίτα, 
Ώλιά Τ0 5πι]] Ὃο τοσοπι- 
Ῥεπεοᾷ ππίο Πἰπιπσαἲπὂ 
36 Ἐογ οἱ Ἠϊπι, απᾶ 
ἸἩτοιρ] Ἠϊπι, απᾶ ἵἴο 
Πάπα, αγε αἲὶ ΤΠΙπρΒ: νο 
ππποπα ὂε ΡΙΟΥ {ος 
6ΥεΓ. ΑΊΠεΕΗ. 

ΧΤΙ. Ἰ ὈοδεεςἩὰ τοι 
ΊἨοθτοξοτθ, ΏΥΘΙΊΤΕΗ, ὮΥ. 
Ὅ]λθ πηρτοῖες οξ οᾶ, 
Όππῦ το Ῥτοσονπὲ τοις 
Ὀοᾶἱ68 α ΗτΙηρ κβοτὶ- 
Άσθ, Ἠοίγ, αοεορίαβ]θ 
ππίο «ἄοά, τυλίσ]ι 8 
Ψοισ ΤεΔΩΡΞΟΠΑΡΟΙΟ ΒεΓ- 
γίοθ. 2 Απᾶ Ῥο ποῦ 
οοπ{ογπιθᾶ ο Ἅἵπίς 
πνοτ]ᾶ: Ῥαΐ ο γοἵτατις- 
τογηιθεᾶ Ὦγ ὑπο τθµιθύ- 
1ηρ ο γοατ πα]πᾶ, ὑπαῦ 
γθ τηαγ Ῥτοτο σλοῦ {8 
{λαῦ ροοᾷ, απᾶ αοοερί- 
30]ο, απᾶ Ῥεγξθοῦ, π]]. 
οἳ ἄοά. ὃ Ἠος 1 εαγ, 
ἑΏτοιασ]ι ᾖἴποθο µΡἵῃοθ 
Είτεη απίο 1ηθ, Το 
ΘΕΥΕΙΥ πιαη ἐμαῦ 5 ἡ- 
ΠΙΟΏΡΤΟΙΙ, ποῦ ἑοὐμῖτπ]ς 
ο. η ηικε[{. ΏΟΥςΕ ἨἱΡΏ]γ 
ἔπαπ Πε οαρλύ το ὑμῖπ]ς, 
τας ἴο Οϊη]ς 5οῦεχ!]γ, 
βοοοτάἵηρ 45 αοᾶ Ἠπῦα 
ἀεα]ῦ Το εγετγ τιαΏ {]θ 
ΣΩΟΠΣΗΤΟΘ ΟΕ Σα1{]Π. 4 Έος 
85 ὙγθἨατο ΠΙΛΏΥ Π1ΘΠΙ- 
Ὄογς 1π οπθ Ῥοᾶγ, σπᾶ 
ΒΙ1 πιεπηῦογς Ἠλτο ποῦ 
Το 5ΞβΊηθ οβ]οο: 989 1Υ8, 
ὐεῖπᾳφ ΤΙΑΏΥ, 41θ 9Π86 
Ῥοάυ ἵπ ΟΠτὶςς, απᾶ 
ΕΤΕΣΥ οΠΘΠΠΘΠΙΡΟΤΑ ΟΠΘ 
οἱ αποίµετ. 6 Ἠανίπς 
ἔποι ϱ1Εύβ ἀϊβοτίηρ ας- 
σοχ(1ηβ Το 1ἨΠθ ῥτησθ 
ὑιαῦ 15 Ρῖγεη ἴο τς, 
πυπείλεσ Ῥτοριθσγ, 1εέ 
18 ργορλθς/ ποοοτᾶίπρ 
το πο Ῥτοροσίίοη ος 
ΕπΙΙΑ; 7 οΥ ταϊπ]βίτγ, 
Ἰ6ἱ 11 τυαῖ ον οι 
Ὡαϊη]βίθτῖπς : ος; θ 
απαῦ ἍἈθβομεῖἩῃ, οἩἳ 
νεαολμῖπς; 8ος Ἠείλαῦ 
εχΠμοτἰθυΏ, ΟΠ ΘΧΏΟΓ- 
Ἰπῦ]οη : Ἠθ παν ϱ]τείΗ, 
Ἰοἱ ηπι ο τὲ νυν ῖτὮ δἶτα- 
Ῥρ]οΙῦγ: πε παῦ τα]οίἩ, 
πντΏ ἀϊραπορ; Ἡε ἴπαί, 
5Πετ/είΏ Τωθτογ, νε] 
οπεοτξα]πεςν, 9 εξ 
Ίοτο Ὃε υπο ἀῑδεϊ- 
ΏΙΙ1ΛΡΙΟΗ, Α.Όλος μαῦ 
αν Ώ]ο] -ἶς οτῖ]; οἶοπνο 
το ῦημαῦ π'Ώὶοῃ ἶ5 ροοᾶ. 
10 Ῥε ἸΚϊπᾷΙγ αΏος- 
Φ]οπθᾶ Ο9Π6 Το ΑπΠΟῦΠΕΣ 
πνΙἩ Ὀτοίλμοθε]γ Ίογε; 
1π Ἠοπουσ Ρτεβευτίης 
ΟΠΟ ΑΠΟΙΗΘΓ; 1] ποῦ 
5]ούΏξα] ἵπ Ὀμδίηεςς 
Σογγεη{ ἵπ 5ρ]τ]ν; 5εττ- 
Ίπσ {ἴηΏο Τιοτᾷ; 12 το- 
Ποἱοῖπρ Ἱπ Ἠορθ; Ῥα- 
φἰεηῖ ἵτπ ὑτ]ρα]α[ΙοἩ 
οοηἳμιῖηρ Ἰπςίαηῦ 1π 

1 τῷ θεῴ εὐάρεστον τ. 
µατίξεόθε τ. 3 μεταμορφοῦσθαι ἴο Ῥο ὑτὰπδίογπηεά 1Α. 
Ψ ποχλὰ µέλή ΓΑ. Ἅᾖ τὸ ΙΤΊΤΑΥΥ. ἆΕτῷ κυρίῳ πο Τιογὰά ΕΙΤΤΤΑΥΓ. 

-τα συ(συν- Α)σχηματίζεσθαι Το [Ἀ5ἨίοΏ γοιιΥ5ε]νοῬ) ΓΑ; συνσχη- 
ο-' ὑμῶν ()εαά ἴπο τωῖ]ε)) ΙΤΤΓΑΝΥ., 

.-καὶ ΙΤΤιΑ ΥΓ. 
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Ῥσασες; 13 ἀῑκιτῖοπί- 
πρ {ο {η ποοες»1{γ οἳ 
ελϊηίς; Ρἶτοπ {ο Πορρί- 
{α]Ισγσ. 14 Β]θθι ἴπεπι 
πγπ]οᾶ Ῥοταεοαῖο γοι : 
]εςῬςδ, απἀ οισβθ ποῦ, 
15 Ἐο]οίσοο πλ ἔπεπα 
1παί 4ο τε]οίσθ, απηᾶ 
1πθερ πα ἔπεπι ἐλπαῦ 
Ὕθερ. 16 Ἀεο οἳἑ ἴπο 
ΑΑΠΠο πα]πᾶ οπο {οπατά 
ΑΠΟίΜΕΣ, ἨΜιπᾶ τοῦ 
11ρᾳ εππρς, Ὀαῦ οοπ- 
ἀεξοεπᾶ {ο ΠιθΠ ΟΕ 1οπ 
οβίαίο,. ῬΒετοί νγςο 1η 
ψουςτ οἩπηπ οοποεῖϊῖ5. 
17 ἘεοοπιρθοΏβθ {ο πο 
ΙΩΑΗ οτ]1] ΣΟχ ον{]. Ἐτο- 
γίὰς ἐπίπρς Ἠοπεςῦ Ίπ 
{πο αἱρῃπῦ οἳ α1] ταεΠ, 
186 ΤΕ 16 Ῥε Ρος5ἱρ]6, 58 
χηποἩ ας Ποία ἵπ τοι, 
Ίχγε ρεαοεαῦ]γ ντ α]] 
χπθΠ,19 Ώεατ]γ Ῥο]ονεᾶ, 
ΆΤεηβε ποῦ γοπχεε]νοε, 
Ἐπί Ταίᾖεγ Ρῖνο Ρ]αοθ 
πηπῖίο ὉπαϊὮ: 1ος 1δ 
19 ντου, Υθπρεαποθ 
{ὰ παίπθ; 1 υ] τε- 
ΡΑΥ, ΕΒΒΙ{Ἡ {πο Τιοτᾶ, 
20 Τηεχείοχε 18 {μϊπο 
ΘΙ1ΘΠΙΥ Ἠμηρατ, 2εεᾶ 
Ἠλπα ; ἵξ ηε ἐΠίτοῦ, ρῖνοα 
Ἠΐπα ἀτιη]ς : {ος 1η 5ο 
ἀοῖπρ ἴποα ϱΒΑβ]{ Περ 
οοβ]5 οἳ Άτο ου Ἠ]8 
Ἠεαᾶ, 21 Ὦο ποῦ οσεΓ- 
οοπαθ οξ εν1], Ῥαΐ ονετ- 
οοπαο εσ1] σν]{Ἡ ροοά. 

ΧΤΤΙ. Τιοῖ ετοεσγ 5ο] 
ο αιὈ]οοῦ μπίο {πο 
ἨϊρΏοες Ῥοψ/εχβ. ἘοΟς 
ἔποτο 18 πο Ῥούψπεχ Ῥαέ 
οξ οᾶ: {πο Ῥοπεις 
Ὅλαῦ Ὄο 4το οτάαϊποᾶ 
οἱ ο. 2 ΊΓποξοετες 
{πεχοίοσο τοες]ςέείΒ πα 
Ῥούεχσ, τοθξβῖδεεία {ἴπθ 
οτάῖπαπορῬ οξ ἄοᾶ: απᾶ 
1πεγ ἰἴπαίῦ τοςῖςς επα]] 
χοοεῖνο {ο (Πεπιςε]νος 
ἀαπιππ{ῖοη. 3 Ἐοςχ τῃ- 
«ΕΥ5 4ΓΘ ποῦ Α ΤΕΙΤΟΣΥ {ο 
Ροοᾶ ποτχκς, Ὀαί {ο έπε 
εν]. 6 Έιοα {ποτ 
ποῦ ὃο αἰταῖᾶ οἳ ἴπο 
Ῥσεει 4ο ἐπαῦ συπ]ο]ι 
5 Ροοᾶ, απᾶ ἴποι πα] 6 
Ὥαγο Ῥταῖσο οἳ {πθ 
Β4ΊΠΘ: 4 ΣΟΥ ο 15 {πε 
πηϊη]ςίέος οξ οά {ο ίπθε 
2ΟΣΥ ροοᾶ. Ῥαΐ 18 ἴποα 
ἆο ἰπαί νυπ]οϊ ἶς ονΙ], 
ῶο αξταῖᾶ; 2ος Ὦε Όθατ- 
Θύχι πο πο 5ποτᾶ 1π 
ναϊῖη: 1ος Ίο 18 Ίἴπο 
πηϊηπ]ςίεγ οἳἑ οᾶ, α 
ΧΘΤΕΏΡΕΣ ἵο οεχεσμίε 
τα] απροηπ Ἠΐπι (ππ6 
ἀοείὮ οσΙ]. ὃ ΊΠπετε- 
2οτε 16 πταιιδύ ποεᾶς ὃε 
εαν]οοξ, ποῖ οπ]γ 1ος 
ὉυγβίἩ, Ῥαέ Ειέο Τος 
οοηςοίεποε ϱακα, 6 Ἐος 
40ΟΥ ΤΠ] σπαδθ Ῥασ 7θ 
ἀτιοηίε α]ςδο: Τος ἴἨεγ 
Ἀπο οᾶ”5 πα]πΙςζετα, 
αἰίρπζ πρ οοπιπαμ]]γ 

6 -- [ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ] Ὀείοτε ἄοᾶ απᾶ ς,. 
} --- ἐξουσίαι ΟΙ ΊΤτΑΥ. Σ ὑπὸ ΤΤτς, 

ὄσνω {ο α σοοᾶ ΟΓΙς ΙΤΊΤΑΝΥΓ. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. ΧΙΠ ΧΙΙ, 

αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοὔντες μὴ τὰ ὑψηλὰ Φρο- 
Ε8Π1Ε ἐπίπς {οπατᾶ οπε αποῖἅες παϊπάϊτηᾳ, που ἍὨἨ]Ρῆῃ Όμπρς Ὥµπι]πᾶ- 

νοῦντες, ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόµενοι. ᾗμὴ.γίνεσθε 
1ηρ, τῬαί πια {πο 1οπ]ν ” Ροΐπρ βΙοΏΡ: ωθ ποῦ 

φρόνιμοι παρ) ἑαυτοῖς. 17 μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδι- 
ππάδε 1π Ἅγοιχεε]τος: Ίοποοπο οτι {ος ετἰ] τυπ- 

δόντες' προνοούμενοι καλὰ" ἐνώπιον Ἱπάντων' ἀνθρώπων" 
ἀετίπρ : Ρτον]άῖπρ α1ρΏῖ [ἐπ πρα] Ῥοέοτθ 81] ΤΩΟἨΠ : 

18 εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν, μετὰ πάντων ἀνθρώπων «εἴρη- 
16 Ῥοβδίρῖθ, 88 1ο γουσςε]νος, νι 8) παθη, Ῥεῖης 

νεύοντες. 19 μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε 
8ἱ Ῥεαος; ποῦ 7ΟΠΙΑεΙτε ατεηρίπᾳ, Ῥε]οτεᾶ, Ὅνας  ϱΕἶτο 

τόπον τῇ ὀργῇ' γέγραπται γάρ, Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἄντα- 
Ῥ]αςθ Μο ὙταίἩ; 205 1 Πας Ῥοεπ τυτ](ζοπ, Το πας γεηρεβποθ! 1 σα] 

ποδώσω, λέγει κύριος. 203 Εὰν οὖὗνι πεινᾷ ῥὁ ἐχθρός 
ΣΕΟΟΠΙΡΕΠ5Θ, 8475 [πε] Τιοτᾶ. 1Ε ἴμεχεξοχθ εἹου]ά ἨπηΏρεγ Ἅ3ΕποπαΥ 

σου, ψώμιζε αὐτόν' ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν' τοῦτο 
α11µ1πθ, «{εεᾶ Ἠϊπι; 16 ο εοα]ά ὑΠ]τεί, ρῖνο 3ἀτίπ]ς 1Πΐτα; αμπῖς 

ἂρ ποιῶν. ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλἠν 
Ος άοΐπᾳ, σο8]8 οἳ Άτα ἴποι νη]δ Ἠεαρ προηῃ. Ἠοθαᾶ 

αὐτοῦ. 91 μὴ.νικῶ ὑπὸ τοῦ κακοῦ, ἀλλὰ νίκα ἔν τῷ 
αµ1ᾳ, ο πού ΟΥΕΙΟΟΠΙΘ ὮΥ επι, Ῥαῦ οπετοοπιθ Σπα 

ἀγαθῷ τὸ κακόν. 
βροοᾶ αρν]], 

19 Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. 
3Ἐινοτν ὃροα] 5ο ἸαπίποσΙοῖθΒ βαφοτοθ (δπίτα] 31εῦ “Ρε 59υ0]οος, 

οὐ .γάρ.ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ΧΣἀπὸϊ θεοῦ" αἱ δὲ  οὖσαι 
Έοχ Ίπεχαῖβπο Ἅαπί]οσϊυ εχοερὲ τοπ ἀοᾶ; απᾶ ἴποβο ἐπαῦ 

σἐξουσίαιϊ ὑπὸ τοῦ! θεοῦ τεταγμέναι.-είσίν. 9 ὥστε ὁ 
Απιποχσ]ες, Ὦγ "Ι.οᾶ  Ἠαγε Ῥεεπ αρροϊηήρᾶ, Βο ἰππί ε ἑμας 

ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν' 
β5θῦΏ Ἠϊπαςε]{ αραϊπδί Ίο ΑπζμοσΙψ, ἴπθ 30Ε3ᾳοᾶ "ογάιπαησρ χοβἰρί; 

οἱ δὲ  ἀνθεστηκύτες, ἑαυτοῖς κρῖμα Ἀλήψονται.! ὃ οἱ 
Απᾶ ἴπεγ ἐπαῦ χεδῖςί, {ο {ποπαβεο]νοβ Ἱπάρπιεπέ ϱ]ια]] τεοσῖτε, 3119 

γὰρ ἄρχοντες οὐκ.εσὶν φόβος τῶν ἀγαθῶν ἔργων,ὶ ἀλλὰ 
1ος τἍ]εΓβ Άτο ποῦ 8 ΤΘΙΣΟΣ {ο ροοᾶ πυοσχκς, ταῦ 

ετῶν κακῶν.' θέλεις δὲ ᾽μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ 
το ετ!] [οπεβ]. Ὠοςύ ἴποα ἀθξίτο ποῦ Το Ὀθ αξταῖᾶ οἳ {πο απἰποσίίγν 2 3ΐπθ 

ἀγαθὸν ποίε, καὶ  ἕξες ἔπαινον ἐξ αὐτῆς' 4 θεοῦ.γὰρ 
ροοᾶ ρτβοίϊσθ, απᾶ ἴλοα εΠα]ῖ Ἠανε Ῥταῖεο ἍΊτοπι 15; 4οχ ὁξ ἄοά 

διάκονός ἐστίν σοι εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὺν ποιῇς, 
Ἀ βεγταπύό Ἅᾖ616 Το περ Εος Ροοᾶ., Ῥυϊ 1Ε οτί] Ίποιι ρτιοβίςθαῦ, 

φοβοῦ' οὐ.γὰρ εἰκῇ τὴν µάχαιραν φορεῖ' θεοῦ.γὰρ διάκονός 
488Υ 2οχ ποῦ Ίπ ναῖηπ Τηθ βνοτά 1 ΥΓΘΑΥΒ; ΈΟΣ ΟΕ ο, α 5εγγαπῦ 

ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. ὅ διὸ 

ΤΡ , 

16 15, 3ΔΠΏ ΑΤΟἨΠΕΥ 2ος Ἱνταί Το Ἠῖπα υμ9Ε 3εν]] 140Ε8Β, ὙΓΠποτθξοχ8 

ἀνάγνη ὑποτάσσεσθαι, οὗ µόνον διὰ τὴν ὀργήν, 
ΏΕΟΘΕΞΑΙΥ [μα 15] {ο το ας]σοί, πού οπὶσ οπ αοοουηύ οΕ- σιταίῃ, 

τὴν συνείδησια.. ἀλλὰ καὶ διὰ ϐ διὰ .τοῦτο.γὰρ καὶ 
οοπκοίεΏοε. 3 τας 8180 ΟΠ βοσουπέ οΕ Ἔοχ οἩἨ {Πῖ8 βοοουηῦ Αἶ5ο 

φόρους τελεῖτε' λειτουργοὶ.γὰρ θεοῦ εἰσιν, εἰς.αὐτὸ.τοῦτο 
λὈαΐζθ ΛΤΡΑΥ ΥΕ; ΣΟΥ τι]ηΙδίοσ5 οξ ἄοά ἴ]εγ πχθΘ, ΟΠ {Πί5 6ωτηε {Ππίπα 

προσκαρτεροῦντες. Ἴ ἀπόδοτε ἀοῦνὶ πᾶσιν τὰς ὀφειλάς” 
Ατιοπάϊηρ οοπ πα λ]]γ. Ῥοπᾶςς ΄ Ίπετδέοτθ Το α]] ᾖτ1ἰπεῖτ ἀϊιθς: 

υτῶντ,. 5 ἀλλὰ ἐὰν Βαΐ ΙΓ ΗΤΤτΑ. 
5 λήµψονται ἩΤττΑ. ὮὉὃ τῷ ἀγαθῳ 

ᾱ-- οὖν ΤΙΤΑΝ. 
 Σ-- τοῦ ΕΤ ΤΤΤΑΥΓ. 

ο τῷ κακῴ ἵο 8η ον]] [οΏθ] ΤΤΤΙΑΥΓ, 



χιπ, ΧΙΤ. ΕΟΜΑΝ5Ρ 

τὸ τέλος, τὸ τέλος" μας δα 
φόβον΄ τι την τιμήν. 

τὺν φόβον, τὸν Ξ6ατ : Ὃ ο ανα ας ει 
εἀ ν ἀλλ τα. μηόὲν ------ άμα τὺ πε ἄλληλους -- 

ἄτε, ποτβίπ) 

τῶν τὺν ἕτερον, νόµον πεπλήρωκεν. 9 τὸ γάρ, Οὐ 
π88 .πε οὔπες, απ Ἆας ΕΗΙΑΠκά. Ἔος, 3ος 

όσεις οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις 
ο ος λαϊκον, ο σομὰ ον σοταταῖς πιπτᾶες, Τπσα 5Ώα]ς ποξαξαα], 

Εοὔ ψευδοµαρτυρήσεις,' οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα 
Ἔπσα 

τῷ 
σπβτοσι ; {ο πποτα 

8 Μηδενὶ 
Το πο οπ8 

-- τν σε 

αΒα]ό τοῦ Ῥεατ ἔλ]πα πηέτιεα, Τποτ αΏα]ς που Ἱαας; απᾶ Τε απγ οἵβες σστα- 

ἐντολή, ἐν ο κο ο μα ὰ ἀνακεφαλαιοῦται, πέν τῷ,! ου 
Ἑππππασς ἅπεας ται 16 18 5πταταεᾶ πρ, τα {τς 

πήῆσεις εώς. ὡς Τέαντόν.' 10 Ἡ ἀγάπη τῷ πλη- 
αβα]ά ἴστα πω τος απ ἸἨπσκεῖε Ἔσπε ἴα ἴπε --- 

σίον κακὺν οὐκ ἐργάζεται” πλήρωμα οὖν ας ἡ ἀγά 
Έοας, επ ας ποσς - αεαϊπιεπε “οπετεξοτε 5 ατα το 

11 Καὶ ταῦτα, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα Ἐημ 
Αϊπα πε, Ἰποπῖις ἴε Ἀἴπε, ἵπαι [Γεπε] Ποττ 

Ίδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ 
3α]τεπᾶγ οαξ οξ εἶεερ «Ποπ]ᾶ Βᾳ τοπξεᾶ; ἔος ποπ πεστες Πο] οἔτπΏ ἴπα 

σωτηρία, ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 19 ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ.-δὲ 
Βα]πα πίσσα, ἴπαπ ππει πε Ώεπετεαᾶ. Της πΙαᾳΒβς 1ς αἄταπσεᾶ, απᾶ ἴπα 

ἡμέρα ἥγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, 
4ωτ ἍἎπα ἄτωπππεας; πε ΞΠοπ]ᾶ σχαῦ αἲ 1πετεξοσθ ἴπε τγοσῖςς σε ακπσα, 

Ἰκαὶ ἐνδυσώμεθα! τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 15 ὡς ἐν ἡμέρᾳ, 
απᾶ αΒβοπ]Ιᾶ ρα οπ Τε ασπιοαστ οξ τκες ΔΑ ἴπ Ππε] αασ, 

εὐσχημόνως περιπατήσωµεν, μὴ κώμµοις καὶ µέθαις, μὴ κοί- 
πεσοππᾳΙγ πε 5ποα]ᾶ  ποῦ Ίπτεπε]β απᾶ ἀτιπ]τις, τοῦ ἵτπ οΏατα-- 

ταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδε καὶ ζήλῳ: 14 πἀλλ" ἐνδύσασθε 
πα τγαπίσππεβε, τοῦ ἴπ αὐγῖξε απιᾶ εταπ]α Ώοτι. Ἔας ραὲ οτ 

τὸν κύριον ἼἸησοῦν χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ 

πε ἍΤοτᾶ πες -- θατῖας απᾶ Τοξ "πε “Βεξα “ΕοτείβοπαΒς "τιοῦ 

ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. 
14ο ἄἼπκα «σσ δἄεςτε. 

14 Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαµβάνεσθε, μὴ εἷς 
΄Ἔπια Ἠϊττε δεῖπᾳ πεας ἴπτπαε ΕΙΠΕ τεσεῖτε ποῦ 2ος 

διακρίσεις διαλογισμῶν. 2 Ὄς. -- πιστεύει φαγεῖν πάντα, 

ς ο 3Ἱα] 

ἄεσϊαῖοτια οξτεπβοπῖπρα, Ῥεπενε: Ἵθεπί α ἔβεπιρς 

ὁ δὲ ἀσθενᾶν λάχανα τς Ὦ ὁ ἐσθίων, τὸν µμὴ 
απαίπετ Ὀεῖπρ πες 3πετβς 28/05, Έε εμας εαῖς, σρατα δτλαῦ "τιοῦ 

ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω” ἨἈκαὶ ὁ μὴ ἐσθίων, τὸν ἕἔ- 
ΤΒΙΝ ΡΕ τες "Ἠΐνα Στιοῦ κ ομει: απᾶ Ἠε μας απἰΣ τοῦ, σῬητᾳ ολα ξ 

σθίοντα μή-κρινέτω:  ὁθεὺς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. 4 σὺ 
Τεπος πες "Ἠΐων δτπιοῦ Ἡπᾶσα: {ας ἄσᾶ Ώ]τα τεασεϊτεά. Τπσα 

τίς εἶ ὃ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην: τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει 
Ἐν]α ᾽ατε 

σπβίοτα ; Ξεασ {ο πΠστα 
Σεαγ; Ποπουσ {ο πποπα 
ἩἈσοποατ. 80πε πο παπι 
αππ παπα, Ῥαῦ Το Ίοτφ 
οπθ αποίµετ: ἆοσ Τθ8 
ἔπας Ἰοτεῖῖ αποϊπες 
Εαν ΕπΙ8Πεᾶ Τπε Ίαπγ. 
ϐ Έασ {μΐα, Τποα ββαῖς 

Ἐποα πα]; πο Όεας 
Σπ. όπερα, ἜΤῆοα 
εΠαῖς πος σοτεῖ; απᾶ 
1 ἔλεγε ὃε απ΄ οὔβες 

Ἔποα οοπιπαμπιάταεΕ, ς 8 
Ὀτίιεβγ οοταρτεβεπᾶεά 
πι ης απγῖπρ, παππεῖγ, 
Ἔποα αΒαῖς Ίοτε ἴἩππ 
πεῖᾳβροατ αξ ἴἨγ5εΗ. 
14 Τιοπε ποτκεια πο 
11 {ο Ἠϊα πείρΏβοττ : 
άπεσεξοτε Ίστε 18 ἴπ8 
Σαἴζϊπιρ οξ τηε Ίαν. 

11 Απά ταµῖ, Κπονν- 
ἴπα τηε Πἶππε, Εππῆξ ποπ 
τὲ τα ἨΙβΒ Ώταε Το α- 
πακε Όας οξ εΊεερ: ἔος 
πιουν {5 οἳτ πα] γα ῖοτε 
Ίθεατες Έπατι πνπετι πτθ 
Ῥεμετεά. 15 Τπε πῖαβε 
18 Έατ αρετέ, ἴπε ἄασ 18 
αἲ Ἡπτιᾶ - ες ας ΊἨετε- 
οτε σαΞί οῦξ ἴΏε νγοςς8 
οξ Ἱαττπεςβ, απᾶ Τες ας 
τας οπ {Π6 αστπιοαν οἳ 
Ἠρετς, 13 Τιεῦ πο πας 
Ἠοπεεῦ]ψ, ας Ιπίπε ἄαγ; 
που ἵι τῖοιπα απᾶ 
ἄταπκεππεξβα, ποῦ ἴπ 
σβαπαιπετῖης ατπᾶ ντα 
Ίοππεξς, ποῦ ἵπ 5ἴτίξΒ 
ατιᾶ επτγῖπς. 14 Ἐαεα 
ραὲ τε οσ τε Τιοτᾶ 7ε- 
Έπα Οπτῖες, απᾶ πια]θ 
ποῦ Ῥτοτῖείοτ ἔοσς ἴπε 
Ἠε»Ἡ, {ο ΓιώΠ1 ἴεε Ἱπεῖα 
ἐλεγεοί. 

ΣΤΥ. Ἠτα ἔπαῦ 18 
πεα]ς ἵπ ἴπε ΕΑΙΕΗ τε- 
σεῖτε τε, ὃπέ ποῦ ἴα 
ἄοαρωα] ἀϊεραιβαοπΒ, 
2 Ἐοτ οπε ὈῬεΠετείἩ 
πας Ἐς ταατ εις αἩ 
ΤΗβτηρς : Αποῖπετ, ὍνΒο 
15 ππεα]ς, εατείΒ. ΠετΏἙ. 
3 Τες πο Πῖπ ἴπας 
εαζεῖῃβ ἀἄεερῖεε ἨΠῖτα 
ἔπας εαζετῃπ ποξ; απᾶ 
1εξ πιοξ Ἠῖτι πυπῖςξ επί- 
εἴπ ποῖ Ιαᾶσε Ἠϊπι εμας 
επ{ζειἩ - ἔοτ ἄοᾶ Παπ 
τεσεϊῖπεᾶ Ἠϊτα. 4 πο 
ατό ἴΠσα {πας Ιαᾶεεξς 

Παᾶρῖπς αποῦΏεσ΄5 Εεσγαπ{Ζ ἴο Εϊς ον τππξεετ Ἡε εἐατᾶς Αποίβες τιαπς -εχ- 
ον - Ι. σαποξ ἵο 5 οππε 

ἢ πίπτει. σταθήσεται δε δυνατὸς.γάρ ἐστιν ὁ θεὸςὶ τπακῖας Ἡς «ἑαπιᾶειΒ ος 
ος Επ Απᾶ Πε αΠα] Ἐα τααᾶε το πἑατιᾶ ς 3ος αδῖε τς 6οᾶ «ΞΕ9ΠείΗ. Τεα, Βε 5παΠ 

- Ρ Σε Ῥε Ποϊᾶεπ αρ - ἔοτα6σᾶ 
στῆσαι αὐτόν. ὃ Ὁς μὲν 5 κρίνει ἡμέραν παρ Ίμέραν, Ἱς ας ἔο ταωξε Ἠϊτ 

ἆαπιωε "πὐαπᾶ "Πτα, οπε Ἱαᾶάσες α ασ [ῖο Ἱε]αβοτε απ ἄπτ; εἰἴαπᾶ. ἃ Οπε πιαη ες- 

5 ἀλλήλαυς ἀγαπᾶν ΕΤΤΊτΑΥΓ. Ε-- οὐ δενδυμαρααμήσεας ασ στσαγν. Ε τῷ λόγω τούτῳ 
Επτ“ Απ. α [ἐν τώ] στα. Εσεαυτόν Έτττα. κ Ίδη ἡμᾶς ΙΣΙΥΓ ; ἤδη ὑμᾶς ποτ 
Συα τα. τ ἐνδυσώμεθα δὲ ΕτττΑνγ. πι ἀλλὰ τττΑΥΓ. π ὁὃ δὲ ΕΤττΑ. 5 δυνατεῖ γ 
κύριας ἴοτ αὈῖς 19 ος ἱιοζὰ ΕΊτιΑ ; δυνατεῖ γὰρ ὁ θεᾶς Ἱ,  -ἕ γὰρ ἔος (οπα) [α.[ς. 
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{ροποοί]ι οιθ ἄπγ 4Ώοτο 
ΑΛΟΙΠΟΥ: αποῖμετ εδ- 
ἑσοπαοί]Ἡ 6ΥΕΥΥ ἄαγ ᾱα- 
ἐλο, Ἰμοῦ οτετγ Πιαπ 
Ῥο Μα]]ψ Ῥετ»απᾶσᾶ Ίπ. 
Ἠϊ5 ο/η πι]πᾶ, 6 Ἡ9θ 
αχαντερανἀοίμ {πο ἄαγ, 
χοσσχᾶθε]ι εν ππίο Ίο 
Τιοτᾶ : απᾶ Ἡο ἔπαξτε- 
ΕατάσίἩ ποῖ ἔπο ἄατ,ίο 
Τηθ Τιοτᾶ Ὡς ἀοίὰ ποῦ 
χρσατᾶ ἐ. Ἠο ἴλπῦ 
ορατού, οαἴθῦ] Το {πθ 
1ιοτᾶ, Έος Ἡε ρὶτεία 
ο ἵπαπχκβ; απᾶ Ἰθ 
τπαῦ οπίοϊὮ ποῦ, ἴο 
1μθ Τιοχᾶ Ἡοθ οεαίαίἩ 
πο, απᾶ ρἰτείπ ἄοάᾶ 
ἨΒΩΚΑ, 7 Ἐοχ ποπθ οξ 
τς Ἠπτεί]μ ἴο Ἠϊπιςοίξ, 
Ἰβπᾶ πο πιω ἄἱθίῃ Το 
Ἠάπιδε]{, 8Έος πΠείλος 
πηθ Ἠνο, πο 1νο υπίο 
τπο Τιοχᾶ ; απιᾷ ππείπες 
πνο ἀἱθ, πο ἄῑε ππῖο 
Ὅλο Τιοτᾶ : πΓπείλοσ τνθ 
1νθ ὑπετθίοχε, ος ἆἴθ, 
πό 3πθ Τπο Τιοτᾷ”. 
9 Έοχ ἵο {λπῖβ οπά 
Οητῖςσε Ῥοῦι ἀῑεᾶ, απᾶ. 
056, απᾶ ταν]τεᾶ, ἴμαῦ 
ο π]ρΏῦ Ῥο Τιοτᾶ ῬοίἩ. 

σέ{πο ἀθβᾶ απᾶ Πνίηρ. 
10 Ῥαΐ πἩγ ἀοςῦ ἴποα 
ἆτπᾶρε ἴἩν Ὀτοίηεςγ 2 ος 
ὉἩγ ἀοξδί ἴποι εί ϱὖ 
ποπρΏύ ἴἩπγ Ῥτούῃος2 
ΣΟΥ τνθ 5Πα]ἱ α]] οὐππᾶ 
Ῥοξοχ6 {πο Ἱπᾶρτιεπί 
πεαῦ οἳ Ομτῖςδύ, 11 Έος 
19 15 νυτ]τνοη, 44 1 11πε, 
5ο ἴμο Τιοτᾶ, ετειΥ 
Έπος εἶια]] Όοιγ {ο π1ο, 
ΑΠᾶ ΕΥΟΙΥ ἔοηραε «Πα]1 
6ΟΠΕΟΡΒ {ο ἄοᾶ, 12 Ῥο 
ἔπεπ 6Υ6ΣΥ οπο οἳ 8 
εΏα]] ρίτε αοσοππί οἳ 
Ἠϊπιςε]Ε {ο 4ο. 15 Τε 
τ8 ποῦ ἲΠογεξοχο ]πᾶρθ 
0Π6 ΑΠοίἩες ΑΏΥ ΤΙΟΓΘ: 
Ὅαῦ ]μᾶρο {Πῖ5 ταῦπετ, 
Ὁλαῦ πο πια ραῦ 
5ὐαπιζ]]ηρ Ῥ]ουΚκ ο Απ 
οοοβδίοη ο 2411 ἵπ Πα 
Ῥτοίλοχς αγ. 14 Τ 
πουν, απᾶ απ τς 
Βαιᾶοᾶ Ὦ} ἴπο Τιοτά 
Ίρδας, ἔπιις έλεγε ἴδ πο- 
Μηῖπρ ππο]οιη οἱ Ἱτ- 
5οἱξ: Ῥπί ο Ἠϊπα {παῦ 
οξίθεπηεία απγ ἰπίπσ 
το ο ἨΠπΠς]ΘΑἩΏ, ο Ἠΐτα 
ἕέ ἐξ απο]ελη. 15 Βπὺὸ 
16 ΤΗΥ Ὀτοῦπος ὂο 
ρτὶονοᾶ στη ή ππεαῦ, 
Ἀουν ππη]]κεβῦ ποια ποῦ 
ολα έαὈ]σὰ Ὠοθείτογ 
ποῦ ἨΠῖτα τσιπ ΤὍηπσ 
πισβῦ, 2ος πηοπι ΟἨτ{8ῦ 
ἀϊρᾶ. 16 Τιεῦ ποῦ ἴποτ 
Ψοιχ Ροοᾶ ο εν] 
εροΚεπ -οξ: 17 2ος ἴπθ 
Κἰπσᾶοπι οἳ οᾶ 15 
ποῦ τηθαξ απᾶ ἀτίπ]ς; 
Ῥαύ τῖᾳΏΙΘΟΝΘΠΘΒΒ, 1. 

ΠΡΟΣ ΣΣΜΑΤΟΥΣ. ΧΙΥ. 

ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν. ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ -νοῖ' 
ΑηΠΟῖΠεσ ἠπάρες οεπετΥ ἄαγ ᾖ[ίοῦεα]κα]. "Ἔασι ᾖ3π Ἠΐς δούν στωϊπά 

πληροφορείσθω. θὸ φρονῶν τὴν ἡμέραν, ΄ κυρίῳ ρονεῖ" 
1]6ἱ Ίο {π]]γ αβξεαχθᾶ. Ἠε επαῦ τερατᾶς ᾖἴ]ια 4μσ, το [1Ἡ6] Τιοχὰ τερατᾶς [5] 

κ «ων ει νι, . α ς 
ακαὶ ὁ μὴ. φρονῶν τὴν ἡμέραν, κυρίῳ οὔὐ-φρονεῖ.' τὸ 
απιᾶ Ὡς ἐπβῦ χεραχάΒ ποῦ ἍΊΤπε ἳ ᾱπψ,  Ίο[ἴπο] Τιογᾶχορατᾶς [1Π{]ποῦ. Ἡθ {πε 

ἐσθίων; κυρίῳ. ἐσθίει,: εὐχαριστεῖ.γὰρ τῷ θεῷ' καὶ ὁ 
οἱ, ἴο [Πο] Πιονᾶ θαΐ, . Έος πο ρῖνος ἔλλπ]κα {ο 6οᾶ ; απᾷ Πο {]ιαί "ποῦ 

ἐσθίων, κυρίῳ. οὐκιέσθίει, καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. Τ οὐδεὶς 
χεΐ8, 1ο [16] 1ιοτᾶ ο θαῦα ποῦ, απᾶ Ρίπες ἴΠΑπκ οσο, 3Νο5βοπ8 

γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ἕῇ, καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει. 8 ἐάν.τε 
ος οξ πι ἴοπαβε]ξ Ἰ1ν6Β, απᾶ πο οπθ 19 ἨπιβοΙΕ «ἀἱθρ, 3Βοΐμ 51 

γὰρ’ ζῶμεν τῷ κυρίῳ, ζῶμεν' «ἐάν.τε Σἀποθνήσκωμενιὶ 
ΞΟΣ πο Εποιι]ᾶ Ἠτο, Ίο ἴ1ο Τιοτὰ . τε βπου]ᾶ πο; απά 1 1πθ ε]λοπ]ά ἄῑε,. 

τῷ κυρίῳ ἀποθνήσκομεν. ἐάν τεοῦν ᾖζῶμεν, ἐάν-τε "ἀπο- 
Φοΐπε Τιοτᾶ πο ἀῑθι { Ροΐμ 18 ἔπεη σε εἹοπ]ά πε, απιᾶ 1ξ στο ]ιοι]. 

ος . ν. ν ο ο / 
θνήσκωμεν,' τοῦ κυρίου ἐσμέν. 9 εἰς-τοῦτο.γὰρ χριστὸς ἵκαὶν 
ᾱἱ6, 119 Ἡ Τιοχᾶς πε ατε. Ἔου, {ος 018 Ομχῖε ἡῬοῦΠ 

, Ν 9 - ” 

ἀπέθανεν καὶ Τἀνέστη καὶ ἀνέζησεν,ὶ ἵνα και κνεκρῶν, καὶ 
ᾷἳθά Απᾶ |; τοδθ απᾶ Ἰτοά απβαῖπ, ἴπαι Ῥοῦμ [πε] ἀθιᾶ απᾶ 

εφ / { Π Ν , ας µ Ε) ρ-. 
ζώγτων κυριεύσῃ. 10 Σὺ δὲ τί κρίνεις. τὸν ἀδελφόν 
'μπίηςρ ες παρ! τα]ε 97ΟΥ. Ῥαῦ ποια. πἩγ Ἱπάροςή έ]ιοι Ἀργοίλεχ 

σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν.σου; πάντες.γὰρ 
1/ΗΥ3 ΟΣ 3189 ἴποι πηγ ἄορῦ ἴποα ἀθβρίεο -{πγ ΤῬτοῦμοσ2 ο Έος "ΒΙ. 

παραστησόµεθα τῷ βήµατι. Ὁτοῦ χριστοῦ.! 11 γέγραπται 
Άγγε ϱΠα]] 9ὑαιιᾶ Ώ6έοχε ἴμα ἠαάρπιεηῦ 5εαῦ οἱ ἴπο Ομτῖας, 3216 3π5 «Όροι Στ] τοι 

γάρ, 7ῶ ἐγώ, λέγει κύριος ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυι 
οχ, Πήπε Ἱ, Ἅ8πφς᾽ [πε] Τιοτᾶ, πα ἐο τας βἨα]] Ῥουγ 6γοσΥ πο, 

καὶ Ὑπᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται' τῷ θερ. 19 Ἆρα Σοῦνί 
Ἀπᾶ  «ογειγ Ἱοπραθ{ | 8ΗΑ]Ι οοπ{εβ ο πο ο. 5ο 4Ποῃ. 

ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον "δώσει! "τῷ θεῷ.! 19 Μη- 
οπου οἳ 48 οοποργηῖπρ Ἠϊπιδε]ξ αοοοαπῇέ επα]] ρῖτο το ἄοᾶ. Νο 

κέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωµεν' ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, 
Ίοπρες ἔπετεξοτθ Οπ0 αποίηεσ «Πο]ᾶ πο ἠπᾶσαο; Ὀαί ὑπ ἍΊπᾶπετο ταΐ]ιεσ, 

τὸ μὴ.-τιθέναι πρόσκοµµα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον. 
πιοῖ ἴο ραῦ ΑΠ οοσαβδίοη οἱ 5ΡΙΙπΙΏΙΠΡ Το πο Ῥτοῦμες ΟΓ 4 σβςε οἱ οὔυποθὶ 

14 οἶδα καὶ πέπεισµαι ἐν κυρίῳ ᾿ησοῦ, ὅτι οὐδὲν 
1 Χποἵὶ απᾶ απι Ῥεγοπαᾶεᾶ Ίωπ [πε] Τιοτᾶ Πεσαβ, Ίἴπαῦ ποιμίηρ [1] 

κοινὸν δι Ῥἑαυτοῦ:"' εἰμὴ τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν 
ππο]ειν ο 198861:  εχοερύ {ο Ἠ]πα πο τεοκοπ5 βΩγἰπίηρ ἀπο]ειν 

- 3 / ο εἰ σδει Λ .. « 

εἶναι, Εἐκείνῳ κοινὸν «15 εἰ «δὲ διὰ βρῶμα - ὅ 
99ο 3ς6, Ίο ἔπαῦ οΏς απο]εητι [1 18], 3ΤΕ αραῦ (οηπ παοοππύ οἳ 'ππθαῦ 

ἀδελφός σου λυπεῖται, οὐκέτι «κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς. 
ΤΗΥ Ὀτοίπος 18 Ρτὶετεᾶ, πο Ἰοηπρθς΄ ἀσσοοχᾶάϊπςσ {ο Ίοτο ἴποι ὑα]]εςέ, 

μὴ τῷ βρώματί.σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ χριστὸς . ἀπέ- 
3Νοῦ ὉπηΙζῃ “0Ἠγ δπιοαῦ απῖτα Ιάεβίτο ή} 1ος νήιοτι (τὶς ἀϊθά, 

θανεν. 16 Μἠ.βλασφημείσθωὶ οὖν " ὑμῶν τὸ ἀγαθόν:.17 οὐ 
-πιεῦ πιοῦ “99 Σετί] “βροχοπ Τοξ Σήπεσοέοτο "σουτ Ἀροοᾶ ; λος 

΄΄ .] ε / -” - - μισά } ΄ ον) 4 

γάρ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ ᾿ πόσις,. ἀλλὰ 
σας 19 ᾖἼπο Ἰηράοτα οἳἑ ἄοᾶ εαθῖπρ  απᾶ ἀτίπ]ίπο; Ὁμῦ 

δικαιοσύνη καὶ εἴρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ' 18 ὁ 
πὶρΠ[βότιβΠΘΒΒ Απᾶ Ῥθμσθ Αππᾶ 1οΥ ἐπ [πε] “Βρισίς 1Ηο1γ. “Ἠο ΣίΠαῦ 

----ὔὐο -ὔ-- θέ 
ιο ο 

α-.. καὶ ὃ μη φρονῶν την Ἡπέραν, κυρίῳ οὗ φρονεῖ ΤΤτι[Α]. 
. αποθνήσκοµεν 0 9 1. ὶ 

α ἐξομολογήσεται πᾶσα γλῶσσα 1Σ. 
[τῷ θεῷ | 1, 

ο6 ἄοά ΙπΊττΑγγ. 
{απο]δώσει Α. 

α -- καὶ 8Ώᾷ 61/ΤΊΤΑΤ. 
ν ἔζησεν Ηνεᾶ ακΤΤνΥΑΥ. Ν τοῦ θεοῦ 

Σ--- οὖν Ι.Τ[Α]. {5 ἀποδώσει ειν } 
9 γὰρ {0Υ ΗΤΊΝΑΥΓ. 

ἕ --- και ΙΓΤΙΑΥΓ. 

5 αὐτοῦ 61/ΤιΥ/. 



χτγ͵ Χν. ΒΟΜΑΝΧ48. 
ἐν ἀτούτοιςϊ δονλεύων «τῷ' χριστῷ εὐάρεστος τῷ θεῷ, 
ἔπ ἔθειε ΕΠῖπσς  ΞΕΤΤΕΦ τε πείς Πε] πεῖ]-ρ]εαξῖπς ᾖἔο αοᾶ, 

αν τοῖς ἀνθοώποις. 19 οὖν τὰ ῆς εἰρήνης μα ις  μαάεί ες. το της ως 

πώ καὶ στ τῆς οἰκοδομῆς της εἰς ἀλλύλους, 
δώκομονς απᾶ Ες Εδίπρε κ. ο 3ος ἘῬαῖι. απο Ἅσς 

20 Μὴ  ἕνεκεν βρήκαιας σας τὸ ἔργον τοῦ τος. 
Δοῦ {ος ἴλε εαχε οξ νο πο οξθοᾶ. 

πάντα μὲν ὑόποστ ἀλλα. ο σησαΕ ἀνθρώπῳ τῷ 
ΑΠ Ώμαρς Ἰμάεεὰ ζαο] ματος ὃπε Πε] ετΙ {οἴπε τας  πἩο 
διὰ προσκόµµατος ἐσθίοντι. 31 καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν Χρέα, 

Έλτοαρἒ. ᾽ εἰπταῦὶ πρ εαξδ. ο---- πο ᾖΤοεαξ ΑΒες], 

μηδὲ πιεῖν οἶνον, μηδὲ ἐν ὁ. κσαμα “προσκόπτει ξῆ 
ὧηος Ὑἀτῖπς πῖπα, πο ἵ πα ξίαταὈ]εςξ., ος 

σκανδαλίζεται ἢ ἀσθενει.ὶ 93 Σὺ να. κατὰ! Ἰσαυτὸν" 
----- ος ἵππεβς, -- πας Σμαςε Το ΣἈγεεῖε 

ἔχε ἐνώπιον τοῦ θεοῦ" µακάριος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν 
--- Ῥεέξοτο 6ο. Ἔ]εεεεά {[15] Ἡε επαξ ;πᾶξτς ποε Ἐστηξεϊξ 

ἐν ᾧ δοκιµάζε. 399 ὁ δὲ μετης,: ε- φάΥφ. κατα- 
1τπ π]Ώαξ Ἶε φΡΡτοτεα. Ῥαὲ Ἡρ Εικ 

κέκριται, ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως" 
εοπάοτιποᾶ, Ῥεσασοὸ [Πὲ 1] πο οἑ ᾖ«ζΑἨ: 

κ πίστεως, ἆ ία ἐστίν. κο τρ 

15 Ὀρελομεν. δὲ ἡμεῖς οἳ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν 
πε ο λύρας. εις 156 ᾖἸΠπβιταίίες οἵ ἴπθ 

κα λρας βαστάζεν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν' 3 ἕκαστος Ἰγὰρ" 
ππεβῖς Σο Ῥεας, ασᾶ ποῦ οατσεῖτες ἕἔο Ῥΐεαςε. Ῥος”εβοδι 

--- τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν. 
3ρε”πς “τμε --- 16 με... ππίο Εοθᾶ 5ος Ἑπανοπα, 

8 καὶ γὰρ ὁ χοιστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλά, καθὼς µγέ- 
Έος αἶσο ἴπο Οπτῖῖς "πο "Ἠϊπιςει αρίραςεᾶ - Ὅαε, αεσοτάῖπρ α5 1 Ἶας 

γραπται, Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε "ἐπέπεσον' 
Έεεπ πτῖττει, Ἔτο τερευασςΒεε οξ ἔποςε τερτοασβθῖτσς ᾖἴλπεε Σε 

ἐπ᾽ ἐμε. 4 Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς «τὴν ἡμετέραν 
οα το Έος αξ τιαπτ Εβῖπσς ας πέτε πτῖζξετι Ὀεέοτε ἔοτ οατ 

διδασκαλίαν "προεγράφη,! ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ "τῆς 
ἀπεἰταείῖοι Ίετε πττζετ Ώεξοτε, ἔδαξ ἔπτοασΏὮ επάαταπςε απᾶ 

παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὅ ὁ δὲ 
Επμικεας οξ {16 εετῖρέατες Ὥορε πε ταῖξςβε Ἐαπτπε.ν δοπς ἔπε 

ος τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως ὄφη ὁ ὑμῖντὸ αὐτὸ 
---... απᾶ επεοαταβεταεπς εἴτε ο ωχά 311ᾳΈαπις "επῖτςσ 

ῥροναν ἐν ΄ ἀλλήλας κατὰ µῬχριστὸν ᾿Ιησοῦν"ὶ 6 ἵνα 
3ταῖπᾶ τηε οπθ ο. ο. --- Οπιτῖςε ζεςαξ: μπε 

ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόµατι δοξάξητε την θεὸν καὶ πατέρα 
Τσε οτιε βεοοτᾶ ΙΕ Ιοτιθ- ταοαξ Ύγετιαχ σ]οτῖεγ ἐθ Εοᾶ απᾶ Ἐπίρες 

ρε: ὃ οὐς ἐκ 
ΒΡά ετετγτβῖτπς πΏῖςἩ 15] τοῦ οξ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν ---- χριστοῦ. Ἴ Διὸ προσλαμβάνεσθε 
οξουως Τιοτά πΓπετεξοτε τεοεῖτε τε 

ἀλλήλους, πάν καὶ ὁ σεις προσελάβετο -- εἰς 
ους αποίέἔεςτ, καεεοτᾶαῖσσας αἶεο ἔνο Ολτῖςε τεσειτεᾶ το 

δόξαν τ θεοῦ. 
[πε] Εἶατ οξ 6ο. 

Ἐε εαξ, Ώαξ εετι ἵ 

ἡμπης ναι ην ντληι 
3 : αν αἳ ὃ ὃ 

οἔτς ρἶεαξε Λτε πεῖσἩ- 
Όοας ος λὲς ροοᾶ ἴο 
εάσβεαίῖος. 3 Ῥος ετεα 
Οπτιςετῖςς»εᾶ τος Ἠστει-- 
Ξεῖε: Όας ᾱᾱ τὰ Ἐξτεττς- 
ΐευ, Τηε τερεοαστες ςξ 
Έθετα ἔλαῖ τερεοαεσεᾶ 
Έπες Ξεἲϊ οσ-τιο 4 Ἔος 

ἕΒτοιεᾶ Ῥαξΐετες ατιᾶ 
ερπιξοςσς οἳ ρε εετῖρ- 
ἔπτε ᾖτεισβᾶ Ἠαστε 
Ἠορε. 5 Ἆοπ ἔΒε 6σᾶ 
οξ Ῥαΐδετιςε ατιᾶ «οπξο- 
Ἰπέϊοχι ρταπξ Τοα {ο 
τε Ἰπκεταϊιπᾶςᾶ οτε το- 
πατᾶ βποῖπετ Ξεσοτᾶ- 
Ίτις {ο 0μτιςς ζεεας-: 
6 ἔδας τε τα τα 
ουε παιῖπᾶ απε οτιθ 
τπσοαξ βἰοτγ 6οᾶ, 
ετεν ἴπε Ἐαίπετ οξοατς 
Τοσ3 σεεας (Όπττξςα 
7 ΤΓεετεξοτε τεεπτετ8 
οσε αποίέδετ, 6ε 0Ἐτιξς 
βἶςο τεσεϊτεὰ πε {ο .ῦθ 
εἰοστγοξ 69. 

«τούτῳ ΕΕῖα αττττατν. .---τῷ [το] εδώ, ππο Ῥπτεπε σ. ε --- ἤ σκανδαλίζεται ἢ 
ἀσθενε τ. ὮἩ ἣν [ην] 4) ἔ ἔχεις κατὰ (γε {Ε91τἩ πεΏῖοὮ ἔποα -- ἔο ἆσ.}Έσττα ᾗἆ σεαντὸν 
ΕΕστ-κπν, ἆἘ Ρίαςε Άετε τεγεες 35---3Τ ο ελαρίετ απ]. 9. --- γὰρ {ος ΟτΤττΑΠΓ. Ξ ἐπέ- 
πεσαν ΙΤττα. 5 ἐγράφη πετθ πτῖξξετ Επτά νς- 9 -- διὰ μιας ΕΣΤτΑΠ. Ρ Ἴησουν 
χριστόν τς. ́  3 ἡμᾶς ος ΟΙΤΤτΑΠ, Στ -- τοῦ ΕΤΤτΑ. 



409 
ὃ Νοπ Ι ϐαγ ἴπας 

ὕθειβ ΟἨεὶκύ πθςβ 8 
ταϊἰη]ςίθς οξ ἴπο οἵτ- 
συπχοἱθίοη Εοχ {ης ὑχα 
οξ ο, ἴο οοπΆχπη 1ποθ 
Ῥτοπαϊφει πιαᾶε απίο 
119 2ΕαἱΠοιίβ: ϐ απᾶ 
Ἰπαῦ, ἴπο (ἄεπί]ες 
ααἰβΏ) Ρ]οτί{γ ἄοᾶ Έοτ 
Ἰἱδ ΠΙΕΙΟΥΣ; 85 Ἱς Ἱς 
Ὀτ]θίθη, Έος ἐ15 οβ1159 
1 πη]] οοη{θβς ο 1πεθ 
ΒΠΙΟΩΡ {ἴπο ἄθπίΙ]68, 
Ἀπά εηπρ απίο ἴἨπν 
ὨβΊηθ, 10 Απά αραῖπ 
Ἡθ ραἰ{Ἡ, Ἐε]οῖσθ, Υθ 
επίϊ]ος, πι Ἠ]5 Ῥεο- 
1θ. 11 Απά αραΐη, 
Σα166 {με Τ,οτᾶ, 8119 

επίϊιε; απᾶ Ἰαμά 
Ἠΐπα, β]] 7ο Ρ]6. 
12 Απᾶ αραίπ, Ε5βίβς 
ΒΑΣ, Τηετο εἰα]] Ὦε α 
τοοίῦ οἳξ ἆᾖ6858, απᾶ Ὦθ 
πα ῦ ϱ]Ώα1] τῖςο ἰοτοῖρτ 
Όγοχ {πο επίϊιος; ἵπ 
Ἠϊπα εΏα]] {1ο επι] 
ἐταδύ,. 13 Νούπ 1πθ ἄοά 
9Ε Ἱορο ΒΙ] γοι σα 
Α]] 10ΟΥ απᾶ Ῥοβσορ 1π 
Ῥε]ετίηπρ, ἴπαῦὶ το 
ΙΠΒΥ αὈουπᾶ Ίπ Ἠορο, 
πτοιρβΏ 1πθ Ῥοπγες οἳ 
ἴθ Ηο]γ Πού. 

14 Απᾶ Ι πιγβε]ξα]- 
ΒΟ ΑΏι Ῥεγσιρᾶεᾶ οξ 
Ψοι, ταγ ὈτείἨτεῃ, ἐλαῦ 
Ψο Ἁἱ.ο Άχο Σπ]] οἳ 
Ροοάπεςβ, Ε]]εά τνηυα 
ΒΙΙ] ἸΚποπ]οᾶρε, αΏ]α 
8160 ἵω αἀπιοπίςδΏ 9Π6 
ΒΠΟίΠΕΣ. 15 Νετοτί]ο- 
19685, Ὀτείητεπ, 1 Ἠατο 
Όυτ]θέεη πο ποτθ Ὀο]ᾶ- 
1 απίο τοι 1Π 5οπιθ 
κοτὸ, α5 Ῥαὐθ]πρ τοι. 
1η παῖπᾶ, Ῥθσβαςθ ος 
«πο ῥργαο ἴπαῦ 18 
Ρίνεη {ο τρ οἳ οᾶ, 
16 ἰπαῦ 1 αποπ]ᾶ Ῥο 
{πο πι]π]ςίεγ οἳ 26618 
Ολητ]ςὲ {ο {πο ἄεπί(]εΒ, 
πιϊηϊς(εγῖΏρ ἴμε ρος5ΡοΙ 
οἳ οἀ, {παῖ ἴ]ε οβετ- 
1πρ αρ οἱ ἴπο ἄεπΙ]εΒ 
πα]ρΏῦ Ὦο αοοορίαβ]ο, 
Ῥ πρ απποὐ1Ποᾶ ὉΥ {πο 
Ἡο]γψ ἄΠοςῦ, 17 1 Ώαγο 
Ποχ9ξοτθ τἩθχεοξ 1 
ΤΩΑΥ ΡΙοσΥ {Ἡτοιρῃ ε- 
εα5 ΟἨτὶεὺ ἵπ Ίποβο 
1Πίπρβ τν Ώ]οἩ Ῥρετίαῖη 
{ο ο. 18 Έοτ 1 τνί]] 
πο ἆατο {ο 8ΡρεβΚ οἳ 
ΑΏΥ ΟΕ ἴποςε 1Πίπρ8 
νι η]ο]ι ΟἨτ]ςδὺ ἨαίἩ ποῦ 
πυχοιρβΏῖῦ Ὦ 11θ, ἴο 
ΤωπΚκο ἴπο ἀεπίΙ]εΒ ο- 
Ῥοάϊοπί, Ὦςσ ποτᾶ απά 
ἀοεά, 19 ΓΠιτοαρἩ τα]ρῃ- 
0γ 5ἱρΏς απᾶ ΠΟΠάΕΓ8, 
ὮΥ Όιο Ῥονογ οἳ ἴπο 
βρίγι6 οἳ ἄοιὶ ; 5ο {λαῦ 
ο ὔὓὔὓᾷὔὐᾷὐὸὐ-ίὔἥυὔἧὕὑὐῬθὅ“--θ--------------. 

5 γὰρ {οΓ ΏπτιΑσ. 
8ανς Τα]. 
3 τολμηροτερῶς τγ., 
ο |. την ΠΠΤΓΑΥΓ, 
οι τι[Α]ν’. 

α πάντα τὰ έθνη τὸν κύριον ΠΠΤΑ. 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ, Χνς 

8 Λέγω "δέ,' "Ἱησοῦν! χριστὸν διάκονον "γεγενῆσθαι! περι- 
31 3µαΥ 1ραΐ, ζο5αβ Ομτ]ας 8 Βεχταπί Ἠῃ» Ῥρσοοιιθ οἱ οἷτ- 

” « ῃ η ΄ - 9 » σι 

τομῆς ὑπὲρ Ἅ«ἀληθείας θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγ- 
ομπιοὶρῖοα ἆος [πε] ται οἱ 6ο, {ος 10 ΦΟΠΒΤΙΙ Ἅᾖἴπο Ρτο- 

γελίας τῶν πατέρων’ 9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν 
πε ο πο ΣΑἴΠθσβ; Απᾶ ἴπο ΠΑΜΊοπβ ρε ἍΊπετο Τοβ]οιέσ. 

θεόν, καθὼς  «γέγραπται, Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί 
ἀοᾶ; «αοέοτάϊτπρ 35 ἰῦ Ἠας Όθεη γ/τΙ666π, Βεσοβιβθ οἳ 118 αν] σομΕοβς 

σοι ἐν ἔθνεσιν, καὶ τῷ.ὀνόματί.σου Ψψαλῶ. 10 Καὶ 
9ο 4Π6θ ΑΊΠΠΟΩΡ [16] παίΊοπ8, απᾶ 1ΗΨ Ώλπαθ στ] 1 Ῥρταῖσο, Απά 

πάλιν λέγει, Εὐφράνθητε, ἔθνη, μετα τοῦ.λαοῦ.αὐτοῦ. 11 Καὶ 
Αραϊπ 16 αγ, Ἐε]οῖσθγο,  ἨΠβίίοπς, ΊΥΙΤΗ Ἠ]8 ῬεογρΙθ, Απά 
{λ σ εἰ -” απ μα ΄ ΄ ευ 4 Π ἃ σὲ Γι Πῃ 

πάλιν», Αἰνεῖτε τὸν κύριον πάντα τα ἔθνη,' καὶ Σἐπαινεσατεϊ 
ΛΡΑΙΠ, Έταϊςο Τπο τΤιτᾶ, 8Η  ᾖ1ἴ]οθ παΙοΠΒ, τιπᾶ Ῥγα]δθ 

αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. 19 Καὶ πάλιν, Ἡσαῖας λέγει, Ἔ- 
Πΐτα, 81] {Πο ῬεοΡΙΘΒ. Απά αραῖπ, ἨἩληίαηδ ε3γΒ, ΤΠΗθτΘ 

σται ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν 
ΒΠα]] ῶο ἴθ τοοῦ οἱ ᾖθ5-6, απᾶ ο ἴπαῦ νο] ἴοτπ]ο [Πο] 

ἐθνῶν, ἐπ᾽ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 19 Ὁ.δὲ θεὺς τῆς 
Ὠβ[ΙοΏς: Ἠϊπα ΠἩ9] παΊοπς ε]λα]] Ἡορθ, Νου Ἔμιο ὅαο.ἱ 

ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ 
308 3πορθ ατηαΥ 1 γοι πΙτἡ 1] Ἅ1ογ βπᾶ Ῥθιισθ τὰ 

πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι, ἐν δυνάµει 
Ὠθ]εσίπρ, 3295 3ο "αρουπᾶ σοι ἵπ Ἡορο, Ἱπ ἍἢΛ})ΟΠΘΣ 

πνεύματος ἁγίου. 
οἑ [πε] βρρϊτιὁ "Ἠο]γ. ὦ 

14 Πέπεισμαι.δΕ, ἀδελφοί-μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ 
Ῥπαῦ “ατα 5ρεχἝααᾶεᾶ, παν ᾿ρχοίητοπ, "Α]δο "Ἠμγαειε 3 οοποεγπῖηας. 

ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ µεστοί ἐστε ἀγαθωσύνηε, πεπληρωμένοι 
ποι, Ίλπαῦ Αἶδο γοιχρε]τος Σα11 8τθ ΟΣ ΡοοᾷΠΕΒΒ, Ῥοΐηρ β]]εᾶ 

πάσης ” γνώσεως, δυνάµενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. 16 "τολ- 
πην ]] , Κποπ]εᾶρο, ὮῬεῖπρ αΏ]θ 815ο οποαποίπες {ο πἀπιοπϊρη. .Μοτο 

, Ἱ ν ” : » Γρ) λ Ιον , ε 
µηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν, Ῥάἀδελφοίὶ 'ἀπὸ µέρους, ὡς 
Ῥο]ᾶ1γ αριῦ 1 ἀῑα νπῖίο {ογοι, Ῥτούμτεπ, 1π ρασῦ, 88 

ἐπαμαμιμνήσκων ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν µαι 
τεπα]παίτπρ ποι, ΎῬθοβμβθοξτηθ Ρε π]ηῖοἃ ΊΤβΒ ρίνοη Το πιθ 

ευπὸ! τοῦ θεοῦ, 16 εἰς τὸ εἶναί µε λειτουργὸν ἄ]ησοῦ χριστοῦ! 
[ολ ὸ οά, 4ος 3Μο 399 Ἴπιο ϱ πιϊπ]κίος οξσδεδας Οπτὶας 

εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 
4ο ἴπο παῦΙοΠς, πάπαϊπ]ςίοσῖηρ ἵπ 5αοχθᾷ 5εστιοθ ἴΠθ ρ]αάὰ ὑϊάϊῑπρς οἱ οἀ, 

ἵνα γένηται ἡ -προσφορὰ τῶν ἰθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη 
ὑπαῦ παὶρΏῖ Ῥο {πο οΕυτῖηρ πρ οἳ ἴΠθ ΠβΙοΠΒ βοοορία)]ο, Βαπουιβοὰ | 

ἐν  πνεύµατι ἁγίῳ. 17 ἔχω οὖν 3 καύχησιν ἔν χριστῷ 
Ὦγ [Ππθ] βΒρίϊό "Ἠο]γ. 1 Ἠαπο {ΠεχΘΕοΟίθ ἸῬοββίπς Ἅᾖ Ομτίας 

Ἰησοῦ τὰ πρὸς Ιθεόν' 18 οὐ.γὼὰρ τολμήσω ἔλα- 
Ἴθειβ {[ᾳ5 1ο] {πο ἐπῖπρε ρεγύαλπίπρ ὑο οά, ΈοΟΓ Ὡς ψ]] 1 ᾖατθ: 

- ΄ Γ Ι -- 

λεν τι ὧν οὐ κατειργάσατο χριστὺὸς δι ἐμοῦ, εἰς 
εροακς απγίµίτπρ οξ Ψηβῦ ποὺ “ψόσκεᾶ "οαῦ Οµτῖ Ὦ πι, {ος [1μθ] 

ὑπακοὴν  ἐθνῶν, λόγῳ καὶ ἔργῳ, 19 ἐν δυνάµει ση- 
ομθᾶῖεπσρ οἳ Γ1π6] παίΙοπΒ, Ὦγ ποτά απᾶά ποτ], 1π 116] Ῥοπες ο 

µείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος "θεοῦ"' ὥστε-με 
9ἶρη απάἀ ποπᾶροτ, Ίπ[ίμπε] Ῥοψος οἱ [116] Βρὶσῖυ οἳ ἄοά; εΒο 88 ος .. 

γενέσθαι Ώεσβτωρ Ιητ. 5 -Γ λέγει 165 
7 επαινεσάτωσαν ΗΤΤΑ. 3 Ἔ της[Α] 
ο ἀπὸ ΤΤ/. ἆ χριστοῦ Ἰησοῦ 1ΤΤΙΑΥΓ. 

ἔτι λαλεῖν Ι11ΊτΑΥ. Ἀ ἁγίου Ἠοὶν (Βρ]χὶ0) 

ἕ--- Τησοῦν ἨΤΊτΑ. 

υ--- ἀδελφού 1 τη[Α]. 
{ -- τον αΏΤΤΓΑΥΗ. 



αν Ὁ- ΕΟΝΑΝΕΟΘ 

ἀπὸ Ἱερουσαλὴ καὶ κύκλ οι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρω- 
ο, σαταῖαα, βπᾶ ἵη -..- μέχς τη πα, σωρό ος 

κέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ χριστοῦ: 20 οὕτως δὲ Ίφιλοτιμού- 
ῬτεβεῬεᾶ πο βἰπά Πα πρς οἱ ἴπε τος Ξπᾶ 5ο ἆτη- 

υ- εὐαγγελίζεσθαι, οὐχ ὕπου ὠνομάσθη Χριστός, 
1 μμ θεα Ὠκα εἶμα ρίσρς, πος πΊετο "ιβ 'Ῥηβτπεὰ ᾿Ομτὶξε, 

ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεµέλιον οἰκοδομῶ: 91 ἀλλὰ καθὼς 
Ειαξ πο προσ αποίλετς «{δΞοππᾶκίον 1 πιαῖ]σηί Ὀπ]]ᾶ ; Ῥπὲέ αβεεοτάῖπρ 88 

γέγραπταε, Οἷς οὐκ άνηγγέη περὶ αὐτοῦ, ὄψον- 
μας Το τεΊοτα ο... ικα Ἠπτα, πείσει 

ται καὶ οἳ οὐκάκηκόασιν, συνήσουσιν. 23 Διὸ καὶ ἔνε- 
βοε; απᾶ {λος λαέ Έφτο ποῦ Ἠεατᾶ, ΕΠΙ ππαετείαπᾶ. Ἠνετεξοτε 8150 1 τυρς 

κοπτόµην Στὰ πολλὰ" τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. 328 νυνὶ δὲ 
Επᾶετεὰ ασ πτωεξ Στοτα οοποῖηπς ᾖἵτο τοι. Ῥπὲ ποτ;, 

µηκέτι τόπον ἔχων ἔν τοῖς κλίμασιν.τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ 
πο τος --- σα. 19 πες τλοασεη Ἀπᾶ 3 “Ἱοπρίπς 

ἔχων Ἰτοῦ' ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ ''πολλῶν' ἐτῶν, 94 ὡς "ἐὰν" 
--- {οςοπιθ {9 Ψοιυ {ος ΤΑΑΠΥ --- πτΏεπετετ 

πορεύωµαι εἰς τὴν Ὑπανίαν, 9ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶςἹ ἐλπίζω 
1ΤΙΑΥ Ρο Βραῖη, 1 ν] οοπιθ το ος :  3Ι5πορε 

γὰρ διαπορευόµενος θεάσασθαι ὑμᾶς, καὶ Ρύφ'' ὑμῶν .---- 
{ος εοῖπε τῃτοπρΏ τοςεε --- νπ γοα το Ῥε ςεξ 

Φθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον --- µέρους ἐμπλησθῶ. 
Σοτπατὰ ὨὈήῶνετ, Ἡ ο Σοα Λτευ φατν ᾖ1 εποπ]ὰ δε Ξ1εᾶ. 

25 Νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς σαλὸν, διακονῶν τοῖς ἁγίοις. 
ῬΒτοέ τοπ 1ρΡο το εαν ἀοῖπρ Εεεττῖοε {ο {πε εβ]ηίς; 

26 αεὐξόκησαν' γὰρ Μακεδονία καὶ Αχαΐα κοινωγνίαν τινὰ 
Σος “πγετε τος είς. αΜποβᾶοτῖα "απᾶ "Αολαῖς ὃς ΞοοπίσΙυαῆον ᾿οετεαῖπ 

ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσα- 
{ο τοακε ᾷος Όὧλθ ..- οξ {πε ταϊπίς τσἩο Γατε] Πεταςε- 

λήμ᾽ 37 "εὐδόκησαν" γὰρ καὶ ὀφειλέται ταὐτῶν εἰσιν.' εἰ γὰρ 
ο πρ ν απᾶ “ἀεῦὈτοτβ τμειν ἍᾖτΤβεγ .τε; 1οσ 1 

τοῖς πνευματικοῖς. αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν 
19 {πεῖτ ερΙτῖος] μτπρε 5ρετηοϊραϊεᾶ 3τηβ:ΤΑΠΟΠΕ, 1πεγ ουβΏξ 

καὶ ἐν τοῖς αρα εικ ᾿λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 38 τοῦτο οὖν 
Ά]το η {πε ο αιγ Ἡμειρη {ο τοϊπ]ξέετ το ἔπεπα, Της {πετεέοτθ 

ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάµενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, 
Ἠατήπρ Επςμεᾶ, απᾶ  Ἠπτίπε τεα]εᾶ ἔο έλετα εἲας Ξταῖε, 
ἀπελεύσομαι δι ὑμῶν εἰς "τὴν" Ὑπανίαν. 399 οἶδα δὲ ὅτι 
1 τη] 5εν ος ο σοα Ἅἀπίο Βραῖη, Απιᾶ 1 Ἐπονγ {Πβε 

ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς, ἐν πληρώματι εὐλογίας 'τοῦ εὐαγγελίου 
οοπαῖτς το ποα, Ἰπ Σπ]πεξξ οἑ πε οξἑ {πε ρ]αῖ Πα ιπρε 

τοῦ" χριστοῦ ἐλεύσομαι. 90 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, Τἀδελφοί,' διὰ 
οἳ Ομταεὲ 1 εΏα]] οοτωθ. Ῥαϊ 1 εχ]ιοτό ποα, ο ερ νία Γη 

Γοῦ κυρίου ἡμῶν -- χριστοῦ, καὶ διὰ τῆς ἀγάπης τοῦ 
οἩςτ Τοτᾶ 1εξεας Οππτεε, Ἀπᾶά Ὁν τε 1οτε οξῖλε 

πνεύματος, συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαϊς ὑπὲρ 

Ῥραης, 2ο εἰαῖτε {ορείπετ παν τα Ἰπ Ῥταγοτς 3ος 

Εμοῦ πρὸς τὸν θεόν' 91 ἵνα ἀπὸ τῶν ἀἄπει- ῥυσθῶ 
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ᾷτοπα ζεταςαῖεσα; απᾶ 
χοαπᾶ αρσοπί απῖο Τ]- 
Ἱπτίεατα, Ι Ὠατε Σπ]]ψ 

Ὠεα {πε ϱοςρε] ος 
που, 20 Ύεα, «ο Ἠπτε 
μα εἰω]πεᾶ ἵο ῬτεβεὮ 
1η9 ΡοξΡε], το ν Ώετε 
Οιτῖςέννες πατηςᾶ, ]εςέ 
1 ελοαπ]ᾶ Ῥπϊ]ά προν 
αποϊΏογτοκπ)ςζουπύα- 
Ώου : 21 Ὀτπί ας ἵΐ 15 
πτ]ίεπ, Το νιὮοια Ὦθ 
πγβξτιοῖ εροχεπ οξ, ἔνεγ 
ςΏα]]5εε: βτιᾶ ἔἶνετ εἴαξ 
Ώαβτε πο Ἠεβτά εἶαῖ] 
ππᾶεχξίαπᾶ. 3955 Ἐοτ 
πας «βΏ5ε 81501 Ἠμτο 
Ὄεεπ πιποὶ Ἠιάετεᾶ 
Στοτα εοταῖπς ἵο τοα. 
25 ΕΒπΐ πον; Ἠπτίης πο 
τηοτε Ῥϊποε 1η ἴπεςθ 
Ρ8Σί8, απᾶ Ἠπτῖης 8 
Ρτεβῖ ἀεξιτεΓπεξεταατγ 
πεατς Το οοπιε ππῖο 
τοι; 24 πΊεπεοετετ Τ 
τακε των Ίοπτηεγ 1πίο 
Ῥραῖη, Τ πα] οοταε το 
τοα : {ος 1 {ταςί ἴο 5εθ 
ποα ἵπ ταν ΊΟΠΣΠΕΥ, 
Ἀπάᾶ {ο ὂε ὈτοαιρΏτ ον 
τὴν Αν πα πεγσγατά 
Ὦγ τοι, 1 Πτςι 1 νο 
εοτιεπΏαβί Ε]]εᾶ σοι 
τοατ οπραπ”. 25 Βας 
τον 1 ϱο ππῖο ζεταξ- 
Ίετα ἵο ταϊπ]ξίετ ππῖο 
1πε εαϊηῖς. 26 Έοτ 15 
Ἠβ{Ἡ ρ]εαςεᾶ ΤΊἨετα οξ 
Ἀ{πβοεᾶσπῖς απᾶ ΑεἨαῖη 
Το ΤΙΘΧε α ορτῖαῖτ «0Π- 
ἀπιυπᾶοη Ξοςτ {πε Ῥους 
Εβῖωῖς τπΙςἩ ἆτε εξ 
«/ετωξα]ετα. 27 Τί Ἐβία 
Ῥρ]εκξεεᾶ ΊἨετα τετῖ]σ: 
Άπια Τηεῖτ ἀεὈίοτς {πεγ 
3τε. ΈἘοσ 1 {πε 6επ- 
τῑ]ες Ώατε Ῥεεη πιπᾶθ 
ρατίἈκετς οἱ Επεῖτ «Ρ]- 
χτθας] {π]πρε, {ἰπεῖς 
απίγ 15 8Ίξο {ο ποπῖ- 
ξὔετ πτιίο ἴπετη ἴτι οας- 
πια] ἔμαπρε. 28 πει 
Τπετείέοτε Τ Ώπτε Ρεῖ- 
Ξοττωθᾶ ΤῆΠῆξ, απιᾶ Ώβτε 
ερα]ρᾶ {ο Ίπεπι 19158 
Σταῖς, 1 ὉπΙ] οοτοε Ὁγ 
ποτ 1πίο βραῖπ, 99 Απά 
1 πι επτε ἐλαῖ, νΥπεη 
Ί οοπιε ππίο του, 1 
«811 «οπως πι τμε Σπ]- 
Ώεξε οἱ τηε Ἐ]εξεῖτν οξ 
{πε ροξρε] οἳ (λιτ]ς. 
30 Νον 1 Ῥεεεεεη χος, 
Ὀτείητεπι, {οσ {ηε Τοτᾶ 
ὕεεας Οπτιςες ε-ξε, 
Απιᾶ 2οχ τηε Ίοτεοξ τΏθ 
Ῥρῖταξ, Ὠιαί τε εἰτῖτο 
{ορβεῖλετ πΙξὮ τηε 1π 
γομγ Ῥβγετς ἵο 6ο 
Σοχ τηε; 5] τηβῖ Ττοαγ 
νο ἀελτετεᾶ Ίοπι 
1Πετα ἔλαῖ ἂο πος Ὄε- τοθ το Εοᾶ, Επαῦ Ττοςν Ῥε ἀεπετεᾶ ΐτοτι 1Ἠοβε ὨῬεῖηπβ Ίτετε 1ω Ζαᾶξα- απᾶ 

θούντων ἐν τῷ Ἰουδαίᾳ, καὶ "ἴνα" ἡ "διακονία" µου ἡ ἔμαῦ τα εεττῖος τΥἩ]ο 
ἀϊεοῦεᾶίετς ἴπ φπᾶεα: απᾶ Όας Ξξεττῖοε Ίχωγ πυἙᾶςἩ Πς] 

: ΣΦιλοτιμοῦμαι 1 απι Ατοβ]άους τας. Ε πολλάκις 1. 1 [τοῦ] ας τα [κανῶν ΤτΑ, 
.. ἂν ΣΤΤτανγ. 9 -- ελεύσοµαι πρὸς ὑμᾶς ασττ΄Ανν. Ρ ἀφ' 1Α. α ηὐδόκησαν Τττ. 
Ξ εἰσιν αὐτῶν ΙΤΤτΑΤΡ. --την ΤΤΊτΑ. 
----ἵνα τπτ. ρα οσετί»β οἱ σι{ί5 1. 

τ--- του εὐαγγελίου τοῦ Ε6ΙΤΤτΑΥΓ. Σ [αδελφοί] Αα. 
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1 αυῦο Ίος 1οΓάΜΑΊθπι 
ΧΏΠΑΥ Ὦθ αοοερἰοᾶ οἳἑ 
11ο εαἰηῖς; 32 ἐπί ΙΤ 
ΙΠΑΥ 2ΟΠΙθΘ Ἱπίο γοα 
ππλτη ος Ὦσ Όμο νη]] 
οἳ ἀοά, απᾶ ΤΙΑΥ πα 
γοα τὸ τοβγθε]οᾶ. 
38 Νων {πο ἄοᾶ οἑ 
Ῥθ8σθ ὁ6 γη (] γοι β1], 
Ἅπιρη, 

Χγι. ἹἸ οοπιπιεπᾶ 
ππῖίο 7οα ῬΠοῦο ουσ 
Βίος, ὙγΏΊοὮ 18 Αα 8οΓ- 
ταπὺ οἳ 11ο οἨτατοἨα 
ψ/Ἠ]ο] ἶ5 αὖ 6οποηχεα;: 
2 Ὀ]αῦ Υθ τεσείγο Ἠος 
«π ἴηθ Τιογᾶ, 38 Ὦθ- 
οοποεί κβαἰπῦβ, απᾶ 
"λαῦ γθ αβθὶδὺ Ἠεσ ἵπ 
ὙνΠαίποεγετ ὮὈῬπβδίπεςς 
5ΏΘ Ἠπίῃ πεοθᾶ οἳ τοι: 
Σοτ βΏθ ἨβίἩπ Ῥεεη Αα 
ΒΙσΟΟΟΙΤΕΣ οἳ ΤΙΒΗΏΥ, 
Ἀπᾶ οἳ ΙΠΩΥΕΕΙΕ ε]ςο. 
3 ἀτεεί Ἐτ]βοῖ]] απᾶ 
Αα απ] ΠΙΥ ἨεΙροβ Ἰπ. 
ΟἨτ]6ύ ᾖθβαβ: 4 π]ο 
Ὢλγνο ος ΠΙΥ 119 Ἱαϊά 
ἄοππ ἰποῖτ οππ ποθσ]ς: 
παπ{ο ποσα ποῦ οΠΙΥΙ 
Ρῖνε (παπ]ς, Ῥα{ Α15ο 
Α]] 1πο οἩιχοᾗθβ οἳ 
τηο επΠ/1168, 5ὃ Τ]κε- 
πηῖςο ϱγεεί ιο οπατοὮ 
ἆλαί 18 1η Τπεϊσ ποιβθ, 
Βα]αΐθ Τπγ Ἠπε]]ρε- 
1οτεᾶ Ἑραπείαβ, πλο 
18 ἵπο Αταύξτυϊί οἳ 
Αολαία ππίο Ολτῖςί, 
6 ἄτεθῖ ΜΑτγ, ἩἩο Ὦθ- 
βἰογγεᾶ τιἁςοἩ Ίαροιας 
ου πβ, 7 Βα]αίοθ Απ- 
ἀτοπίοιβ απᾶ ουπῖα 
η, «ΙΠΑΙΙΘΏ, απᾶ πι 
4Θ6Ι1οΥ/ΡΓΙΞΟΠΘΥΗ, Το 
ΥΘ ΟΣ ηοίθ ΑπΙΟηΡ ἴ]Ἡθ 
ΒΡΟΒΙΙ68, ο 48ο 
ππετο η Ομτ]ςί Ῥεξοτθ 
πηθ, 8 ἀτεοῦ Αππρ]]ηβ. 
πηΥ Ὀοθ]οτεά Ἱπ {ἴ]μθ 
1οτᾶ, 9 Βα]ιίο Ὅτ- 
Ὅαπε, οἳσ Ἠε]ρες; Ἰπ 
Οµτὶςί, απᾶ βΒύαςἩγβ 
ΤΩΥ ωο]ογοᾶ. 10 Βα]αΐἱθ 
Ἀρε]]θς αρρτοτεᾶ Ίπ 
Οµς6ὔ, ῥδα]αΐθ ἔπεπι 
πυΏΙοἩἈ 31ο οἳἑ Ασγίβ- 
τορα]ας’  ᾖΠομβελμο]ᾶ. 
1] βΡα]αΐθ Ἠετοάῖοι 
ΤΗΥ ΚΙΠΡΩΙΑΠ, Ατθεῦ 
Ίπεπα ἰλαῦ Ὦοθ οἳ {1θ 
Ποιιδελοῖᾷ οἱ ΝατοϊββΒ, 
πτΏΙοἩ ατθΙΏ 119 Τιοᾶ. 
12 Βα]πίο ΤσΥΡΠεΠΕ, 
Ἀπᾶ ΤΓΥΡΗΏοΟΣ8, ὙΠο 
Ίβροασ 1π ἴπο Τιογᾶ. 
Βα]ιΐθ 
Ῥοχεία, πἩ]οἩ Ἰαροιταά 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ. 

Σείς' Ἱερουσαλὴμ εὐπρόσδεκτος 3γένηται τοῖς ἁγίοις"ἳ 99 ἵνα 
Σοχ 1εγαβα]θπι 

»ἔν χαρᾷ 
1π 1ο 1 τιβγ σοπαθ 

«ισυναναπαύσωµαι ὑμῖν.ὶ 
1 πιαν ῬοχοξτεβΏθᾶ ντα 

αοσερίαΡ]ο 

το γοα 

γοι. 

πάντων ὑμῶν. ἁάμήν.! 
381 γοι, ΑπΙΘΗ, 

ΣΩΑΥ 6 ἍήΤο1πο9 Βαἰπία ; 

ἔλθωϊ πρὸς ὑμᾶς διὰ 
Ὁγ [Μπο] 

99 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης 
Απά {1ο ἄοὰ 

θελήµατος 
σι] 

ΧΥ, ΧΥΙ. 

τπαν 

Ὀρεοῦ,! «καὶ 
οἑ ο, απἁ 

μετὰ 
ο Ῥομοο (096) πα 

16 Συνίστημι.δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡμῶν, οὔσαν 
Ῥπϊ 1 οοπιπιεπᾶ ἴογοα ΈἘῬμπωνε, 

διάκονον τῆς ἐκκλησίας τῆς ἐν «Κεγχρεαῖς"' 3 ἵνα [αὐτὴν προσ- 
1π πεγγαπῦ οΕ1πθ αββθιπῬ]Ιγ 

δἐξησθεῖ ἐν  µκυρί 
χθοθῖγθ Ίτπ Γ1Ἡ6] Τιοτὰ τγοτμΙ]γ 
. το « - 

ἓν φ.ᾶν υμῶν 
1π Ὑλαίογοχ 108 Ἴγοα “919 'τααγ ο δρα Τη: 

ΟεποΏτθα ; 

ος Εἱδύες, 

τλαῦ 

Ῥεΐπρ 

Ἡετ Ἅ7θΤΙΑΥ 

ἀξίως τῶν ἁγίων, καὶ παραστῆτε αὐτῇ. 
ΟΕ βαἱπίβ, Απᾶ 7θταΥ αββὶεί ος 

Ἀτῦεσ/ 20Σ 85Ο 
πράγματι’ καὶ γὰρ ξαύτη! προ- 

589 ϱ βὰς- 

στάτις πολλῶν ἐγενήθη, καὶ Ἀαὐτοῦ ἐμοῦ. ὃ ᾿Ασπάσασθε 
οοµτετ ΟΕ ΠΙΑΠΥ 

Ῥτ]δοῖ]]α, απά 

βα5, (π]ο 
ε. τ ῃ ον 
ὑπεθηκαν, οἷς οὐκ ἐγώ 

Ἅλοπι που ᾿ἹΙ 1914 ἄοπα: 

Ἠ88 Ῥεθε”, 

Πρίσκιλλαν! καὶ ᾿Ακύλαν τοὺς συνεργούς.-µου ἓν χριστῷ Ἰη- 
ΤαΥ 4Θ]10Υ/-ΥΓΟΣΊΚΟΓΒ 

ὁν. ἑαυτῶν τράχηλον 
ἵτ οππι 

απᾶ 

Ααπί]ᾳ 
.. 

ταΥ 11 

1οπ]γ 

3ΠΙΥΡΘΙΕ 

σοῦ. 4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆςμου τ 
{ 1ος Θ 

Τλβη 

αοὲ 7π9, 

Μπεῖτ 

ας, ναυ 

19 

Ρα]αΐθ 

Ομτ]ας σο-' 

πες 

όνου εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ς ευχ 2 
81ο αἱ] ᾖἴπθ 

.) ΄ - 7 - ο ν . 2 ιν) - 3 ’ 

ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν' ὅ καὶ τὴν κατ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. 
ββδεπου]1ου οἳ ἴπθ παίΙοΒ,) απᾶ Τἴηθ 1.0 Ἠομ5θ πεῖτ 1β88ΕΠΙΡΙΥ. 

, ε] / Ν α] ΄ «/ ” κ . μ] 
ἀσπάσασθε ᾿Ἐπαίνετον τὸν-ἀγαπητόν-μου, ὃς ἐστιν ἀπαρχὴ 

Βα]πῖθ Ἐραρποῦιιβ 1ΩΥ ρθ]οτεᾶ, «Πο 18 Ἡἃ Βχβῖι-τυῖς 

τῆς Χ᾿ Αχαΐας" εἰς χριστόν. 6 ἀσπάσασθε ΙΜαριάμ,! ἥτις πολλὰ 
οἳ Αοληΐς {ος Ομτῖες, δα]ιῖθ Μαχγ, πιηο ἈπιμσἨ 

ἐκοπίασεν εἰς '"ἡμᾶς.ὶ Ἰ ἀσπάσασθε ᾿Ανδρόνικον καὶ Ἰουνίαν 
Βα]αῦς 

τοὺς συγγενεῖς.µου καὶ συναιχµαλώτους µου οἵτινές εἰσιν 
α]ηρουιχεά 1ος τ5, 

ΤΑΥ ΚΙΠΒΠΙΘΕΠ. απᾶ 359110Υ/-ΡΕΙΒΟΠΘΣΑΒ. 

Απιαάτοπϊοις 

ἤ 
Τσ, 

απᾶ ουηίας 

Νο ΑΘ 
ο . - , , εν ῃ Αν ο -. η , Π 
ἐπισηµοι εν τοις ἀποστόλοις, οι και προ εμου γἐγονασιν 

ΟΕ ποῖθ ΑΠΙΟΩΡ ἴἨθ ἈΡοςί]θῬ ; Ν/ΠΟ α1βο Ῥείοχο ΧηΘ Ὢετθ 

ἐν χριστῷ. 8 ἀσπάσασθε 5 Αμπλίαν! τὸν. ἀγαπητόν.µου ἐν 
ἵπ Ομτῖαῦ, δβ]αΐθ Απιριας ΙΩΥ Ῥοθ]ογεά 1π Γ1πο] 

΄ ιά ΄ » μι Ν λα ς -- ” Ῥ. . Ἱ 

κυρίῳ. 9 ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Ῥχριστῷ, 
ουχ Σε]]οψ/-π/οχ]κος. ἶ Τιοτᾶ. ΒΑ]1ΐ5θ Ὄτραπας ἵπ  Οπτῖεί, 

καὶ Στάχυν τὸν. ἀγαπητόν.µου. 10 ἀσπάσασθε ᾿Απελλῆν τὸν 
απᾶ ΒΙΒΟΑΥΒ 1ΑΥ Ῥε]οτεά. α]αΐθ 

δόκιµον ἔν χριστῷ. ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν 
ἆμοςθ οἳ πο Πιοιβεπο]ᾶ] οἱ Ατῖ- Αρρτογεά απ Ολμτῖβῦ, 

στοβούλου. 
Βἰορα]πβ, 

Βα]11θ 

δα]αΐθ 

ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ τῶν 
581119 

Ἠετοάίοῃ. 

τπθ 

ρι- 
Ἀρο]]θΒ. 

11 ἀσπάσασθε 3Ἡροδίωνα" τὸν. συγγενῆ!.µου. 
τΏΥ ΚΙΠΡΙΠΙΡΗ. 

ἹΝαρκίσσου, τοὺς ὄντας ἓν 
ΊἨοβθ οξ {πο Πιοπβομο]ᾶ] οἱ λἱαγοίκεις, πΠο το ᾖπ[ίπο 

κυρίῳ. 19 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας 
Τιοχᾶ, Ββ]αῖθ 

ἐν 
ἀπ [4Π6] Τιοτᾶ, 

Ττγρηβρπα 

Ῥοχςῖς 

βπὰ 

1μο 

ΤσγρΏομβ8, 

Ῥε]οτεᾶ, 

7 ἐν οἵ τ, τοῖς ἁγίοις γένηταν ΙπΊτΑ. 3 ἐλθὼν (Ἠασίπρ ϱ0Π16) εν χαρξ π. 
οἳ [419] Τιογᾶ ζεεαςν.. 6--- καὶ τ; --καὶ συναναπαύσωμαι ὑμῖν τ{α]. 
Γπροσδέξησθε αὐτὴν ΠΠ. 

κ᾿Ασίας Αδί8 ΟΙΤΊτΑΥΓ. 
ο Αμπλίατον Απορ]ίβζις τΊτΑ. 

: Γἀσπάσασθε .,., κυρίφ] 1, 

ΟΙ.ΤΤΓΑΥΓ. 

1ΤΤΙΑ. 

Σ συγγενῆν τς. 

1 
Ε αὐτὴ ΑΠΤΑΝ. 

Μαρίαν ΙΤτΑ. 
Ρ κυρίῳ [116] Πιοτὰ 1, 

Ἀ ἐμοῦ αὐτοῦ 1ΤΊτΑ. 
α ἡμᾶς γοι ΙΤΊτΑ. 

4 Ἡρωδίωνα αὐΤΊΤΑΥΥ. 

[αμήν] Ό. 
1 Πρίσκαν Ετὶθοὰ 

πλο 1αρους 

κυρίῳ. "ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ 
Βα]α1θ Ὢπο πας 

Ὁ κυρίου Ἰησοῦ - 
ο Γεν-τ 

3 γέγοναν 



αγΙ, ΒΟΜΑΝΑ. 
ἐκοπίασεν ἐν κυρίῳ.! 19 ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν ἐκλεκτὸν 

ἸαῬοιχθᾶ  ᾖἵπ [πο] Τιοτά, Βα]αίο Ἠσπέας . ἴπθ οἩοβθἩ 

ἐν Ἁκυρίῳ, καὶ τὴν-μητέρα.αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. 14 ἀσπάσασθε 
Ίπ [1πε] Τιοτᾶ, απά Ἠ18 πιοίπος αἈπᾶ ππ]πο. Βδα]αΐθ 

"Ασύγκριτον,! Φλέγοντα, "Ἑρμᾶν,! Πατρόβαν, "Ἑρμῆν," 
Αργποσϊθας, Έπ]ερου, Ἠθιτακς, Ἐπΐτοῦας, Ἠεισπιεβ, 

τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. 15 ἀσπάσασθε Φιλόλογον 
Ὁθ ἈἉπια μετα Ἅᾖ"τείητεΠ, α]αΐθ ῬλΙ]ο]οραβ 

Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν. ἀδελφὴν.αὐτοῦ, καὶ Ὀλυμπᾶν, 
σα]ΐᾳς, Νετεις απᾶ Ἠ]8 βἱδίος, ππᾶ Όἶσπιρας, 
ν ν) 2 - ΄ « ΄ 2 ΄ 2 ΄ 

τοὺς σὺν αὐτοῖς πάντας ἁγίους. 16 ἀσπάσασθε ἀλλήλους 
3μμο πα Σίπεπα αα]1] 5βα1πῦφ, Βα]αίθ οπε αποίΐπετ 

καὶ 
Απά 

καὶ 
Ἀηᾶ 

καὶ 
θηᾶ 

4958 
1πποἩ ἵπ' ]θ Τιοτάλ 
19 Βα]1αΐε Βάις οἵιοσοπ. 
Ίπ ἴπο Τιοτᾶ, απᾶ η] 
πηοίπεςτ απᾶ Ἅπ]πρ, 
14 Βα]αίο Ακγποχίὔπβ, 
Ῥ]]εροπ, ἩθΓπιθβ, Ῥα- 
10928, ἨθΙΠΙΘ8, απᾶ 
119 Ῥτοίητον πΥΠΙοἩ οτε 
σπὮ 1ηΠθπα, 15 Βα]αίθ 
Έμ]Ι]ο]οραβ, απᾶ σα α]ΐα, 
Νετευβ, απᾶ 18 βἸβύος, 
Ἀπᾶ ΟἼσταρας, απἀ α]] 
1πθ βαϊπῖς ν/π]ο] ατα 
πι οἩ ὕμεπα, 16. βα]αίο 
0Π6 αποϊπεσ γη αη 
Ἠο]γ]5ς, ΤΠ οἩπτοἩθΒ 
οἳ Οπτ]ςύ βα]αίε σοι. 

ἐν Φφιλήματι ἁγίῳ. ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι Σ τοῦ 
νι κα λάς8 1βα]αίθ τοι πο “αββεπιρ]]θβ 

οιστοῦ. 
οἱ «Ομσῖςξ, 
17 Παρακαλῶ.δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχο- 

Ῥαἡ Τ εχποσῇ οι, Ὀχθίητες {ο σοπδἰᾶες ]οςο πο 3α1ν]- 

στασίας καὶ τὰ σκάνδαλα, παρὰ τὴν διδαχὴν ἣν ὑμεῖς 
Βίοης 5απᾶ “οβιςος 5οξ «0Ώθποθ Ἰοοπίχασγ 5ο 5ί1ε 19τθροβύπρ 11νγΠΊοἩ 13Υ9 

ἐμάθετε, ποιοῦντας' καὶ Σἐκκλίνατεϊ ἀπ᾿ αὐτῶν. 18 οἱ γὰρ 
α]εατηῦ, 1ΑΚΟΘ, οπά ΤΠ ΑΑΥ Ίτοπ ᾖΤΠεπ, Έος 

. ” / « ” τ 1 ο ῤ ) ) 

τοἰοῦτοι τῷ.κυρίῳ.ἡμῶν "]ησοῦ' χριστῷ οὐ.δουλεύουσιν, ἀλλὰ 

1ΗΟ17. 

ΒΙΟ 5οαχ “]ιοτά 5Ἱερα "Οπεῖευ 1βρχγο Αποῦ, Ῥας 

τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ' καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας 
9λοῖσς οπΏ. ωοθ1]γ, απᾶ ὃν Ἐῑπά ερεακῖηρ απᾶ Ῥταίςθ 

3 »ω 3 ΄ . » ς 4 ε ο» ε µ 
ἐξαπατῶσιν τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 19 ἡ.γὰρ ὑμῶν ἡἑπακοὴ. 

ἀεορίνο 'πθ ἍἨθατίβ οξἑ {πο Ἰπποσθηῦ, Έοχ πο Σοέ3γοι 1ορεᾶίεποθ 
2 ΄ 2 ’ » ϐ, ΄ τμ 3 ι ς - Ἱ] ’ μ 

εἰς παντας ἄφικετο' "χαίρω οὖν το.εῷφ ουμιν. θέλω. δὲ 
5µο δρ]1. “τεασλεᾶ. Τ τε]οίσθ ἴΠεΓΘξοχθ ὁοποετπηῖπᾳ τοι; ΌῬαῦ 1 νὶςᾳ 

ὑμᾶς σοφοὺς Όμὲν! εἶναι εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀκεραίους δὲ. εἰς τὸ 
ἴσοα ππΙβθ το Ῥθ [α5] Το ροοᾶ, Απᾶ Βἱταρ]θ το 

κακόν. 390 ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν σατανᾶν ὑπὸ 
οτί]. Ῥαῦ {πο ἄοᾶ οξρθιβςο π]] Όσγα]βο Βπίαη ἍΊπᾷεγ 

τοὺς.πόδας.ὑμῶν ἓν τάχει. ἡ χάρις τοῦ κυρίου. ἡμῶν ᾿]ησοῦ 
γοιχ 26ος ΕΠοσΏ]γ. ΤΠο9 βταςς οἳ οἳςσ Τιοτᾶ 16βιβ 

εχριστοῦϊ μεθ’ ὑμῶν. ἆ 
Οπτῖες ᾖ{Ποα] ππίπ τοα. 

21 “"Ασπάζονται! ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός.µου καὶ Λούκιος 
1 σα]α{θ λδγοα "ΤΙπαοίμεις 3πιγ 3Σε]]ογ-πποσΚεςαπᾶ »Ταοῖας 

καὶ Ἰάσων καὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς-µου. 23 ἀσπάζομαι 
«απᾶ Ίή8βοπ απᾶ οβοβίραίες 19ύΩΥ 1ΧΙΠΑΙΙΕΠ. 3οςρ]αίε 

ὑμας ἐγὼ Τέρτιος ὁ ράψας τὴν ἐπιστολὴν ἓἔν µκυρίῳ. 
Ἄλοα ΑΙ ᾖαδΏετίϊπς 16ύ/ΗΟ 1 πχοῖο 185ί19 αχ9ρρ]ρί]ο 1π Γπ9] Τιοτᾶ, 

20 ἀσπάζεται ὑμᾶς Τάϊος ὁ ξένος µου καὶ Ἱτῆς ἐκκλησίας 
3ρλ]αίθς γοαι Ἰᾳαΐαπβ, πο ἩἨοεῦ ΟΕταθ Απᾶ οΕἴμο 3αβεεπιδ]σ 

ὅλης.! ΄ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος ὁ οἰκονόμος τῆς πόλεως, 
αγ/]ιο]θ. α1αςρ]πίρς Ἴγοα Ἐταβίας “πο Σεἰεπατᾶ 50Ε7419 Λ5οἱγ, 

καὶ Κούαρτος ὁ ἀδελφός. 34 ΞἩ χάρις τοῦ.κυρίου-ἡμῶν 
Σαπᾶ ἈΙ9ρπαατίας 11119 13ρχοίμοτ. Ἐπο µρταςϐ οξ ο Τιοτᾶ 

Ἰησοῦ χριστοῦ µμετὰ πάντων ὑμῶν. ἁἀμήν.ὶ 
ρΟτ] Οµτῖςες 0ο] να 1911 σοι, ἍΑΤΙΘΠΗ., 

17 Νου 1 ῬεβθεοἩ. 
γοα, Ὀτείμτες, τηατ]ς 
ΤΏεπα υυΏΙοἩ οβς5θ ᾱἷ- 
ΨΙΦΙΟΠ8 απᾶ οΠΕΠΟΕΒ 
ΟΟΠΊΤΓΑΣΥ ο Ίἴπο ἀἄος- 
ἐτίπο ὉΠΙοἩ τθ Ἠατο 
1εατπεᾶ; απᾶ ανοῖά 
ὕποτα, 18 Εοτ{πεν ἐμοῦ 
8Γ6 ΒΙ16] βεχγο ποῖ ους 
Τιοτᾶ Πεξιβ Οητ]5ί, Ῥυς 
ολεῖς οὗΏ Ῥε]]Σσ; απᾶ 
Ὦγ ροοᾶᾷ ποτά απά 
Στ, ΕρθεοΒθ5 ἀεοεῖνθ 
Τηο Ἱερτίς οξ 1Π9 βἶτη- 
Ῥ]6. 19 Ἐοχ γουτ οςο- 
ἄἴθιιορ 18 60Π1θ αὈχοφβᾶ. 
απ{ο α]] πιεπ, 1 ατα 
Ρ]πᾶ ἴπετεβοτθ οπτουσ 
Ῥεμα]{: Ῥατγεῦ1 ποι]ά 
ἨἸανο γοι ῄπ]θο ππίο 
τπαῦ τν/η]ο] 18 ροοᾶ, 
απᾶ Εἶπαιρ]ο οοπορτηίπᾳς 
εν]]. 20 Απάᾶ ἴπο ἄοά 
οἳ Ῥεβσθ πΏα]] Ῥχαίβε 
ΒαΐΛπ απάεσ γοιτ {εοῦ 
ΕΠοΣχΩ17. ΤΠοθρταςε οξ 
ος Τιοτᾶ πθ6δας Οτο 
ὃε πηϊίἩ οι. ΑππΠΕΠ. 

21 Τϊταοίπεας ΤΙ7 
πυοχκ{ε]]ον;, απᾶ Ἱα- 
οἵμςδ, απά 6745οπ, -απᾶ. 
Ῥοβίραΐεσ, παν Ἱπς- 
ΊΩΕΠ, 5α]αΐζε τοι. 292Τ 
Ἠεχτίας, ὙἩΠΠπο πτοίθ 
Μληῖς ερῖδέ]ε, 5α]αΐε τοι 
4π {πε Τιοτᾶ. 25 1 
1ηΊΠθΘ ος, απᾶ ὁψ ἔλπο 
π/πο]θ οἈατοἩ, 5α]α Μετ 
σοι. Ἐταδίας 1Τηπθ 
οἩαπιρετ]αῖπ οἳ 1πΠθ 
οι εα]α{είἩ τοα, απᾶ 
Ωυρτίας Αα ὉὈτοίπεγ. 
24 Τηθ ρτασς οξ ους 
Τιοχᾶ ἆθβας Οὐτῖςι ὂδε 
πι ῃ γοι α1]. Άπιοῃ, 

ε᾿Ασύν-τ. ὅ Ἑρμῆν ΙΤΤτΑΙΓ. π Ἔρμαν ΙΤΊΤΑΥ. χ -- πᾶσαι 
απγτεΑἹν. 5 ἐκκλίνετε ΤΊτ. .-..']ησοῦ αΙΤΊτΑΥΥ. 
δ-μεν ΗΤΤΑ. αᾱ--- χριστοῦ τ[ττα]. 4 -- ἁμήν ΑπΠΕΗ 8, ΄ χ μη 
ΜΙΣΑ. Ἅ{Γὅλης τῆς ἐκκλησίας ΌΤἼτα. ᾖΕ--- ύέΤδε24 Ιττ[Α]. 

81] (11ο αβεεπβ]1ες) 
3 ἐφ᾽ ὑμῖν οὖν χαίρω Ι.ΤΙτΑΥΓ. 

5᾿Ασπάξδεται Ἀδἱαιθῦ 



496 πΤΡοΣ ΚΟΡΙΝΘΤΙΤΟΥΣ Α. 1. 

«ποντοι ἴμί  3δἈΤῷ.δὲ  δυναµεγῳ ὑμᾶς στηρίξαι κατὰ τὸ εὔαγ- 
έ πορτα ϊνον ος την. ' . {ο Πῖτα ος . φον το ο νοα εεεοκάπε ον Ἄθλκα 

ο απ ασοσες- γξλιόν΄ µου καὶ τὸ κηρυγμα Ἰησοῦ χριστοῦ, κατὰ Ἅἅἄπο- 
ο. οι κος. µάΐπρε Ίπιγ απᾶ ἴπο ρχοσ]αχημθίοπ ο εσας  Ομτίαῦ, καεοοχᾶῖπς Το Α 1θΤθ- 

Ἰβήοπ οἳ Έμο πισείετγ, Κάλυψιν µυστηρίου ἈΧρόνοις αἰωνίοις  σεσιγηµένου, 
πνΏῖσὮ 1ν5 Ἱκορύ 5οοτεῦ Ἡ αμα. ἃ π 
Εἶπσο Γμοττοτ]α Ῥόρβτ, 1α{]οη οἳ [1ης] πιγςύοσγ π ἴππεβ οἱ ἴ]λο βρες Ἠανῖπρ Όοεπ Καρί βοοτοῦ, 

6 Ῥπὸ ποιν ἵς πιιάο 96 Φανερωθέντος-δὲ νῦν, διά.τε γραφῶν προφητικῶν, κατ' 
πππηϊτοςς, απᾶ Ὁσ πα Β ερβίος ον ς 
ἕ ον ]ρύανος οἳ {ο Ρτο- Ῥαΐῦ χαφᾶε πιαπ{θΒῦ ποτ, απά Ὦγ "ποτϊρίαχος "Ρτορβθῖίο, ασοοτᾶῖπᾳ Ίο 

Ῥποῦς, αοοοχἰπᾳ Μούμο ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα 
σοπηπιαπάπαεπε οξ ΤἨθ οοτατηρπβταςπό οἳ νἩο οἴθιπα] οᾶ, ἆο ορεᾶίεπον ἍοΕ ΣΑ ἴο  αἲὶ 
οτοτ]ας[ῖπρ ἀοᾶ, πιπᾶο “ Π 
ἄπονπι Το ΑΠ] παλίοπα τὰ ἔθνη γνωρισθέντο «97 µόνῳ σοφῷ θεῷ, διὰ Ἴη- 
30Σ ἴπο οῬεᾶίεποθ Οξ {ο πα/Ίοπβ Ἠρτίτπρ Ῥθρῦ πιπᾶς Ἐποσπη--- [1π6] ου] πο Εσᾶ, ἔμτοαρα ζε- 
Σαϊῦη : 27 νο θοᾶ οπ] - χ « , , . ..- ορ 
πν]ςθ, ὃε ϱ]οτ ἔἩτοιρα σοῦ ος ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἁμήν. 
μας ΟἨτιεῦ ος 6Υ6Γ. ΒΠΒ Ἠτῖςί, ᾖἵο νΊοτα Ὦο Ρ]οτ ἵο Ἅᾖἴπθ ΒΡΕΒ. ΑπιΘΗΣ. 

Επ, ορ ΄ 5 
Πρὸς Ῥωμαίους ἐγράφη ἀπὸ Κορίνθου, διὰ Φοίβης τῆς 

Το ᾖ[ἱπθ] Ἠοπιαβπβ πτῖνεα ἆτοπι Οοτ]πίΕ, Ὁσ ἜῬλωὺυο 

διακόνου τῆς ἐν Κεγχρεαῖς ἐκκλησίας.! 
βετταπῦ οέ11πο Ἄπ ἍΌεποεμπτει ἈββεεπιΏ]γ. 

ἨἩ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ.Ι 
ΤΗΕ ’το . ΡΤΗΕ ΞΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ5 ΞΕΕΙΡΤΙΒ 3ΕΙΒΡΤ. 

ῬΑΤΤ,, σα]]θᾶ {ό ὃε Ἀπ Ῥ λα ὁ τρ ο) - ο] δν. Δ 
βΡροςθ]ε οἳ ζεδας ΟἨτ]αὲ ΠΑΥΛΟΣ Ὀκλητὸς" ἀπόστολος "Ιησοῦ χριστοῦ.ὶ διὰ θελή- 
ἐπτοιρ]ι {πο π] οἙ Έα] 8 οπ]]θᾶ. 8ΡοβΏ]Θ οΈὔθεας Ολτίεί, ὼγ [πε] πΙ 

αοῑι απ Ῥοείβοπα µατος θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφός, 3 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ 
πατοῃ ο ᾷσα πἩΙσΕ οἳ ἀοᾶ, απᾶ Βοδίπεπες {πο Ὀτοίπες, 3ο ἴἩε αββετιβ]γ 

16 οὐ ΟοσἰπἉ, ἔο ἔλεια θεοῦ ἀτῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ,!ὶ Ἅἡγιασμένοις ἐ ῥ Ἰη- »υε ἳ Ἡ µ σ ΣΥ χριστῳ αιή 

νετ ον εινα τν οξ ᾷοᾶ πἨῖοιν ἵ Ἱ Οοτίπίῃ, ἹΠαπίηρ Ῥεεη βαποθβθᾶ ἵπ  Ομτῖςέ 2ε- 
.. Ὃλ-ελ - » αά ” - 

ὃε καἰπῖς, νήδα αἩ Όλος σοῦ.ἆ κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα 
απ οτε είεος ο πε βπς, οβ]]εᾶ βπϊπίς, ΠΠ αἱ ᾖ1Πποβθ “οα]Ηπροπ  ἍἳἨοθ Τπαπίθ 

πας ΟἨτῖςὲ οας Τιτᾶ, τοῦ-κυρίου-ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν ττεὶ 
Ῥοῦ] ὑΠείτθ απᾶ οπσε  θοβ3οις 19Τιοτᾶ 111θεπβ ὰ Ομ 3Ἡπ τοι 3ριπο, ὮῬοῦμ τµεῖτθ 
ἃ ἄταςο ὂα απῖο ποα, ο ο» , ε ο η ) 2. ον - ῃ ο πέρ 
απᾶ Ῥοασο, ἔτοτη Ὠοά Καὶ ἡμῶν' 8 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν 
ους Ἐρίμες, ϱπᾶ 7γΟΠι απᾶ οπτθ: Έταβοθ Ίογοτ απᾶ ἍΎθβο ἍΊτοπι ο . οατΕβίἨος 
11ο Τιοχᾶ 7 6ρας Ομτ]αῦ, λ μα αι -. 5 

: καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ. 
ΑΠᾶ [11ο] Τιοτᾶ Ίεραβ Οπτῖσί. 

ο) - - - ΄ ” ς ” β Χ ” 

αρι -θεῷ. τρ α οσα Ὅν Ῥόχ. οποτε ας µου πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἐπὶ τῷ 
Αν/αγβ οη 7οισ Ῥεββ]{ . τ. ελ. : ο Αα πασς κ οεες ο 
τος ἴμε Ρτασο οἳ ἄοά χάριτι τοῦ θεοῦ τῇ δοθείσρ ὑμῖν ἐν Μοτό Ἰησοῦ, 6 ὅτι ἔν 
ΨΠΙΟἨ 15 βΊτεπ γοα Ὁσ ΄ ρταορ οἳ ἄοᾶ ὀππῦ πας ρἶτεηπ ἴοτοι ἵπ 166 7ερας, πα ἵτπ 
Ίθοις Ομτὶςς; 5 ἔλαῦ πι : : ανν ν ο “μ 
Ίπ οτοιΣ Ὠλίπᾳ ο το παντὶ ἐπλουτίσθητε ἔν αὐτῷ, ἔν παντὶ λόγῳ καὶ πάσφ 
Ὃ ος αι σν ογετγΒίπᾳ 79 Ίγετο επτ]αμθᾶ Ίπ ἍἈἨϊπα, Ἱπ αἱ ἀἰβοοίτρθ απᾶά αἱ] 

ϱἳ] Χπον]οᾶπε; 6εγοι γνώσει, 6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν 
ϱς ἴμο ἠοβπιοπσ οἳ Ἰσιοπ]εᾶρο, αοοοτάϊπρας ὑπο {θββίπιοπΥ ἍΟ5ἱμο Ομ τς οοπβσταθᾶ Ίπ 
ΟἨτῖεῦ πας σοπΏγπιθρᾶ « ο, : » νε ας η , . 
Ίπ γοα: 79ο ἐλαῖ γο ὑμῖν' 7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσµατι, ἀπεκ- 
οοπ1θ Ῥεβ]πᾶ Ἱπ πο τοι, 5ο ἐπαῦ 7θ Άτθ Ῥοπίπᾶά  ἢπ ποῦ 9πθ βιεῖ, 
ες; ππαϊθῖηπρ Έοχς ἴπο ο οῤ ῃ ῃ , » / ε ω ” ” 
οοπαίἩς οἳ οἆς 1οχᾶ δεχοµένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ.κυρίου-ἡμῶν ᾿Ιησοῦ χριστοῦ" 
Ίεειβ Ομτῖθῦ: ϐ πἩο απαϊαπσ τπθ τετο]αίοι οἳ οςςσ Γωοτά φθβας Ολτίεὺ; 

Ἀ Ῥεγεες 2ὔ-- 2ἵ ρ]ασεᾶ αἲ επᾶ ο ελαρίεν πὶν. α. 1 -Ἱ- τῶν αἰώνων οἱ βρθβ ιτ. Ἅᾖἆ-- ο - 
βιὐεοτέρίίοη ΟΙΤΗ; Πρὸς Ῥωμαίους ΊτΑ. 

5 -- Παύλου τοῦ ᾿Αποστόλου ο Ῥαμ] πε Αροβί]θ Ἐ; -ἕ Παύλον 6” -- τοὺς Ώα{ Πρὸς 
Κορινθίους ἆ ΤτττΑτν. υ Γκλητὸς] ΤΑ. 6 χριστοῦ Ἰησοῦ ΙΤΤΤΑΥΓ. ἆ τῇ οὕσῃ ἐν 
Ἱορίνθῳ Ρίασεᾶ αΓτεγ Ἰησοῦ ΠττΑ., ο--.τεὈοία Ιπτι[α]. 



Ι ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ. 

8 ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους, ἀνεγκλήτους ἐν τῇ 
ἩἨο φΊσο πλ] οοπβττι γοι {ο [1π6] οπᾶ, υπἰπιρεασπαδ]θ π ἴπο 

ἡμέρᾳ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿Ιησοῦ χριστοῦ. 9 πιστὸς ὁθεύς, δι 
4δγ οξ ουσ Τιοτά φεβαβ Ομτίεί, αϊθνέα] 195] οᾶ, ὮὉγ 

ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ.υἱοῦ.αὐτοῦ ᾿Τησοῦ χριστοῦ 
οἳ 5 βοᾳ. θες Ολτῖδ 

αν 

τ 

ου 

ἩἈοση Υθ πεχθ οα]]εᾶ Ιπίο {61]1οπγβΙῖΡ 

τοῦ.κυρίου.ἡμῶν. 
οι Τοχᾶ, 

10 Παρακαλῶ. δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Νου Ι εχ]οτί γοα, ἘτείἨχεῃ, ΤΥ Ἅᾖ1ἴποθ πι8ΤΠΘ 

κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, 
οἳ ος Τιοτά 206508 ΟµτΙς6, Ἅ{παῦ “ἴπο "βαπαρ «ὐΠῖτπρ 179 3β8Υ 3811, 

καὶ μὴ ζ ἐν ἡὑμῖν σχίσµατα, . ἦτε.δὲ «κατηῤτισμένοι 
Απᾶ "πο 1μετο 30 ἔβπιουρ οι Ἅἀἱνίδίοῦη; ΛὮῬαῦγο ο ἍἉἈπῖῦ Μοβείπες 

ἐν τῷ αὐτῷ νοῖ. καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 11 ἐδηλώθη.γάρ 
1π ἴἨΠθ ΒΑΠΙΘ πιπᾶ απᾶ Ἱηπ 1Ἠθ ΒΑπιθ Ἱαάρταεηῦ, Έος 16 γγας 5ΏΘΥ/Π. 

µοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί-μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, 
Το πιθ οοπορτΠίης του, ΤαΥ Ὀχείηχεη, Ὢσ 1ποβθ οξ [ίΠε ηοιςο ο] 0Π]οο, 
«/ 3” μ « ” » ’ Ν -” ε/ ε/{ 

ὅτι ἔριδες ἐἔν ὑμῖν εἰσιν' 12 λέγω.-δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος 
ἐλαῦ Αβἰχίξεῦ ΑΠΙΟΠΡ γ7οα (ἴλετο 8τθ. Ῥυαΐ Τ δα Ἅᾖϊ5, τλαῦ Θ68ΟἩ 

ὑμῶν λέγει, πιω μὲν εἰμι Παύλου, ἐγὼ.δὲ ᾿Απολλώ, ἐγω.δὲ 
οἴἔγοι ἍΕ78, πι οἳ ΕαΠ1, βηπᾶ]Ι οἱ ΑΡο]Ιο, απἀτ 

Κηφᾶ, ἐγὼ.δὲ χριστοῦ. 19 Μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦ- 
οἱ 0ερΗΒ8, απάϊ οἳ ΟΠτῖςί Ἠαβ “ρεεπ “ἀϊγ]ᾶρα 11ο “Οπτίας σΣῬαι] 

λος ἐσταυρώθη (ὑπὲρ ὑμῶν: ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπ- 
Ὁ.3πγββ ογαοϊΠεᾶ 1ος ψοιῦδ ος ἵο ἴπθ ΤἨβΠΙΘ οξἑῬαι] 3ἍἨποτθτθ 

΄ ΄ ” ” μα] «/ η » ε -- 3 ΄ 

τίσθητε; 14 εὐχαριστῶ ἔτῷ θεῷ' ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα, 
Ῥαρίσες 2 1 ὑπαπκ ἄοά {ἴλπαῦ Ὥηοοπθ οἔτοα 1 τῬαριϊπεᾶ, 

” Ἀ / 4 ΄.. “ / ” ε/ ” μ 

εἰ μή Κρίσπον καὶ Γάΐον' 15 ινα µῆ τις εἴπῃ Ότι εἰς τὸ 
εχοερῦὺ «Οεδσραβ απᾶ πίας, Ἐλαῦ Ἱοῦ ϱπ7οπθ εποα]ά 87 ἐμαί απίο 

ἐμὸν ὄνομα Ἀἐβάπτισα.ϊ 16 ἐβάπτισα.δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ 
πι ΊΤΒΊΠΙΘ 1 Ραρίϊσεᾶ. Ἅπά Τ Ῥαραθᾶ αἱεο πο ζοΕ "ΒίερΆπας 

οἶκον' λοιπὸν οὖκ.οῖδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. 117 Οὐ.γὰρ 
1ηομβθ; 88 {ο ἴπο τθυῦ 1 Ίκπου ποῖῦ 1 ΑΠΥ οἴὔμος 1 ταρπεᾶ, Ῥοτ “ποῦ 

ἀπέστειλέν με] χριστὸς βαπτίζειν, Γἀλλ᾽'  εὐαγγελίζεσθαι" 
Σροπῦ 3πηο "Ομτίεῦ το Ῥαρίσε, Ῥαῦ {ο Αππομποε {Πε ρ]αᾶ θΙά]πρς; 

οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 
ποῦ 1Π γηβδάοπι οἳ ποχᾶ, ἐλπαῦ Αποῦ ΣΏεπιβάρτοϊᾶ ἴΠθ ο{ο58 οξίπε ΟΕμτίαῦ, 

18 ὁ.λόγος.γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις µωρία 
Ῥουχ Πε πιοτᾶ οΕΠθ ΟΓ055 ᾖἴο {Βο5θ φετ]βηίπρ  3ΣοοδΏπεβΒ 

ἐστίν, τοῖς δὲ σωζοµένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν. 19 γέ- 
118, ΤῬαῦ "νο “το 3Ρεῖπρ “βανοᾶ 15ο 345 ὀροπες 1908 1λᾳοᾶ 6 518, 19Τ6 1195 

γραπται ἵάρ, ᾿᾽Απολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν 
Ἓρεεν 1δυτῖθίοπ 16ος, 1 υηϊ]] ἀεείτοσ ἴπθ π]βάοπι οἑίπθ ἍἨπίβ, απᾶ ἴπθ 

σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. 20 Ποῦ σοφός; 
παπάρτείρπάΙηρ οἳ {πε ππᾶετείαπᾶἰπρ οπες 1 γῖ]] βεύ αεἰἀς, Ἴποτο [ῇ5 {Πα] υίςε 

ποῦ γραμματεύς; ποῦ Ἱ᾿συζητητὴς! τοῦ.αἰῶνος.τούτου; 
ψ/ηετο [ίπςα] 5ογῖρε2 Ὢπετο [1Ἡθ] ἁἀδρυίες οἳ ἰΠὶ5 αρεῖ 

οὐχὶ ἐμώρανεν ὁὃ θεὺς τὴν σοφίαν τοῦ.κόσμου.Ἱτούτουϊ!: 
ἀἱά ποῦ ΄πιβΚκε “Εοο]1βΗ. 1ο πο π]ςάοτα οἳ επῖς νγοτ]ά 2 

21 ᾿Ἐπειδὴ.γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ. ἔγνω ὁ κόσμος διὰ: 
Έοχ β8ἶποςῬ, 1π πο γν/ςάοπαι οἳ αοά, πουν "ποί 11ο Ἄπνοτ]ᾶ 30Υ 

τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν ὁ θεὸς διὰ τῆς µωρίας τοῦ 
«π]βδάοτα ἀοᾶ, Ἅγαβ “ρ]εα5εᾶ Ἰᾷοᾶ Ὦψ Ἅ1πθ 1οο]δηποδς οἱ ἴπθ 

Γπερὶ 1,. ξ--- τῷ θεῷ (γεαᾷ ἐὐχαριστῶ 1 πο ἴπαπκβ) τ. 
Ὀαρίίποά Ἱπτιαν. Ἅᾖἡἱ -- [δ]Ἡ. ᾖΚαλλὰ ΊηΑ, Ἱσυνζητητής ΙΤΤΤΑ., 
τηε ποτιὰ) ΕΤΊτΑΠΓ., 
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51ς11 α1δο οοµΏττα τοι) 
Ἑπ{ο ἴἨθ εμᾷ, ἰμαί γε 
πιαΨ Όο Ὀ]ππιε]εςς ἵπ 
πο αγ οἳ οὐτ Τιοτᾶ 
Ίεδις Οµτὶς, 9 σοᾶ 
6 Σαλ θα Εα], Ὁσ πΏοπα 
Ὑθ Ὕετο οπ]]θᾶ απίο 
πο {ε]]οτιςπῖρ οἳ Ἠ18 
Ῥου σεδαβ Ομτῖδί ος 
Τιοτᾶ. 

10 ΝΜοπ 1 ᾖΤεβεεοα 
σοι, Ὀχείητοπ, Ὦγ ἴπθ 
ΤαΊή9 ΟΣ οι Ποτά ὦᾖο- 
βα5 Οητ]5ὲ, {ηαί γο α1] 
βΡρεα]ς {Πο β80Ώ1ο ὑλίτπα, 
ΑΠ ἴλαί ἴποτο ῶθ το 
ἀῑνΙδίοηΏ5 απιοηρ Υσας 
Ῥαΐθ ἐλαί ο Ὦθ Ῥεί- 
Σεο[]γ Ἰοϊπθᾶ {ορείηπες 
1Ώ 1ῃο ΞΑΊΠ8Ε παῖπά αγιᾶ 
ἵπ ἴπο δαπηο Ἱαᾶρπιοπῦ, 
11 Έοσ 15 Ἠατιπ Ῥεει 
ἀεο]ατθᾶ Πίο 1ηθ οξ 
που, ΤΙΣ ὈτοίμτεἨ, Ὦγ 
Ἕποπα τυ]ίε] ατε ο) ἴ]ιθ 
Λοιιδε οἳ Όπ]οε, ἴπαῦ 
ἴπετε ατα οοΠΙΘΠΡΙΟηΒ 
ΑΏΙΟΏΡ Το, 12 Νου 
{Πῖς 1 αγ, ἴηδί επετΥγ 
οπε οἳ τοι βα1{ῃ, ζ ατα. 
οἳἑ Ῥαυ]. απᾶ 1 ο 
ΑΡρο]ο5; απά 1 οἱ 0ε- 
Ῥῃλ8; απά 1 οἳ Ομτῖος, 
19 Τ9 ΟΕΩτὶςδί ἀἁϊνιαοα 2 
ν/ἉΣ Έλα] ογαο]ῃοᾶ {οχ 
γοι 0 ΟΓ πΓοτθ Τθ Ῥ4γ- 
πϊσθά ἵπ ἴλε Ώππιθ οΕ 
Ῥαα] 2 14 Τ ὑιαπ]ς αοᾶ 
τπαῦ Τ Ῥαρισοᾶ ποπθ 
οἳἑ τοι, Ὀαπό Οτῖδρας 
Απά ἄαἴπ5; 15 Ἱερί απσ 
βΏου]ά δαγ ὑπαῖ Τ ηαά 
Ῥαρίασεᾶ ἵπ πηῖηε οὗ/Π. 
Ὠβπηο. 16 Απά Τ Ῥαρ- 
{]ποᾶ η15ο {Πο Ἠομςε- 
ἨΠο]ᾶ οἳ ῬΒίαρ]ηας 
Ῥεβ]ᾶο», Ι ἄπον ποῦ 
ψ/ηθύπετ Τ Ῥαρίσεᾶ απσ 
οὔποσ, 17 Ἐοτ Οπχ]5ί 
βοηπῦ τηρ ποῦ ἴο Ῥαγ- 
τ1σο, Ῥαἡ Το Ῥεοβο] ἴπθ 
Ρο5Ρε]: ποῦ πα ννὶδ- 
ἆομι οἳ πνοτᾷβ, 165 ἴπθ 
ϱτΟ35 οἳ ΟἨτὶδέ εΠποι]ά 
Ῥεπαπᾶο οξ ποπεεΏεοῦ, 
18 Ἐοτ' ἴηο Ῥτοαδολίησ 
ΟΕ 1Ἠε ο. ο58 15 5ο ὑμετα 
ὑμαῦ Ῥοτίδη 1{οο]ἱδ]- 
πιο» Ὀαό απίο Ἡβ 
συ Ώ]οὮ 4τθ βΑΥεᾶ Τό 18 
1πε Ῥοπεγ οἳ ἄοᾶ. 
19 Έοτ Τν 19 ντ] δεν, Τ 
συ ]] ἀθθύτογ ἴ]ιο νηῖµ- 
ἄοπα οἱ ἴποθ ππῖδαο, απᾶ 
πηϊ]] Ῥτίηρ ἴο ποιΠίηρ 
ἴπο απάθγρίαπ(ἵηωρ οξ 
{πε Ῥταάεπῦ. 20 1 μογθ 
ἳδ ἴπο προ ῖῦ πετ 8 
Τπο 5οτῖρθ  Ὕποτο 5 
"πο ἀἹδραίος οἱ ἰ]ῖν 
πποτ]ᾶ  Ἠαίι ποὺ αοά 
ταβᾶθ {οο]15η ἴπο πνίρ- 
ἄοπα οἳ ΌΠῖδ ννοτ]ά 
21 Έοτ αἲνες ἴπαί ἵπ 
{πο πήκάοπι οἳ ἄοά 
τΠο πνοτ]ᾶ Ὦ}γ π]δάοπα 
Ἀπατ ποῦ ἄοα, ἵδ 
Ῥ]οαδοᾶ ἄοά Ὁν ἴ]μθ 

Ἀ ἐβαπτίσθητε 79 ΤΓΕΤΘ 
πι --- τούτου (1146 
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40ο]1κηποςβ οξ ΡγεβοἩΠ- 
1μσ 1ο 8Βπτο Ίἴπεπα 
ἐπαῦ Ὀθίετσο. 22 Ἐος 
Τε «ἆθναδ τεαιῖτο α 
Εἶσπ, απᾶ 1ο ἄτεε]ς 
Βεε]ὶς αξίες π]δᾶοπι: 
25 Ὁαῦ ᾖπνθ ἍῬτθαςῃ 
Οµχ]α6 οτπσϊβεᾶ, ππῖο 
{πο ζθσβδα εὑταυτρ-- 
Ῥ]οο]ς, απᾶ «πίο 1μο 
σποεκς 4οο]σηΏπθβς ; 
24 Ῥαΐῦ ππίο: ἔποπι 
ν/πἰοἩ 89 σα]]64, Ῥοία 
ᾖοπτ5 απᾶ Θτεεῖες, 
Ομτ]θ6 ἴπο Ῥοψες οξ 
6οά, απᾶ ἴπε γγ]δᾶοπα 
οἳ ἀοᾶ, 36 Ῥεσαικθ 
{πο Σοο]ςπποςβ οξ 4οᾶ 
18 ΥΥΊ5ΕΓ {Παπ πιθι; απᾶ 
Έλα Ἱνεακηθβς οἱ ἄοά 
ἶς 5ίγοηρεχ ἴΠαπ ΠΙΘΠ. 
26 Ἐοτ 7ο 5εο Τους 
οπ]]ϊπρ, ὈτοίλἨτοηὮ, Ώου 
τπΠαῦ ποῦ ΤΙΠΥ τν]βθ 
1ΩΟ3Π Αξίθγ ἴπο Ἠεςῃη, 
πο ΠΙΠΏΣ ταϊρΗ{Σ, ποῦ 
ΙΩΛΠΥ ποῬ]θ, ατε σα[ῖ- 
εα.:; 27 Όαϊ ἄοᾶ Ἠπέμ᾽ 
οἸοδεη πο Ἅᾖ«2οο]]εῖ 
ΤπΠἱπρ8 οἳ ἴπο πνοτγ]ᾶ 
{ο οοπ{οιπᾶ {πο π]ςε; 
απᾶ ἄοᾶ Ἠαπῦπ «ἨοξεἨ 
1ηο πθαἷὶμ πρβ οἳ 
τπο σγοτ]ᾶ {ο οοπξοαπιᾶ 
ἴμο ἐπῖπρς π/ΠίοὮ ατα 
πηϊᾳΗΙΥ; 38 απᾶ Ῥα5θ 
{πῖπρς οξ ἴηπο ποτ]ᾶ, 
βπά {λ]ωρς νγἩμ]οἩ ατο 
ἀεςρὶξσοᾶ, Ἠβίπ ἄἀοά 
6ἨΟ5ΕΠ, γ/έα,απᾶ 111ρ6 
π/Ώ]οῃ ατο ποῦ, Το 
Ῥτῖηρ 00 ποιρΏῦ ὑμῖπρα 
αΡαῦ οτε: 09 [μαῦ πο 
Περὶ εποα]ᾶ ρ]οςγ ἵπ 
Ἠϊν Ῥτεβεποο, 30 Βυΐ 
οἱ Ἠϊπι το Ὑθ Ἱπ 
Οµτὶεῦ α6δας, ππο ος 
αοά 15 τιβάθ Ιμῖο πβ 
Ὑνικάοπα, απᾶ τὶρηί- 
6ο«ςδηςςς, απᾶ βαποῦ]Π- 
οα{1οΟΏ, αηπᾶ τεᾶοπαρ- 
ὔ1οἨ : 9] {]μαξ, αοοοτᾶ- 
πρ ας 1 15 Ὅτ]δίες, 
Ἠο {λαῖ ρ]οτίείμ, 1εῦ 
Ἠϊπι ΡΊΟΣΥΥ Ιπ {]μθ 
1ιοτᾶ, 

ΤΙ. Απᾶ 1, Ῥτείητεπ, 
πει 1 σαπ1θ ἴο τοι, 
68Ώ1θ πού ση εχκοε]- 
Ίδια οἳ 5Ρεεσ] ος οξ 
πἰδάοτα, ἀθο]ατῖηρ αἩπ- 
ἴο τοι {ο δεββπιοΠΥ 
οἱ ἀοᾶ. 2 Ἐοτ 1 ἄ4ε- 
Μεχπι]πθᾷ ποῦ {ο ποτ 
ΦΗΠΥ {Πίπρ ΑΠΙΟΠΡΤΟΣ, 
φαγθ ζορδας ΟἨτῖςέ, απά 
Εἴπι ογαοῖβοᾶ, 3 Απᾶ 
1 σας π]Ιῦι τοα ἵπ 
ΤΥΘΛΙΚΠΘΡ5, απά 11 468Σ, 
ρπᾶ ἵπ. ΠηπΟἨ ἑτοτη- 
Ρ]11ρ. 4 Απᾶταγ ΒρεεοἩ 
ΑΏᾶ ΏΙΥ ΡιοποἩΙηρ Ίυαξ 
χιοῦ πα επθ]οϊπρ 
πνοτᾶς οἳ τιαπ)ς τιῖς- 
ἀοπι, Ῥαῦ 1π ἄεπιοπ- 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 1711. 

κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας 359 ἐπειδὴ καὶ Ἴου- 
Ῥνοο]αταβί]οαᾳ {99β4Υθ Ίμοςε ἴπαί οτε Βϊπορ ΤῬοίἩ οεπα 

δαῖοι "ση ημεῖον" αἰτοῦσιν, καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν. 
-ρ εῖρῃ ἆμβ]ς 3ος, αἈπᾶ ἄτοε]ς Ἀπηβάοπα 2ρρε]ς ; 

205 ἡμεῖς.δὲ κηρύσσοµεν Χριστὸν ἐσταυρώμένον, . Τουδαίοις 
Ῥαί πο Ῥτου]αΐπα οὐτῖςε οχασϊβοᾶ, το 16πΠ8 

μὲν σκάνδαλον, «Ἑλλησιν! δὲ µωρίαν' 394 αὐτοῖς.δὲ τοῖς 
Ἰπᾶθεᾷ α ο5115ο9 οἳ οὔεπσθ, 3ΐο "ἄτεε]κα Σαπᾶ Σοο]βαπθβς ; Ὅπῖ 1ο ἴμοςθ ᾖΊἴπε 

κλητοῖς, Ἰουδαίοις-τε καὶ ἛἝλλησιν, χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ 
σα]]οᾶ, Το] επ απά ο Ομ] ἄοάᾶπ ἍῬοπθς απὰ 

θεοῦ σοφίαν. 35 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν 
ἀοἀς µτνηράοπι, Ῥεσαιςθ ἴμο Σοοἱϊεμπφες ο ἄοά πάπες 

ἀνθρώπων ἐστίν' καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν 
ᾖ1ΑΏ τηεη. 18, απᾶ ἴπα ποπ]οιοςς οἑ αοᾶ ΒίτΟΗΡΕΣ { 

ἀνθρώπων λΡἐστίν.ὶ 36 Ῥλέπετε γὰρ τὴν.κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, 
1Παπ ΤΙΕΠ 18. Έοχ Υθ5ε8 γοας ασε Ῥτοείητες, 

ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὗ πολλοὶ δυνα- 
Τπαξποῦ ΤωΑΠΥ ἍἨ]δθ αοοοτᾷῖηςφ {ο ΏεςἩ {[ἴΠοίο ατθ], ποῦ ΠΙΠΠΙΑΠΥ ἍἨΡοΠΟΓ- 

ῃ η Ν η -. 2 η ε - , 
τοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς' 27 ἀλλὰ τὰ µμωρὰ τοῦ κόσμου 
χα], ποῦ ΤΙΑΠΥ Πἱρῃ-Ροτη. Ῥαῦ {πο {οο]ῖδἩ εΠῖπρ8 οξ ἔπο ποτ]ᾶ 

ἐξελέξατο ὁ θεός, 3ἵνα τοὺς σοφοὺς µκαταισχύνῃ καὶ τὰ 
3ρποςθ χᾳοᾶ, παν ᾖἵἴπο νῇσθ ο ει ραῦ {ο βΠασπιθ; απᾶ ἴπθ 

ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ θεός! ἵνα καταισχύ 
τ/θα]ς {πίπρε ο ἴπθ' ποτ]ά 30Πο50 αᾳοᾶ, ἀπαῦ Το παὶρΏί ραῦ ἕο ϱσπαθ 

τὰ ἰσχυρά' 38 καὶ τὰ ἁγενῆ τοῦ κόσµου καὶ τὰ ἔξουθενη- 
119 είτουρ ἴπίπρβ; Ἀπᾶ ᾖἴ]ο 1οπ-Ῥοτπ ο {πο τιοχ]ᾶ, απᾶ ἴπθ ᾱε- 

΄ α ’ ε ης Π μη Ἅ 9” ελ» . 

μένα ἐξελέξατο ὁ θεός, "καὶ τὰ ἡ.ὄντα, ἵνα τὰ 
βΡρϊςεά 301ο5θ ααᾳοᾶ, απᾶ ἴπε κα Ὅμαῦ ατθ ποῦ, {αῦ ἴμο Πίπρς {μας 

ὄντα καταργήσῃ᾽ 399 ὅπως μὴ ἱκαυχήσηται! πᾶσα σὰρξ 
ΔΙ Ἠ9 ΏΙΑΣ απΠΙ ; εοῦΏπὺ πού -ὁπιῖρηῦ "ροβςίῦ 1β]]  "Βος5Ἡπ 

ἐνώπιον Ταὐτοῦ.ὶ 90 ἐξ αὐτοῦ.δὲ ὑμεῖς ἔστε ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, 
Ῥοθέοτθ πΐπι, Ῥαἱ οἳ Πῖτα ο Άπθ Ἱπ Οτο ζεις, 

ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία!. ἀπὸ θεοῦ δικαιοσύνη.-τε καὶ ἁγιασ- 
Πο Ὑββ πιά ἍΊἴοας Ἠίδάοπι Έτοπι ἄοὰ απᾶ σος ΑηΏηᾶ βηποϊ]- 

μὸς καὶ ἀπολύτρωσις 9] ἵνα, . καθὼς  γέγραπται, 
Βσαίϊοα απᾶ πελοαρασσι, Ὁλαῦ, ποοοχᾶἶπᾳ 5 1ὔ ας Ῥεεν Ἠσίίεν, 

Ὅ καυχώμενος,ὲν µκυρίῳ καυχάσθω. 
Ἠε ἴπαῦ Ῥοαρίς, 1π Γ1Ἡε] Τιοτά 1εῦ Ἠίτα Ὀοαςῦ. 

ϱ Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ’ 
Απά Ι Ἠατίπρ οοπιθ ᾖἴο σοι, ΟεΙΏτΘΠ, ΟΛΠ1Ιθ τοῦ βοοοχᾶῖπρ {ο 

ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ µαρτύριον 
ΘχοθΙ]εΠογ οἱ ποτᾶ ος Ἱπρᾶοπι, Δηπουποις {οτοα πο ο αποιη 

τοῦ θεοῦ. 9 οὐ γὰρ ἔκρινα τοῦ! Σεἰδέναι τι ἐν ὑμῖν, 
οοἳ αοᾶ. Έοχ "ποῦ 11 Σἀροῖᾶθᾶ, το πο ος ΑΠΙΟΠΡ σον 

εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. ὃ "καὶ . ὠϊ 
ετορες φοςα8 Οµτῖς, απᾶ Ἠϊτα οτας]βεᾶ. Απάᾶ 

ἔν ἀσθενείᾳ καὶ ἓν φόβῳ καὶ ἔν τρόµῳ πολλῳφ ἐ ὀέρομης πρὸς 
1π ὙΠΘΑΚηΩΕΡ απά ἵπ «4868: απᾶά η πρωτ ὰχηαςἩ στι 

ὑμᾶς' 4 καὶ ὁ λόγος.-µου καὶ τὸ κἠρυγµά.µσυ οὐκ ἐν πειθοῖ 
ποια; βηᾶ παΥ ποτά απᾶ ΤΙΣ νομτας, [πας] ποῦ ἵπ ο 

λάνθρωπίνης! σοφίας λόγοις, Ράλλ’' ἓν ἀποδείξει πνεύματος 
3ηάπιςηΏ 304 Ἀνιὶκᾶοπα 1γγοχᾶβ, Ῥαῦυ ἵπηπ ἀεπιοπείτατίοη οξ({πε] δρϊτίς 

ω σημεῖα 5ρης σι ττΑῖγ. 
καταισχύνῃ τοὺς σοφούς [1]ΤτιΔ. 
σεται Ἐ. 
ἰδέναι ΟΤΑ. . κἀάγὼ 1ΤΤΙΑ. 

9 ἔθνεσιν ἴο παδίοη5 ΟΙΤΤΓΑΥ.  ---. ἐστίν Της. α ἵνα 
σ[καὶτὰ....ὃ θεός]. .-- καὶ ΙΠΤτΑ. ᾖὉκαυχή- 

ν τοῦ θεοῦ ἄοά οι τΊτΑΥΓ. Ἡ σοφία ἡμῖν ΙΤΤιΑ. κ... τοῦ ΑΙ,ΤΊΤΑΥΓ. γτι 
. -- ἀνθρωπίνης ΟΙΤΙΤΑΥ. δ ἀλλὰ τς. 



ΠΛ. Ἱ Ο0ΟΕΙΝΤΗΙΑΝΕΑ. 

καὶ δυνάµεως' ὅ ἵνα ἡ.πίστις ὑμῶν μὴ] ἐν σοφίᾳ ἀνθρώ- 
Απά οΕΡοψες; πα Ψοις {αδα. παὶρ]ιῦ ποῦ ορ Ίπ π]βάοπι οἳ πιεη, 

πων, Ράλλ’' ἔν δυνάμει θεὀῦ. 
ναι ᾗἹπ ὭῬοπος οἳ αοᾶ. 

6 Σοφίαν.δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις σοφίαν.δὲ οὐ τοῦ 
Ῥυῦ πη]θᾶοπα ἍἨΎνίθ ΒΡΘΒΙ ΠΙΟ ἴπθ Ῥεχξοο: ὭτῬαΐ ἡδᾶοπα, ποῦ 

αἰῶνος.τούτου, οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ.αἰῶνος.τούτου. τῶν 
οξ {]Β αρο, ἩΟΣ οἳ ἴπθ τΤ]6Γ8 ΟΕ 1Π18 αρο, Υπο 

καταργουμένων' 7 ἀλλὰ λαλοῦμεν “σοφίαν θεοῦ! ἐν µυστηρίῳ, 
ΆΤ6 οοταῖηρ ἴο πουρΗηῦ, Ῥαΐ' πο βροδ]ς πηβάοπι οἱ 4οᾶ ἵπ α πιγβίοςΥ, 

τὴν ἀποκεκρυμμένην ἣν προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν 
τμο Ἠιάᾶεα [ππὶβᾶοπα] ππῖςα “ργοᾶειθγπιϊηθᾶ λ14οᾶ ΊῬαέοτθ 1ἴλθ 

αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν, 8 ἣν οὐδεὶ τῶν ἀρχόντων τοῦ 
4Ρ88 1ο; «ος β]οτγ, πγη]ο] πο 0Πθ οἳ ἴπθ πα]εΓΒ 

αἰῶνος.τούτου ἔγνωκεν' εεγὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον 
:0Σ ὑΒῖ5 αρο ἨΒΒ Ίπούπι, (1ος 1 ἴπεγ Π8ᾶ Κποῦππ, "ποῦ 1πθ "Ἱιοτᾶ 
ρω ΄ 7 ΄ 2 3 .) [4 

τῆς δόξης ἐσταύρωσαν' 9 ἀλλὰ καθὼως Ἅγέγραπ- 
308 “Πο δᾳ]ουγ Β1εγ "ποι]ᾶ Ἀατο οχποῖβρᾶ,) Ότι αοοοτάῖηρ 38 1 ΏβΒβ Ὄεεγ. 

ται, ὪἍἊ  ὀφθαλμὸς οὐκ.εῖδεν, καὶ ος οὐκ.ἤκουσεν, καὶ 
στ] έρη, ΤΗῖπρβ ΥΙΟ Ἅε7θ ΒΑΥΓ ποῦ, Απά ϱ8ς Ἠεατᾶ ποῦ, βηᾶ 

ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ.ἀνέβη, «ΔΙ. ἠτοίμασεν ὁ θεὸς 
1πίο πεατῦ οἳ ΙΑΏ ΟΑΏ1Θ ποῦ, πο ΄ Αρτερατεᾶ. 1ᾳρᾷ 

-” 2 .” το ὁ ο 10 « - δὲ 6- [ο] μ 2 . 4λ Ι 

τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν ἡμῖν. δὲ «ὁ θεὸς ἀπεκάλυψεν 
ΞΟχ ἴποβθ ἰπβῦ  ἍΊοτο Ἠΐπα, τα {ο πβ8 αρά χθγοβ]θᾷ [ἴπεπι] 

διὰ τοῦ. πνεύματος αὐτοῦ" τὸ.γὰρ πνεῦμα πάντα ξἐρευνᾷ," 
τν Ἠ]ς Βρισ]ς; χογτΐπο Βρὶτό Ἅµαἲὶ ἐμῖπρς ΒΘΑΙΟἨΕΒ, 

καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ. 11 τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ 
ετοπ {1ο ἀερί]β οξ ᾳοᾶ, Έοχ ππο «κπονςβ ἍἨᾖοἱ2πιοη ᾖ{ἴπο ἴμίπρθ 

τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα 
οἳ ΠΙΑΏ, εχοορ ᾖἵπο ορῖσιῦ Οἱ 118. πυἩῖοΕ [11] ἵτπ 

.. ε/ ῃ Γη .. ” η χο Ὦ ο» . Α 
αὐτῷς οὕτως καὶ τὰ τΤοῦ θεοῦ οὐδεὶς' Βοΐδεν,ὶ εἰ μὴ τὸ 
πίπι ο 5ο 8]6ο ἴπο ἐΠῖπρβ ΟΕ 4οἆ ποοπο ποπ, οχοερί Ί]πο 

πνεῦμα τοῦ θεοῦ. 12 ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσµου ἐλά- 

-” » ιά ἴι ᾳ 

τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν 

Βρϊτϊο οἱ ο. Ῥπόπιο ποῦ ἴἹθ αρὶτι οΕ ἴπθ ποτ]ά χ6- 

βοµεν, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ . ἐκ τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν 
οοϊτοᾶ, Ῥας ᾖἴπο ΑΒριτι πΏΙοα [15] έτοπα αοᾶ, παπί στο ταρΏῦ.]κΏους 

4 « Ν -- - [4 ε - ) 9 .” 

τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν. 19 Α καὶ λαλοῦμεν, 
(ο ἴἨΐπρι Ὦγ αοάᾶ Ρρταπυεᾶ {οτβ: πγ]λ]ο]Ἡ 15ο Ἠ/θ βΡρεα], 

οὐκ ἔν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἔν δι- 
ποὺ ἵπ ἍἈπαριῦ 30Ε ΄ππιαα  Ἀγ/]φᾶοτα 1γγοτᾶς, Ῥαύ Ἶπ [ἔποςε] 

δακτοῖς πνεύματος Ἰἁγίου,ὶ πνευματικοῖς πνευματικὰ 
ἐατρπύ οἱ [1πε] Ξρριτιυ 1Ηο]γ, 527 Ἱρρίχιίας] [ὁπαερτπςδ] “δρ]τιθαᾶ] 50Η1πρΒ 

Ἐσυγκρίνοντες. 14 ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ.δέχεται τὰ 
3ροοτατηππ]οα{1ηρ. Ῥαϊ [πε] παίυτα]. τηβΤ. χθσθεῖνεΒ ποῦ 1ηο {Π1ΠΡΒ 

τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ µμωρία.γὰρ αὐτῷ ἐστιν, καὶ 
οὲ ἴμοθ Βρὶτιῦ οἳ ἄοᾶ, {ος Σοο]ηπεδβ 1ο Ἠϊπι ὍΠεγ 8τθ; απᾶ 

οὐ.δύναται Ὑνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται. 
Ἡθ οβηποῦ που ᾖτἴἉθπα], Ώεοβαξ5ο ερὶτΙυαα]1γ 'ἨΠεγ ατο ἀῑδοεγηθεᾶ ; 

16 ὁ.δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει Ἰμὲν' πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾽ 
" ναῖ ἴπθ βρ]σι ας]. ἴΒΟΕΤΏΒ 8]] ἐπῖηρς, ταῖ Ἡε [ολα 

οὐδενὸς ἀνακρίνεται. 16 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου, 
«πο 9ΠθΘ 18 ἀϊςοργπεᾶ. Έοχ πηο ἀλᾶ Έπου [16] ταϊπᾶ οἳ [1Π6] Τιοτᾶ 2 

ὃς συµβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ  κνοῦν "'χριστοῦ! ἔχομεν. 
ὉὍπο ΕΠια]] ἀπαὐταου Πτι Ῥπΐ πο [1ηπ6] ποῖπά οξ Οητ]ςς Ἠασθο. 

409 
βταΜῖοπ οἳ ἴηο Αρὶνίς 
Βιιὰ οἱ Ῥρούον ; ο Ὅ]ιπο 
τοις Εα1θ εποα]ά μοῦ 
Βίρπᾶ Ἱπ {πο πὶράοτι 
οξ πιθῃ, Ῥαῦ ᾖπ θ 
Ῥοποχ οἱ οἀ, 

6 Ἡοπηαϊῦ νο βροπ]ς 
ν/Ιβάοπι ΑΠΙΟΩΡ ἴποιπ. 
{Παῦ 4χο Ῥετ{εοί: γοῦ 
πιοῦ {πο ππ]δάοιη οἳ Ε]ῖ8 
πγοχ]ᾶ, πος οἳ ἴπθ 
Ῥτίποςς οἳ ἐπί ν/οτ]ᾷ, 
Ττλαῦ οοπ1θ {ο ΠοΙΡ]ι! 
7 Ότο νε 5ροπ] {]ιο 
πηδᾷοπι οἳ ἄοά 1π Α 
ΤΩΥΒΊΘΙΣ, 6υε]ι ἴπο Ἰι]ά- 
ἄοπ Ἠωὐδᾶάοπι, ν/ῖοϊι 
α4οά ογᾶαῖπσά Ῥεβοτο 
πο ποτ]ᾶ απίο οιις 
Ρ]οτγ: 8 πλῖοἸ ΠΟΙΙΘ 
οξ ἴπο Ῥτίποςς οἳ ΙΒ 
πποτ]ά Ἐπουυ : {ο Ἠπᾶ 
μεν Ίπονη ἐξ, ἴΠεγ 
πγου]ᾶ ποῦ Ἠανο ογιεῖ- 
116ᾷ ἴ]ο Τιοτᾶ οἳ ΡΊοΥΥ. 
9 Ῥαῦ 8 10 18 νυτ]όζει, 
Ἔγο ἨαϊἩπ ποῦ 5εθΙ, 
ΊΙΟΣ 64Σ Ἠθβχᾶ, ποΙἔ]ογ 
Ώαγο ειίετεᾶ Ίπίο 11Θ 
Ἠθατί οἳ ΤΠ, 1ἴἨθ 
ἸΠΊηρ γ/ηῖοἩ ἄοά Βαίι 
εραος ΣΟΥ ἔπεπι {Πα 
οτε ΠΠ. 10 Βαΐ ἄοά 
Ἠβίη τετοα]εά {λεπι 
αππίο Ἡ6 Ὁγ Ἠῖς Βρ]τ{ῦ : 
Ίοχ ἴπο Βρϊτϊ6 βοβτοΙΠ- 
ϱίἩ α1] {πΐπρε, οεα, ἴπθ 
ἄαεερ {Ππῖηπσε οἳ οᾶ. 
118οΥ νυπαῦ πιβη ΕπΟΥ- 
εἴἩὮ ἴπο ἴπίπρς ο 8 
ΙΠΒ1, 8.πε Ίηο δρῖτ]ῦ οἳ 
ΤΙΦΗ. ν/ΠΙοἩ 15 1π Πίτα 
6ΤεΏ 5ο {πε ἐλῖησβ οἳ 
αοάᾶ Κποποαίλ πο παλ, 
Ῥαῦ πο Ρρῖτί6 οἳ αοᾶ. 
12 ἍΝονπ πο Ἰπτο Το- 
οοϊτεᾶ, ποῦ {πο αρἰτῖο 
οἳ Ίππο ποτ]ᾶ, Ῥαῦ μθ 
αρϊτϊυ ππίςὮ 15οξ ἄοᾶ; 
τΏαῦ πσο παἰρΏῦ Ίεπονγ 
πο πίηπρς ἴμαῦ ατα 
1το6εΙΥ Ρίτοπ ἴο 8 οἳ 
αοά. 15 Πίο ἐΠῖπρβ 
8]5ο ππο βΡροα]ς, ποῦ ἵπ 
ἠΠοτγοτᾶς πγΏ]σὮ πια )Β 
π/]βᾶοπα ἴοασλμείῃμ, αυ 
πγλΊο]ι ιο Ἠο]γ αΠοςῦ 
Τθασπεία; οοπιρατίπρ 
αρἰτιθαπ] ὑπηρς να 
ϱρϊτίνθαα], 14 Βαΐ ἴπθ 
παβίατα] ταβπη τοσθἰγεί 
ποῦ πο ΌΠίηρς οἳ Τμ 
Βρϊπιυ οἳ ἄοά: 1ος 
'πεγσ ατοθ {οο]εμτθδθ 
αητο ὨΙπι: πο]{Ώογ σα 
Ὥε Ἓ πουν {]ισπι, Ώοσαιι5θ 
ΊΠεγ απο αρ] αβ]]γ 
ἀἰδοεχποᾶ. 15 ἙῬιΐ Ἡθ 
νηαῦ 1 ρἰτιίαα] Ἱαάρ- 
ει αἲ] ἰπίπρς, γεὺ ηθ 
Ἠϊπιςο]Ε 19 Ἰαάρθᾶ οἱ 
ΠΟ ΤΙΒΗΠ, 16 Ἐου Υπο 
Ἱαίῃ ΚποΥΏ με πι]πᾶ 
ο ἴπο Τιοτᾶ, ἴπαῦ Ίο 
ΊΙΑΥ Ἰπσίταοῦ Ἠΐτι 2 
Ῥαΐῦ πο Ἠατε πο ταϊπᾶ 
οἳ Οπτ]ςί, 

, σ ! 
ε ἀπεκάλυψεν ὃ θεὺς Ὁ ἀλλὰ Ἰτ.  «οθεοῦ σοφίαν αΠΤΊτΑΤΥ. ἆ ὅσα ΨΥΠΒΙΡΒΟΕΤΟΓΥ ΤΑ. ας . Β - - 

ἕττςκ τν. {--- αὐτοῦ (γεαᾷ Όλα Βρϊτι0) Ἱπτι[Α]. Εἐραυνά ΤΊτΑ. Ἀ ἔγνωκεν Ἠδβ «ΠΟΥ ΕΤΊτΑΥ/ 
ἑ-- ον απτΊτα1ν. Χσυν»Ἱ. [τὰ]: -- μὲν τ[ττὰ]ν 

-4 

3ῃ κυρίου οἱ [1Ώε] Πιοτὰ 1, 



440 
111. ΑπᾶἹ, ὈχείἨτεἨ, 

οοι]ᾷ ποῦ ερθα]ς ππίο 
τς ϱ8 ππίο αρἰτῖ ας], 
αῦ 48 υπίο σατπα], 

εὖεπ 88 ππῖο Ῥ8ῦ6Β ἵπ 
Οµτῖαῦ, 2 1 απο 2εᾶ 
Ψσοι πΊὰ παῖ]ς, απᾶ 
ποῦ πλ ππεαῦ: 1ος 
Ἡλμλοτίο γε πεχο ποῦ 
Ἀὔ]ο {ο ὃέατ ἐὲ, ποεϊέμασ 
δα ΠΟΥ’ 4Τθ Το 4519, 
ΈΟΣ γο 8Τε Υοῖ ϱΒΤΩΑ]: 

Σο: Υ/ΠΟΓΟΠΘ έλεγε 18 
ΆΙΠΟΏΠΡ τοι οπνγίη 
ἈΑπᾶ οαὐτῖέο, ο πὰ ο 
ΒΙΟΠ8, 4χθ Ὑε τοῦ οµζ- 
τα], απ υνα]]ς Α8Ίπεη 2 
4 Ἐοτ πνΏῖ]ε 9ης βαἴτμ, 
1 απι οἱ Ῥαπ]; απᾶ βη- 
οἵ εχ, 1 απι οἱ Αρο]]ος; 
ΔΥΟ Ὑο ποῦ ουχ] 2 
5 Ίπο ἴπεα ἵς Ῥαπ], 
ἈΑπᾶ Πο ᾖ Αρο]]ος, 
Ῥαἳ πα]η]θίετς ὈΥ πνποπα 
Ψθ Ὀε]εγεᾶ, 6Υεη 48 
ἴμθ Τιοτᾶ ρανεἴοετετν 
Τ18Ώ 2 67 Ἠατο ρ]απίεά, 
ΆΡο]]οβ πιαίετθᾶ ; Ῥαῦ 
ο Ρατε {Πε ΙποχθΒβθ. 
7 Βο ἴπεη ποϊίπες 18 
Ἠο ἐ]παί ρ]απίοίι απγ- 
δαίης, πιθἰυπος Ἡο ἴλαῦ 

Ἀὐετοία; ΤῬαϊ Εοᾶ 
ἐμαῦ ρἰὶνοίπ ἴπο Ἱπ- 
0τεβΞθ, 8 Νοπ Πεῖμαῦ 
Ρ]ΙαπίείἩἃ απᾶ Ἰοθ λος 
γαδοτοίἩ ατθ 9Π6: απᾶ. 
Όνεισ τηβπ βΠα]] τε- 
υθἱτθ Ἠῖς οσίπ τοπατᾶ 
Βοοοτάίηπρ ἴο Πῖβ οπα 
Ίαροιτ. 9 Ἐοχ τγθ βτθ 
ΙαθοαχοΓβΒ Μορείποτ 
νηϊμ αοᾶ: γε ατο ο β 
ἹναβΏαπάτγ, 9ο αγε 
αοὖ”5 Ὀα]]άϊΐπς, 10 Αο- 
δοτάᾷῖπρ {ο 1μθ ργβοθοξ 
οᾶ ν/λῖοη ἵβ ρίτεη 
Ἀπίο πθ, 48 Αα Ἱπίβθ 
πηαςίοτσῬαϊ]ᾶετ, Τ Ἠανο 
Ἰβιᾶ ἴ]πο {οαπᾶβίϊῖοη, 
απᾶ απούῦμοες Ῥπϊ]άείηα 
Ἔπετεοπ, Βπῆ 1είΘΥοτγ. 
ΥΩΑΏ ἴπχκο Ἠεεᾶ Πο 
Ίο σαϊ]άείῃ ἴπετευρο. 
11 Ἐος οίπες 4οαπ- 
α0ΊΟΏ Ο8ΒΏΠ ἩΟ ΤΙΦΠ 
1 ἴπαα ἍᾖΊἵἴμαί 
ον πνἩίοἩ 18 ἄεεας 

τας, 15 Νουπ 1ξαπΥ 
Ὦ1ΛΏ Ὀπμ]]ᾶ προῃπ πῖς 
Σοαπάαβῖοα ρο]ᾶ, 5ἴ]- 
Νεχσ, Ῥτοσϊοις 8ἴοπες, 
πυοοᾶ, Ἠαγ, οαὈρ]ο, 
15 ονετγ τράπ) νγοτ]ς 
βΏα]] Ὃρ ταπᾶρ τιαη]- 
Σερῖ : Σοχ 11ο ἄαγ 5πα]1 
ἄοσ]αχο 16, Ὀεσβαςο 16 
βΏα]] Ῥο τοτοα]εᾶ ὮΥ 
Ἀτο: απᾶ {ἴπο ΆἈτο 
πμα]ί ὐσγ 6ΤΕΣΥ ΠΙαΠ8 
ψγοχ]ς οὗ πιΏαῦ βοτὺ 16 
1, 14 Τὲ ΑΠπ7 τιαΏ)Β 

Ἡ κἀγώ ΕΙΤΊΤΓΑΥΓ. 
ΟΤΤΊΓΑ. 

ἔγαπβγροδεᾶ 1 ΤΊΣΑΥΓ. 
ὃ λήµψεται ΙΤΤτΑ. 
γεαὰ ἴπε {οὐπάρδίοπ) Ιπτι[Α]. 
μεκεῖ εΏδ]] αὈἱάθ ατα». 

“9 ὑπαῦ Ῥρ]απῖς 

» οὐδὲ 6Τ/ΤΤΤΑΤ. 
ἄνθρωποί ηοῦ ΠΙΕΏ ΤΙΤΊτΑΣΥ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α, 1Π. 

3 "Καὶ ἐγώμ' ἀδελφοί, οὐκἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς 
Απᾶ 1, .ὈτοίἨγεα, 3/88 ποῦ αΡ]θ πο ϱροα]ὶς Ίογοα Ἅαὔ 

πνευματικοῖς, ἀλλ᾽ ὡς 9σαρκικοῖς,ὶ ὡς νηπίοις ἔν χριστῷ. 
το ορ] πα], υαῦ 88 {ο Πο5ΠΏ]γ; 88 ᾖἴοραρεα απ Οπτῖοῦ, 

2 γάλα ὑμᾶς ἐπότισα, Ῥκαὶ! οὐ βρῶμα: οὕπω.γὰρ λἠδύνασθει" 
ΜΙ]]ς "γοτι 11 Ἴραγε ἴο ἀτίπκ; απᾶ ποῦ πιεπῦ, ΣΟχ ποῖ ψεῦ Ὕνετο γε 909, 

ἀλλ᾽ τοῦτεὶ ἔτι νῦν δύνασθε Ὁ ἔτιγὰρ σαρκικοί ἔστε 
Ῥαῦ πθϊμες γοῦ ἍἩἨΠοΟΝ 4ἴθ 7θ 416; 2οχ γοῦ ΠοαξΗμ]γ Ψθ 416, 

ὕπου.γὰρ ἓν ἡμῖν ζῆλος καὶ ἔρις 'καὶ διχοστασίαι,! 
Έος ΠἨΘχθ Α1ΠΟΠς οι οπια]α{ῖοη Απᾶ βὐχίξθ απᾶ «ἀῑνίδίοις {[τποχε ατε], 

οὐχὶ σαρκικοί ἐστε. καὶ κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε; 
Δποῦ ἍΠοΡΗΙΥ 16356, απᾶ 3αεοοτάῖπρ 5ΐο Τπβη. απνο]κ 

ε/ . , ” ) [4 ) ΄ 5 ’ 3 . 

4 ὕταν.γὰρ λέγῃ τις, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἕτερος.δε, Βγὼ 
Έοχ π/ποη 3ΠΙΛΥ75ΑΥ10Π8, ἆ Απ ο Ῥαα], απᾶ αποίµες, 

᾿᾽Απολλώ, Τοὐχὶ σαρκικοί! ἐστε; ὅ "Τίςι οὖν ἐστιν ΣΠαῦλος,!" 
οἳ ΑΡρο]]ο  Ἀποῦ 3βΕΦΗΙΥ Ίατε Ἴγε2 πι πει 18 Ῥαπ], 

στίς! δὲΣ Σ’Απολλώς,! 2ἀλλ᾽ ἠ! διάκονοι δι. ὤν ἐπιστεύ- 
Ἄγγλο λαπᾶ ΑΡο]]ο52 ταῦ Βεγταπίς ἸπΠτοιρη ποπ πο Ῥο- 

σατε, καὶ ἑκάστῳ ὡς 'ὁ Κύριος ἔδωκεν; ϐ ἐγὼ ἐφύτευσα, 
Ἠογεᾶ, απᾶ ᾖἴο θαοϊι Ά5 πο . Τοτᾶ Ρατεῦ 1 ρ]απθεά, 

᾽Απολλὼς ἐπότισεν, Δἀλλ᾽ὶ ὁ θεὺς ηὔξανεν' Ἰ ὥστε οὔτε 
Ῥαῦ 4οᾶ ῥΡ4τε ρτονίἩΠ. 9ο μαῦ πείπες 

τι, οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ᾽ ὁ αὐξά- 
ΑΠΩΥΙΠΙΠΡ, πος ο ἴπαῦ τιβὔετς; Ῥαυ Ἅφππο "Εϊτες 

ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν' ἕκαστος 

ΑΡο]]ος πυβετθᾶ ; 

ὁ φυτεύων ἐστίν 
18 

γων «θεός. 8 ὁ φυτεύων δὲ καὶ 
Αρτοπύμ 1ᾷοά. ἈἘΒαῦ Ἡο ὑμαί ρ]απίβ απᾶ Ἡοθ ἴπβῦ πετ οπθ 1116: Ἅ“ΘΛΟΠ 

δὲ τὸν.ἴδιον μισθὸν Ὀλήψεται κατὰ µτὸν.ἴδιον κόπον. 
Σραῦ ᾖἨΠῖδοπΏ τεπαχᾶ ΕΠΒΙ1 τεσεῖνθ αοοοτάῖηρ {ο Ἠϊδοπῃ 10ος. 

9 θεοῦ.γάρ ἐσμεν συνεργοί' θεοῦ γεώργιον, θεοῦ οἰκοδομή 
Έοχ ἄοᾶ”8 3νγο 34το :2611ού-ΨΟχκετβ; ἄοᾶ5 Ἠπβραπᾶτγ, ος ῥΤῬα]άϊπρ 

ἐστε. 10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν µοι, ὡς 
7ο 81, Αοσοχᾶῖπρ ἴο7πθ Ἅµβταςθ οἳ ἄοᾶ νψΠ]ο]Ἱ 88 βγει Το πΏιθ, α5 

σοφὸς ἀρχιτέκτων  θεμέλιον «τέθεικα,! ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ" 
Ἀπίσς Ἅ«ατοπἠμροῦ [μα] Σοππᾶρβῖοα 1 ηαπο ]αἷᾶ, απᾶ αποῖ]λες Ταϊ]ᾶς 1Ρ, 

ἕκαστος.δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ' 11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον 
Ῥαῦ Ζε8οᾶ εί ἴἍ]κα περᾶ ἨοιΥ ο Ῥι]]ᾶς πρ. Έου 3Εοππάα οι 1οί]οχ 

οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείµενον, ὅς ἐστιν ΌΤη- 
πο 0πθ ᾖΒ αὐ]θ το ]αγ ὮΤῬοριᾶςβ ἐπαῦ πΥΏ]ο] {18 ]αῖᾶ, πΠηῖοι 18 1ε- 

- ε ” Π » δε . ” ὗλ .” α) Δ Δ θ ελ 

σους ο χριστος. 12 εἰδε τις εποικο ομει επι τον σεµελιον 

Νου 1 ΑΠΥΟΠΘ ταϊ]ά αρ ΣξοιπᾶαθΙοἩ 58 ᾖἴπο Ομτῖαῦ, οἩ 

ετοῦτον! ᾿χρυσόν, ἄργυρον,! λίθους τιµίους, ξύλα, χόρτον, 
αεπῖς Ρο]ᾶ, βἱ]πες, Ἄφίοπες Ἀλρτοοίοα8, ὙἩοοᾶ, ΕΓΑΞΒ, 

καλάμην, 19 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται' ἡ-γὰρ 
βἴτανν, οἑ6βοᾶἈ πο ποχς πιαπὶξεῦ Ἅµτν]] Ώθσοπιθ; 2ος ἴπο 

ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται' καὶ ἑκάστου 
16 18 τογορ]θά ; Απά ο 6ΔΟΝ. 

ἡμέρα δηλώσει’ 
δν π]]] ἄεε]ατο [10], Ῥεσοβαβε ἵπ Άτο 
ῳ ” « -/ ) Λ - / ” . 

τὸ ἔργον ὑὁποῖόν ἐστιν, τὸ πῦρβ δοκιμάσει. 14 εἴ τινος τὸ 
1πθ ποχκ Ὑυλαῦ ού 18, 'ηε Άτο ση] Ῥτοτθο. 1Ε οἳ Απγοπθ {πα 

ἔργον Ἀμένει ὃ Ἰἐπῳκοδόμησεν,! μισθὸν Κλήψεται"' 156 εἴ 
πνοχ]ς αὐὶᾶθς πν]ι]οῖι Ἶο Ῥα1]{ πρ, Α τεπαχᾶ Ἡθ ϱΠαΠ τεοεῖγθ. 1 

ο σαρκίνοις ο ΒΕΒΦΏΥ αττΊτα ΥΓ. Ρ --- καὶ ΟΙΤΊΤΑΥ. κα ἐδύνασθε 
.[έτι]τ. ἕ--- καὶ διχοστασίαι ΙΤΤΤΑ. 7 οὐκ (οὐχὶ Ἡ)) 

ν τί νυηαῦ 1 τς; τῆς] Α. α᾿Απολλώς ἀπά Παῦλος 
 -- ἐστιν ἵ8 ΙΤΤΥΑ. Σ--- ἀλλ ἢ ΟΠΤΊΤΑΥΥ. 5 ἀλλὰ ΗΤΤΤΑ. 

ο ἔθηκα 1 Ια]ὰ ΙΤΊτΑ. Ἅἡἆ χριστὸς ᾿]ησοῦς 1,; -- ὁ ΟΤΊκΑΥΥ. Ἅἡ--- ταῦτον 
{χρυσίον, ἀργύριον ΤΤτ. Εξ -- αὐτὸ Ι{6ε]{ 1ΤΤΧΑΊΥ. 

-ὰ ἐποικοδόμησεν ΤΤιΑ, κ λήµψεται ΙΠτιὰ. 



ολ τ σοςε σσ ταν 5 

τινος “τὸ ἔργον κατακαήσεται. ζημιωθήσεται" αὐτὸς δὲ 
Οἱ πΠγοπο ἴἩο Μος ἍαΠΙΙΙ ὓο σομδαπιθά, Το ΑΙ] »μΙξοΥ Ίο, Όπί Πιπα-οἰΕ 

σωθήσεται, οὕτως.δὲ ὦς διὰ πυρός. 16 Οὐκ. οἴδατε ύτι ναὺς 
ΕΠπΙ1 νο 5ιιτοᾷ, Ὀμῖςςο αν {πτοισπ τε. Έποπ το ποῖ τ]λαῖ 3τεπιρ]ε 

θεοῦ ἐστε, καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 17 εἴ τις 
/ 6ου 5 σσατο, παπά ἔπαε ῥΒρϊτϊε οἳ ἄοά ἀπιο]]ς ἵπ τοι2 1Ε4η7οπε 

« 
τὸν ναὺν τοῦ θεοῦ φθείρει, φθερεῖ Ιτοῦτονὶ ὁ 
1ο ος, οἳ ἄοἆ εοτταρῦ, 35Πα]] "υσῖηα το τν περίονι αῃΐτα 

θεής" ὁ γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἔστε ὑμεῖς. 
9 οῦ; 2ος (]ιο αρκο οἳ ἄοἆ Ποϊσ 15, πυπΊοι 3816 17ε. 

18 μηδεὶς ἑαυτὸν ἑξαπατάτω' εἴ τις δοκεῖ σοφὸς 
Νο 3οπθ ᾿Πας5οΙξε ᾖ3]οῖ 5ᾷευεῖτο : 4 βπγοπο "Οπίπκς [ΠΙπαςε]{] Ίνήςο 

[ι 

εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνιτούτῳ, μωρὸς Ὑγενέσθω, ἵνα 
5{ο .ρ6. 'ππιοπρ Ύοα Ἱπ {λμῖς ασε, ᾷοο]ῖς]α Ίος Ἠΐπα νεσοππο, ἴλαῦ 

γένηται σοφός. 19 ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου. τούτου μωρία 
ο ο Ῥο πσνίςο, Έοτ ἴπο πῖςάοτα ο τηῖς τνοτ]ά 400Ι15Η1658 

παρὰ πτῷ' Εμ ά ἐστιν γέγραπται γάρ. Ὁ ὁρασσόµενος τοις 
1π1ν 18: 13ος 1 ]ιας Ῥεομ χΊίτεη, ἨἩε Μακε5 

σοφοὺς ἐν τῇ.πανουργίᾳ.αὐτῶν. 30 καὶ πάλιν, ος 
πν1ςε 1π Εποῖς οχαΓ{1πς59, Απά αραῖη, [Τπε] Τοτὰ 

γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶν µάταιοι. 
} Κποῦνς τηρ τεβςοπῖης5 οἑίπε ἍἨπίδε, ἵἴπαῦ μον Άτο ταῖη, 

21 Ὥστε μηξεὶς, ̓ καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις πάντα.γὰρ ὑμῶν 
5ο {λαί “πο 3οπο Ἅἡ]οί Όοι»υο ΠΙΟ; Σοσ αἩ] {Ππῖπσς 3γουτβ 

ἐστιν, 23 εἴτε Παὔλος, εἴτε λοολλώς, εἴτε Κηφᾶς, εἴτε 
ἰαμγε, Ὑπείπες Ῥαα], ος ΑΡο]]ος, ο: «Οεριβ. ος [πε] 

κόσμος, εἴτε ζωή, εἴτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα, εἴτε μέλλοντα’ 
πγοτ]ᾶ, ος Πΐο, ος ἀ4επτὴῃ, ος Ῥτοςεπί {ΠΊ1ρ5, ος οοπαῖηρ {Ππΐπρς, 

πάντα ὑμῶν πέστινἹ 95 ὑμεῖς δὲ χριστοῦ' χριστὸς δὲ θεοῦ. 
«η Ἴγοατβ ᾖτθῦ απά -- Ομτῖςίς, παπά Ομ] ο. 

4 Οὕτως ἡμᾶς λογιζέσθω ἄν θρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ 
5ο Α.Ε δµ5 ευ ΄Ἱεεκου ὃν πΙπΏ 5 αἰτεπάμηπίς ο ΟΠτῖςῦ 

και οἰκονόμους μυστηρίων θεοῦ. 3 9ὃ δὲ λοιπόν, ζητεῖται 
Αιά  οεινατᾶς ων αι 185 10634945, Ῥαΐέ α5 ο ἴμο τεςί, 15 1» τεᾳπΊτεά 

ἐν τοῖς οἰκονόμοις ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ. ὃ ἐμοὶ.δὲ εἰς ἐλά- 
η 5ίοτνατᾶ» Επαῦ ἀΕπιπέαΙ οπε ο ξοαμᾶ, Ῥπέθίοπιο ᾖ1ἴπορτιρ]]- 

χιστόν ἔστιν ἵνα ὑφ' ὑμῶν ἀνακριθῶ, ἢ ὑπὸ ἀνθρωπίνης 
- πιαίίετ Ποῖς Όαι μι πα 1 Ὀε οκαπαίμσᾶ, ος ὮὉγ τηβΏ)5 

ἡμέρας"' ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω. 4 οὐδὲν.γὰρ ἐμαυτῷ 
Χάαγ. νο πεῖτΠοτ ερ 4ο 1 εχαπαῖπο, Έοτ ο ποίπίης Ἱτπ αξ 

σύνοιδα" ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τούτῳ δεδικαίωµαι’ ὁ δὲ ἀνα- 
τ Άτα οοπδοῖίοας: Ῥαΐς τοῦ ὰ 1Πἱ5  Ἠατεῖ Ῥεεπ ]αβίΙβεᾷ: Ῥαΐ ης πἩΠο εκ- 

κρίνων με κύριός ἐστιν. ὃ ὥστε μὴ πρὺ καιροῦ τι 
ο Ξτ ... Τιοτᾶ 15, 9ο ἔπαί ποῦ Ῥεξοχε [πε] {τιε απτἰμίπᾳ 

κρίνετε, ἕως ἂν  ἔλθῃ ὁ κύριος, ὃς καὶ  «Φωτίσει τὰ 
Ν Ἰμάβε, από] ταπσ Ώατε σοπιθ ἴπο Τιοτᾶ, ὙΠο ῬοίἩ 11] Ὀτῖηρ {ο ΠΡΕέ {πο 

/ικρυπτὰ τοῦ σκότους, καὶ «φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν 
ιά επ ὑπίηρς οξ σ αλλμᾶ τνΙ]] ταιι]κε πααπ]{εδῦ {ποθ οουηςε]ς 

Ἰκαρδιῶν" καὶ τότε ὁ ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 

9Ε Ἰιοατίς : απᾶ ἴπεπ Ῥταῖςε 5Ώα]1 Ῥε Το εαοὮ άτοπι αοα. 

ϐ Ταῦτα.δέ, ἀδελφοί, µετεσχήμάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ ΣΑ- 
Νου ΤἨεςο {μῖηπρς, Ῥταίμτεη, 1 ἰγαπςέεγτεᾶ ἵο τηγνε]Ι απᾶ Α- 

. λλ Π δ .) “ . ε - {θ . α ει υ 

πολλω: ῃ ὑμᾶς, ινα εν Ίμιν µάσητε το µη υπερ 
Ῥο]]οΒ; οι Αοαουπ{οξ γοα, πα Ίπ ἍἨἩδ ΥΠΑ ]ελτῃ τοῦ 3προτο 

1 αὐτὸν τι, : τι --- τῷ ΙΑ]. 
8 Απολλὼν Ίττο 

9 --- ἐστιν (γεαά [ατε]) Ἱτττα. 

441 
τα, ΙΓ 

ο πνοσκ πΡῖᾶς τε]ῖοὮ Ἶς 
Πατ] υπῖ]ν ἴπυτναροπ, 
Ἡο ελα]] τοςυῖνο η Το- 
πνατά. 15 ΤΕ ΑΠΥ πιαπ)5 
ποτ] πα]] Ῥο Ὀαγπεά, 
Ἡο 5πα]] εαΒετ ΊθνΒ : 
Ῥαῦ Ίο Ἠϊταρε]ξ 5]ια]] 
Ὅς 5ατοᾶ; γεῖ 5ο 5 Ὁγ 
το. 16 Ἐπον γεποῦ 
{παξ πο ατοε ἴπε {επιρ]θ 
οἳ οᾶ, απᾶ {λαί ἴπθ 
ΒρϊγΙ{ οἳ αοᾶ ἀπνιε]]είἩτ 
1π τοα ΙΤ 1 αἩπγ 
1ΩΑΏ ἀοβ]είηε {οπιρ]θ 
οἳ ἀοᾶ, Ἠῖτα «Ώα]] ἄοά 
ἀεξίχοσ; 1ος {1ε τοπῃι- 
Ρ]ε οἳ ᾳοά 8 πο], 
πνἩ]οὮ {επιρ]ε γε πτθ. 
18 Τιοῦ πο Ταη ἀοσεῖτο 
Ἠϊτωξο]ξ. Τξ αΠγ ΤΙ 
ΑΠΙΟΠΡ Του 5οεπΙείΏ {ο 
Ῥο πα ἵπ {Πῖς ποτ]ᾶ, 
1εξ Ἠϊπι Όεοοπιθ ᾳ {οο], 
{λαῦ Πο τησ Τε σνῖςθ, 
19 Ἐοχ ἔπε π]βᾶοτα οξ 
{Π186 πνοτ]ὰ 15 Σοο]ᾖ5Ἡ- 
ηθβδς πΥΙἩ αοᾶ. Έοτ 
1 15 ν/τ1{{εη, Ἠο {ακείἩ 
11ε πνῖσε 1π ἴπεῖχ ΟΊΥΏ 
ογβΕίΊπες. 20 Απά 
Ασαϊπ, Τ]ιε Τιοτᾶ Χπονι- 
εἴιΏ {πε ἐποπρΏῖς οξ {λα 
π]βο, ἴἴιαῦ ἴπεγ ατθ 
ταῖη. 321 Τπετείοτε]ες 
1ιΟ ΙΠΒΏ ΡΊΟΥΥ ἵη ΏΙΟΠ, 
Έοτ αἱ] {Ππῖπρ ατθ 
ποατ; 325 ὙἨππείπες 
Ῥαπ], ος ΑΡοΐ]ο5, ος 
Ο6.Ρ]1Α5, ος ἴπε πνοτ]ᾶ, 
οι 146, ος ἀσαίμ, ος 
1Ππήισ5 ἍῬγεδεπῖ, ος 
1Πίπρς ἴο οοπ]ο; αἰ] 
ΒΤΘ ΥΟυΣ:; 33 Απᾶ Υθ 
πε Οπτῖες: απᾶ 
Ολτῖςί {5 6οἆ”-. 

1Υ. Τε Αα ΤΙΑΠ 5ο 
βοσοππῖ οἳ πι, π5 ος 
Ίππο τηΙπ]δίοσ» ος ΟἨτίςσς, 
Ἀπά 5ἰετναχζς οἳ 11θ 
τηγς{οτῖο οξ «οάᾶ. 
2 ΜΟΓΘΟΤεΣ τν 18 τε- 
απἶτεᾶ ἵτπ αεγατᾶς, 
Γλπί α ΤΩΒΏ Ῥο {οιπά 
ΣπΙΕαΙ. 8 Βις πῖτη 
χηο Τδ 16 α ΥΟΤΥ 5ηια!1 
ἔπῖπρ {παῖ Ι ρποπ]ἆ ο 
Ππάρεᾶ οἳ τοι, οἵ οξ 
τηπη’ς Ἱπάρπιεηί: 7εβ, 
1 Ιαᾶρε ποῖ ταῖπο οπΏ 
5815, 4 Ἐοτ 1 Έπον 
ποιβῖηρ Ὦγ πιγεε]Ε; 
τεῦ ατα Ἰ ποῖ ΠοτεὈγ 
Ππξςαβεᾶ: Όπί Πο ταπε 
Παάρειι το 15 Τ]Ἠθ 
Τιοτά. 5 Τπετείοτθ 
Παάρε ποίπῖπρ Ῥε[οτθ 
{πο ἴπιε, απ] {1πθ 
Τιοτᾶ οοτης8, πΠο ῬοίἩ 
πη]] Ότίης {ο ἨἩσ]ηϊ {1ο 
Ὠϊάάεν {Πίπρν οἱ ἁπτκ- 
Ἠ855, απᾶά πΠ]] πιακθ 
πηβαι] {ος {Πε οοαΏ5ε]8 
οἳ ἴλμο Ἠθατί5δ: απᾶ 
{πεΏ εΠα]] 6σειγ πιβΏ 
Ἠαβτεργαῖςε οἱ ἀοᾶ. 

6 Απά ἴποςο ἴΠίπρς, 
ῬτείΏτεπ, Ι Ώατο ἵη Α 
Άβατε ἴταης{εττεᾶ ἴο 
τηγς5ε]ξ απἆ {ο Αγο]]ος 
4οχ γοισ 5ακες5; τπδς 

ο ὧδε Ίχ6ς ΓΤΤτΑς 
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Ψο παρ] Ἱδατη ἵπ αδ 
ποῦ το τπἩ]κ ο μιόη 
Άῦυτο ἐπαῦ τμ] 18 
ΦΥΙίτεπ, ἴπαῦ πο 0Π9Θ 
οἳ Τοιι Ῥο ραβεά τρ 
Σο: 9Ἠο9 αρη]μβῦ πι- 
οἴμοσ. 7. Ἐοχ ππο 
απλοί ἔμεο ο ἀῑ[βετ 
719µι απιοί]ιε απᾶ 
πυπαῦ Πας ἴποι πα 
ἴποια ἀῑᾶςί ποῖ τασθῖναῦ 
ον 18 ίποια ἀῑάδίέ νο- 
οεΐτο ἓέ, πἩγ ἀοςῦ ἴποι 
ΒΙΟΣΥ, «5 ΤΕ ἴμοι Ἠπᾶςέ 
ποῦ τεοεϊγεᾶ {3 8 Νου 
ο ατο Ει111, ποι 7ο 
χο τοπ, 7ο Ἠατθ 
χεϊσπεᾶ α5 Ἐπρε νι Ἡ- 
ουῦ πΒ: απᾶ 1 που]ά 
{ο ἄοᾶ ο ἀῑά ταῖρη, 
τπαῦ νθ Άἱ5ο τηϊὶρηί 
χαῖρῃ ππΙἩ γοι. 9 Έοσ 
1 εΠϊπχκ ἐπαί ἄοᾶ Ἠαῦα 
Βεύ ΓοτίἉ 5 {ο 8Ροξ- 
ΐ1ε8 Ἰα50, 5 15 πετ 
Αρροϊπἰθϱα ἵο ἀεπίμ: 
Ίος πο 8ἴθ6 Ὠβάο α 
Ερεοἰασ]θ απίο ᾖἴπο 
ν΄ογ]ά, απᾶ ἴο ΑπΡεΙς, 
Απά {ο ΊΙΟΠ, [θ 
α)ὲ Έοο]ς Μος ΟἨχὶςςς 
Βη]ο, Ὁαῦ γο αγ σνὶ5θ 
1π ΟἨτὶς; πο αγθ 
ππθακ, από το αγθ 
Βίχοηςρ; Ὑθ αγ Ἰο- 
ποισαβ]ε, Ὀμί πθ αγε 
ἀεερίςεά. 1] Βτοπ αΠ- 
{ο ΤΠῖς Ῥγοδεπίυ Ποιις 
ν/θ ὈοίἩπ ἨάἨροσ, αηᾶ 
ΣμΥ56, απά ατα παχκοᾶ, 
Ε]λά ατο Ὀαπεῖθοᾶ, απά 
Ἠπτο πο οετίἰα1π ἀτνε]]- 
Ίπρρ]ασο; 19 ππᾶ Ία- 
Ῥους, ποτκίπρ πι 
ους οΨΏ Ὠαπᾶς : Ὀεῖπς 
χονἰ]σᾷ, νο Όϊοςς; Ώ6ίπβ. 
Ῥογςοσιεθᾶ, Ὢδ 5Ι ΟΥ 
10.19 Ὀαΐπρ ἀθξαπισᾶ, το 
ἀπίχερΏ: Νο 8το πὩιπᾶθ 
5 ἴμο ΒΙΤη οἳ ἴπο 
πιοτ]ᾶ, απᾶ αγε ἴπο οϐ- 
Βεοιτίηρ οἳ αἱ] {πῖπρεβ 
Ἐ]ίο Όπῖς ἀἆαπγ. 14 ΙΤ 
νιγ]6ο ποῦ ἴηοςο {Πῖπρς 
{ο 5ηαπιο τοι, Ὀαΐῦ Ἀ5 
ΣΥΥ ΛἸλῬο]οτεᾷ Άβοπ5 Τ 
πωτα οι. 15 Ἐος 
1ποιρΏ το Ἠπτο ἴεπ 
ἔποιυςιπᾶ Ιπ5ίτασβοσς 
1 Οµτίςε, γοί Άανε η6 
ποῦ ΙΠΠΗΣ ΤἘα{Ποχσ5; ΣΟΥ 
{9 Οµχ]50 ἆοςαβ 1 ηβτο 
Ῥοροίίοη τοι ΤΠτοιρα 
ἲμο Ροδρο]. 16 Ί/Ἡεχο- 
{οτο 1] ὭΌῬδβοβοηπ τοι, 
Ῥο Σο {ο]]ούγεχς οἱ Τη9, 

17 Ἐοτ {ἰπὶς ολ.εε 
Ώπγο 1 5εηπύ ππίο τοι 
ΤΠποίΏθμ6, Ὑ/Πο ἶ5 ΠΙΥ 
Ῥε]οτοά εοἩ, απά Σαϊεπ- 
Σα] ἵπ ἴπο Τοτᾶ, πν]ιο 
επα]] Ὀχίηρ γοιι 1π:ο 
ΣΕΠπΙΕΠΙΌτΩησαο οἳ Την 
ΝΑΥ5 πο Ῥο ἵπ 
Οπτί, 5 1 ἴθαςμ 
ΕΝΟΥΥ ἹνΠετο ἵπ 6ΤΟΥΥ 
οἩιχσἩ. 18 Χου 5οπα6 
Ἀτο ρυβεά τρ, 48 

4 ἃ 1 ΤΤΤΑΝ. Σ 

θἀπιομίδαίηρ τ, 

--- φρονεῖν (τεαὰ μὴ ποΏηρ) ΕΤΤΤΑΥΓ. 
7 γυμνιτεύομεν ΤΤΤΤΑΥ. 

Σ -Ε αὐτὸ ΤΘΣΥ [11ἱ1ρ] π. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΤΙΟΥΣ) Α. αν 
4δἳ  γέγραπται Ἱφρογεῖνν 

΄ . ας - ΄ 

ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς 
Απηπῦ "ΠηςῬ Όρο Ἰανχιτίοα το Σομίπ]ς, τηαῦ ποῦ 919 "Ίου ομθ 

φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου. Ἴ τίςγάρ σε διακρίνει; 
γε Ῥο ραβοᾶ πρ αραϊπςῦ ἵἴμο οἵπεχ. Ἔοχ πο Ίπθο παακος {ο ἄἶβος Ι 

τί.δὲ Έχεις ὃ οὐκ-έλαβες;  εἰδὲ καὶ  ἔλαβεο, 
Ἀπά ππαῦ Ἠαςῦ ἴποα γυλίοἩ ἐλοι ἁἱάςε ποῦ γοραῖτο ἢ Ῥιῦ 1 φἶκο οι (1ά5έ χοσεῖτο, 

τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών; 8 Ίδη κεκορεσµένοι ἐστέ, 
πυΏγ Ῥομβίοξβύ ἴμοι 5 ποῦ Ἠπνίπρ τεσθἰτεᾶ ἍΑἰτοπᾶγ βπ]λ{οᾶ. Ψο πτο; 

” . δι ΔΝ ς - . / ο . ΄ 

ἤδη ἐπλουτήσατε, Ὑγωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε' καὶ ὄφελόν 
Ἀ]τεπάγ γο νγοτο εμγ]σ]θᾶ ; να Στο ᾖδ ψο τεὶρισᾶ; ππᾶ 1 τνου]ά 

γε ἐβασιλεύσατε, ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑμῖν Σσυμβοσιλεύσωμεν.! 
βἀτοΙγ γε ἀῑά ταίρ, ἡλαῦ αἱςο ν/θ .γοια ατοϊρ]ιῦ ο: Αν, 

9 δοκῶ.γὰρ ἵὅτιϊ ὁ θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέ- 
Έος 1 ὑπίπ]ς (μα αοά υτ νο βρο5/{]6β 156 εοῦ 

δειξεν ὡς ἐπιθανατίους' ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, 
ΞΟΥΙἩ Α5 αβΡροϊπίεᾶ ἴο ἀεβίῃ, ἘΈος ο ου. Ὕνε Ῥοσππιο Το {πο ποτσ]ά, 

καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 10 υ- μωροὶ διὰ 
Ῥοίμ Ἅᾖἵο περι ππά 9ο ἨΙθῃ, ο [αχ] 1οοἱ οπἩ ποσοομπί οξ 

Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἔν χριστφ' πο ἀσθενεῖς, ὑμεῖς. δὲ 
Οατίςη, Ῥαῦτοε Ῥχαδεπυ Ἱπ Ομχὶ]ρς; πνεα]ς, Ῥιις γο 

ἰσχυροί' ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς. δὲ ἄτιμοι. 11 ἄχρι τῆς ἄρτι 
είτοπρ; το Ρ]οτίοιδ, ὈῬυῦ πο πυοιῦ οπου. Ίο ᾖΊλπο Ῥτεδεπέ 

ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν, καὶ Ἰγυμνητεύομεν,! καὶ 
Ἡοις Ἅἡλοίαπ πο ἨΏαηρος Απᾶ τη]τςί, απᾶ Άτο ηπχκοᾶ, πηά 

κολαφιζόµεθα, καὶ  ἀστατοῦμεν, 19 καὶ κοπιῶμεν, ἐργα- 
Άτο ῬαΠοισᾶ, Ἀπά πληζοτ πλ (πουῦ Αα Ἡοπῃο, ππᾶ 14δοιιχ, ψΓΟΥΚ- 

ζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν' λοιδορούμενοι, εὐλογοῦμεν' διω- 
1ης ππΙέἩ ουχ οἵηπ Ἠαμᾶς. Ῥπ]]οά αἲ, πνο Ὀ]ευς; Ῥε- 

κόµενοι, ἀνεχόμεθα" 19 Ὑβλασφημούμενοιι! παρακαλοῦμεν" 
5εουθεᾶ, νε Όθ8αΥ ; εσἰ]]γ 5Ρροκεη {ο, πνο Ῥθεοεςῃ : 

ὡς  περικαθάρµατα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων 
35 [Γ1πε] τοξαςθ οἱ ἐθ ἍἨποτ]ᾶ ἍἨΎ/εαχθ Ώ6σοπῃς, οξἑ α]] ᾖ{[πο] 

περίψηµα ἕως ἄρτι. 14 Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, 
οϐ-Βοουτγῖης απ] ποῦῖν, Νοῦ εΠαπιῖπρ σοι ἆο1Ι πτῖίζο ἴποςο ἐπίπρε, 

χάλλ”ὶ ὡς τέκνα µου ἀγαπητὰ Σνουθετῶ.! 
τις 5 ομ]]άτεη 1ΤαΥ Ῥε]ογοᾶ 1 αἀμποπίδη [τοι], Έου 1 

µυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἔν χριστῷ, ἀλλ᾽ οὗ πολ- 
ἴθη {ποιβαπᾶ θαἴοτθ ψο ϱπου]ά Πανοίη Ολτ]εῦ, γψεῦ ποῦ "ΠΙΑΠΥ 

λοὺς πατέρας' ἐν.γὰρ χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου 
ΣΑ0ἨΘΙΒ ; ̓  10ος ἵπ Ομτ]ρῦ φοδα8 με νες Πο εἰ]αὰ εάϊπρς 

ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 16 παρακαλῶ οὖν ἡμᾶς, μιμηταί μου 

15. ἐὰν.γὰρ 

α σοα ἀῑᾷ Ὀερεῦ, 1 αχἹοχῦ ΊΠθχαξοχθ οι, ΙΠΗΙΓΒΙΟΣΒ 305 '1θ 

γίνεσθε. 
1Ώ06ΟΠΠΘ, 

17 Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον, ὃς ἐστιν 3τεκνον 
να ποσού οἳ Όλμῖς 1 5εηύ πα Τιπαοίλεις5, ἍὪπο Ἅᾖ8 5ου]]ά 

ο ' ἀγαπητὸν καὶ πιστὸν ἓν κυρίῳ, ὃς ὑμᾶς ἀναμνήσει 
ον Ἀπᾶ Σαἱἰπέα] Ἱπ η Τιοτᾶ, πο ὅγοα Σνν 11] Ἀτεπιϊπᾶ ο 

τὰς .ὁδούς-µου τὰς  ἔν χρισπῷ,ὸ καθὼς πανταχοῦ ἐν πάσῃ 
ΠηΥ ΤΥΑΥΒ ἔμαῦ [αχα] 1 Οµμτ]ρί, ποσοτάΙηρ.Α5 ΘΤΕΥΥΥΊΘΤΟ 1π σαι 

ἐκκλησίᾳ διδάσκω. 18 ὡς μὴ Ἐρχομένου δὲ µου πρὸς ὑμᾶς 
Αποεπιρ]γ 1 {ἔεπο], 3Ας 3ο Σμοῦ οοπιΙππ ΠΟΥ πΥ ο σοι 

ἐφυσιώθησάν τινες" 19 ἐλεύσομαι.δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν 
Άτνοιο δρα Ώοὰ "αρ "δοπ]ς; Όαῦ 1 ϱΠα]] οοπιο ΒΠΟΓΡΙΥ το σοι, 1Ε 

συν-τ. ἕ--- ὅτι ΙΤΤΤΑΝ. 
α ἀλλὰ Ττ. Υ νουθετῶν 
 -- Ἰησοῦ ΖΦεβιβ 111, 

Ν δυσφημούμενοι ἀείαπιθά ΤΑ. 
µου τέκνον ΙΤΤΤΑ, 



αν, Υ. 1 ΟΟΕΠΒΙΝΤΗΙΑΝΕΒ, 

ὁ κύριος θελήσῃ, καὶ Ὑνώσομαι, οὐ τὺν λόγον τῶν 
1πο Τιοτά αν], Ἀπᾶ ἆ π]]] εποι, ποῦ ᾖἴπο πιοτᾶ οἳ ἴπο5ο πο 

πεφυσιωµένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν. 390 οὐγὰρ ἔν λόγῳ ἡ 
ατο ραΏεᾶ πρ, Ῥαῦ το Ῥούπες, Έοχ ποῦ Ἱπ ποτὰ πο 

βασιλεία τοῦ θεοῦ, ἀλλ’ ἓν δυνάµει. 21 τί θέλετε; ἐν 
Κἰπσᾶοτα οξ ἄοά [15], ας ἵπ ΡΟΥΥΕΣ. Ὑγπαῦ σηΙ]]γοῦ πα 
ο Α «ων π 3 .».. , ; ς ῃ 
ῥάβδφ ἔλθω. πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἔν ἀγάπῃ πνεύματί.τε “πραό- 
Ἀ τοῦ 1 Απουι]ᾷ οοππθ ὮᾖΤο γου, ος ἵπ ἍΊοτο Επᾶ α αρἰτῖ οἳ πιεε]- 

τητος"; 
Ώςςς 2 

[τή 2 / ” ε ο [ 8 ΄ ιά 

Β Ὅλως ἀκούεται ἐν υμῖν πορνεια, και τοιαυτη πορνεία 
Οοπαπιοπ]γ 3ἱ8 “τοροτέεᾶ ΄Απιοπρ ὅγοι 1Ξοτγπίὶσαβίοπ, Απᾶ 56 {οτπῖοββΙοἩ. 

ἥτιςο οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν Ἀὀνομάζεται, ὥστε γυναϊκά 
σ;λῖο] ποῦ 6ΥΘΠ. ΤΙΟΠΡ: ἴπα ΏβΙΙΟΏ8 15 παπιθᾶ, 860 48 ανη]{θ 

τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 3 καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, 
αχρηο [Π]ς] 5βαῦηΏοτ’5 3ΐο .πατο, Απᾶ το Ῥυβεᾶ "αρ 1916, 

Ν 2 . ” Ι ΄ [ιο 6) { 3 / « » 

καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθῆσατε, ἵνα «ἐξαρθῇ ἐι μεσου.ὑμῶν 
Ἀπᾶ ποῦ ΣΑἴἨεΣ ἀἷά πιοιχΏ, Πιαῦ παὶρΏῦ ωο ἑακεη οαῦ οἱ τοισ πη]ά5ύ 

ὁ τὸ .ἔργον.τοῦτο ἱποιῆσας ;! 8 ἐγὼ μὲν γὰρ ξὼςὶ ἀπὼν τῷ 
19 π]ο τη] ἀἄθεᾶ ἀῑά1 3Τ {ος 5 ὈεῖπσαῦδεπΏ 

σώματι, παρὼν.δὲ τῷ πνεύµατι, ἤδη κέκρικα ὡς παρών», 
1π Ῥοᾶγ, Ῥαῇ Ῥείῖηρ Ργοβεπῦ ἄπ αρἰτῖν, Ἀ]γθαᾶγ Ἠατο ]ιᾶρεά αν δεῖης ρτεδεηΜ, 

τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάµενον, 4 ἓν τῷ ὀνόματι τοῦ 
Ἠϊπι ὪἩο 6ο δα Ἱποτκαὰ 5οαῦ, 1η Τμθ ΏβΙΠΘ 

κυρίου. "ἡμῶν! ᾿Ιησοῦ Ἰχριστοῦιὶ συναχθέντων ὑμῶν καὶ 
οἳ οἵις Τιοτά ΕΕ] Ομτ]ςῦ, Ῥεϊπρ ραὐπετεᾶ ἰορείπετ το Άπά 

τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, σὺν τῇ δυνάµει τοῦ κυρίου-Σἡμῶν! ᾿Ιησοῦ 
ΤΙ ορἰτὶΐ, πι]ῦἩ πθ ἍἩῬούπες οἳ ος Τιοτά 1658 

Ἰχριστοῦ,! ὅ παραδοῦναι τὸν.τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον 
Οπχ]ςζ--- το ἀθ]ίτετ ΞΙΙΟΏ α ΟΏΘ Ίο Φ8ί9Ώ {οτ ἀοξίταοῦίοη 

τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῷ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου 
οἱ ἴπο Πε5Η, ολαῦ ἴπο βρϊτί ἍἨπΙαγ Ὀοθ 5ατεᾶ ἵπ ἴπο ἆαγ οξῖπο Ἰιοτᾶ 
1 Ἂν | ] υ Ν . ’ « ώς ο ” ο’ Ν 
]ησοῦ.! 6 Οὐ καλὺν τὸ.καύχημα.ὑμῶν' οὐκ.οἴδατε ὅτι μικρὰ 
Ίθενας, Νοῦ Εοοᾷ [15] τοις Ῥοµρδίτπρ. που γε ποῖ {παί ο Πτυ]ο 

ζύ ολ Ν / α ἕ νο 7 ἐκ θά η] τα] ἃ 
μη 0ο ΟΥ το Φφυραμ υμοι ) εκκασαρατε ουν την πα- 

Ίεαγει "νγπο]ο Ἔίπε Πππιρ ἍήἸεατεης Έωχρο οι "ποχοίοτθ ἴπο 

λαιὰν ζύμην, ἵνα ἦτε νέον φύραμα, καθώς ἔστε ἄζυμοι" 
οιά 184761, ἴλαῦ γθ ΤΙΑΥ Ὦθ απεη ἍΙΙΠ1Ρ, αοοοτᾷἰηρ 5 Υθ4Τθ ιιπ]εαωτοπεᾶ, 

καὶ γὰρ τὸ.πάσχα ἡμῶν "ὑπὲρ ἡμῶνὶ  οἐτύθηὶ Χριστός. 
ἘοΥ αἱδο Έοιχ ΡββΡΟΥεΣ οΐξος Ίπψ πας "5βοτ]βοεά ᾖ1Ομτῖδῇ, 

8 ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν 
Ῥο ἐπαῦ πε βπου]ά σε]ορταίο πο {θαςῦ, ποῦ πλ θα Ἴεατεπ Ἅᾖ1ο]ᾶ, Ὥος να 

ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις Ρείλι- 
Ίεατεη οἳ πιβ]ῖ]οῦ απᾶά. Ὑοκθάποαςβ, Ῥαῦ πα ππ]εανοπεᾶά Γρτοβά] οξ 

κρινείας! καὶ ἀληθείας. 
ΒἰποετΙΨ απάἀ οἳ ἰταζῃ, 

9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ, ἐπιστολῇ,. μὴ συναναμίγνυσθαι 
ΊἹ Ὥτοίο ἴογτοι Ἱπ ᾖΊἴπο ερὶςί]ε, ποῦ νο α55οοῖατθ πΙἩ 

πόρνοις 10 ἀκαὶ' οὗ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ.κόσμου.τού- 
ΣΟΓΠΙΟΑΊΟΣΒ; απά πού α]γορείπετ αΥ1ῦΠ ἐο Εογπῖσα {ους ο εΠῖς5 πγοτ]ᾶ, 

του, ἢ τοῖς πλεονέκταις, Τἠ! ἅρπαξιν, ἢ εἰδωλολάτραις' ἐπεὶ 
ος γ/λζ υπο οοτείοις, ος ταρποίοας, ΟΥ 14911615, βῖησθ 

ο πραύτητος ΤΤΊΤΑ. ἆ --᾿ὀνοµάδεται (τεαᾶᾷ [15])αμτττΑσγ. 
ἕ-- ὡς ΗΤΤΑ. Ἀ. . ἡμῶν (γεαά ἴ]ιε Τιοτᾷ) [πῃἉ. 

ε ἀρθῇ αΙττΑτν. 
Ἱ--- χριστου ΗΤΤΙΑ, 

445 
ΊΠοπρῃ. 1 πιοα]ᾶ ποῦ 
οοπιο ἴο τοι, 19 Βυιὲ 
1 πῖ]] ο«0π1θ {ο Τοα 
ΒΠοτ{]γ, 1ξ ἴλο Τ,ογτᾶ 
π/Ι11, απᾶ νΙ]] Ίπον 
Ὠοῦ {πο βρΘεοἩ ο ἵποτα 
πγΏ]ο]Ἰ Άτο Ῥραβεᾶ αρ, 
Ῥαῦ {πο Ῥοχ/εγ, 320 Ἐοτ 
Ίπο Κἰηράοπι οἳ ἄοά 
ἶδ ποῦ 1π πνοτᾶ, Ὀαῦ ἵπ 
Ῥούυψεχ. 2ἱ Ἠπαῦ νη]] 
ο ὃ Ἠα]] 1 οοπο ἀπίο 
τοι ν(Ἡ α το, ος ἵπ 
1οτο, απά ἴπ ἴπο βρὶτῖο 
οἳ πιρεκηςς5ς 2 

1 Ἱμ τεροτίθᾶ 
οοπιπιοπ]γ ἐλμαί {λεγε 
ἶδ ΞογΠΙΟΑΡΙΟΠ ΑΙΙΟΩΡ 
γοι, απᾶ 816Ώ {ογΏ]σβ- 
3ἱ0Ἠ 48 ἶ5 ποῦ 8ο πιὰο] 
5 Πβπιθᾶ ΑΠΙΟΩΡ ἴμθ 
οπίιΙθ, τἴλπαῦ οπθ 
ΒΠοα]ά Ἠατο Πῖς {α- 
1Πεγ” ν]ζθ. 2 Απᾶ το 
Άτο Ῥαβοᾷ αρ,απᾶ ηανθ 
ποῦ ταίῃΏεχ πιοιγποαᾶ, 
"λα ῦ Ίο ἐπαῖ ἨαἳἩ ἆοπθ 
ταῖς ἀεεᾶ ταϊσμι ο 
ΊαΚεηπ ΑΤΥΑΥ Έτοπι ἡ- 
ΧΩΟΠΡ Του, ὃ Έος 1 
νετ!]σ, 8 αΏδεπὸ Ἱπ 
Ῥοάγ, Όπί Ῥτεδοπύ πι. 
5ρϊτίὅ, Ώατο ]αάρεά α]- 
χθβᾶγ, 38 Ἰποιρα 
Ν/εΤΟ ΡΓΕΡεΕΠΙ, «Οπσεγπ- 
τηρ Ἠϊπα ἐπαῦ Ἠβίλ 5ο 
4οηθ ἴΠ]5 ἀεθᾶ, 4 ἵπ 
πο πβΠΙΘ οξ οαςσ Τιοτά 
ύεεας ΟἨτ]ςί, γγπεη το 
8Τ6 µβΡαϊπετθᾶ Ίορο- 
νπεσ, απά τιν δρῖσί, 
σν1έὮ ἴηο Ῥοπετ οἳ ος 
Τιοτᾷ σεσας ΟΗτ]5ί, 6 ἴο 
4ε]ίτενγ 5οἩ Αη οηθ 
πη(ο ΘΑΡΑΠ Έος 1πο 4θ- 
5υγμοίΙοη οἳ {ηε Ώθςᾳ, 
τπαῦ ἴπο αρἰτιὺ πιαγ 
Ὃο 5ατοά ἵπ {πε ἆαγ 
ο ἴπο Τιοτᾶ σεςυς. 
6 Ὑουις ρ]οτγίῃπσ { 
ποῦ ροοᾶ. Έποι το 
ποῦ ἰλαῦ α ΠἨ{]ο 1εβ- 
Νεη ἸεατεποίΏ Ἅᾖἴπο 
πνλο]ο Ἰαπαρ 2 7Ῥυτρο 
ου6 {πετείοτθ ἴπο θ]ά 
Ίεαπεπ, ὑπαί γε πια 
Ὦθ α ποπ ΙάπΠῤ, 45 το 
Άτο αηπ]εηποποᾶ, Ῥος 
ετπεηπ ΟΠτῖςδὺ ουσ Ῥα5ς- 
Ο7Τ6Υ 5 5αοτ]βσθᾷ {ος 
Ἅπδ: 8Πετοίοτο ]1εῦ 5 
Ἱεορ ἴπο {εαςί, ποῦ 
πι]ίὮ οἱᾷ ΊδβτοἨ, πεοῖ- 
ΊἨεχ ντ πο Ίεατεη 
οἳ πια]ίοῬ αΏά συ]οκοᾶ- 
Ώθςς; Ὀα 6 σνΙῖὮ ἴπε 11π- 
1θαγεποᾶ ὄτεας οἳ εἶπ- 
οοτ]ὐγ απ ὑταίῃ. 

9 Ἰ υτοῖο υπίο τοι 
1π 4η ερἰσε]οθ ποῦ Το 
6ΟΠΙΡΑἨΥ πΙιἩ {ογπί- 
οβ{οΥς5: 10 γεῦ ποῖ αἷ- 
φορείμος πΙίΏ ἴπο ΕοΥ- 
ὨΙοαΡΟΥ5 οἳ Όπὶς σνοτ]ᾶ, 
ΟΥ πΓἩ πο οοτοίους, 
Ο;Γ εκ/ίογύΙοΏΘ6Ι5, ος 

Γπράξας; π. 

χ [ημων] 1. 
1 [ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ] (πεαᾶ ος Τιοτᾶ «εσας Ομτίςε) 1; -- Ἰησοῦ Α; ἡμῶν Ἰησοῦ ΊΝ. 
πι οὖν αΠΤΊτΑΥΓ. 
1ΤΤΑΥΗ, 

π.- περ ἡμῶν ΕΤΤΤΑΥΥ. ο ἐθύθη Ε. 
Σ καὶ 9Ώᾷ ΠΤττΑ 

Β εἰλικρινίας τ. ἃ ---και 



ἑ4ά 
νε] Ἰᾷο]πίοτα: 1ο 
ἔμεαπ παπμό 7ο πουᾶβ 
ο οπῦ ο {πο ποσ]ᾶ. 
1 Βιί που Ι Ίατε 

ν/τ]τέθη ππίο τοι ποῦ 
Το Ίκουρ «ΟΠΙΡΑΠΣ, ἶξ 
ΦΗΠΤ ηχαπ ἴπαὲ 15 ορ]]οᾶ 
3 Ὀχοίπας Ῥο π {οτη]- 
ορίος, ος οοπείουΒ, ος 
8Η Ι4ο]λίες, ος 8 τα]]- 
ες, ος 5, ἀταπκατὰ, ΟΥ 
ΑΏ οχἰοτίίοπος; πο] 
ΕΠΟἨὮ ΑΠ 916 πο ποῦ ἴο 
επῦ. 12 Έος νυ]αῦ Παγθ 
1 {ο ἂο {ο ]αάσε ἴπεπα 
Ά]5ο ἴ]λαί Άτε πη(ποαῦῦ 
ἰᾶο ποῖ 7ο 1αᾶρο ἔποτα 
{λα ατοσνμΙπ{ 15 Βυ0 
Ίπεπα ἑηπί ατο που 
οᾶ Ἰαᾶρείη, Τπετθ- 
2οτο Ῥυῦ ΑπΑΥ Ίτοπα 
ΒΏΙΟΠΡ 7οπΣΡΘΙΤες (παῦ 
πη]ο]κοά ῬεΓξοἩῦ. 

ΤΙ. Ώατεαηγοίσοα, 
ΠἨανίηρ α πιβῖίος ας 
ραϊποῦ αποίπος, Ρο ἴο 
Ίαν ὮΏδίοχο ἴπο Ἱπ- 
ἀπβί, απᾶ ποῦ Ῥεξοτθ 
{πο βαϊπίςῦ 2 Ώο γε 
πο Έπος {παῦ ἴπθ 
παϊπῖς ϱΠς]1] 1αᾶρο έλα 
πυοτ]ᾶ 2 απᾶ {Εξ ἴπθ 
πγοσ]ᾶ εἸα]] Ῥο ]αάρ- 
θ Ὦν τοι, πο γε 
ἩΠπνος Ώγ ο Ἰαάρο 
ἐπο επιη]]εδῦ πας ὔενς 2 
ὃ Έπον 7θ ποῦ Ὅπμαῦ 
πνθ 5Ἠπ]] ]αᾶρο απ- 
Ρο]ς2 πο πιπο] ΏΙΟΥΘ 
ΜΠῖηπρθ ἴπαῦ Ῥοταίπ᾿ 
{ο ἴΠί5 1149 2 4 ΤΕ ἴμειπ 
ο Ἠανο Ἰπάρπιρηίς 
οξ ἴπίηπβς Ῥεταϊπίηρ 
το ὑΠῖν 16, 5οῦ ἴπεπα 
ἴο  ἠαᾶρθ ἩΠο α4Γθ 
1οαβί εδιοσπιθᾶ Τη ἰ1θ 
ομαχοἩ. ὃ 1 5Ροβ]ς νο 
γοιχ 5Πβπ1θ, 158 16 βο, 
τιαῦ ἴποτο 5 ποῦ 3 
τν1δθ ΠΙΛΠΏ ΑΠΙΟΠΡ σοι 
ηο, ποῖ οπο ἐπαῦ 5ηπ11 
Ῥο αΡΙθ {ο. ]αᾶρε Ῥε- 
Ὄννθεα Ὠϊς Ὀτοίμτεηυ ' 
6 Ῥαὸ Ὀχοίπες ροείῃ 
{ο Ίαν πα Ῥτοίπες, 
ππᾶ ἴπαῦ Ῥείοχο ἴποθ 
ππρο]ίενοι. 7 Νον 
{πογεέοτθ ἴποτο 18 αῦ- 
1οτΙγ ο {πι]ῦ ΒΠΙΟΠΡ 
ζου, Ῥθσμ1ςθ ο Ρο ἴο 

Ἡ 9Π6 ν/1{] αποϊΠοςσ. 
ἨΠΙΨ 4ο 7ο ποῦ ταίλες 
{ακθ ντουπαβὁ ἩἩΣ ἆο 
πο ποῦ ταῖποτ δι{εγ 
3/9ιΥ8εἶυθ ἰο Ὦο9 ἆἀε- 
Στηιάθᾶα2 8 ΝαΑγ, το 
ο ΝΤΟΠΡ, απᾶ ἆᾱὲ- 
Σταιᾶ, απὰ ἴπαῦ {οι 
Ῥτείμτοη, 9 Ἐπον Υο 
ποῦ {παῦ ἴπο απτὶρλῦ- 
θοι5 εἨΏα]] ποῦ ἠιπεσ]ὸ 
τε Κἱπράοπι οἳ ἀοᾶ 2 
ΈΏοε ποῦ ἀεορῖτεά : πεί- 
Έπες ΣογΠΙοβΤΟΣΒ, ἨἩΟΣ 
1άο]αίθχΑβ, ποτ οἀν]- 
ΈΘΓ6Υ5, πος ο[Ποπαπ- 

:. ὠφείλετε ΙΤττΑ. 
Παάρο αΤ. 
(πεαᾶ ἂο γο Βεῦ πρ ἴπωβθ, ὅο.) οτν’, 

Εε--- ἐν (γεαὰ ὑμῖν πΙῦἩ γοι) αΙτττΑΥ. 
Κ θεοῦ βασιλείαν αΤΊτΑΜΓ/ 
{--οὖν τ[τε]. 

«τοσοιποῦ 

ἢ µέθυσος,. ἢ ἅρπαξ' 

Σ ἐξάρατε ρυῦ γε ουῦ αττιΑ ΥΓ. 

ΠἩΡοΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. στι. 
Γ Α΄ π ο) - , -- Ἡ ῃ 

"ὀφείλετε' ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. 11 'νυνὶ! δὲ ἔγραψα 
Το οασΒῦ πε ουῦ οἱ {με Ἅνοχ]ά το Ρο. Ῥαόπον, Ἰ τοῖς 

ε - υ ΄ 

ὑμῖν μὴ συναναµίγνυσθαι, ἐάν τις ἀδελφὺς ὀνομαζόμενος 
Το αβεοοϊαϊθ πι ΠΠ], 1ξ απγοπο Ἀρχοίμος 1ᾷοειστππιοᾷ. 

πόρνος, ἢ πλεονέκτης, ἢ εἰδωλολάτρης, ἢ λοίδορος, 
[Γοο] οἴύπετ α Εοτηἰσβίοχ,οι οογθίοι5, ος 14ο]λίος, ος τα]]ος, 

τῷ-τοιούτῳ " μηδὲ συνεσθίειν. 13 τί 
πΙτα βηο] α 9ἨΘ ποῦ τοι Ἅᾖο οαῦ, 2ΥΥπαῦ 

ο. ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς 
ος [1815] ἴο πως Αἷδο ἴλμοςθ οιίβιᾶθ ὕοᾖπάδο, ποῦ 5ύμος5ο Ἰπηθμῖπ Ίτο 

κρίνετε; 19 τοὺς δὲ ἔξω ὁ θεὸς Σκρίνει.! Σκαὶ ἐξαρεῖτεϊ 
3ᾷο ὅγε "]αᾶρο 2 Ῥπί ἴποβθ οπῦείάθ οᾶ ᾖ1πᾶρεβ, Απά γθ βα]1 ραί οπ6, 

τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν.αὐτῶν./ | 
{1θ πη]ο]εεᾷ Ῥ6ίβοπ ΑΓΟΙ1 ΑΙΠΙΟΠΡ γ7ουχβο]νεςβ, - 

-” « -” ” . 

ϐ Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, 
Ὢαχο ΑἨΠ7ΟΠΘ οΟΕύαΩΗ, Αα πιαδίες Ἠατίπρ αραἰΏβῦ ἵἴμοθ οἴμετ, 

/ ο. ΄ Ν ” “ 

κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 323 οὐκ 
Ρο ἴο Ίαπ Ῥοΐξοτθ ἴπο ππχϊίρβΠ{ίθοιβ, απᾶ ποῦ ὮΏθέοιο ἴπθ βαϊπίς 2 3Νου 

οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσινι καὶ εἰ ἐν ὑμῖν 
1κπους 7ο ἴ]ιαῦ πο βαϊπίς 3ἱπθ νοτ]ά ἍἉἈανΙΠ”Παᾶροῦ απᾶἁ 1 Ὦγ του 

κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἔστε κριτηρίων ἐλαχίστων; ὃ οὐκ 
16 ἠπᾶρθᾶ Πο πνοτ]ᾶ, 3 ν/οςῦἩγ 1919 29 οἳ πάρπιεπίς ἴ]ο πια] ]οθί 2 3νου 

«οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; "μήτι.γεῖ βιωτικά; 
ακποῦυν 39 ἴπαί απρθὶς ᾽ πε εΏα]] ]αάρο 2 πιπςοἩ ταοχθ πετ ἐλίηρς οἳ Επὶς 1119 2 

4 βιωτικὰ ἐν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τρὺς 
βΏῃίπρς 5οξ 19(Π]5 11119 «μοι "Παάρπιεπί [58 71ο] 18 3γο ατα, πο 
ἐξ θ ’ . .. α] λ) ΄ / Θ / Ι Ν΄ 

ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳῳ, τούτους Ὀκαθίζετε.ὶ 6 πρὺς 
319 Ἰᾳςί οπἱθοπιθᾶ Ἱπ ἴηΠθ ἍαββεπαΒΊγ, 3ΊΠοπθ ἍᾖΜεῦ 379 "πρ. Έου 

ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω." οὕτως οὐκ ἔστιν' ἐν ὑμῖν “σοφὸς 
ΕΠΑΙ4Θ ἴογοι Ἱβροβκ. ΤΗ ᾖ1Βἴλετο ποῦ ΒΠΙΟΠΡ γοι Ἅϱ ψίςε[πιλη] 

οὐδὲ εἶςι ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ.μέσον τοῦ ἀδελφοῦ 
ποῦ ΕΥ6Π 6ἨΘ, Ὑλο Β]πΙ] Ώο αὈΙθ ἍᾖΤο ἀεοῖᾶρ Ῥούπνθεα 3ρχοίπεςσ 

τῇ Ἱ 

ος α ἀτιηκαχά, ος ταρασϊοις; 

γάρ μοι "καὶ! τοὺό 
Στ 

αὐτοῦ; 6 ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ 
αμ [απᾶ Ῥτοίπεσ]2 θιαῦ Ὀτοίπος πΠυα Ῥχοίπας µΡοε8ίο]απ, απᾶ 

τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; Ἴ ἤδη μὲν ᾿οῦνὶ ὅλως ἵἥττημα 
ΦΠῖβ ὮῬθέοτο Ἱπρε]ίεγεσβ 1 Ἀ]τοβᾶγ Ιπᾶεθᾶ ἴΠοχθξοχθ α]θοροίλος α ἀθ[αυ]6 

εἐρὶ ὑμῖν ἔστιν, ὅτι κρίµατα ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν. Ἀδιατίὶ οὐχὶ 
ΑΠΙΟΠΕ σοι 1, ἵπαῦ Ίαν/-ειῖζβ Υθ ἨβΤθ ΑΠΙΟΠς γΟΙΙΦΟΙΥΟ. η ποῦ 

μᾶλλον ἀδικεῖσθε; Ἀδιατί! οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; 8 ἀλλὰ 
ΙΑἴἨΘ: 5θΓ Ὢτοιϱὸ ΤΠ παποῦ ᾖτΑίΠεΕΓ Ῥο ἄε[ταιᾶεα 2 ΒῬα8 

ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ Ἱταῦτα" ἀδελφούςι 
πο Ὥἆοσο πτοπς Απά ἀαεξτασᾶ, απᾶ {ποσο ἰμῖηρς Γ1ογουσ]΄ Ῥτείμχοι. 

9 ἢ οὐκ.οἴδατε ὕτι ἄδικοι χβασιλείαν θεοῦ' οὐ κληρονο- 
Ος Κποπ τε ποῦ πας απ]μβῦ ΟΜΘΞ{ΠΘ] Ἱπράοπι οἳ ἀοᾷ που ᾖ}9Η]] ἵπ. 

ἤσουσιν; Μἠ.πλανᾶσθε' . οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, 
οτί Ἠο ποῦ πι]θ]θᾶ;, µαπείίπος ΣοΥΠΙΟΒΙΟΤΙΒ, ἩΟΓ 149]Φ{οχΒ, 

οὔτε µοιχοί, οὔτε µαλακοί, οὔτε ἁρσενο- 
ΏΟΣΓ ΒΠΙ{ΕΙΘΕΣΒ, ἩΟΣ ΒΡΙβοΥ5 οἱ ἴΠαπαβε]νος α5 ΠπΟΠΊΘΠ, ἩΟς ΑΛ156Γ5 ΟΕ {]κοη)- 

κοῖται, 10 οὔτε κλέπται, οὔτε πλεονέκται, οὔτε" µέθυσοι, 
5ε]τος γη {Ἡ ΤΘ, πος 1ΤΠἱΕΥ68, ὨοΥ. οοτεῖοςς, 1ος ἀταπκατᾶφ, 

βασιλείαν θεοῦ ΠούὐἩ Κκληρονο- οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες, 
ο ἄοά ΒΗΦΙ]. ἩΟΣ ταἴ]θις, ΏΟΣ τβραςίοςΒ, [1π9]. Ἱπρᾶοπί 

εγῦν ΊπτΑ. ᾗἹ ᾖ Ὀο ΕαιτττΑν. ᾗἹ--- καὶ ΜΤΤνΑ. ἆκρινεῖ (; τε) νι] 
: -- ἢ ος ΟΙ ΗΤΤΑ. ἃ µήτιγεατ. ὮὉ καθίζετε; 

ο λαλῶ 1. ἆ ἔγι ΕΙ ΤΊΤΑΥΙ. « οὐδεὶς σοφός ΠΠΤΤΑ. 
Ἀ διὰ τί ΙΠΧΑ. ἆ τοῦτο ΕΠ18 ΗΤΤΚΑ ΤΙ, 

1 οὐ τΑ. α -., ϱὗ ΕΗΤΤΤΑ. 



1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΕΑ, 

πἀλλὰϊ ἀπελού- 
Ῥαῦ Ψθ ΠΘΙΘ 

οἀλλ᾽Ι ἐδικαιώθητε, ἐν τῷ ὀνόματι 
Ῥαῦ 7ο Ίετε Ἰιδ[]βεᾶ, Ίπ ἴπθ ἍΊΏΒΠΙΘ 

τοῦ κυρίου 5 ᾿]ησοῦ, ἃ καὶ ἐν τῷ πνεύµατι τοῦ.θεοῦ ἡμῶν. 
οξ {ο Τιοτά ύεεας, Απᾶ Ὦγ πο αΑρϊτϊὸ οἳ ος οά. 

12 Πάντα µοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφἑρει πάντα 
ΑΙ] {ΠΊπρα {1ο παθ Άτο Ἰαπ{α]Ι, Όαῦ ποῦ β]] ἐπίπρς ἆο ρτοβί; αἲ ἐπίπρς 

μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος. 
Τυταρ ατο ]αννΕα], Ῥαι ᾖ3δπου 11 32ψ]Π Ρε Ὀχοαρλῦ ἀαπᾶςτ τἩθ ροπες οἳ αΠ7. 

19 Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν' 
Μεαίς 40χΥ ἴπο Ὦε]1γ, πηηᾶ ἴποθ ὭὮὈῬοε]]σ Έος πηθελΐβ; 

ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα ΄ καταργήσει. τὸδὲ σῶμα 
τας Εοά Ῥοίἃ 118 Ἀπᾶ ᾖΊλμεβο πΙ]] Ῥχίπρ Όο ποιρΏί: Ῥαΐ Πο Ῥοάσ [15] 

οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ ὁ κύριος τῷ σώματι' 
ποῦ Σοχ Εοτπ]σαθίοηι, Ὦμὸ 2οΥΓ 'πθ Τιοτὰ, Απᾶ ἴηθ Τιοτᾶ 2ογ1ῖἩπθ Ἅοάγ. 

14 ὁ.δὲ θεὺς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν, καὶ "ἡμᾶς! »ἐξεγερεῖ' διὰ 
Απά ἄοά » ῬοῦἩ ἴπθ  Τιοχᾶ Ἅταἰδθᾶ πρ, απᾶ πβΒ πη]] ταῖςο ου ῦ Ὦγ 

τῆς.δυνάµεως.αὐτοῦ. 16 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα.ὑμῶν μέλη 

σι, ΙΙ. 
.ν Ι 

µήσουσιν. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε" 
ἀμλπογῖτ, Απά ἴπεβο ΡΗΙηρΒ 6οπιο οἔγου γεΙθ; 

σασθε, ἀλλὰ ἡγιάσθητε, 
πυβςμεᾶ,  ἍὭΤῬπὲ γο πετθ βαπο[ῖβεᾶ, 

Ἠ]8 Ῥούνος, Έπογ πο ποῦ ὑλοῦ ψουσ Ῥοάᾶ1θς ΙΩΘΠΙΡΘΤΘ 

χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ µέλη τοῦ χριστοῦ, ποιήσω 
οἑ Οµσὶβ ατθὸ Ἠατῖπρ ἔδκοπ έπεη Πο πιεταΡοτβοξ {πθ ΟΠτῖςέ, επα]] 1 πια]κθ 

πόρνης µέλη; μὴ.γένοιτο. 16 ἢ οὐκ.οἴδατε ὅτι ὁ 
[’μοπι]1οἳ ὃς "Πατ]οῦ ἹταεπαὈθσςῇ Μαν 1δ ποῦ Ὀο | Οσ ἆἈποπ γο πού ὑπαί Ἠθ {πα 

κολλώμενος τῇ πόρνη, ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται.γάρ, 'φησίν;' 
18 ]οϊπεᾶ  Ἅο πο Ἠαχ]οῦ, 30πθ “ροᾶν 3182 Έος επα]1 Ῥο, Ἡθ ΒΑΥΒ, 

οἱ δύο εἰς σάρκα µίαν' 17 ὁ.δὲ κολλώμενος τῷ κυρίῳ, ἓν 
{Ἠθ ἵπο 3ος Β651 Ἅή19Π6. Ῥαό ο παῦ 8 ]οϊπεά Μο Πθ ἍἸμοτᾶ, 39πθ 

πνεῦμά ἐστιν. 18 Φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ 
5αρ]τῖς 18, Έ]ερ Ξογη]οβίίοη. Ἐτοιγ Ὀνη πνΏ]οῖι 

ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος, ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν ῥὁ.δὲ 
8πιαγ “μτβοῦῖςο 1 ΠΠ, ππιυλοαῦ {πο Ῥοᾶγ 1, ὭῬὈυῦ Ἡο ἐπαῦ 

πορνεύων, εἰς τὸ.ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνε. 19 ἢ οὐκ 
οοπινπ{ές Εογπίοπθίοπ, Ασαϊπεῦ Ἠϊβοππ ὓῬοὰν δἰπ5, Ος Ξποῦ 

οἴδατε ὅτι τὸ. σῶμα.ὑμῶν ναὸς τοῦ ἔν ὑμῖν ἁγίου πνεύµατός 
Σκπουγομαῦ τοις Ῥοᾶγ 8 ἴεπιρ]θ 96 ἴμε Απ “οι 1Ηο]γ Σοριτις 

ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 390 ἠγορά- 
1, ΥΠΙΟἨ 7θ Ἠβτοθ ἔτοπι οᾶ; απᾶ 3ποί ΄αχο 'γετοιτογη2 37ο 3ώετε 

σθητε γὰρ τιμῆς' δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἔν τῷ σώματι 
«ρουιρΏύ "ος ψΙμΑ Ῥχίσ; β]οτέν "Ἱπβεθᾶ αᾳοά Ἱπ 3ροᾶγ 

ὑμῶν, Ἱκαὶ ἔν τῷ.πνεύματι.ὑμῶν, ἅτινά ἐστιν τοῦ θεοῦ.! 
1γοας, απά ἵπ τοις αρ]τϊτ, πἨίοἃ ατθ οά. 

7 Περὶ δὲ ὧν  ἐγράψατέ μοι," καλὸν ἀνθρώπῳ 
Ψθ πποίθ Ίοππο: [Πἱ]β]ροοᾶ Σο: 8 ΤΙΔΠ Ῥνϊ εοποετηῖής σ]λαῦ ὑήπρβ 

ναικὸς μὴ ἅπτεσθαι 32 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος 
π ΣΥΝΟΙΑΛΏ Ἰποῦ 3Πο Ξοποα; Ότέοη ποσοπΏηξ οἱ ΞοτΏ]οβξ]οἩἨ. 3ρβοἩ. 

τὴν ἑαυτοῦ.γυναϊκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν.ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 
ἍΠίβ δοπΏ δγγ]ξθ 1]9ἱ «Ἠατο, απᾶ "θβοαὰ Ἅ"ἨεγΣοπα «ἨἩπβραπᾶ 11960 -.Ἴατο, 

8 τῷ Ὑυναιὶ ὁ ἀνὴρ τὴν Χὀφειλομένην εὔνοιαν' ἀπο- 
Το ἴπο ὙπἩθ 3ΐπο "ἨἩπεραπά 5419 5ρεπογο]οποθῬ 11εὲ 

διδότω" ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 4 ἡ γυνὴ τοῦ.ἰδίου 
«χεπᾶςχ, απᾶ κοπίδθ 8180 ὗ1θ ππὶξθ ἴο ἴπο Ἠαβμαπά, Το πο ες οτι 

΄ Ι .) ΄ [λ υ ”ι ε α ΄ . ε ή δὲ υ « 

σώματος οὐκ.ἐξουσιάζει, 3Τἀλλ"”' ὁ ἀνηρ' ὁμοίως.δὲ καὶ ὁ 

445 
βἴθ, ἩοΟος ΑΡΠεοΙ9 οξ 
ΤΠοπικε]τθβ πνὴ τάαπι- 
Κὶπά, 10 ποχ ἱἨΙεγεΒ, 
ἨΠοΟς «οοτοῖοᾶΒ, ος 
ἀταπ]αχάβ, ἩΟΣ 1θ- 
Ῥ1]6Γ8, ηος εχἰοσ[οη- 
615, 5Ώβ]1 ΙπΏοετὺ πο 
Ἐἰπρᾶοπ οἱ Αοᾶ, 
11 Απᾶὰ ἍΕΒαποἩ ἍἨνετθ 
ΕΟΠΙΘ οξ τοι: Ῥυΐῦ γα 
ΑΘ Ἱναθπεᾶ, Ὀπῦ γο το 
ςαπο1Πεᾶ, Ὀπί ο ατο 
Παβῦιβοᾶ ἵπ ἴἨε ΠβΠΙΘ 
οἳ ἴποθ Ἰοτά οὦοθειβ, 
Ἁπά Ὁγ πο Βρὶσίὺ ος 
οιις ἄοᾶ, | 

12 ΑΙ ἰπίπρ αΆτο 
Ίανγέα] απῖζο πηθ, Ὦ18, 
ΒΙ1 {ΠΊπρΒ ατθ πού ὁσ- 
Ῥρεᾶϊεπῦ: αἱ] 1π]πρ8 
8τθ ἹἸαπξυ] {ος της 
ὑπὸ Ί τσ] ποῦ Ὀθ 
Ὅτοαρην απᾶεχ 1πο 
ΡΟἵΕΣ ο ΒΗΥ. 19 Μ8Αἴ8 
{0Σ {11θ.ε]]Σ, απᾶ ἴπθ 
Τε]1γ 1οχ τηεβία: Όας 
4οᾶ ἍΕεἰΠα]] Ἅἀομίτον 
Ῥοῦμ 1ῦ απᾶ {ἴλΠοπι, 
Νοπ {ηο Ῥοᾶγ {8 ποῦ 
τος {οτη]σαβῖοη, Ὀαξ 
4ος {ο Τιοτᾶ; απᾶ 
1Ἠθ Τιογᾶ {ος 119 Ῥοᾶγ. 
14 Απά αοᾶ Ἠαί] Ῥοῦα 
χαϊὶβεᾶ πρ 1πο Τιτᾶ, 
Ώπᾶ π]]] Α18ο ταῖβο πρ 
τπΒ Ὁγ 148 οστι Ῥοπες. 
15 ΟπΓ Το ποί ἴπδς 
γποιχσς ῬοᾷῖθΆ ατο ἴλπο 
ΙΩΘΙΙΡΟΤΑ οἳἑ ΟΠτῖςιὸ 
ΒΏΒ11 Τ ἔμεπ ἵακο ἴμθ 
πηεπηΏοτβ οἳἑ ΟἨπτίβε, 
Επὰ ΤηβΚθ ἔλοπι 1189 
ΙΩΘΠΩΡΕΙΒ ΟΕ .8Ώ Ἠαί- 
1ου ἄἀοά «{ΣοσῬίᾶ. 
16 πι Χπον το 
ποῦ παν Ἡο νλἨ]οὮ 18 
1οϊπθᾶ 1ο 8η Ἠατ]οί 1Β 
οπο Ῥοᾶγ 2 {οτ ἴπο, 
ΒΑΙ{Ἡ ο, «ἨΠα]] ο οηἳθ 
Ώ65Η. 17 Βπόὸ Ἡο ἴιαί 
18 Ἰοϊπεοᾶ ππῖζο 1]θ 
Τιοχνὰ β οπε βρὶσίδ, 
18 Ἐ]εε {ΣογπΙοβΏΙοἩ. 
Έτειγ αἶπ ἐλαῦ α Τηδ. 
ἀοεία {5 π]ιποαῦ ἴπθ 
Ῥοᾶν; Ὀπυ Ἡε ἰπας 
οοπωπαϊξτε Ἡ «4{ογμίος- 
Τ1οη βΒΙωπείαη αραϊπβῦ 
Ἠϊδοπππι Ῥοᾶγ. 19 παί! 
Ἐπουγ γε ποῦ ἑπαῦτοιυςσς 
Ῥοᾶγσ 18 {πο ἵεπαρ]ο οΕ 
1Η9 Ηο]π ἀΠοβί: το]το]ε 
ἵδ Ίπ τοι, πἨΙεη το 
Ἠαβτο οἳ ἄοᾶ, απᾶ ο 
το ποῦ τοις οὗι 9! 
20 Έοχ 7ο ατο Ῥοπρῃς, 
πα 8 Ῥτίοθ: ΊἨετο- 
20196 Ρ]οτ!ψ ἄοά ἵπ 
γοτχ Ὀοᾶγ, απά ἵηπ γους 
βρϊσ{ὅ, π'ηΙσ] οτε 4οᾷ”ς, 
ΥΕ. Νοπ οοπεετΠ- 

1πρ {πε {Ππῖπρε νΥΏετε- 
οΕ79 πτοῦθ πηῖο πῃθ: 
1ὲ ἵ βοοᾶ Έοσς 3 ΤΙΑΠ. 
ποῦ ο ΤοιοἩἈ Α Το- 
1ΠΡΗ. 2 Νενοτίπε]θββ, 
ίο αυοίἰᾶ {οτηϊσαῦϊοη, 

Ῥοάγ Ίπς ποῦ ΑπΟΠΟΣΥΙΙΨ ΟΥΘΕ, αυ {πε Παςραπᾶ; απᾶ Πεπίβθ Αἶβο ἐθ 1εί 6τετγ ππβΏ Ίπτθ 
τς Ξ Ι 

α ἀλλ᾽ 1. ο ἀλλὰ ἹΤπτΑα.  -- [ἡμῶν] (γεαᾶ ουσ Τιοτᾶ) 1. 4 -- χρἰστοῦ Οητὶ5ὺ Ἱτης. 
σεύµαςτοι Ε. . ἐξεγείρει ΤΊ8ΕΒ οἷῖ {. { [φησιν] 1. Σ--- καὶ ἂν ἴο επά οὗ νεγεφ 
ΟΙ ΤτΑΥ. ὙἩ -- μοι τ[τσ]α. αοφειλὴν [ηεσ] ἀάε αιτττΑΊη, 3 [δε]ῖ.΄ 3 ἀλλὰ υτττλ/ 
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Βἱ6 οσα π]{ς, απὰ 1ο 
ετοσΣ ΨΟΠΙΑΠ απο Ἠες 
οπΏα Ὠυμβραπά, ὃ Τεῦ 
{πο Ἠιαςραπᾶ τοπᾶες 
αππίο πο νή{ο ἆπο ο. 
Ἰθπο]οπσθ: απᾶ Ἠκο-ἵ 
ππὶςθ 815ο ὕλο πὶέο πἩ- 
{ο ἐλο Παςραπᾶ, 4 Τη9 
στο Ἠαῦὰ ποῦ Ῥοπος 
οἳ ας οὗἩ Ῥοάγσ, Ὀαέ 
τπε παςραπάᾶ: αιᾷ 11κε- 
ππὶςε 85ο ἴλε Ππαβραπᾶ 
Ῥαία τοῦ Ῥούΐγοχ ΟΕ Ἠ]8 
οὗπΏ Ῥοᾶγ,Όαί Όμε π]{ο. 
5 Ῥείταιᾶ ο ποῦ 9Π9Θ 
1ΠΘ οἴποτ, εχοορὺ 
ὃε νο]ζα οοπβοιῦ Τος , 
πας, ἐπαῦ 7ο παῃγ ρ]τθ 
γουχβο]τοῦ ἴο Σαβΐῖπς 
ΑΠᾶ ῬΓΑΓΕΣ; απᾶ οοπιθ 
ἑορούπος ββαἲΏ, ἴλπαῦ 
Βαίαηἃ ὑρταρυύ τοι ποῦ 
20Υ ΥοἳΣ ἱποοπΙΙπεπογ. 
6Ραΐ 1 βροακ {πθ Ὁγ 
Ῥεγπι]ββίοπ, απ ποῦ οξ 
σοπαπιαπάπηθηῦ, 7 Ἐος 
1 τιου]ᾶ ἡἔλαῦ αἲὶ πιεα 
ΦΙΕΓΘ ΘΥοΠ 48 Τ ΠΙγΡεΙ{Ε. 
Ῥαὸ του; πα Ἰαῦα 
Ἠ]58 Ῥτορεγ ρ1{ὐ ο ἀοᾶ, 
οπε θΕἴ6γ ἴλϊ5 ΏΊΑΏΠΕΣ, 
θηᾶ αποῖ]οτ αΕ{ετ ἐλαῦ. 
8 1 βΒαγ ἰπετοίξοτο ἴο 
1Ἠθ - αππιβγγὶθᾶ απᾶ 
πηΙάοσΒ, Π0 15 ροοᾶ Έος 
Έλεπι .. 1 ἴπεγσ αὈ]ᾶρ 
Έτεπ Α8 Ι. 9 Ῥαὸ 14 
Έμογ ᾿οβηποῦ οοπίαϊἩ, 
198 ΈἨπθτπι ΤΙΒΥΤΥ: 2ος 
15 Ἱβ Ῥευίος ἴο ΙΙΕΙΣΥ 
ἔπαπ {ο Ῥατῃη, 10 Απά 
ππ{ο ἴλο πιαττὶοᾶ Τ 
σουιπιαπᾶ, {4εὲ ποῦ Ἐ, 
Ῥαῦ ἴπο Τιοχᾶ, Τιεῦ ποῦ 
1πο πο ἀἄερατῦ ἔτοτι 
Ἱα6γ Ἡαςραπᾶ: 11 Ῥαῦ 
ΑπΠᾶ 148 5πθ ἀερατῦ, 1εῦ 
Ἡετγ τεπιβίη Ἠππια- 
χὶθᾶ, ος Ὃε τεςοποϊ]εᾶ 
{ο 6 Ἡαβραπᾶ : απᾶ 
1εῦ ποῦ πε Ἠαβραπά 
ραῦ απαγ ᾖἢΠῖ πε, 
12 Βιῦ Όο ἴπε τοβῦ βρες 
1, ποῦ ἴποθ Τιοτᾶ: 1Ε 
ΒΩΥ Ῥτοῦπες Ἠβίῃ Αα 
πηάο ἴπαῦ ὈῬε]εγοίπ 
ποῦ, απᾶ 5Ἡ9 Ὦο Ρ]θαςοᾶ 
1ο ἄππε]] ση Ἠΐπα, 1εῦ 
Ἠϊπα ποῦ Ῥαῦ Ἠος ΑΗΥ. 
19 Απᾶ ἵἴποθ ΤἹοΠΙΒΗ. 
πΏΊΙοἩι Ἠπίιτ Απ Ἠιδ- 
Ῥαπά τἴπαῦ Ῥε]ογείῃη 
ποῦ, απᾶ 1 Ἡο Το 
]θαςεᾶ ἴο ἄπγε]].πτπυν α8ἴθ, 
6Υ, 1οἱ Ὥοτ ποῦ Ίθ64νθ 

Ἠήπι, 14 ἘΈος πο πηπ- 
Ὅελοτῖης Παβραπᾶ 18 
Βαποθϊποᾶ Ὦγ ὕμο πγῖξα, 
Απᾶ {πο απρε]ετίπρ 
πιο 18 εαποἰ1βεᾶ Ὦγ 
πο ἨἩτπεραπᾶ: εἶδο 
πγετθ γοιτ οἨλΙ]άτεπ 
ππο]θαἩ; Ὀτπύ πού 9τθ 
ἴἨεγ Ἠο]σ. 15 Βα0 1 
πε απρεμθτίπρ ἆε- 

{ἀλλὰ ΙΤΤΤΑ. 
συνέρχεσθε Β; ἐπὶ τὸ αυτὸ ῆτε 'ορεῖμες πιαΥ Ῥθ ατττιΑτΓ. ὰ συν- Ί. 
{ ἔχει χάρισμα ΟΤΤΊΤΑΥΓ. 

Ἱ.--- ἐστιν Υ. ᾿κρειττον Ὦτττς. 

Ρ αυτη ΠΤΑΥΓ. 4ε 

Σ αδελφώ ΒΥοῦβες ΕΤΊΤΑ ΥΓ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. Υπ: 

ἀνὴρ τοῦ.ἰδίου σώματος οὐκ.ἐξουσιάδει, Ἰἀλλ”ὶ ἡ γυνή: ὅ μὴ 
ἨἉαβραπᾶ Ἠ]ϊ5 ο/η Ῥοᾶ αβ πού ααἰλοχ]ζγ οπετ, Ὀωπδ 1μοθ πήᾷᾳ, :- 3Νος 

ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ.μή τι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρόν, 
Δε ετασὰ 9Π9 αποΐἩοας, απ]θββ Ἡσ  «οοπδεπί Ι3Ος  ἍΑΑΒΕΗΒΟἨ, 

[ή ΄ . 3 -- / 

ἵνα "σχολάζητεὶ Ὀτῇ νηστείᾳ καὶ! τῇ προσευχῇ, καὶ πάλιν 
ἔλαῦ ο πλβ Ὄο αἲ Ιοἵδατο Ίος {αθ[]πρ απᾶ ΣΟΥ Ῥχαγοχ, απᾶ αβαῖπ 

εἐπὶ.τὸ αὐτὸ ,συνέρχησθε,! ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς 
ἀπίο 9ΏΘ Ῥ]8σθ Οοοπιθ Μοβεύμεχ, «Όπαῦ "που 3πιαγ “εοπαρύ τοι βαίαη 

διὰ τὴν.ἀκρασίαν.ὑμῶν. ϐ τοῦτο-δὲ λέγω κατὰ Άἂσυγ- 
Ῥεοβαβθοξ  7ουσ ΙποοπβΙπθπσθ, Ῥαΐ ἐς 187 ὮΥ παν οξ ΡεΓ- 

γνώμην,! οὐ κατ ἐπιταγήν. Ἡ θέλω "γὰρὶ πάντας ἀνθρώ- 
ΤΩΙΒΦΙΟΠ, ποῦ Ὦγ πΑγοξ οοπιπιαπᾶ, 31 Ανήςα "πα . ϱἡ ΠΕΠ 

Ἴπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν' Λἀλλ᾽' ἕκαστος ἴδιον ᾿χάρισµα 
Ὅο Υοῦθ ΘΤΕΠ98 Ἅ17ΒΘΙΕ: τας εαον ἍἡἨϊβ οπΏ ειεῦ 

ἔχει! ἐκ θεοῦ, δὺὃς! μὲν οὕτως, Εὓςὶ δὲ οὕτως. 8 Λέγω.δὲ 
ὪὭ88β Ίτοπιὶ ἀοά; οπθ βὁ, Ώπᾶ αποίηοχ ᾿ βΒο, Ῥυΐ 1 αγ 

τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, Καλὸν αὐτοῖς Ἀέστινι ἐὰν ϊ 
ο ἴπθ πππαβχτ]θᾶ απᾶ ο πο ῄΤΙάοφ/Β, Ροοᾶ (1ος Όμεπαι αν 18 1Ε 

µείνωσιν ὡς κἀγώ. 9 εἰ δὲ οὐκ.ἐγκρατεύονται, γαμησά- 
ΊἨεγ βΠου]ά τοπαβ]η 5 επτεπ Ἱ. Ῥαἱ 15 ἴπεγ Ἠβτε πού 5ο]{-οοπύτοι,  1εῦ ἔπεια 

τωσαν' Ἐκρεῖσσον' γάρ Ἰἐστινὶ "γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι. 
ΣΩΒΙΙΥ 7 Ίος Ῥεΐζος 1ὐ 18 {ο τααστΥ ΊἨπαηα {ο ῬασΠ. 

10 Τοῖς.δὲ γεγαµηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγώ, Ἰἀλλ" ὁ 
Ῥαὲ ἴο {πθ πιαττ]εᾶ 1 «πατρε, πιοῦ 8. τας Ἅᾖτἴπθ 

, ο 9 δ µ | η ρη η] μι δὲ Ν 
κύριος, γυναΐκα ἀπὸ ἀνδρὸς μή Ἀχωρισθῆναι"ἳ 11 ἐὰν.δὲ καὶ 
1μοτᾶ, πνάθ ἍΊτοπι ἨἩπςραπᾶ ποῦ ᾖ{ο 9 5εραταίεά; (οα61ξ Ἅα1ρο 

χωρισθῇ,  µενέτω ἄγαμος, ἢ τῷ ἀνδρὶ κάαταλλαγήτω" 
5Ἡο Όο ςερατα(εᾶ, 1εῦ πετ τεπιαῖπ αππιρττ]εᾶ, ΟΥ ὕο ἴπο ΄Ἡαβραπᾶ ὃε τεοοποί]εᾶ ) 

καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 12 Τοῖς δὲ λοιποῖς ἐγώ λέγω," 
βπά Ἠπερωπᾶ  "ψάο ἍἈποί 3ο ΄Ἴεαπο, Ῥαῦ ο ΐἩπο Ἅµτεδῦ 1 β4Υ, 

οὐχ ὁ κύριος, εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ 
ποῦ ἴἩο ἍἸοτᾶ, 1 απ ἍὭὈτοίπες Απνι{θ 1ηᾳ5 ”αη “απρολενΙπρ, απᾶ 

Ῥαὐτὴϊ συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ αὐτοῦ, μὴ.ἀφιέω αὐτήν' 
5Ώθ οοπβθι{β 1ο ἀπε] πα ἀΐπι, Ἱ1εῦ Ἠϊπα ποῦ Ἰέτθ Ἅεγ. 

μ { α» Ι » ” δι ἐ » ο νσκιμῃ 
19 καὶ γυνή Ἱῆτις' ἔχει ἄνδρα  ἄπιστον, καὶ Ταὐτὸς 

Απᾶ Ἁ ΊΟΙΠΙΑΛΠ νο ὪἨθδβ “Ἡπδραπᾶ Σπ "απρεΠεγίηᾳ, απᾶ Ἠθ 

συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς, μὴ. ἀφιέτω "αὐτόν.!ὶ 14 ἡγίασται 
οοηβεπίβ ' Το ἀπε]] πηυπἰ εντ, 1εί ες ποῦ Ίεατο ἍἈἨίπι, 318 "βαποι]βοᾶ 

ἂρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνή 
έογ ἴμο “ἨἩιεραπᾶ απροαιθνίπρ ἵπ ἴἩθ νά, ΄ απᾶ 15 5ηποβεᾶ ἴΠο νεα 

ἡ ἄπιστος ἔν τῷ ἀνδρί"ὶ ἐπεὶ ἄρα τὰ .τέκνα.ὑμῶν ἀκάθαρτά 
αμπροθμοτίπρ Ἱπ πο ἨἩπθραπᾶ, εἶβο ἴπεαι  σοιτομ]άτεπ ππο]θαπ. 

ἐστιν, νῦν.δὲ ἅγιά ἐστιν. 16 εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, 
Ῥαΐῦ πονι 3ΠοΙιγ 6, Ῥαϊ 1ξ ἴηΠο αηρε]ογες β5εραταῖες Ἠϊπηςο]ξ, 

χωριζέσθω. οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἣ ἡ ἀδελφὴ ἐν 
16ὐ Ἠϊπι 6εραχβ{θ ἨΗΙΠΙΞΕΥΕ; 15 ποῦ ππᾶςγ Ῥοχιᾶμρο ἴμο Ὀτοῦϊμες οκ{μο αἰθίετ Ἅᾗπ 

τοῖς τοιούτοις' ἐν. δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν "ἡμᾶς! ὁ θεός. 16 τί 
Επ Ἅ{[6β865], Ῥαΐῦ 1η ἍἌῬεβσθ "Ἠ35 3οα]]οᾶ 'π8 αᾳοᾶ. οσηπΑέ 

γὰρ οἶδας, Ὑγύναι, εἰτὸν ἄνδρα σώσει; ἢ τί οἶδας, 
5τοχ Κπουνεςὺ ἴποι, ΟΥήά6, 1 Ίο Πτιδρατιά Ίου «Ἠβ]{ 5ατο τ ος πα ῦ Ιςπογγαξύ ἔποι, 

Α σχολάσητε αιΤΤΙΑΥΥ. 5--- τῇ νηστείᾳ καὶ ΟΙΤΤΤΑΥΓ. 
'εδὸ ια ΤΟΤΤΑΥΥ, 

Ε ὁ ΙΠΤΓΑΥΥ. Ἀ--- ἐστιν (γεας [1ὲ 191) οιπττΑα ή. 1 -- [οὕτως] 1., 
πι γαμεῖν Τ. π χωρίζεσθαι τ.. ο λέγω ἐγώ ΙΤΊΤΑΝΥ., 

ἴ τις Ἱ{ ΑΏΥ π. τ οὗτος Ι/ΤΤΓΑΥΓ. 5 τὸν ἄνδρα πο Ἠμςδραιιά ΗΤΑΝ. 
σύκοας γου τ. 

πώς 
6 επι το αυτο 



ΥΠ. τα ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΟ6, 
» να. ᾱ, -.. 3 πες ορ . 
ἄνερ,- ει τὴν -γυναϊκα 17 εἰ μὴ. ἑκάστῳ ὡς 

Ο πιςραπᾶ, Εξ: ἴπο πιο ΟµΙύ  ᾖἴοθιοι 6 
ψο ’ µ χα ΄ Π] «5 « μα λ κ. ΄ 1 “/ 

ἐμέρισενὶ Χὺ θεός,ὶ ἕκαστον ὡς κέκληκεν Χὺ κύριος, οὕτως 
“Αϊτιάεᾶ 1ᾳοα, οΛΟἩ 85 Πας "οπ]]οεά {πο "Ἱιοτᾶ, 5ο 

περιπατείτω' καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσ- 
1εί Ἠἶπα πα]κ;: απά Όλαφ 1π πο -πβδοπιυ]ίθς 1211 Ί οτᾶεσ. 

[ 3 ΄ ο) 

σοµαι. 18 Περιτετμηµενος τις ἐκλήθη; μὴ.έπι- 
Ἠατίηρ Ὀεθη οἰγοαπιοϊεοᾶ 3αΠΥ “90Π6 Άπνας οπ]]οά Ἰ]αῦ Ἠΐπι ποῦ Ὦθ 

ἐν ἀκροβυστίᾳ ὅτις  ἐκλήθη' μὴ.περι- 
1π αποϊχοιΏιοῖδίοη 3ΑΠΥ “οπο Άγγας οπ]]αᾷ2 1εῦ Ἠϊπι ποῦ Ὃο 

ε « μ ο) ’ 9. ΑΛ είςὶ ε) ΄ ε ΄ 

τεμνέσθω. 19 ἡ περιτομὴ οὖὐδέν ἐστιν, καὶ Ἡ ἀκροβυστία οὐδέν 
οἰχοιμτωσ]νθᾶ. Οἰτουπιοϊδίον “ποὐμίπς 5, αππᾶ αποϊτοππαοϊσῖοη "μοϊλμίπς 

ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ. 90 ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει 
ο 

σώσεις; 
ἴπου θἨα]ὸ 8ηνο 2 

σπάσθω. 
πποϊτγοιρασἶςοᾶ : 

18, Όας ἹΚεερῖαπρ “οοπαππαπάπαθηίβ οῇ”5, Έλο]ι 1π ἴπο οα]]ίαρ 

[η ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ µενέτω. 9] δοῦλος ἐκλή- 
1η τΥΠῖοὮ Ἡθ 88 οπ]]εά, ἵπ Ἅᾖ{λπῖς 1εῦ Ἠϊπι αθίάο, Ῥοπάπιβη [ρεῖπρ] σαςῦ 

θης; µή σοι µελέτω’ ἀλλ᾽ εἰκαὶ δύνασαι ἐλεύθερος 
τποι σᾳ]]θᾶ, πιοῦ {ο ἴ1ερ 1εῦ 16 ο α οἈτεο; Ῥαῦ απά 1ξ ἴλοι ατῖ πΌ]θ 31πεθ 

ενέσθαι,. μᾶλλον χρῆσαι. 393 ὁ.γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς 
το Ἴρεσοσπαθ, δταίηες Άμςε [15]. Έοχ Ἡθ "Ίπ [30πο] "Τιοτᾶ 1Ρρεΐπρ ”οβ]]εᾶ 

δοῦλος, ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν' ὁμοίως Ἰκαὶὶ ὁ 
Πδῖηρ] α Ῥοπάπαμα, Αα ΣΓΕΘᾷΠΙΛΠ ἍοΕ [ίπα] Τιοτά 18; κενο Ἅαἶ5ο ο 

ἐλεύθερος κληθεί. δοῦλός ἐστιν χριστοῦ. 259 τιμῆς ἠγορά- 
2τθθ Ρεϊηπρ οα]]6ᾶ, Αα Ὠοπάπιαη 18 οἑ Ολτ]ςῦ, ἨΠ{Ἠ α ρχῖος γθ πετθ 

σι 4 / - υ ΄ ε{ 3 τ 3 / 

σθητε’ μὴ.γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων. 24 ἕκαστος ἐν-ῷφ ἐκλή- 
Ῥουρβ]ῦ; ΆΌῬεοοιπο ποῦ Ῥοπάπιεη ΟΕ πΠϱΏ, ο ἜποἨ τσΠεχείη Ὦθ γ/α8 

θη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ µενέτω παρὰ 3τῷ' θεῷ. 
σα]]εᾶ, Ὀτείητεα, Ίπ ᾖἴππυ Ἰ1εῦ Πῖπι πὈ]άο σπα αοά, 

25 Περὶ δὲ τῶν παρθέγων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ.ἔχω" 
Βυῇ οομοργπῖπςσ τιτρῖης, οοπαιπβπ με οἳ Γὔμο] Τιοτᾶ 1 ηατο ποῖ; 

γνώμην. δὲ δίδωµι, ὡς  ἠὐλεημένο ὑπὸ κυρίου πιστὸς 
Όπί ]μάσπιοπυ Τρϊΐτε, αδ Ἠανίπρ τουεϊνεᾷ ΠΙοΥΕΥ ἔτοπα [πο] Ποτά  »Εαϊλέα] 

εἶναι. 96 νομίζω οὖν τοῦτο καλὸὺν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐν- 
1ο 398. 1 Πακ ἴΠεηπ ᾖἰΠπῖ 3ροοᾷ Σ19 Ὅσοπιςθ Οἱ πο ἍΡίε- 

εστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι  καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι. 
ροπύ πεοσθδς]ζτσ, ἔπαῦ [10 15] Ροοᾷ ΣΟΥ 1 ΤΠΒΗ. 5ο {ο 08, 

9 δεδεσαι γυναικί; μὴ. ζήτειλύσιν. λέλυσαι ἀπὸ 
Ἠαείὶ ἴμοι Όθεπ Ῥοαπᾶ το Ὦ πηοῦ 5αεκ ποῦ ἴοΏο]οοςθᾶ. Ηαςί ἔποιι ΏοεἨ 1οοςθᾶ ἔτοΏι 

γυναικός; μὴ .ζήτει γυναϊκα. 28 ἐὰν. δὲ καὶ υγήμης,! 
8 {ο εεε]ς πο Α νά. ΄ Βαϊ Ἡξ αἷςο ἔλοι πηπγοςῦ Ἠατο παβγτίεᾷ, 

οὐχ.ἥμαρτες' καὶ ἐὰν ή εἠἩ. παρθένος, οὐχ 
Ίλοα ἀῑάδυ ποῦ ϱἶπ; απᾶ ᾖξ8, πλην "Ἠαπτο Ἱηαχτίοᾷ 1119 Ἀτϊτρεϊη, Σποῦ 

ἥμαρτεν' θλίψιν-δὲ τῇ σαρκὶ ἔξουσιν οἱ τοιοῦτοι' ἐγὼ. δὲ 
56ο Τά14 δη: Ῥαῦ ων ρα]αξῖοη ἵπ πε Ώοςα εμα]] Ὥπτα αςιΙΟἨ ; σας 1 
ς - ΄ - » ΄ τ 8 

μῶν φείδοµαι. 39 Τοῦτο.δέ Φηµι, ἀδελφοί, ἃ ὁ καιρὸς συν- 
Ἴγοι 1βΡΊΤ6. αι ες ἍἸκασ, ὨὈτείΏτεη, Ίμο 5εαξοι κἰταῇ- 

εσταλμένος' “τὸ λοιπόν ἐστιν,! ἵνα καὶ [οἱ' ἔχοντες γυναϊκας, 
εποᾶ [15]. Έοχ ἰπετεςσῦ 15, {λαῦ ετεη ἐλο5θ Ἱανίπρ ἨΊγας, 

ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν' 90 καὶ οἱ κλαίοντες, ὡς μὴ κλαίοντες" καὶ 
Ἆπς ὁποῦ Αμανίηρ νε; ΑηΏά ἴΏοσε τνεορίης, Ἂς ποῦ Ὑποερῖησ; απᾷ 

οἱ χαίροντες, ὡς µη χαίροντες' καὶ οἱ ἀγοράζοντες, ὡς μὴ 
ἔἨοςθ ᾖτε]οίοίης, 5 ποῦ τε]οϊοίηςσ; απᾶ ἴποςθ ρυγίης, Β5 Ἰοῦ 

Ἆ µεμέρικεν Ὠας αῑνιάεᾷ ττν. 
τις Ὠ85 ΔΗΥ οΠε Ῥεεη οα]]εά 1/ΤΤτΑΥΓ. 
1. 1ΤτΑ. [η] 1πτΑ. ἆ -Ε ὅτι Β. 

ἴηο τοςί Ἰοΐπεά ἰο 5υταϊθειιεᾷ) ΕΊτΑΝΓ: ἐστίν' τὸ λοιπὸν ΙΙ, 

α--. καὶ ΙΤΙΥΑΥΓ. 

{οἱ Ε, 

Σ ὁ θεός απῶ ὃ κύριος {γαπδροξεᾶ αΩΤΊτΑΥΓ. 
Ἁ--- τῷ ΟΙ ΤΊτΑΥΓ. 

ε ἐστὶν τὸ λοιπόν, (τὸ λοιπόν ἐστιν Ε) (τεαὰ ἶ5 ἴοτ 
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ρατῖ, 1οῦ Ἠῖπαι ἀερητῦ, 
Α. Ῥχοίπεχ ΟΓ ῃ 5]5ίος 
156 ποῦ υπᾶεχ Ὀοπάπρθ 
1π βιοἩ οσαδεξ: Ῥαῦ 
αοά Ἠαίπ ορ]]εά πν το 
Ῥομπσο. 16 Ἐοτ να 
Ἐποπνοςῦ {λοιι, Ο σν{ε, 
ῬΝΠθίηπος ἴλοι εἨπ]ὸ 
5ητο {γ Ἠακῦππα 2 οἱ 
Ἠοπι Κποινοςδί ἴλοι, 0 
ΤΩΛΗ, Ὑλπείπετ ἴπροια 
ΒΠα]ῦ 5ατο {ή πηῖ[ο 2 
17 Βαΐὸ α5 οᾶ Ἠπια 
ἀἰδιπιδαϊοᾶ ἵο οτετγ 
ΤΩΡΗ, 45 ἴπο Τιοτᾷ Ἠπία 
σα]]οὰ ,εΥπεΥΥ ο90ἨΠ6, 8ο 
168 Ἠϊπα πια]. Απά 
5ο οτάαίπ 1 ἵηπ αἱ 
οἩιχοπες. 18 Τ5 αν 
ΤΩΛΏ οβ]]εᾶά Ῥείπρ οἵτ- 
ομπιοϊβεᾶά 2 εί ἨὨϊπα 
πιοῦ Ῥεσοπιθ πποῖτοιπα- 
οἷσθᾶ, 15 απγ οπ]]οά 
1η  πποϊτοιπαοϊδίοη 
1εῦ Ἠϊπι ποῦ Ὃο οἰτ- 
οἀπιοῖςεά, 19 ΟΊγοιτα- 
οἱδίοη 15 ποϊηίπα, ππά 
ἹἈΠοΙτοαπιοΙβδΙΟΏ 5 ηο- 
τλῖπρ, Όιῦ ἴπε Ίοορ- 
1πρ οἳ ἴπο οοπιπηπ]- 
πησοη{ςθ οἱ ἄοά. 20 Τεῦ 
ΕΥΕΙΥ ιαπ αΡ]άο Ἱπ 
1Ἡπθ  ἍΕαπιο σα]]11πς 
πγλετεῖη ς γγβς οπ]]σά. 
21 Ατό ἴποι οπ]]εὰ ὑε- 
πρ ο βετναηπ «οπτθ 
ποῦ Ίος 16: Όαί 1{ ποια 
πΠΛΥΘΡῦ Ὦο πιπάο τος, 
Ἅπο ἓΐ ταϊἩοετ. 23 Ἐος 
Ὦε ἰΠαῦ 15 οα]]εᾶ 1Ώ {19 
Τιογᾶ, δείπαᾳ α 5ετνα 8, 
15 ἴηε Τιοιᾷ”5 {ΓεΕΠΙΑΠ: 
Ἰ1καυνγ]5ο α]5ο Ὦε ἔ]αί 18 
οπ]]οά. δεῖπσφ Ίχποο, ἵ8 
ΟΠτ]ςίβ πεγγαη{. 2069 
Άτο ὈουιρΏῦ υπ α 
ῬχϊορῬ; Ὦθ ποῦ γο ἴπο 
Βαγταπίς οἱ ἍΊΠεῃ., 
24 ἘΒτείΏτεμ, 1εῦ ετετγ 
ΤΩΑΏ, ΥΥὨΘΓΕΙΙ Ἡο 18 
οα]]εᾶ, ἰποτοῖπ αρὶᾶθ 
πλ ἄοα. 

25 Νοπ οοποργηΙης 
σἹρϊμς Ι Ἠπτυο πο 
σοπιπιαπᾶπιοηῦ οΕ Τ1Ώθ 
Τοτὰ: γεῦ 1 ρῖτο πΙΥ 
Πιάρπιομί, α5 οπο {Παῦ 
Ὠπία οὐίαϊπεα Ἡπθτον 
ος ἴπο Τον {ο ὃΌςε 
χαϊηέα]. 326 Τ βιῃρος8 
“Ἰπεγείοτο {Πππί τλὶς 18 
'6οοᾶᾷ Ίος ἴπο Ῥτοδοιιτ 
ἀῑϊδίτοςς, 7 ααὖὐ, ἴπαῦ 
τέ ἵδ ροοᾶᾷ 2Σ0Γ Α ΠΝΙ 
50190 0ο. 27 Ατὸ ίποι 
Ῥουπᾶᾷ απίο α π]{οδ 
βεέ]ς ποῦ {ο 6 Ἰοοδοᾷ. 
Ατίὸ ἴποι Ἰοοςεά ἔγοπα 
ΆΑ ὉΙάε2 5ουκ ποῦ η 
πιάθ, 28 Ἑμὲ αππᾶ 1Ε 
ἴποι ΤΩΑΤΙΣ, ἴποιι ηη5ς 
ηοῦ βἰπ]εά; απά ἰΕ 
νἹτρίπ ἍΤΩΩΣΥΣ, «5Ἠθ 
ἨβΤΏ ποί 5Ίηπεᾶ. Ίε- 
πετίΏο]εςς 5ιιοὮ εἩα]1. 
Ὠπγο Ίτοαρ]αε 11: 1Πθ 
Πο»: Ῥαΐῦ 1 6ραλτετοι. 
29 Ῥαυὸ απῖς 1 σαχ, 

5 κέκληταί 

ὃ γαμήσῃς 



με ψωο Ἔν σα 
348 
Ἠχοίμτοῃ. πο {πο 4 πα 
ελοτῖο: ἵξ τοπαΙποῖ, 
εναν Όοι]ν Όλου Ό]λαῦ 
Ἡπτο Μἲνη Ὀὃδ αδ 
ἐποιπρ] Τα Υ Ἠαὰ Ἰοπς; 
90 ιιπά ἔλλογ ὑπαῦ νγοερ, 
Ἀν {λοιισῦ {Ἠος πορῦ 
ποῦ; Ἀμᾶ {ΜΟΥ (ας το- 
1οἶσο. ΑΝ ἴποι«Ἡ ἔλογ 
χο]οῖςσσὰ ποῦ ; ΛΏ ἆ (ΠεΥ 
ἐμαῦ Ῥασ, 5 ἴποιρ] 
Τπογ ἡγροβαθρβεοᾷ πο; 
3] απᾶ {πο πα 1ιδθ 
1ΠῖΦ ποτ], 458 ποῦ α- 
Ῥαρίηρ τς ος ἴπο 
ΣπβΗΊοη οἳ {Πὶς ποτ]ά 
πβδοίἩ απἵαγσ. 32 Βιαΐ 

πνοιι]ᾷ Ἠπτο σοι 
πι θποαῦ οατοξα]ηουθ. 
Ἠε ἐππῦ 8 αππιηττῖοᾶ 
οπτοίὮ Έος {με {πίπσςθ 
ἐλαῦ Ὀείοπσ {ο ἴπο 
Τιοχᾶ, ον Ἡο 1ππγ 
Ῥ]ομςο ἴλο Τοτά: 35 ας 
Ἡο ἐλαῦ 15 πιπτγὶθᾶ 
οπτοείἩἈ ος ἴπο {πίησθ 
{Πλ ατο οξ ἴπο ποχ]ὰ, 
Ἡουυ 1ο ΏΙΑΥ Ρ]ομςο ᾖῦ5 
πν]ᾷθ, 34 Έποτο 15 ᾱ]ξ- 
{ετοησοθ αἶξο Ὀρίνευα α 
πν]ῖο ππᾶ α τΙτμ]ῖη. Τηο 
ατηαχχ]οᾷ ΥΥΟΙΙΠΏ ΟΝΓ- 
ελ οΥ {πο {βίηωσς οξ 
19 Τιοχᾶ, Ελῦ 9] ΑΥΤ. 
ῶθ Ίο] Ῥουλ 1π νοάγ 
απά ἵπ αρ]6: Ὀαῦ 9Ώθ 
{παῦ 5 τημττ]θᾶ ολτοῖ]ι 
Σοχ ἴπο ἴπίπρ8 οἳ Τ1θ 
πυοσ]ᾶ, Ἠονυ 9Ἡο ΏΙΠΥ 
Φ]ξηςο Πε Ἡιδυαπᾶ, 
35 Απά ἴπῖ 1 5ροα]ς 
ΈοΥ γοιις οπη ΡΓοβί; 
πο ἴΠπαῦ Ι πτιαγ ομδῦ 
3 ΏΛΤΟ προπ τοι, Ὀαῦ 
1ο; ἴλαῦ τσΠηῖοη 18 
ΟΟΠΩΕΙΥ, απᾶἆ ἴπαῦ το 
τΩΛΥ αἰθοπᾶ Ἡπροῦ ἴπθ 
Σιονά πυ]τλοαῦ ἀϊῑδίχαος- 
Ποπ. 356 Βυαΐ0 ἰξ απγ 
Ὦγλα ἴπίπκ ἴλπαῦ Ὦθ 
ῬεπατοίἨ Ἠἰταβε]ξ ππ- 
οοπιε!γ ἑοπατᾶ 9 τὶτ- 
Επ, 1 ΒἩθ Ῥ855 ἴμθ 
Άοψεχγ οἳ εν προ, απᾶ 
ηθεᾶ 5ο τεαιῇτθ, 1εῦ 
Ἠϊπι ἄο π]λβύ Ἡο ν]], 
Ἡο κἰππθίὴμ ποῦ: Ἰεῦ 
ἴἨαεπα ΠΙΑΙΤΥ. 37 Νε- 
ποτίπε]ες Ἡθο Ἅ{ἔλαῦ 
βέππάοίὮ αἴοᾷ[αςύ η 
Ὠϊδ ἸἈοατί, Ἠανίπρ πο 
ηεοεβ»Ιῦσ, Ῥαῦσ Ἠπία 
Ῥουνεγ οπεσ Ἠϊ5 οἵνη 
σν]], απᾶ ἨβίΏ 8Ο ἆο- 
ογασᾶ 1η Ἠῖς Ἠορτή ἐληῦ 
Ἐν νηΙ]] Ἱεεεορ Ἠϊς πὶτρϊίη, 
ἀοσαίλ ννο]]. 58 Ρο μετ 
Τε {ηπί Ρ]τοϊα ᾖ6γ 1π 
παρχγχῖηρα ἀοοίῖ]ι τνε]]: 
Ῥυΐ Ἠο (ππό ρἰτείμ ερ 

Ε τὸν κόσμον ἴπε πποχ]ᾶ 1 ΤτιΑ. 
καὶ απά Ἠ8β Ῥθευοπιθ ἁἰνιάσᾶ. 

ἁἰνιάθᾶ ατθ 45ο ΤΑΥΓ. 
(0εαἆ Όλε νἱτρίΏ 68Τ65 {0Υ) τε. 

Ρ σύμφορον ΙΤΤΓΑ, 
(η Ἠ]5 Ἠ6ατθ) ἑδραῖος 1:ΤΊτΑ. 

απ ποιήσει ηε 5Ώα]] ἄο ΤτΊτΑ. 
παρθένον τ) πιβττίες Ἠ]5 οσα υιτρ]π]ίγ Της; [ἐκ]γαμίζων [τὴν ἑαυτοῦ παρθένον] ΔΑ. 

: γαµίζων τηβιχΙΕΡ αμ ΤΊτ; [ἐκ]γαμίζων Α. 

ρισται. 

Ῥ]θαβδο 1ΤΤΓΛ. 

σ-- τοῦ ΙΤΤΙΑ. 

αξΤτνΑΤΥ.Ι 

ΙΤΤΓΑ; 

πο πε πμ 
- - ων, . 

οσ κοΡΙΝΘΤΙΟΥΣ Α, ΥΠ, 
-- Δ. ΄ - τν, ν 

τεχοντες 9] καὶ οἱ χρώµενοι 5τῷ.κόσμῳ.τούτῳιὶ ὡς μἡ 
Ῥομπο μνεία; ολοι ἴπος αυδίπς τίς γνοτ]ᾶ, 55 ποί 
[ , -. Ξ } 
καταχρώµενοῖ παράγει.γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ.κήσμου τούτου, 

υκῦις 1) ας Ε]ινοῖς οἵνα; Τοσ ρπαςος ΑΊναγ ἴπε πο]ίοπ οἳ υμῖς ννου]ᾶ, 

93 θέλω.δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος µεριμγᾷ τὰ 
Ῥαῦ 1 πν]δ]ι σοι Ἅπή]οιϊ σιτο ἴοῦθ, ΤΠ ππιιατγῖοᾶ σος ἕος Ό]χο Είπε 

τοῦ κυρίου, πῶς Ἀἀρέσει τῷ κυρίῳ' 99 ὁ.δὲ ΄ γαμήσας 
οξί]ιο ἸΤιοχά, Ἠοιν Ἡε 9ΠΙ]] Ῥ]οπςο Ίο ἍΤιοτᾶ; Όπί Ἡο ἐλαῖ 5 πααττῖσά 

µεριμνᾷ τὰ τοῦ κύσµου, πῶς Ἰἀρέσεϊ τῇ γυναικί. 
Ο4ΙΟ8 Εος πο (πῖπρς οἳ ἴπο Ἅπνοτ]ᾶ, Ίιουυν Ἰθ Αλκ]] ρ]οα5ο ἴπο ση] {ο 

94 Ἰμεμέρισται" ἡ ἁγυνὴ! καὶ ἡ παρθένος. Ιἡ ἄγαμος! µεριμι ᾷ 
Ῥιν]ὶάσᾶ 4χθ λαο πο απᾶίμο τἱτρίη. Τπο αΏπαηχχ]θᾶ «9ΛΙ6Β {ος 

τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖᾗ ἁγία Ὠκαὶ πα σώµατι καὶἩ 
11ο ἐΠῖπρβ οξ ἴπο Τιοτᾶ, ᾖἸἴἨπί 9Ἡο ΙΠπΑΥ Ὀο Ἰοὶῖγ Ῥοία {9 Ῥοᾶσ αμ 

πνεύµατι ἡδὲ Ὑγαµήσασα µεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμοι, 
βρ]σϊο Ὅταί βπο ὑἨλπυ 5 πιατγίοᾶ 6.65 {ος ἴ1ο πρ ΟΥ ἐ]λο πγοτ]ᾶ, 

πῶς δάρέσειϊ τῷ ἀνδρί. 9δ τοῦτο-δὲ πρὸς το.ὑμῶν αὐτῶν 
Ίου 5] ε]ια]] Ῥ]ομςο ἴπο Ἠαδυηπᾶ, Ῥυ Επ] Σοτ γουχονα 

Ῥσυμφέρον! λέγω. οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν  ἐπιβάλω, ἀλλὰ 
Ῥτοβς 1417; ποῦ ᾖλαῦ απουο οι 11 3πιπγ ”οιδί "Ῥεέονο. Ῥαῦ 

πρὺς τὸ  εὔσχηὴμον καὶ Ἱεὐπρόσεδρονὶ τῷ κυρίῳ ἀπερι- 
Χο: π]λαῦ [1] Αβοθραῖσ, απᾶ πναλεἶης ΟΠ {Πο Τιοτὰ ἂν αποιξ 

σπάστως. 96 εἰδέ τις ἀσχημυνεῖν ἐπὶ 
ἀἰδίτασξΙοἨ., Ῥαΐ 1ξ απτοπο [76] “Ώεματαυ “απ-οσπι]σ 5έο Ἰπῖν Απὶιν 

αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾖ  Ἅὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνε- 
ομῖς ᾖἈαπίη]ς, 1 Ἡοθ δο Ῥογοπά [Πἱ5]μχίπαο, απᾶ ο αν οπή {ο 

α΄ Ω’ / ο ε 2 ’ : .. . 
σθαι. ὃ θελει ποιείτω, οὐχ-ἁμαρτάνει' γαμείτωσατ’. 97 ὃς δὲ 
ο, π]λαῦ ης σν11]5 Ἰεί Ἠάπα ἄο, Ίο ἆοθδ ποῦ 5ἶη : 1ος χο Ἠ1αγ7Σ, Ῥαί Ὦο πνπο 

ἕστηκεν ἑδραῖος ἐν τῇ καρδίᾳ,! μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσιαν.δὲ 
βίας Άτπα 19 εατί, ποῦ Ἠανίωρ ποσοδδύσ, ὮΤῬιῦ πα τποςΙγ 

ἔχει περὶ τοῦ.ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ 
Ἠῖς οἩ 

. 1’ 

τὴν παςθενον 

Ὢλδ οΟΥες πν]], απᾶ 16 ἨΤα8 ]πᾷρεᾶ Ίτπ 

καρδίᾳ. αὐτοῦ! στοῦἳ τηρεῖν τὴν.ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς 
Ἠ]8 Ἠθατῦ Μο Κεορ Ἠϊ5 ΟΝΏ νιτρ]πϊ σσ, ππο]] 

πποιεῖ.' 98 ὥστε καὶ ὁ ὭΣἐκγαμίζων καλῶς ποιεῖ' Σὺ.δεῖ 
ης ἆοθς. Βο ὑμαί β]5ο ο ὑπαῦ βἶτεδιτπ πιησ}Ίασο "γγο]] 13408; απᾶ Ίο (πας 

μὴ ᾿ἐκγαμίζων" κρεῖσσον "ποιε.' ὃυ Γυνὴ δέδεται 3νόμφ! 
Ἰιοῦ 1ρΐνθς ἵπ Ἠχτῖασθ Ροϊίος 1ᾷο965, Α. γ/]ζο 19 Ῥοιπᾶ ὮὉγ Ίαν 

“ ΄ ο. . ε) ” Νλν λ 

Όσον χρόνον ὁ ἀνὴρ.αὐτῆς' ἐὰν δὲ 
] ι) - 

ἐφ ζῇ κοι- 
40ΟΥ π51οηπΡ 7.5 ᾖῖπις Ἅδτηαγ νο ποτ "Ἠαξραπα: Όαξ 1ξ πια Ἠατο {λ]]οπ 

μηθῇ ὁ ἀνὴρ Ῥαὐτῆς,! ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧῥ θέλ - ( η ρ φ ελει γαμη 
Ά5]εερ {πο ἩαβδΌαπά ο πος, 1χθοΘ ΕΏθ 19 Το ΙΥΠΟΠΙ βἩο π]]8 {ο Ὦθ 

θῆναι, µόνον ἐν κυρίῳ. 40 µακαριωτέρα.δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως 
αηβχχῖοᾶ, οπ]ν ᾖπ [με] Τιοτὰ, Ῥαΐῦ Ἡαρρίος εἩο 1 ΙΕ 9ο | 

µείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην' δοκῶ-δὲ κἀγὼ 
916 εἹου]ά τεπιβ]Ἡ, αοοοτᾶῖπῃ {ο πι ᾖἹαάρτασμό; απᾶ 1 (π]π]ς Τ υ]5ο ' 

πνεῦμα θεοῦ ἔχειν. 
βαρῖτις "αοᾶς "πανε. 

Ἀ ἀρέσῃ Ὦο 5Που]ᾶ ρ]εαβο ΙΤττΑ. 1, καὶ µεμέ- 
ΑΙΡο Ώπι; καὶ (-- καὶ Ὑ) µεµέρισται καὶ Αιιά 

κ γυνη ἢ ἄγαμος ΙΠΤΠΒΙΤΙΕᾶ ΥΓΟΠΙΘΠ 11. Ἱ ---, η ἄγαμος 
α Γκαι] ωπτ. Ἡ -ἵ- τῷ ΓἨθ ΠΤΤΙΑ, 9 ἀρέσῃ Εε Αμοιίά 

4 εὐπάρεδρον αωττιΑνν. Σεν τῇ καρδία αὐτοῦ. 
:--- ἰδία (γεαά Ἠϊβ ΟΥ) ΤΊτΑ. ἕ--- αὐτοῦ ΙΤΊτΑ. 

α γαμίζων τὴν παρθένον ἑαυτοῦ (ἑαυτοῦ 
γκαὶ ο 

.---γόµω ΟΙ ΤΊΓΑΝ. ἍῥὉ --- αὐτῆς 



ον μυηΜ 

η πα ῃ 
και οτι 

ΠΠ. Ἱ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ 68. 

8 Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν, ὅτι πάντες γνῶσιν 
ῬΒπῦ οσποοτηϊπρ ἔλῖπρα 5αοτ]βοεᾶ ἴο 18915,  ΊέπΟπ, (ος "αἱ “Κποπ]εᾶρο 

. α -” - ΄ 

ἔχομεν. ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 2 εἰ. δεῖ 
απο Ἡαπο: ὭἈἘπογ]εᾶρο ραΏς υΡ, Ῥαῦ 1οτο ταϊ]ᾶς πρ. Ῥυΐ ἵε 

τις δοκε Πείδέναι" τι “οὐδέπω.οὐδὲν ἔγνωκενὶ 
ΑΏΥοπο 1λίπ]κς {ο Ἠβτο Κποπη ΑπΥΙΠΙηρ, ποίλίπς γεί Ἡρ Ία5 ΚποπΏ 

καθὼς δε ᾿ γνῶναι. Ὁ εἰδε τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν, 
βοοοτᾶ(ηρ α8 1δ 18 ὨΘΟΘΒΞΑΥΥ Ίο ΚπΠοΟΥ, Ῥιῦ 1ξ ΑΏΥοΟπθΘ ἍΊοσα αοᾶ, 

οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾿ αὐτοῦ. 4 περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν 
Ἆο Ἱςποναι ὮὉὗἨτ πϊπα;) οοποθΓΠΙΠΡ {1ο εαΊπρ τλεπ 

εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν Εἴδωλον ἐν  κόσμῳ, 
ο ἐλάπρς 5αοσἰβοεᾶ Το 14918, ψόΊκπουγ ἔπαῦ ποὐπίπρ απ 1ᾷο] [19] ἵτ ΓἩ6] τνοσ]ά, 

οὐδεὶς θεὸς Εἕτερος! εἰ-μὴ εἷς. 6 καὶ.γὰρ εἴπερ 
Βμᾶ ἴλαῦ ΓἼμετο 5] πο 3Δοᾶ Ἅ1οὔπος εχοερύ 9Ἠ6, Έοσ ογὸπ 15 1πᾷθεᾶ 

εἰσὶν λεγόμενοι θεοί, εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ Ετῆς! 
Ίλετε .τθ Γ1ηοςθ] Ἅοπ]]εά Ροᾷ5, πἨείπεγ ἵπ ἍΊεβτεω ος οἩ Ἅᾖ1ἶπθ 

- ε ν αγ 3 ᾽ 
γῆς' ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί’ 6 ἀλλ" 
εατίἩ, 88 ἴἨετο ΤΘ Ροᾷ ΤΠΑΒΥ απᾶ Ἰοτᾶς ΤΩΑΊΥ, Ῥαῦ 

-- μα ΄ ς - 

ἡμῖν εἷς θεὸς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ τὰ πάντα, καὶ ἡμεῖς 
{ο απ [μετο 1] οπθ ἄοά ἴμο Ἐαίμες, οἳ π/λοπι [το] Α11 πίπρβ,. απᾶ πο ' 

εἰς αὐτόν" καὶ εἷς κύριος ]ησοῦς Χριστός, δι οὗ τὰ.πάντα, 
πος Ἠϊπ; απᾶ ὀπθ Τιοτᾶ 76βυ5 Οτο, Ὦγ πῄοτα [ατο] α]] (Ῥίπρα, 

καὶ ἡμεῖς δι αὐτοῦ. 7 ἀλλ᾽ οὐκ ἔν πᾶσιν . ἡ γνῶσις' τινὲς 
Απᾶ πο ὉΥ ἍἨΠίΐπι, Ῥπί ποῦ ἵπ αἱ ᾖ[Π8]ίπο Κποπ]θᾶρο: 35οπιθ 

δὲ τῇ Ἰσυνειδήσει! Χτοῦ εἰδώλου ἕως ἄρτιὶ ὡς εἰδωλό- 
αραξ πα οοπβοίεποθ ϱοξπθ ἸάοΙ, ταπθ] ποη 3983083. ΣεΠ]πρ «ββοτῖΠορᾶ 

θυτον ἐσθίουσιν, καὶ ἡ-συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα 
7ο "η 140]. χραῦ, βπᾶ 9Ποαῖχ οοηΏβοίεπςθ, Ἄγγεα]ς αρείηρ, 

΄ -” Γι {ε -” .) 1 ’ Ξ Πῃ - θ ο ” 

µολύνεται. 8 βρῶμα.δὲ ἡμᾶς οὐ. παρίστησινὶ τῷ θεῷ' οὔτε 
19 Πεβ]εᾶ, Ῥαῦ πιθβί π8 ἆοςΒ ποῦ οοπαπηθπά. νο οά; Ἀπεϊίπες 

᾿ Ἡ ΄ 

πιγὰρ! ἐὰν πφάγωμεν ΄ περισσεύοµεν’ οὔτε ἐὰν μὴ.φάγωμεν 
1ο ᾖἩἨ πρθι Ἠβτο ππθ Απ πἀναπίῃρο; πεϊίηος 1Ε ππθ εδῦ ποῦ 

ὑστερούμεθα.ὶ 9 βλέπετεδὲ µήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη 
ἆο πο οοππο 5Ποτῦ, Ῥπῦ ἴακο Ἠοθεᾶ 168ύ | Ἄροπες πγους Ἅᾖ11Π18 

πρόσκομμα γένηται δτοῖς ἀσθενοῦσιν.ὶ 10 ἐὰν.γάρ 
8Η οοσρβίοη οἱ εὐαπηρ]Ιῃπς ΤὮθοοπιθ 3ο ποςβο ὭὈεῖπρ πγεα]ς, Έος 1 

τς Τδῃ Σσε,! τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἔν Ἱείδωλείῳϊ κατακείµενον, 
Ώ7ΟΠΘ 5οθ μεθ, πἩο ἍἨαεῦ ἈἘποπ]οᾶρο, ἵπ απ 149]-ἑεπαρ]θ τοο]πῖπρ 

ϱ) 9 ς ΄ η] ο. ων ” » 

οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδο- 
[οὐ {αρ]α], Αποῦ 3Πθ “οοπβοίθποθ 5ο δΡΐνα Ἀννεν]ς Πρεϊηπρ απγῖ]] Ὃο 

μηθήσεται εἰς τὸ τὰ.εἰδωλόθυτα ἐσθίειν: 1] "καὶ ἀπο- 
10 αρ βο85 "ἝΠίῖπρε “ΒαογὶΠοεᾶ 50ο 5ἱᾶο]ς 1ΐο 2εαί ὃ βπᾶ ση] 

λεῖται! ὁ ἀσθενῶν "ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ.σῇ.γνώσει,' δι ὃν χριστὸς 
ροτῖθῃ πο νεακ Ῥχοίπετ οἩἳ ᾖὗΗΥ Ἰποπ]εάρο, 1ογπἩοπ Οπσῖςῦ 

ἀπέθανεν.ῖ 19 οὕτως δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφούς, 
ἀϊθᾶ. Νουν πας βἰπηΐηπρ Αραϊπεῦ 1ο Ὀτοίμτεη, 

καὶ ζύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, εἰς χριστὸν 
απᾶ πουπάίπρ 9Ποθῖτ 3ροπεοῖεησθ κ 2νθαῖς,, αραϊπεύ Ολμτῖςῦ 
« / -» ΄ , αµαρτάνετε. 19 "᾿διόπερὶ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν 

γθ δἱπ. ὙΠπετεξοτθ 1 πιθβῦ ϱοβα5θ 51ο” οβεπᾶ 3ρτοίπετ 

5--- δὲ Ὀαῖ τπττΑΥύ, 4 ἐγνωκέναι ἘΤΊτΑΥΓ. 
{---ἕτερος 1 ΊτΑ. Ε --- τῆς ατΤΤΓΑΥΓ. 
τεβρθοῦ {ο ἴμο 1491) Ίτττ. κ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ΊτττΑ τν. 
«οπΙπΊεΠά 1ΤΤτΑ, πι --- γὰρ ΤΟΥ ΤΤΤΙΑ, 
οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσεύοµεν [ὑστερούμεθα 1, περισσευόµεθα ττ) ΙΤτΑ. 
ἵο Όμο νεα]ς ττττΑ ν΄. Ρ[σὲ]1. κα εἰδωλίῳτ. 
ἀπόλλυται Αγ’. : ἐν τῇ σῇ γνώσει, ὃ ἀδελφὸς ΙΙΤΊΤΑΥΓ. 
Σδιό περ "ττ,/ 

Ἀ[αἀλλ']τ. 

449 
ποῦ ἵπ παργγΊαρο ἀοοίᾖ 
Ῥοΐθοτ. 39 ΤΠο νῖῖεα 
16 Ῥοαπᾶ Ὦγ {πο Ίαπ 
88 Ίοηςβ 45 ει Ἠαβ- 
Ῥῃμᾶ Ἰπνοεια; Ῥαὲ 
Ὥοχ Παδραπᾶ Ῥε ἀεβᾶ, 
Ε19 18 αὖ Πετίγ ἴο Ὦ8 
πηβττ]εᾶ ο ποτ 5ἨΘ 
πι]; οπ]ν Ἱπ ἴλπο 
Τιοτᾶ, 40 Ῥπὸ εΏο ἵ8 
Ἠαρρίαγ 16 5Ώε 5ο αδῖᾶς, 
πάΐζες παν ἠαάρπιεηῦ : 
83 1 {Πίπ]ς α15ο ἐα!ε Τ 
Ώαγε {πο βΡΙΓΙΐ οἱ ἀοἀ, 

ΤΤΠΙ. Νου αξ{οιςση- 
πρ ἐμ]πρς οβετοᾶ απ-ἰ 
Μο Ιά4ο]ς, πο χΏουν (μα ῦ 
Ὢνθ 811 Ἠβνο Ἐπογ- 
1εᾶρο, Ἐποπ]εᾶρα 
ῬαβείἩπ τρ, Ῥαῦ «Ἠα- 
τΙϐγ εαΙΠείἡ, 2 Απᾶ 
1 απ τοαΏ (Π]π]ς ἐπαῦ 
Ἠθ Ἐποπείη αἩπγ ΕΠΙηΡ, 
Ἡθ Ἰποπείη ποϊβῖπρ 
με 88 Ὦορ οπρΏί {ο 

οἳυ. ἃὃ Βαί 1 αΠπΤ 
ΙΙΒΏΠ Ἰοτο ἄἀοᾶ, ἴ]πθ 
Β4Π1Θ 18 Κποση οξ Ἠϊτη, 
4 ΑΦοοποετηϊηρ ἴπετε- 
309 {πο οαῖϊπρ οξ 
Ἴμοβθ ἐΠίηρα ἰπαῦ το 
οὔεχεᾶ ἹΙή βπογϊῖῃοθ 
πηπῖο 14918, νο πο 
4Π8ῦ απ 149] 5 ποβίης 
1π ᾖἵπθ ποτ]ᾶ, απᾶ 
τπαῦ ίλΠεγε ἵδ ποπ οἴπεσ 
ἄοᾶ Όαί οπθ, ὃ Έος 
πποιρ] ἴπετο Το τπαῦ 
ΑΘ ομ]]οᾷ ροᾷς, π]ιρ- 
Ίπεσ ἵπ Ἡθατεη ου Ἱπ 
εατίἩ, (48 ἴπετο 6 
Ροᾶ5 ΠΙ4ΒΥ, Ἀπᾶ ]οχᾶβ 
ΠΙΑΊΠΣ,;) 6 Ὁαπύό ἴο π8 
{λετθ ἴ5 μέ οπθ οᾶ, 
Ἴμο Ἐαΐμες, οἱ πΊοπα 
αγε α]] ὑπϊπρ8, απᾶ νΓθ 
1π Ἠϊπα; απᾶ οπθ Τιογᾶ 
ζεδας Οτῖς, Ὦγ πνΏοπα 
ατε α]] ΙΠΙΠΡ5, Ἀπᾶ ντθ 

Ἠϊπα, 7 Ἠοπροῖς 
ά]ιεγο ἴ ποῦ ἵπ ΘΥ6ΙΥ 
ΙΛΗ {λαῦ Κπον]εᾶρο : 
ΣΟΣΓ 8ΒΟΠ1ΙΘ τη «ϱ0Ν- 
βοϊεποθ οἱ ἴπο 14ο] ππ- 
το ἴΠ]8 Ἠουτ εαῦ {ὲ 8 
Α ἴπίπρ οΏεχεᾶ ππίο 
8Η 4ο] ; απά {Ποῖχσοτ- 
5οΐθησθ Ὀοΐπρ υνθρ]ς 18 
ἀεβ]εᾶ. 8 Ἐιπΐέ τηεαῦ 
οοπιππεηπάείΏ α5 ποῦ {ο 
ἀ4οᾶ : 10Σ ὨοαϊίΠαχγ, 1 
ππθ θεα, ατε πε {πε Ῥεί- 
ἴθγ ; πεΙῦΠετ, 1 τνο ου ῦ 
ποστ, χε πγθ ης ΊΓΟΓ5Θ. 
9 Ῥιΐϐ ἴα]κ Ὠορά Ἰεδε 
ὮΌγ ΑΠΣ ΤΙΘΑΔΗΣ ΌΠὶς Ἱι- 
Ῥετίγ οξ γοιτς Ῥεςοπαθ 
5 ἰαππαρ]ηρΏ]οοκ {ο 
Ίποεπα ἰΠαίῦ ατο Ἱπορδ], 
10 Ἐου 15 ΑΠΥ ΤΠΒΊΙ 568 
{ερ νΥΏ]ο] Ἠβδί Κποῦγ- 
1εάρο αν αὐ ταδαῦ 

5 οὕπω ἔγνω ποῖ γεῦ ἀῑα Ὦο Ίσπον 1ΤΊτΑ. 
1 συνηθεία ἔγχοτα οαβύοτα (πι 

Ι παραστήσει 8Ώ8]] ποῦ 
3 μή Φάγωμεν ὑστερούμεθα (περισσεύοµεν 1)’ 

ο τοῖς ἀσθενέσιν 
τ ἀπόλλυται γὰρ ΤΟΥ ΡετὶδΏθς 1τι; καὶ 

ἓ (γεαᾷ νεγδε 11 αξ α ϱμεβίϊοηυ) Α. 



ίσ0 πτροΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α.. ση]. πε. 
δα. η : ή, --- Ἡ ς . ο. ιό 1Δοἳ μας µου, οὐ μὴ «Φφάγω κρέα εἰς τὸν.αἰῶνα, ἵνα μὴ τὺν ἀδελθόν. 
Ἠλπι π]ι]σ]ι ἶς πιθαῖς Ῥο 117, Πού αἲ α]] ρἈοπ]ᾶ 1 ομῦ Πεια ΞΟχ 6ΥοΥ, ᾿σπαῦ "μοι δυτοίπες 

εμλβο]ζωποί {ο επ µου σκανδαλίσω. 
κ ο να πα, ώς 1Τ πιαΣ “σα ρο {ο οβοπᾶ, ὃν 

ον 9 ον χἀπόστολος!; οὐκ.είμὶ Σἐλεύθερος! ; οὐχὶ Ἰησοῦν 
λες τα 1 ποῦ μμις ννοῦνος Ῥοσν η τρ πε ο 1δι ο ημιοε : πομοάνς ῷ 5ποῦ ο 

{ωῦ Ν]ιοια ΟἨτίςῦ ἀῑοὰ{ Σχριστὺν" τὸν.κύριον.ἡμῶν "ἑώρακαὶ; οὐ τὺ.ἔργον.μου ὑμεῖς Ἱ - 5 2 : ς 5 
13 Εις πιοα ο εἶπ όρμτες Ίουχ "Τιοτᾶ 1µΑπο “1 εεοπ 2 1ποῦ 13πιγ ιανοας ανά 
πο αρα ἰπκὸ ἐο Ῥτεία- : - Φις ο ιο : ν 
ΤΟΝ, υμᾷ πουπᾶ τμείς ἐστε ἐν κυρίῳ; 2 εἰ ἄλλοις οὐκ.εμὶ ἀπόστολος,- ἀλλά 
ΝοΛΚ οοπ:οοῃσθ, Ὑθ ντο ἍἸπ [Ημ] 1ιοτὰ 2 1Ε Ίο οἴμετβ 1 απι ποὺ απ αΡρος61ε, γοῦ 
5η αραϊπςς Οπσῖςτ, ος μύαδη Ξ αν ΓΕ ο ομο φο 
13 γ/μοτοβοχο, 1ξ χασαΕ γε ὑμῖν εἰμι' ἡ-γὰρ σφραγὶς Ἀτῆς.ἐμῆς.ἀποστολῆς! ὑμεῖς 
Εν Ἐν νο αἳ οησ ταῖς ο γου Ι 21η; {ος {πε 56]. ΟΕ τ4Υ αρος{]εξ5Η!ῖρ το 

Βω9 ΝΙΙο πο ποχ]ᾶ ἐστεέν  κυρίῳ. Ὁ ἡ.ἐμὴ.ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσιν) 
5μάσιἩ, Ἰθςῦ Τ ΠάΛΚΘ ρτο Ἱπ [πο] Τιοτᾶ, Μπ ἄθξεπορ Ίο ἴλοβθ πιο Ἅ17/ΠΟοκιιπιίο 
παν ὑτοῖ]ιοχ ἴο οβεπά. [ρ 

ἵχ. Απι Ι πο απ Ῥαὕτη ἐστίνι! 4 Μὴ οὐκ.ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ Ἐπιεῖνὶ; 
Αρωνι]ε απι Ι πού δις “8: ὭἨπατο πο ποῦ αιίλοτ!ν Ἱᾖοεοῦ απᾶ ἴο ἀτίπ]ς 
{τ.ο2 Ίπνε Ἰ ποῦ 56εΠ. τμ . η ῃ λ - , ε . 
πο ση ο πο οριο μη οὐκ-εχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναϊκα περιάγειν, ως καὶ 
36 11οῦ Υ6 1Υ νους ἵπ Ὢβνο πο ποῦ απίπονηίσ κα βἱδίατ, Ά γή1θ, 9ο {πκο αροιμῦ, 48 π]νο 
Ίπο Ἰμοτὰ2 2 1 1 Ῥο ε λ απ Ἡ , ῃ τ δελ Ν ρω ΄ ὰ - 
χοῦ Απ προβθ ππίο Οἱ Λοιποι απόστολοι, και οι αθελφοι του κυρίου, και Κηφας: 
οῦ]ιου», 7οῦ ἀοιθύ]εςς 1 ἴῑο οἴπες ΔΡοβί]θ8, παπά {πο Ὀτείπτεπ οΕ ο ἸΤιοτᾶ, απᾶ Οορμηββὂ 

5 Χϊ ΤΠ } Ν ΄ ῃ .. 
ἅππι οἳ πό αρος]ο. 6 ἢ μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ.ἔχομεν ἐξουσίαν ἀτοῦ' μὴ Ν 
Επϊρμτο τοπ (πο Τιοτά. ΟΥ οπ]Ισ 1 πηά ΄ Βπεπηνβς Ἠρτο Νο ποῦ καιιλοτΙὐγ ποῦ 

ὁλπρλιονοςἑοίμρτα ἐργάζεσθαι; Ἴ Τίς στρατεύεται µδίοις ὀψωνίοις ποτέ: 
ἐΠπίς, 4 ἨἈπτο πο ποὺ (ο πνοτ]ς 2 πο 5ΕΥΥΕΒ Α5 καὶ 5οἰάῖες αὖ Ὠί ο/η οἶατρες αἲ Αησ Εἶπιοῦ 

Ῥονος. ἴο οοἳ απά ἴο τίς φυτεύει ἀμπελῶνα, καὶ «ἐκ τοῦ καρποῦ! αὐτοῦ οὐκ-ἐσθίει ; 
Ῥοπος ἔο Ἰολά ΑΡουέα 1ο ῬΡἰαπίς  Ἀπίπεσατά, απᾶ οἳ ἴπο  Εταῦ οξύ  Ἅἄοος ποῖ εί 

5ἱίου. α πτο ης πε ΕΙ τίς ποιµαίνει ποίµνη», καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίµνης 
ας οὗτος αμ οιύιόδ μιά ος πλο Ἡοριονᾶς Πο, , απᾶ ο Μο πα]  οΕ{Π ΄ Ἠσοκ 
Τιοτά, απ (ορπαςἶδος οὐκ. ἐσθίει; ϐ μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ; ἢ ξοὐχὶ 
Ὃ προσ, ἀοες ποί ον βοροτάἰπρίο Αϐ ΠΙ8Ώ .πε5ο {Π]πρβ ἄο 1 8ρεα]ς, ο) Ἀποῦ 

1ο Ίοχθοις πνοικίπς” Καὶ ὁ νόμος ταῦτα! λέγει; 9 ἐν.γὰρ τῷ ἉΜωσέως! νόμῳ 
Ὃ ος σούμο 5]ηνν δίΠοςο Ἰθηαες σας ... «πο 398 "ἼἼοςες α]ανν 

οΠωτροχῦ πνπομ]απἰο  γέγραπται, Οὐ.Ἰφιμώσεις' βοῦν ἁἀλοῶντα. μὴ τῶν: 
9 νἰποσιιτᾷ, απιὰ οπΏοῦ {Γ ως ροοπ τυσ]ίοα, Τποι επα]ῇ τοῦ τηαχσ]θ ατι ος ἱτοβάίπρ οπβοοσῃ. “ο 51]θ 
ποῦ οἳ ἴπο Εταῖν ἔπετε- « ῇ ο δ ὄ δε . . 
οξ2 οἵ ἩΨ]ο ΞοοᾷοῦἩ α βοῶν µμέλει τῷ θεῷ; 10ἡὴ δι ἡμᾶς πάντως λέγει: 
Ὃ προς ο Άρχοπ 19 ΊΠοτο 30Ἀπθ ΙΙ 4ο ος Ώεσβαςθοξ Ἡ5 καἱορθί]οςβασς πε [15] 2 

Άοσκᾗ 8 Ἀπ 1 ἴμεκο δι ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ἐἐπ ἐλπίδι ὀφείλει'' ὁ ἀροτριῶν 
ἴπίησς ης απ πιαπ ΟΣ ῬοτγῬοσβιοο οξ ας 16 τα πυχίτέον, ἔιαῦ Ἱπ ΆἨορθ οἀρλῦ Ίο ἐπί Ῥ]ουμΏς 
ΕπΙῖ] ποῦ {πο Ίαπ ἴπο 
επαις αἰςοῇ 9 Μος 0 ἵ ἀροτριᾷν, καὶ ὁ ἀλοῶν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ µετέχειν 
ψ/τἰέτεπ ἵπ ἴΠο αγγ ο {ο ῬΙοΙβΗ, απάᾶ Ἠο ἐλαῦ ἐτεπᾶς οπὲ οΟΣΠ, 50 «Ώϊς ἼἨορθ 34ο "ρατίακθ " 
Ἰάοφο», Τποι οπα]ῦ ποῦ , ,, ; | μα ο ος ν ον ῃ 
τωμζά]ο ἴο τποπίἉ οἳ ἐπ᾽ ἐλπίδι."' 11 Εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, 
Ίπο οκ Όλιαῦ Ἱτεκάεί]ι αῑπ ᾿μπορε. 1 νο ἴοτοα 5ρϊτίας] υπϊπρθ  ἀῑᾶ εοπ’, [ας 1{] 
ουῦ ἴ]ο οοτΠ. ῬὨοίμ , ο ει νι εδ ν Π /;  » 
σα ὑπηκοβο το τος µεγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσοµεν» 12 εἰ ἄλλοι 
οχοα 10 ος εαἰζἩ Ἡθ α ρτεαί ἐπίπρ 1ξ πε τοις Ώοξλ]ν ἰπῖηρβ ΒΠβ]] τοαΡρ 2 14 οἴβοτα 
ἓι αἱορείμεγ Έστ οἳς ο 1. , ο» ͵ , ο ε - 
βπχοα} Ἐοτοισκο, Τῆςο ἐξουσίας ὑμῶν! µετέχουσιν, οὗ μᾶλλον ἡμεῖς; 
πο ἀοιαδί, ἐλῖς 16 πυτϊς- "οἳ 30μθ “"Ααϊλοσίῦγ δοτον ὅγοι ᾖραχίηκθ, Ἅᾖ[β]λοι]ά]ποί  ταίπος πνο 2 
ἴεπ: Ἰἴπαῦ Το ἸΠπαπυ ο , , -ω , ῃ , Ῥιουγοῦῖι «Ποι]ά Ρον ἀλλ᾽ οὐκ.ἐχρησάμεθα τῇ-ἐξουσίᾳ.ταύτῃ' ἀλλὰ πάντα στέ- 
Ίπ Ἠορο; ππᾷ ἴπαι Ἡθ Ῥαῦ πο ἀῑὰ ποῦ 5ο Ὅπῖς κααὐμοτ] στ; ναῦ αἲἱ ἠμΐπσ Ἅπθ 
{ππῖ ἑπτεβλμεί]λ ἵ Ώορθ [η ες ση , Ἱ - ολ) , α, εποπ]ά Ῥο Ῥπχέικοτ οἳ ΥΟΜΕΝ. ἵνα μὴ ''"ἐγκοπήν τιναὶ δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ 
Ἠϊς Ἱορο. 11 Τέ γα Ἠπτο Όεας, Ώλαῦ ποῦ Πϊπάτηποθ 1Π7 πο ΕΠοι]ᾶ ρίτο ο μο ρ]ᾳᾶ Ιάΐπρβ οἱ ἴ]ο 

Είναι ἑμίμας ὦ ἃ α Χριστοῦ. 19 οὐκ.οῖδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι, " 
Ετοιῦ ἡἐλῖις ἵξ τν Ομτίςη, Έπου γε ποῦ ἴμαί ἴποςο [596] "Βαοτοᾶ "οπίπρα "ηνοπσίπα, [119 

α ἀπόστολος απᾶ ἐλεύθερος ἐγαπεροβεᾶ αΙΤΤΤΑΥ. 7 --- χριστὸν 1ΤΊτΑ. : ἑόρακα τ. 
” µου τῆς ἀποστολῆς 11ΊτΑ. υ ἐστιν αὕτη ΙΤΤΤΑ. ἍἈἘπεῖν ΤΑ. ᾱ---- τοῦ Ἱμττι[λ]. ετον 
καρπὸν Ό]ιε Ετιῖῦ τινα. ἵ-- ἤ τ[τε]Αν;. 5 καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ ΙΤΊν ΑΥΓ. Ἡ Μωῦύσέως 
αι ἨκΑππ. Ἰ κήµώσεις ΤτιΑ. ἡὁ ὄφειλει ἐπ᾽ ἐλπίδι Ι1ΤνΑ. κκ επ ἐλπίδι τοῦ µετέχειν αἰ/ΡΏι ΑΝ. 
1 ὑμῶν ἐξουσίας ΑΙΤΙΑ ΥΝ, πι τινα ἐγκοπῆν (εκκ- Ἱ) ΠΤἹτΑΙΓ. ,- Ἡ --- τὰ Όλο Γμίηρς απι[Α). 



1Χ. 1 ΟΘΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝ 6, 

ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν' οἱ τῷ "θυσιαστηρίῳ οπροσεδ- 
ὑπίπρε]οξ ᾖἴπο ἑετρίθ θρῦ; ἴποςο 390 39ῃμθ “ρ]ίαγ α1ρ{γομᾶ- 

ρεύοντες, τῷ θυσιαστηρίῳ συµµερίζονται; 14 οὕτως καὶ ὁ 
μπα, πλ ἴμθ Α]ζατ Ῥηχίακο 2 5ο Ἅαἱδο ἴ]πθ 

κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν, ἐκ τοῦ 
1ιοτά  Ἅἀῑά οχάος {ο ἴλοςσε ἴπο ρ]κά Μάΐρε ΑΑΠΟΙΠΟΙΠΕ, οἱ πο 

εὐαγγελίου ἕῷν. 16 οῳ ὦ δὲ Ῥοὐδενὶ ἐχρησάμην! τούτων' 
ρ]αά ο. {ο 1ϊπο, πο 3η0π9 αμβεᾶ οἱ {πεβο {λπίπρε, 

οὐκ.ἔγραψα.δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί" 
Νονν 1 ἁῑά ποῖ νυσῖζθ ἐ1ιθβο ἐλίπρα ὑπ πας Ἱαποι]ά Ῥο πνζἩ παο; [18 πετο] 

καλὸν γάρ µοι μᾶλλον ἀποθανεῖν, ἢ τὺ.καύχηµά.µου 3ἵνα 
σρς Ἔοχ Έος Ίπθ ΙΑΊΠΘΣ (ο 4ο, ἴπαα  Ὑπων “Ῥοπδῦαρ η Ττ] 

τιοὶ ἸἹκενώσῃ.! 16 ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ.έστιν 
38ΏΣΟΠΘ Ποι]ά ΏλαΚθ τοϊᾶ. Έοτ 1 1 βηπουποθ ο ο Ε]αᾷ ἐἶάῖημς, ἔπετο ἵβ τοῦ 

µοι καύχηµα ἀνάγκη.γάρ µοι ἐπίκειται οὐαὶ. δὲ µοι 
{ο ὅπιθ ο. : Σοχ πεσεβδίῦγ. «πο 18 3]αὶά ον ; 3ψγοΟο 5Όπ{ Το 1η9 

ἐστὶν ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι.! 17 εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο 
ἀοῖς 1 1 ρπου]ὰ ποῦ αππουποθ Ό]ο ΕΙαὰ ΠᾶιπρΒ. τος 1 νε. 2Η18. 

πράσσω, μισθὸν ἔχω' εἰδὲ ἄκων οἰκονομίαν Ἠπεπί- 
1 ἀο, Β τοπηχᾶ 1 Ὠαλνο; Ῥαῦ ἰξέ υπ] πρ] Αη ο ο. 1 ατα ΘΗ- 

στευµαι. 18 τίς οὖν ἵμοι! ἐστὶν ὁ μισθός; ἵνα εὔαγ- 
Ἰχιιοθεά νἩ.  ἍἨπιαῦ πε πι 18 τοηατάῦ Τ]αῦ π Απποιιποῦαρ 

γελιζόµενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον: Ἱτοῦ 
ἴλμο ϱ]αά ο ως ανιϊζηοιῦ 5Εχρ6πβο οΤ ποια 5ΠΙΑΙΟ 3έ]λο νορ]λα ' . οξ 2019 

χριστοῦ.' εἰο τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ.ἐξουσίᾳ.µου ἐν τῷ 
βοητ]εί, 80 48 πού αδίπρ 98 εδ ΟΠ. πι ααθλοσϊτγ ἵπ ᾖἴ]πθ 

εὐαγγελίῳ. 19 Ἐλεύθερος.γὰρ ὢν ἐκ πάντων, πᾶσιν ἐμαυτὸν 
ΡΕ]αᾶ κά 11ρ. Έος χεοθ Ῥεϊπρ ἔτοπυ 8ῇ]1, Μο α]] παιγβε]Ε 

ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω: 20 καὶ ἐγενόμην 
1 Ῥεσμπιθ ΡοΠάΠΙΑΣ, Όπαῦ ἴμο ΣΠΟΤΘ 1 ταὶρΒί ραίη. Απά 1 Ῥεσρπαθ 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὡς ]ουδαῖος, ἵνα Ἰουδαίους κερδήσω᾽ τοῖς 
το ἰπο 97/6 88 8 7ε7Υ, ἴπαί 7θννς 1 πι]ρΏύ ραῖπ : {ο 1Πο9Ε9 

ὑπὸ νόµον ὡς ὑπὸ νόµον,Σ ἵνα τοὺς ὑπὸ νόµον κερδήσω" 
Ἀπάος ανν 38 ππάᾶοσ Ίαν, Ὅλαῦ ἴλοβο ππάςτ, Ίων ΤΙ η]ραί ραῖτ: 

2] τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος "Ὑθεῷ ἀλλ” 
το (Ποβο π/ποαῦ ον Ἀς π]ιλοιε Ίπσγ, (αοῦ Ῥεϊπα πν]]ιοαῦ Αγ; ο τω δας 

ἔννομος Σχριστῷ,' ἵνα "κερδήσω' ἀνόμους.. 325 ἐγενόμην 
πηθλίω Ίων {ο ΟµχΙαῖ,) ἴπαῦ Τταρηϊῦ ραΐτπ ἴλοβο π]ύλοιί Ίαν. 1 Ώεσβηιθ 

τοῖς ἀσθενέσιν δὼςὶ ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω. 
{ο ἰ]θ Ὑγθη]ς 88 πεας, ἀππῦ ᾖ{ἴῃπθ Ὕνθαῖς -Ι πιὶρΏῖ ραϊῖη, 

τοῖς.πᾶσιν. γέγονα «τὰ!.πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 
Το α]ἱ ἴπεςο Τπατε Ῥεσοπιθ α]]. εν "λαῦ Ὦν αἱ} Η1ΘΛΠΒ 6οπαἹο Ι πιὶρΏῦ βανο, 

90 Ἱτοῦτοὶ δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα “συγκοινωνὸςὶ 
ΑΠ Ἠϊς λαπᾶ Τ 4ο οπ βοοοαπῖ οξ πο Εἰαά ὑἱάΐπρι, ἵὑπαῦ α {9]1ον/-ρατίβ]ςος 

αὐτοῦ 'γένωμαι. 
πι ἱν 1 παϊρηί ο, 

24 Οὐκ.οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν 
Έπογ Το ποῦ ἐλαῦ 11956 Υπο 1Π Α’ΥΑ6Θ-οοΙΣβΘ παν 

Αρέχουσιν, εἷς. δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε, ἵνα 
ΣΠ, Ῥαῦ οπθ 1ΘΟΘΙΥΘ8Β ἍΤἨπθ Ῥτίσο 2 Τηι8 παἩΏ, 'παῦ 

καταλάβητε. 326 πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἔγκρα- 
δθ ΠΙΔΥ ορίλίπ. Ῥμήῦ ΘΥ6Γγοπο ἰπαῦ υβυτίτες, 1π α]] ὑἨ]πρβ οομίτο]ϐ 
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ΒΊβ]] τοαρ γοιχ οπγπα, 
πηρα 12 ΙΕ οἴποσα 
Ῥο Ῥαχύηκοτβ οἳ {ιβ 
Ῥοπεχ οἱ1ε: οι, ατε 
ηοῦ ππθ ΤΑΌΠΟΥ ὃ Ἠθγοχ- 
9πείοβΒ πο Ἠβνο ποῦ 
απθά {πὶς Ῥοψγος; Ῥυῦ 
βαΠος αἱ] μίηρβ,, 1εδῦ 
ππθ ϱΠοι]ά Ἠϊπάοςχ πο 
ΡοβΡο] οξἑ Οχ]ςῦ, 13 Ώο 
Ψε ποῦ ποτ’ ἐπαῦ ἴπεγ 
ννΏ]ο]Ὦ παϊπ]ςίογ αροι6 
Ἠο]γ ἐπ]πρα το οΓ {8 
ἐλῖπρο οἳ ἴμο ἴθιωρ]ο2 
Απάᾶ {λἨογ νλίοἃ σαῖς 
αὐ ἵἩρ Ε]ίαχ ΙθΘ ΡΕΓ- 
ἐνκετβ υγ]τῃ ἐλο Αλέατ 
14 Ἐνεη 85ο Ἠαίῃ {πο 
Τιοτᾶ οτάαὶπθᾶα {πα 
3ἨΘ6Υ ν/λ]οὮ ρτοβο] ἴπα 
ΡοβΡε] αποι]ά Ίντο ος 
{Πο ροςρο]. 15 Βυὴτ 
Ἠαγε α5οᾶ ποπο ΟΕ {ηθβθ 
4ΠΙΠρΒ : ποϊίῃΏοθγ ΗβΥοΙ 
τι τει ἴποςο {πίπρΒ, 
τλαῦ 16 Ποια] 'θ βο 
491θ πηπίο 1ηθΘ: 2ος ἴέ 
Ίυεγε Ὠοΐτεχ {ος πιθ ἴο 
ἀἱε, ἴπαπ {ἴλαῦ  αἲγ 
1ΩΒΏ ΑΠοιι]ά παβ]ο ΠΙΥ 
Ρ]οτγίπρ νοὶᾶ, 16 Έος 
ἔποαρα Ι ΡΓΟΒΟὮ 11θ 
ΡΟΡΡε], 1:ἨΏατε ποϊλίπσ 
το ΡΙΟΥ ο: Σ0ς Ἠθ- 
οβββ] υπ ἵΒ Ἰβ14 πΡοπ π1θ 
68, ορ 18 ΙΠΐρ 119, πἩ 
ῬτθβοὮ ποῦ ἰποθ ροµ” 

Ρε] ! 17 Εοςσ 151 ἆο λ]ς 
θηίπρ πΙ]]1ηρ]γ, 1 Ἀπτο 
Α τονατᾶ: Ὀυῦ 1 α- 
ραϊποῦ τι στ], α ἀ4ϊς- 
Ῥοπββ/ῖοα ο (ιο σοερεξ 
18 οοπιπι{0{6ᾷ απίο πιο, 
18 πα ἶ8 παν τουνητἆ 
1λοπ ἡγΨετὶν μπε, 
ὪύΠΘη Ι Ῥτεπο]Ἀ ἔπο ϱο5- 
Ρε], 1 πιαγ πιακο "μθ 
βοδρε] οἱ ΟἨτῖςέ νηΙ(ι- 
ουδ οΏβχρο, πας Ι α- 
Ῥπς5ο ποῦ ΠΙΨ ΡΟΠΟΣ ἵα 
'πθ ῥροβρε]. 19 ἘΈος 
«ποαρῃ 1 Ῥο τθο Έτοπα 
π]] πιέπ, γεῦ Ἰπτο ΙΤ 
πιβάθ πΠιγσοιξ 5ογταπί 
ππῖο αἲ], πα! 1 παὶρης 
Επὶπ {Ώθ Ώιοτθ, 20 Απιᾶ 
πηζορ{λο ὦονς Τ ἵε- 
63Π10 85 3 ὧθιν, ἵπαι Τ 
παὶρΏῦ ραϊτ ἴπο ζευν; 
{ο ποια ὑπαῦ ηχο ἀλάες 
1πο Ἰαπν, α5 ιμᾶεγ τθ 
1αν, ἐπαῦ Τ ηιὶσΏί ρηϊπ 
ἴπεπι ὑλαῦ Ἠτο Ἱλάος 
ἴπο Ίων; 21 {ο ἴπεπι 
νΠαῦ ητο σν]ύῃοι! Ίανν, 
ας Ψλποαµ]αν, (οεῖις 
ποῦ πθλοαύ Ίαν {ο 
αοά, Ῥαῦ ππᾷογ 1ηπθ 
Ίασν ἴο Οητῖςέ,) επαῖ Τ 
ποϊρΏῦ ραῖπ Ίμοηπ (πλ ῦ 
Άγο πηύποαί Ίανν. 99 Το 
"πο σνεπ]κ Όεολιπε 1 π5 
νεα], ἴπαῦ 1 πταῖρπυ 
ραΐη ἴ]μο Ὑ/θηκ: 1 αι 
πηλάθ α]] ἑπίπσς {ο 111 
πισπι ὑιαῦ Τ παϊσηῦ ὼγ 

9 παρεδρεύοντες ΤΤΤΓΑΥΓ. 
ππη. 3 κεάσει) πι] παα]ζο ταΐη ΤτητΑ. 
μου ΤΤΓΑ. --- τοῦ χριστοῦ ΙΤΊΤΑΝ. 
ο ωά6ς Ίαν αὐτττΑτν. Υ θεοῦ ο ἄοαὰ ΠΓΤττΑΥ. 
τοὺς ΙΤΙΑΊΥ. ἍὉ --- ὡς [1]ΓΤΙΑΥ. κ --- τὰ ΙΤΊΤΑΥΥ. 

--- {ος ατΊτΑ 
Ρ οὐ κέχρηµαι ουλενι Ἠανε ποῦ αβεά ΑΠΥ αΠΤΤΤΑΝΥ. 4 οὐδεὶς 

' εὐαγγελίσωμαι ΙΑΝ. 
ἳ - μη ὢν αὐτὸς ὑπὺ νόµον ποῦ Ῥεὶης πιγΣο]Ε 

: χριστοῦ οἱ Ομτῖδῦ ΕΤΤΤΑΥΓ. 
4 πάντα 8]] Όμ]1ρβ ΙΗΤΊΤΑΥΓ. 

8 | κερδάνωι 
ε συν- τὰ 
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ϱ]] ΠΙςΠΠΕΒ ΒΑΥΟ 80Π10. 
235 Απά ἰΠπ1β Ι ἄο 1ος 
Ίπο ροβρο]’5 βακε, τἨπί 
1 παὶσηί Ῥο Ῥατίακες 
Ίποχεοξ πΙἩ γου. 

24 Ἐπον γεποί ἐξ 
ΊπΠεγ νλΙοἩὮ ταηπ 1η α 
1χλσθ ταη α]], Ῥαῦ οπθ 
τεοθἰτοιι πο Ῥχίσοῦ 
Βο τΙΠΏ, Τπβῦ Το ΠΙΛΥ 
οὐ(αίπ, 25 Απᾶ ετοτΣ 
1ης Ὅλαῦ βὐτιτεί] {ος 
ΤἨο ὨΠιβΡΕΙΘΣΥ 15 ΤΕΠΙΡΕΓ- 
βίο 1π α]] {π]πρΒ, Νου 
ἴπον ἄο 1 {ο οῬίλϊῖη 
Ά. οοτταρθ]Ώ]θ οΙΟΠΏ; 
Ῥαῦ νο 4η Ἱποοτταρίή- 
ῶ]ο, 26 Ί ἰπετείοτθ 5ο 
ΤΗΝ, ποῦ α5 υποετίβ]τ- 
Πσ; 8ο ΠΡΗΐ 1, ποῦ 35 
916 {μαι Ῥεαίθίη 1πθ 
αἰτ: 27 Ῥας 1 Έθερ 
ππᾶςς πιγ Ῥοᾶγ, απά 
Ὀτϊίηρ ᾖ πίο 510]θ6ς- 
11οἨ : 1εεῦ ἐπαῖ Ὦγ ΑΠΥ 
ΙΠΘΑΏΒ, πει 1 Ἠατθ 
Ῥτοασλθᾶ ἴο οἱπθσε, 1 
1ΩΥ88]Ε αποπ]ά Ῥο ϐ 
οβξῦΒΥΑΥ. 

Χ, Μοτεοτετ, Ῥτοῦ]- 
Χ8Π, 1 ποπ]ά ποῦ {λαοί 
γο βΠπου]ᾶ Ῥο ἱρποταπυί, 
οἵ τ]αῖ αἲ] οας {α- 

Ίπεγς πετοθ απᾶες 1ο 
ο]οιμᾶ, απᾶ αἰ] Ῥαξδεᾶά 
1ητοιρΏ {19 8ΕΑ; 2 πηᾶ 
σγετε 81] Ὀαρίίσεά ππ{ο 
Νο568 Ίπ {ο ο]οιᾶ απά 
4π {πο πεα; 3 απᾶ αῑά 
β]] επῦ 1ἴπθ ΒΑπ1θ ϱρί- 
τὶζαα] παθβῦ; 4 βπηᾶ ἀῑᾶ 
α1] ἀτΙπ]ς {ηθ ΒΑΙΠ6Θ βΡὶ- 
χιναα] ἀτῖπ]ς: Τοςχ ἴπεγ 
ἅξαπ]ς οἱ ἐπαῖ ερ]τῖαα] 
Ῥοοε]ς ἴπαυ {ο]]οπεᾶ 
1μεπα: απᾶ Τπαῦ Ῥοε]κ 
πες Οµτ]αί, ὅ Βπῆ ν θα 
ΙΠΒΏΥ οἱ ἴμθπι 6οᾶά 
πγας πο υγε]] Ῥ]εαεεᾶ : 
1ος ἴπεγ πετθ οΤε- 
1Ἠτογψή 1Π {πο πη]άετ- 
165, ϐ6 Νοπ Ίμπεςθ 
1Ἠ1πρ8β πἼετοθ οἩἳσς εχ- 
ΑΤΩΡΙ6Β, {ο ἴπο Ιπίεπί 
π/θ εποπ]ᾶ ποῦ Ιπβί 
Β{ὖεσ οτἰ] {Ἠ]ΐηρε, 38 
1ΠεΥγ αἱδο]ας{εᾶ, 7 Νεϊ- 
1ποχ Ὦο ο 149]8{6ΣΒ, 58 
{υεγό 8οτιθ οἳ Ίπεπι; 
98 ο 19 πτίεςϐ, Τη9 
Ρεορ]θ βαῦ ἆοππ {ο θαῇ 
Άπά ἀτίη]ς Απᾶ το8θ πρ 
1ο Ρ]αγ. 8 Νοϊίπος 1εῦ 
τι σοτητΏ1ῦ ΕΟΓΠΙΟΒΤΙΟἨ, 
88 60Π19 οἱ {Ἠεπι 60πΙ- 
- ΑΠᾶ {ε]] π 9Ώθ 
ᾱπγ έπτορῬ απιᾶ ὑπεποτ 
ἐπουκαπά. 9 ΝΜεϊπος 
1εί 15 ἑοταρίύ ΟΕτ]βῦ, 95 
Εοπιθ οἳἑ {Ἠοπι Αἱ6ο 
Μεπιρἰθᾶ, απᾶ νΤεΓθ ἀθ- 
Βἰτογεᾶ οἳ εεγρεη{β, 
10 ΝεΙίμες παπσταὶχσ το, 
85 6ΟΏΘ ΟΕ {πΠθπι Βἰ5ο 
παυτπιατεᾶ, απὰ Ὕγετθ 

Ε ἀλλὰ τν. 

Σ πέτρα δὲ ΙΤΊΤΑ. 
. ---ἐν Όπτι[Α]. 
“λυντο Τη. 

ὶ συνέβαινεν ΤΤτ.. 

Ἀ γὰρ {ος ΕΠΤΊτΑΥΥ. 
ματικὸν ἔφαγον βρῶμα (βρῶμα ἔφαγον τής) 1ΤΤς. 

ο ηὐδόκησεν 1ΊτΑΤΓ. 
ἔ κύριον Ἰμοτᾶ 1ΤΊΤΑ. 

7 καθάπερ ΤΊτ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α, 1Σ. ΣΧ, 

τεύεται' ἐκεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσῳ, 
Ἠ1παβε]Ε : μεν Ιπάρεᾶ ἴπεπ ἴλαῖ Α οοχταρῦ]ο Ἅοχοππ 1πον τΙΔΥ τοοθίτο, 
ς - δὲ ” θ κ 2θ ΄ ολ ’ ε/ ’ « . Αν θ, 

ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον. ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω, ὡς ᾿οὐκ' 
Ῥας πο ϱἩ ἱποογταρί1ῦ]9, 1  Ίποτεβοτθ 8ο τη, 98 που 

ἀδήλως' οὕτως πυκτεύω, ὡς οὐκ ἀέρα δέρων 97 ἀλλ 
ἙἩπορτίβΙηπΙσ; Βο 1 οοπιραῖ, 4” ποῦ [πε] αν ᾖὈῬεαῦίπρ, Βιῇ 
« 8 -” ” 

ὑπωπιάξω µου τὸ σῶμα, καὶ δουλαγωγῶ, µήπως ἄλλοις 
1 ραβεὲ ΤΩΥ Ῥοάγ, απᾶ Ῥπῖημ [16] 1πέο βοτν]θμᾶς, 16 ΄ Το οίἩοτβ 

κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι. 
Ἠατίτιᾳ Ῥχεβοπεᾶ "πιγβθ]Ιξ ᾖτο]εοιθᾶ 11 Ξπιϊῖσμί “ρο. 

10 Οὐ.θέλω Ἀδὲὶ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες 
31 γΙςἩ “ποῦ 1Πού γοι {ο Τε Ἰρποχαπε, Ὀχείμτεη, {]αῦ 3{Α{Ἠοτβ 

ἡμῶν πάντες ὑπὸ: τὴν νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς 
10ἩΣ 81] ππᾶςς 1Ἠθ ο]οιᾶ Ίπ6σ6, απᾶ αἱ ΊἩτοιβα 1πθ 

θαλάσσης διῆλθον, 3 καὶ πάντες εἰς τὸν Μωσῆν! Νἐβαπτίσαντοϊ 
Βε8, “Ῥαδαρᾶ, Ἀπᾶά αἱ] Μο ΜΟΡΕΒ ππετο Ὀαρίαπεᾶ. 

ἐν τῷ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσφ, 8 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ Ιβρῶμα 
1η 1ηθ οἸοιά απᾶ ἵπ ἴπο ΒΘΑ, αηπᾶ αἱ 11ο βΩπ1θ 3πιθηῦ 

πνευματικὸν ἔφαγον,' 4 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ "'πόμα πνευ- 
ααρ]τ] αλ] βἴθ, απά 81] 11θ ΒΑππ9 ἍἈ3άτίπ]ς ααρ]- 

ματικὸν ἔπιον"' ἔπινον.γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης 
τίναα] ἄταπχ; «4ος 1πο6γ ἄταπκ οξ 8 ρἰτίίαθ] 3Λο]]οπίιρ 

πέτρας ἡ.'δὲ πέτρα" ἦν ὁ Χριστός. ὅ ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς 
1χοοξ, Απᾶ ἴπθ τους ἍἨΠβ8 ἴπο Ολμτ]εί: γοῦ Ὥτποῦ πα {πο 

Πλείοσιν αὐτῶν »εὐδόκησεν! ὁ θεός' κατεστρώθησαν γὰρ ἐν. 
1088 οΕ ἔπετα γνας γε] “ρ]ομεθά "οᾶ; 95 1Ἠεγ πνετο βἰτεγγθᾶ 1π 

τῷ ἐρήμφ. 6 ταῦταδὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ 
ἴπο ἀθξετῖ, Ῥταῦ 1ποεο {π1πρς ἵΨΡρ6Β Ἅ1οσ 18 Ἓεοσπιθ, 1ος Ἀπου 

εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμη- 
51ο .ρ9 5 ἀθ5ΙΓΘΓΒ οἳ οτ1] {Πΐηρ8, αοοοτάῖτπρ 88 {π6οΥ 815ο ἀεν]τεᾶ, 

σαν. 7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν' δὼοὶ 
Νοϊίπος 149Ι816Υ8. Ῥεσθ, κβοοογᾶῖπρ 88 ΒΟΠΙΘ οξ{Ἠθτ; 88 

γέγραπται, ᾿Ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ Απιεῖν,! καὶ ἀν- 
15 Ἠης Όρου πχ] δέος, 3Βαῦ “ἄοσντι 1419 ”ΡθορΙο ἴοθαί απᾶ {ο ἀγῖπ]ς, απᾶ, Τ08θ6 

έστησαν παίζειν. 8 μηδὲ πορνεύωµεν, καθώς τινες 
πρ Μογρ]αγ. ἨΝεϊπος βπου]ᾶ ντο οοπαπα16 {ΟΣΠΙΟΒΤΊΟΗ, βοοοχᾶἶπρ 38 8οταξ 

αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ 'ἔπεσον" "ἐν" μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκοσιτρεῖς 
οξ ἵἨοπα οοπαπα]υτεᾶ ζοσπ]οββῖοπ, ιά Ἅ4911 1π ϱΟΠθΘ ἆαπ ΏΌψεπίγ-ίημτεθ 

χιλιάδες. Ὁ μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Ιἵχριστόν,! καθὼς. Ἱκαίϊ 
ποπβαπᾶ. εϊέμος εΏοπ]ά πο ἑχαρὲ ᾖ{ἴπο' ΄ Ομεὶε, ΄ βοσοζᾶίπρ ας θἶςο 

τινες αὐτῶν Πἐπείρασαν,! καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων Σἀάπώλοντο.! 
Βοπιό οἳ ἴποθπι Μεπαρζεᾶ, « απᾶ ὉὮ ᾖἴπθ βΒεγρεπῦβ Ῥεχϊε]εά. 
10 δὲ ΄ ὰ γ θ ) 1 ντ ”. ΄ - 3 ΄ 

μη ἑ γογγύζετε, Σκαθὼς! 'Ὑκαίὶ τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν, 
α1ἴΠες ΤΙΠΤΠΙΗΣ 7θ, αοοοτᾶῖηρ 8β 86Ο ΄ 8ΒΟΙΙ9Θ ο ἵπεπα ταπτμααχθᾶ, | 

καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὁλοθρευτοῦ. 11 ταῦτα δὲ Ἐπάνταὶ | 
ἈΑπά Ῥετῖσηθά Ὦγ ᾖἴπθ ᾽ ἀθβίτοεσ. Ίου ἴμεςο (Πίπρα -αἲἱ {[βά 

τύποι! Ὀσυνεβαινον!ὶ ἐκείνοις ἐγράφη-δὲ πρὸς νουθεσίαν 
ΤΥΡεΒ Ἠαρρεποθά το ἴἨθπι, απᾶ ποχο ντ] ίεη Ίος ᾽"ΑάπιοπΙβίοα 

ἡμῶν εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων “κατήντησεν.! 19 ὥστε 
1οας οπ Ποπ ἴπο οπᾶςβ οἱ {Πθ . ΒΡ96Β Άτο βττ]γοᾶ, ΄ 1989 ἴπος 

| 
κ ἐβαπτίσθησαν!. 1πνευ- 

τα πγευματικὸν ἔπιον πόµα ΤΤΤΙΑΥΓ. 
Ρ ὥσπερ ΙΤΤΙΑ. Ἅα πεῖν ΤΑ. ςἔπεσαν ΙΤΊΤΑΥΓ. 
ν--καὶ ΙΤΊτΑΥΓ. π ἐξεπείρασαν τ. α ἀπώλ- 

:.. πάντα [τε]ττι[λ]. 5 τυπικῶς ἰγρίςβὶ]γ ατα Ἡι 
ο κατήντηκεν Ἠ8γθ 6ΟΙ06 1ΤΙΤΑΝ. 

α Μωύσην αΙΤΊτΑΥ. 



Χ. 1 οΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝ ΑΒ. 

ὁ δοκῶν ἑστάναι, βλεπέω µμὴ πέσῃ. 198 Πειρασμὸς 
Τε ἴ]αί ἐλπίπ]ς ᾖ{ο εἰαπᾶ, 16ῦ Ἠἶτα ἔωκε Ἠθεᾶ ]εδῦ Ίο Σα], Τεπαρία{Ἴοπ. 

ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος' πιστὸς δὲ ῥὁθεός, ὃς 
οα β8 πο ἔπκεηπ εχοερῖ υλαί Ῥε]οπῃς ἔο ππΏ; απᾶ {αἴελιεα] [15] οᾶ, πἩο 

οὐκ.ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει 
πνϊ]ὶ ποῦ ϱαΏεχ τοα ᾖἴο το Ῥεπριεᾶ Ἀ8Ώοτο π]αῦ 7θατοαὈ]θ, ὮὈπό π]] πααχκο 

ν - - Ν ᾽ ” ” ΄ 6. ”' ῃ 

σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν, τοῦ.δύνασθαι "ὑμᾶς 
πι ᾖἴπε ᾖἸεπιρίβείοι 8ἱ5ο ᾖ{ἴῃπθ Ίβαπε, 2οχ το “δε “αὓ]θ χγοα 

ὑπενεγκεῖν. 14 Διόπερ, ἀγαπητοί-μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς 
{ο Όεας αι. ὙἨθτείοτε, τισ Ὀε]οτεᾶ, Πεο Στοτα 

ει ΄ « ’ ’ - αι « - 5 

εἰδωλολατρείας. 16 ὡς «Φρονίμοις λέγω’ κρίνατε ὑμεῖς ὅ 
14ο]αίτγ. Α8 {ο Ιπίο]Ηρεπύ οπε8 1 βρες: πάρε πο πσ]παῖ 

ἡμι 16 τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ 
.αγ. Τμθ οἳΡ οἱ Ὀ]εξεῖηςρ σπ]οεα πε Ῥ]εςς, 3τιοῦ 

κοινωνία ᾿τοῦ αἵματος Τοῦ Χριστοῦ ἐστιν: τὸν ἄρτον ὃν 
«Εεἱ]ογνςμῖρ 3οξ 5ἴἩθ ᾿Ῥ]οοά 3593119 "ΟΟμχϊκ ᾖἩβ1ς ἍὮἨΤπΠοθ Ὀτειᾶ πἩΙοἩ 

κλῶμεν, οὐχὶ Κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; 
νο Ὀτοαῖς, "πού “2ε]]οπςἩῖρ 5οέ5ἱἩς Λ᾿0οᾶσ 9503119 ἡΟμσῖς Ἡς"ςλ 

17 ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἔσμεν' οἱ γὰρ πάντες 
Ἡ Ῥεσλαηφ "οπ9 "ἶοβί, Ίοπς “ροάγ 31Πθ “Ἱπβηπγ 1πθ'ατ6; Σος 2911 

ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου µετέχοµεν. 18 βλέπετε τὸν Ἰσραὴλ κατὰ 
3οΕ “'πῬ "πε ]οβξ νο ΡΑΓΙΩΚΘ. Θορ Ίβτβε] αοοοτᾶῖηπρ {ο 

σάρκα’ Ροὐχὶι οἱ «ἐσθίοντες τὰς θυσίας,  κοινωνοὶ 
Πεει : Ἀποῦ  Ἔμος “εα πρ Σίπε 5Ἑαστῖβσςβ, ᾽5ε]]οπ-ρατία]ετβ 

- 5 ’ οφιρ ο η γ σαι μ.” Π , 
τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν: 19 τί οὖν φηµι; ὅτι Νεἴδωλον" τί 

απ "ΤΗς 1ορ]{Ατ 1ο ὙΠπαῖ ἴπεηπ βαΥ 12 ἴπαῦ απ ]ᾶᾷο] απγἰμῖπρ 

ἐστιν; ἢ ὅτι ΛῬεἰδωλόθυτον" τί ἐστιν; 90 ἀλλ᾽ ὅτι 
ταν, -ος ἴμαῖ τ]βῦ ἵ βαοτ]βοεᾶ {ο απ 14ο] απγμῖτπρ 192 αυ ἐπαβί 

ἃ ᾖἸΙθύε" Υτὰ ἔθνη,' δαιµονίοις Ἰθύειι καὶ οὗ θε: 
πμαῦ "Ἑποτῖβορ 11ο “ΠΒΙΙΟΠΗ, Το ἄρπιοπε μεν 5αοτ]Ώοε, Απᾶ ποῦ Το οᾶ. 

οὐ-θέλω.δὲ ὑμᾶς  Ἁκοινωνοὺς τῶν δαιµονίων Ὑίνεσθαι. 
Βπε] ἀοποῖ πει τοα '. 2ε]]ου-ρατίακρτβ πι ίἩ ἀεταοπϐβ Το Τε. 

2] οὐ δύνασθε  Ἠποτήριον κυρίου. πίνειν,. καὶ ποτήριον 
Ὑθ οαπποῦ [πε] Ἅεαπρ ΟΕ [16] Τιοτᾶ ἀτίπΙ,  απᾶ [Πε] οπρ 

δαιµονίων' οὐ.δύνασθε ᾿τραπέζης κυρίου µετέχειν καὶ 
οἱ Ἴεπποπς : σε οπηποῦ οἳ [τπε] {αῦιο οἳ [έπε] Τιοτᾶ Ῥρατίακε βπά 

τραπέζης δαιµονίων.. 39 ἣ  παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; 
ος [υμε] ἑαδ]ε ο ος ἀσιποπς, ΟΥ, ἄο π/θ ΡτοτοΚκθ {ο ]εα]οτβΥ ἴπο ἍΤιοτά 2 

μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν; 
΄ΒίχοηΏρες {λα Ἡθ ητε πο ε 

29 Πάντα "μοι! ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει” 
ΑΗ τΠΊπρβ Ξοσ πις Άτε ]βπνξα], ας “πο 111 ἈὌμίπρβς ὅατε Ῥτοβίαῦ]ε :- 

πάντα "μοι' ἔξεστιν, ἀλλ οὐ πάντα οἰκοδομει. 324 μηδεὶς 
8ΙΙ (π]πρὰ 4ος 1ης Άτε ]απ/{α], Ῥας πο 1 Ἅὰο Ὁπῖ]ά πρ. 3Νο 3οπ8 

«τὸ  ἑαυτοῦ ζητείω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου 9ἕκαστος.ὶ 
 Ομαῦ 5οξ "ΒϊπαξεΙε 1όΐ5 εοεκ, ΄΄ Ὀηπο 5Παῦ “οξ 5ἱΠο 5οίΐπες 1εποἩ Έοπςθ. 

25 Παν τὸ ἓν μακέλλφῳ πωλούμενον ἐσθίετε, μηδὲν ἀνα- 
Ἐτοιγίμίηρ ἐπί ἵπ) Αα πιαχκει 15 βο]ά εαῦ, ποιμῖπς 1π- 

κρίνοντε διὰ τὴν συνείδησιν' 36 τοῦ.Ργὰρ, κυρίου! 
ααϊτῖπε οἩ πεσοπηΏῦ οξ οοπΏδοῖεπςος, Έος "ἴπε αΤοτᾶ”ς [315] 

ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 927 εἰβδεὶ τις καλεῖ ὑμᾶς 
11µε “εατίῃ απᾶ {πο 2π]πες ος 15, Ῥπΐ 1 ΑΒΏΤΥΟΠΕ᾽Ππνίτθ οα 

458 
ἄεείτογεά οἱ {πο ἆδ- 
ΞίΥοΤετ. 11 ἈΝοπ αἱ] 
{πεςε ΠΙπρ5 Ἡαρρεπε 
ππίο ἴπεπι {οτ επ- 
Β4πΏΡΙε5: απᾶ {Πεγ ατθ 
πυτ]είεπ 3οτ οἳσς αᾱ- 
ΤΩΟΠΙΙΙΟΗ, Ἄπροῦ ποπ 
Τηο επᾶς οἳξ ἴπο νγοτ]ᾶ 
ΆΤθ οοπηθ. 12 ΊΓπετε- 
Σοτε ]οῦ Ἠΐτα ἐπαί ἑπῖπκ- 
εἵἩ Ἡο εἰαπάείη ἴακθ 
Ἠθεᾶ Ἰοδῦ Ἡε ᾖ{α]]. 
15 ΎΤ]ετε Ἠαίῃ πο 
Μεταρία{ξ]οη ἵακεη το. 
τναῦ πο 5 5 οοπι- 
τηοπ {οπιαη : Ῥαῖ ἄοᾶ 
ἱ8 Εα(π{υ], υπο. νη]] 
ποῦ «επΆετ γοα {ο 9 
{επιρίεᾶ βΌοτε ἴλαί το 
Άτο αὓ]α ; Όταί νη]] ντα 
Τπε {ἰρταρίαί]οη Α]5ο 
ΙΩΑΚΟ α αγ {ο 6563Ρε, 
{παί τε τπαγ ὃε αΡ]ε το 
Ὄθας {ἴ,. 14 ἸΓπετείοτε, 
1Υ ἄεατ]γ Ῥε]οτοεᾶ, 898 
ΐτοτα Ιᾶο]αίγ. 15 ΙΤ 
ΕΡεΑΙς 45 {ο νγ]βθ ΤΠΕΏ ; 
ἀαπᾶᾷρε γε π]ῃςί Τ εαγ. 
16 Τηο «πρ οξ Ῥ]εβεῖης 
συ Ώ]οἩ τε Ό]εςς, 15115 ποῦ 
1Ἠ6 οοταπιαπΊοη οξ 1ηΠθ 
Ῥ]οοά οἳ Οπτιεί 2 Το 
Ὄτεβά σνἩ]ο] στο Ότοαχς, 
151 πιοῦ {ης οοτωταπΏΊοἩ. 
οξ {πε Ῥοᾶγ ος Οµτῖςέ2 
17 Έοχ πε δεῖπρ ΠΙΒΠΥ 
Άτε οπετγεαᾶ, απ οπθ 
Ῥοᾶσ: 40ΣΓ πε 4Γθ 1] 
Ῥατίακετς οἱ {παῖ 9η9 
Ὀτεαᾶ, 18 Βε]μο]ά Ἱεταε] 
ΒΤίετ ἴἨΠο Πθςῃῆ : ατθ 
ποῦ ἴπεσ π]Ἡῖοἃ εαῖ οξ 
{πε κ5αοτῖΠποθς Ῥατίη- 
Ἐετβ οἳ ἴπο α]ίατ2 
19 ἨΓηαῦ αγ 1 ἴπεπζ 
ΤΠΑ0 ἴμε 14ο] 15 απΥ 
{Ππῖπᾳ, ος ἔμαξ ν;ΠΊοἩ 18 
οβετεᾶ 1π βαοτῖΏςσο Το 
14οἷς 15 αηπἩγ 1ἐπῖπρ2 
20 Ῥπίέ Γσαν, ἔπαί 1Ἡθ 
ΜΠῖπρς ν;ἨΏῖοὮ {πε ἄεπ- 
11165 «εβογίΒσο, 1Πεγ 
5αοτ]Ώοο {ο ἀετῖ]ς, απά 
ποῦ ἴο οᾶ: απᾶ Τ 
πιοπ]ά ποῦ ἴπαῦί γο 
εποα]ά Ίατε {εἰ]οπ- 
ΕΠ{Ρρ τΏ{Ἡ ἀεν]]5,. 91 Ύ9 
σαπποῦ ἀτῖη]ς {πε ερ 
οἳ τἩο Τιοτᾶ, απᾶ 1Π9 
στρ οξ ἀετι]ς: τε ο8Π- 
ηοῦ Ὀρ Ῥατίακετε ο 
ἴηο Τιοτᾷ”5 {αβρ]ε, απᾶ 
οἳ 1ο ἐπῦθ]ε οἳ ἀετῖ]ς. 
22 ο πε ῬΤοτοΚε ἴπθ 
Τιοτᾶ {ο Ίεα]οαςγ 2 ατθ 
στο ΞἴτοΏςετ {8η Ἡος 2 

23 ΑΊΙΙ (πῖωρς ατα 
1βτν{α] Σοσ τας, Όαξ α]] 
1Πϊηπς68 ατο ποῖ « 
ἀιεωῖ : αἲ] {Πΐπρς ατφ 
Ἱανγ{α] {ος τας, Ὀαξ αἲ]. 
Μηϊπρεραϊζγσποῦ. 4 1ες 
ΤΟ ΤΙΑΏ 5εεκ Ἠ]ς οἶνηΏ, 
ὍῬαί 6ΥεΙΥ ΤΙΒΏ α]ιο- 
τηετ’5 τσεαΙίμ. 25 Ἡν Ἠπῖ- 
5οθτετ 5 εο]ᾶ ἵπ 1πθ 

9--- ὑμᾶς (2εαᾶ [γοι]) αττταν’. 
- εἴδωλον αλιᾶ εἰδωλόθντον ἐτάποροφεᾶ Ἑητιαν;. 
έθνη ΙΤΑ. Ἱ-θύει ΙΊΤτΑ. 1 πι ἵ- θύουσιν Όμεγ βαοτιβσθ 1/ΤΊτΑ. 
Α--- έκαστος ΟΙ 1ΊτΑΥΓ.: Ῥ κυρίου γὰρ ΗΤΊτΑΊΙ. ἆ--- δὲ Ὀιῦ ΠΓΙΑΥΓ.. 

Γἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ χριστοῦ Ἱτ. 
1βύουσιν ἴπεγ 5αοτίβορ ΤΤΊτΑΤΥ. 

Εοὐχ ΙΑ, 
κ.-- τὰ 

Ὦ--- µοι ΟΗΤΤΕΑΤΓε 



4504 
ελππιρ]θς, {λαί επ, 
Ἀφκίηπ πο αἰεδίίοη 
Ίος οοηφοῖεηος 5ηκο: 
26 Ξοχ Τπο -οατίμ {8 ἴ]ια 
1ιοτά”5, απᾶ ἴποε {]- 
πιοςς {ετοοξ, 927 ΤΕ ΑΠΣ 
ος ἴλοπα ἐπαῦ Ῥε]ῖευθ 
αιοῦ Ρὶᾷ γου {ο α /σααΐ, 
απά ο Ῥο ἀ]εροσεᾶ {ο 
Ρο; π/ηαίδοσγος ἶς5 5ος 
Ῥοΐοχο σου, εαῦ, αδκῖπρς 
10 ΠΙιοβίΙΟΏ 1Τοχ σοἩ- 
βοΐεπσθ 5ηκο. 58 Ῥυἡ 
48 ΑΗΥ ΠΙΛΏ ΡΑΥ ππῖο 
Ψοι, Τηϊ8 {6 οΏετοᾶ 1Ώ 
Εποιἶβος απίο 14915, επῦ 
χιοῦ ΟΥ Ἠίς 5α]κο 1παΏ 
β]αυνεά 8, απᾶ 1ογ 
σοηδοίοηπσο 5ηκο: {ος 
το οπτίἩῃ ἵς {πο Τιοτς”8, 
ΑΠά ἴμο Σπἱποβς {πΠεχε- 
οἳ: 329 οοηφοΐοπσε, 1 
55, ποῦ {ΠΙπο οσπ, Ῥα8 
οἳ ἴπο οἵπαυ: 20ς πΥὮγ 
5 πι Ιροτίν Ἰπάσεά 
οἳ αλμοϊΐλος Ίπαπ)ς σοπ- 
βοΐοποσυ 2 30 Ἐοχ 1Ε1Ι ὃν 
Εταςθ Ῥε α Ῥατίακες, 
πΏΥ ατα 1 οτἰ]΄βροκοῃ 
οἱ Τοχ {παῖ ξοτ νΠ]οὮ 
1 ϱἶνο {πιπ]κ 291 Ἠ/Πε- 
Τε’ 1οχθξοχθ Ὑθ επῦ, 
ου ἀτίπ]χ, ος πλαϊςο- 
ονοχ ο ἄο, ἄο αἰ] {ο 
Ίπο ρ]ου οἳ Ααἀοᾶ. 
32 νο ηοπε οΒεηςθ, 
Ώοῖϊῦπεχς {ο ἴπο δὄεννς, 
1ος ἴο ἴχπο επΙΙ]65, 
1ΟΥ ἴο ἴπο οἩμχο] ο 
6οά: 35 ετεη α5 Ι 
Ῥ]οπςθ α]] πει Ἱπ α]ὶ 
Τ)ὔ1ᾷ5, ποῦ καοεκῖτπρ 
αμΐἹιθ Ούπ Ῥτοβί, υπό 
ἁ]ιοΏΥΟΠ{ οξ Η1ΑἨΣ, ἔλιαῖ 
11ος ἨὨιαγ Ῥο ΄ θατοᾶ. 
Ἆί. Ῥε γε 2οἸ]οποτς 
οἳ Ώ16, ονόΏ α5 ] αἶνο 
αι οἳ Ο]ιτ]ρῦ, 

2 Νου 1 ρτπῖσο τοι, 
Ὀτείπτεν, υππῦ γα τε- 
ἨΙΕΠΙΡΕΓ πο Ἱπ α]] 
{1μρ», ππᾷ Χσερ ἴπθ 
οτάϊπαΏησος, α5 1 ἆς- 
Ἱτετοᾶ {λεπι ἵο γοι. 
3 Βαο 1 πνιου]ά Ὠπτο 
οι ποπ, ἰὑπιῦ ἴπο 
οπᾷ ΟΕ 6ΕΥΟΣΥ ΠΙΑΏ ἶ5 

Ολτῖδ6; απᾶ ἴπο Ἠερὰ 
ϱὲ {Ἠθ πΥοΠΙΒΊΙ ἴδ {πο 
ΏΙΛΏ ; απᾶ {πο Πεπᾶᾷ ο 
Όπνίςέ ἑ ο. 4 Ἐνειν 
1ΗΛΏ ΡΤΑΥΙΠΡ ΟΥ Ῥ)ο- 
ΡΙοδγίηρ, Ἠανῖπρ Δἱ8 
ἨἩοπὰ οοπεχεᾶ, ἀῑς- 
ΠοπουταῦἩ Ἠ18 ἸΠοεβά, 
5 Βμῦ 6ΥΕΙΥ ὙΝΟΠΙΑΏ 
ὑλπαῦ Ῥταγείπ ος Ῥτο- 
ΡΩο5ίαίι συΙ(Ἡ ]ιεΥ Ὠενᾶ 
μηςογετθᾶ ἀϊδποποατ- 
Β{Π εχ Ἰερᾶ : 1ος ἴπαῦ 
ἴ8 ετεη α]] οιο ας 1 
ΕΠε ΥΕΓΘ ΞἩαΥεΠ, 6 ος 
1Ε ἴἩθ ἹΝΟΠΙΑΠ ο πο 
οοτετοᾶ, 1εί Ἰοςγ α]5δο 
Ῥο ΑΠοση : Όμή 1Ε 15 Ὦο 
 5Ώππαρ ΣΟΥ η ΟΠΙΛΗ. 
{ο ῶθ ΒΙΟΓΏ ΟΥ ΞΗΙΤΕΗ, 
19 Ὠες ο σοτετεὰ. 

ΠΠΡΟΣ' ΚΟΡΙΝΘΙΟΊΙΣ Α Χ, ΧΙ, 
τῶν ἀπίστων, καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέµενο» 

1οὲ” πο αποε]ενΙπρ, ππᾶ γθ πςἩ Ίορο, Α]] πα 18 5οὐ Ῥέξοτθ 

ὑμῖν ἐσθίετε, μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησι». 
γουι εαῖ, πούμῖηπρ ἀπου]τίπρ ΟΠ Ασοσοουπί ος οομκοϊεπσθ, 

28᾽ ἐάν.δὲ τις ὑμῖν εἴπῃ, Τοῦτο Τεἰδωλόθυτόν! ἐστιν' μὴ 
Βις 1ξ αηγοποίογοι ΑΒΑ7, Τμ 3οβετθᾶ 30ο “απ 514οἱ 38, ἍἨἸπος 

ἐσθίετε, δι «ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν' 
54ο εβ{, ο9Ἠ βοοοιπῦ οξ Ἠῖπ ἍΌπαῦ ΒἩονεά [15], απᾶ {πο οοπβοῖθησθ; 

ὑτοῦ.γὰρ κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.ῖ 99 συνεί- 
3ος “πθ "]ιοτᾶ» [215] 1119 "ΘβτΙΗ απᾶ Ἡθ }} {11πθβς οξ 18, οι» 

δησιν δὲ λέγω, οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ" ἑτέρον. 
ςοΐεησθ 1Ρ16, 1 8ΑΥ, ποῦ {ἴπαῦ οἱ 1Ἠγρο]ξ τα ια οἳ ἔλα. οἴἵπετ; 

ἵνα τί.γὰρ ἡ.ἐλευθερία.µου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως; 
40Υ ΝἩΥ Άπαν “Εγοεᾶοπα ας ]ιάᾷροᾶ ὃν αποϊλοτ’ς οολικοίοπος2 

90 εἰ δὲ ἐγὼ χάριτι µετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ 
ΒῬας 1 1 η Ίπαηκς ΡΑΤΙΑΚΟ, ΠΊν ατα 1 ετἰ] ΑΡοΚεπ οί τος ἨἩαξ 

ἐγὼ εὐχαριστῶ; 91 Ἐῖτ οὖν ἐσθίετε, εἴτε πίνετε,. εἴτε 
1 εἶτο ίπαπκβὂ ἨΓποίΊος ἴπεχεξοτο 7ο οαῖ, ος σε άασίμ]ς ἵως 

ή , .) ,Φ - - η ΄ Ὕμνταραν 
τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε. Ὁ2 ἀπρόσκοποι 

ΒηγίμΙπρ Ὑγοᾶο, α]] ὑπῖπρβ ο ΄ρ]ο ος κο, Ὑιζλοιῦ οἵξεπσθ 

Ἰγίνεσθε καὶ ᾿Ιουδαίοις! καὶ Ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ 
Ῥεσο ἍτῬοία το ζ6γγ" απά ατεοκ8 Απάὰ Το 1Ἡθ αββοπα)]γ 

θεοῦ: 98 καθὼς πω πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν 
οἳ αοά. Δοσοτάῖηρ 8» 1 αἶ5ο 81] ἊἾπ α)] ΓΠΙΠΡΒ Ῥ]ομβο ; ποῦ βεεκἰήκ 

ῃ . -π , Π ἀλ' Π Ν - λλῶ 5’ θῶ: 
τὸ ἐμαυτοῦ "συμφερον, ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶ 
ἆμο 305 3πιγςε]έ αρτοβς, ναῦυ ἴπαῦ οἱ ἴπ ἍΠΙΒΗΥ, ἀλαῖ {που τα: 

σι. 11]. µιµηταί µου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ. 
ο βατοᾶ. 1η] {βΐ{οχς οἳ 11θ το, βοουτάῖηρ ϱ5 1 βἰδο [απα] οὲ Οπχί5ῦ, 

9 ᾿Επαινῶ-δὲ ὑμᾶς, Σἀδελφοί ὅτι Πάντα µου µμέ- 
Νου 1 Ρταῖσςθ Το, ὈτοείμτεἨ, ἔλαῦ 1π α]ἱ ὑμίπρς πιθ 7θ το 

µνησθε, καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν, τὰς παραδόσεις Κατ-. 
τεπιοιαρετθά; απά αοοοτᾶίτπς α5 1 ἀε]ῖνετεάὰ Ίοτοια, ἴπα ) 

ἔχετε. ὮἙ θέλω.δὲ ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι παντὸς ἀνδρὺς ἡ κεφαλὴ 
Κοερ, Ῥιαῦ 1 πίςὮ τοι {ο ποπ, ἐλπὺ Οἱ 6Υ6ΘΤΥ πια “ορ Ποια { 

« ΄ ΄ μ µ κ « » ΄ . Ν 9 

ὁ Χριστός ἐστιν' κεφαλἠὴ.δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ' κεφαλἠ-δὲ 
Σμµε Αοπτίδο 18, Ῥιῦ Ἠεαᾶ οἳ [πο] ν/οιπατ [15]1Πο Ίπαπ, ΑΙά πεβά 

Σχριστοῦ, ὁ θεός. 4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόµενος ἢ προφητεύων, 

νχλά1νῖοδ γα 

οἳ Οµχ]σῦ, οᾶ, Έπτοιν τιη ρταγΙας ος ΛΤῬτορΠεδγίπς, 4 

κατὰ κεφαλῆς ἔχων, καταισχύνει τὴν-κεφαλὴν αὐτοῦ. 
[απσίιπῖπρ] ον Πες] Ἱεμά ἨαπίΏπρ, Ῥαΐς {ο 5δΏαπιθ 15 Ὠεαά. 

ὅ πᾶσα.δὲ γυνὴ προσευχοµένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ 
Ῥιί 6ΥΟΣΥ ΨοπιαἩ. Ῥτασίης ος Ῥχορμοργίης “μποοτοετοᾶ. 

τῇ κεφαλῇ, καταισχύνει τὴν.κεφαλὴν- ἑαυτῆς"ὶ ἓν.γάρ, 
ΣγγΙ(Ἡ "πο λεαά, Ῥιΐ5 {ο ΒΗΑΠΙΘ Ἡεχ Ἠεμά; :49ςΓ 9Π9 

- 3 [ 

ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ.ἐξυρημένη. Ὦϱ εἰ-γὰρ οὐ.κατακαλύπ- 
1915 απᾶ ἴἨο 84Π16 ΠΠ Ἠατίπρ Ῥεεῦ ΒΗΔΥΟΗΣ., Έου 1 ῶο ποῖ οογυχοά 

τεται γυνή, καὶ κειράσθω' κεἰ-δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ 
Ά ἨΟΤΗΒΗ, 315ο 1εῦ Ἡες ο 5οτη, Ῥπῦ 1 [1ἱ ῶο] «Ἡμιοξα] {ο α Ῥ'οπιαπ 1 

κείρασθαι ἢ ζυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω. Ἰ ἀνὴρ.μὲν γὰρ οὐκ 
ο Ὦο «Ἠοἵα ΟΣ ἴο Ῥο 5ΊΠτοεΠ, ᾖ1εῦ πες ὃε οογεταᾶ. Έος ΏΙβΗ Ιπάεεᾶ "ποῦ 
. ΄ / πας ΄ 1 ῃ , - 
ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ 
λουρΏί Μο Ἠαγε οογετεᾶ 1119 3πεκά, Ιπιββθ Απᾶ Ρ]οςΥ οἱ ἄοά 

ὑπάρχων"» 3 γυνἠὴ.δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν' 8 οὐ.γάρ ἔστιν ἀνὴρ 
ρεῖηςρ; Ῥυΐ ν/ΟΙΙΑΏ 5]οἱύ ΟΕΠΙΦΠ 18. Έοχ ποῦ 18 ΠΩ. 

χ ἱερόθυτόν οὔεγοᾶ ἵπ βαοσ]ῇσθ Ώπτγα. 
Όιὴν οιπττΑπγ. Ὁ) καὶ Ἰουδαίοις γίνεσθε ωπτιΑ. ὮἨὙἨ σύμφορον Ι.1ΤΓΑ. 
} -ἵ τοῦ (}εαᾶ οἳ ἴπε Ο118ὲ) [ι.]ΤττΑ. 

χ- ἀδελφοί ΤΑ, 
: αὐτῆς ΗΤΤ{Δ. 5 -ἵ- ἡ ἴλθ (ΠΟΠΗ) ΓΙΑΝ, 

πι. 

.--- τοῦ γὰρ {ο επᾶ οἱ ΌεΥ8ε ΕΙΤΊΤΑΝΓ. ες δὲ 



μμ. λα... 
ΣΙ 1 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΝΡΒΡ. 

ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός' 9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη 
οἳ ποπιβΏ, ναῦξ ποπιαῦ οξ ΙΒ. Έοχ 85ο τποῦ 88 οτεπίθᾶ 
λ Α . υ -” 2 3 3 4 .) » 

ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα" 
ΤΑΒΏ ΟΠ Φοσουηῦ ΟΕ ἴπθ ΤΟΠΙΒΗ, Ῥαῦ, πποτααΏ ΟΠ αοσοπηῦ οἱ πο ΤαβΠ. 

10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κε- 
Ῥεοβιβοθ οἱ ΤΠ]8 οαρΏῦ ἴἨο Ποπιαπ απα{Ποχὶῦγ ἵοΏατθ οη Ἅᾖἴλμθ 

φαλῆς, διὰ τοὺς ἀγγέλους. 11 πλὴν οὔτε υὈάνὴρ 
Ἠραᾶ, οπςοσοσηῦ οἳ ἴπο ΒηΡΟΙΡ. ὪἜοπογτοθς πθΙίΗεσ [15] πιαη. 

Ν ” . ε . χωρὶς γυναικός, οὔτε γυνἠὴ Χχωρὶς ἀνδρός ἐν  µκυρίῳ 
ΕΑΡραχύῦ Έτοίι ΤΟΠΙΒΗ, ὪΟΣ ἨΟΠΙΒΑ Αρατὺ ἔτοπι ΤΩΒΗ; Ἶπι Γάλθ] Τιοχᾶ. 

12 ὥσπερ.γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ-.τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ὁ ἀνὴρ 
Έος α8 1Ἠθ Ἱποπιβπ οἳ ᾖἴ]πο πας Ἅᾖ[8], 8ο 8159 ἰΠθ πια. 

διὰ τῆς γυναικός, τὰ.δὲ. πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ. 19 ἐν ὑμῖν αὐτοῖς 
Ὅψ πε ποπαῦ [15]: Ῥαῦ α]] πηρες οξ οᾶ. Τη ῄτσοµτβε]τος 

κρίνατὲ' πρέπον ἐστὶν «γυναΐκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ 
1αάρθ : Ῥεσοπῖηρ Ἅᾖ115 Ἅ40ἵς α ΟΠΙΔΗ. πἈποοτοχθά {ο 6οᾶ 

προσεύχεσθαι; 14 «Ώϊ οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσιςὶ διδάσκει ὑμᾶς, 
το ρταγ ο Οσ 3ποῦ 3θτεη 51458] “πη[πτο 14ο8ς ἴθασοἃ γοα, 

ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν µκομᾷ  ἀτιμία αὐτῷ ἐστιν' 16 γυνὴ 
οπού ν παν 13 Ἠαγο Ίοπρ Μαΐτ α ἀἱβποποας {ο Ἠΐτα 19 15 5 5Α ποπιθν 

δὲ ἐὰν µκομᾷ, δόξα αὐτῇ ἐστιν: ὅτι ἡ .κόμῃ ἀντὶ 
χραπὺ 34 ἍΊἨβτο ]οπῃ Ἠαίς;, ΒΙΟΙ ἴοᾖετ {518 4οχ ἴπθ Ίοηπρ Ηαϊτ Ἰπεδίθαά 

περιβολαίου δέδοται “αὐτῇ'ὶ 16 εἰδέ τις δοκεῖ φιλόνεικος 
οξ Αα οονοτίπσ βμῖτοηυ ὮοἨρθγ. Ῥπί 1ξ απγοπδ (Πίπκε “οοπίθηθΙοτβ 

εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην’ συνήθειαν οὐκ ἐχομοη οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι 
119396, ἨὙπθ βποἩ. «οαβίοπι ἀἆῃματο” ποῦ, ἨΟΣ ᾖ]Πο αββετορ]ες 

τοῦ θεοῦ. 
οξ ο, 

17 Τοῦτο.δὲ ἐπαραγγέλλων οὐκ.ἐπαινῶ ὅτι οὐκ 
Ῥπιέ [ὅας”1ο] "Ηῖς  Ἅῄοπατρίπρ Ώγοα] 1 ἄο ποῦ Ρταῖςο [σοι], ὑμπύ ποῦ 

έὶς τὸ Εκρεῖττον,' λάλλ᾽ι εἰς τὸ Ιήττον! συνέρχεσθε. 18 πρῶτον 
Ίος ἴπο Ἅλύέες,. Ῥαῦ 32ος Ἡθ ἨὙΟσ5Θ 79 σοπιθ Ροβεύμεσ. "πιτοῦ 

μὲν γὰρ συνερχοµένων ὑμῶν ἐν Ἐτῇ' ἐκκλησίᾳ, ἀκούω σχίσ- 
5πάεεᾶ ος ἍοοπΛΙΏΡ ξοροῦμος 7ο "Ίπ ᾖπθ ἍΑβδεΠΙΡΙΥ, 1 ηεατ ᾱἵ- 

µατα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ µέρος.τι πιστεύω" 19 δεῖ.γὰρ 
ΥἱδΙΟΠΒ ΘΤΙΟΠΡ γοα. 1ο Ῥο, απᾶ µτρατί]γσ 1 Ῥε]ῖοτο [11]. Έος {ποσο ταιιδὺ 

καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα | οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται 
81ο θεοί ἍΑΠΙΟΠΑΤοα ὮὍῬθ, Ἅἴλαῦ ἴπο Αρρτοτεᾶ τηβπϊ{εεῦ ΠΙΑΥ Ώ6οοπιθ 

ἐν ὑμῖν. 20 συνερχοµένων οὖν ὑμῶν, ἐπὶ τὸ αὐτό, οὐκ 
ΑΤΙΟΠΡ Τοπ. Οοπαῖπρ {ορεί]ατ 1ἩΠθχεξοχθ τε 1Ἠ{ο οπθ ρ]ασ8, ᾖποῦ 

ἔστιν  µκυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν' 91 ἕκαστος.γὰρ τὸ ἴδιον 
αῇ 315 Γ1με] γᾶΒ ΒΠΡΡεΣ 5ο θαῦ. Ἔοτ θα] οπθ Ἠϊ5 οσα 

δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ ὃς δὲ 
βαμρος Ίακες Βταῦ 11 ΘΑ91ΠΡ, Απᾶ οΠ6 1Ι5ΠΙΠΡΣΙΥ απἆ αποίΒετ 

µεθύει. 99 μὴ πρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν ; 
Ίς ἄταπκεῃ, Ὁς Ἠοπβθβ Ἠβτο Υο ποῦ 2ος εβτπς απᾶ ἀτίηκίπρ 2 

ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε }, 
ος ἴπθ αθεεποδ]ν ΟΕ ἄοά κἄἂο γο ἀθβρίεο, Ἁτιᾶ ραῦ {ο 5Ώαπαθ 

τοὺς μὴ ἔχοντας; τί Ὠὑμῖν εἴπωὶ; Λλἐπαινέσω]ιὑμᾶς δὲν 
Ἔλοτα ἴπαῦ Ἡαβγοποῦῦ ἍἩπαῦ ὕογοι εΠου]ά1 βατ ῇ ἙἩα]] 1 Ῥταίβ οα ᾖΊηπ 

τούτῳ; οὐκ'.ἐπαινῶ. 959 ᾿Εγὼ.γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, 
τοιβο 1 ἂο ποῦ Ῥταΐςο, Έος1 χροθ]νθᾶ Ίτοπι ἴπἩθ Τιοτᾶ 

------ 

 γυνη χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀν]ρ χωρὶς γυναικὺς αΤιΤΤΚΑΥΓ. . 
αὐτὴ ΠΤΊτΑΥΓ. ε[αὑτῃ] Α. Γπαραγγέλλω οὐκ ἐπαινῶν ΠΗΤτΑΥΓ. 
ϱ ἀλλὰ Τττα. 1 ἧσσον ΙΠΊτΑ. Κ-- τῇ ΑΙΤΤΓΑΥΨ. 
ΜὔτΑΥΕ. 

90 

ο -- ἡ ΤΤΤΤΑΥΓ. 

] 1 --- καὶ αἷδο [τ]τι[α]. 
πεπαινῶ ΡΙὰΙ5ΘΟ1Ι1. 9: εν τούτῳ οὐκ (γεαά Τη 118 1 ἀσο ποῦ ρταῖςθ) Ε1, 
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7 Ἐου 8 ΠΠΛΏ Ἰπᾶθοᾶ 
οαρΏῦ ποῦ ο οοτογ ΛῖΦ 
Ἠοφᾶ, «ΞΟΓΕΡΠΙΠΟὮ 48 
ὪἩθ 18 ἴλο πΙιββο απᾶ 
6]1οτγ οἳ ἄοᾶ : Ῥαή ἴθ 
ΥΤΟΠΙΛΊ 19 ἴΠο ΡΊΟχΥ ος 
1ο τααπ. 8 Έος ἴπε 
ΤΑ 18 ποῦ οἳ {Πο πγο- 
πησἩ ; Ῥαῦ πο ποπιατ 
οΕ {Πθ πιβΗ, 9 ΝΜεϊζπες 
πγββ ἴποθ πιβη οχθα{οά 
ῶοτ ἴπθ ποπιαἩ; τας 
'Ἡθ ἹοπΙηπ {ος {ἴπθ 
πΩΦΗ. 10 Έοχ 0πῖς οααςο 
οαρΏίύ ἴλο ὙΟΠΙΠ {ο 
ὮΏανο/ρογψοχ ο 7 2γἨοιᾶ 
Ῥεσριαςο οἳ ἴ]ο απΏρε]β. 
11 Νοτετίποῖο5ς ποῖ- 
άμοσ 15 πο πιαπ σίζη- 
οαῦ ηο ΝνΤΟΠΙΛΏ, ποῖ- 
1ποτἴῃΠο ποπιαιπ σηίῃ- 
οαῦ ἴπο πιαν, ἵπ τῃθ 
Τιοτᾶ. 12 Έος α5 ἴηθ 
ΤΥΟΠΙΒΗ ᾖδ ΟΕ ἴ]ο ταβη, 
ΘΥεη βο ὃς {1ο 1η α]- 
ΕΟ ὮΥ ἴμο πγοπιαῦ; Ῥιιῦ 
811 μπρος οἳ 0ο. 
19 Γπᾶρε]π γοιυσεθ]νος: 
15 16 οοπαε]γ {μαῦ 8 Ἱνο- 
ΣΙ ῬτΩΥ Ἀπύο 4οά 
πποοτοτεά2 14 Τιοία 
ποῦ ετεΏ σαίΐπτο 1{εο]Ε 
Ἴθασἃ τοι, Ομαξ, 1 ϱ. 
ΧΩΦΊ Ώατο ἶοηρ Πας, 15 
15 α «Ώατηρ πηζο Ἠΐπα 2 
15 ΒῬιαὸ 1 α πγοπιβσ 
Ώατε Ίοηρ Παῖτ, 16 16 α 
ΕΊΟΣΥ {ο ες : {ογ Πε 
Ἠαῖτ ἵς ΡΊτοῃ Ίο Το ε. 
οοτετίηρ. 16 Βα6 1 Αατ 
ΧΠΘΊ βθοπα {ο Ὀθ ο0π- 
τεηπίῖοας, πθ Ὠατο πο 
5αςἩ οαβίοτπι, τοΙίΠες 
119 οἸατο]μος οἳ 4οᾶ. 

17 Νου ἵπ ἴπ]ς εμας 
Ί ἄεο]ατο απίο Ίου Τ 
Ῥταϊςε Ίομ ποῦ, ἵπαῦ Υθ 
σοπιθ οποῦἴιογ ποῦ {ος 
τμο Ῥεῦσεσ, Όπ{ Εοχ ἴπθ 
πυοΙ5θ. 18 Ἐοτ Ἠταυ οἳ 
811, πύΠθη ο σοπ1θ Το- 
δείμος ἵπ ἴπο οππτοἨ, 
1 Ἠεατ Ίπαῦ ἴμετο, ὮθΘ 
ἀῑτϊ5ΙοΏΒ ΩΠΊΟΠΡ τοα: 
Απᾶ Τ ρατ{]γ Ῥε]ῖετε 15. 
19 Ἐοςσ {ποτο πααςί Ῥθ 
8150 Ἰετοδῖθ ΑπΠοΠς6 
ποα, ἴπαυ ἴπεγ πυἩΙοἩ. 
319 αρργονεᾶ τηαγ Ῥο 
πηφθᾶς ταση] {εςῦ απποπς 
γοα. 20 ΊΓΠεΠ γε σοπαθ 
τοβεῦπετ Όπετοίοτα 1π- 
νο 9πΠ6 ΌῬ]ασε, 1λῖ 18 
ποῦ νο εαῦ πο Τιοτᾶβ 
517ΡεΣ. 21 Ἐοτ 1π εαζ- 
1πρ Θ6Υετγ οπο {ακοίη 
Ὅοχοτο οἱπεγ Ἠϊ5 οὖν 
5αΏΡΕ6Γ: απᾶ ο0πθ6 18 
πἨΏβτγ, απᾶ αποΐῦμες 

6 ἄταπ]κεη, 22 Ὑπαῦλ 
Ώαπε το ποῦ Ἠομςες ο 
εαῦ θπᾶ Το ἀτίπκ ἵπ 
οχ ἀθ5ρῖβεγο {πο εππτςἩ. 
οἳ ἀοᾶ, απᾶ 5ἨΠαπιθ 
Ὄπετα ἴπαῦ Ώατο ποῦ 2 
Ὑπδῦ ΕἨπαΠ 1 β.Υ ἴο 

4 ἡ φύσις 
ἔ κρεισσον 1ΤΤΙΑ. 

π εἴπω ὑμῖν 
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ζοα 2β]ιβ]] 1 ῬγπΊαρ τοα 

πϊε 1 πας γοιι 
χιοῦ. 23 Ἐοχ Τ Ἠρτο το- 
οεϊνοά οΕ {19 Τιοτᾶ (ας 
νηἨῖοἩ β]1βο 1 ἀο]ϊγετεᾶ 
Ὡππίο τοι, ΤΠαῦ ἴποθ 
1,οτᾶ «θετβ Πο εαπιε 
πρ {πι νλῖοὮ Ἡθ τας 
Ῥεΐταγθοᾶ ἴοοκ Ὀτεβᾶ : 
24 Ἀπᾶ πἩθυ Ἡθ Ἠαᾶ 
μῖνον ἴμαπχκα, Ἆε Ώγη]κθ 
ὲ, απιᾶ βαλᾶ, ΤΑΚΕ, θ86: 
ΤΠΙ8 18 ταγ Ῥοάγσ, πἩ]οϊι 
18 Όχο]κεπ Εογγοα : ὑπ] 
4ο ἆπ ΤΕΠΠΕΠΙΏΓΑΊΙΟΘ οἳ 
(196, 25 ΑΡί6γ {Πο 6ΑΠ1Ο9 
᾿ΥΠΑΠΠΟΘΣ ΑΒ8ο ο {οο]; 
Τηο ουΡ, πηθι Ἡθ Ἠπᾶ 
Βαργροᾶ, .Βαγίηᾳ, ΤΗΙΒ 
ουΡ 8 {1ο που ὑεδία- Ἱπ 
πηεηῦ 1π τΙΥ Ῥ]οοᾶ: ὑπ] 
499, α5 οξύ 55 σο ἀτίτι]ς 
τί, 1 ΤΘΙΙΘΠΙΡΓΑΠΟΘ ος 
Χηθ. 26 Ἐοςχ ϱ8 ΟΕὔ6η 8 
γο εαῦ ἴπ]α Ῥτοβᾶ, απᾷ 
ἁτίηχς {Πῖς ουΡ, το ἄο 
ΕἨουγ πο Τιογᾶς ἀεβίἩ 
11] Ἡο οοπ1θ. 27 ΊἩετε- 
Σ0Γ6 ὙΠοβοθγες εΏβ]] 
ομῦ ἰΠία Ὀτθαᾶ, απᾶ ̓  
ἄτ]π]ς ἐλῖς ουρ οἳ ἴμθ 
Τ,οτᾶ, αππνοχμ]]γ, 
Ελα]] ωθ ρα]]έγ ο ἴπο 
Ὀοᾶγ απᾶ Ῥ]οοά οἱ ἴπθ 
Τιοτᾶ. 28 Βαΐ 1οῦ α τααπ. 
Θχαπαῖπο Ἠπιβε]{, απᾶ 
Εο ]1εῦ Ἠῖτα εεῖ οἱ ἐλαί 
Ἐτεαᾷ, απᾶ ἁτίπ]ς ο 
ἴιαί οπρ, 29 Ἐοσ 9 
τλαί θα ζεί] απᾶ ἀτίη]ς- 
οτι απηπνοχ{Π1γ, εα τοῦ 
αηᾶ ἀτ]ηκοῦη ἅαπαπα- 
1ἱοπ ἴο Ἠπηβθ]ε, ποῦ 
ἀἰεοεγηῖπρ {πο Τιοχᾶ)8 
Ῥοάγ. 30ος {Π1β οβαςθ 
ΤηΗἩΥ αγ Ὑτεβῖς απᾶ 
ΒΙΟ] ΑΠΙοΠΡ 7ο, απᾶ 
ΙΠΑΊΥ Ε]εερ. 3ἶἱ Έοτ 1ξ 
πο πνοπ]ᾶ ]αάρο οἳτ- 
Βε]γεβ, π/θ 5Πσιι]ᾶ ποῦ 
ο ]πᾶρεᾶ. 32 Βαέ νηεπ 
ππθ 8Τθ Ἰαᾶροᾶ, πε 4ΤθΘ 
οΠαείοηθά οἳ ἴπο Τιοχᾶ, 
1405 πο ϱποι]ά πιο Ὦο 
οοπᾶσπαιποᾶ ππΙυἃ Ίἴπο 
πγοσ]ᾶ, 35 ἩΓΠοεχοείοτθ, 
ΧΩΥ ΏχοίηχοεἨ, ΠΒ ο 
οοπιο {ορθίχ]θς Το εαῦ, 
ΤΑΣΙΥ 9Π6 {0Υ ΑΠΟΙΠΕΣ. 
84 Απᾶὰ ἵξ ΑΠΥ ΤΙΒΗ 
Ίπηρες, 1ο Ἠϊπα θα]λαξ 
Ἡοπιθ; ἴἨαῦ γθ οοπΙθ 
αοῦ {ορθίἩοςσ απίο σοηπ- 
ἀεπιπα ΙοΏ. Απάᾶ Ίπθ 
χοςί, ν1]] 1 ϱοῦ 1η οτᾷος 
Ψλεπ Τ σοἵηθ, 

ΧΤΙ. Νοπ «ΟΠποετη- 
1µπρ αρἰτίίααι οἵια, 
Ὀτοίμτεῃ, Ι πγοα]ᾶ τοῦ 
ἼὪανπο γοι ἱρποτατῇ, 
2 Ὑο Ἐποη ἴλΠβυ γθ 
πγουο θπίΙ16Β, ομχτῖθᾶ 
ΑΤΥΑΥ πηπ{ο ἴπεςδε ἄππιρ 
14918, 6Υ6ΕΠ 88 70 Ἱετθ 
1εᾶ. ἃ ἨΓπεχοξοτο 1 ϱ]νο 
ψοα {ζοτπάρτβίαπᾶ, τοῦ 

Ρ παρεδίδετο Τ/ΤΤΤΑ. 
ε.. . τοῦτο (γεαά ἴπε 
ὍὌτοαᾶ) αΤΊτΑΥΥ. 
Ὁ -- τοῦ κυρίου ΗΤΤΑ. 

 --- τοῦ οἱ ἴπθ αἰΤΊτΑΥ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. ΧΙ, ΧΙ. 
' 5 

ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος Ἰησοῦς ἓν τῃ νυκτὶ 
Όλα ῦ νγΏῖο] αἷπο 1 ἀε]ϊνθτθᾶ {ο ποπ, ἴμαί {Ἡθ Τιοτᾶ " ὤεεπς Ἰπ {πο πῖραξ 

Ῥπαρεδίδοτο,! ἔλαβεν ἄρτον, 34 καὶ εὐχαριστήσας 
Ίπ υν]]ο]ι Ἡθ Ὕας ἀθ]]γοτοᾶ αρ ἴοο]ς Ῥχομρᾶ, Ἀπᾶ Ἱατίπρ μίνοπ ἴ]ιαπ]κα 

ἔκλασεν, καὶ εἶπεν, 3Λλάβετε, φάγετεῖ τοῦτό µου ἐστὶν τὸ 
Ἡθ χο] [15], οπᾶ παὶᾶ, ᾽ Τακο, οδΐ, «ὉἨῖβ οἔπιο  Ἅᾖ1ἴπθ 
ελ ᾳ- ς - . ῳ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν Ἠκλώμενον"ὶ. τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν 
Τοάγ τυΠΏ]ο ΄ΐος σοα ᾖ[β] Ῥοίπρ Όχοκοπ: τἩιθ ᾱο 1η. 

ἐμὴν  ἀνάμνησιν. 96 Ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον, μετὰ τὸ 
ΧΕΠΙΘΠΙΡΙΑΠΟΘ ΟΕ πη9, 5 Τη 1ἱ]θ ΤΙΛΏΠΘΥ 815ο ἴ]πο οαρ, βΕἱΘΥ 

δειπνῆσαι, λέγών, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν 
Πατίηρ βιπρεᾶ, Ββγίπρ,  ΤΗΙΒ "οαρ 1Ἠθ ποπ οοτοπαπύ ᾖΒ 

ἐν τῷ.ἐμφ.αἵματι' τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις -"ἂνὶ /πίνητε, 
πηΥ Ὀ]οοά : 1ΗΙ8 ᾱο, 88 οΕἴθη Β8 Υθ τας ἀτίπ]ς [11], 3 επ. 

εἰς τὴν-ἐμὴν ἀνάμνησιν. 396 Ὁσάκις γὰρ "ἂνι ἐσθίητε τὸν 
1π ΧΕΠΙΘΠΙΡΣΩΠΟΘ ΟΕ 1η9. :ἘΟΣ 35 οΕύθἩ 98 Ψ9 πια ορ 

ἄρτον.τοῦτον, καὶ τὸ. ποτήριον 'τοῦτοὶ πίνητε, τὸν θάνατον 
118 Ῥχοβᾶ, απᾶ ΜΗΙ5 οπΡρ το πηςγ ἀτὶπ]ς, {Ἠθ ἀθααι 

τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, ᾿ἄχριςὶ οὗ πᾶν' ἔλθφ.' 27 Ὥστε 
οξ {Πο Τιοτά Ψθ ΑΠποιποθ, πο] Ἡθ ΤΙΑΥ 60109, Βο ἐπαῦ 

ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον Χτοῦτονὶ ἢ Ἁµπίνῃ τὸ πποτήριον 
ΤΓἨΟΡΒΟΘΥΟΣ ϱΠποι]ᾶ οαῦ 1Ἠ18 Ὀτοαᾶ ος Ε]οπ]ᾶ ἀχ]η]ς πο ᾽ ορ 

τοῦ κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔόται τοῦ σώματος καὶΣ αἵματος 
οξ ἴπο Τιοτᾶ παπποτίΠ]γ, ραϊ]ῦψ εα]]Ὦοθοξίπο ὓΤοᾶγ βιᾶ Ῥ]ουά 

«τοῦ κυρίου. 38 δοκιμαζέτω.δὲ Ξἄνθρωπος ἑαυτόν,! καὶ οὕτως 
οΕ ἴπο Τιοτᾶ. Επι 1οῦ 3ρτοτο λς η Ἰπαβθ]ξ, ΄ απᾶ ἵπαα 

Ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω, καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω' 39 ὁ.γὰ 
οἱ 1ο ὈῬτοπᾶ 1οὐ Ηῖτα οαῦ, απᾶ οἳ ἴπθ σαρ 1θἱ Ἠΐπι ἀτ]π]ς, Έοσ]ο (πας 

ἐσθίων καὶ πίνων 3ἀναξίως,ὶ κρίμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, 
θα απά ἀτίπκα παπποτίβϊ]σ, Ἱπάρταρπό Το Ἠϊπαβο]ξέ θ815 απά ἀπίηκα, 

μὴ διακρίνων τὸ σῶμα ὑτοῦ κυρίου.! 90 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν 
ποῦ ἄἱβοριπῖηρ πο ΤῬοᾶν οξ1πο Ἰιοχᾶ, Ἄθοππαβο οξ Ομ Απποηπϱ γοα 

πολλοὶ  ἀσθενεῖς καὶ ἄῤῥωστοι, καὶ κοιμῶνται ἱκανοί. 
πηΑπΥ [ατο] Ἠπεβκ απᾶ άΠΒΤΤΩ, βπᾶ Αθ {8116Π 88166 ΠΙΔΗΤ. 

81 εἰ «γὰρ ἑαυγοὺς διεκρίνοῄεν, οὐκ-ἂν ἐκρινόμεθα: 82 κρινό- 
ΤΕ Ίος οπτβθ]τεβ. πε βοταπ]σοᾶ, πο βποα]ᾶ ποῖ Ῥο ]αᾶρμοᾶ, "Βείπς 

ενοι δέ, ὑπὸὰ κυρίου παιδευόµεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ 
αᾶρθᾶ άΌαΐ,' ὃν [416] Τιοτᾶ ἍὙθ ατο ἀἱπο]ρ]]πθᾶ, αυ ποῦ γη πο 

, αο᾿ η Ε , αν ήφ 
κόσμῳ κατακριθῶμεν. 99 Ὥστε, ἀδελφοί.μου, συνερχόµενοε 
πποσ]ᾶ «ντο εἴιου]ᾶ Ὦθ οοπἀθπαιπρᾶ, Βο ὑιαί, τον Ὀτούμίοτ, οοπιῖπρ ἑοποῦπθς 

εἰς τὸ φαγεῖν, ἀλλήλους ἐκδέχεσθε' 84 εἰ-δέε τις πεινᾷ, 
40 το οαῖ, οπ9 απούπος ἍἹτοὶῦ 2ος. Ῥπῦ 1ξ ΑΠΥΟΠΘ 6 Ἠσπρτγ, 

ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω" ἵνα μὴ εἰς κρίµα συνέρχησθε κτὰ.δὲ 
αὖ Ἠοπιθ Ἰθὺ Ἠίτα οαὲ, παῦ ποῦ 2ος ἠπάρταθπῦ Σο τ4βΥ σοπιθ νοροῦμα ; απᾶ ἴπο 

λοιπά, ὡς ἂν ἔλθω, διατάξοµαι. 
οὔμοτ τΠίπρι πἩθπεγος 1 τιΥ οοπαθ, 1 1] δεῦ Ίπ οχᾷ6σ, 

19 Περὶ δὲ τῶν: πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ-θέλω ὑμᾶς 
Ῥαἳ οοποργηῖπρ αριτ]θαφ]β,. Ῥχθίμχοα, 1 ἂο ποῦ πα γοα 

ἀγνοεῖν. 9 οἴδατε ὅτιϊ ἔθνη ἦτε, πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα 
Το Ῥο ρποχαπῦ. Χο ποπ ἴλΑῦ ἄοπί]εὮ Ψο1ποσθ, “ο 514918 αάπποῦ᾽ 

΄ / Ε ε » η 

ὡς ἂν ῆγεσθε ἀπαγόμενοι Ἀ δι γνωρίζω ὑμῖν, ὅτι 
58 Ἴσο Ξπηϊρηῦ “ο ὴ91εᾶ, 3εὰ “πνΕΥ. ΤΠΘΓΘΕΟΣΘ. 1 ρὶνο Ίο ἁποι 1γοι, ἴλαξ 

τς. κλώμενον ἸττιΑα. "ἐὰν ΙΤΤΤΑ. 
α..'. τοῦτον (γεαςᾶ ἴπθ 

.--- ἀναξίως ΙΤΤΓΑ. 
ο--. δὲ Ὀμῦ αΤΤτΑΥ» 

4 --- Λάβετε, φάγετε ΘΙΗΤΤΤΑΥ”. 
7 ἄχρι Ἱ. π --- ἂν ΕΙ ΤΊτΑ. 

ς ἑαυτὸν ἄνθρωπος Ὑγ. 
ἆ -ἵ- τοῦ ἴπο ττι[Α]ν/. 

ου) ΠΤητΑνν. 

ο δὲ Ὀαῦ ΕΤΤΑΥΓ. 
{ -- ὅτε πΏεη [Ι]ΤΊτΑ. 

ο. ο 



Ἱ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ, 
” - ” 

Ὀὗδεὶς ἐν  πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα Ἀ]ησοῦν"' 
πιοοπό 1π [πο] Δρχ οἳ ἄοᾶ βραΚίπΡ 3475 αοοιισεᾶ [1] σεις; 

λ ε) Ν ΄ 3 - 1 ΄ Ἴ ” Π η π ἔ ΄ 

καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ιησοῦν;, εἰ µη ἐν πνευ- 
ἈἌπᾶ πο Οπο ος. δαν Τιοτᾶ Ίεδα5, οκεορῦ Ἱπ [πο] "Βρίσίς 

ματι ἁγίῳ. 4 διαιρέσεις δὲ χαρισµάτων εἰσίν,. τὸ.δὲ αὐτὸ 
1ΗἨο]γ. Ῥαῦ ἀϊγετ»ῖσῖος οἱ β1Εῦς ΊἨοχο Ἀτθ, Ὀπῦ ἴπθ 84Π1Θ 

- . ΄ ” ρ Ν ε υ ΄ ο 

πνεῦμα" ὅ καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσίν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος 
Βρίχϊες απᾶ ἀῑτοιοιεῖο οἳ 5οντίοες ἴποτο 1ἴ6, απᾶ ἴμο 8ΑπΠιθ ἍΤοτάᾶ; 

ϐ καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, Γὺ.δὲὶ αὐτός ἐστιν" θεός, 
απᾶ ἀἰνοεταιεῖο οἱ ορυγυτίοΏ»5 Τλοτθ πτθ, Ῥμΐ της 8416 ἍἩδ Ἱς Ἰᾳοά, 

- ῃ , Π Γ ῃ 
ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. Ἰ ἑκάστῳ-δὲ δίδοται ἡ φανὲ- 
πο οροταίο αἲ] ἰμίαρς ἵτπ α1], Ῥιΐ6 {ο εαο Ἅᾖ8 βΊτεη {πο Ἰαπί- 

- , τί 9 κ σι α 

ρωσις τοῦ πνεύµατος πρὸς τὸ συμφέρον. 8 φ.μὲν.γὰρ διὰ 
Ἀοντατίοπ οξ {1ο Βρίτιν ΣΟΥ Ῥτοβῦ, Ἐοχτίοοπο ἍὮΤΥ 

τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλφ.δὲ λόγος 
1μο Βρυ Ἰ6ρίντοη 'ὰ ποτᾶ οἳ πδάοιη; απᾶ ἴο αποϊες ϱ ποτά 

γνώσεωο, κατὰ µτὸ αὐτὸ πνεῦμα' 9 ἑτέρῳ. δὲ πίστιςν 
οἳ Κποτι]οᾶσε, αοσοχά!ϊτπρ ο ἴ]θ β8π1ο Αρὶτιῦ; ἍἈπά ἴοᾳ ἀἰοτοπύ οπο Ἅ«{41Μῃ, 

ἐν τῷ αὐτῷ πνεύµατι' ἄλλφ. δὲ χαρίσματα ἰαμάτων, ἐν τῷ 
13 119 5411Θ Βρϊτ]ν; ΆΠᾷ ἴο αποίἸος ρίεῖς ο Ἠεα]ϊπρ, 1π ἴπθ 

παὐτῷ! πνεύµατυ 10 ἄλλῳφ.δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, 
ΕΑΠ1Θ Βρϊτϊο; Άπᾶ Το αποῦΏος  οῬροτηῦῖοη οἱ ποσ]β ΟΕ ΡοἵΘΓ; 

ἄλλῳ δὲ" προφητεία, ἄλλῳφ.Ρδὲϊ διακρίσεις! πνευµάτων;: 
Επᾶ {ο ΑποὔΒογ ΤΡΟΡΗΘΟΥ;: παπά ἴο αποίπος  ἀϊδοργπίπς οἳ δρ]σ][5; 

ἐτέ τδεῖ τὰ η λ - ἄλλ φλ 9« νΠι λ ὃν 
ετ ρῳ- ε ΎΕΝη γλὠωσσωγ; α/ ῴ-ὁε ερµηγνεια γ ωσ 

απᾶ {ο α ἀϊβετεπῦ σπθ ΚἰπὰῬ οὐ ἴοηριοδ; απᾶ {ο αποί]οσ ἹπόεγρτέίιβοὮ οξ 

σῶν' 1] πάντα.δὲ ταῦτα ἔἐνεργεῖι τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦ- 
ἔομρπος, Ῥιῦ αἱ Ίπεςο Πίπας ΊορογαϊῖοΒ "πε 3οτπο ”απᾶ “πο Ξεατας ον]πῖς, 

μα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται. 19 Καθάπερ 
αἰνιᾶϊηρ βεραχα{εΙγ {ο θα αοοοτάῖησας Ἰθ πῇ]]ς. ὝἜτεη 598 

ἀρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ µέλη έχει πολλά,ὶ πάντα.δὲ τὰ 
αβοτ ἴπθ Ῥοᾶσ 3οπο ᾖς απᾶ πΠπ6ΠΙΏΕΓΒ μας ππαηΣ, Ῥραῦ 411 Τηθ 

µέλη τοῦ σώματος Ἱτοῦ ἑνός,ὶ πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστιν σῶμα" 
ΤΩΘΠΩΡΕΤΒΟΕ Πο "ποᾶγ 1ρΏθ,  ΠΙΒΗΥ Ροϊπβ, “0π96 ὅλτθ Ῥοᾶγ: 

οὕτως καὶ. ὁ Χριστός. 19 καὶ γὰρ ἔν ἑνὶ πνεύµατι ἡμεῖς 
80 Ά]6ο ΠΙΑ] ἴπο Οητῖςῦ. ΈΟΥ βἱ5ο ὮΥ οπθ Βρϊτιό πθ 
΄ 1 τει ” »ῷ ΄ ” ᾿ ” » η 

πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε ᾿Ιουδαῖοι εἴτε Ἑλ- 
81] 1Π{ο οπ9 ΟὈοάγ ππεγε Ῥαρίισεᾶ, Ὑλοίπες οεπνβ ος 

ληνες, εἴτε: δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι' καὶ πάντες εἰς! ἓν πνεῦμα 
τεε]κς, γΥηοείμεχ Ῥοπάπιεα ος 1ΤεΘ απᾶ αἱ 1Πίο οπθ ῥΒδριὶτ]ῦ 

ἐποτίσθημεν. 14 Καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ.έστιν ἓν µέλος, ἀλλὰ 
πτοσθ πιᾶρ ὕο ἀτίπ]ς, Έοχ 85ο ἴπο Ῥοᾶγ 15πμοῦ Ἅοπθ πιοπηρύχ, Ῥαῦ 

πολλά. 15 ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, Ὅτι οὐκ.είμὶ χείρ, οὐκ.είμὶ 
πηΒΗΏΥ. 1 εποα]ᾶ 847 ἴμο 1οοῦ, ΈῬεοπαςο 1 απ ποῖ- α Παπᾶ, Τ ατα ποῦ 

ἐς τοῦ σώματος οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ.έστιν ἐκ τοῦ σώματος”; 
ο: πο Ῥοάᾶγ: ΟΏ βοοοιπῦ ΟΕ ΌΠπίβ 6 15 ποῦ οξ ἴπο Ῥοᾶγ΄ 2 
π δ.σ ” . Ύ ιῃ ο) μον Δ ᾳ δν 9 
16 καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ ος, "Οτι οὐκ.είμὶ ὀφθαλμὸς οὐκ.είμὶ ἐκ 

Απιά 16 εποα]ᾶ β8Υ7 {Πο ΘΣ, Ἄοσσιςθ Τ απ ποῦ 8Ώ 67ο 1 ατα ποῦ οἳ 

τοῦ σώματος οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ.ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος; 
ἴλο Ῥοᾶγ: οἩ αοσουμηΏῦ οἳ ΌπΙβ 161υποῦ ο ἴπο Ῥοᾶσ 2 

17 εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ  ὅλον 
ΤΕ 3ΥγποΙθ1ἴἨθ Ῥοᾶγ [πεχθ] Απ ς7ο, πνποτθ ἴ]θ Ἠθατίπρ 2 1 [1πο] π]Ἱο]θ 

ΧΙ. 451 
ΠΟ ΤΠΑΠ βροοκίηπρ Ὦγ 
νπο Βρὶτ]ξ οἳ ἀοἀ οα]]- 
θὐἩ «θθας βοουγβθά: 
Αηᾶ ἴ]αί πο ΏΊΠΠ ΟΠ 
84Υ ἴλαῦ 5εβας 15 ἴπθ 
Τιοτᾶ, Ὁαί ὮΥ {ιο Ἠο]γ 
ἄποςῦ. 4 Νοπ ἴγοτθ 
Άτο ἀϊνετεϊ[ίος ο ϱι{ί8, 
Ῥαΐῦ πο 5απιο Βδρὶτί6, 
ὃ Απῆ {πετε ατο ἀ1ῇ9ἵ- 
εποες οἳ πἀάπιπ]σίτα- 
Ί1οπς, Ῥαῦ ἴἨθ 54ΠΠΘ 
Τιοτᾶ. 6 Απᾶ {μοτο ηχο 
ἀἰτοτδίμίος οἳ οΡρετα- 
91οπ5, Όις ο 18 Ίπα 
ΒΑΊΠΘ ἄοᾷ π/ΠῖςἩ πογκ- 
εἵἩ αἲ] ἵπ η]. 7 Βαἱ ἴ]θ 
τηπη]ξεδίπΊουι οἱ ἴπο 
Βρίτϊ{ 18 σίτεπ {οθτοτγ 
ΤΩΛΏ ἵο ῬτοΠίύ πν]]μα]. 
8 Ἐοτ ἴο οηςο 15 δίτεῃπ 
Ώγ πο ΒΡΙΓϊΙὲ πο τ/οτᾶ 
ΟΕ π/]ςάοπα ; Το Ἀποῖί]ος 
119 γγοτᾶ οἳ Κπονν]οᾶρθ 
ὮΏΥ ἴπε βπΠηο ρ]ςς 
9 ἵο αποῦμος ξαϊῦα Ὦγ 
ἴἨεθ 8απηθ Βρϊτιε; Το 
Ἀποῖπες ἴπο ϱἰῖΐς οἳ 
Ἠεα]]πρ Ὦγσ ἴ]ο 84Π1ΙΘ 
ρρϊτῖςς 10 ο αποίπες 
'πο τ/ογ]ίης οἱ πιῖτα- 
ο1ες; Το αποίπεχ Ῥτο- 
ῬΠΘοΟΥ; ἴο αποίπεσ ἱβ- 
οετηῖηρ οἳ βρ]τῖϊ5; ἵο 
Ἀποῦπες αἴνενν Ἰ«πᾷΒ 
ΟΕ ἴοηΏΡι65 ; Το ΒΗΟἴΠΟΣ 
τλο Ιπίεγρτείαίῖοιη οξ 
φοηπραςβ: 1 Ῥιῦ αἲ] 
ΊηἨοςο ν/οτκείΏ ἐπαῦ οπθ 
Απᾶ ἴΠο 5ο]{δαπιο Βρί- 
πὶῦ, ἀῑνιάϊηρ ἵο 6ΥΟΙΥ 
ΙΠΑΏ ΒΕΥΟΓΩΙΙΥ α5 Ἡθ 
πν1]]. 12 Ἐοχ α5 ἴμο Ῥοῦσ 
16 0Π6, Επά ἨπίὮ ΠιαΙΥ 
ΤΙΘΙΩΡΟΣ5, απᾶ αἱ] ἴπθ 
τπθπαΌυτς οἳ {παῖ 916 
Ῥοᾷγ, Ῥοῖηρ πΙαἩΥ, 41θΘ 
09Ώ96 ὮῬοᾶγ: 5ο αἱδο {8 
Οπτῖςῦ, 19 Ἐοτ Ὦ} οηθ 
Βρϊτϊ6 ατο πνο αἲ] Όαρ- 
ἠἶποᾶ Ἰπίο οπ6 Ῥοάγ, 
πυ]ιείΏογ Ίυεῦε 1εννΒ ος 
επίϊ]65, ν/ποίμετ 106 
Όο Ῥοπᾶ ος 1696; απᾶ 
Ώπτε Ῥεεη α]] πιαᾶε {ο 
ἀτ]η]ς ΙΠίο οπο Βρϊτϊῦ, 
14 Ἐογ ἴΠε Ῥοᾶγ ἶ5 ποῦ 
ΟΠΘΤΙΕΠΙΡΟΣ, Ρα ΓτηαΠΥ. 
15 Τξ ἴπο 4οοῦ 5Ώα]] 
ΡΑΥ, Ῥεσααςο Ι απ ποῦ 
1ηο Ὠλπά, Ι Α1Ώ ποῖ ος 
νπε Ῥοάσ; 5 16 ἴπετο- 
άοτο ποῦ οξ ἴηο Ὀοᾶσ2 
16 Απά 18 {πο εατ 5Ἡα]] 
Ρ4Υ, Ῥεοβαςο 1 Απι ποῦ 
Τποθ εγε, Ι απι ποῖ οἳ 
{πο Ῥοάγ ; 15 10 1πετο- 
40Υ9 ποῦ ΟΣ ἴπο Ῥοᾶγ2 
17 Τ ἴπο π]πο]ο Ὠοᾶγ 
106Υ6 ἉΆπ 679, ΤΏστθ 
χυεγε ἴπε Ἠεατίηρ 2 ΤΕ 
Ἴμθ π]πο]θ Ίυεγε Ἰεπχ- 

π---------------------------------------------------------------------------------------------ὔ--.« 

Ἀ Τησοῦς ΙΤΤΣΑΥΥ. . 
τα, δὲ αηΏᾶ [τ]ττ[Α]. 
κρισις Τ. 
ΜΕΣΑ 

1 Κύριος Ἰησοῦς Πτττα7’. Κ καὶ ὁ απᾶ πο Α. 
3 ἑνὶ ΟΏ0 ΙΤΊτΑ. 9 --- δὲ ΔηΏᾶ ΕΤ. 

-ᾱ --ε δὲ απᾶ 1πΊς. 5 διερµηνεία 1. 
Ψ --εἰς ΗΤΤΙΑΥ. 

Ρ --- δὲ αηὰ τε. 
ἔ πολλὰ ἔχει ΓΤΊνΑ. 

ᾱ---; (γεαά 1ν 15 ποῦ ΟἨ Δοσοιπῖ οἱ υΠί8 ποῦ οἳ ἴπθ Ῥοάγ.) 15, 

Ἱ.. ἐστιν ατΊτατν. 
4 διά- 

Υ --- τοῦ ἑνός 
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1Ἡπρ, ὙἩθτο 1ὔ6γο. ἴἨθ 
Επιο]11ηρῇ 18 Βιαῦ ποπ 
ἨαΐῦἩ ἄοἀ ο {θ πιθπα- 
ὍοςΒ ΘΥεΣΥ οπθ οἳ ἔποπα 
1π ἔθ Ῥοᾶγ, ας 16 Ἠα χι 
Ῥ]θαςοᾶ Ἠΐπα, 19 Απά ΙΕ 
Τηογ πγοσθ 1] ΟΠΘΙΩΟΠΙ- 
Ῥετ, 3Ὑ/ἨΘΙθ 1066 ἴπθ 
Ῥοᾶγ 2 20 Βπαῦ πού αγε 
ἴ]ια παβΏΥ ΤΙΘΙΩΡΕΣΕ, 
ψοῦ Ὀμό6 οπο Ὦὓοᾶγ. 
21 Απᾶ πο 6ὗθ σβη- 
ποῦ 38ΑΥ απίο ᾖ1πθ 
Ἠαπᾶ, Ι Ἠπνο πο πθεᾶ 
ΟΕ 1Ἠπ6θ: Ἡπος βραϊη 
ἴμο Ἰεβά Το 11ο 29οῦ, 
1 Ἰατο πο πεεᾷ οξ 
ψοαι. 202 Ναγ, ΤΙιπσοἩ 
ΣΩΟΣΘ 1Ἠοβθ Ίηθπάρθχα 
ο ἴμο ΤῬοᾶγ, νη]οἩ. 
ΕΘΘΙΩ {ο Ῥο 1ποχθ 2θοΡ]θ, 
ΏΥΘ ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ : 25 ηπᾶ 
1195 ΊπΕπΙΌΕΤΘ οἳ 1ηθ 
Τοᾶγ, σΏ]ο] ντο τπ]π]ς 
το νθ ες Ἱοπουσαρ]ς, 
ΊἩΡΟη {Ἠθαρ πο Ὀθβίοι 
άΠΟΙΘ αραπᾶβωῦ Ἠοπ- 
ος; απᾶ ΟΜΣ πηπσρη1θ- 
1 Ῥαγίς Ίατο πηότθ 
πραπάρπῦ οοπαθ]ἰηοῬς, 
24Έοχοαςσ οοπαθ]γραγ!ί8 
Ἠππτο πο ποθᾷ: Ὁπύ ᾷοᾶ 
Ἱαῦα Ἰθπιρογθᾶ ἍΊπο 
Όσᾶγ Ἰορείποες, πανίπρ 
ΡίνοἨ πιοτο αραπάαρπε 
Ἡοποις {ο ἴλπαύ ραγί, 
σἩ]οἩ Ἰπο]θοᾶ: 25 πα 
ΤἨοχο Ελου]ᾶ Ὦο πο 
βοἨῖσπαι Ίπ {Ἡθ ΤῬοᾶγ; 
ΦΡα0 έλαὶ ἴπο ΠΙΘΏΙΡΕΥΒ 
Επου]ά Ἠατο ἴλε β.πιθ 
069Υ6 ΟΠ 05 ΑΠΟΙΠΟΓ. 
26 Απά τ/Πείμες οπθ 
παθπβοςσ ϱαΆετ, α]] ἴ]ιο 
ΧΩΘΙΠΙΏΘΙ5 βαος υπ. 
165: ΟΣΓ Ο9Π6 ΤΠΘΕΙΩΡΕΣ 6 
λοποττοᾶ, α1] Όλο πιθπι- 
Ὅοχβ το]οῖοο πα] 15, 
27 Νου 7θατο ἴλο Ῥοᾶγ 
οἳ Οµτ]Αΐ,’΄ απᾶ τηθται- 
Ὄοθχα Ἱπ Ῥατίου]α, 
28 Απᾶ σοοἳ Ἠαθα βοὺ 
ΒΟΠ1Θ 1π πο οἈπτο], 
Ἀτεί 8Ρο5/168, 5θοοπιᾶ-. 
ΑτΙ1Υ Ῥτορβοίβ, ὑμϊταΙψ 
ἴθβοπετα, αἲίος Ὅλαῦ 
ΙΩΊΤΑΟΙΘΡ, ἴπεπ σὶΕῦς ο 
Ἠθβ]ἱΠΡΒ, Ἅ61ΡΒ, Ρο- 
πογηπαθη!Β, ἀϊνοχβ]θ]οβ 
οἳ οηρβτθβ, 29 γε α]] 
ΏΡΟΡΊΙΘΒ 2 αγε 81] Ῥτο- 
Ῥπρίβ 2 αγο αἲὶ ἴθασ]- 
εταῦ αγό α]] νΤοτ]ΘΓΒ 
οἱ παίτας]θΒβ2 30 Ἠανο 
β]] ἴπο ρἰΓίβ οξ Ἠθα]- 
1πρ 0 ἄο 811 βρθα]ς ντα 
νοηπριθβ 2 ο 1] Ιπίος- 
ρτοίῦ 61 Βιπὸ οονοῦ 
ϱΑχΠθΘΒΡΙΥ {πο ἍΤεβς 
Εΐ8: απᾶ γοῦ βποπ Τ 
ππῖίο οι 8 ΤΙΟΙΘ ϱχ- 

ΠἉῬοΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. ΧΙ. 

ἀκοή, ποῦ ἡ. ὄσφρησις; 19 Υνυνὶ! δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ µέλη, 
ο ὪΥΊΟΧΘ ἴμο εις μπες Ῥπαὸ που; ᾷοᾶ 5πεῦ Ὥἴπο αδπιμοι 

ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι, καθὼς ἠθέλησεν. 19 εἰ δὲ 
ο. 188. οἱ ἴἨθτα Ίπ 1Ἡθ Ῥοάγ, αοοοτάΐπᾳ 88 Ἡο ποπ]ᾶ, Ῥα0 1 

ἦν, Ἰτὰ! πάντα ἓν µέλος, ποῦ τὸ σῶμα: 320 νῦν δὲ πολλὰ 
Ἄγγοτο 191 9Π6΄ Τποπ1/6Σ, Ὑγποχθ ἴἩθ μα σι Ῥπή που ἍΠπΙβΏΥ 

αμὲν" µέλη, ἓν.δὲ σῶμα. 391 οὐ.δύναται. δὲ  ὂφ- 
Γ[ατθ ὰ ολ, Ῥιΐ οπο Ῥοάγ. Απάλρποῦαυ]ο ᾖ[ἴΠπο] 

θαλμὸς εἰπεῖν. τὴ χειρ Χρείαν σου οὐκ.ἔχω' ἢ πάλιν ἡ 
6Υθ Το βαγ ο Πο Ἠαπᾶ, σοι οἱ ἴ1οῬ 1 Ώατο πο; ος αραῖπ {8 

κεφαλὴ τοῖς ποσίν, Χρείαν : ὤν οὐκ.ἔχω. 3292 ἀλλὰ πολλφ 
Ἠοπᾶ  Ἅο πο 998, Νεεᾶ που 1 πατε ποῦ, Ῥαῦ να ἡ 

ἄλλον τὰ δοκοῦντα µέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρ- 
παίπετ πο ΣπΥΠῖοα 9βεθτα μμ, 30Ε53:π9 “Ὀοᾶγ Ῥπεβχκος το 

χειν, ἀναγκαῖά ἐστιν 3Όκαὶ ἃ δοκοῦμεν Δάτιμότερα" 
5)9, αεοντη ΑΘ; Απᾶ {1οβο πο πο ΜἨ]π]ς τποτο τοιᾶ ο ποποις 

εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν' 
1009 οἙἑίμθ Ἅήοᾶγ, ..ηθβ Ἅποποασς ὅδπιοσθ δαραπᾶατέ 1πο Αραέ "αρα 

καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέ έραν ἔχει” 
Απᾶ ἴπε "πουπαθ]γ [ρατίς] οξ πβ οΟπΙΘΙΙΠΘΡΒ π4ΟΤΘ αὈυχιάασηῦ Ἠβτο; 

24 τὰ.δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. εἀλλ᾽ἰ ὁ θεὺς 
Ῥπήὸ ο οοπιθ] ᾖ[ρατίβ]οξτβ πο 'ποθᾶ 1μαπο, Ῥυΐ 6οά 

συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστεροῦντι περισσοτέραν 
ἠθπιροχοᾶ ἰορεῦπες ἴπθ λοάγ, νο ὑπαῦ ΤῬεῖηρ ἀθβοῖεπί ταοχε αρυπάρηῖῦ 

δοὺς τιμήν, 325 ἵνα Εσχίσμα' ἓν τῷ 
ασε ρῖτεν πολνριᾶν "Ἔπαῦ Ἴλοτο ταϊρηό ποῦτο ἀἰνίβίοη. 1π ἴπθ 

σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ 
Ῥοᾶγψ, . ὍὈῬαῦ ᾖ5µθ:ΒΑΤ1θΘ 3ος 3οπθ 1αποΐῦβος "πιῖρΗί ΄Ἠατο ΤοοποθΥη 1119 

µέλη: 96 καὶ Τεϊτει πάσχει ἓν µέλος, Ἰσυμπάσχειὶ πάντα 
ν αης Απά Ἡ ΒΗ8Ώ9ΓΒ ΟΠθ ΊΠΘΠΙΡΟΣ, ΕιΆθγς ση Ελ] β]] 

τὰ μέλη" εἴτε δοξάζεται Νἓνὶ µέλος, Ἰσυγχαίρει' πάντα τὰ 
1ηθ πιθπαρεσβ; Ἰξ ἍὭἨΌαρ]οπβεᾶ σπθ΄ Ίαβπ1ρος, 'τε]οῖορ να ῦα πο] "91. Τ1μθ 

µέλη. 27 ὑμεῖςδέ ἐστε .σῶμα Χριστοῦ, καὶ ᾿ µέλη ἐκ 
ΙΩΘΠΙΌΘΣΑΒ., ΟΥ Υθ 816 [πο] νασι ος μα Ἀηᾶ ΤΩΘΙΙΡΘΥΒ ἵπ 

µέρους. 98 Καὶ οὓό μὲν. ἔθετο ὁ θεὺς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶ- 
Ῥοτύοσ]ατ, Απιᾶ “οργίαϊπι 3414 πεί λοά Ἰπ ὑπο βββοπαὈ]γ: Ἀτας, 

τον ἀποστόλους, δεύτε ο αέι προφήτας, τρίτον διδασκάλους, 
ΒΡΟΒΙΙΘΒ” ΒΘΟΟΠΙ Ῥτορβοία . ο μο Τθβο]μθσς ; 

ἔπειτα δυνάµεις, Ἀεἶταὶ χαρίσματα ἱαμάτων, Νἀντιλήψειςιϐ 
ἴπεπ Ἱποςκβ ος παπον απθἨ. τω οξ μη Ἠοθ]ρε ; 

κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 29 μὴ παντου ἀπόστολοιν μὴ 
Βοτοτηππιθοηίβ; ἈἘϊῑπάβ οἳ ρπραθη, [Άτο :ΒΡΟΡΒΙΙ065 2 

πάντες προφῆται; μὴ πάντες δ σκαλοη μὴ πάντες δυνά- 
811 μεοηκο κ 2 β]] ἔθαο]ιοτβ Ώλανο] 811. ποσα ος 

εις: 90 μὴ πάντες χα απ. ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες 
Ἐν αι αν ὃ ει 1 "Ἠατο οἱ πεβ]Ίπρς Ψ 391 

γλώσσαιό ντα » μὴ πάντες διερμηνεύουσιν; 91 Ζηλοῦτε 
14ο ραραη πι οπραθς 1 1ὰο ἡιθερεοὺ 2 3Βο9 3επιμ]οις "08 

δὲ τὰ κααισµανα τὰ ο Ἄ καὶ ἔτι καθ «ὑπερβολὴν 
ορ]]οπῦ ποτ. αρα πο Ἴριεῖα αροίζος, Απᾶ γοῦ 3πιοχο “Βαχραββίπς 

ΧΤΠΙ. ΤποπρἩΤεροακ .ὁδὸν ὑμῖν δείκνυµι. 
ὙπΙἩ ο ἵσπραθβ οἱ Αρ "παΥ ἴογσοι 1 που. 

7 νῦν 1ῃτΑ. Σ[τὰ] τπτ. 3 [μὲν] 5. --- δὲ απᾶ α[τ]. ο -- ὁ ἴῃπθ αἰτΊτΑΥ’. 
ἁ ἆ ἀτιμώτερα Ε. 
Ἀ αὔ τι ΙΓαησιοῖπρ στ, 
ο ἔπειτα ΙΠΊτΑ. 3 ἀντιλήμψεις ΗΤΤΑ. 

Γὐ ὕστερουμένῳ ΙΠΤΥΑ. Β σχίσµατα ἀἱν]διοηϐ τ. 
κ. ἓν (γεαᾶ 9 ΠΙΕΠΙΡΕΣ) τΤΙ[Α]. 1 συν- Ἱ, 

9 µείδονα ριθ8ΐος ΕΤΤΙΑ. 

9 ἀλλὰ ΙΠτιΑ. 
1συν- ΤΛ. 



ο 

ΧΠΠΙ, ΧΙΥ. 1 Ο6ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΟΑ. 

19 ᾿Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν 
1ε µπῖτῃ {πο ο 

ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, 
μις Ῥαε Ίοτο 

οξτπετ Ἱβρεακ απᾶά ” 

γέγονα ἸΧχαλκὸς ἠχῶν ἢ 
Έατο πο, 1 Ώαγνε Ῥεοσπαε τας ᾿εοππάΐπρ ος 

κύμβαλον ἀλαλάζον. 3 Ἐκαὶ ἐάνὶ ἔχω προφήτείαν, καὶ εἰδῶ 
5 σα ασ θεος Απά Ἡ 1 Πατο - ῬτορβεςΥ, Ἀπᾶ Έπον 

τὰ µυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰνὶ ἔχω 
Ξταγσίετ]ες χα] απᾶ 8η Κπονη]ρᾶσε, απᾶ ἹἸ 1 Πατο 

πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη "μεθιστάνεινιὶ ἀγάπην-δὲ 
Γη Σ91Η8, 86085 πιοαπίαϊῖηβΒ Ίο τεταοτο, Ὅπε Ίοτο 

μὴ ἔχω. "οὐθέν" εἰμι. ὃ καὶ ἐὰνὶ Ὑψωμίσω" πάντα τὰ 
-- πος, ''-Ἡ 1 ατι. Απά Ἡ.  Ἱ Εἶτο ασ 1η Ξοοᾶ κα] 

ὑπάρχοντά.μου, "καὶ ἐἀνὶ παραδῶ τὺ σῶμά µου ἵνα Ἰκαυθή- 
την αν απᾶά Ἡ 1 ἀεῆτετ πρ ταγ Ῥοᾶγ τπας Τ ον ρα 

σωµαι,' ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, Σοὐδὲνϊ ὠφελοῦμαι: 4 Ἡ ἀγάπη 
Ῥαττεᾶ, Ῥαΐς1οτο /΄ Ἠανεποί, ποµβαπς Τατ Ῥρτοβίεᾶ. ο. 

μακροθυμεῖ, χρηστεύεται' ἡ ἀγάπη οὐ. ζηλοῖ- 2] ἀγάπηὶ 
Ἠβ8 ..-- 15 Ἐῑπά; Ίοτε ἍἈΙςπτοίῦ επτῖοπςς Ἴοτε "ποῦ 

περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, ᾽ 6 οὐκ ἀσχημονεϊ, οὐ ζητεῖ τὰ 
119 ταῖπ’ ϱ]οσῖοας, ἀβποῦ Ῥαβεᾶ πρ, βοῖς τοῦ αν. 5εοξς ποῦ {λε τπῖπρς 

ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ-λογίζεται τὸ κακόν, ϐ οὐ.χαίρει 
οὲ τς οσπι, 15 τοῦ απΊοκ1γ Ῥτοτοκεᾶ, τεεκοπ5 τοῦ ετί, αε]οῖοες μιοῦ 

ἐπὶ τῷ ῥἀδικίᾳ, 3συγχαίρει' δὲ τῇ ἀληθείᾳ, 7 πάντα στέγει, 
αἲ ππτιβΏίεοακπεςς, Ὁτέ τε]οῖοες ση ἴπε ἑτπία: α]Ι τπῖπσς οοτετς, 

πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, ι:άντα ὑπομένει. 8 Ἡ ἀγάπη 
811 ἐΠΐτισς Ὄειιετες, αἲ] ἔπῖπσα Ἠορε5, αἱ Μπῖτας επάπτες. Ἴιοτο 

οὐδέποτε Ρἐκπίπτει.! εἴτε «δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται’ 
πιετετ Σ45: Ὅαό τπεῖπες ΏῬτορηεοῖες, 3Τλεγ 5Ώα!] Ὀε ἆοπε ΤΤΑΣ /; 

εἴτε γλῶσσαι, παύσονται";' εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται. 
ππείπετ ἔοπᾳαςς, ΄ νπεσ 5Πα]1οεαςε; ὙΠείποτ Ἐποπ]εάρε 16 5Ώ5]1 Όε ἄοπε ΘΠΕΥ. 

9 ἐκ µέρους. «γὰρ γινώσκοµεν, καὶ - µέρους προφητεύομεν' 
Ἔοτ ἵπ ρατε πθ νο «Βπᾶ ο. πγθ ΏΓΟΡΗΕΞΥ /; 

10 ὅταν δὲ ἔλθ τὸ. έλειον, τότεῖ τὸ ἐκ µέρους κατ- 
Ἐαῦ ππεη τας Ὃ ας ἔπαῦ πυἩΊοὮ 15 Ῥετξροῦ, ΄ ἴπεαπ ᾖπας ἵπ τρατό αλα] Ὀθ 

΄ - . ” - ο. 8 « ΄ ΄ ἐλ {λ. " { { 

αργηθήσεται. 11 ὅτε Ί]μην νγηπιος, "ως νηπιος ελαλουν, ως 

ἄοπθ ΑπΑΥ. πεπ " πβς απ 1η{απ, Ἀϐ απ Ἱπίαπε Τ5ροκε, μς 

νήπιος ἐφρόνοῦν, ὡς ΄νήπιος ἐλογιξόμην"" ὅτε σδὲῖ γέγονα 
8π τος ο. 85’ απ Ἱπίαπς 1 τοβδοπεᾶ; ὉΌπῆ πετ 1 ΤΏεςβεαθ 

ἀνήρ», Κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου,. 19 βλέπομεν γὰρ 
σος ἀιᾶ --- πι ἐπθ σαι οξ{πθ ΄ Ππβαπῇ, Έοτ νε βεε 

ἄρτι δι ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότεδὲ πρόσωπον πρὸς 
πο ἔμτοπρῃ κ Ε458 τοῖσι Ὅτξ ἔπεη 4808 

πρόσωπον᾿ ἄρτι γινώσκῳ ἐκ μέρους, τότε. δὲ ἐπιγνώσομαι 

᾽ που 1 Ἐποι 1π Ἅµτρατῖ τας ίπευ ᾖἸ1ςηα] Έτιον 

καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. 19 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, 
ια. 8]5ο Τ Ώατε Ῥεεπ Ἐποσγη. Απιᾶ που; αΌίᾶ6ς ᾖ{ΣαἲίΠ, πογε, 

ἀγάπη, τὰ.τρία ταῦτα" µμείζων.δὲ τούτων -Ἡ ἀγάπη. 
πθ; 1πεςε {Ώτερ ἔμίηξς : Ὁπί ἴπε στεβίετ οἳ ἴπεςε [15] 1οτο. 

14 Διώκετε τὴν ἀγάπην' ἕζηλοῦτεδὲ τὰ πνευματικά, 
Ῥπτεαθ Ίοτε, Ἀπᾶ 6 επιπ]οας οξ βρῖστσαα]5, 

μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. 9 ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃη, οὐκ 
. χαίἈος Ὠιαί γεταβΥ Ῥτορηες. ἘΕότ ος ἐπβυ 5ρεαξς πΙτη  Έοπσπε, ποῦ 

ας 

459 
τησπ απᾶ οξαπρε]β, απά 
Έστε ποῦ επασ!τγ, 1 ατα 
Ῥεσοπιθ αξδ εουπάῖπαπ 
ὃτας», ος ο τπκτπας 
σσταβα]. 2 Απιᾶ ἴποαρα 
1 Ἀατε {λε σἰΓὲ ο Ῥτο- 
ΌΒεσΥ, απᾶ απάρτβίβτιᾶ 
ἈΠ ταγβίετίθ, απᾶ 
9Η Ἐποπ]εᾶσε: απᾶ 
άποαβραη Ἰ Ἠατο αἲ 
Ξα1{ᾳ, 5ο ἐμας Ι οοπ]ᾶ 
τεταοτοθ τηοππ{αῖτς, 
Απᾶ Ἠαπτο ποῦ οσπα- 
4ΠΨ, 1 ατι ποϊβίηρ. 
ὃ Απᾶ {ποαρα 1 ὓε- 
βέοὺγ αΏ παΥ Εοοᾶ. ἴο 
4εεᾶ Τε ΊΌουτ, απᾶ 
ἔποταρη 1 ρῖτε πιγ Ὀοᾶσ 
το Ὀ6 Ὀατηεᾶ, απᾶά Ἠανθ 
πιοῦ οπατ1ζγ, τς ο οβ{είν 
ταε ποίπῖηρ. 4 Όπατιφ 
5αΏεετείΏ Ίοπᾳ, απά 18 
Ἔϊτιά ; οπατῖογ επτ]εῦα 
πιοςς οπατίοτ πααπ{εϊα 
πιοῦ 1{ΞεΙΕ, 15 πιοῦ ρα8- 
εᾱ Ἡπρ, ὃ ἀοίἩ τοῦ Ὄε- 
Ἠατε 19εε]ξ ππςεεπα]γ, 
ΞθεκεῦἩ τοῦ Ἠετ οπτι, 
18 τοῦ ϱας1]γ Ρτοτοχκεᾶ, 
αηπικείΏ πο ετ!]; 6τε- 
1οἱσοθίπ ποῦ 1η πίααϊῦγ, 
Ὀοαῦ τε]οῖσείπ Ίπ 1ἴπθ 
πας Ἰ ὈῬεατείπ 1] 
αΠῖηςσς, Ῥε]μενεί] αἱ] 
ἀΠῖπσς, ἸἨορεία αἱ 
{πΊπσς, επᾶπτεία αἲ] 
ἐΠῖηρς, 80ΠατΙίγψπετες 
ΞΑ11εῖα: Όαί πΠείπετ 
ἔλετε Όὃε Ῥτορπεσϊες, 
ἴπεγ επα]] ΣΑ]; τηε- 
Τλετ ἔπετε ὃε ἑοηρπες, 
{παν 5ΞΠβΗ οεβεο; τΠε- 
ἔπες ἴΠετε ὂε Ἐποτ- 
1εᾶρε, 15 επα]] παπ]ςῖι 
ΑΠΑΥ. 9 Έος πε Ἐπον 
ἄπ Ῥαχί, Απᾶ ντε Ῥτο- 
Ῥπεςτ ἵπ ρατί. 10 Ἐπε 
πππειπ ἔπαῦ πΏλοὮ 18 
Ῥετξεοῦ {5 οοταθ, Ἠεπι 
τικ πτἨῖσὮ 15 1η ρατίς 
5Πα]]1 Τε ἄοπο απαγ. 
11 ΊὝπεπ Ττγες Α οπΊ]ᾶ, 
1 6ρακε 5 5 οπ]]ᾶ, 1 
ππάρτείοοᾶ α8 ομᾶ, 
1 τποπεΏξ 85 5 οπΙ]ᾶ-: 
Ὅαῦ ππεηυ Τ ὈθοβταρῬ 
τηβτι, ἶ Ῥαῦ βπγαΥ «Ώ]]4- 
15Ἡ {πῖπσε. 15 Ἐοτποτ 
πγε 5εε ΤΗΤοαΡἩ 4 Ρ18Ε8, 
ἀατεὶγ; Όαί 1πεΠ ξαςθ 
Μο 2408: πουν 1 Ἐποτ 
ἆπ ρατὲ; Ὁτίίπετ 5Ώς]1 
1 Ἐποπ ετε 5 9ἶεο 1 
Άτα Ἐπιοππηπ. 15 Απᾶ 
που αΏ]ᾶείη ΕΠ, 
Ἠορε, ολατῖψ, Ίπεβθ 
ἔητεε; Ὁταί {πρ ρτεαί- 
εςς οἳ ἔπεςο {6 οπατῖ{γσ. 

πΤΥ. Ἐο]]απ αξίετ 
οπασῖΨ, απᾶ ἀεεῖτθ 
επῖτίνα]  οἶπ, Όπο 
ταῖποτ Ίἴπαῦ γε τηςγ 
ΤΤΟΡΗΕΞΤ. 2 Έοτ πε ἴπαῖ 
ερεαξείπ π Απ 1π- 
Αποιωπι Τοηραε ερεθβξ- 
εἴΏ ποῦ ππ{ο Ώ]εη, Ὀα{ς 

Ρ κἂν τα. 4 κἂν Ττα. χ µεθιστάναι 1 πττ. 35 οὐδέν Εαν. ᾖἵ κἂν ΤΤτΑ. τψωµίζω Ε. 
π κἂν ιβ. Σκαυθήσοµαι 1 πα] Ῥελραντιεά εο- 7 οὐθὲν τ. Σ[η ἀγάπη] ΙΤτΑ. ἃ συν- Τ. 
ὃ πίπτει ΙΤΊτΑ. 51δε]1τ. ἆ--- πότε ΙΤΊτΑΥ. 5 ἐλάλουν ὡς νήπϊἰος ΙΤΤτΑΜ. ᾖ{ἵ εφρόνουν 
ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος ΙΤΊτΑ. ε--- δὲ Όαξ ΙτττΑ. 



μ60 
πηζο ἄοᾶ: Σος ποπΙΑΠ 
ππάρθτεζαπᾶθῦα Λίπι; 
1ιονγυεῖδ Ίπ ἴπο αρἰτἰῦ 
Ἱιθ βρθακείἸ πιγβύοτῖθβ, 
35 Βαπὸ Ἡο {παῦ ΌῬτο- 
Ῥπεβῖθί]ι βροα]κοῦἩ απ-, 
Το πιθπ {ο θάΙβοβ{ΙοΠ, 
Ἀπηᾶ οχἹοχίβθῖος, ϱπά 
οοπιξοτῦ. 4 Ἡο ἰπαῦ 
Ερεθκοίµ ἵπ απ ΠΠ- 
Ἀπποιοη ὕοπραο οἀ]Ποία 
Ἠάπαβο]ξ; Ῥαῦ Ἡο ἐπαῦ 
Φτορηββίεῦι οἀϊβοία 
1πθ οΏιτοἩ., ὅ 1 ποπ]ᾶ 
{λαῦ γο 81] βρα]κθ να 
ἑοπραθβ, Ὀτπὸ ταῦμες 
4αῦ ο Ῥτορλ]οβῖθᾶ: 
Ξ0Σ ρτεαῖες ὃς Ἠθ ἴλαῦ 
Ῥτορηθθίθιἃ ἴπαια ο 
τπαῖ ερθακοῦι πΙἩ 
ΦοπρπθΒ, ϱοχοερύ ἩἎθ 
ἀπίθερτοῦ, {παῦ ἴπο 
ομἩατοἃ ΤΙΑΥ τθοεῖνθ 
εαϊεγίηρ. 6 Νου, Ώχθ- 
{Ἠτοῦ, 15 Τ οοπ1θ ππίο 
γοα ερερκῖπς τν 
άοηραςς, ππαῦ εἩα]] Τ 
Ῥχοβῦ γοπ, οχοορῦ Ι 
ΕΠα8ΙΙ εροθκ ἴο τοα 
οἶί]ος Ὀγτογε]αίήοπ, ος 
Ἱγ Ἐποπ]οᾶρο, ος ὮΥ 
ῬτορβθαγίπΕ, ος Ὦτ 
ἀοοίσίπορ ΤἸ Απάθτεαπ 
ἐΠίπρ ποπ Ἠ{θ 
ρ]νῖπρ βουπᾶ, Ὑπείπες 
Ῥϊρο ος ἩβΓΡ, θχοθρί ΄ 
1Π6Υ ρ]το ϱ ἀῑθλποίίοα. 
1π 1ἴπο βοππᾶς, Ἠου 
ΒΠα]11809 Κποση λα ῦ 
18 Ῥὶροᾷ ος Ἠβτρεά 2 
8 Έοχ 1ξ 119 ὑταπαρεῦ 
μὶνο απ ὭἨππορσίαϊπ 
βουπᾶ, ὪἩο βΏθ]] Ῥχο- 
Αθ ὮἨ]πηβεΙξ ο πο 
α0ἲ]θ Ρ 9 Βο Ι1κθυγΙ5θ 

Υθ, οχοορί το πἴζετ Ὁγ 
{ο {οπριθ Ποτᾶβ ΟΒΒΥ 
το ο ππάετβἰοοᾶ, Ἠοι 
ΒΠβΙ1 18 Ῥθ ποπ Ώ σας 
48 Βροκοπ 2 5ος 7ο βΕα]]. 
Εερθβ]ς ἰπίο 1πθ αἲχ, 
10 Τπρτθ ατθ, 15 ΤΙΒΥ 
Ὦθ, 5ο πιβηΥ Κἰπᾶς ος 
νοίοθα ἵπ ἴπο ποσ]ᾶ, 
απᾶ ποπθ οἱ {μθπι {8 
νπζποαῦ βἱρηπίΠβορ[ίοἩ., 
11 Τμοσθβοσ 11 Κπιοπ 
ποῦ ἴπθ παιεβπίπρ οἳ ἴχθ 
νοῖορ, Ι ελα] Ὀ6 απίο 
Ἠΐπα ἐπαῦ ΕΡθΑΚείἩ ο 
Ῥατρασίαη, απᾶ Ἡθ ἐπαῦ 
Εροακοία αλαῖ ὃε 8 
Ῥατζατίαπ απίο πιο. 
19 Έπνεπ 8ο 70, 20Γ88- 
ΣΩΠΟἨ 98 79 8ΓΘ ΖΘ6Α1οἱ8 
οἳ ερἰτῖίας] σύέε, 5οε]ς 
ἐπαῦ το παβγ ἐχοε] {ο 
πρ οἀϊεγίηρ οἱ ἴπθ 
οἈπτοπ. 18 ΓΠπογθξοσθ 
1θὺ Ἠΐτα ἐλβί βροακοῖἩ. 
ἵπ η τος πι ἱοπριθ 
ΡΤΑΥ ἴπαῦ Ἡρ τπβΥ ἵπ- 
ἑθτρτεί, 14 Έοτ 1 Ι 
τας ἵπ απ π]ηποισπι 
ἔοηραε, τιγ ϱρὶτ]6ρταγ- 
οἵἩ, Ῥαῦ ταν υπάε- 
βἰαπᾶῖπρ ἱς υηδταϊ ξα]. 
16 Ἠγπαῦ ἶς1ὲ πεπ  Τ 

Ἆο- τῷ ΗΤΤΑ]. 
{λθ εουηᾶ 1, 
Σ [γὰρ] 11. 

ἃ σάλπιγξ φωνὴν Τ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α., ΧΙΥ, 

ἀνθρώποις λαλεῖ, ἀλλὰ Ἀτφ! θεῷ' οὐδεὶς,γὰρ ἀκούει, πνεύματι 
πο χαθπ. ΕΡεΑΚΕ, Ῥαῦ {ο θοᾶᾷ: ἔογποοπ ἍΊθατα; 3Ίπ δαρίτίς 

δὲ λαλεῖ μυστήρια" Ὁ ὁδὲ προφητεύων, ἀνθρώπὸις λαλεῖ 
ατιιέ Ἡθ 5ΡοβΚ5 ταγβίθτίθ, Επί ο ἴπαξ ῥῬτορ]θείθβ, 10 ταεπ. βΡρεακς 

οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν. 4 ὁ λαλῶν 
[Πβος] Ὁπϊ]άϊπρ πρ απᾶ εποεοασβρεπιθηῦ θηΠᾶ .οοπβο]αίίστ, Ἠο Επαῦ ϱροακ 

Ὑλώσσῃ, ἑαυτὸν οἰκοδομεῖί ὁ-δὲ προφητεύων, ἐκκλησίαν 
ΨΙΤΗ Ὢ Τοπρας, ἨϊτηεθΙξ ᾽ Ῥαϊ]ᾶς πρ; Όπί ο ἐλαῦ Ῥτορμοβίθϐ, [πε] αοεοχαδ]γ 

» -- ελ - - 

οἰκοδομεῖ. ὅ θέλω.δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον 
Ῥπ1]ᾶρ πρ. Νοπ 1ἀερβτο αἲ σοι ᾖο ερεα]ς πΙ{Ἡ {οηπραθϐ, ᾿ΤΑἴἨες 

Ν / . 

δὲ ἵνα προφητεύητε: μείζων Ἰγὰρ! ὁ προφητεύων ἢ 
αραῦ ἐπαῦ γο εποπ]ᾶ ῥχοριθςγ: “ρτοβίας «4ος [18] Ίο ἴλαῦ Ῥτορλμοθίθ λαχι 

διερµηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκ- 
ππ]θςς Ἡθ ϱποπ]ᾶ Ιπήοτρτοῦ, {πα ἴμο - θε- 

6 ΣΝυνὶ!.δὲ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω 

ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ 
Ἡθ ἔλαί 6ρερκς πΙἩ οηραςς, . 

κλησία οἰκοδομὴν λάβφ. 
Βοπιρ]  ᾖὈῬαϊ]άϊπρ αρ τηαγ τεοεῖτο. Απά που, ΌὈτθίἨτεπ, 1Ε Ἡ οοπαθ 

ε ” ” ΄ -. μα . πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς, ὠφελήσω, ἐὰν μὴ 
νο ψοι ΙΑ ὕοπραθα ΕΡΘΑΚΙΠΡ, π]αῦ οι ἍΕἰβ]] Τ Ῥτοβί, απ]εββ 

« - ΄ Ἁ μα) Ὕ / Ἁ . ΄ Ἀ 1. 

ὑμῖν λαλήσω ἡἢ ἓν ἀποκαλύψει, ἢ ἔν γνώσει, ἢ ἔν προ- 
{ο γοα Ι ϱΏς]] ερθα] οἱίηθτ η ᾖτθγε]α!ῖοἩ, ος ἵπ Κποπ]εᾶρο,ος ἵπ ἍΤῬτο- 

φητείᾳ, ἢ Ιἐνὶ διδαχῷ; Ἱ ὅμως τὰ ἄψυχα Φφωνὴν διδόντα, 
μεσο, ος ἵπ ἍᾖΤἴθβοπῖηπρ 2 Ἔτου 149]εβς ὑπίπρα Α ϱοαπά ἍΕἰνίπρ, 

εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν Ἀτοῖς φδόγγοισὶ 
πλοίο ῥΡΐρθ ος ΊΑτῥ, 1 ἀἰδιϊποξίοτι {ο ἴπθ πουπᾶς΄ 

μὴ.δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαρὶ- 
119Υ ρῖτο ποῦ, ἨἩοιυ ἍΕΠΒΙ ϱο Ἐποππα ἴπαι ἍὮΛῬεῖπρ Ῥὶρθᾶ ος Ῥοΐαρ 

ζόμενον; ϐ8 καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον Ἀϕωνὴν σάλπιγξὶ δῷ, τίς 
ἀατροά Ἔοχςαβ]ο ᾖξ ΑΠ πποθτίϐια βοαπᾶ κα ἰχαπαροῦ΄ ρῖτο, ππο 

παρασκευάσεται εἰς πόλεμον; 9 οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς 
ΕΠΒΊ1 Ῥτορβτο Ἠ]παςε]{ Τος πατὸ Ἡο Ἅ8ἱο 7ο, ΤὮΨ{ηθαβπς οἳ ἴπθ 

γλώσσης ἐὰν.μὴ εὔδημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ 
«Ὅοπρπιθ ππ]θβς Απ Ιπίθ]]βίρ]ο 6ροθοἩ 79 ρῖτθ, Τοπ ΒβΠαΙΙ ο Κπονηπ ἐπβί 

λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἲς ἀέρα λαλοῦντες. 160 Τοσαῦτα, 
Ῥεΐπρ βροκεαηῦ -οτ γο πι] ρο”1π{ο [3 μμθ] “αἲς λβρθαΚίηᾳ, Βο ΠΙΑΠΥ, 

εἰ τύχοι, γένη φωνῶν 9δἐστινὶ ἐν  κόσμῳ, καὶ οὐδὲν Ραὐ- 
15 τααΥ Ῥθ, Κἰπάς οἱ βοαηᾶςβ {Πετθ το 1π [πο] ποτιᾶ, Απᾶ ποιθ οξ 

τῶν]. ἄφωνον' 11 ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν 
Ίπεπι πλ πουῦ [άἱςΙποῦ] εοαπᾶ. 1Ε ἰπετοέοτο 1 Κπον; ποῦ {Ἠθ Ῥοσγες 

τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ Ἅλαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ 
οἑ ἴπθ βοιπᾶ, 1 5ΠαΙ] ο {ο Ἠϊπι (παῦ εροακβ Α Ῥατυατίθυ; απᾶ Ἠθ επαῦ 

” να ΄ ει . - [ 

λαλῶ», ἔν ἐμοὶ βάρβαρος" 12 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί 
ΒΡθαΚ8, ος πιο 5 "Ῥατρατίαη, ' 5ο 4ο 7θ, Αἶποθ «επιπ]ουό 

ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε 
γθ8βτθ οἱ βρῖσῖ{β, 30ΟΥ ᾖἵμο ὈῬαΠᾶίπρ πρ οΕίΠθ αββοπιο]ν δεῖ 

ἵνα περισσεύητε. 19 ΔΔιόπερὶ ὁ λαλῶν γλώσσῃ, προσευ- 
1παῦ γο πιαγ αὐὈραπᾶ., ΊΓπετοξοτθ Ἡθ ἴλαῦ εΏθα]κς πζἩ Αα {οπραθ, «1θῦ Ἠΐπι 

χέσθω ἵνα διερμηνεύῃ. 14 ἐὰν.'γὰρ' προσεύχωµαι Ὑλώσσφ, 
Ῥταγ  ἵἴπαί Ἡθ πιαγ Ιπ0ετριοῦ, Έος 1Ε 1 Ρταγ ππὶτλ α ἴοπριθ, 

τὸ. πνεῦμά.µου προσεύχεται, ῥὁ.δὲ.νοῦς-μου ἄκαρπός ἐστιν. 
ΣΑΥ ερ]τ] 6 ΤΓΑΤΒ, Ῥαΐταγ απάετείαπᾶῖηρς πη Στα {α] 18. 

16 τίἰ οὖν ἐστιν; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξοµαι 
ποὺ ἴμου {02 1 η τα ὙππἹπίπο οΒρὶσϊό, 5 3ΗΙ ρτασ 

δὲ καὶ τῷ νοϊ" ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ 
31 Συ] “ρταίθθ αραῦ ϱ1βο υτἩ ἴπο ππᾶρτείαπαπρ. Ι πὶ]] ρχβίςο ὦΙἉ {πο Βρϊτϊς, 

πι τοῦ φθόγγου οἵ 
4 διὸ ΕΤΤΤΑ. 

κ ψῦν ΙΤΊΣΑΥΓ. 
ο εἰσὶν ΙΤΤτΑΤΓ. 

1 δὲ αΏᾶ ΕΤΊτΑ, 1 ἐνπ[τε]. 
Ρ --- αὐτῶν 1ΤΤτΑΤΨ. 



Ἕπ ων 

ΧΙΥ. ΙΙ σΟΒΙΝΤΗΙΑ ΝΑ. 

"δὲ" καὶ ᾿τφὶ νοῖ. 16 ἐπεὶ ἐὰν Ἱεὐλογήσῃς! πτῳ' 
αραῦ Α15ο σἰἩ ἐπο ππᾶεγβίαπ( πρ. Ἐ]κο 1 Ίποι ω]θςς ἍπτίίΕ ο 

πνεύµατι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς 
αρἰτὶο, πο ἴπαῦ β]118 Τμθ Ῥ]πσθ οἳ ἰπο πππείτιοίθοἁά Ἠοι 

ἐρῖ τὸ ἀμὴν ἐπὶ τῇ.σῇ.εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις 
ε]α]] Ἠθ ΞΑΥ 1Πθ Άππεα αἲ ΤΗ ρἰνίης οἳ ἵπαπχς, 5ἶπορ Ὑπαῦ ἴποι 5αγοςδί 

οὐκ οἶδεν; 17 σὺ μὲν.γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, Τάλλ’! ὁ ἕτερος 
Ἡθ ΚΠοπ/Α ποῦ Έου ἴποι ἰπᾶθεά πο] µρἰϊνοδυ ἱπαπχα, Ῥαέ Ἅἴπο οἰπογ 

οὐκ. οἰκοδομεῖται. 18 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ µου,' πάντων ὑμῶν 
18 ποῦ Ὀπ1]{ πρ, 1 (παικ Ἴςοἆ ΛἨηΠψ, ἍΤλαπ δα] δοξ 19γοια 

μᾶλλον Ζγλώσσαις λαλῶν' 19 "ἀλλ" ἐν ο. θέλῳ πέντε 
Απο πι Ἡ "ΡοἩριθς βρεακίπρ; Όπου Ίπ [πε] αβεεπαὈΙγ 1 ἀεδίτο Άγο 

λόγους ὑδιὰ τοῦ ου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους 
πγογᾶς ο Ίο Βροαῖς, Ἰἴπαῦ 81ο οἴπεΓβ 

κατηχήσω, ἢ µυρίους λόγους ἔν γλώσσῃ. 390 ᾿Αδελφοί, μὴ 
1 πιητ ἠπείγαοῦ, ἴλαπ ὕεη ὑΠοιβηπᾶ ποτά ἵπ β {οηρβιθ. Ἑτείπτεη, ποῦ 

νοόοἳ 
3μπάετείαηάϊηρ ᾿πιγ 

παιδία Ὑίνεσθε ταῖς φρεσίν' ἀλλὰ τῷ κακίᾳ νηπιάζετε, 
30Π1]άχετ 19 {π [σουτ] τα]πᾶς, ταῦ 1π πα] ο ῬβΌΘΒ; 

ταῖς. δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε. 21 ἔν τῷ νόμῳ Ἅγέγρα- 
Ὅαῦ ἵπ [γοισ] παϊπᾶς 3Εα]] ὄρτοσντι 119, Ίπ πο Ίαν ᾖδ ας ΌουηἨ 

πται, Ότι ἐν ἑτερογλώσσοις, καὶ ἔν χείλεσιν «ἑτέροιςι! λα- 
συτῖτίεα, Ἡν  «οἰλοχὔοπραςβ, απᾶά Ὦγ 3118 αρίμοετ 1 πΗ] 

λήσω τῷ-λαφ.τούτῳ, καὶ οὖὐδ' οὕτως εἰσακούσονταί µου, 
βρεαίς Ὅο ἰΠ]β Ῥεορ]ο, ΆΑπᾶ ποῦετεη {λιβ πι] ἐμογσ Πεας Ἡ18, 

λέγει κύριο. 329 Ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἶσιν, οὐ 
ΡαΙ{] [Πο] Τιοχᾶ. Μο ἴπαῦ πο Ίοπραες 1ος 9 δἶρι 8186, Ἡποῦ 

τοῖς µπιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις' ἡ.δὲ.προφητεία, 
Φο ὕλοςο (παῦ Ῥε]ῖοτε, Ῥαῦ ᾖἵο πο ππρε]ετοσς; Ῥαΐ Ῥτορησθογ, 

οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς Ἠπιστεύουσιν. 259 ἐὰν οὖν 
ποῦ {ο {πο ἹπΏθ]ΙΘΥ6ΕΙΑ, ΤῬαΐς {ο ίμορθο πα ἍὮοῬο]ετο, ΤΕ ἴπετε[οτθ 

πι] / θ " ς 3 / ε/ 7 Ν . 2 / " ΄ 6 λ. ́ 

συνελθῃὶ ἡἨἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ-τὸ.αὐτό, καὶ πάντες «γλώσ- 
3οόπαθ Σἰορείμογ 11Ἠ9 "αββρπιΏ]γ ἍπΒοΙθ ΙποπθΤρ]ῃβσθ, απᾶ 11 πα 

λ λῶ Π ” ἐλθ δὲ (δ - Ἆ » 

σαις ἁλωσι, εισε ωσιν 0ε ιόιωται ἩΠ απιστοι, 

{οηριιθς βποι]ά 6ρεα]ς, Άπά οοππο 1π. ππ]ηπβίταοἰεᾶ 9Π6ΘΒ ος Ἱπρε]ίετογε, 

οὐκ.ἐροῦσιν ὅτι µαίνεσθε; 394 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, 
π]] επογ ποῦ 5αγ μαι 7ο ηχο παβᾶ Ῥυ0 ἵε Β]1 ΤΓΟΡΗΕΡΣ, 

” ΄ ’ ” Ἆ α ΄ .᾿ , « .] ΄ 

εἰσέλθῃ.δξ τις ἄπιστος ἢ Ιδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάν- 
Ώπά εποα]ά σοπΏθ 1Π ΒΟΙΠΘ ππΌε]ίετες ος απ]ηξἰγαςἰθᾶ, Ὦθ 18 οομγιοῖεᾶ Ὦγ. 81], 

των, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων, 325 καὶ οὕτως" τὰ κρυπτὰ 
Ὢθ 18 εχαπι]πεά ὮὉΤΥ 8): Ἀπᾶ Ὥἵμις πε εοτείΒ 

τῆς.καρδίας. αὐτοῦ φανερὰ γίνεται καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ 
οἳ Πῖ5 Ἀθατό τημΏ]{εδί Τὓθοοππθ; Απᾶ πας απ προηυ 

πρόσωπον, προσκυνήσει τῷ θεῷ, ἀπαγγέλλων ὅτι 5ὸ θεὸς 
Πιῖς] ᾶᾳ09, Ὢ9 πΠ]] ἆο Ἡοπαββθ το ἄοά, ἀεο]ατίπρ ᾖ{ἴπαῦ αοά 

ὄντως' ἐν ὑμῖν ἐστιν. 
Ἰπᾶεεᾶ Απηοηρᾶµ τοι «18, 

96 Τί οὖν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος 
Ὑππαῦ Ὅπεπ Ἅᾖ10, ἍὈῬτείπτεη ἍἩὙἨΠεηΠ Υθ ΠΙΑΥ «0119 ΡοβείἩςς, Θ8ΟἩ 

μ. αν] λ Ν ” ὃ ) η -- ” η ΄ 

ὑμῶν' ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, 'γλῶσσαν ἔχει, ἀποκά- 
οἑτοα Β Ῥββΐπι ἍἨ88, ἃ Ἰεβοβίηπρ ας, ΑΒ οπριθ , Ὦ88, 8 109Υε- 

λυψιν ἔχει ἑρμηνείαν ἔχει πάντα πρὸς οἰκοδομὴν Άγε- 
βίο Ἓρ8, απ Ἱπζετρτείββῖοη Ἠάςδ. «ΑΙ (πηρε ἆοτ ἍῬπϊ]ᾶιηπρ πρ Ἰ1εῦ Ὦο 
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σι] Ῥτην π]τῃ {πε 5ρΙ- 
τὶς αλά Τ τν 111 ργηγ τν ει 
ἴπε απάοτέἑαπᾶ ἴιρ αἱ-- 
5ο: Ἰ πῖ]] αἶπρ τη 
ἴλθ αρἰτϊ6, απᾶ ΤΙ πν] 
βἶπρ σγτἩ ἴἩθ αηΏᾶε- 
βέαπάϊηρ α]ςο, 16 Ἐ]59 
πει έποα Ελα]ὲ Ῥ]9βΒ 
ση πο αρΙγ]ς, Ποπ 
ΞΏ]1 Ἡο ἰΠαῦ οσοαρ]θίἩ 
1μο τοοπι οἳ {πο πῃ- 
Ἱεητηθᾶ βΑΥ ΆΑππεη αὔ 
1Ἡπψ ρἰνιηρ οἳ {ΠπηΚα, 
βεοῖπᾳ Ἡθ ππάεγεἑαπᾶ- 
επ πού τ/παῖ ποια βαγ- 
εβί ᾖ 17 Έοτ ἴλοι γετ!]γ 
Ρϊτεςυ {παπ]κς πγε]], Όιιο 
19 οἵ πες {5 ποῦ οᾶ1βεᾶ. 
18 1 (πατπ]ς ταγ 6οὔ,Ι 
βρεα]ς πνἩ ἴοηριες 
1ΠΟΙΘ ἴπΠαηπ γε α]]: 
19 γεῖ ἵπ {πο πατε 1 
Ἰαᾶ ταΐΏες ερεα]ς Ώνο 
πγοτᾶς νη(Ὦ ταγ ππᾶει- 
εύαπάΙΏς, τπαῦ ὃψ πι 
υοῖσς Ἱ παρα Ίρβασ]ι 
οίπετβ 41ςο, Παπ ἴρῃ. 
ἡποπβαπᾶ ποτᾶς ἵτπ 
ΑΏ ΑΠπΑΠοωη Ἰοπσιθ. 
320 Ἐτείπτεηπ, Ῥε ηοῦ 
ομ]άτοη Ἱπ Ἅπαπᾶςί- 
εἰωπάίηρ : Ἠοπρεϊῖρ ἵπ 
πηβ]1ςς 8 ο οἩΙ]ᾶταπια 
τας ἵπ απάετεϊαπάϊπς 
ῶο πιεπ, 21 Τη ἴἨε Ιατν 
αν 18 νατϊθεα, Πα 
πιεπ ΟΓ οἴπετ {οπριθεβ 
ΆΑπά οἴπεν 115 νι]1 1 
Βρεα]ς ππίο [Πῖς Ῥοο- 
Ῥ]θ6; απᾶ γε {ος αἲ] 
τα γη] ἴπεγ ποῦ Ἠθεανς 
Ίηθ, ΕΑΙΤἩ ἴπο Τιτᾶ, 
22 Ἠ/πεταξοτε ΤοηρἹεΒ 
ΛΥΘ ΤΟΓ 4 εἱρη, ποῦ Το 
Ίμεπα (παῦ Ῥο]ετε, Ῥα6 
νο Ίπεπα {πας Ῥε[ενθ 
ποῦ : Ῥαΐς Ῥτορβερτίης 
δεγυεί] ποῦ Έοτ ἴπεπι 
τπαῦ Ῥο]ίετο ποῦ, Ῥαῦ 
Σο: Ίπεια πΒϊΙςεη ὮΤε- 
14616. 29 14 ἰπεταίοτο 
1ηπθ πυΠο]θ οἨΙτοἩ Ὦθ 
«ΟΠ1θ {ορείΏςχ ΙΠπῖο ΟΠ8 
Ῥ]αοσθ, απά αἲ] βρες 
ΠΠ Ίοηριες, απᾶ 
ΊἨΘΓΘ «ϱοΠΏ1θ ἵπ {λος 
ἴλαί αγε ἀπ]εβτποεᾶ, ος 
ἍαπΏεΙΙετετε, νη]] 1πεν 
ποῦ ΒΑ ἴπβῦ γε ατο 
παρά 24 Ῥαο Ἡξ αἱ 
ῬΤΟΡΠΘΕΣ, αμᾶ ἴπετθ 
ο0ΠΠ8 1η 0πΠ9 {Πβί Ῥε- 
Ἰετεί] ποῦ, ος οπε πτ- 
Ἱεαργηεᾶ, Ἡε 18 οοπτῖης- 
εἆ οἳ ϱ11, Ἡε 15 ]πάρεᾶ 
οἳ 1]: 25 απᾶ ΤΠτβ 
Άτθ {πο βθοτείΒβ οἳ Ηἱ8 
Ἠεατύ ταβᾷρ παβη]1εβῦ ; 
Απά 5ο {α]ήπρ ἄοντ 
οἳ ᾖ5 ορ Ἠθ' πΙ]] 
πυοτεμῖρ ο, απᾶ τε- 
Ῥοσῦ ἐμαῖ ἄοἀἹβδίπτοα 
οἑ ς ἱταίἩ, 

26 Ἠονν 18 19 1πεη, 
Ὀτείητοηυ 2 πλεπ 7θ 
6ΟΠ1ΙΘ οβείμετ, ΘΥΕΙΥ 

5-- δὲ τπτ]. ἵ--- τῷ ἴπθ Ε. 
1ΤΊΤτΑ. α ἀλλὰ τπτ. 
5 ἀλλὰ ἹππτΑ. 
γλώσσαις 1ΤΊΛ. 
1 τ{Α]. 

5 εὐλογῇς ΙΤΤΤΑ. 
σ--- µου αΙΤΊτΑΥΓ. 

Ὁ τῷ νοῖ ΤΊτΑΥυ. «ο ἑτέρων 'ΟἱΒΕΓΒ ΏΤΊτΑ, 
ἓ - καὶ οὕτως ΑΤ:ΤΤτΑΝΓ. 

1 αποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει ΙΤΊΤΑΥΓ. 

π --- τῷ (γεαά-πνευ. πια [πε] Βρ]τϊς) 
Σγλώσσῃ λαλῶ 1 βρεαἰ πη]ξἩ α {οΏριαθ 1ΤΤΓΑ. 

4 έλθῃ ουπηθ 1, 
Ε ὄντως ὁ (--- ὃ Τ) θεὸς ΙΤΊτΑΝΥ, 

Χ γινέσθω αΤΊτΑΥΝ. 

6 λαλῶσιν 
Ἀ-- ὑμῶν 
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οπθ οἳ του Ἠβίαπ α 
μονο Τια{Ἡ α ἀοοίτῖπο, 
11 Αα ἴοηρβαρ, Ἠαίπ ο 

χογο]α[ῖοπ, πα αἩ ἵπ- 
{οτρτούαθῖοπ. ' Τεῦ 1] 
Ίλίηρα Ὦο ἄοπο ππίο 
ολ ψιηρ. ο 1 αἩπγ 
της βρθα]ς 1Ὢ ΛΥ 14ὲ- 

ἵοπρις, Ιεί ἓί ὃς 
Ὁγ ἴνο, ος αὖ ἴμο τποςῦ 
ὃν ἴλἨτορ, απᾶ ἐλιαξ Ὁγ 
οοπσβθ; απᾶ 1εῦ οπο 
ἀπίρερτοῦ, 286 Ῥυΐ 1 
{πετο ΡοποἹπίθερτοίες, 
19ῦ Ἠΐτα Κοορ ϱ]επορ ἵπ. 
1Πθ οΏιτοἩ; απᾶ 1θῦ 
Ἱΐτα βροβζ ἴο Ἠπαβο]Η, 
Ἀαπᾶ ἴο οά. 29 Τεῦ 
Ὅμο Ῥχορποίς βρεβ]ς ὕνο 
ος ἴπτθε, απᾶ 1εῦ πο 
οἴποχ ]αᾶρο, 90 Τὲ απ 
ἐλύπᾳ Ὦο τεγοβ]εᾶ {ο 
Αποΐηες Ὅπαυ αἰθοία 
ΤΥ; 1εῦ ἴπο Εταῦ Ποιᾶ 
Ἠ18β Ῥθπςθ. 9] Ἐοχ το 
ΧΩΑΥ 1] ῬτορΏθβΥ οπθ 
Ὦψ οἩς, ὑλαῦ 81] τηαΥ 
ΊθατΏ, θηᾶ αἲ] πιαν ῶθ 
οοπαξοτ{θᾶ. 65 Απιᾶ ἴπο 
αρϊὶτΙε5 οξ ἴπο Ῥτορπεί5 
Άπθ εαρ]οοῦ {ο Όλε Ῥτο- 
ῬΠείβ. 35 Έοτ αρά 16 
ποῦ {λο αι]ογ οἳ σοι- 
118191, Όπ{ οἳ ρε8σςε, 88 
49 α]] οΏιχο]λες οἳ ἴπο 
Βαϊτῦς. 

94 Τιθῦ γοισς ΠΟπΠΙΘΩ 
Ἔοερ Αἴ]επου 1η πο 
οπατο]μες : 2ος 16 1 ποῦ 
ρεγπαϊσιθᾶ τιηίο ἴπεπε 
το βρεαῖς; Όας {Πεν ανα 
οοπιπιαπάρά νο ῶθ απι- 
ἀ4εσ οὈθάῖοπσε, 45 31569 
βα1{π {9 Ίαν. 355 Αά 
1ξ ἔπεγ π1]] Ίδαχη 4ΠΥ 
τηαΐαρ, 1εῦ ἴΠοτα ας 
{Παῖτ ἩἨτπβραπᾶρ αἲ 
Ίοίηρ :40Υ 16 19 4 ΒΗΑΤΩΘ 
30Σ ΠπΟΠΊΕΠ {ο ερεακ 
1π 1Άο οπατοἩ. 

36 ὙΓηπῦὃ οαπαθ ἴἨθ 
πποτᾶ οἳ ο οιῦ Έτοπα 
σου 2 «ΟΓ οΛΊΠθ 16 πηῖο 
γοα οπ]γσὀ 37 Τὲ απΥ 
ΤΗΛ τΠ]π]ς ἨΙπαβθ]Ε {6 
Ὦο6 α Ῥτορβθῦ, ος ΕβΡὶ- 
τ]υυα], 1ες Ἠϊτα Ἀο- 
Ἐποπνη]εάρο ἴλαῦ ἴ]ο 
τηπρε (πα 1 ντ] πἩ- 
το γοα ατθ ἴπο σοπι- 
τηρπάπιεηίβ οἳ ᾖ1πθ 
}ιοτᾶ. 958 Βαΐς 1 αηγ 
ΤΙΑΠ Ὄθ Ἰρποταπῦ, 1εῦ 
Ἠϊτι ο ἍἈἹρποχαπῦ, 
39 ΤΓΠετθίοχα, Ὀτοίῃ- 
τθη, οοτοῦ ὕο ΡΤΟΡΗΘΒΣ, 
θά ΕοτΏ]ᾷ ποῦ ἔο βΡεΘΕ. 
ππζἩ ἴοηραςς. 40 Τιοῦ 
9] {Ππῖπρς Ῥο ἆοπο ἆθ- 
οεη{]γ απᾶ 1η οχᾶστ, 
ΧΥ. Μοτεοτες, Ώχδ- 

ΊἨτεπ, 1 ἄθο]ατο ααπῦο 
ο 1πθ μοβροὶ π]]οϊ 

Ῥτθβαολθά ππίο το, 

ΠΡΟΣ ΚΓΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. 

νέσθω.ὶ 27 εἴτε γλώσσφ 
ἄοπο. 

ΙΣΙΝ, ΧγΥ. 
τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ 

1 πτἩ Α ἴοπραθ ϱπγοπε βρεαχ, [168 14 96] Ὁ} Ἅπο ος ἴμα 

πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ µέρος, καὶ εἷς διερµηνευέτω. . 328 ἐὰν δὲ 
πηοβῦ φἨτεθ, ΑΠᾶ 1ΠβΠΟΟΒΒΒΙΟΠ, απᾶ "οπο ᾖ1]οῦ Ιπετρτοί; Ὅ απᾶ τε 

μὴ -ᾗ ᾿διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ’ ἑαυτῷ δὲ 
ἴπεχε Ὀο ποῦ απ Ἰπ{εχρτοίας, 16έ Ἠΐτα Ῥο β]οπὸ ἵπ ΑΏ βββοτωΡΙσ; απᾶ το Ἠἰπαβο]ξ 

λαλείτω καὶ τῷ θεῷ. 39 προφῆται.δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλεί- 
166 Ἠϊπι βρεαῖς απᾶ 7ο ᾷοᾶ, Απά Ῥτορμείβ Ἅπο "ος “ηγεθ χ]1ο6 

τωσαν,΄ καὶ οἳ ἄλλοι διακρινέτωσαν' 90 ἐὰν.δὲ ἄλλῳ 
αρεαῖς, απᾶ "ο 5οἴλἩοτβ 1168 ἄϊεοετη, Ῥιαό 1 1ο αποϊπες, 

ἀποκαλυφθῇ  µκαθηµένῳ, ὁ- πρῶτος σιγάτω. 81 δύ- 
Σοπου]ᾶ “99 δᾳ, «τετο]α οι λαἰσέῖπρ γ, 31ο "Βτεῦ ἍΙεί Ῥο ἴ]οπέ, 3Ύ9 

νασθε γὰρ καθ ἕνα πάντες πβῥοφητεύειν, ἵνα πάντες µαν- 
βρω ΖΟΥΣ Όπθ Ὦγ 9ΠθΘ 811 ὮΣΟΡΗΘΑΥ, τπαῦ α]] ΙΠΑΥ. 

θάνωσιν, καὶ πάντες παρακαλῶνται 99 καὶ πνεύματα 
Ίθατῃ, απᾶ 811 1ηΑΥ Ὦο οχΏοχθεᾶ. Απᾶ ΕΡΙΤΙΕΒ. 

προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται" 99 οὐ.γάρ ἐστιν. ἆκατα- 
οἳ Ῥτοραείβ ᾖΤο ΡΓΟΡΗΕΙΒ 8το παᾖ]οοῦ, Έοχ Οποί 1Ἠθ3ς ᾿ 5οϱΕ74ϊβ- 

στασίας ὁ θεός, Πἀλλ᾽Ι εἰρήνης, ὡς: ἐν πᾶσαις ταῖς ἐκκλησίαις 
ΟχΓ46εΣ 41Π9 δᾳοᾶ, Ῥαξ οἴρεισ, ϐ8 η 811 119, ᾿ΒΒβεΠιΡΙΙθ8 ΄ 

τῶν "ἁγίων. 
οξ {πο ββϊπίβ, 

94 ΑἱΙ γυναῖκες οὑμῶν' ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάγωσαν" 
Ἅοπιεα Ίγους Ἰ ᾖΊἴ Ἀδεεταβ]ήος 16εὐῦ {Ἠθπα Ῥο βἴ]επί, 

οὐ.γὰρ.Ῥέπιτέτραπται! αὐταῖς λαλεῖν, πἀλλ᾽ὶ αὑποτάσσεσθαι,ὶ 
Σ0ὲ 10 15 ποῦ α]]οπνθᾶ Μο ἴπεωι ἴο ϱΡεΑΚ; τας το Ὦο ἵτ αῬ]εοῦΊοἩ, 

καθὼο καὶ ὁ νόμος λέγει. ὃδείδὲ  ῄτι . μαθεῖν θέλουσιν, 
βοοοχᾶΙπρ 88 815ο πο Ίαν ΒΗ75. Ῥαἳ 1 αηγΠαηπρ ἴο]θβση ἐπογ πδα, ἳ 

ἐν.οἴκῳ τοὺς.ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν' αἰσχρὸν.γάρ ἐστιν 
αἲ Ὠοπιθ ᾖλποῖτοντ ἍἩΠιαςραπᾶς. 1εῦ ἔπεπα µε; 40Υ αβΏβπΙαθ Ἅᾖ 18 

εγυναιξὶν ἓν ἐκκλησίᾳ λαλεῖν.ι 
ΣΟΥ ποπιει Ἰτπ ΑΒΕΕΠΙΡΙΨ ἴο 5ρθα]ς, 

96 Ἡ ἀφ' ὑμῶν ὁ λόγος, τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν; ἢ εἰς ἡμᾶς 
Ὃς΄ 3ΐτοτα “γοα 350π9 «ποτά 108 "4οάᾶ "ποπῦ "οαῦ, ος ἵἴο τοι 

μόνους κατήντησεν; 97 εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ 
οη]γ ἀἷᾶ 15 αχτῖτο 1ξ ΑΏγοπο {Πίπκ α Ρτορβοῦ 1ο 7ο ος 

πνευματικός, ἐπίγινωσκέω  ἃ ράφω ἡμῖν, ὅτι "τοῦ" 
αρ]τιθυη], 16ὐ Ἠϊπα τεοορπῖπο {πο ἐήπρι Τ πχίτε Ίἴοτοι, ἐπδῦ οἳ ἴθ 

κυρίου 'εἰσὶνὶ Τἐντολαί Ἱ 968 εἰδέ τις ἀγνοεῖ, ῄἹἀγνοείτω." 
Τιονᾶ Ἅλαεγ 4τθ ΟΡΠΙΤΙΡΠ6Ρ, Βαῦ 1 αγ Ῥε 1ᾳποταπέ, 1εῦ Ἀϊπι ῬθἱρποταπΕ, 

99 Ὥστε, ἀδελφοίξ, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν 
9ο ἐπαῦ, Ὀτείπτε, ῶο επια]οας Ὅο ῬτοΡΗΘΒγ, απᾶ {ο βΡρολ]ς 

Σγλώσσαις μὴ.κωλύετε.' 40 πάντα” εὐσχημόνως καὶ κατὰ 
πὶ(Ἡ ἵοπσιαθϐ ἄο ποῦ Σοσρίᾶ, ΑΙ Πηρβ ΛΤῬθσοοπΙπβΙσ Απά γνήα 

τάξιν γινέσθω. 
οχᾶος Ἰ19θί Ὦο ἀἄοπθ, 

νο πο ο. Ξ 
15 Γνωρίζω.δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃὉ εὐηγ- 

Ῥπό Ττιακε ποπ Τογοι, Ὀχοίητει, ᾖΊπο ριπᾶ τιάιπρβ πἨίοα Ἱατῃ- 

γελισάµην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε, 
ποπποσθᾶ. ὕοσοι; πΠΙοἩ 8189. γθτεοθὶτοᾶ, 1π ν/ΠΙοἩ β1βο Ἅ7θβίαπᾶ, 

ι ἑρμηνευτής τητ. 
9 --- υμων ΕΤΊτΑ. 

18 1 ΤττΑΥΓ. 

Ῥ ἐπιτρέπεται ΤΑ: 
τηνναικὶ (9 ΨΟΙΗΛΠ) λαλεῖν ἐν ἐκκλησία 1ΤΊτΑ. 

σ ἐντολή α οοπωτοθΏᾷ 1Ι[Α] ΤΝ; --- ἐντολαί τ. 
α -Ε µου ΤΩΥ (Ὀχείμτο) [ε]ττι[Α]. 

τι ἀλλὰ ΤΤΤΓΑΤΥ. π ἁγίων, αἱ (γεαᾶ νεγδε 98 ]οϊπεᾶ ἰο νεγεε 94) αωτ. 
4 ὑποτασσέσθωσαν ]εῦ ἴπεπη Ὀο 1η 5αΏ]θοῦίοΏ 1Τήτ. 

.--- τοῦ (γεαὰ οἳ [11πε]) αι τττΑΊ. ἵ ἐστὶν 18 - 
Ἡ ἀγνοεῖται Ὦε 18 ]ππογεά ΙΤ. 

7 μὴ κωλύετε («- ἐν [1]ὰ) γλώσσαις Η11τΑ. 5 -- δὲ 
Ῥυς (αἲἱ 01168) αμτττΑΥ’. 



ΧΥ. Ι σΟοΠπΙΝΤΗΙΑΝ ΑΡ, 

2 δι οὗ καὶ σώζεσθε, Ἁτίνι λόγῳ δεὐηγγελισάμην' ὑμῖν 
Ὦγ πο π]κο ύθ αχό Ὀοῖπς φηγεᾶ, Σσγ]ιαῦ ὅσνοιά ΣΙ Διηποιιποσά. Σιο σοι 

εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. ϐ Παρέδωκα.γὰρ 
α1Ε 35ο Όπο]ά "Εη56, αλλ]ο»ς Ίπ γαῖπ 7ο Ῥο]ετες, Έος 1 ἀειίπετεά 

ὑμῖν ἐν ποώτοις, Ὁ καὶ παρέλαβον, ὅτι χοιστὸς ἀπέθανεν 
ἲογοι ἵπ (πο Ετευ Ῥίασο, /ηαῦ π]5ο 1 τεουϊτος, πα Οδ ἀῑσά 

ὑπὲρ τῶν.ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ' κατὰ τὰς γραφάς' 4 καὶ ὅτι 
Σου ου. 5ἶη», ποσοτάἵης ο ἔπο ΒοτῖρίιχοΒ; Απᾶ μας 

ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ “τρίτῃ ἡμέρᾳ,ὶ κατὰ τὰς 
Ἡο να» Ὀιιγίεᾶ ; πιά λα ῦ Ίο Ίνας χηῖσοά ἴπο Ἁἐπῖτά ἆἀπγ, αοοοτάῖηπρ Γο ἴπο 

γοαφάς ὅ καὶ ὕτι ὤφθη Κηφᾷ, Πεἶταὶ τοῖς δώδεκα. 6 ἔπειτα 
κοΙρίΙιοδ; απά ελαῦ ο αρροατεᾶ {ο Οερλη5, ἴποιμ Το ἴπε {πνο]νο, Τπεν 

ὤφβη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ 
πο πρμοπτοὰ {ο πΌοτο ἍΆτο Πυιπάτεά Ῥνείηπτεα καἲ οπς6, ο ποσα {μθ 

επλείους!ὶ µένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς.δὲ [καὶ ἐκοιμήθησαν. 
Ρτοαϊος ραις τθΏιαῖπ απο] Ώηρπ, Ῥμέ 6016 Ἅ4ἱ5ο Ἅ8το Σ8Ι]ΕΠ αεἱθερ. 

τν » ῃ , οα Ἱ , λ : - 
Π ἔπειτα ὤφθη ᾿ἸΙακώβῳ, "εἶτα" τοῖς ἀποστύλοις πᾶσιν. 

Τ]ιοπ Ἆς πρρεπτθοᾶ Το ζ1Π165; ἴπεπ ᾖἹο "ϊμπο 5αΡροςί]ος αθ]]; 

8 ἔσχατον-δὲ πάντων, ὡσπερεὶ τῷ.ἐκτρώματι. ὤφθη κἀμοί. 
Βηιὶ ]α56 οἳ α]], 88 Ὅο 5ηΏ αὐοχ!ίοἨ, {θ αρρεβτεᾶ αἱδο ὕο πηθ, 
ΑΙ , , ε "χ νι .δ.. ΄ εν μ ον 

Ὁ ἐγω.γάρ εἰμι ὅ ἐλάχιστος τῶν ἁἀποστόλων, ὃς οὐκ.είμὶ 
Έοττ Άπι Τμθ 1επςῦ οξ ἴ]θ βρο»ί]ε5, πο απι ποῦ 

- ω { - ” , ΄ 3 [ά υ ” ΄ 

ἱκανὸς :καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν 
αυ {ο δε σα]]εᾶ Ἀροςί]ο, Όεσα15ε 1 Ρεγςοομίεᾶ 1ηο9 Α55οποὈ]Ιγ 

τοῦ θεοῦ. 10 χάριτι.δὲ θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι, καὶ ἡ.χάρις.αὐτοῦ 
ΟΕ οᾶ, Ῥαΐ Ὦγ Ρτηςε οἳ ἄοᾷ Ι απ ππνῦ 1 απι, Απά Πἱ5 ρταςθ 

ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενἠ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐ- 
Ψλπῖσξι [σνας] ἑοπταχᾶς πιο ποῦ τοῖᾷ Ἠαπ5βεεπ, Ῥιας ποτε πυυπάαηπ{]ν ματ 

τῶν πάντων ἐκοπίασα' οὐκ.ἐγὼ.δέ, Σάλλ’Ι ἡ χάρις τοῦ θευῦ 
τποεια π]] 1 Ιαῦοιιγοά, Όαῦ ποί 1, υιό 1ἴπο Ετισθ οἳ ᾳοᾶ 

ή" σὺν ἐμοί. 11 εἴτε ΄ οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσ- 
συῖτΏ πιο, ἸγΠοί]ιος ἔπετείοτο 1 ος ΄ ἴπθγ, Βο πνθ 

σοµεν, καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε. 13 Εἰ.δὲ χριστὸς κηρίσσεται, 
ῬτοπεἩ, Απ 5ο ψο Ὀσειϊενεᾶ, ουν ἰξέ Ομεὶςε 18 Ρτυαομεάᾶ, 

Ἰὔτι ἐκ νεκρῶν' ἐγήγερται, πῶς λέἐγουσίν ἕτινες 
"λαῦ Ετοπι πιοἩς [Πε] ἆαπᾶ Ίο [ας Ρεθὴ ταἶσεά, Ἠοι Β4Υ ΒΟΙΏΘ 

ἐν ὑμῖν" ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ.έστιν; 19 εἰδὲ ἀνά- 
ΔΊΠΟΠΡ τοι ἍἈλαῦ  τεδιιγγθοβίοα ΟΕ [ίπε] ἄεκᾶ ἴλοτο 15 ποῦ Ῥιῦ 1ξ ατενΗτ- 

στασις νεκρῶν οὐκ.έστιν, οὐδὲ χριστὺς ἐγήγερται' 14 εἰ δὲ 
τεοιῖοπ ο [ίπο] ἀθαά ἔ]οτο ἶ5 ποῦ, πεἰίπος ΟἨπτίθυ Ἶας Ὀεση ταἰδεά : ρυσ1ε 

χριστὸς οὐκ.ἐγήγερται, κενὸν.ἄρα 1 τὸ κἠρυγμα.ἡμῶν, κενὴ 
Ομτίδ  ἍἎπβ ποῖ Ό6ομ γαϊσθᾶ, ἍΌ]εΠ γοῖἁ ᾖ{[5] ουν ργουἱηπιπί]οηῦ, Ἀνοιά 

πιδεῖ καὶ ἡ.πίστιο ὑμῶν. 15 εὑρισκόμεθα.δὲ Καὶ ψευδοµάρτυρες 
αππᾶ 45ο ψοισ Εμίν, Ἅπά ππθ ΑΤο Εοιπᾶᾷ 4ἷςο  Εα]5θ νΙὔποςςθς 

τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν 
οξ ἄοά; ἔος 1νθ πΥ]ίπεςςεάα οοπουτηῖπσ ἀοᾷ μαι Ἡο ταῖκεᾷ αρ 

τὸν Χριστόν, ὃν οὖὐκ-ήγειρν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ 
τπθ Οητῖ5ε, πΠοπι 9 ταἶδεᾶ ποῦ 18 Ίπεη [πο] ἀεαά 3ποῦ 

ἐγείρονται' 16 εἰγὰρ Ἅνεκροὶ οὐκ.ἐγείρονται, οὐδὲ χριστὸς 
αλτε ταἰεεά. Έος 18 Γίπε] ἀθαά 819 ποῦ ΣΑίσεᾶα, ποϊίπες ΄ Οµηςῦ 

ἐγήγερται' 17 εἰ δὲ χριστὸς οὐκ.ἐγήγερται, µαταία ἡ πίστις 
Ἆα5 Ῥεεῦ ταῖςσοᾶ Ῥαδαξ Ομτῖθί ἍἎμς ποῦ Ώθ6ΘΗ χαἰ5θα, ταῖπ 3Εα1{Ώ 

ὃ σὐαγγελισάμη» α. "ο ἡμέρα τῇ τρίτῃ ΙΤΊτΑΥΡ. 
ΠΤτνΑν..  {--καί μτι[Α]. ο ἔπειτὰ τὰ. ἀλλ ς, ἳ Ετι] α Ε ἀλλὰ Ἱ,ττταυν. 
νεκρων Οτι Αι. Κεν ὑμιν τιγες ΕΤΤΙΑΝ. ὶ ης Καὶ αἶδο [11]9Αγή, 

ἆ έπειτα Ττ. 
Ἀ-- ἡ ττττΑ, 

 ---- δὲ ΙΓΊτΑΤΓ. 

465 
πυΏ]ο]ι αἷςο γθ Ἡατε το- 
οαοϊτος, απά ὙΠοτείπ Υ9 
δίαπά; 2 Ὁν πΠΙοἩ α]» 
5ο 7ο 4ἴο 8ητεᾶ, 1 ο 
Χθορ ἵπ ΠΙΕΠΙΟΤΥ σ]αῦ 
1 ρτοαςμοᾶ πιπίο τοι, 
νη[ος55 γοΏπτο Ὀυ]ἱονοά 
1π γναίῃ. ἃ Εου Ι ἀ4ο- 
Ἱπτετεά απίο σοι Βιδς 
οἳ αἲ] ἰπαις σνλίσα Τ 
Α]5οτεσοϊνοας, πον ἐπαῦ 
Οπτῖθ ἁἀῑεάὰ ἔος ος 
5ἶπς ποσοτά]ησ ἴο {πθ 
ποχϊρίατον ; 4 πμά ἐπαῦ 
Ἡο πνης Ῥυτῖοῖ, απά 
τααῦ Ὦςτοδο αραῖα (πθ 
υλ]τά ἆπγ αεσοτ(ῖπς το 
τπο βοτὶρίιτος: ὁ απά 
ἐπαῖ Ἡο ἹβΒβ 5εοη ο 
ΟερΏαβ, ἴπεη ο. πο, 
Έννειτε: 6 αξίοτ ἴλμαῦ, 
Ἡο γγης 5εεη οξ 4βροτθ 
το Ὠιπάγοᾶ Ὀτείμτει 
αὔ οηύο; οξ ποια 
Ίπο Ρτεβίος Ῥραγῦ τε- 
ΤΠΞΙΠ ΠΠίο {Πῖς Ρτε- 
5εηΐ, Ῥαῦ 8δοΏιο αἆἴθ 
Σ1]11εΏ α5]εερ. 7 Αΐτετ 
ἴπαῖ, Πο νγας «Θθεη οἳ 
1 αχηε5; {ποπ ο αἲ] έιθ 
ΔΡο5{168. 8 Αιιά ]α5ἱ οἳ 
8] Ἡθ παᾶδ 8ο8ϱΏ ΟΕ πιθ 
Ά]5ο, α5 ΟΕ 9Π6 Όοια 
οαῦ οἱ ἀπο {ἶπιο. 9 Τους 
Ἰ απι [πο Ἰθαμςί οξ 119 
βΡοδ[]6ς, ὑαῦ απι πού 
πηθεῖ ἴο Ὁρ οπ]]οά αµπ 
προδί]ε, Ὀσσβιιδα Τ Ῥοτ- 
5οοιίθά ἴπο ομιτοὮ οξ 
ἀοά, 10 Βπυ Ῥγ τπο 
ῥρτασθ οξ ἄοά Ι απ 
νιπαῦ ΤΙ απ: απ 
Ρτῃοε πνΏῖοη Ίρας ὃΓ- 
Φίοιυεά Ἱροῦπ Πιθ ννωβ 
που ἵπ ταίη; δΡαῦ 
Ἱαρουτεά πιοτο αδιιῃ- 
ἁαιί]ν τΏμη ΤΠογ αἱ]: 
γοῦ ποῖ 1, Ὀαΐῦ {ηθ ρτιιοθ 
οί ἄοά πΥΠίοΕ να τι 
116, 11 ΤΠοχθξοτε νΥηθ- 
Ίπος Τέ Ίυεγε Ι οἵ ἴΒεγσ, 
50 Ἡθ ῬγοβοΙ, απά 5ο 
γε Ὀε][]ονοᾶ, 19 Νονν ἴΕ 
ΟΗτ]ςίὈρ ρτοασμεά (μςε 
Πθ 059 ΕΓΟΙΩ :Π9 ἀεμᾶ, 
ἨΟΥΥ 587 5ΟΠΙ96 ΑΠΙΟΠΡ 
σοι ἰπαῦ ἴποια ἶδ πο 
ΤΟΦΗΥΓΕΟΙΙΟΙ ο ᾖ{ἴπθ 
ἀεαᾶ ὃ 135 Βιΐϊ {ξ {ποτθ 
Ὄθ πο τοςυγγοοβίοη οξ 
ἴπθ ἆἀεαά, ἴπεηυη 18 
Οπτὶςί ποῖ τίξει:]4 απά 
16 Οητί-ῦ Ὃε ποῖ τίδου, 
ἴπεπ {5 οἳσ Ῥτεπομίηπς 
πα]η, 8Ώᾷ γοςν ΕΑ1{Η 18 
3ἱ5ο ταῖηπ. 15 Ὑθα, απά 
Ὕνο ατε {υμιπᾶᾷ {18]59 
τν]ίπεσςες οξ αοά; Ῥε- 
οα15ε Ὑο Ἠλγε {εςτϊΠεᾶ 
ΟΕ ἄοά πα Ἠε τα]ςθᾶ 
αρ ΟΠτίδ6: τνποιη Ἐθ 
ταῖςεᾶ πού 1}, 1 5ο Ὀθ 
τλλαῦ ΤΠο ἀθεαά τῖςο ποῦ, 
16 Έοτ ἵξ ἵπε ἀεαᾶ τὶ5δθ 
τοῦ, ΊΠεη 15 ποῦ Οπτῖςε 
χαϊθθα: 17 απᾶ 10Ο µτίςς 

9 πλείονεφ 
1 ἐκ 



464 
Ῥο ποῦ τα]αεᾶ, 7ος 
Σαϊδ]ι ἕδ ναίη:; 7θ πχθ 
γεὺ ἵᾳ τοι 8ἴπ8, 
18 Ἴποιπ {πογ αἶςξο 
συ πῖσλι ατς ἔπ]]οῃ α5]εορ 
1π Οηχ]ςέ ατα Ῥοχϊςμεᾶ, 
19 Τε ἵπ (λῖς 11ο οπ]γ 
σγθ Ίαγε Ἀορο 1η Οµτ]βΕ, 
τνθ ατο οἳ αἲ] πιθη αοβέ 
χηϊβεταρ]ο. 

20 Βαῇ ποτη 18 ΟΠτῖςε 
ΊΊδεη Ίτοπι {πο ἀεαᾶ, 
απά Ὄθοοπαο ο Βχεί- 
Στυῖίς οἱ ἴλοεπι ἴπαῦ 
β]ερύ, 21 Ἐοχ 5ἶποο Ὦγ 
ΧΑΒΏ σαπις ἀεαῖῃ, Ὦγ 
ΙΠ8Ώ σα7η6 8159 ἴἨο χο- 
βιττεοί]οη οξ {ο ἀεβά. 
32 Ἐοςσ η8 ἵπ Αάλτα αἲ] 
ἀἱθ, ετοη μο ἵπ Ολτὶςε 
ΕΏα]] 1] Ῥο πιλᾶο α- 
Ἰϊπο, 25 Βυῦ 6τεσΣ παλη 
ἐπ ᾖἨϊβ ΟΠΠ ΟΓάΕ6ΓΣ 
Ολτ]ςῦ πο Ετεεταϊἰς 
Ώ{{ογσναητᾶα ᾖἴπον ἐλπαξ 
Ἀτο Ομπτῖκδὺς αὐ Ἠϊς 
οοπαΊηρ, 24 ΤηΏεηπ οοπι- 
εί] ἴπε επᾶ, πει ΤΘ 
ΕἨα]] Ἠπτο ἀε]ινετεᾶ 
πρ {πο Ἱἰπράοπι ἵο 
οά, ετεη {πο Ἐκίπος ; 
ἨΤΗΕΠ Ὦο 5Πβ]] Ώμτο ραῦ 
ἄοπη α]] τα]θ απά ϱ]] 
Βι{λοτ]έγ βπᾶ ῬοῦγεΓ. 
325 Ἐοτ Ὦε πιαβῦ τεῖρη. 
1 Ῥο Ἠαίμ ραέ αἲὶ 
Θποεπιῖες ππάεχ Ἠϊ5 19ος. 
2Ρ ΤΠο Ἰαβί 6 οπαγ {λα 
βΏς]] Ὦρ ἀεβίτογθα ἴδ 
ἀθπίἩα, 27 Ἐοτ Ὦθ Ἠαῦα 
αἱ α]] μῖπρε απάες 
5 29εῦ, Βιί πγπθη Ἐθ 

ΒΑΙΡΗ, 81] 1ΠΊΠβΒ το ραῦ 
ππᾶςς Πῖπι, ἓὲ ἵ ταππ]- 
Ξθς6 ἴ]ιξ Ἠο 6 εχοερῖ- 
εᾱ, νΏῖοὮ ἀἷᾶ Ῥραῦ 1 
Ώήῆρς ππάος ἍἨϊπι, 
29 Απά νΏεη α]] ὑπίπρς 
βΏα]] Ῥο εαράποᾶ ππίο 
Ἠϊπα, ἴπειπ αλα]] ἴπθ 
Βοπ᾿ Αἶεο Ἠτωβθϊξ Το 
βαΏ]εοῦ απί{ο Ἠίΐτα ἐλαί 
Εν β]1 εΠπῖπρβ ππᾶος 
πα, μαῦ ἄοά πιβΥ Ὦθ 

δἳ] ἵη α]]. 

29 Ἐ]ςο νπαῦ αα]] 
{Ἡευ ἆο ἹπΠῖοἩ αΤθ 
Ἐπριϊσοᾶ {οτ {πο ἀεβᾶ, 
18 ἴπο ἀἄετᾶ τῖδο ποῦ 
ϱὖ α]112 νἩσ ατο πετ 
ἔλεηπ Ῥαρίϊσθα 1ος ἴ]θ 
ἀεπά 2 30 απᾶ τν 
βίαπᾷ πιο 1π Ίθορβτᾶγ 
6ΤΟΣΥΥ Ἠοιιτ 2 3] 1 Ῥτο- 
τεοῦ Ὁγ τοιτ το]οϊοῖπρ 
σνΏίςἩ 1 Ώατε ἵπ ΟἨτ]σέ 
1εδις οασ Τιοτᾷ, 1 ἀῑθ 
ἁα11γ. 390 Τ αξίετ ἴμθ 
ΣΙΒΏΤΘΣ οἳ ΤπεὮ Τ Ώανθ 

-ο --- [εστίν] 19 τ,, 
τ--- ὁ ΗΠΤΙΓΑΊΝ). 
1ΤΤΙΑ. 

Σ-.. καὶ [τ]τι[Α]. 
ν ἄχρι ΤΑ. 

5--- τὰ ΗΤΤΑ. 

ἩΡΟΣ ΚΟΡΊΝΘΙΟΥΣ Α, ΧΥ) 

ὑμῶν». ἔτι ἐφτὲ ἐν ταῖς.ἁμαρτίαις ὑμῶν' 18 ἄρα καὶ οἱ 
γοιτ [15]; 611] 5 3τ9 1π σους βἶημ, Απά ἴπεη {λορο τ]ας 

κοιµηθέντες ἐκ χριστῷ ἀπώλοντο. 19 εἰ ἐν τῷ.ζωῇ. «ταύτῃ 
4ο]] Α»Ίθερ' 1π μεν άσμα, 15 Ἱἵπ υπῖν Πο 

Ρήλπικότες.ἐσμὲν . χριστῷ' µόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀν- 
γιο “Ὥρτο νεο - ομτιθῦ Ἅο0ἨΠΙσ, πποχς ηιϊδεταρ]ο {ἔλαπ ϱ]] 

θρώπων ἐσμέν. 
ΤηΕη 68 8ΓΘ, ος 

20 Νυνὶ δὲ χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ 
Βαΐ ποπ τν Ἠβς Όθεμ χπ]αρᾶ ζοπ1 ΑπΙοηρ [6ο] ἀεβά, Άτεί- Εταῖε 

τῶν κεκοιµη ὃν ών Δεγένετο.! 91 ἐπειδὴ.γὰρ δι’ ἀνθρώπου 
οἱ ἴποςο {α1]επ 15 Ἡθ Ῥεσβτηθ, Έοχ Βίποο ὮὗΤΥ ΤΙΒΏ Π19] 

Σὀ! θάνατος, καὶ ὶ δὺ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. 3939 ὥσπερ 
άεβίῃ, 8Ι8ο Ὦγ ΣΙΦΠ. τεδαττεοῦῖοα οξ προ] ἀθρᾶ. 39 

γὰρ ἔν τῷ ᾿Αδὰμ πᾶντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ 
15ο; ᾖἸηῃ Δάατα 811 49, Ρο Α]δο Ἰπ 1ἴπθ 

Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται. 385 ἕκαστος.δὲ ἐν τῷ.ἰδίῳ 
Οπτίςί 811 βΠα]1] Ὀο πιαᾶο α11το, Βυαΐ εποὮ. 1π Ἠϊδ ονη 

γάγµατι' ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ " Χριστοῦ ἐν τῇ 
ΙΙ : [30πε] "Ατοῦ-Ετως ἸΟμ]ςί, ἴπεα πο οξἑ ΟἨσὶσέ πί 

παρουσίᾳ αὐτοῦ 24 εἶτα τὸ τέλος, ὅταν  “παραδφὶ τὴν 
Ἠ18 οΟΙΗΊΏΡ. πει δρ επᾶ, Ὑλοπ ο εΏπ]] Ἠατο ρίτεπ πιρ ἴμθ 

βασιλεέίαν τῷ .θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταρ 
Ὃ Το Ἠϊπα πο [18] ἄοᾶ απᾶ Ἐαίμες ποπ Ίθ βΜα]] Ἀατο ππα]]θοά 

πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν: 95 δεῖ. γὰρ 
81] χα] απᾶ 81] απ{Ώστϊιίγ απᾶ πο Έος 16 υεποτεβΒ 

λ. / ντ ” 1 ο] στ ω η] ΄ ο) 

αὐτὸν βασιλεύειν, Τἄχρις' οὗ ἂν πάντας τοὺς 
Ἠϊπα νοταῖρῃη, πι]. Ἱο πός Ἀτό ρας 81] 

ἐχθροὺςΣ ὑπὸ τοὺς.πόδας.αὐτοῦ. 26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταρ- 
επεηιίθ απάρθς Ἠ]8 {εεῦ, [Τπε] Ἰ8υ ΘΠΘΠΙΥ 8η- 

γεῖται ὁ θάνατος. 297 Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς 
πα]]εά [18] ἀεαίἩ, Έος α]] δω Ἡο ρα Ἰπ βαὈ]θοίίοχ ππᾶος 

πόδας.αὐτοῦ' ὅταν δὲ εἴπῃ Σῦτιι πάντα  ἡὑποτέτακται, 
Ἠ18 {εοῦ, Ῥυαΐ γΥπεη 16 Ῥο βα]ᾶ {λαί α11 επῖπρε Ώανο θε ρα 1π βαρ]θοβῖοἩ, 

δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα" 
Πἱ 15] πιαπῖξεςί ὑπ ῦ [10 18] οχοερύ Ἠϊπα πΥἩο Ριιῦ ἵω βαὈ/εοβίοη ὕο Ἠἶπι Β1 {πρβ. 

28 ὅταν. δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε 
Ῥυῦ πῆοηυ ΕΠα]] Ώατο Ῥεεπν ραύ 1η ϱαΏ]θοβῖοη Το . 81] {μ]ημε, 11θυῦ 

καὶ αὐτὸς ὃ υἱὸὺς ὑποταγήσεται τῷ Ἡπαταξαντε 
8ἶπο “Ἡ]τηεο]ξ "Ίπο "Βοα π]]] Ῥο τς 1π ος 1ο μίας, π/Ἡο ραί ἵπ βαυ]εσίίοῦ 

αὐτῷ τὰ. πάντα, ἵνα ὁ θεὺς 3 τὰ! πάντα ἐν πᾶσιν. 

το Ἠϊτι αἱ] ας ἐπαῦ Ἴπιαγ ὪΝθ λᾳοᾶ 1] 19 8]]. 

909 Ἐπεὶ τί ποισουσιν οἱ βαπτιζόµενοι ὁ ὑπὲρ τῶν αν ὤν 
Ὁϊπορ ππαῦ 5ης1] νο 4ο το ΑΓθ πο. Ίος ᾖΤἴπθ ἀεμά 

εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ 
18 “αἱ 5α11 Γ.016) “"ἀθμᾶ "ποῦ Επθχβῖπεᾶ ἍἡνἩγ 88ο το 116 μας 2ος 

Ῥτῶν νεκρῶν'; 90 τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύοµεν πᾶσαν ὥραν: 
1Πο ἀεπᾶ 2 ΤΗΥ 8ἱ5ο΄ "πο 1419 1Π ἆληρετ  ϱοπε6 λουγζ 

9] καθ.ἡµεραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν "ἡμετέραν! καύχησι», ἃ 
η 49, ολο οα ο 

ἣν ἔχω ἐν χριστῷ Ἰησοῦ τῷ. περί. ἡμῶν. 89 εἰ κατὰ 
πΏ]ο]ι 1 Ἠατο ἵπ ἍΟΠτῖσ οεδαβ οἳσ Ἰιοχά, 1Ε αοοοτᾶῖπᾳ {ο 

Ρ ἐν χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν ΤΤΤτΑΥΓ. 4 --- ἐγένετο 6ΓΤΤΚΑΥΡ. 
. -|- τοῦ (σεαά οἳ ἴπ9 ΟΠτί80) αιτττΑν. ἕ παραδιδοῖ Ὦθ τηὰγ ρἱνθ 40 

ν΄ --ἂν ΗΤΤΤΑΥΓ. α -- [αὐτοῦ] 18 (θπεπι[ες) 1. [ότι] 1. 
Ρ αὐτῶν [θηλ ΟΙ1ΊΚΑΥΓ, ο ὑμετέραν ΥοιΙζ ΕΟΙΤΤΓΑΠ. 

ἃ -Ι- ἀδελφοί ΡΙΘΙΗΓΘΩ ΤΤΤΙΑ. 



Στ. ος ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ. 

θρ .. ἐθηριομάχησα. ἐν ᾿Ἐφέσ τί µοι τὸ οὔς ελος, 
” εν σος π «μι ο 1η δρ παπα νο 1ηποθ Ὃά 

εἰ νεκροὶ. οὐκ.ἐγείρονται: Φάγωμεν καὶ πίωµεν, 
15 Π1ς9] ἃἆοιὰ Άτο ποῦ ταὶδος 2 Ύγο πια ο απᾶά πο ΏιαΥ ἀτ]ι]ς; 

αὔριον.γὰρ ἀποθνήσκομεν. 99 μὴ. πλανᾶσθε: φθείρουσιν Ίθη 
ΤΟΥΣ ΤΟ-πΙΟΤΓΟΤΥ πε ἀϊθ, Βου ποῦ παῖς]εᾶ : Ξοοτγαρῦ πΙΙΏΏΕΙ5 

ΕχρήσθἸι ὁμιλίαι  κακαί. 94 ἐκνήψατε δικαίως, καὶ μὴ 
Αροοᾶά ο ο σασα αεν!]. Άπιακα Ἱρ τσλίοοιδΙσ, απᾶ Σποῦ 

ἁμαρτάνετε" ἀγνωσίαν.γὰρ θεοῦ τινες ἔχουσιν' πρὸς ἐντροπὴὔ 

αλβίπ; 40χ Ίρποχβπος οἳ ἄοᾶ 506 ἍΊβτο: το 2βμαπηις 

ὑμῖν Ελέγω.! 
αγοις 1 δροα]ς, 

96 ΝΑλλ’Ι ἐρεῖ {τις Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ 
Ῥιΐ υ]]] 8ΑΥ 8ΟΠ1Ι6 9Π6, Ἠον απο ταθσᾶ {ἴ]πθ ἀεαᾶ πε απσμαέ 

δὲ σώματι ἔρχονται; 96 Ἰάφρονι! σὺ ὃ οὐ 
αηπᾶ  Ὀοῦγ᾽ ἆο ἴπεγ οοπηθ 2 Ῥοοι: ποια Ἰνλαί 3ποῦ 

ζωοποιεῖται ἐ ἐάν-μῆ ἀποθάν η ὁ7 καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα 
119 αιοκοπρά ππ]θςΕ 15 ἀϊ9. Απά ν]αῦ ἴποι 5οπγεβῦ, ποῦἴμο Ὀοάσ 

τὸ 'γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι, 
{πας ςΏβ]1 Ῥο ἴποι βοπθςί, Ὀπὸ 3, θηχθ Εταῖῃ, 1ΐ πιαγ το 

σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν' 98 ὁ δὲθεὸς αὐτῷ δίδωσιν! 
οἳ πηρα ΟΥ ΟΕ ΒΟΙΙΘ ΟΠΘΟΞ{Πθ Ἅτεδί; απᾶ αοά το 15 Ρΐτες 

σῶμα καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερµάτων τὸ" ἴδιον 

σπείρεις, 

βοπ/ο»ί, 

Α Ὀοᾶσ ασοοτάῖηρ α8 ο πη]]θᾶ, απᾶ {Το εαοἩ οἳ {πο βεοᾶς 1ΐ55 οπ/Ώ. 

σῶμα. 99 οὐ πᾶσα σὰρξ  ἡ αὐτὴ σάρξ' ἀλλὰ ἄλλη μὲν 
Νοῦ ετετγ ο μη Π15]1πθ ΒΗπιθ Ηεςῃ, Ῥαῦ οηθ νωοςγ. 

{σὰρξ' ἀνθρώπων, ἄλλη.-δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη-δὲ 3 πἰχθύων, 
«Πθδῃ οξ ΊΊεΠ, Απᾶ αποϊμεχ Ώ6ΡΠ οἳ Ὀθ6ββίβ, απᾶ απούπετ οἳ 5168, 
{” ” κ ΄ 

/ἄλλη.δὲ πτηνῶν.ὶ -40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ 
αιιᾷ αποίπεσ οἳ ἱτᾷς. Απᾶ ὈῬοβίε ᾖ{[πετο ατθ] Ἠθβτεπ]γ, απᾶ 

σώματα ἐπίγεια" 9ἀλλ’' ἑτέρα ἐν ἡ τῶν ἐπουρανίων 
ωοᾶίθς θατίΠ]γ : εραῦύ ἀῑπετεπί Π15] Ίο 103196 ἍἩεατεπ]γ 

δόξα, ἑτέρα.δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων. 41 ἄλλη δόξα ἡλίου, 
1ΡΊΟΥΥ, απᾶ ἀἰβετεηῦ ἐμαῦ οξ ἴμο «θαξἰΒΙΥ : οηβΡ Ρ]οτγ οἱ [9με] ραπ, 

καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀἁστέρων ἀστὴρ 
8Πά ΑπΠοίΠεγ Ρ]οτγ οἳ [ίπε]ΊοοἨ, απᾶ αποῦπεχ ΡΊΟΣΥ οἳ [ἐπε] βίατα; βίας 

γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ. 45 οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις 
40; ΄Ίχοτα δρίας 3δά418ετ5 ᾖἹπ Ρ]οτγ. 5ο 315ο [15] ἴπο το5μσΓθοΓ1ΟΠ. 

τῶν νεκρῶν. . σπείρεται ἐν φθορᾷ. ἐγείρεται ἔν ἀφθαρσίᾳ' 
οΕ {πε ἀειᾶ, Ττ ἵββοιτι ᾖΙΠ οοττΠρί]οἩ, 1ΐ 18 ταῖςθᾶ η Ιποοιγ αρ ΡΙΗ1Υ. 

45 σπείρεται ἓν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἔν δόξῃ᾽ σπείρεται ἐν ἆ- 
10 198οΟΝἨ Ἰπ ἀϊλοποισ, 1 15 ταῖδοαά Ἱπ Ρ]οτγ. 10 15εονη Ίπ πεακ- 

σθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάµει' 44 σπείρεται σῶμα ψυχ ικόν, 
11655, ἂν 6 ταῖσεά 19 Ῥοπετ. Τ0ϊ5ροπη α Ρο ᾖἈπαίΐπτα], 

ἐγείρεται σαμα πνευµατικόν. Ῥΐέστιν σῶμα ψυχικόν, Ἱκαὶ 
16 1 ταὶδεᾶ α "ροᾶγ ααριτι(πα]: {πετ 18 α "Ρροᾶσ Ἀπαίυταί, Ἀπᾶ 

ἔστινὶ Ἰσῶμα' πνευµατικόν.. 45 οὕτως καὶ γέγραπται, 
Ίποτο ἶς ας οσο Σϱρϊτιεπα]. 5ο 8]5ο 1ὔῦ Ἠα5 Ὄεευ Ὑτ]ςὔεη, 

᾿Εγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος"  δαμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν' ὁ 
ΎΒεομπιε 1ΐΠε Λ2βτεῦ 5τηςΏ α 3ο] ἈαΠτίπρ; {ἴπθ 

ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς να ευ, 46 ἀλλ᾽ οὐ πρῶτον 
1π6ῦ. Δάαπα α Περιπὸ ᾿αποκεπίηρ. Ῥαῦυ πο Εξ [παξ] 

.6 ὄφελος ; λ- . ἐγείρονται, (επᾶ {λε φιεείζοπ, αἵ Ῥτοβί) ΟΡΤΤ(Α. 
ΕΤΤΤΑ. κ. ἀλλά ἸἼτ. 1 ἄφρων ΤΤΤΙΑ. 
] -- σὰρξ οΙΤΤ: Αγγ. π -ξ σὰρξ ΒΘΒΗ [υ]ττνΑ, 
ο ἀλλὰ ΠΗΤΑΥΓ. 1Ρ - εἰ 1 Ἱπττα γη.” 
ΕΤΊΤΑΥ/,/ .|α μθρωπος] 11 

Εχρηστὰ 6ΤΊτΑΥΓ. 
| δίδωσιν αὐτῷ ΜΤΤΥΑΥΓ. 

465 
"ΦοπρΏί πε Ὀοπείς αξ 
Ἐγπουας, πλ]λοί ας 
παπϊαρεϊιμ 15 πο, 18 
ἴ]ιο ἀοιιᾶ τῖδο ποτ ϱ/]1οῦ 
τς εα{ απᾶ ἀτίακ; {ος 
ἵο ΤΠΙΟΙΤΟΥ πε ἀἴθ, 
35 ο ποῦ ἀεοεϊτεᾶ : 
ονΙ] οοπιπιαπ]σπβ]οπϐ 
σοτταρύ ϱοοᾶ ΙΠΠΊ1ΗΘΓ6, 
94 Απγαχκο τοτῖρΏίεοιδ- 
1655, θπᾶᾷ 5ΊΠ ποί ; {ος 
ΒΟΠΙ6 Ὠπνο ποῦ ἴπο 
Ἐποπ]εᾶσθ οἳ αοᾶ: ΙΤ 
Ερεα]ς ἰΠῖδ {ο τουν 
ΒΗΑΠΙΘ, 

35 Βτό εοπιθ ιαπ 
πι ]] βαγ, Ἠοιν ατο ἴπθ 
ἄεπᾶ ταῖςσεᾶ αρὸ απᾶ 
πηίαπ πὉ]Ἱαῦ Ῥοάγ ἆἄο 
ΊΠ6γ σοπιθ7 36 Τ]οι 
Σοο!, ἴπαῦ πνΠῖοα ἴποα 
5οπεςί 5 ποί απίσοκεη- 
εᾱ, εχοερί 18 ἄῑο: 37 απᾶ 
τπαί τΥπΊοὮ ἴποι 5ονΓ- 
ε5ί, ἴποα βονεξί ποῦ 
{μας Ῥοᾶάσ λα επα]] 
νο, Ῥαῦ νατο ρταίη, 16 
πΠΑΥ «ἨΏαπσθ οἱ π/λεαῦ, 
ΟΓ ΟΕΡΟΠ1Θ οἵ ΠεΥ ϱ2’ αἴπι 
88 Ῥαί ἄοά ρ]τοίμ 16 α 
Ῥοὰγ α5 1ὔ ΠαίἩ Ρ]εβα- 
ε Ἠϊπα,᾽ ΑΠᾶ᾽ ὕο 6ΥΕΥΥ. 
εοθᾶ Ἠΐς ον Ῥοᾶγ. 
39 ΑΙ] Πεξδῃ {5 ποῦ ἴπθ 
β4τηθ Πεςη: Ραΐ ἴᾖεγθ 
ἳδ οπε ᾖῑπᾶ οὗ Β8ε5Ἡα 
οἱ ΤΙΘΕΗΠ, απΠοΐΠεσ ΒθβΏ. 
οἳ Ῥε8ςί5, αποίῃοχ οἳ 
Άδμες, απἆ πποϊ]ιεχ οἳ 

9. ῬΙτᾶ», 40 ΤΠεγεαγεα]- 
ΡΟ οε]ος{]α] Ῥοᾶ1ς5, απά 
Ῥοαίςας (εττοβίτία]: Ῥας 
νλο Ρ]οπγ οἳ 1ο οε]ες- 
τα] ᾖἳδ οπΠθΘ, Αηᾶ 11θ 
ἴογν οἳ ἴπο Μεττοςἰτία]. 
15 αποίΐµοτ. 41 ΤΊεγε 
ἶδ οπς ρ]οιγ οξζ]ε βυ11, 
Απᾶ αποίπετ 61ΟΥΥ ος 
{Πε τΠοΟΠ, απᾶ αποῖΏες 
6]1οσγ οἳ πο κατ : {ο 
'Οπε δίατ ἀῑβετοίη Έτοτα 
αποίλεγ εἴαν 1η ΡΊοτγ. 
42 90 α]σοῖς ἴπε τεςιιζ- 
χΘΟΙΊΟ1 οξ {με ἆσαᾶ, Τὲ 
16 5ΟΥΏ ΊΏ οοΤΗΡΙΙΟΠ 7 
15 186 ταῖςοᾷ 1Ππ ΊἨΠςοΓ- 
ταρθ]οη : 495 10 15 5οινη. 
1π. ἀἴδῃοποισ; ἹΙέ 
χαϊξεεᾷ Ίηπ ΡΊΟΣΥ: 
ΡΘΟΥΠ 1Π γ/εακπεςς : 15 
15χαϊσοα ἵπροσνοτ: 4415 
16 ΟΨΏ ἃ παίιτα] 
Ῥοᾶγσ:; Τό 19 ταῖδεᾶ α 
ερϊτ]ιταα] Ῥοᾶγ. Τ]οτθ 
16 α παίατο] Ῥοάγ, απά 
ἴπετο 5 α ερἰτ]ίυς] 
9ῶοᾶγ. 45 Απᾶ 5ο 16 18 
πυτντεη, ΤηΏο Πτςδί πια. 
Αἀλπα γγα5 πηβᾶε α 1ϊν- 
1ΠΡ οι]; {πε αεί Α-ι 
ἄαταΊυας πιαᾶσαι οι] οἷς- 
επῖηρ βρ]τ]ῦ. 46 Ἠουν- 
Ῥεῖέ ἐπαί ας ποῖ Ἆτδί 
π/Ώ]εα  εριτθαα], 

6 λαλῶ 

ἕ--- τὸ ττττΑ. 
Ὦ πτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων ΡΙΏΥΑΝ. 

ὴα ἐστιν και ἴἩοτε ἶ5 αἱ5ο 1ΤΊΤΑΙΝ, τ-- σῶμα 



406 
Ῥι8 ἐππῦ σνΠῖσ] 19 πα» 
{χα : απά αΕοτνατ 
ἔλαϊ ννμῖσΊι 5 ορϊτιθαπ]. 
47 Τπω Βνος πιαη 8 οΕ 
{πο οισέ]ι, οιτί αγ : ἴο 
Εοσοπά ΠΜ ἔὅ εΠο Πιοτὰ, 
{τοιι ΠΟΙΥΕΠ. 48 Α5 
{πο ϱΚΧ ΕΣ, 5ιιοῃ ασ 
ΤΠογ αἰἱρο ἴμαῦ ατο 
ει: Ἡγ: απά αἲ ἴδ (πο 
Ἡσανομ]σ, σας αγα 
ἓπον ἍαΙνο Τπαῦ 3το 
Ἠηριιτεπ]γ. 49 Απά α5 Ίο 
Ίανο ὑογυο {πο Ίπιαρο 
οξ 1]ιο οπτίΠΥ, Νίθ πα]1 
π]κο Όοπχ ΓΠ9 ἵπιηρε οξ 
ΊΠο Ἱοπγοπ]γ. 50 Νοπ 
ταῖς Ι κα, Ὀτοίπτεα, 
{μαι Ώοςλ απά Ῥ]οοά 
6ΛΠΠΟΓ ᾖ{ἰπποπίρ ἴπο 
χἰπσάσπι οἳ αοά: πεῖ- 
Τε ἁοϊῖΏ οοτγαρίίοἩ 
ἀπ]οτίθ' ἱπσοοσταρβίο»., 

5Ι Ῥοπο]ᾶ, Ι επον 
σου α πιγοίετσ: Ίο 
εππ!1 τιοί αἱ] «Ισορ, οαῦ 
νο 5] αἲἱ Ῥο «ππηρ- 
εἁ, 50 ἵμα Ιποπιοηϐ, 1 
επο ὑινίηκ]ίπρ οἳ αἩ 
ετθ. αἱ ἴ]ο Ἰα5ί ἔτιιπρ: 
Σου 11ο (γιπιρεῦ Πα] 
ποιιπᾶ, παπά τπο ἀεπά 
αΠαί] Ῥο ιαἷςοά ἵποος- 
χαρτϊν]ο, ππιά νο νπαΙ]. 
Ρο υσἱι Πασά, 5ὐ Εος 118 
εοτυιρεϊδίς πιαςύ ραῦ 
αᾱ- ἱποονταρίίοα, απᾶ 
Όιῖς πιονῦπ] πιιβί ραί 
οι Ιπ]λουτα]1έγ. 54 Θο 
πήθι ΤΠίς σοτγαρίΙὈ]θ 
ΜΑΙ] στο ραῖ οἩ ἵπ- Φϕ 
σοοττιιρίῖοα, απὰ {Επί5 
πηονίαὶ ελκ]] Ἠατο Ριι 
οἩ ἰπιπηοτίπ]1ῦγ, ἴποι 
ΒΠΩΙΙ Όε ὑτοιρπῦ το 
Ῥὰςδ» ἴ]αο κατίιις ἴπαῦ 
15 τίῖτεμ, Ὠσαίη 18 
Ενα] 1ο οἱ πρ ἵπ νίς- 
19Σ7. ο5 Ο «αι, ΨΠΘΓθ 
ἵδ τῇιγ οτίησ 2 0 ρτατο, 
ΝΠοΓο ἵδ τῃσ τὶοϊοςγ 2 
56 Τ]ο υτίπα οξ ἁθπι]ι 
ἐδοίπ; ππὰ ἴἷλο «ἴτοπρ ει 
οἳ εἴπ ᾖἵδ ἴπο Ι8ύγ. 
57 Ῥαΐδ (ππικς ὂο ἴο 
6οἆ, ππίσἃ ᾳἰνεῖπ 6 
ἴπο τίὶοίουσ ἵπτοιρῃ 
οισ Τ,οτά 69 ο5ας5 ΟΩγὶρε, 
58 ΤΠοΓςΓοςς, ὉΙΥ ὃε- 
Ἰονεᾶ ὈῬτείμτοπτ, Ὃθ γθ 
δίε[η5ί, πιπιπονθβῦ]θ, 
Ἀἴνασ- πΌουπαάϊπς ἴτπ 
Έπο ννοτ]ς οἳ ἴμο Τιοτᾶ, 
ΣΟΥΛΣΠΙΛΙΕὮ ας 79 ποτ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α. ΧΥ, ΧΤΙ 

τὸ πνευµατικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικύν, ἕ ἔπειτα τὸ πνευµατικόν. 
19 ερίσ{ ει], Ῥμέ ἴο ππΌυτα], {ποαᾳ  Ἅ{λο αρ] έτια]: 

47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς, Χχοϊκός ὁ δεύτερος ἄν- 
1πθ ἍΑΕταῦ Ώ]αἩ. οι οξ εατί]ι, πιπάο οἱ ἀποῦ; ἴλἨο ποσά 

θρωπος, "ὁ κύριος! ἐξ οὐρανοῦ, 48 οἷος ὁ Ἀχοϊκός, τοιοῦτοι 
ΤΗ, 1πθ Τιοτᾶ οαί οξ ΠἸεπτοῃ. Βασ] 46 Ἡθ πωρᾶο οἳ ἀιιδί, κιιο]ι 

καὶ οἱ Ἀχοϊκοί καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ 
38ο ση ἔποςε πιιιάε οἱ ἀῑιδί; απά 86] ΑΡ 1πΠθ Ἠοαγεπὶγ [ομς}, ΒιΙοἵι α]ρο ἔλα 

ἐπουράνιοι 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόγα τοῦ 
Ἠθατεη]γ [οποβ]. ἍΑπά Αοοοτῖπρ 5 ἍἩὙο Ώοχθ 71ο παρα οἳ {πο [οπο] 

χοϊκοῦ, Ἱφοβέσομεν! καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. 
πηπἀρ οἳ ἆπβι, Ὑγε θἩπ]] Ῥους Ἅαἱνο ᾖ{ἴ]ο Ίππαρο οΕ ιο [οπε] Ποβνοπ]γ. 

50 Τοῦτο.δὲ φηµι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα µβασιλείαν 
Ῥαΐ ελ Τσ, Ὀτείημσοι, {παῦ ΆεςἩ απᾶ Όυ]οοά [Πο] Κϊπράοπι 

θεοῦ κληρογομῆσαι οὐ. ἐύνανται,! οὐξὲ ἡ φθορὰ τὴν κἆ- 
ο ἄοᾶ ΑμιΠεσὶῦ αρρππος, ΠΟΥ’ Ἀσοττυρί]οπ. Ίποογ- 

Φθαρσίαν Ἀκληρονομεῖ.! 
ταριυἰΠισ  λάοες ππετίῦ, 

δΙ ᾿Ιδοὺ µυστήριον ὑμῖν λέγω" Πάντες Σμὲν! Ζοὐ κοιµηθη- 
Το απιγείογ ἵἴοσοι ΙΤ {ε]]: ΑΙ Σποῦ 3πο”εμα]] 

σόµεθα"' πάντες.δὲ ἀλλαγησόμεθα, 659 ἐν ἀτόμῳ, ἔν 
Σ8]] α5]εερ, δι αἲΙ. π' βΠα1] Ὀο ειιησεᾶ, 1π Αη ἱποταπί, 1π [1ο] 

ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἓν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι σαλπίσει γάρ, 
{νι ικΚΙΠΡ οξππς7ο, αἲ πο ἍΊἸα5ῦ ἐχαπχρεῦ; 2οσ α Γγαταροί 5Ἡιι]1 5ουπᾶ, 

καὶ οἱ γεκροὶ 3ἐγερθήσονται! ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησό- 
ΑΠά {πο ἀσαά ΒΏ]1 Ὀο ταῖσσά  Ἱἱπσοοχτυρίῖο]θ, αιᾶά ἍὙἩο 5ηα11 Ὃθ 

µεθα. δ85 δεῖ.γὰρ τὸ φθαρτὸν-τοῦτο ἐγδύσασθαι ἀφθαρσίαν, 
οἹαπρφοάᾶ.. Εοχ 1 Ώεμοτε Ἅ-λς οοτγαρίΊοἩ ἰο ραΐῦ οαπ ἹποοχταρΙδψ, 

καὶ τὺ.θνητὸν.τυῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. 64 ὅταν. δὲ τὸ 
απᾶ {πὶ5 ταοτία] {ο ραΐ οἩ Ἰπαπιοχ ὑπ] 1ίγ. Ῥμ, τν Ώε. 

θαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαβσίαν, καὶ τὸ θνητὸν.τοῦτο 
Επὶ5 οουγαρεΙϱΙθ εἨα]] Ἠπτε ραῦ οπ ἱποοττιρερ]]{σ, απά {Ηἱ8 πιοτία]. 

ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε Ὑγενήσεται ὁ λόγος ὁ γε- 
5Ώα]] Ώανο ρυί οι Ἱπαιποτία]ίσ, πει 5Ώα]] 6οπΠ1θ Το Ῥαδς ἴποθ ποτᾶ 1ἐπαῦ Ἰαβ 

γραμμένος, Κατεπόθη ὁθάνατος εἰς νῖκος. ὅδ Ποῦ σου, 
Ῥουπ Ντἰίου: Ἅγας "ΑυγηΙ]οποᾶ "Ἡρ Ἅᾖλεπία ᾖἵπ τίοῖοσγ. ΊΠπετο ο {μσθ, 

ι 9 . - ἃ Γ 

θάνατε, τὸ Ὀκέντρον!: ποῦ σου, «ᾷδηὶ τὸ Ὀνῖκος!: ὅθ Τὸ δὲ 
Ο ἀεαιπ, ἴπο ερ 2 πνηστε ΟΕ ἴῆθε, Ο ΠαάςΒ, ἴθ τνίοίοςγ Νουν ἴπθ 

κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία' ἡ-δὲ δύναµις τῆς ἅμαρ-. 
εως οξ ἀοπία [18] δίη, Άπά ἰπθ οσο οξ δίπ 

τίας ὁ νόµος' 67 τῷ.δὲ.θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος 
ἴπο Ίαν; : Ῥμΐ {ο ἄοά [ρε] {ΠβπΚ5, πο λα. π8 ᾖ1ἴπθ ΥΙΟΙΟΤΨ. 

διὰ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ. ὅ8 Ὥστε, ἀδελφοί.μου 
Ῥσ οι; Τιοτά 768ιθΒ Οητῖθῦ, Ῥο ἐπιό, τισ ὑτοιΏτθη 

ἀγαπητοίν ἐδ «τα, γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ 
υε]οτεά, 1µ9, ον ο 1π ᾖΤπα 

ἔργῳ τοῦ κυρίου πάχτοτε, εἰδότες ὅτι ὁ.κόπος.ὑμῶν οὐκ.έστιν 
ώς ο ος σος 9 ἴπο Τοτᾶ ἈἸπιαβ,  ἀποπίπρ ἴπαῦ τους {οἵ] 18 μοῦ 

Ἰμοτᾶ. κενὀς εν κυρίιῳ. 
νοῖᾷ Ίπ[ίπο] Τιοτά. 

ΧγΙ. Νοιν ο«οἩσθιή- ν δν ω , . 
Ίηπ ἔΠο σοἱ]οσιοα ο 16 Περὶ. ἑὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ 
ἵἨο καἰπίς, 4» 1 Βατο Νουπ οοπσουγηίπς {πθ οο]]οσμίοα ἹπΠῖοα [15] ίος πο ΒΑἱἨ8, 88 

ἕ--.ὁ κύριος ΓΤΊτΑ. ν η φορέσωμεν ππθ θποι]ά Όεας Ἐτητ. κ δύναται ΤΤτ. «ἱ κληρο:- 
νοµήσει 8Ώ8]] ΙπΏθτ]ῇ 1, 
ρ]εερ, τής ποῦ τι] ὅςο.) τ, 

᾽ κοιμηθησόµεθα. οὐ (7εαᾷ ντο 5Ηα]] ιι]] 
Ὁ νικος (ὠιά κέντρον’ {Γαχιβροδεὰ 1.1Ττι 

} --- μὲν [υ]ΤτιΑ, 
Β ἀναστήσονται Ἡ. 

ο βάγατε 0 ἆ9δίΏ ΗΤΤτΑ, 



ΧΥΙ. 1 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡΒΑ, 
| Ακ ὅτι ῥωβόμη , κα ο 
διέταξα ταῖς ἐκκλησίπιὸ τῆς, Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς 
1 ἀἰχεοιθᾶ Ἅἴπο πβκοπ]168 {οε Εα]σεία, βο Ά]5ο Σο : 

’ ΄ ."’ ᾳ - 

ποιήσατε. 3 κατὰ.-μίαν ἀσαββάτων! ἕκαστος ὑμῶν παρ 
ᾷο. Ἐτειγ Πχςυ [άαγ] οἳ έ]ις τιεε]ς ΞεποὮ. 50ΕἼΎοι ὅδιΥ 

΄ - ο 3 

ἑαυτῷ τιθέτω, θισαυρίζων ὅτι “ἂν' εὐοδῶται' ἵνα μὴ 
μία ου δρα, ἰτοβνιισίπς πρ πἩλίονογ Ὦθ πααγ Ὀ9 ῥτοξροχεά ἵχ, ἐπί ποῦ 

’ ΄ ΄ ει Γ ΄ 

ὕταν ἔλθω τότε λογίαι ἨὙγίνωνται. 8 ὅταν.δὲ παραγένω- 
πλαν ΤΙ 1ΛΛΥ οοπ]ο {Πεμ σο]]εσίῖοπς (ποτο 5]οιι]άτο. Απά νηεπ Ἅᾖ1 επι] Ἰαγο 

΄ - . ΄ 

μαι οὓς ἐὰν" δοκιµάσητε δι ἐπιστολῶν τούτους πἐµψω 
ΩχχΙγεά, ὉΥΠΟΠΙΒΟΘΥΕΓΥ 76 11ΛΥ 4Ρρτοτε Ὦγ ερίςί]ος Ίπεςθ Ι πΙ]] 5επά 

΄ ς .᾿ ρ ψ μι 4 αν 

ἀπενεγκεῖν τὴν-χάριν.ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ' 4 ἐὰν.δὲ 
{ο οπτΥ γοιις Ρουπίγ (ο 1εγαδα]θεπα: Ααπά εξ Ἡ ο 

ἄξιον' τοῦ.κἀμὲ πορεύεσθαι. σὺν ἐμοὶ πορεύσονται. ὃ Ἐλεύ- 
ειἰ(αὺ]ο 2ος Ώ]θ 8ἱ5ο” {ο Ρο, πι ἓἩ 1ηθ {Πεγ »ΗβΒ]]ρο, 31 δν] 

σοµαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδογίαν διέλθω" 
369ομιθ πας ᾖἵο σοι πνηει ἍἈασεεάοπία 1 5Πα]] ηατε ροπε {πτουρῃ; 

ἩΓακεδονίαι’.γὰρ διέρχοµαι. 6 πρὸς.ὑμᾶς.δὲ τυχὸν παραμενῶ, 
409 λΙασρεᾶοπ]ς 1 4ο Ρο ιΠτοιρῃ. Απά πίτα γοι 1ΐδ πιηγ Ῥο Τ εμα]] είαγ, 

. ο το 
ἢ καὶ παραχειµάσω, ἵνα ἡὑμεῖς µε προπέµψητε οὗ ἐὰν 
οἵ επεπ ΤΙ 5µαΙ1 π]πίες, τμαῦ πθ πι Τιατ βεί {οχπνατά ἍἨΥ/ἨΕΓΟΞΟΕΤΟΣΓ 

πορεύωμαι. 7 οὐ-θέλω.γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν' ἐλπίζω 
1 πια Ρο. Έοχ Τ τν] που Ἴγοι ΄ποιπ δῖπ δραβεῖης 107356, 35Ι 'Ἴορθ 

ἨδὲΙ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος Ίέπι- 
Ἱραῦς α ίππο ὭΛΑορτίαϊπ ἴο τοπιβῖῃ. πνιἩ τοι, 1 1ο Τιοτᾶ Ρεχ- 

τρέπῃ.ὶ 8 ἐπιμενῶ.δὲ ἐν ᾿Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς' 
τοῦ, Βατ 1 8ια]1 τεπαπῖα Ίτπ Έμρποασιις ια - Ἑεπιεοοςί, 

9 θύρα.γάρ µοι ἀνέφγεν µεγάλη καὶ ἐγεργής, καὶ ἀντι- 
Έοχ α ᾖοος Το της Ώλς Ῥεεπ ορεηοᾶ ριοαῦ απᾶ εΠοίεηῦ, βπά ο)ρ- 
΄ ΄ 

κείµενοι µπολλοί. 
Ῥοροι» [πχ] πααηγ. 

, 3 Ν “ ’ ’ 

10 ᾿Εὰν δὲ ἐλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφύβως γένηται 
ἆχοιν 1ξ "σοπιο 1Τίπιοίμοιι», 5εθ ἴπαῦ πνῖταομν ἔεπς Ἡε πιαΥ Ὦθ 

ποὺς ὑμᾶς' τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται, ὡς καὶ ἐγώ.! 
ἐνας σοι; οι ἴμο πνοσ]ς οἳ [1Πε] Ποτά Ἠθ ννοσκς, 45 οπεπ ᾖ. 

1] µή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθειήσῃ' προπέµψατε δὲ αὐτὸν 
"Νου 1Ώσοπς 1έπεχεξοχο ἨϊΏ «αΠοι]ά ἀονρῖνοι; Όυ 5 τεῖ Του σνιισά Ἠΐτα 

ἐν εἰρήνη, ἵνα ἔλθῃ: πρός ἴμεὶ ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ 
ἵπ ὭῬομσε, ἴλιαῦ Ἡβ ΠΙΑΣ 6ΟΠΙΘ ἵο Ἅ1Πθ; 1ος 1 απτα]τ Ἠΐπι ΊὮ 

τῶν ἀδελφῶν. 192 Περὶ δὲ ᾿Απολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ 
πο στοι]νοπ., Απά οοποεγηῖπΕ Άμο]]ος 1 Ἅυτοῖλος, ταις] 

παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν 
1 εχἹοτίθᾶ Ὠῖπα ἴπαῦ Ἑε ελου]ά ρο {ο τοι πίἩπ  ἍᾖΤπο 

ἀδελφῶν' καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν  Κἔλθῃ, 
ὮνοιΏῃε”: απᾶ ποῦ οὐ α]] σας Πας] τν] 1Ἠ88 τιουγ Ἡθ εΠου]ά ο0Π18; 

ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 185 Τρηγορεῖτε, στήκετε 
Ριὲ ἵνε α Ἡ]] σοιπθ πνπεπ Ἡς 5Ἡα]] Ίατο ορροσππ]ἑγ. ἸαίςἈ τε; είαπᾶ {456 

ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, 3 κραταιοῦσθε. 14 πάντα 
Ὢ ἴμο Σαϊι, ααὶοδγοιχες]τες ]ΐ]κα ΤΠΕ}, Ῥο βίτομρ. 3ΑΙ "μίπρα 

ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. 
οις Ἱπ ᾖονθ ει Όο ἆοπο. 

15 Ἡαρακαλῶ.δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί' οἴδατε την οἰκίαν Στεφανᾶ, 
3 Ῥιτ 1 εχ]οτὲ που, Ὀτεῖμται, (χο Κποῖὶ ἴΠθ Ίοιςθ οξ Βέορπαιιαε, 

{ » . ῃ -” Ν ” ΄ - ΄ ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις 
Ὅπαῦ οἱ "βηςι-Εταῦ 1ΑοΠαία)5, απά Ί{ος :Ξκεγτῖσ Ἅ“{οδίΠθ ὄνμηῖς 

407 
᾿Εϊτον οχάερ {ο {1θ 
οΏαχοῃθς οἳ π]πί]ς, 
ΕΤΕΠ κο 4ο το. 2 ὍὌρονπ 
{πο Πτςε αι οἳἑ ἴπα 
ἈνεοΚ 1εῦ εγετγ οπθ οἳ 
ψοαπ Ίαγ Ὦ Πῖτα Ἰπ 
Βίοτο, π5 «οά Ἠπί]ι 
Ῥτοβρεχθά Ἠΐπα, {ππο 
Ίποχοθ ο πο Ρηίποτ- 
1Ἠρ5 Ὕποη 1 οοπιο, 
3 Απάᾶ πνπεπ Τ «οπιθ, 
πνἩοίΏβοσγος γε πα 
ΑΡΡΤΟΤε ὮΥ γοιι 1εί- 
Ίογ», ἴποπι τνΙ]] Τ εοπᾷ 
{ο Ὀτίπς γοιις Ἱϊοοτα]- 
1 απίο «εχιιδα]οτη. 
4 Απᾶ 18 16 Ὃο πιοες 
{πας 1 Ρο α]βο, ἰΠογ 
εΠαΙ] ρο πῖπ πιο, 
ο Χου 1 νη]ἴ σοπ1α 111- 
νο γοι, πει Τ κηα]] 
Ῥα.556 ΊἵἩτουρῃ ᾖΜαςε- 
ἀοπία: τος 1 ἆ4ο 
Ῥαπ9 {Ππτοαιρῃ Άϊποε- 
ἀοπία, 6 Απά 16 ταπγ 
Ὄο ἐπαί Τ πν]] αὐίᾳς, 
Ψεα, απά νν]ηέος πνΙιἩ 
γοα, {παῦ γετιαγ Ὀτίης 
1 ϱ» 1ΠΥ 1ΙΟΙΙΓΠΕΣ 
πνἩϊίἩἈοχρδοενες 1 Ρο. 
7 Έοτ Ι νῖ]] ποῦ -:οθ 
γοι Ποῖ Ὁγ {πε πναγ; 
Όας 1 ἐταξί το ἔμττν α 
ππῖ]ε ὕΙέὮ σοα, ἴξ τηε 
1ιοτᾶ ρετπαῖί, 8 Ρας Τ 
πν 1] {αττγ αἲ Έγρῃεςιας 
πη{1] Ρεπίροοςί. 9 Ἐοτγ 
Ά. ΡΤεΔβῦ ἆοοχγ πηπ ο6ξ- 
Σεοίιια] 19 ορειιθεᾷ 11ο 
118, απᾶ ᾖἴλέεγο αιθ 
ΙΩΒΗΥ βἀτεγββτίθΒ, 

10 Νου 1 Τίπιο- 
{ποια ο0Π18, 56ο {]αῦ 
µε πααν Ὃρ νηἩ τοι 
πποις ἔεατ: Του Τα 
πυοχγΚαεῖιἩ {Ώο νγοτ]ς οἘ 
ἐπο Τ,οτᾶ, 48 Τ απο ἄο. 
11 Τεῦ πο πΙαΏ Ίλεχς- 
ἆοτθ ἀοερίςε Ἠϊπα : Όιις 
σου πο Ἠϊπα Εοτέμ τι 
Ῥόᾳπςσς, ἴπαῦ Ἡρ ΤηΛΥ 
6ΟΠΙΕ απίο Ίπθ: Του Τ 
1οοΚκ ἔοχγ Ἠϊπι νηϊξῃ {πο 
ῬτέιηχοἨ., 15 Ας ἰοµση- 
1ης σιγ Ὀτοίπος Αρο!- 
1ο5, 1 σγεαίέ]τ ἀοδίχυᾶ 
Ὠϊπη, ἔο σοΊπο Ἱιπέο τοιι 
π/ 16 1Πε ὑτοίμγοπ: Ότι 
Ἠ]5 τν] τνας ποῦ απῦ αἲ] 
1ο οοπιε αἲ {Πΐ5 έἴπιο 
ας Ὠθ σν1]] οοπιθ τΥἩ. π. 
Ἡς ϱΗπ]] Ώατο οοητοή- 
επῦ 1πα6, 19 ἨατἩ 
Ψε, 5ἰαπὰ Τα5έ ἵπ τηοθ 
49, απο γοι Ίϊκα 
ΙΩΟΠ, Ὀο δίτοης. 14 Του 
π]] ουχ 1ἴμῖῃπρβ Ὀθ 
ἄοπο πνϊθι οἨατ!έγ. 

16 Ί ῬεσεεοἩ τοι, 
Ὅτοίμτεπ, (Ψο Ίεπονν 1Πο 
Ἠουιςθ οἱ Βίερημπα», 
ἐμαῦ Τὸ 5 ἴηπε βγ»ἰ- 
Στυ]ΐς οἳ Αολαῖα, απὰ 
ἴ]λαί Ίπεγ Ἠλνε α-.- 
αἰσίθᾶ {λοπαροϊτος το 
1πε πα]ηϊείισν οἳ τ]θ κ ο ο ος ο το κας ὀμνηε Ἄρ Ἠπμνν. αἳ ιν 

{ ἂν τττ. 
αὶ ἐµέ Ιπτ. 

ε ἐὰν Ίτ. 
κ κἀγώ ΗΤΊΤΑ. 

.ἆ σαββάτου 1.ΤΊτΑΥΥ, ὄ Ε ἄξιον ᾗ ΙΑ. 
Σεπιτρέψῃ ΕΊΧΑΥ. 

γὰρ {ΟΥ ΕΙ ΤΤτΑΝΥ. 
αι -- [και] απά 1, 



468 ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ϐ, 1 
λαἱαίς) 160λαί ο. . ἔταξαν ἑαυτούς' 16 ἵνα καὶ ἡμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς 
ΑΟ) πὰ ἓο οψο σας ας πω ος Μμρσνα 5 δπαῦ π]πο γο « Τό ιο] οί, - 

35 Πο]ροία πρι 5, τοιούτοις, καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 17 Χαίρω απᾶ Ἰαροαχείαπ,. 17 1 Το ΡΠΟΗ, Ἅαπᾶ ὕοθγοσγοπο µυογκῖηῃ πα [αα]απᾶ Ἰαρουτίηρ, ΄ 1 «ο ίος Άπα ϱ]ᾳᾶ οξ ἐπο σοποΐπρ κα Β μα ς ς ον σος 
οΕ Βιορβρπης απᾶ Ἐοτ- δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ ο καὶ Αχαϊκοῦ, 
ο ο. Ὃ ο αραῖ αὖ ἴο οοπαῖπς οἱ ΒΙΘΡΗΑΠΑΕ απᾶ οτίαπαϊας απᾶ Αολπίοις 
πας Ἰποίπᾳ οπ γοιτ ὅτι τὺ οὑμῶνὶ ὑστέρημα Ροῦτοι! ἀνεπλήρωσαν' 18 ἀνέπαυ- 
μς . ο Ὃ μον Ὅδθσβ]1ξθ ους Ἅἀεβοῖρπογ άποβο, Αεᾶ αρ, ν 3Ώπου 3τρ- 
Άινο τοζτοκμοᾶ τα σαν ἂρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα .καὶ τὸ ὑμῶν, ἔπιγινώσκετε οὖν βρἰτὶῦ  απᾶ ΤΟΙΣΒ: {ΕγρςἈεᾶ 1{0Γ ΤαΥ βρὶτις βπᾶ γοιτΒ ; »τευορηϊῖπτο ἍΤΠοτοίοιο ΤΠθγθΕοχθ πο]κποπ/]θᾶρο : , ᾽ , ε ο «3 , ) / 7ο ἔποπι ἐλαῖ ατοκιοἩ; τοὺς τοιούτους. 19 ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ασίαο" 
9 Το «Ἠππτοποβ οξ ΒΙς}. 5οα]αΐθ οα {19 3ΒβεεταὈ]1θΒ 304 “Αβὶᾳ, 

ἈΑπὶη Απ]αίο γοι, Α- ο» , Πε 2 ῃ νι. ΣΤ.’ 
απ]α απᾶ Ῥσίκοί]α Ιἀσπάζονται! ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλά ᾿Ακύλας καὶ "Πρίσ- 
Επ]ιίθ τοι ΊΠΠοἩ ἵπ αοςμ]μίὸ αλγοα 131π [01ο] 15Τιοχᾶ ἆ12ταμοὰ "ἸΑααί]α δαπᾶ Ῥχίς- 
9Ἡθ Τιοτᾶ, πα Ίἴμο ο. ων 
οὐμτοῖ ἔλὰν ἰ6 ἵπ ἐμοίτ Κιλλα,! σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ 390 ἀσπάζονται 
Ίου5ο, 20 Α111πο ὈχείἩ- οἴ]]α, πα ἴλο 3Ίπ Ἀυλοῖτ Ἡοια5πο 31ρθβρπαΏ]γ. “θα]αΐᾳ 

ας οσὸ αεηλος ιο ὁμπεισὶ ᾽ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν λήμοτε 
83 Πο]γ ΕβΒ, ργοα 3μθ “Ῥτείητεαι ἍᾖλΑ]]. Βα]αίογθ οπθ αποίῃες πα ϱἩ 

ἁγίῳ. 
1µ1ο]γ. 

2] Ὁ ἀσπασμὸς τῇ.ἐμῇ χειρὶ Παύλου" 92 εἴ τις οὐ.φιλεῖ 
αν σι Τμοθ α]αύηί]οα "Ἡγ σπιν [5οππ] "μαπιᾶ 1ο “Ρα. ΤΕ ΑΠγΟΠΘ Ίογο ποῦ 

οπα Ἠλπά, 22 Τους τὸν κύριον "Ἱησοῦν Χριστόν ἤτω ἀνάθεμα' μαρὰν ἀθά. 
χαπια Ίσνο ποῦ ἡμο Τιοσά 1πθ Τριᾶ Θ6ΒΙΒ Ομτ]εῦ, 1θῦ Ἠΐπα Ῥ ασοπχςθά: ἩΜαταπ πίλα, 
θθις Οµτίβς, 1966 Ἠΐτα ο 5 ; 0 "ο -ᾗ ος ς 
ο Απαζιισι͵ καν. 90 1 χάρις τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ "χριστοῦ' µμεθ᾽ ὑμῶν. 94 ἡ 
ΒΤἩΏΛ, 28 Τηθ ρτασο οξ η μ 
οποια πα οας ΤἨθ ρταοθ οξ1πθ Τιοτᾶ σεθαΒ Οπτὶοῦ [ο] πι  γοα. 

δο πηθα σοι. 34 Ἡν ἀγάπη-μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἔν χριστῷ Ἰησοῦ. Ἱάμήν.! 
Ίονο ὑ6 πῖθι οι αἩἲ ἴπ ος ας [νο αι 1ρ]] ρα Ἱπ Ομτ Ἅσεσαβ. ἍΑπιθη. 
Οµσίθὲ άθβαβ. ΑπιθἩ, ἃ 3 ο νο σνσὸ ἓ 

ΝΠρὸς Κορινθίους πρώτη ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων, διὰ 
3ο {[Φίπο] “Οοτἰπμῖαπς  ᾖ}βταῦ πλ ει Ίτοπι ἍΕΡΗΙΠΡΡΙ, τν 

Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ ᾿Αχαϊκοῦ καὶ Τιμοθέου.! 
Βίθρπηπβςβ απᾷ Ἑοτίαπαίας Απᾶ ἍΑοἰαῖοις Επά Τἰπιοίπειβ, 

.'Ἡ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 
ΤΗΕ ᾖ3το “ΤΗΕ ΣΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΡ 3ΕΕΙΡΤΤΙΕΒ 1ΘΗΟΟΝΡΟ. 

ΡΑΌΤ, απ αβοεῖο οἳ ΤΤΑΥΛΟΣ ἀπόστολος. Ὀ]ησοῦ χριστοῦ! διὰ θελήµατος θεοῦ, 
Ὃ ανα μα πο Ῥαα], ΑΡος{]θ οε ζει Ομτῖεῦ ττ πι] οἑ αοᾶ, 

πποῦιν οι; Ὀτούπα, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἔν 
τμ ο ομπ ο Απά Τιπιοίμθιβ ο Ὀχοίπος,  ἴο {πο αβεθπηρΙγ οξ ᾷοᾶ πΠΙοα 1 Ἅπ 

ο ση. 0) , -- , ” -” ῃ ” » 

τἰπίλ, πήθα οἳ ἐπο Κορίνθῳ, σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Α- 
Βαϊπία γ]ίοὮ απο ἵπ ϱορπίἩ, πι 3ο "Βαπίς ἍἈπὶ] ἍἩΠο 4 ᾖπ 3νήιοΙθ 11Ἠο[οξ]Α- 
β]] Αολαϊα: 2 ἄτασο 6 Ελ : τή αν ὑπὸ εθεοῦῖ μις 3 
ἑο ύοι απἁ Ῥεποςἔτοτα χαΐᾳ’ 3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ «θεοῦ" πατρὺς ἡμῶν καὶ 
οά οὐχ ΈΑ/μος, απά μα], ὤπαοθ ἴογοα απᾶ ἍἌεαυ ΈΊτοπ Αοὰ οἆς Ἐβίμος απά! 
Ίοπι πε Τιοτᾶ ἆθδαβ νε τΣ εν 
Ομτίαί, κυρίου Ἰησοῦ χριστου. . 

[ἴπθ] Τιοτᾶ «αἆθβαβ Ἠτ]ςι, 
9 « 3 4 ” / « ” ” - 

δε σ κ ή Ἐὐλογητὸς  ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿]ησοῦ 
Τιοτᾶ 6 ερας Οµτῖεί, 19 Ῥ]θβεεᾶ ᾖ{.ο] ἴἩθ ἄοά απᾶ Ἐβίπες οἑ οἳσ Ώοτά 1881Β 

ο πο κ κατι νο ο ας νο κο μις ων ο ο ο ως 

α Φορτουνάτου ΙΤΊΓΑΥΓ. ο ὑμέτερον 1/ΤΊΤΑΥΓ. Ρ αὐτοὶ ἴπεγ ΤΑΥΓ. ᾳ ἀσπάξεται ΤΑ. 
Ε Πρίσκα Ἐτίθσα Τττ. ..---᾿Ιησοῦν χριστόν ΙΤΤΤΑ. σα -τ Χριστοῦ ΤΊΣΑ. Ἱ-- ἁμήν 
[ι]ττι[α]. π---- λε διὐεογρίίοη ΟΤΤΤΙΥΝΥ ; Πρὸς Κορινθίους ά Α. ὕ 

Ὦ -- Παύλου τοῦ ᾽Αποστόλου οἳ Έλι] πο Αροβί]ο Ε; -- Παύλον ο Εαυ] ο; -- τοῦ το; 
Πρὸς Κορινθίους β΄ ΙΤΊΓΑΤΥ, Ρ χριστοῦ Ἰησοῦ ΤττΑ., 9--- θεοῦ Ἡ. 



--- 

1. ΠΠ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ ΑΒ. 

χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ θεὺς πάσης παρακλή- τ 
Οµχίβέ, ἴμο Ἐπύλετ ος ο Ἱοσμη Απᾶ 4οᾶ οἳ α]] βπεριτα ία” 

σεως, 4 ὃ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ τα τῇ θλίψει ἡμῶν, εἰς 
χηοηςς η οππουκρον π8 1π ους ἐπίρα]α βίος, ᾶοτ 

τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τοὺς ἐν πάσφ θλίψει, διὰ 
3/0 3ρ9 “αρ1ο6 8 {0 ΕΠΟΟΙΙΑΡΘ ἍπΠοβο ἵπ οτε ἱτιρα]αίίοἨ, "ητοιρα 

τῆς παρακλήσεως ἧς  παρακαλούµεθα αὐτοὶ ’ ὑπὸ- τοῦ 
{Πο  οποομτηβεπιεπί Ὑα πἨ]ο] Ὑθ 8χθ ο ουχβ6]νεθ Ὦγ 

θεοῦ' ὅ ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήµατα τοῦ χριστοῦ 
οά. Ἄθοαιβθ βοοοτάίηρ 88 αροιπά 1ο ο οι οξἑίπο Ολτῖεῦ 

εἰς ἡμᾶς, οὕτως διὰ ἆ χριστοῦ περισσεύει καὶ ἡ “παράκλησις 
Μἑοσνοτᾶ πΒ, βο ἔπτοαρἩ Οπτ]ῖςς Αροππιά5 Άἱ5ο Λεποοπταρεπιεπό 

ἡμῶν. θεἴτεδὲ θλιβόμεθα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως 
1ο. Βπί πἸθί]Πος το αΓθ ον, [Πα 15] {ος σοιιγ εποριταρειπεπῦ 

καὶ σωτηρίας, «τῆς ἐνεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν 
Ἀπᾶά δβαἰταίίοα, σε Ιλ) ἵπ πε] επάιχαποθ ϱΕ 1ἨΠρθ Ε8ΤΙΘ 

παθηµάτων ὦν καὶ ἡμεῖς πάσχοµε;"''' Γεῖτ παρακαλούµεθα, 
δι οσίτρο πυἩΏ]οὮ 18ο 3νγθ 5ος, πγΏείηες Ὑθ θχθ Ὃ σε, 

ὑπὲρ τῆς ὑμῶν .παρακλήσεωςἳ ἔκαι σωτηρίας"! καὶ ἡ ἐλπὶς 
[10 15] έος οι εποοιταρεπ]εης Άπά βαἱταβίοη; ο εΒ 3Ἠορο 
ε ο ΄ « . « - {. ρα «/ Ἶ / 

ἡμῶν µβεβαία ὑπὲρ ὑμῶνί' 7 εἰδότπες ὅτι Ἀὥσπερ' κοινωνοί 
χςατ Π1β] δαχθ ῶος που 2) Ἐποπ]ηρ ἴλαῦ 88 ΡΗΤΙΠΕΤΦ 

στε’͵τῶν παθηµάτων, οὕτως καὶ τῆς παρακλήσεως. 8 Οὐ γὰρ 
7ε ατο οἱ ἴπο σεω 5ο 8150 ΟΕ {πε ο ην Έουτ "ποῦ 

θέλοµεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, | πο τῆς θλίψεως ἡμῶν 
34ο "ν/ε πΙςῃ σοι ν Ῥο ον. Ὀτείητευ, 95 ἴο οιις ὑσισα]αὔῖοι 

τῆς Ὑενομένης Κἡμῖν' ἐν τῇ Ασίᾳ, ὅτι καθ. ὑπερβολὴν Ἱἐβαρή- 
τιΏΙοὮ ο. Ίο 35 Αρία, Ἰηπαῦ εχοεμαίτε]γ Ν’Θ Ἡ6Γθ 

θηµεν ὑπὶρ δύναμι»,' ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ.ζῇν' 
Ριτάεπεᾶ Ῥεγοπᾶ [ουσ] Ῥούγγεσ, Ρο 88 ΟΥ Ἡ» Το ἀεβραῖΓ ΕΥΤ6Ω οἳ Ηγίπρ. 

9 παλλά' αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχή- 
Ῥαΐῦ  Ἅοτδε]νθβ ἵπ ΟΝΤΒΕΙΥΟΑ ἴἩθ Αβεηίεηςθ ΟΕ ἀεβίΏ πο Πατθ 

[η ῃ , 1 η « ” η ᾿ 3. » 
καµεν, ἵνα μὴ πεποιθότες.ὤμεν ἐφ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ 
Ἠαά, τπαῦ Ἅγν/θ βΠοια]ὰ ποὺ Ώανο ἰταδ 1 Ἅοὐχρθ]το ΌῬαῦ 1π 

θεῷ τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς 10 ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου 
αοᾶ Ὑππο ος 1μθ νι ΨἨΟ ΈΓΟΠΙ Βορτοβί 8 ἀεβίἩ 

Σἐῤῥύσατο!ϊ "ἡμᾶς οκαὶ ᾿ῥύεταιὶ εἰς ὃν ἠλπίκαμεν Ρύότι καὶ 
ἀε]λγεγοᾶ Ἀπᾶὰ ἆ998 Ὃ πας 1π πΠοπι Ὑε Ώατο σλ 1παῦ π]δο 

1] συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν 
ΒΟ111 ο ν]] ἀθ]ίτετ ; Ἰαπουτίηϱ πε ανς 3ρ]8ο 1Ύε Σο 18 

τῇ δεήσει, ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς αμα 
Ὦγ εαρρ]ἰσα[]οπ, ὑλαῦ Ὦγ πιβαΥ Ῥεχβοπβ Ἅᾖ119 Ὑοπατᾶς ὁμβΒ Ἱ 

διὰ πολλῶν εὐχαρ ριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 19 Ἡ 
"Ἴτουρα "σπιλαν “ππὶβΏῦ 1ο 5εαβ]εοῦ ΊοΕ "παπκββἰνῖπα Ξος 18, 

γὰρ καύχησις.ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως 
Έος ο Ῥορρμας 118 18, 1πθ6 εβΙπιοῦγ οξ “οοπςοίεπσθ 

ἡμῶν, ὅτι ἔν ϊἁπλότητι! καὶ Τεἰλικρινείᾳ! 5 θεοῦ, οὐκ ἐν σοφίᾳ 
αοας, Όληῦ ἵπ- Ἐν Ἀπᾶ Ὃ ο οἳ ἀοᾶ, (ποῦ ἵπ τ σδαι 

σαρκικῷ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι θεοῦ, ἀνεστράφημεν ἔν τῷ κὀσ 
1βεΡΗ]Σ, Ῥαυ Έτλος οἳ ἀοἀ,) πε παά αι 19 τς οκ, 

περισσοτἔρως.δὲ πρὸς ὑμᾶς. 198 οὐ γὰρ ἄλλα γράφοµεν 
απά πιοσς αὈιπάαπ{]γ ἑοπγατᾶς γοι. Έοτ ποῦ οὔμος Φηϊπρςβ ἆἄο πο πτί{θ 

ἔτι ῥύσεται, 

409 
ΈαἴἨοχ οξ ΠιθΓοΙΘΒ, ΑηΏά 
Τλθ ἄοᾶ οἳ 81] ουπι- 
Σοτῦ; 4 π/Ἡο οοπιζοτί- 
οἵὮ 8 ἵπ ο] οι ὑτι- 
Ὦα]α{61οἩ, ἔλαί πθ πιαΥ 
ὪὋθ αὖΌ]ε ἴο , οοιαξοτό 
ἴἨθτα πυἩΙοἩ 8χθ ἵΏ ΑΠΥ 
ὑχοιρ]θ, Ὁγ {Πο σοπι- 
Σοτῦύ Ὑλετονη χι πθ 
ΟΥΑΕΙΥΘΒ ατε οοπιξοτί- 
θᾷ ο ΄σα. 6Έοχ ας ἴπθ 
βαΠετῖηρ» οἳ Ομτῖςυ 
Αβοιπᾶ ἵπ ἩΒ, 5ο ους 
οοΠβο]α{ΙοΏ 8ἶδο ϱα- 
Ῥουπάείἃ Ὦ Ολτῖςῦ, 
6 Απηά ἹνΠαίποχ πο Ὦθ 
αΏΒΙο(εᾶ, 1έ {8 Έοχ γουσ 
οοηΏσο]καίίοη απά αα]- 
ταθῖοπ, υγηῖοα 19 εξ- 
χεοῦαα] 1π ἴπο επᾶυτ- 
1ΏΡ οἳ ἴμθ ββΏαθ 5α«ετ- 
1πρς τν ΠΙοὮ πο α]δο 
5αῇετ : ο: γΠείβογ πθ 
Ῥε οοπιξοτίθᾶ, ἵ ᾖςδ Τος 
γοισ οοπςο]ανίοη Ἀπά 
βα]ναίίοΏ,. 7 Απά ους 
Ἠορθ οἳἑ του ἐς εά- 
Σα5ΐ, ΚΠηοΨΙΠΡ, ελαῦ α8 
Ψθ ΑΤΓθ ῬΑΓΙΑΚΕΙ5 οξ 
'Ἠπθ ΒΙΏΕΤΙΗΡΒ, Βο 
δλα[] 96 ὃε 9ἱ5ο οἳ ἴπθ 
οοπΏςο]αί]οΏ. 8 Τοχ ν/θ 
πυου]ᾶ ποῦ, Ὦτείητεη, 
Ἡαπτο τοι ἸβᾳηοτχαΏίύ οἑ 
οαις ὑουρίθ πΏισα 
οππ1θ {ο 5 1 Αδία, 
ἴλαῦ πνθ Ἰνετο Ῥγοβςθοά 
ού οἱ ΠΙΕΔΞΙΤΘ, 8Ώονθ 
βίχεησίῃ, ΙΠΦΟΠΙΠΟΗ. 
νπαί ννο ἀρρρα]γεᾶ 6ΥεΠ. 
οἳ Ἠΐ6: 9 Ῥαΐῦ γε Ὠπά 
ν]ιθ βεΏύοπορ οξ ἀεβῦα 
1π ΟΙΙΡΦΕΙΥΘΒ, ἰληβὺ ππθ 
βΠοι]ᾶ πού τας Ἰηπ 
οµχ56]νθβ, Ῥαΐ ἵπ 6οἆ 
π/ΏΙοἩ τα]μεῦΏ ἵΏς ἀεαᾶ: 
10 νο ἀε]ιγετεά 8 
Ίχοπι Βο ρτοαῖ ϱ ἀεπῖη, 
Επά ἀοΐὮ ἀε]ϊνετ: ἵτπ 
ὉύΏοπι πο ἰταςυ ἴπαῦ 
Ὠο νΠ]] γεί ἄο]ίτετ μ8 
1] Υο 8Βο Πε]ρίης ἴο- 
Ρείμετ Ὦγ ῬίαΥος 2ος 
38, {λαῦ 1ος ἴπο ρΙ{ί 
δεδἰοιυεᾶ προηπ τς Ὦγ 
'Ἡθ ΏΙΕΔΗΒ5 ΟΕ ΤΙΑΠΥ 
ῬΕΓΡΟΏΕ ΤΠΑΠΙ8 ΤΟΥ 
Ῥο Ρῖνεη Ὦγ ΠΙΛΏΥ ος 
ους Ῥεμα]ξ. 12 Έος 
οαχ τοα]οῖοιπρ 5 (μ]ς, 
ἴπο ἰεβίΙπιοαγ οἳ ος 
οοησοίθπςσε, ἴὈπαῦ Ἱπ 
ΒΙτωρ]ΙοΙγ απά Ροᾶ]γ 
Βἱπιοετίθγ, ποῦ πίτα 
Ώε»η]ν πη]ςσᾶοπι, Ῥαΐ 
Τπε Ρτασο οἳ αοά, πο 
Ώατο Ἠαά οἵσ «οπτοί- 
Βηΐ1οηᾳ ἵπ πο ποτ]ᾶ, 
ππᾶ ἨΙοτθ αθαπάλλΤΙΥ 
το τοι-πατᾶ. 13 Εοτ 
π/θ ππΙτθ ποπθ. οἵμος 
1Πἱπβ8 απίογοι, ὑπαπ 

-- τοῦ (Πο αΓτΊτατγ. 5 τῆς ἐνεργουμένης . 
{ εἩτε παρακαλούµεθα .... σωτηρίας Ῥϊασεᾶ, α[ίεν ὃ ὑπὲρ ὑμῶν 1ΤΤΑΥΓ. 
Ἀ ὡς ΙΤΊΤΑΥΥ. Ἰ περὶ 1ΤΊΤ. κ-- ἡμῖν ΗΤΤ(ΑΥΝ. 
σα ἀλλ᾽ ιὴ ἃ ἐρύσατο Ἱτ. 
Δ ἁγιότητι Ἠοἱ11θβ5 1ΤττΑ. . εἰλικρινία πι 5 -ἵ- τοῦ ΙΤΤΤΑΤΓ. 

-πάσχοµεν ]ασεᾶ αΓίετ παρακλήσεως ατ, 
Ε--- και σωτηρίας ατ. 

1 ὑπὲρ δύναμιν ἐβαρήθημεν ΙΤΊΤΑ. 
9 καὶ ῥύσεται οπὰ νη]] ἀε]ΐνευ [1μ]ήτΑ, Ρ [ὅτι] οτι 



470 
πἩιέ 7ο τομᾷ ον πσ- 
Κιοντ]οάμα: ιπά Τέτα»6 
Ψο κΏ] ποκονν]σᾷμα 
ετοπ ἴο {19 οιά; 14 48 
Α]νο Σο Ίπτο ποΚποτγ- 
1:άμεᾶ υ- ἵπ ρητε, ελα 
Ἡνο Αχο 7ο το]οἱσίηϱ, 
ΕΤΟΙ Αὐ 7θ αἱδρ ατα 
οἵἵσν ἵπ {πο ἆπγ ο 1πθ 
Τιοτὰ ὤ6βαβ, 15 Απά 
Ί Αλί οορπβᾷεπορ 1 
πνλα παῖη(]εὰ {ο σο0Π1θ 
ππῖο τοιι Ὀσξοτα, ἐπαῖι 
ο αμίρηί Ἠαγο ϱ Αθ- 
σομὰ Ῥεποβί; 16 απά 
Το ρα ὑγσ τοι Ἱπίο 
ἸΜασοᾶοπῖα, απᾶ ᾖἵο 
6ΟΜΙ αραῖπ ους ο 
ἹΙποεᾶοπία απίῖο σα, 
Βιιά οἳ γοι {ο Το 
ῬιοαρΏί οἳ πιγ Υ/ΑΤ {ο- 
Αγιιγά σιιάκθα, 17 επ 
1 ἴπετεξοτο τς {μις 
πλϊμάσᾶ, ἀἱά 1 αςθ 
Ἱ1σπηίπος ο ᾖἴ]μο 
3πίηρε τλπῖ 1 Ῥατροςε, 
4ο Ἱ Ῥάχροβο βοσοτᾶ- 
ἵηῃ {ο ἴπο Πες, {παῦ 
σπα τρ ἔ]οτο 5Ώοι]ά 
Ῥε Τοὰ 768, ηπᾷ ηΙΣ 
ηαπγ 18 Βιΐ αδ ἄοά 
ἓς ἴτιθ, ουσ πνογᾶ ἴο- 
π/ητᾷ γοι Ἱναβ ποῖ γε 
Επὰ πΠαγ. 19 Ἐοτ 11ο 
ου οἳ αοᾶ, ὦοθδιβ 
ομςε, Ὢ]Ἡο Ἅτν/α8 
φτγοποΏεᾶ 8πΏιοπρ τοι 
Ὅγ κας, ευεπ Ὁγ Ώιε παπά 
Μί]ναπυθ ππά Τϊπιο- 
Τπειςδ, ἵνα ποῦ Το 
απᾶ ηαγσ, Ὀας Ίπ Ἠϊπι 
πνηβ Υεα. 20 ος α]] ἴπε 
ΤΟΠΙΙβ68 οἳ ἄοά Ἱπ 
Ίπι ἆΤο Ὑθ68, απᾶ Τα 

Ἠϊτι ΑΤΠΕΠ, ἁἀπίο Τπθ 
ρὶοιύ οἳ ἄοά Ὀψ τας, 
21 Νοιπ Ἡο πΠΙοἩ ϱἴα- 
ΤΙΗΙ5ΠεΙΗ ας ση γοι 
1η ΟΠΩΓ80, Ἁμᾶ ἨὨπία 
αποϊπισᾶ ας, 19 οᾶ; 
230 ν/Ώο Ἠβίῃ αἶςο 5εα]- 
εᾱ ας, απᾶ Ρίτεη 1ἴπθ 
θαΓΗε5ί οἳ πο Βρὶσί6 
1η οας Ἠθατίς, 

25 Μοχεονυτ 1 οα]Ι 
αοᾶ Εος Αα τεοοτά προα 
ΤΗΥ κ«οπ], ἔλαῦ Το 5Ρατθ 
ου 1 οµπιε ποῦ 48 γοῦ 
Παπίο ΟοχίηἰἩ. 24 Νοῦ 
Σοχ επαῦ Ἵνο Ίππο ἀ4ο- 
Ἑλ]λίοη οτε τουσ 
ᾖεκῖο]ι, τῬαΐῦ ατθ Ἠε]ροτς 
οἳ τοις 10ΟΥ: 1ο ὮΥ 
ΑΙ{α σε δἱαπά. ΤΙ. Βυΐς 

1 ἀείοτπα]τιοᾶ 05 πνζ 
χαγςε]ξ, ἴπαῦ 1 πνου]ά 
χιοῦ «ΟΠ1Θ ΑβαΊἩ ἴο τοι 
ἵη Ἠθαγνίπεςβ, 2 Εος 18 
Ι πιακθ γοι ΒΟΣΥΨ,Υ/ΏΟ 
15 Ὠδίπεη (λα παυκοίἩ 
149 ρ]πᾶ, Ὀιμῦ ἴπο 54Ώ1θ 

ΕΓάλλ'] τ.; ἀλλὰ Υ. 
πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ΠΤΤΓΑ ; πρό. ἐλθ. πρὸς ὑμᾶς γι. 
5 βουλόμενος 1 ΤΊΤΑΥΓ. 

ε διὸ καὶ δι’ αὐτοῦ ΠἩειθίοσε 45ο ἔπτοαρΏ Ἠ]ωι 1ΤΤιΑΥΓ. ᾿]ησοῦς τ. 
Εξ ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν ΟΙ1Τ(ΑΊΠ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ϐ8, {, ΠΠ. 
« - ε ᾿ Ι] 3 σφι ΄” Φ ο”) ΄ υμῖν ἀλλ’ ἢ ἃ ᾽ἀναγινώσκετε, ἢ καὶ ἐπιγιμώσκετε, ἐλπίζω. δξ 
ἵογοι Τις σπα ῦ Ψε τεΒᾶ,΄ ος ετεη Ἁτεσοβπίζο; ΑΙ 1 Ἱορο 
«/. 3 ε/ ΄ ΄ 3 . 

ὅτι Ἱκαὶ ἕως τέλσυς ἐπιγνώσεσθε, 14 καθὼς καὶ ἐπέ- 
ἵἨπῦ οΥοπ ο [πε] επᾶ το τν] πεσοορηῖζο, Ἀοσοτά]ης 38 π]νο το ἀῑά 

ε - . ῳ ’ - ΄ 

Ύνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι καύχηµα ὑμῶν ἐσμεν, καθάπερ 
χεοοβπίσο Ἡβ απ ματ, Ελαῦ 37οιςἍροαβώπρ 1π61χ6, θποι η 

νε - « - - - , -”- 

καὶ υμες ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 16 Καὶ 
ΑΙδο ο [ατα] ουχ Ἱπ ἵἴπθ ἅἆπσ οξἴπο Τιοτᾶ 78818, Ανά 

ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην "πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν πρότερον," 
στ εὮ Ολνής οοπβάεποθ 1 Ῥαχροπθά 5ἱο οὰ 100 3σοπιθ ῬτετίομκΙσ, 
ιά ’ / Ν η - - 

ἵνα δευτέραν χάριν }7ἔχητε" 16 καὶ δι ὑμῶν διελθεῖν" 
Ώ]λαῦ απ δεοοπὰ ἆΈπγοιτ 7ο ταὶρΏί Ἱανε ; ἈΑπᾶ Ὁσ τοι ᾖ1ο Ρα88 (ΠτουρΏ 

εἰς Μακεδονίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ Μακεδονίας ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, 
το ἹΜασρᾶοπία, Απᾶ αρηίῃ Ίχοπι ἩΜποεάοπίβ ἍΊοςσσπο ὭᾖΤο ποι, 

ον ε Φις -” - λ -- 

καὶ ὑφ ὑμῶν προπεμφθῆναι εἰς τὴν Ἰουδαίαν. 17 τοῦτο οὖν. 
ἈΑπᾶ Ὁν σοι ᾖογρθβεί ξογγατᾶ {το ο μάρθι, Τη {ἐλετεξοτθ 

"βουλευόμενος,, µήῆ τι ἄρα τῷ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; ἢ ἃ 
Ῥαχροδίπρ, 3Ιπᾷεθᾶ ΣΗσἩύποςς ἍἸάῑά 31431182 ο τηπξ 

, 8 » 
βουλεύομαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα παρ 

1 Ρυ1Ρροςο, ποσοτάἰηπρ ἵο ΆΈθΡΗ ἄο 1 ΡΙχΡο5ο, {παῖ ἔποτθ ποι]ᾶ Ὃο τν] 

ἐμοὶ τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ ο οὔ; 18 πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὅτι ὁ 
ΤΘ 68 7ε8, απᾶ Ώ8Υ ΏΑΥ 2 ου ΕαεπΕα] αοά [15], πας 

λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ Ῥἐγένετοϊ ναὶ καὶ οὔ' 19 ὁ «γὰρ 
οιχ γοτά το οι 3Ποῦ 1γγος ες απᾶ παγ. Έος {ο 
- - Λ Ι - Ν - « - 

τοῦ θεοῦ" υἱὸς «]ησοῦς χριστὸς' ὁ ἐν, ὑμῖν δί ἡμῶν κη- 
308 3ᾳοᾶ 18ο, 16βμ8 Οµτῖθζ, ἍἩὙΠο ΑΏΊΟΠΡΤοι Ὦγ 8 88 

ρυχθείς, δι ἐμοῦ καὶ Σιλουανοῦ καὶ Τιµοθέου, οὐκ ἐγένετο ναὶ 
Ῥχου]αἰπισᾶ, (Ὁὗύ πιο απά ΒΕΠ απᾶ Τιπιοίπεις,) . πας πος ΨεΒ 

3 ” » ) ο) ) ”» ιά {/ κ - 3 ΄ 

καὶ οὔ, ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτφ γέγονεν' 20 ὃσαι.γὰρ ἐπαγγελίαι 
απᾶ Ώαγ, Ῥαῦ γε η ἨὨϊπ ἍΆἨαπδ Ῥοεη. Έοχ νἨαίθγοεσ Ῥτοιηῖβθ8 

θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί, «καὶ ἔν αὐτφὶ τὸ ἁμήν, 
οξ ἄοά [ίπετε αχθ], η ἍἡἈἨϊπι [18] {1ο ος, Ξπά Τη Ἠΐπα πο ΆπιεὮ, 

τῷ θεφ πρὸς δόξαν δι ἡμῶν. 21 ὁδὲ µβεβαιῶν ἡμᾶς σὺν 
5µο “4οάὰ "ος 3ΡβΙοΥ ὉὮ Ἅῄτρ, ΟΠ Ἠθ Ίο οΟΠΗΣΠΙΒ 18 τσ 

ὑμῖν εἰς ᾿χριστόν, καὶ χρίσας ἡμᾶς, θεός' 99 ὁ καὶ σφραγι- 
οι υπῖο ΟΠΣ, απά αποϊηιοά ή, [8]αοᾶ, ὍγἩο 3189 5εβ]οά 

σάµενος ἡμᾶς, καὶ δοὺς τὸν Ἰάῤῥαβῶνα" τοῦ πνεύματος ἐν 
πδ, Απὰ Ρ4Τ9 ᾖ{λθ θβτηθβῦ οἳ ἴπθ Ῥρίτ]υ μι] 

ταῖς.καρδίαις ἡμῶν. 
ουΓ Ἠθαγίβ, 

95 ᾿Εγὼ.δὲ µάρτυρα τὸν θεὺν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν 
ῬαεΙἵ ᾖα9 ν/πεδ8 3ᾳοᾶ 10811 προν ΤΙΥ 

ψυχήν, ὅτι φειδόµενος υμῶν οὐκέτι ἠἦλθον εἰς Κόρινθον' 
8ου], τλαῦ βρατίπρ τοα ποῖγεὺ ἆῑᾶ 1 οοπθ {ο Οοσ]πί]α, 

24 οὐχ ὅτι κυριεύοµεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί 
Νου ἴπαί ποτχι]εοτο τοις ΣΠ, Ῥαΐ {4ε]]οπ-π/οςΚοΙΒ 

ἐσμεν τῆς χαρᾶς-ὑμῶν, τῷ.γὰρ.πίστει ἑστήκατε. 9 ἔκρινα-δὲ 
8196 οΕ γοιχ 107: ῶοςχ ὮΥ {αἲίλ γε 5ἑᾳπᾶ. Ῥαΐ 1 1αιάροᾶ 

ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν Ξἐλθεῖν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς.ὶ 
νν1ῖλὶ πιγςε]ξ τπῖς, ποῦ αραῖῃ ἍἹοςσοπο Ἱἵπ ρτὶθξ το  ἍὙγοι.: 

3 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς Ἀέστινι ὁ εὐφραίνων µε, εἰ.μὴ 
Έοχϊξ 1 Ἠετίθθο γοι, 381β91γΠο 1 {λαῦ Ρ]θάάεως απο, εχουρὲ 

ν --- καὶ ΙΤΊτΑ. 5 -- ἡμῶν (γεαςᾷ οςχ Τιοχᾶ) [1]ΤΑ. Ἅἡα πρότερον 
Φ σχῆτε ΤΤτΑ. : ἀπελθεῖν {ο Ρ885ΟἨ 1, 

5 τοῦ θεοῦ γὰρ ΙΤΊΤΑΥ. 4 χριστὸς 
{ ἀραβῶνα 1.Τ. 

Ρ εστιν ἶ5 ΙΤΊτΑΥ. 

λ.--- ἐστιν 11 1τΑΥΓ. ’ 



1. ΙΙ] ΟΟΕΙΚΤΗΙΑΝ6, 
ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; 9 καὶ ἔγραψα ἰὑμῖν" τοῦτο αὐτό, 

κ πο ᾗψδ ρτ]ετοά ῶ ποθῦ σπα 1γντοίς ἴοτοα ᾖ1ἴπῖ5 84119, 
) ᾽ ΄ κ ια.) » 4, ” 

ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ᾖἈἘξχω" ἆ ὦν  ἔδε µε 
18586 Ἠανίπε οοπιθ ρτῖοξ 1 ες Ίανθ Έτοπα Εμορρῃ οἳ ποσα 16 ῬομοτθΒ 1ηθ 

χαίρειν' πεποιθὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς, ὅτι ἡ ἐμὴ- χαρὰ 
ορ η ἐτυβκήῖπᾳ ἀπ. 3β]1 1γοα, ἴπβί αν 1ος [Για] 

πάντων ὑμῶν ἐστιν. 4 ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς 
301541 πὝου 119, Έοχ οπίοξ πωποι ᾖ{ἰπνα]αίίον - ἀῑδίχεββ 

ξαρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπη- 
Ἠθατό 1 υτοίθ οσον οι ΤΙΑΏΥ 1988; ποῦ ἴἨΠπῦ γο ταὶραῦ 

θῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισ- 
Ῥο ρτὶεγεᾶ, Ὠαπὺὸ 3ο Ἴοτο α1Πηῦ γο παὶρΏύ Χπουγ πΥλ]οἩ 1 Ώρτθ ἍΆΊποςθ 

σοτέρως εἰς ὑμᾶς. ὅ Είδε τις λελύπηκεν, οὐκ ἐμὲ 
αὈυπᾶάαπί]γ {οπατᾶρ τοα. Ῥυιΐ 1ξ ΑΠΥΟΠΘ ἍἩἨβ8 ρτὶοτοᾶ, 5ποῦ ὅππθ 

λελύπηκεν, Ιἀλλ᾽ ἀπὸ.μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ, πάντας 
1ης μα “ρτ]ενεᾶ, ὈῬαῦ 1πρατί (μα 1 ΠΙΑΥ ποῦ ογοτοΒβαᾳθ) 3α]] 

ὑμᾶς. 6 ἱκανὸν τῷ-τοιούτῳ Ἅἡ.ἐπιτιμία αὕτη ἡ ὑπὸ τῶν 
1γοα. Βωβοῖεπί Το΄Β4ΟἨ α 0ΟΠ6 Πρ] 1Π15 τερα]κθ πππΙοἃ [16] Ὦγ Ἅ{]ο 

πλειόνων' 7 ὥστε τοὐναντίον Ἱιμᾶλλονὶ ὑμᾶς χαρίσασθαι 
Ενας ρατός 89 ἴμαῦ οἩ {ο ο σατφ ταῖἥεχ γθ 

καὶ παρακαλέσαι, µήπως τῇ.περισσοτέρᾳ λύπῃ 
απᾶ εποουτβΡθ, Ἱεςς 

κατα- 

πΙΤΗ πηοχθ αραπάαπε ρτίεξ ελοπ]ά οο ϱπα]- 

ποθῇᾷ ὁ.τοιοῦτος. 8 διὸ παρακαλῶ ὑμᾶς κυρῶσαι εἰς 
Ἰοπεὰ τρ ΕποΏ Α 9Π6. ὭΠιετεέοτο 1 οχλοτυ ο Στουγαςᾶβ 

αὐτὸν ἀγάπην. 9 εἰς τοῦτο- γὰρ καὶ ῷ ραψα,. ἵνα ῶ 
3ηῖπα Ἴοτο. .. ΣΟΥ -- 8159 1 πτῖύθ, ἴλαί ή ο. Ἐπογξ 

τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ο τοι ἐστε.. ᾧ δε 
{πο Ῥτουξ οἴγοι, εξ ἵο επετγμίπς ο. Ψθ 8ἴθ, ια το ποτ. 

τι ὮΧχαρίζεσθε, "καὶ ἐγώ" καὶ γὰρ ων οε τι κεχάρια- 
βανίίπᾳ 59 ποσο 81ο 1; 20Σ 18ο 

μαι, ᾧ κεχάρισµαι;" δύ ὑμᾶς,ὲν προσώπῳ χριστοῦ, 
οξ Οτ]εί; Είτοα, οΕ πνΊιοτη 1 Ἠατθ {οχβίταπ, [15] 5ος βα.θ οξ τοι, {π[ύπε] ῬεΓβοἩ 

11 ἵνα µμὴ.πλεονεκτηθῶμεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ' οὐ γὰρ αὐτοῦ 
1πβί πο εποπ]ά πού Ὀο οτεττθαο]θά Ὦγ Βοΐβη, {ος ποὺ οἳ ΠἱΒ 

τὰ νοήµατα ἀγνοοῦμεν. 
{ΠοαρΏί5 ατθ πθ ο νά 

19 ᾿Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν ΡΤρωάδαἳ εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Νοῦπ Ἠατίπρ οοπιθ ἴο Ττοββ8 2ος «πο . ρ]αά μα ππβον οξ ἰμθ 

χριστοῦ, καὶ ας µοι ἀνεφγμένης ἐν κυρίῳ, 19 οὐκ 
Οπτίες, 8]5ο οοχς Το πιθ μονε Ὄθευ ομτώς, Ππε] Ἰμοχᾶ, τοῦ 

ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ. 
11 “πρᾶά ε85Θ 1η ΤΩΥ βρὶτ]ς 80 το ποῖ ΑπάΙπς ἍὮΤΙζαΒ 

ἀδελφόν.µου' ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς, ἐξῆλθον εἰς Μακε- 
ταγ ὮτοίΏςς ; τῬαῦ Πατίηρ {βκθη Ίθατε οξ ο. 1 νεπῖ ουαῦ {ο Ῥήπος- 

δονίαν. 14 Τῷ.δεθεῷφ χάρις τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι 
ἀοπῖα, Ῥπῦ {ο ἄοᾶ [πε] ἴπαπχα, πο ἍΑΙΙΑΣΒ 18θαᾶ8 Ίπ ἐχίαπαρῇ. 

ἡμᾶς τῷ Χχριστῷ, καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ 
1πθ Ἅ«Οπσῖα, απᾶ ᾖ1πθ οᾶοις οἳ ἴπθ οπ]εᾶρο οἳ Ἠῖπα 

δρυ δὲ ἡμῶν ἔν παντὶ τόπφ. 16 ὅτι Χριστοῦ 
πηβΚθς πιαη]{θεί ας π8 ἵπ ΘΤετγ Ῥ]αςθ, Έος ο Οµτ]βῦ 

εὐωδία ἐσμὲν τῷ θεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις καὶ ἓν τοῖς ἀπολ- 
8 ΒηΘθῦῬετξπτιθ ππθΘατθ {ο αοᾶ ἵπ .Ἠο5οθ ὮὈεῖπρ εαγεᾶὰ απᾶ ἵπ ἴμος ΡοτῖςΠ- 

λυμένοις' 16 οἷς μέν. ὀσμὴ 1θανάτου εἰς θάνατον σἷς.δέ, 

βπου]ά Ζ0ΣΒΙΥΘ τι γι 

18 ο Ε 1 Ῥατο 1οτ- ἔ 

πνεύματί-µου τῷ-μὴ εὑρεῖν.-με Τίτον τὸν 

411 
ὉΏίοἩ 18 τηπᾶο 5οετ7 
Ὦτ τθ2 ὃ Αμά 1 πτοίθ 
ΜΠί5 ΒΑΊ1Θ Ἡηίο γοα, 
1686, πει 1 ομπ1ο, Τ 
Ελου]ᾶ Ἠπτο α5οτγον 
Ίτοπα ἴηεπα Οἳ ἨΠοπα Τ 
οπρΏῦ {ο το]οῖσς; Ώπν- 
Ίπσ οομΏάοπεε ἵπ τοα 
Β11, ἐπαῦ παν 1ου 1ν {με 
2οψ οἳ τοι α]]. 4 Έοτ 
οαῦ οξ πιασ] {Π]οίῖοπ 
Ἀπᾶ ΑηριΙβη οἳ Ὠεατί 
1 ῳτοῦθ ππί{ο τοι ση] 
ΙΩΑΏΥ ἴθατβ; ποῦ ἴπας 
ψο βΕΠοα]ά Ὦο ρτἰεγεᾶ, 
ναί ἴπβί ο πιὶρηῖ 
πουν ἴῃθ Ίοσο πΥΠ]σ 
πα ποαλοτόλμεα Λα ΐ- 
1 υπίογοατ. 5 Βιπε 
ΒΏΥ Ἠανο οβπμεᾶ ρτῖθξ 
ἹἩο Ἠβίῃ πος βτῖοτοά, 
πηθ, Ῥαῦ Ίπ ρατί : ἴπαε 
1 ταβΥ ποῖ οτετζΒαβτρο 
Ψοι α]]. 6 Βαβ]οῖοπό ἴο 
Βποῦ Α ΠΙΑ 8 ΠΒ 
ῬαπρἈταρηῦ πυΏ]ο]ι 
1ραθ ἐπῃίοίεα 6ξ ταπηγ. 
7 Ὃ ἐπαῖ οοηίταΓ1Υ186 

ὲ ταῖἸιετ {ο ξος- 
στα πι, θπᾶ οοπαξοσς 
ἴπι, 1ε8ῦ ῬεγΏβρἜ στο 

οπθβλοπ]ᾶ Ὀο βπγα]]ουγ- 
ο πρ νη(] οτεσπιΙσἩ. 
βοττοῦγ. 8 ΓΠπετοέοτοΙ 
ΏθβθεοἩ τοι ἴπαῦ το 
πποα]ᾶ οοπβτγΏπι {οι 
Ἴοτο ᾖ{ονατᾶ ἍἈἨϊπι, 
9 Έοτ {ο ΠΒ] οπᾶ αἱβό 
ἀἷᾶ 1 τνιτῖθθ, ἴπαί Τ 
ταὶρΏΏ πουν {Ἠο Ῥτοος 
οἱ τοι, ππείμοτ γο Ὀθ 
οδεάἰεπῖ ἵπ αἲ] (πΐπμε, 
10 Το πεποπα σε {ο:β1νθ 
ΒΗΥ ἐπίπνμ, ΤΙ Ιογσίυε 
ΒΙΒΟ: Έοχ 1 1 Εοτρατθ 
ΑπΥ {Π1ηρ, ο Ὕποτη 1 
Σοχρατο 3, Έον σοας 
ΒΑΚΘΒ ωγραυε 1 τέ ἵπ 
1Ἠθ Ῥετβοπ οἱ ΟἨτ]ςί 
11 δεί Βαίππ ποα]ά 
βοῦ απ αΒναπίβρε οἳ 
Ἡ8Β: 20Υ 17θ ητε ποῦ ϊρ- 
ΞΟΡΕΜΙΗ οἱ Πϊ5 ἀενίοθβ. 

ποπ ροαυτο Πεμ. 
Ί ορΊηθ {ο Ίτοβα {ο 
Ώγέαε) Οητῖςδύς ρο5ρο], 
Ἀπᾶ 3 ἄοοχ β8 οροπεᾶ 
Ἡπίο πιο ο {πο Τιοχᾶ, 
18 1 Ταᾶ πο τοςῦ Ιππαγ 
αρϊσϊ6, Ώεσβαςο 1 {οαπά 
ποῦ Τ1ύαβ πιτ Ῥτοίμεσ: 
Ῥαέ ἰακῖηρ πι Ίθατο 
οἳ ἴπεπι, 1 ποπ ἔτοπι 
άἨθπσθ 1Ἰμίο ἸΜαοσθᾶο- 
πῖα, 14 Νου Παπ] 
ὂε ππίο οᾶ, Πο 
ΒΙΥΤΑΥ8 οσα» οί πΒ Το 
ἀτίαΏιρῃ ἵπ ΟΩτῖςδέ, απᾶ 
ταβκοία πιρπ]{οβί ἴ1θ 
Βατπουσ οἳ Ἠϊβ Ἐπον- 
1εᾶρο Ὁγ τπ58 ἵπ 6ΤεΙΥ 
Ῥ]ασθ. 15 Ἐοτ πθ ἆτθ 
ππ{ο ἄοά 8 ϱεπεεῖ 88- 
τοις οἳἑ ΟΕπτίδς, Ἱηπ 
1λεπι ἴπβῦ Ατθ εατεᾶ, 
Απᾶ 1η ἴπεπα ἴπαῦ Ῥο- 

1πρ; {ο {ῃθ 9Π65, Αη οᾶοισς οἱ ἀθβί]ῃ - {ο ἀθαίῃ, Ότ{ {ο α- οὔἨοτβ, τί5Ἡ : 16 {ο ἴπο οπο Ίυι 

α-- ὑμῖν ΕΤΊτΑΥ/. ὰ σχῶ ΤτιΑ. 1 ἀλλὰ ΤΤΤτΑΥΥ. α Γμᾶλλον] ττΑ., 3 κἀγώ 
ατττΑσ’. 9 ὃ κεχάρισµαι, εἴ τι κεχάρισµαι ΟΗΤΊΤΑΝ, Ῥ Τρωάδα 11. 4 ἵ- ἐκ (εὰά 
ἴοιω ο ιῷ ΏπσίΑ., 



472 
αγαἴ]ο βηγου οἳ ἀθαίλ 
ππίο ἀεαῖα; απᾶ Το 
Τπο οὗπος πο 5ατουχ 
οἳ 11196 υπίο 116. Απάᾶ 
σιπο ἵδ βα[Ποῖεπί 40Υ 
1πθβθ (μῖηπρςο 2 17 Ῥογ 
6 Ἀ1θ ποῦ Π5 ΤΙΛΠΥ, 
π/λΙοη οοτγαρύ Ίπο 
νγοτὰ οἑ οι: Ῥαί α8 
οἳ Βἰποογῖϊγ, Ὀαῦ 45 οἳ 
οά, ἵπ ἴπαο βἱρΏί οξ 
αοᾶ βρεακ πο 1π 
Οπτ]ςί, 

ΤΠΙ, Ὄο πο Ἱερῖη 
ΕΡΑΙπ ᾖΤἵο οοπιπιεπά 
οπτοε]τος 2 ος πεεᾶ πε, 
Ώ8 5ΟΠΙΘ Οἱ]έγβ, ερὶ5- 
ἴ]ο5 οἳ οοπιπιεπάπ οι 
ἴο τοι, ος ἰείίεις οἳ 
οοπιπιεηάα{]οπ Ίτοπα 
σοι 2 Ὑο ατο οἳς 
ερίςι]ο πσϊθίεη 1π οἱ 
Ἠθατίη, Χποῦππ απά 
χεαᾶᾷ οἱ Α]] πἹεα: 3/07- 
αδηισ]λαδγε αγεταπη- 
ἀ{εςυ] ἀθο]ατεὰ {ο Ῥο 
οπε ερὶδί]ο οἱ Οητὶςυ 
παϊπ]κίοτεά Ὁν Ἅτς, 
σππ1ζίου ποῦ ΝΙΜὮ Ίπικς, 
Ῥαῦ πν]έ]Ἡ ἐπο ΒρΙτΙὲ οἳ 
{πο Πτίηπρ ἄοά; 1οῦ 
3 {αρ]ας οἳ βίοπε, Ὀας 
1Π ΠεδΏσ {αὺ]εβ οξ ἴ]ιο 
Ἠθατῦ, 4 Απά δαζα 
ὄγαςῆ Ἠπνο πο Ππτοαρηῃ 
Ομτὶςῦ {ο οᾶ-φατα : 
ὃ ποῦ Οιαῦ Ὑσθ αἈτθ 
ςαβοϊεπι οἳἑ οἳΓ- 
πε]τος {ο ΌΠπ]π]ὶς απγ 
{Πῖηρ 5 οἱ ομσςε]τος; 
Ἐπῦ οιις βιββοῖεπογ {5 
οἳἑ ο; 6 πΠο α]δο 
Ἠβίπ πιπᾶῬ Ἡβ πὺ]θ 
πωϊη]φίοτς οἳ Τπο πο 
αθδππισοπί; ποῦ οἳ {ἶω 
Ἰοεζετ, Ῥαῦ οἳ ἴ1θ αρἰ- 
τὶῃ: ος 1π9 Ἰεῦθεχ ΚΙ]- 
εἵἩὮ, ὉὈαῦ ἴπο αρισ]ὺ 
Εἰτοίαἃ 146. 7 Ῥαϊ τε 
πο πιϊπ]δίταβ]οηυ ος 
ἀεαίῖΠ, συτ]{ζ6οι απᾶ οἩ- 
ΡΕΤΑΥΕἨ η Β6ΟΥΟ5, 88 
Ε]οχ]οιε, 8ο Ίἴλαῦ Ίπο 
οπϊ]άχοωπ οἱ Ίδιαο] 
σοα]ᾷ ποῦ οἴεάίαςσί]ν 
Ῥολο]ά ἴπο Έασο ΟΕ Μο- 
805 ΤΟΥ {1 ϱ]οχΥ οἳ Ὠ]α 
οοαΏ{εΠηησθ; ὙΜΠΙοἩ 
οἶογί 7ν8Β ἴο Ὃο ἄοπο 
ΒΠΑΥ: 8 Ώου βΠη]] ποῦ 
1ηο πη]ηπ]διταῦ]οη οξ 
1ηΏο ερίνΙῦ Ὄε γηίλος 
ρ]οτίομςῦ 9 Έοτ 1 
1πο πιπ]κίτα ἔίοπ οἳ 
σοπ4 ειπα οι ὂε Ρ]ο- 
1Υ, ὨΙὰΟὮ Ἴποχςθ ἁἀοίᾖ 

ΠΡοΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ’ Ἡ. πα πς 

ὀσμὴ ἃ ζωῆς εἰς ζωήν. καὶ πρὸς «ταῦτα τίς  ἵκανόυξ 
Αη οἶοιςχ σοξ]ΠΗίο {ἴο ἩἨΠΐε; απᾶ Ίος {λέςο ἐπῖπρς πο [1β]οοπιρείεπί 2 

17 οὐ.γάρ ἔσμεν ὡς οἱ πολλοί, καπηλεύοντε τὸν λόγον 
Ῥος ποῦ 19ο "πτε 35 1Ἠθ' “ΠΠ, πταλῖπᾳ ραῖτ Ὦν οοτταρ!Ίηᾳ {πθ ποτᾶ 

τοῦ θεοῦ, τἀλλ’! ὡς ἐξ "εἰλικριγείας,! ἀλλ᾽ ὡς ἔκ θεοῦ, κατ- 
οἑ ἀοᾶ, ΌῬαῦ "48 οἳ βἱποοχ!{γ, Ῥαῦς α οἳἑ οᾶ. νο- 

ενώπιον! Ἀτοῦ! θεοῦ, ἐν χριστῷ λαλοῦμεν. 
20Γ8 ο, Ἱπ Ολμτὶσ νο βρε], 

Ὁ ᾿Αρχύμεθα πάλιν ἑαυτοὺς Ἰσυνιστάνειν!; Νε μὴ χρῄή- 
Ῥο νο Ὀορίαπ ΒΑΡΑΙΠ οιχβο]τθ ᾖ{ο οοιπιποπά 2 πιη]εςβ πθ 

ζομεν, ὥς Στινες, συστατικῶν! ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἢ ἐξ 
ηερᾶ, Ἀ58 5018, «οοπιπιοπᾶαίοτγ ερίδί]ες το σοι, ος "ἔγοπα 

ὑμῶν 3συστατικῶν!; 2 ἡ ἐπιστολὴ.ἡμῶν ὑμεῖς ἐστε, 3ἔγγεγραμ- 
οι 1οοπιπιοπάβὔοσΥ [”0πΠ65]2 Οτςσ ερῖ»έ]ε ο Άτθ, Ἠπγίπρ Ῥοοι 

μένηϊ ἐν ταῖς.καρδίαις ἡμῶν, γινωσκομένη καὶ ἀναγινω- 
1Ππςοχ]ρεᾶ Ίτπ οας Πεατίς, Ῥοΐηπρ Χποινη απᾶ νείπς 

σκοµένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων' Ὁ φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ 
χομᾶ ολο 81]. πηΕΗὮ, Ὀείπρ πιαπ]{εδεεϱᾶ ΊἴΠαῦ γα 4τθ 

ἐπιστολὴ χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ ἡμῶν, 3ἐγγεγραμμένη" 
Ἀαρί»ί]ο αομτ]ρή”6, πηϊη]ς{εχθᾶ. [ολ πδο Ἠανίηρ ΌεεἨ Ἰπεογίροᾶ, 

οὐ µέλανι, ἀλλὰ πνεύµατι θεοῦ ζῶντος, οὐκ ἐν πλαξὶν 
ποῦ σι Ἡ Ίπξ, ὈῬαῦ σα [πε] βρὶτιυ οἳ ”ᾳοά [11πε] 3Ππίπρ; ποῦ οαἳ ἰπρ]εία 

λιθίναις, Ῥάλλ᾽Ι ἐν πλαξὶν «καρδίας! σαρκίναις. 4 Πεποί- 
οξ 5ἱοη8, Όαῦ ον ΙαΡβ]Ιείβ 3οξ [30πο] "ΠἩεατυ 3λΗ65ἩΤ. 1ροηυβ- 

θησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ χριστοῦ πρὺς τὸν θεόν’ 
ἄεπσοθ «Απᾶ  95Ιο8 Ὥατο πθ ἴἩτοιρῃ ἴπο Οπτὶςς ποπηχᾶς αοᾶ: 

ὃ οὐχ ὅτι Ἀκανοί ἔσμεν ἀφ᾿ ἑαυτῶν λογίσασθαί τιὶ ὡς ἐξ 
ηοῦ ἡπαῦ σοπιροοπῦ πο αἴΘ ΣΓΟΊΛ ΟἨΥ5ΕεΙΤε ἍΊοτεσκοα απγιηῖπσας οἳ 

εἑαυτῶν.ὶ ἀλλ ἡ.ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ' 6 ὃς καὶ 
ΟΝΙΡΟΊΥΕΡ, Γντή οἳσ οοΏΡ6ίΕΠΟΤ. [15] ος αοᾶ: ΥΠΟ π]ρο 

ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης, οὗ γράμ- 
παωπᾶο “οοπιροϊοπῦὍ "5 [ᾳ5] ρεχταπί5 οἳ α ποπ οογεπηπῦὍ; ποῦ οἳ ]οῖ- 

µατος, ἀλλὰ πνεύματος. τὸ γὰρ γράµµα ᾿ἀποκτείνει,! τὺ.δὲ 
Ίεσ, Γμτή οἳ Αρ]τ]ς; ΟΥ Τ]θ Ἱ1ετίαν κη]ς, Ὅναῦ ἴθ 

πνεῦμα ζωοποιεῖ. Ἱ Εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ θανάτου ἐν ἔγράµμ- 
Βρισῖς αμἰσ]οπς. Βιιῖ 1ξ ἴμθ. βετγῖορ οἱ ἀθαῖα Ίον- 
4 μ 3 ’ μμ] λί 3 , ῃ , η 

µασιν,' ἐντετυπωμένη έν" λίθοις, ἐγενήθη ἓἕν δόξµ, ὥστε 
Ίος5, Ἠαν]ης Ῥεεη ΘΏΦΙΑΥΟΠ 1π ΕἴοπεΒ, Ίνας ργοᾷασεᾷ τη ΡΊοΥΥ, «ο ας 

μὴ. Σύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ. εἷς τὸ πρόσω- 
ηοῦ 5ο 108 580]6 540 19]οο] 111π{οπ{]γ λέμε Ξοπί]άταεπ 3οξ “Ἱκγαο] Ἰπέο ἔλμο Ίποθ 

πον Ἱλωσέως,! διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου.αὐτοῦ, τὴν 
08 Μο565, ΟΠ ποσοαπῦ οἱ ἴπο ἍµΡ]οτγ οἳ 5 {πσᾳ, αν ὈϊοἩ 

καταργουμένην' 8 πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡᾗ διακονία τοῦ πνεύµα- 
15 ρεῖηρ αππα]]οά ; Ὢοι ποῦ Ἅταίπετ ᾖ1πο κογνῖσθ οἱ ἴπθ Βρϊτϊτ 

τος ἔσται ἐν δόξῃ; 9 εἰγὰρ Κὴ διακονία! τῆς κατακρίσεως 
«Ἠα]] Ρο ἵπ β]οσγ 2 Ῥοχς ἵξ Ίπε Ἅκεογνῖσο οἳ οοπάσπαπα Ίο [ος] 

ον ος - 
ιο παϊπίκἰταίίοα. οἳ δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει ἡ διακονία τῆς δικαιοσύνης 
χΙΡἨΙΘΟΙΡΦΗΟΣ5 εχκοεοὰ Ρ]ο)Υ, ζω Ἡ ΤΩΤΊΠΟΣ Ἀὐοιμιᾶς Τπο  δοττῖζθ ο τ]βλ{οἱ1δεσς 
Ίπ ρ]οτγ. 10 Ῥοςετεα Ἰνῃ τς, ο η / ν 
ὑλαί τνλίοἩ τνας πιπᾶο ἐνι δόξφ. 10 καὶ γὰρ Ποὐδὲ δεδόξἕασται τὸ 
ρ]οτίοις Ἠπᾶ πο π]οτγ ἵπ Ρ1ΟΥΥ. Έοχ 6ποπ ποϊίπετ Ίπας 8υοσπ "πιιᾶρ "δρ]οτῖους 1υΠας Ἀπνμῖοϊι 

α -- ἐκ(γεαιᾶ (νοπα 11{ο) 1ΤτιΑ. τ ἀλλὰ τι. : εἰλικρινίας Ττ. ἕ κατέναντι ΙΤΊτΑ. 
α--- τοῦ ΙΠΤ'[α]. ν συνιστᾶν Ιπτ. Ὁ ἢ (υεαᾷ οἵ πηεεᾶ νε) 6ΙΤΥΑ. 
.-.. συστατικῶν ΙΤΤΤΑΥΓ. 

τ -Ε[πέρ]1, 
6 Καρδίαις Ὠθεαχ!5 Π1ΤιΑ. 

Υσυνσ-τν". 

9 ἐν- τ. 5 ἀλλὰ Ἐανγ. ὰ ἱκανοί 
ἔσμεν λογίζεσθαί (λογίσασθαί ΑΝ) τι ἀφ᾽ ἑαυτῶν ΤΛΝ; ἀφ εαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί 
τι ΓΊν, 

Βοτνίσε Ιπττ. 

ε αὐτῶν ἵλεπα τν. 
Ἀ.--- ἐν (Υεαι] λίθοις 0η 5ΓΟΠΕΣ) 1.1: ΑΝΥ. 

Ἰ --- ἐν (Γειά δοξῃ 1η ΕΙΟΥΨ) σατΑ. 

Γαποκταίνει Ὦ; ἀποκτέννει ΤΊτΑ. η ἔ γράµµατι ΝΥΙΑηρ ΠΤΓΑ. 
}Μωύσέως ΟΙ ΤΤΙΑΝΥ. Κ Τῃ διακονία ΙΙ λιφ 

μα οὐ Ὠοῦ αΤΊτΑΥΙ. 



ΠΙ,1Υ. ΠΙ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΚΝΒ. 
δεδοξασµένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει. 

δμας "νου ὁπμλο "σ]ογῖοις ἵπ Ἅᾖ{λμῖδ 

βαλλούσης δόξης. 11 εἰ γὰρ 
1ΙΟΣΙΗΡ. Ρ]οιγ. 

δόξης, πολλῷ μᾶλλον 
ΕΙονσ,  ἨΙΟἩ 

ένεκεν" τῆς ὑπερ- 
τε»ροοῦ, ΟΠ αοσοιιηέ οἳ ἴ1θ 5ΙΙ- 

τὸ καταργούμενον διά 
Έος ἵΕ ἐπαῦ πνΠῖοὮ 15 σας αππιι]]εά Γνας] ἔπτουρ]ᾗα 

τὸ μένον ἐν δόξῃ. 19 Ἔχοντες 
ταίπον ἴχιαῦ σνπῖσὮ τεπααίπς η] 1π ΡΊΟΣΥ. Ἠανίπρ 

οὖν τοιαύτην ἐλπίδα, πολλῇ παῤῥησίᾳ χρώμµεθα" 19 καὶ 
ἔπονοξογα δις] Ίιομα, απμςἩ Ῥο]άμοςς 1νθ 56: απά 

᾿ . θ / ο1[ - Π ” ίθ {λ ” . Γς ΄ Ῥ ε 

οὐ καθάπερ ολ[ωσῆς! ἐτίθει κάλυµµα ἐπὶ τὸ πρόσωπον Ρέαυ- 
ποῦ αποσοτζίησα5 λίρες ρας 8 τεῖ] οπ Τπο ᾷα0θ οἳ Πῖνη- 

τοῦ,! πρὸςτὺ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος 
5ο]ε, 1ος 5ποῦ 5ἱο Τ]οο]ς "πιο {Ε]ψ 1116 ”35ομςβ 5οξ"Ίδταε] {ο {πο επᾶ 

σοῦ καταργουµένου" 14 πάλλ’' ἐπωρώθη τὰ.νοήµατα αὐτῶν. 
οΕ{ίμαῦ Ῥεῖησ αλπα]]αίΙ. Ῥιΐσ ποτγς Παγάεποᾶ {λμεῖτ ἐποιςσΗίς, 

ἄχρι.γὰρ τῆς σήμερον τὸ αὐτὸ κάλυµµα ἐπὶ τῇ ἀναγγώσει 
{ου πηΏ{ο 1]ιο Ῥχο-οπῦ  ἴπο εαπιο τοι] αὐ ᾖἴπο χοπάϊηπς 

τῆς παλαιᾶς διαθήκης μένει, μὴ ἀνακαλυπτόμενον, Σό τι! 
οἑ ἴπα οἷὰ οοτυπαμῦ τεπιαίἨς, τοῦ πποοτετεᾶ, ΨπῖοὮ 

ἐν χριστῷ καταργεῖται' 16 ἀλλ ἕως σήµερο», ἡνίκα ἵάνα- 
ἵπ Ομ 15 μεῖις αππα]]ε, Ῥυιΐς απίο Ἅᾖ{ῖς ἀ4αγ, πνπεη 18 

γιγώσκεταιὶ ολ]ωσῆς,! κάλυμμα ἐπὶ τὴν.καρδίαν αὐτῶν κεῖται' 
τοιᾶᾷ Ἄ[οςος, α τοῖ]  Ἡπροπ ΜΠεῖτ Πεατί 1168. 

16 ἡνίκα "ὃ ἂν' ἐπιστρέψῃ πρὸς κύριον, περιαιρεῖται τὸ 
Ῥπῦ Πο 1ὲ ]αῖ] Ἰαγο (πι πιᾶ ἴο [ιο] Τιοτᾶ, 18 ίακεν αἵναγ ἴ]ο 

κάλυµµα. 17 Ὁ δὲ κύριος τὸ πνεῦμά ἐστιν' οὗ δὲ τὸ πνεῦμα 
νοῖ]. Νον ἴπο Τοτὰ ἴπο οΒδρίῖνς 15: απᾶ πιπετα ίπο Βρὶτϊ6 

κυρίου, ψεκεῖὶ ἐλευθερία. 18 ἡμεῖς δὲ πάντες ἄνακεκα- 
οΕ [τ]ιθ] Τιοχα [15], ἔποτο [15]. Ετεοᾶυνα. Ῥιΐς πο αἳ] στ Ἡ 1 - 

λυμμένῳ προσώπῳ τὴν δύξαν κυρίου κατοπτριζόµενοι. 
οονετοά Ίος 1πθ ῥΡἱοτγ οἳ Γυ1ε] Τ,οτᾶ Ὀοπο]άῖπῃ αν 1 α ΠΙΊΤΤΟΣ, Πίο] 

τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, 
Τ]ιο 5α11θ ἄπιωρα το Ῥοῖηρ ἑταπβδοτιιεάᾶ Έχοπι ΡΙΟΥ ἵο ΕΙοςΨ, 

καθάπερ ἀπὸ  ἍἨΚυρίου πνεύματος. 
67Τ6Ώ 45 Ἅ«Αγου1[{Πο] Ποτά [πε] Βρϊτίν. 

4 -” » . ΄ , ι ῃ , 
4 Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν-διακονίαν ταύτην, καθὼς ἠλεή- 

Ἐποχοίονς, Ἰατῖηωρ - 15 5οττῖςσε, ΒοσοτᾶΙηρ α5 Τνο το- 

θηµεν, οὐκ λἐκκακοῦμεν Ἱ 9 Σάλλ᾽Ι ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ 
συϊνοί ποσα, πνθ Σαϊπῦ ποῦ. Ῥιΐῦ πε τεποιποεά ἴμε Π]άάετ Ειίπρς 

τῆς αἰσχύνης. μὴ περιπατοῦντες ἐν παγουργίᾳ μηδὲ δολοῦν- 
οἱ 5Ἠ4Π1ο, ποῦ να] κης ἵπ οταβίῖπεςς, 11ΟΣ {π1514Υ- 

τες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας 
19 Ίο Ἠποτᾶ οξἑαοᾶ, δις Ῥγ τιμη] {οδίπΏ]οη ΟΕ ἴπο [τη .] 

“συνιστῶντεο! ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων 
/ σουιΗΙΟΟ1ἨΡ ΟΙΙΓΡΟΙΥε5 1ο ΕΤΕΙΥ οολςοῖεμςσθ οξ ΠΙΘΏ 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. Ὁ Ἐὶ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὔαγ- 
Ῥηοξοχθ 6ο. Ῥπ0 1Ε α]εο 18 οοτετοᾷ Ξριαᾶ 

γέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον’ 4 ἐν 
(μάΐηςς, Ίου, 3 ἔλοςδα μετ σινε, 15 18 οοτετοᾶ; 1η 

οἷς ὁ θεὸς τοῦ-αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν 
ας νμο ροᾷ οξ τἨ]5 ασ η πτον Ίπο Ἰἰποιρ]ί5 οξ {ο 

ἀπίστων, αὐγάσαι "αὐτοῖςὶ τὸν φωτισμὸν τοῦ 
πιηνοµσνίης, πιοῦ Το Όσσα Εονί]ι {ο ἔ]λουι Τπε χαάἶΔποΥ οἱ ἴπο 

εἰο τὸ μὴ 
5045 

᾿οχοε]]εί]ι, 

418 
1π ΕΠῖς ταβρεοξ, Όγτοῃ- 
ΒΟΝ ΟΕ {ο ρ]οτγ 

11 Έοτ 1 
ἔπαῦ πλίςἩ ἶ9 ἆοπε ϱ- 
ΙΥ Όὧαθ µρ]οτίοι, 
παμςἩ 1ΠΟΥΕ {ιδ τΥῖςἩ 
τοπιβ]ποί] 19 ϱ]ογ]οίς, 
15 Βοοῖηρ ἴποπ Όηπί νγθ 
Ἠαγο αιιοη Ἠορυ, 1/θΘ 
Ἡσδε ργειί Ῥ]βΊπΙο»8 οξ 
5Ρ ους: 13απά πο 88 
Μοςος, ιολίο]ι ραῖ α ναῖ] 
οτες Ἠϊς μσα, ἴ]αῦ 
ἴ]μα οἩ]άτοι οἳ Ίςταο] 
οοα]ά ποῖῦ εἴεᾷ [ας] 
ΊοοΚκ {ο {πο επ οἳ (πιῦ 
πι ΠΙοὮ 15 αΡρο]ςμεᾶ : 
14 Ῥαΐς πείς πιῖπάφ 
πνοτο Ῥ]ϊπάσαα : Έος τ11- 
τΙ] {ης ἄπγ τεταιιἳηοῦἩ 
ΊΠο 541ηο να] αύπκεΠ. 
ΆπΤΑΥ ἵπ {πο τοι ης 
οἳ ἴπο οἱά {οδίπιασπῖς 
πυΏῖςὮ αἰῖ 9 ἄοπο |- 
πναγ η ΟΠἨτῖςί. 15 Βαῇ 
6ευΥοηπ πμίο 1{ΠΙ5 ἀπσ, 
Ποπ ἸΜο5θς ἵςδ τελᾷ, 
ἴμε να] ἵς προη ἐποῖς 
Ἰσατῦ. 16 Νατογί]οεῖερα 
Πεη 16 5Ἠα!] ἑάνπ ἴο 
ἔπε Τιοτᾶ,έλο να ἲ] λα] 
Ῥο {ποπ αναγ, 17 Νου 
ἴπα Τιοτᾷ 1. λα βρῖνῖς: 
Άλιά τν ποτε ἴ]ο ΞΡΙΥΙΕ οξ 
{πο Τιοτᾶ ἵδ. ἴποτα 18 
Ἠλροτίγ. 18 Ῥιιί τνο α1], 
πν1{] ορεη Τασθ νομο]ά” 
1Πρ 9 Ιπ α Ρβ]α.ς ἴπθ 
6ΙΟΥΥ οἳ ἴπε Τιοτᾷ, ατθ 
Ἰιαπροᾶ 11{ο ἴπο Μ1Π1Θ 
Ίπιαρο ΤΓοΏι Ρ]οσγ ἴο 
ΕΙουγ, εὗειι αξ Ὦγ τ1θ 
Ῥρ]τ]6 οἳ ἴπο Τιοχά, 

ΤΥ. ΤΊΦΥΘΕοΓο 8θέ- 
1πρ πνθ Ώπνο ΕΙ ππῖἩ- 
Ι6{1Υ, 45 πνθ Ἠαγνε Τε- 
οεῖτοᾶ ΏΙΟΓΕΥ, 8 Εαϊπς 
ποῖ; 2 Ὀιπῦ Ίατε τε- 
ποιιποεᾶ ἴπε Ἠ]άᾶσπ 
ἀπῖησς οἳ ἀϊδποποςίγ, 
ποῖ υνα]κῖπα ἵπ οτι ξεῖ- 
ηςβς, ΟΥ Παπ(]1πρ ἔπθ 
νγοτά οἳ ἀοἡ ἀοσοῖι- 
χα]: Ὀυς Ὁγσ πιηπῖ- 
Σεντ τῖοα οἳ ἔπο {ται 
σοπιιησπᾷῖηρ οασςε]νοβ 
{ο 6Υ6ΕΥΥ πιππ’ς σΟΠ- 
φοἴεποο ἵπ 11ο 5]σαί ος 
οᾶ. 3 Βιί ἴξοιγ ρος- 
Ῥο] Ῥο Ἠ14, 16 15 Πίᾷ {ο 
Τπεπι Ἠνλὲ αγο ]οςε: 41 
Ψηοπα {πο ποᾷ οἳ ΙΕ] 
συοτ]ά ἵνα ί] ] ήν ᾳοα ἐ1λθ 
πηϊης οἳ ἔπαπι ν΄] 
Ὀο]ϊετο ποῦ, ]ε-, ἴπθ 
Ἱρπῦ οἳ ἴπο π]οτῖοιβ 
Εο»Ρε] οἳ ΟΗἨ158, Ὢπο 
1» ἴπθ Ίπιισο ο 
ᾳοᾶ, εἰοι]ά καμῖπθ 

π εἴτ γεκεν 11Τ:Α. 
 -- ημέρας ἀπν ΤΊΤΤΑΥ. 
ν δὲ ἂν Τε; δὲ ἐὰν Ἡν 
.Σ1ΤΑΝ. 

ο Μωῦσῆς αττγΑγ/. 
5 ὅτι Οναῦ 18] ΕΝΊΤΣΑΥΝ. 

κ -- ἐκεῖ Ι1Τ:ΑΥΥ. αεγκ- ΙΤΤΙΑΥΥ. 
8 --- αὐτοῖς ΟΙ ΓΑΥΓ. 

Ρ αὐτοῦ (πεαά Ἠϊ8 Γας8) ΤΤνΑΥ7. 4 ἀλλὰ Ττ. 
τᾶν ἀναγινώσκηται ΤΩΑΥ Ὀθ Τουᾷ ΤΤΊτλ. 

ἀλλὰ ΙΤΤΓΑ. Σ συνισταντεςφ 



474 ΠΡΟΣ ΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Ἀ. 1ν, 
; ; - ος -. 

Ἡπίο ποσα, ὁ Τος εὐαγγελίου "τῆς! δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὕς ἐστιν εἰκὼν τοῇ 
το, Ῥαὲέ ΟἨεῖςέ 7ο- Εἰπά τἰάϊππ οἱ {1θ βΡΊοΥ ο ἴλθ ΟΠ, ὙὝμο ἹἸ [πο] μλρο 

8υς ἴ]ιο Τοχᾶ; απάοιτ- θεοῦ. ὅὃ οὐ.γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομέν, ἀλλὰ ἀχριστὺν Ἴη- 
ο μσς Ἔος οἳ οᾶ, Έος ποῦ ΟΠΣΒΕΙΥΕΗΕ ἆο πτο Ῥτοσ]αίΐτα, Όαῦ Ομσῖεε ᾖ8- 

αοᾶ πιο οοπιτιαπἀεά σοῦγν! κύριον ἑαυτοὺς.δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν. 
ο. 1ιοτᾶ, απά οσ86]πες οιχ Ῥοπάπιεη Ἅ«20χ {πθ β4χθ οἳ ἆοδις, οἳἑ «ἀβζ]1Θ6, ἸἨπίπ Ψοιχ Ῥο Ὢ Ἅᾖ10) ϐ α. ο8 

5λἰπθᾶ ἵπ οας Ἠοαχία, ϐ ὅτι , ῥὁ θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς «λάμψαι, ὃς 
ον μὰ Ὃ ο λεν Ῥεοβιε [15 1] ἄοὰ ππο ΒΡΟΚΘ ὁπί οἱ ἄατ]κπερβ 1ρΠί ᾖ{οβᾖῖπθ, ἍἨ/Πο 

οἳ θοἆ ἴπ ἔλθἔκοο οἳ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώ- 
ὖεεας Ομ]. Ἰ Ῥαῦ ἍᾖἍαλοπ Ἅᾖπ οασ Ἠεατίς, Ὁς Γἐπε]. χλάϊωπογ οξ ἴπο Κπρῦ- 
πιο Ἠανο ὑΠῖᾳ ἔχεβεασθ - , ε.- .ι 5 ῃ 2, -] - 
ἵπ ερχίμθπ τοκοῖ σεως τῆς δόξης Ιτοῦ θεοῦ! ἐν ΄προσώωπῳ Ε]ησοῦ χριστου. 
ἴ]λαῦ ἴμο εχοβ]]επογ οἱ Ἰθᾶρο οἱ µθ ΡΙΟΥ «οξ6οᾶ {π [πο] 809 οξζθωα Ομτίβξ. 
{Ἠθ Ῥοπες τιβΥ7 Ῥε ΟΕ ” . δν ῃ . - . ῃ , , 
αοᾶ, απᾶ ποὲ σὲ πα. 7. Εχομέεγν δὲ τὸν θησαυρὸν.τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις: σκεύεσιν, 
8 ο αγε ἰχουὈ]εᾶ ον Ῥυ νθ Ώαγο {Η19 ἵτεβδατθ 1π δεατίπθη. πεςρο]», 
6ΤΘΣΥΥ 5146, γοί ποῦ ἀϊβ- υ τς λὴ τε ης π ο θεος ν ν ἐξ 
ἐχρεαοᾶ: 1ρ6 ατγε Ῥετ- (να Όπερβο η της υναμµεως Ό του σεου, και μη ἑ 

Ῥ]εχεᾶ, Ῥαῦ πο ἵη ο ἴμαί ἴΠθ ΒΙΣΡΑΘΡΙΠΡΠΘΕΒ οΕἴἹθ Ῥροπες ΣΥ Το οἑ ἀοᾶ, απἆ που ἔτοια 
ἵσ: 9 ἴθι ον ν Ἡ 

Ὅπε ποὲ ἑοτξαχοα σασί ἡμῶν 8 ἐν παντὶ  θλιβόμενοι, ἀλλ οὗ στενοχωρούµεχοι 
ἄοπη, Όαὺί ποῦ ἆθ Ἡδ: 1η ϱΤΕΓΥ [παν] ορρτεβεεᾶ, ναῦ πο Βἰταϊθεηοά ; 

ο τος ρου αππεσε ἀπορούμενοι, ἆλλ οὐκ ἐξαπορούμενοι  :9 διωκόµενοι, ἀλλ᾽ οὐκ 
Ῥοᾶσ Όο ἅγίιρ οἳ ρεχρ]εχαᾶ, Ῥαῦ ποὺ. πθίετ]σ αὖ ϱ Ίοβ8; Ῥοχβεοι{θᾶ, ους αοῦ 

ες Τοτᾶ ορια ἐγκαταλειπόμενοι καταβαλλόμενοι, ἀλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι" 
Ες πηὶρἩέ Το πιβᾶθ ΞΟΣΒΑΚΟΠ ; ορεῦ ἄοπσπα, Ῥαῦ που ἀθοίχογοεᾶ; 
χαρπ]{οΒεί ἵπ ος Ῥοάγ. { 2 . ” Ἡ η] ο. ἃ αι η μι πάμποσετημο κοκ οο Ἰησοῦ ἐν τῷ ας 
Απο αἶπαυ ἀθ]νοτθᾶ βἶπανς νπθ ἀγίππ οΕ{πθ Τιοτᾷ θεα ᾖἸπ {1ο οᾶγ 

πτηῖο ἀεβίῃ ος «οβιιβ’ Ξ τ, ο ο ι 5 ο ο ο Ιον 
ολο εμας Όω Πέο αἷκο Περιφεροντες, ἵνα καὶ Ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἓν τῷ σώματι! ἡμῶν 
οἳ σεις τιἰβµὲ Ῥο Ῥθασίπρ ας υμαῦ ο .. ν - ο ος 1π : ς αροᾶν αχους 

πικᾶρ τααπἰξοαζΊποιτ Φανερωθῇ. 1] ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παρα- 
ο ος ΣΙΑΣ Ὦο παρπξρςεθᾶ ; Ξ0Υ ΒΊΜΙΑΥΑ ὙΠθ ὙἩΠο 1ο ο 3Ἅἀθαία 319 ἀ6- 

τς, Ῥπέ Ἡξο Ίπ σοι. διδόµεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ Φανε- 
19 Ίο Πατίπρ (Ώθβαπιθ Ἰπρτοᾶ ΟΠ ἁοοοαηπξ οἱ «εβΠβ, Ἅἴλπαῦ Ἀἶδο ἴπο 1ΐᾳ ο ᾖθβίβ ΤΙΑΥ Ὀθ 
αρῖτϊζ οἳ {αἶδλ, αοοοσᾶ- 9 ῇ ες τν οσα . τη αν 
{πρ ας 1ὲ ἵο ντίοι,Ἱ ρωθῇ ἐν τῷ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 19 Ὥστε ὁ μὲν! θάνατος 
Ῥε]ϊοτεᾶ, απᾶ Ὅπετθ- πηρπὶξοςεθᾶ ἴπ Ξταοχῦιὶ “Πεβη Ίου; Βο ἐλαῦ . ἀεδίἩ. 
2019 Ἠβνθ Ι ΕΡΟΚΘἨΠ:ὉΘ νε. 9 -- ε 9. ο κ αμ ικ » παν ος ει 
Ἀ]ποο]ῖστο, απᾶ ἔπότο- ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ-δὲ.ζωὴ ἓν ὑμῖν. 19 ἔχοντες.δὲ τὸ αὐτὸ 
χοτθβρεβ]ς; ]4Κποπῖπρ ἵπ Ὥᾖτπβ σποτ], Απᾶ 46 η γὸι. Απᾶ Ἠανίπρ ᾖΊἴλο ΒΑΠΙΘ 
Σλβῦ Ἡο ν/]]οῖ ταὶδοά - » , Π ι , Ὦ , 
πρ {ο Τοτᾶ ἄεεις πγεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμµένον, Ἐπίστευσα, 
ΕΠα]] ταῖβο πρ πες 91ο αρἰτ]ῦ οΕ Ξ41{11, Αοσοχάἶπρ {ο ν]λαῦ ας Όεοι πει, 1 τε]ῖενεᾶ, 
Ὦγ «εραβ, απᾶ βἨβ]] ο λα ο ΟΡ τΑΕΗ , σή λ - Β 
Ῥχοκαπό τὸ γι γοτ. ιὸ Ἰἐλάλησά, καὶ ἡμεῖς πιστεύοµεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν 
1δ Ἐοσ α]] εήπρε αγο ἴΠεσθίοτθ 18βροΚθ; Ἅ"Βἶβο πε Ῥε]ενθ, {ΠοΓθίοχθ β15Οο ἍἨ/θ 5Ρρεβ]ςΣ 

νο Ὃ ο σκι ππρο 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Ἠκύριονὶ Ἰησοῦν, καὶ ἡμᾶς 
παϊρὮῦ ἕμτοαιρ]α πο Ἰπονίπρ μαι Ὦθ ππο ταὶβεᾶ πρ ἴμο 1ιοτὰ 68.8, 815ο 'πβ 

ο σας Εαν διὰ Ἰησοῦ ἐγερῖ, καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 15 τὰ 
οἳ ᾳοᾶ, ἔμτοιρῃ Ἅσεσαβ γη] χαῖεο πρ, Απᾶ ἍππΙ]] Ῥτθορπῦ. Ὑπι σοι, 

γὰρ πάντα δι ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα 
ος α1] ἐπῖπρθ ΓΑΓθ] 2ος 1Ἠθ βακθ οἳ το, τΠαῦ ἴπο ρταοσο, βΡουπάίπρ 

διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν Ἠπερισσεύσῃ εἰς τὴν 
'τἩτοαπρ]ῃ ἴποθ πηοδέ, Συπαπκορῖνίηρ Ίπιαγ “ομ150 Το οχοεθᾶ ἰο ᾖ1]πθ 

δόξαν τοῦ θεοῦ. 
στ ο. ΕΙοιγ οἱ ἀοἀ. 

6 Ἐος πἩΙοἩ 9βΠΒΘ - : ῃ - 
ας πο, Ῥαὲ 16 Διὸ οὖὐκθἐκκακοῦμεν' ἀλλ) εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄν- 
ἐἔποπρα ους οσα ΊΓΠετΘΙΟΣθΘ πο Εαϊπό ποῦ; ταῖς ᾖ{ξ Ιπᾶςθά "ουπατά ους 

πλω ποσο ο ὅπ. θρωπος διαφθείρεται, ἀλλ᾽ ὁ Ῥέσωθενὶ ἀνακαινοῦται 
θἆ ἄπγ Ὦν ἀλγ. 17 Ἐος πια 18 Ῥοΐηρ ὈτοιρΏῦ {ο ἄθσαγ, γεῦ ἴπο Πππατᾶ 15 Ῥοΐπρ τοπον/οὰ 

ο τὸν ἴ]μο Β. ἆ Τησοῦν χριστον 1. 5 λάμψει ΕἨβ]] «Ἠϊπ ἹπττΑα. - {αὐτοῦ (γεαᾶ 
Ἠ18 ϱΊοΥΥ) 1.. Ε --- Ἰησοῦ 1ΤΊτΑ. ὃ--. κυρίου 6ΠΤΊΑΥΥ. ὰ τοῖς σώμασιν Ὀυβ]εΒ Τ. 

-- μὲν αιτττΑ τν. 1 --- καὶ 95ο Τ. τ [κύριον] ΤτΑ.. π σὺν ΨΊΙΏ ΙΤΥΑΥ. ο ἐγκ- 
1 ΤτΑΠ,. ϱ ἔσω ἡμῶν (γεαᾶ οι Ἰηπατὰ [πβη]) τής; ἔσω[θεν] ἡμῶν Α. 



1ν, τ. ἹϊἹ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΑ, 

ἡμέρᾳ. καὶ. ἡμέρᾳα. 17 τὺ.γὰρ παραυτίκα ἐλαφοὸν τῆς θλίψεως 
Ἰ να Γλὰ ο ρ6 πο ελα, ρα να . ος 

ἡμῶν καθ ὑπερβολὴν.είς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης 
1ου 4ρχοςββίτο]Ιγ “ατραβθίης Σαπ εἴετης] πεΙεμῦ οἳ ΡΙοτγ 

κατεργάζεται ἡμῖν, 18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ ᾖβλεπό- 
ψ'οσ]χ5 ου 1ος 8 Ὢου 3σοηβ]άοθτϊηρ πύθ 1πο {Πίπρ 8ΒΘ6ΘΠ, 

µενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα τὰ.γὰρ βλεπόμενα 
Ῥιῦς πο {ΠΙπρβ που ΒΕΘΏ/; 29Σ {19 :ΠΙΠρΒ Β6εη. Γατο] 

΄ Γ . 3 3 ΄ », ” 4 

πρόσκαιρα" - τὰ.δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια. ὃ οἴδαμεν.γὰρ 
Ί0ΠΙΡΟΣΑΣΥ, ΌὈπί {ο (πίπρε ποῦ ΒΕεΕΣ εἴογπα]. Έοχ νγθ ΠΟΥ 

ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἶκο- 
της τε 3ρατίἩ]γ οἳιχ ἍἨομβθ οξ {Πθ ἔαὈυχπασ]θ ,Ῥο ἀοβίτογοᾶ, ϱ Ὀυ1]4- 

δομὴν ἐκ θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον, αἰώνιον ἐν τοῖς 
1πρ ἆτοτα 6οᾶ Ὑθ Ἠατθ, α Ἠοιισθ ποῦ πιαᾶς ση ῖ]ι Ἠμπᾶς, θἴετπβ] Ἱπ ΤἨθ 

οὐρανοῖς. 2 καὶ .γὰρ ἔν τούτῳ στενάζοµεν, τὸ.οἰκητήριον-ἡμῶν 
ἨθαΥΘΙΒ., Έοτ Ἰπᾶεεᾶ ἵπ Ἅᾖ1ἐπῖ5 σ/θ ΡτοΒΏ, οασ ἀπο]]ῖτπς 

τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες' 8 ἀεῖγει 
ἩΏ]οὮ [15] Ίτοπι Ἠθατοηπ ᾖ3ΐο 9ο ο]οῦμθά δυηζ]ι α]οπρίπρ; 16 ἀπᾶοεᾶ 

καὶ ἐνδυσάμενοι, οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα. 4 καὶ γὰρ οἱ 
45ο ἍᾖΛῬεῖηπρ ο]οίπμεᾶ, ποῦ Ἠπαη]κθᾶ πο βΏ]] Ῥο {οαπᾶ, Ἔοχ Ιπᾶρεεᾶ 3π πο 
3 ) -- ΄ / ΄ ο χο 11 » 

ὄντες ἐν τῷ σκῄνει στενάζοµεν βαρούμενοι' Τἐπειδὴϊ οὐ 
3ατο Ἅπ 3ΤἨἩθ 5ΓαμθΏΒΟΙθ ᾖ3γ/θΘ ΡβτΟΔΏ Ῥεΐπςσ Ῥατάεπεᾶ ; εἶἰπορ 3ποῦ 

θέλομεν ἐκδύσασθαι, "ἀλλ" ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ 
αφγο 4ο γξἩ {ο Ῥο πο]οίμεᾶ, Ῥαῦ ᾖ{ο Ῥο ο]οίμθά ἩΡοἩ, ἐ]ιαί ταΑΥ Ῥο βΑ]]ουγεᾶ πρ 

τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. ὅ ὁ.δὲ κατεργασάµενος ἡμᾶς εἰς 
1πθ πηοτίαι ὮὉὮΥ , 118. ἩΝοπψ Ἠε ΥΠο τοιραί ουῦ τ8 ἍᾖΞος 

αὐτὸ τοῦτο «θεός, ὁ "καὶ! δοὺς ἡμῖν τὸν Τἀῤῥαβῶνα! τοῦ 
Ὀλ]5 βαπαο ΜΗΊηρ [15] ἄοᾶ, Ὢ]ο 18ο Ρτθ ᾖἵοιβ ᾖ{λθ θατποεῦ οἳ ἴμθ 

πνεύματος. ϐ θαῤῥοῦντε οὖν πάντοτε, καὶ εἰδότες ὅτι 
Βρϊτ6, Ἐοΐτπρ “οοπβάςπῆ 3ΊἨθΓεξοτθ 181Υ/4γ8, Ἀαηά Ἐποπῇῖηπς ἴπαῦ 

} - - ΄ -- υ - / 

ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμε» ἀπὸ τοῦ κυρίου" 
Ῥείπρ πὖ Ἠοπιθ ΙΠ Το λῬοᾶγ΄ πο 8Γθ Έτοπι ἨΟΠιθ ΒΥΓΑΥ ΕΤΟΠι ἴἩθ ἍΤιοτᾶ,- 

7 διὰ-πίστεως.γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους' 8 θαῤῥοῦμεν δὲ, 
(ξοςχ Ὦγ {αλ πο νγα]]ς, ποῦ Ὦγ αἱρΏς;) πθατθσοπβᾶρθηξ, 

καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ 
θμᾶ «το Ῥ]εαβθᾶ χαῦηετ ᾖΤἵο ο ΣΓΟΙΩ Ἀοπαθ οπ{ύ οἳ 1πθ Ῥοᾶσ Φπᾶ 
λ -- μ Ν ΄ 

ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον. Ὁ Διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, 
το Ῥθ πὐ Ἠοπιθ ὙΠία Ἅ1πθ Τιοτᾶ, ὝΓποτεζοχθ 815ο ἍὙθ ατθ απιρ]θίοις, 

εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 
Ἠηπείμες Ῥοῖηρ αὖ Ἠοππθ ος ὮΤθίπρ Έτοηι Ἠοπαθ, πγε]]-ρ]οαςῖπρ {ο Ἠίπω {ο ο. 

10 τοὺς.γὰρ.πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ 
Έος 5 α)] νο "πο πιαπ]βεειθά πωαπεῦ  Ὦ}Ῥθξοσθ 11θ 

΄ - -” Φ, ) 

"βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κοµίσηται ἕκαστος τὰ 
ἁιάρηιεπῦ βεῇ οξ πο Ομτῖοί,  τμαῦ "πιαγ «τοοθίτθ 640 {πο ἑμίπρε Γἀοπο] 

διὰ τοῦ σώματος, πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε 
1π ᾖ1πθ νοάᾶσ, Δοοοχάίπρ {ο ν]ηαῦ ορ ἀῑά, ανΠοίΠπετ µροοᾶ ος 

σ 2 ἹΠ 11 Ἐιδό Ξ ο. Ν , -” ῃ 2 ΄ 
κακόν. ἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου, ἀνθρώπους 
οτί]. Ἐπον/ηε ἰμεχθξοτθ ἴπθ Ίθτος οξ1Πθ τΤιοτᾶ, τηε}. 

πείθοµεν, θεῷ.δὲ  πεφανερώμεθα' ἐλπίζω.δὲ καὶ ἐν ταῖς 
1νηθ "Ρειδυαᾶθ, Ῥαῦ {ο ἄοά πγθ Ἠαγο Ῥεεπ τωρπήξεςεθᾶ, απᾶ 1 Ἡορθ αἱθο 1Π 

΄ « - - . ΄ 

συνειδήσεσιν.ὑμῶν πεφανερῶσθαι. 19 οὐ γὰρ! πάλιν ἑαυτοὺς 
Τοῦχ ο0Ώ5δοΙεηΏςσθΒ 9ο Ἠατο Όθεῦ πιρπῇ{εεἰρᾶ. Ἔοχ ποῦ ’ ββαῖπ οιβε]τες 

/΄ « - » Α » ΄ « - ΄ 

συνιστᾶνοµεν υμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήµατος 
4ο πο οοπιπιοπά ἴοτοι, Ῥαῦ οεσβξΊοη ατε βΙνΙπΡ Τογοι οἱ Ὀομβςίϊπρ 

415 
σητ΄ ρῆί αβσεῖσα, 
πιλίο]ἃ ἵ Ότι ος 8 
πποπηθηξ, η/οχ]κοί Σοτ 
τ8 αχ ΤΙΟΥΘ εχοθοᾶ- 
{πρ απα εἴεγτα] νγεϊρῦ 
οἳ Ρ]οσΥ; 18 ν/πῖ]ε πα 
1οο]ς ποῖ αἲ {1ο (πΙπβθ 
π/Ἡ]σΏ 80 59660Ἠ, Ὀαΐ ϱἲ 
{πο πηρε ΥηΏίση ΑΦ 
πιοῦ βθεπ: {ος 119 ἐ11πρβ 
πΠΙοἨ Άχο 8θεη ὤ9 
Μεπιροχα]: ὃὈαῦ τἵπς 
{Πίπρο νγΏ]οἩ ατθ ποῦ 
Βε6η ἆτε οεἴετηβ]. 
Υ. Έοτ πο ποη (πας 
Ἡ οασ ερτίλ]ν Ἠοσςε 
οἱ {ἐπ ᾖκβογπιο]θ 
ν/οχθ ἀἱδεο]τοᾶ, πο 
Ἠανο α ἸὈπί]άϊπρ οί 
ἀοᾶ, Απ Ἠοτβο τοῦ 
πηβᾶρ υ]ίΏ Ἠαπᾶβ, ϱ” 
τοτπβ] ἵη {Πο ΠΘβΥΕΠΒ. 
2 Έος Ἱπ 1Π]8 πθρτοςἩ, 
εατηθβΙγ ἀθβῖτῖπρ ἴο 
Ὦο ο]οίποᾶ Ἄροπ νι 
ουσ Ἠοαςε πΠ]σιἃ 18 
ΊτοΏπι Ἠθατοηπ: ὃ 1 5ο 
Ῥο (πα Ῥεϊπρ ο]οίμεά 
ν/ο ΕΏβ]] πο Ῥο {οαμά 
πηβκθᾶ, 4 Ἐοτ το ἴλπαί 
Άτθο ἵπ ἐλίς ἑαθογηπο]θ 
ᾱο ρτοδη, Ῥεϊης Ῥητ- 
ἀεηποᾶ : ποῦ ος ἔλαῖ σνθ 
πτοα]ᾶ Ὦο ππο]οϊληοᾶ, 
Ῥαύ ο]ούλπθᾶ προ, ἑπαξ 
πποτία]γ ταϊᾳηί ὮὃὈά 
Απγε]]ογγεᾶ αρ οἳ 116. 
ὃ Νονσ Ἡο ΤΠαῦ Ἠαία 
πουρηὺ πΒ 1ος ἴπε 
πε]άκαπηο ἉΤπίπς ᾖἵ 
ἀοᾶ, τίἩο Α15ο Ἠαίῃ 
Εἴγτεη ππίο τ8δ 1Ἠθ 
εατηθβῖ οἳ {πο Βρὶγϊῦ, 
6 ΤἩοτοξοτε Ίῦυε αγε α]- 
ππαγς οοπβάθνιέ, Ἐπου- 
{πρ ἴλαί, νλ]]εῦ πο 
8τ6 αὖ Ἠοσηο 1η {Ἠο Ῥο- 
ᾱγ, πο ατε βΏβοηί ἔτοτα 
119 Τιοχᾶ: Ἰ (1ος Ὑνθ 
πνβ]]χς Ὁγ Σα19Ἡ, ποῖ Ὦγ 
βἱρηί ») 8 πο αΓθ ο0Ἡ- 
Λάευῖ, Γ8αἨ, ππᾶ νη]]]- 
1Ἠπρ τβίἩοχ {ο Ῥο βὈξεηπε 
ᾷτοτα ΤἨε Ῥοᾶγ, απᾶ {ο 
Ὦθ Ῥτεεεηῦ ση {πο 
Τιοτᾶ. 9 ὙΓπεσθξοσθ ν/θ 
Ίβροτς, ἐλαί, συ Ἠθίπος 
Ῥτεδεηπί ος βὈδθηωί, 7/68 
ΙΩΑΥ Ὦθ αοοερῖεᾶ οἑ 
Ἠϊπα, 10 Ἐοχ στο τατιδΏ 
81] Ἄρρεας Ῥεξοχθ {θ 
Παπάρτιεπυο εαν ο 
Οµτ]κ; Ίἴπαῦ ,Θ6τετγ 
0Πθ6 ΤΩΑΥ τεσθῖτο {ἴἨθ 
τπίπρς ἄοπε ἵη }ῖΦ Ῥο- 
ᾱγ, «εσοτάῖηπρ Το {πας 
Ἐθ Ἡπί]λ ἄοπα, ἨΠείΠες 
τί ὂε ροοᾶ ος Ἰαᾶ. 
11 Ἐποπίπρ ΤΠογεξοσ. 
Τη Ίεστοχ οἱ ἴ]ο Τιοτᾶ, 
πγθ Ῥετευβάθ τηε”; Ὀυ{ 
ν/θ 8Τε Τηβᾶθ πιβλ]{οβί 
ππίο ἄοᾶ; απᾶ 1 ἐταςε 
Ά]5ο 81θ πηπᾶθ τηρπῖ- 
4ο Ἰπ τους οοή- 
Βοϊεηοεβ. 12 Ἐος νθ 
εοπιπιοπᾶ τἉποῦ οῦσ- 
Βε]τος αβαἶω υηηπίο του, 

Σἐφ᾽ ᾧ {ου ἴλαῦ Εα//ΤτΑΝΥ. 
Ἡ φαῦλον τας. ----γὰρ {0Υ ΙΤΤτΑΥΙ, 

8 εἴ περ ΠΤγ. 
ν ἀραβώνα τ. 

5 ἀλλὰ Ττ. ἕ--- Καὶ 1 1τΑ ΝΕ). 



476 
Ῥι8 «ἶτο οι οσσαδῖοἩ. 
το ΡΊΟΥΥ οὗ οἱ; Ὦο- 
Ἠπ]{, ἐπαῖ σοπιαγ πάτο 
κοπιθπ/]ιαῦ ἵο απδιυσεγ 
νπσπι ἹπλΙοὮ ρ]οςγ 1 
ΒΡΡΘΑΤΩΠΟΟ, ππᾷ ποῦ ἵπ. 
Ποιχί, 15 Ἐον πτ/πε- 
Έ]ιοχ ντο Ὃο Ὀεσ]ζε οιιἵΓ- 
εε]τα», ἐέ ἴδ {ο αοάᾶ: 
ος ὙΠείλος πθ Ὦθ 5ο- 
Ὢ6χ, ἓὲ ᾖἵδ Έοχ ουχ 
οπµ5ο, 14 Έοχ {πε Ίοτο 
οἳ ΟΠχῖδί εομςύτα πεί. 
Α: Ὡθσβὰςσο πο ἴπιβ 
Ίσα, ἐλαῦ 1 οπθ ἀῑεά 
Ὁς π]1, ἴπεωη Ἴεχε α1] 
ἀομα : 15 απᾶ ἐλαί Ἡο 
άἷοα Του α1], ἐπαῦ ἴπογ 
ΓΠίοη τε Ἅεποι]ά 

ποῦ Πεποβξοτίπ Ίπο 
πηΐο Τπειημε]νος, Ῥαῦ 
1ιπ{ο Ἠΐωὰ πγη]σ]λ ἀῑσά 
{οσ ἔποπα, πηΏᾷ τονο α- 
Επἰπ. 16 Ὑποχεξοτθ 
ἨΠοποσξοχίέ]ι που Ἰ/θ 
ΏΟ 181 αἴξογ {λε Ποξ]ι: 
γεα, ἰπουρη πο Ώστο 
Κπονα ΟἨεϊς αξίας 
Τπε ΆοςἩπ, γεῦ Τον 
Ἠοποε[ργβῆ. Κποσ να 
}ἱη Ἡ0 110Γο, 17 ΤΠΘΧΕ- 
{οτο ἱ} ΛΗΥ ΏΙὰΏΠ ὂε ἵπ 
Οµτίςὲ, εἴδ α πθνγ ογεΒ- 
σασθ: οἱά τΠησ5 απτθ 
Ῥαφρβθά απαγ; Ὀε]ο]ά, 
α]] τήησ8 ατθ Ῥοσοπαθ 
Ἠθ1’. 18 Αιά α11 ἐλλίηρς 
«ως οἳ ἄοι, πο Ἠπίη 
τοσοηςσ]]οὰ 18 Το Ἠῖπῃ- 
5ο ὉΥ αἄθειις Οπτῖδέ, 
πι Ἠαῦ] ρῖγεπ ἴο Ἡβ 
Ειο οι α1ς αγ οἳ τεςο]]- 
οἴ]]αεῖοα: 19 {ο ανν, 
Επι 6οά πα 
Ομεῖςί, τεοοποῖ]ῖπῃ ἴπο 
πνοτιά αιηίο Πλςε]ξ, 
πο ἱπιρυίῖηπς 1]ιείχ 
ΕΓοΚΡΑΞΑΟΒ υμίο ἴπεη] ; 
Άπά Ἠπδῃ οοπυ{({οἆ 
Ἠπίο 8 ἴποθ ποτᾷ οἳ 
τοπ] Εἷοπ. 20 Νου 
ἔἨΠοπ νο τε ΑΠΠΏΛΒΘΗ- 
ἆοι5 Τοτ ΟἨητῖοι, α8 
τποιιρ] ἄοἆ ἀῑά Όθξοσς 
Φου Ὁγ αλ: τνε Ρχαγ ᾖου 
1π ΟἨγ1νθν ρεέαᾶ, νο 
ψο τοσοιιο]]οᾷ Το ἀσᾶ, 
2] Του Ίιο Ἠι ία πιπάθ 
Ἠΐπι {ο ο εἴπ Έοχ αν, 
Ἀν]ο Ίπειν πο 511; ἐλαῦ 
Ὑγο μα{σΏῦ ο πο το 
τἱσὴ[βοιιδμ665 οἳ ἄοά 
1 Ἠ]λα, 

ΣΙ. Ίο {ἶοῃπ, αξ 
ΝΟΥ» ἑοσοαβ]ιεν οἱ κι 
λΐπε, ιέδοεο] γομ 3Ι-ο 
μας νε τοσοῖτο μοῖ ἔ]ιο 
Ετιινς οἳ ο ἵπ νη!ῖῃ. 
2 (ον Ίο μι]. 1 Ἠλτο 
ᾖποιτᾶ τ]σο ἵι α Έΐπιο 
Ἀοζοριο, απ ἵπ {μα 
1) ΟΕ κα]τατίου Ἠπτο 
1 -ποςοιιγσᾷ τπιθ: ὃο- 
Ἠο]ά. Πο {8 ἔπο αςσ- 
εερ[αιὶ ἔμος Ῥεμο]ᾶ, 
11Ο1Ν ἓὰ τ]ιο πδγ οἳ κα]: 
νο το,). ὁ αἰνίηρ 1ο 
ο.ἵσμςς 1π απσυλ ας, 
Σ]λιῦ ἴλιο παἰπ]νιχΥ ωθ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 5. γ.γΙ. 
ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσωπῳ 

1Π Ῥεπα]ξοξ 3δ, Ἅλαῦ το πιαν Ἰπγο [ρποἩ] {οινατάς τ]οςα "απ Ζαρροβάαός 

καυχωμένους καὶ Τοὐϊ καρδιᾳ. 19 εἴτε.γὰρ ἐξεστημεν, 
αροαςῖτς ππᾶ ποῦ ἵπ πεαστῦ, ο Ώσπου Ὑθ Ίνοχο Ὀοςῖε ως 

ος λος 
θεῷ: εἴτε σωφρονοῦμεν, ἡμῖν. 14 ἡ.γὰρ ἀγάπη 

Γ16 πας] ἐο ο. ος αχγε ςοῦογ-ιαϊπᾶσᾶ 15 15] Μος γοι. ον 1119 Ίοτο 

τοῦ χριστοῦ συνεχει ἡμᾶς, κρίναγταο τοῦτο, ὅτι Ζεί! εἷο ὑπερ 
οξ {πο Ομτὶσ οοηρίχιῖηπ 3, ἹΠανίπρ ]αάσεάς τμ», ἴπας 1ξ ομυ "ον 

πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον' 16 καὶ ὑπὲρ 
5α]] αᾷ]οᾷ, ποπ οαἲὶ αἷοα; αι 10 
- 3 , Ν “ 9 ᾳ -” ” ε -” » 

πάντων ἀπεθανεν, ἵνα οἱ. ζῶντες μηκέτι ἑαυτος ζῶ- 
α11 Ἡο ἀῑρά, {παῦ Έπογ πο 1ο Ἅή1ο]οπσο» {ο τηοπικοἱνος εἸου]ά 

σιν, ἀλλὰ. τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 
Ἠτο, ὮΌὈπίέ ᾖ{ο Ἠῖπι πο 2ος Ίμεια ἀῑεᾷ Απᾶ Ίνα ταἱσεᾶ αρ, 

16 ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα' 
Βοπαῦ πο ἍΆΤΓοηχ ἨΟΝΨ Ὦ3Ἡηο Ο1θΘ 1.ΠΟΙΥ 3 ποσοτ(1ης {ο Βορ]; 

εἰλδὲῖ καὶ ἐγιώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν 
Ῥαῦ 1ξ ετοη πο Ππτο ΚΠΟΝΣ αοσοχάἵηρίο Ββ0Π σπτῖ»ὲ, σεῦ Ἅᾖ3ἩΠΟΝ 

οὐκέτι γινώσκοµεν 17 ὥστε εἴ τις ἐν χοιστῷ, 
ὮΟ 10ΟΏΠΡ6Γ Νθκκποηυ [αι], Βο ἐλαῦ 1ξ απγοπο[νε]1α Ονή»έ Γἔποτο 19) 

καινἠ κτίσι; τὰ ἀρχαῖα παρῇλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινὰ 
Α 16ἵν οχοβίΙοη: ᾖἴπο οἷά τη ]σς Ῥαδσεά ο ναγ; ο, Ἠπγὸ οσοπιο πει 

υτὰ πάντα." 198 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ, τοῦ καταλλάξα1;- 
811 ισα 5 Άπᾶ α]] ἐηίηπσς ατα] οξ ἄἀωοὰ, πο ποςολιο1]θᾷ 

τος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ « ̓ Πησοῦ! χοιστοῦ, καὶ δύόντος ἡμῖν τήν 
πβ ᾖἵο Ἠϊπιςε]ξ Ὦύ π6σας Οµεῖδι, απὰ Ρβατο το 5 τ]ο. 

διακονίαν τῆς καταλλαγῆς' 19 ὡς ὃτι θεὺς ἦν ἐν χριστῷ 
5εγνῖσθ οἱ τοοοποῖ]αβίοή. : Ἠου {παῦ ἀοἆ πας ἵν Οπου (πο) 

κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖο τὰ 
πνοσ]ᾶ πεσοιιο ας το Ἠηιςο]{, ποῦ χοσκομῖης το τησπα 

παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἔν ἡμῖν τὺν λόγον τῆς 
1Παῖν οβσμσσς, πά Παντίημργιτ ἵπ 8 πο ποχά 

καταλλαγῆς. 30 ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὧν 
οἳ τοοοποΙ]Ια[ἱοἩ, Έου Οἱ Ιπετείοχο πο αγο παχυθςλᾶΟΥ», 35 1ς ΝΟχς 

τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι ἡμῶν' δεόµεθα ὑπὲρ χριστοῦ, 
αοᾶ ΕΣΠΟΣΙΙΠΡ ὮΥ. ας, νο Ῥαδσρεα 1ος Οπεΐκε, | 

καταλλάγητε τῷ θεῷ' 91 τὸν.Ἰγὰρ' μὴ-γνόντα ἁμάρτιαν 
Ἐο τοσοποῖ]εά το ἀοἄ. Έοχ Ἠϊπι 1νπο Ίκπονν τοῦ η 

ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, Ὥ'α ἡμεῖς 
{ος δις 55] α1ῃο Αμηαᾶς, . (παῦ νθ 

καιοσύνη θεοῦ ἐν αὐτῷ. 
ΘΟΙΡΗ658 οξ αοά π Ἠϊπι, 

ϐ Συνεργοῦντες.δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν 
Ῥαῦ τνοι]εῖης {οροίμεσ "4]5ο πο οχοτῦ Ἡοῦ ὃαη για  ὅτλο 

εγινώµεθα". ἕι- 
ο. τη] ρ]ιῆ Ψεσοιαο τίς ιύ- 

« -” ’ ” 4 - 

χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς' 3 λέγει.γάρ, Καιρῷ δεκτῷ 
8ρχιιοθ Ίο8 "Εοἆ δίο 'νεσοῖτε Ίγοι: (10χ 15418, 1π α Ελα ασσουρῖοι] 

ἐπήκουσά σου, καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι ἰδοὺ νῦν 
1 Ἡριοποῦ το, ἔλμςερ, απά ἵν α ἆπγσ οἱ δα]γηίίοα 1 πε]μυὰᾷ ]λοε: 1ο, ἩΠΟΙΝ 

καιρὸς εὐπρόσδεκτου, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηοίας' ὃ µηδεμίαν 
[ιο] Ίππο  ανο]]-αλαζσριοᾶ; Ὀο]ιο]ᾶ, πονΥ Ππεάνη οἳ ην Τἴο 9 πο 016 

ἐν μηδενὶ διδόντες προσκυπή», ἵνα μὴ. μωμηθῇ ἡ διακονία” 
5η ᾽αμγμίηᾳ "πινίις αρ σμσᾳ, πλαῦ. ὃε τοῦ Ῥ]ημιοᾶ πε ῥΡογγίσε; 

(18. πουμίς) 
η 4 - . - ΄ 

4 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ᾿συγηιστῶντεο! ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκογοι, 
ναῦυ Ἰ ετογιλῖησ οομολάῖησ σιιδεῖτος 345 «ος ασουνπηῖ», , 

Σ µη ἐν ΙΤτς. 
ΤΙΤΑΝ, 

Σ--- εἰ ΙΤΤΥΑΥΝ. 
ᾱ--- γὰρ {ΟΥ ΙΤΙΤΑΥΤ. 

4 --- δὲ Ὀσί ΙΤΤιΑ. δ.-- τὰ πάντα ΙΠτιλ. ᾱ-- Ἰησοῦ 
ε γεγώμεθα ΠΠ ΤΙΑΝΓ, Γσυνισταντες 11 ΤΝΑΝΓ. 



σΙ. 1 ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝΕΒΡ. 

ἐν ὑπομονῇ πολλῷφ, ἐν θλίψεσι», ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενο- 
ἵπ "οπᾶπχαπσθ πποῃ, Ίπ Ὃ ας 1π ο ο ἵπ ϱ σαλν, 

χωρίαις, ὅ . πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἔν 
ΒΙΓΙΡο65, ἆἨ ΙΠΠΡΓΙΟΠΠΙΕΠ{8, ἵπι οοαπΟΡΙΟΥΑ, 1π 

κόποις, ἐν πε ώον ἐν νηστείαις, 6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, 
μμ) 1π παισίμας, 1η μπει 1η Ἑρσλασῶ, ἠπικπρπ]εάρι, 

ἔν μακροθυμίᾳ. ἓν χρηστότητι, ἐν  πνεύματι ἁγίῳ, ἔν ἀγάπφ 
ἀπ Ἱοπρ-εαποτίπρ, ἵπ Ἐϊπάηθαδς,  Ἰπ[ίπο] ος ΟΥ, ἵπ ἍΊοτα 

ἀνυποκρίτῳ, 7 ἐν Ἅλόγῳ ἀληθείας, ἐν. : δυνάµει θεοῦ, 
ππ{εϊσπεᾶ, 1π Γη] σ/οτᾶ οἑ ἱταίὴ, Ἰπ (1πθ] Ῥοπος οξ οᾶ; 

διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 
ΗΠχοιρἩ ἴἩθ ΕΑΓΙΙΒ οἳ τΙρΏΒΕΟΠΒΠΘΒΒ 98 ἴπο τἱρ]ί Ἰηπιᾶ οπᾶ. 16Η, 

8 δίὰ δόξης καὶ ἁτιμίας, διὰ δυσφηµίας καὶ εὐφημίας ὡς 
ἁΠτοιρΏ ρ]οτ απᾶ αρα πεοπΕᾶ οτί] τεροτύ απᾶ ροοὰ χοροτῦ: 8 

πλάνοι, καὶ ἀληθεῖς' 9 ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι" 
ἀοοοίποις, Ααπὰ ᾖἴτιθ; 88 Ῥοΐηπρ ππκπονπ, απᾶ σνε]]-χαιοσπη ; 

ὡς ἀποθνήσκοντες, καὶ ἰδοὺ ζῶμεν' ὡς παιδευόµενοι, καὶ 
85 ἁγίηΡΕ, Απᾶ 1ο Ὑπο]τθς 8 το στη Απᾶ 

μὴ θανατούμενοι 10 ὡς λυπούμενοι, ἀεὶ.δὲ χαίροντες' ὡς 
ποῦ μι. 1ο ἀθβίμ; 88 Βοστοπέα], Ὀπί θ1ν/αΥβ ο ροίσεκε 88 

πτωχοί, πολλα ὃν πλουτίζοντες ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ 
Ῥοος, Ῥαἳ τηαπΥ θηχ]ολίηρς 86 πούμίπρ Πατῖηρ, βπᾶ 

πάντα κατέχοντες. 
811 ὑμΐπρε Ῥοςεοςείτρ, ' 

11 Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέφγεν ́  πρὸς ὑμᾶς, Ἔορύθιοι, ἡ 
Οαςχ πιο Ἡ88 Ώθθη οροπθᾶ ᾖἵο τοι, Ἑοισέκ ασ 

καρδία-ἡμῶν πεπλάτυνται 19 οὐ.στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, 
οας Ἠθητῦ. Ἠᾳ5 Ὄεοπ οχρβπᾶρᾶ, Χο 8τθ ποῦ 5ὐχαιζοπϱᾶ {ἵπ παν, 

στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις.ὑμῶν. 15 τὴν δὲ αὐτὴν 
Ὅαῖ γε ατο βἰταϊνεποᾶ Ἱπ σουχ Ῥοψθ]β; Ῥαϊῦ Πο Β891θ 

ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς.' 
[9] τοοοπροπ6θ, (Α5 ἴο οπΙ]άτον 1 ερθηῖ,) 9 εσηαπδσας 8156ο τε. 

14 Μἡ .γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις' τίς γὰρ µε- 
Ῥε ποῦ ἀἱνετβε]γ σοςοᾱ ΦΗΜἨ ππ)ε]Ιοτετβ; 4ο πιμαῦ ΤῬας- 

τοχη δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; Ὀτίς.δὲ κοινωνία φωτὶ 
οσο πα Ευσοταςς Απᾶ Ἰατν]οββηεςθ2 απᾶ νπαῦ οεαρ πρης 

πρὸς σκότος; 16 τίςδὲ συμφώνησις ες πρὸς ΧΒελίαρ!; 
ἱπη θα  ἄατκποςῬς Άπᾶ πηιαῦ οοποοτᾶ Οητὶκύ τν ίἩ Ῥε]ίας, 

ἢ τίς μερὶς Ἠπιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ Ἰσυγκατά- 
ου πας Ῥατῦ Το ας Ῥο]ῖοτες τη ΑΏ ππΠΏΘΙοΤοΣ 2 απᾶ νλαῦ Άβτές- 

θεσιςὶ ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων ; μον γὰρ. ναὺς θεοῦ 
πιοπῦ ϐ ἵεπιρ]ο οἳ ἄοά πα 14οἱς 2 3γο9 1{οΓ ος οἳ Δᾳοᾶά 

μεἐστεῖ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ θεός, Ὅτι ἐνοικύσω ἐν 
“ατο [119] "Μνίπρ, αοοοτᾶῖηρ 48 Ἀρπϊᾶ αᾳοᾶ, 1 τν] ἀπνεΙ] Απιονρϱ 

αὐτοῖς, καὶ Ὀἐμπεριπατήσω"' καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ 
Ίποτι, απά Ὅπα]]ς πππουπς ᾖ[μεπα]; απᾶ Τ ντο Ἅᾖ{πεῖτ ἀοᾶ, απᾶ 

αὐτοὶ ἔσονταί μοι! λαός. 17 διὸ 3ἐξέλθετε' ἐκ µέσου 
τπεν ΡΊΦΙ11θ6 Ἅἴοπιθ 4 Ρεορ]θ. ΊΠεχΕΙΟΓΘ οομιθοαῦ ἔτοπι ἴΠθ πιᾶςῦ 

αὐτῶν. καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ  ἀκαθάρτου 
Οἱ ἴπεπι απᾶ ὃο εερησα{εᾶ,' ΒΑΥ8 [1Π9] Τιοτᾶ, Απᾶ Γ1ΠἩθ] πτπποίθαη 
πι -- ορ 5 
μὴ -ἅπτεσθε' κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, 18 καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς 
} οσα] ποῦ, Ἀβπὰ Ι Ἅῄτ]]] τεορίγο σου, απᾶ 1 π]] Ῥο οσοι 1ος 

πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ µοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει 
Α ΣΑΤΠΏΟΣ, απᾶ 7ο ΕΠα]] Ῥο {ο πθ {ος Βοπά απᾶἀ «ἀβαρηίεχε, Β478 

βΠ τίς οΥ ννηαῦ 1ΤΤΓΑΣ. η 1 χριστοῦ οἳ ΟμτΙϱῇ Ἠπττα. 
πι μεις Υ8 1115. 3 εσμὲν ΙΤ, ο ἑν-τ. ἍΆῬμµου ΟΕ Τηθ ΊΤ1ς. 

κ ἙῬελίαλ Βε]]α] ΕΙ. 

477 
ποῦ Ὁ]ηπιθᾶ : 4 νε ἵπ 
8)] (λίηρα αρρτονίπρ 
οιχρε]τεςῬ ας {Ἠο Ρο] Π]β- 
νετ οἳ ἀοᾶ, ἵπ πιασἩ 
Ραΐΐοπος, 1π αΠ1οβίους, 
1Ώ πεσθββ]θί65, 1η ἀἱδ- 
Ίχοςβος, ὅ 1η 8ἱΓ]ρ68, ἵπ 
ἀτηρε]5οπταθη{β, 1π {τπ- 
πια]{ς, ἵπ Ίπρουσα, ἴπ 
ψ/β{οΏΊηρ», ἵπ αἀαθῖ- 
Ίπρε; 6 Ὦγ ΡΙΤΘὨΏΘΒΒ, 
Ῥν Ἱεποτν]εᾶρο, Ὁγ 1οημ- 
βιισοτίῖΏς, Ὦγ ΚΙπάπηοΡ8, 
Ὦγ {λε Ἡο]σ ἄποΡῖ, ὮΥ 
Ίοτο ππβθὶρπεᾶ, 7υν 
1Ἠο πνοτᾶά οἳ {ταίῃ, ον 
1πθ ροΐνος οἳ οᾶ, Ὦγ, 
1Ἠθ Άχταοιχ οξ τ]ρλξ-' 
6ο ἩβΏθδα 9Ἠ Ίμο τὶρπὲ 
Ἠαπᾶ απᾶ οπ {πο 16, 
8 Ὦγ Ἠοποιςσ Απ 4β- 

Ίταθ; 9 48 υΠΚΠΟΠΥΠΗ, 
ἉΑπάᾶ εί πε]] Κηποπτ 
Ώ8 ἀγίηᾳ, απᾶ, Ὀελο]ά, 
νο Ίνα; 8 οπαφίοπεᾶ, 
Απᾶ ποῦ Κἴ]αᾶ; 10 18 
κοττον/ [1], γεί π νο αγ 
το]οἱςίηρ; 5 Ῥοος, τοῦ 
ΙΗΔΚΙΠΡ ΏΙΛΗΥ τἱοἩ : η8 
Ἠπν]ηρβ ποϊβϊπς, Απᾶ 
Ψεί Ῥορεεεῖης οἱ 

«τηπάπρ8. 

11 Ογε σοσϊπε]α αλβ; 
ουσ τιοἙ/{Ἡ 19 ορεη τιπίο 
ζουν οτχ Πεητί 18 εἩπ- 

ρεᾶ. 12 Ὑ9 το ποῦ 
Βἰταϊίεποᾶ ἵπ τς, Όταε 
Ψθ ατο Εἰταϊζεπεᾶ Ἰπ 

οωπςχ ΟΠΠ ὮΟῬοψθ]βΒ. 
3 Νοπ {οΓ Αα ΤΘΟΟΠΙ- 

Ῥεπςς ἵπ ἴἨθ 8ηταθ, 
βρεβ] 98 ππίο πι οἩ]]- 
ἄτεη,) Ῥθ γθ α]5ο εη- 
Ἰβτρεᾶ. 

14 Ῥο το΄’ πού πῃη- 
εοιαβ]]γ γοκεᾶ ἴορε- 
{πεχ υπ ππο]ίετετς 
Ίος υ]αῦ 2ε]]ον/κ]ίρ 
ῬαίἩ τΙβΏ{εΟΡΠΟΕΒ 
πα απχΙρϱΏ{ΘΟΠΡΠΘΡΡΒΖ 
απᾶ ν/Ώαῦ οοπιτηαΏΙοἩ 
ἨίἩ ΗρΏῦ πε ἁατκ- 
ὦθος 1 απά πνηες 
οοποοτᾶ Ἠπία Ολτῖαε 
πΏϊΏι Βε]]α] 2 ος πΏβῦ 
φατί Ἠβίη ο ἐλαῦ οθ- 
Ἠετεί]α πα απ Ἱπῆ- 
4ε12 16 απᾶ ν]Ώαί α- 
ρτοεπιοεπύ Ἠβίῃ ᾖ1Πθ 
τεπιρ]θ οἳἑ ἄοά π]ιν 
14918 ού 79 418 ἴ]ιθὶ 
Τεπιρ]θ οἳ ἴπο ἸἨτ]ηρ' 
ἀοᾶ; αξ ἄοᾶ Ἠπίβ 
βα]ᾶ, 1 πῖ] ἀποῖ] "πι 
Έπεπι, απά πο]κ 
ἔ]ιοπι; απᾶ 1 νν]] 
ἐλοίτ΄ ᾳοᾶ, απᾶ ἴλεγ 
ΕΠα]] ο πιγ ῬθορΙθ. 
17 ΊΥποχθέοχθ οοπιθ ους 
Έτοπι ΒΤΠΟΏΡ {Ἠθτα, απᾶ 
ο σε 5εριβσαίε, ΑΑΙΤ]ι 
1πθ Τιοτᾶ, απᾶ {οποἩἈ 
ποῦ ἴπρ πποῖοαπ {λίπος 
απά Ι πῖ] τεοεῖτθ 
οι, 18 απά νη]] ωθ 8 

! 

1 συν- νι 
8 ἐξέλθατε ΙΤτιΑ. 
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Ἐαΐπος ππ{ο τοι, απᾶ 
σο ΒΠΑ]] Ῥο πι 60Π5 
Απᾶ ἀπιιρΏίθίβ, βαἲίπι 
{πο Τιοτᾶ Αἰπιϊσηῖγ. 
ΥΠ. Ἠπνίηρ {πετοξοτο 
{ποςο ργοπηίςο5, ἀθατ]γ 
ῶο]ονσά, ]αῦ 118 οἶεαΏςο 
ουσσεῖτος ἔτοια α]] βΙ- 
{Πῖηο»ς οἳ {16 ἈΏοςσ] 
ππᾶ 5Ρἰχϊ6, Ῥογ{οσβίηρ 
Πο] Ίποθς {π {ο ἔοαχ οἳ 
οά. 

2 Ἡοοεῖνο τπἈβ; ἵθ 
Ἠπτο πυτοπρβοᾷ ΠΟΙΑ, 
πγθ Ἠαστο οοτταρίοά πο 
ΤΩΛἨ, πο Ώατο ἄεεταιᾶ- 
θἆ ποπιαἩ. ΤβρεαΚ ποῦ 
ἐλμῖ το οοπάεπιπ 1/ομ5 
3ος 1 Ἠατο εαϊᾷ Ῥοΐοτθ, 
ταβῦ 7θ ατο ἵπ ους 
Ἠθβσίς {ο ἄἱθ απᾶ Ἰΐτο 
πι] Ίομ. 4 ἄτεβί ἴ5 
1ΩΥ Ῥο]άπεβε οξ βρεθο]. 
ἀουνατᾶ τοα, ρτενύ {ὅδ 
τα ρ]οιγίπρ οἔτοα: Ι 
ΠΠ Π]]θά πι σοἵη- 
4οτῦ, 1 Άπι οχοεεάῖηρ 
Πογέα] ἵηπ αἲ] ους ἐτῖ- 
Ῥπ]α[ίοη. 5ΕΟΣ, ΝἨςΠ. 
πγθ ἹνοΥς οοπηε Ίπῖο λἷα- 
οθζομῖᾳα, ος βες]ι Ἠιιά 
ηο το»ῦ, Ὀαπῦ νο ποχο 
ἐχοαρ]θᾶ οι ΘΤΟΣΣ 
εἰάῬ; π]ίλποι 6 ὧ6γε 
ἈρΠπ{Ιηρα, κνλλίπ Ίύεγε 
4815. 6 Νοτετίμε]οςς 
ᾳοᾶ, ἴἨπο οοπιξοστοία 
ἴποβο Ίἴπαῦ ατο οαδῦ 
ἄοντ, οοιι[οτίθιὶ 8 
Ὁγ ἴμο οοπ)ῖς οἳ Τῖ- 
τας; 7 απᾶ ποῦ Ὁγ Ὠὶς 
οοιυῖὴς ουσ, αυ Ὦγ 
{πε οοἩςο]αΌΙΟΗ Ἠ΄Ποχυ- 
γγϊἩ Το Ίνας σοπαξοτῖ- 
εἆ ἵπ τοι, πεη Ἰθ 
Μο]ᾶ τα5 γοισ εβγπεςδῦ 
ἀθδῖτο, σοισς ταοπτη- 
Ίπρ, γοιτ{ετγεηί πιϊπᾷ 
ἑούναχάταθ; 5ο ὑπαίύ Τ 
γο]οῖοθὰᾶ 3ΤπΠθ ἍΊΠος8. 
8 Ἐογ ἴποαρΏ Ι πιβᾷο 
σοι 8οστγ υλ Αα ]εῖ- 
ασ, 1 ἄο ποῦ τεροπῦ, 
{λοιπρΏ 1 ἀῑᾶ τοραπῦ: 
ᾷοτ 1 Ῥετοσῖτο ἴπαῦ {πο 
ΕπΠΙο ὀρῖςτ]ε ἸιαῖἩ ταβἆθ 
ποια 5015, ἴποαρα τξ 
10υεγε ὑπὸ ΕΟΓ α ΕΒΡΟΣ. 
9 Νονπ 1 τε]οῖσε, ποῦ 
τππύ Ὑθ Ἴετο πιβᾷθ 
ΒΟΣΙΥ, Ὀτιῦ 1παύ 7ο ΡοΓ- 
τοπθᾷ ἵο ΤΘΡΕΠΙΠΏΟΟ: 
ΣΟΥ ο ΘΙΘ Ὠ]ιι]ο ΞΟΓ- 
ΣΥ αξίας α ροᾶ]γ π]αἩη- 
πιετ, ἴππῦ το τηὶργιὈ τε- 
οεῖνε ἄπιιπσο Ὦσ τι Ἰπ. 
ποίπίπρ. 10 Ἐοτ ροᾶ]σ 
ΒΟΙΙΟΣΥ ἹΝογκείηπ τε- 
Ῥεπίαπσθ Το 5α]τιι οι 
ποῦ {ο ως9 τοροπῖοᾶ οἳ : 
Ὅται τῃθ Βοστοῖν οἳ 1186 
πγοχ]ά ν/ου]καῦ]ι ἄθητη, 
11 Ἐος Ῥεπο]ιᾶ ταῖς 
5θ]{-απο {πίπα, ἴπαῦ 
γε σοττοπεά 15ες 8 
Εοᾶ]γ βοσῦ, πΠπαῦ οητε- 
Σπ]εςς 10 πτοιρΏν ἵπ 
σοα, ές, ]αί ο]θαΓ- 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8, τι, 
κύριο; παντοκράτωρ. Ταύτ οὖν ' ἔχοντες τῇ 

Γἴπε] δι Β απ ρ 7 πας 3ΓΠΘΣΘΕΟΙΘ ος" . 

ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωµεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς 
ῬχοπλίβεἙ, Ῥε]οτεᾶ, πο ϱΏομ]ά οἸεαπβθ οΠχ9θΥθΒ ἍΊτοπι ἍΘΤΟΙΥ 

μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πγεύµατος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν 
ἀεβ]οπιοπύ οἱ Βεςδη απᾶ βρἰτῖς, γετΣεοίΊπᾳ Ἠο]ϊπθββ 14 

φόβῳ θεοῦ. 
άθαχ οἱ οᾶ. 

2 Χωρήσατε ἡμᾶς' οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, 
Ἐεοεῖτο πδε ηόοπθ «ἀῑᾶ πθ ἩχοηΠς, Ἡο0πΠθ ἀἄῑά πο οοτταρς, 

οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν. Ὁ "οὐ πρὸς κατάκρισινὶ λέγω” 
1Ο 0Π9Θ ἀἱᾷ πο ΟΥΘΙΤΘΑςΠ. Νοῦ Ἅᾖ1ος σοπθπιπαξίοα 1 5ροαῖς, 

προείρηκα.γὰρ ὅτι ἓν ταῖς.καρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ συν- 
2ος 1 Ἠπτο Όε{οτα.βαῖά ἐπαῦ ἵτπ οἳς Ἠθασῖβ ο 41θ, {9 το ἀ4ἱθ 

αποθανεῖν καὶ Ά"συζῇν. 4 πολλἠ µοι παῤῥησία πρὸς. 
ΞορθίΊες Ἀπᾶ Το Ίΐτε τορείπος, Ετεπί [18] ἴοπαθ ὮῬο]άπεςς {ἴογνατάς 

ὑμᾶς, πολλή µοι καύχησις ὑπὲρ ὑμῶν' πεπλήρωμαι 
σοι, βτεπῦ Ίοπιθ Ῥοβοπα ἍἹπτορρεοξοξ σοι; 1 Ἠατο Ῥεευ Β]]εᾶ 

τῇ παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῷ χαρᾷ ἐπὶ πάσφ τῷ 
πιϊζ] οποοιιγηρειπεη 1 οτεταὐοιιπᾶ ντἩ Ίο ϱοἳ αἱ 

θλιψει ἡμῶν. ὃ Καὶ γὰρ ἐλθύντων ἡμῶν εἰς Μακεδομίαν, 
οας τε Οα]ΛΤΙΟἨ, Έου ἱπᾶσεᾶ, "πατίηπρ Ἴσοππςθ 1πθ6 ἍἈἹπῖοι Μποθάοπίς, 

Γ ΄ εν ο Ἡ » ε 3 4 « - {λ ’ 3 Ν 

οὐδεμίαν ἴέσχηκενὶ ἄνεσιν 1].σὰρξ-ἡμῶν, ἀλλ’ ἐν παντὶ 
“που 3ΑΠΥ ὅηαᾶ 8ρη59 Σοαχ "βοςῃ, ναῦξ ᾖἵ οτουν [πα] 

θλιβόμενοι. ἔξωθεν µάχαι, ἔσωθεν φόβοι. ϐ ἀλλ ὁ 
ηεῖης ορρτοςςεᾶ; τηἰεποιδ οοπίοπιῖοπβ, Ὑϊθαῖπ ΣΕΠΥΑ. Ῥπί Ἡοε ππο 

παρακαλῶν τοὺς ταπειγοὺς παρεκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὺς ἐν τῇ 
6Ποοιιτᾶσο5  ἴποσ ὮὈχοιιρΏί 1ου θησοιιταρθεᾶ τδ--- 6οᾶ-- Ὦ} {ἴ]ιθ 

παρουσιᾳ Τίτου. Ἴ οὐ.μόνον.δὲ ἐν τῷ παρουσίᾳ.ἀὐτοῦ, ἀλλὰ 
σοπιίπς οἳ Τῖταβ; Ἀπά ποῦ οπ]γ Ὦὗγ Ἠἱ8 οοιηῖπᾳ, τας 

καὶ ἐν τῇ παρακλήσει παρεκλήθη ἐφ' ὑμῖν, 
Αἶ5ο ὮΥ ᾖἵμθ εποοιτηρβεπιοπύ πσπΙε πνΏϊσϊι ΤΘ Ἠγης εποοιταρεᾶ ἈΑ5δίο τοις 

ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν.ἐπιπόθησιν, τὸν.ὑμῶν.ὀδυρμόν, 
το]ιῖας το π5 γοιτ Ἰοπρῖης, γοιις παοιιτηῖμς, 

τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε.με μᾶλλον χαρῆναι. 8 Ὅτι 
γοισ ζ6ς] 40Ο:  Ίθ; 80 48 2ΟΥ Ἠιθ ΤἴἨθ ΏΙΟοτο ὕο Ρε το]οῖσεᾶ. Έοςυ 

εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ.μεταμέλομαι, εἰ καὶ 
18 4ἱδο 1 ρτῖετεᾶά Ὑτουι Ἰπ τ]ο ερῖσί]ο, 1 4ο ποῖῦ τερτεύ [5], 18 ενοπ 

µετεμελόμην᾽ βλέπω γὰρ! ὅτι ἡ.ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ πρὸς 
1 ἀῑᾷ τερνεῦ; Ίος 1960 αλαῦ τληϊ ορὶσέ]ε, 18 6τεηπ ᾖΊΤος 

«/ » ΄. « -” -” ολ 1 “ ΄ ΄ . 

ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς. 9 νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ 
πΏ οας, ρτῖεγεᾶ σοι, Νου 1 τε]οῖσθ, που ἴλΠαϊ γο ππετο ρτϊενεᾶ, Ῥιιῦ 

ὅτι ἐλυπήθητε εἰς µετάνοιαν' ἐλυπήθητε.γὰρ κατὰ θεύν, 
{παῦ ο Ἱνεχο ϱχιετεᾷ ἴο µτερεμίαησθ; ΈΤοχ γθ οτε ρτῖεγεά ποσοτᾶῖπρ ο οᾶ, 

ἵνα ἔν μηξενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν. 10 ἡ.γὰρ κατὰ 
επαῦ ἵπ ποτηίπς το πιαὶρηί 5αβοχ 1055 Ὦγ 8, Έου ἴπο "ποσοταάἵπιρ 10 

θεὺν λύπη µετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον Ἱκατερ- 
"ᾳοᾶ Ἀλστῖοξ τοροπίβηςθ ᾖἵο «α]ταιίοη ἍµἩποῦ Το ὓε τερτεῦτεά Ῥ/ΟΓΚ8 

γάζεται"' ἡ.δὲ τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται. 
ου: Όαϊ τ]ο 3908 3.1π1ο6 “οτ]ᾶ Ἀρτῖοξ ἀθεαῦ] πνογΚ» οἱι6. 

11 ἰδοὺ.γὰρ αὐτὸ.τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι τὑμᾶς;" 
Τον 1ο, τὈΠῖ5 5αµ1ο {η]πς, αοσοτ(Ιτπρ {ο ἀοᾷ΄2ἱο ΄Ἠατο ΄ω6σοη 3ρτῖογεᾶ Ἴτοι, 

πόσην "κατειργάσατο' Ζὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν) 
Ἠουν 1ηιος. 315 πνογκεὰ "οι  3Ἡπσγου 1ἱσεποε, ὈῬαῦ [πας] ἀἄθξεπσ, 

: πρὺς κατάκρισιν οὗ ΙΤΤΤΔ. 
Ἡ ἐργάζεται ὙΥΟΣΙΚ9 Ι/ΤΤΙΑΥΥ. 

σ-- γὰρ ΕΟΧ [τος 
ΣΤ ιεν]1.. : 

5 συνζῆν Τ1ΤνΑ. 6 ἔσχεν 1Ττ. 
Σ-- ὑμᾶς ΙΤτι[Α]ι 7 κατηργάσατο τ. 



μα 

ΤΙ, ΥΠΙΙ. 1 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝ6, 

ἀλλὰ ἀγανάκτῆσιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ 
νας Σπάϊστιπεῖος, σας 1ο6ᾳτ, τας Ἰοπεῖπς, τας 

ζῆλον, 3ἀλλ”'. ἐκδίκησιν !’ ἓν παντὶ  συνεστήσατε ἑαυτοὺς 
Ξοπ], ας τνας ποησοπποε! ᾗπ Ἅετετ [πασ] ΐο ο. πο. 

ἁγνοὺς εἶναι δὲν" τῷ πράγματι. 19 κος εἴ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, 
Ῥριτο Λο”ρο ἵπ ᾖἴθ πιεῖος. Ἠοπ 1ξ ηἶξο 1 νητοῖε ἴογοα, 

οὐχ «εἵγεκενὶ τοῦ ἀδικήσαντος. οὐδὲ εεἵνεκει' τοῦ 
ποῦ {Τοχ ΤἩο βαἷθ οἱ Ἠῖπι Ίο Ἅ«ἀῑά πτοις, ΠΙΟΓ 2ΟΓ {Ἠθ βακο οἳ Ἠϊπι π]ο 

ἀδικηθέντος: Πάλλ᾽Ι «εἴγεκενὶ τοῦ ταν ερωθῆναι τὴν σπουδὴν 
ειβοτεά τοις, ἍὭΌὈιῦ τος . ο οξ ο. πταπη]ξοςείοά 3άϊ]]ποπος 

οὐμῶνιξτὴν ὑπὲρ ἡμῶν! πρὸς ἡμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 
ρσους αν Ἠ]οἶν [415] ος το αρα Ῥο[ογθ αοα. 

18 Διᾶ τοῦτο αερα ἐπὶ ἔ τῇ παρακλήσει 
“ὍΟπ ποεοιιπὲ οἱ {ΕΠῖ8 τις Ἠατο Όθοπ οποοιταροά ἵηπ 3εποοιταρεπιρη6 

Ἁῤμῶν"Ἱ. περισσοτέρως δὲ μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ 
ο Σοας, ᾽αιιᾶ Τ1θ πποτο πῬιαά ιπΏΙσ τπέπος νο το]οῖσοά κα ᾖἴΠπΠο 1ο7 

Τίτου, ὅτι ἀγαπέπαυται τὸ. πνεῦμα.αὐτοῦ ἀπὸ πάντων 
σε πιιας, Ῥοσαπςδθ Ἆπ5 ὮΌσευ τοξτος]ιεᾶ Πὶς ερῖτϊ 5 ολο π]] 

ὑμῶν κεκαύχηµαι, οὐ 14 οτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ 
ψοι ΤΙ γε Ῥουδίοᾷ, 2ποῦ ς τοι, Ὥοσοπιιςξο 1 ππγἰΠίηπρ ἴο Πα αροιῦ 

ἑκατμσχύνθην' ἀλλ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν 
τ Ἅπναν μαι μα τΕΕ τας 5 αἲ πρ ἀταία τν 5ροΚκα 

ὑμῖν, οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡμῶνὶ ΙΙ ἐπὶ Τίτου 
Ίο γοα, Ρο 85ο {πο ὭὈοπεβίῖπς οξ π8 πυΏῖοἃ Γσναξ] ἴο Τις 

ἀλήθεια ἐγεγήθη' 16 καὶ τὰ. σπλάγχνα.αὐτοῦ περισσοτέρως 

ὑμῶν' 

ἑταί Ῥεσατας; απᾶ Π5 Ῥοπγε]8 τηυτο αυαπάατ{]γ 

εἰ ὑμᾶς ἐστιν, ἀναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν 
Τοπ λγᾶς τοι ατο, τειποπιῬοτίης τηο 308 "41 3ο ὅγοι 

ὑπακοήν, ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν. 
χρροᾷῖοησο, Ἡοπ ἍγψΙίΠ, 1οάΓ απά Ἱἵτεπιυ]ῖπρ γε τεοεϊτεᾶ Πάτα, 

16 χαίρώ Ἡ' ὅτι ἐν παντὶ θαῤῥῶ ἐν ὑμῖν. 
Ἱτε]οῖοςο Ίπαῦ ἵπ οτετγίμΊηρ Τ απα οοπβάεηί ἵπ τοι. 

8 Γνωρίζομεν-δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί. τὴν χάριν τοῦ θεοῦ. τὴν 
Ῥι{ νε πιπκε Κποππ {ογοι, Ῥτειητεπ, Τ]Ἱθ Εβτᾶςθ οἑ αοᾶ πσΠῖσπ 

«δεδοµένην ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας 3 ὅτι ἐν πολλῇ 
ἎπΒ ῬουηἨ ϱἴνοπ ἵπ Τπο β55εμιὈ]]ες οἳ Ἁ[ασεάοπῖα ; {λα ἵπ τιποὮ 

δοκιμῇ θλίψεως ἡ περισσεία ο αρ εσρρση, καὶ ἡ κατὰ 
Ῥτουξ ο ἱτῖυι]αίῖοη {πο πὈιπάπησα οξ ΤΠοίτ Ίο απά 

βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν εἰς "τὸν πλοϊτον! τῆς 
. 3ἄοερ Ἀρονοτίσ  ᾿ποῖϊτ βὈοαπᾶσά το Ίἴε τῖσ]ιθς 

ἁπλότητος αὐτῶν ἃ ὅτι κατὰ δύναμιν, μαρτυρῶ, 
οἳ ὑπεῖτ Π]ογα11έγ. Έος βοεοτᾶῖπρ {ο [1Πείτ] Ῥοπετ, 1 Ῥαιγ πΙερςα, 

καὶ οὑπὲ δύναμιν αὐθαίρετοι, 
Ἁπά Ὀεγοπά ΓἐΠποῖτ] Ῥοσεχ [ίπεγ πετ] νγ]]1πρ οξ τΠεπιβε]τες, 

λῆς παρακλήσεως δεόµενοι ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν κοινωνίαν 
επἰτοαϊτ Ῥοσεεσβίπρ οξ τν 519 Ἔσασο Ἰππᾶ 9τπο "Εε]]ουνςπῖρ 

τῆς διακρμίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους Ρδέξασθαι ἡμᾶς'Ἡ 
3ου 11τῃο "Ἀρεενίορ 13υ/ἨΊοὮ [11ης] 156οΣ 191116 1Τκαίπίς 18ος 218 “80 τοοείτε, 

ὦ καὶ οὗ καθὼς ἠλπίσαμεν, ἀἀλλ᾽ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶ- 
Απιᾶ ποξ [οπ]5] ο. - 88 τα Ποροᾶ, Ῥπς {ποιιεθε]τες εν Ρατο ἍΕτεί 

}ον τῷ κυρίῳ, καὶ ἡμῖν διὰ θελήματος θεοῦ 6 εἰς τὸ παρα- 
Ίο 1Ἠε Τιοτᾶ, απἁ Ίοτβ ὮΥ [πε] Ἅπσπ]] οἑ ἄοᾶ, ο ἐπί 3εχ- 

4 μετὰ πολ- 
πνΙτῃ τπαποἩ 

5 ἀλλὰ ΤΤΤτΑΥ. 
9 ἡμῶν ον Εα,. 
Ἀ Ἴμων ο1ή ΙΓ 1ΤΓΑΥΥ. 
τα -- οὖν «Ηοιείογε ΕΒ, 
ΟΙ ΤΙΤΑΝΕ. 4 ἀλλὰ Ττς, 

--- ἐν (γεαᾶ τῷ ἵη πε) [τ.]τττανγ. 
{ὑμῶν γοι εο 

ας δὲ απά ΤΊΊτΑνύ, 
3 Τὸ πλοῦτος ΙΤΤΙΑ. ο παρὰ ΙΙΤΙΑΝ, 

ο ἕνεκεν ΙΤΊΤΑ. 
Ε -- δὲ απὰ (1η) σοπτπιεποῖπρ α δεπίέποε αἱ ἐπὶ ΙΤ ΤΤτΑ ΥΓ. 

κὑμῶν ος γουτΑ. 

479 
Ίπα οὗ τοπἵςο]νος, τοπ, 
τολαί Μπο Ιρυπ{ἴοη, }6Β, 
1ο]αί Έεπτ, υπ, τοι 
πεῄοτασπέ ἁἀοδῖτο, Το}, 
τρ]ιαξ 7οᾳ], Υοα, Ίυ]αέ 
χενοηρε! Ἱππ]] ή 
Ψψεῄαγε αρρτογεά Τοι!Γ- 
βρ]γοβ ἰο ο εἶεις Ιπ 
1Ηῖ5 πιπτίοτ. 12 Ἡ Ῥοτο- 
20Υ8, ἴποιρι Τ τνιοῖςῬ 
ππίο τοι, 7 αἰά τί που 
{ος Ἠϊ5 οπἡ5ο Τηπί Ἱιά 
ἀ4οπε ἴπε ἩΤΟΝΕ, 1ος 
ΣΟΥ Πὶ9 οπα»α ἴπας καζ- 
Σιτος ἹνΤΟΠΠ, Ὀαί ἐπ 
ΟΠΓσ8Τε ἔοχ τοι ἵη {]θ 
βΙρΠὺ οἳ ἄοά πιρηῦ 
ΆΡροαςΓ ἨἩππίο τοι. 
13 ΤΠΕΓΘΕΟΧΕ τνο Ἠ/ΟΓΘ 
σοοπιεοτιοᾶ Ἱπ τοις 
οοπιξοτῦ: Τεα, απά εκ- 
οεεάηβΙψ Τε τιποτα 
1οσεά πνε {ος {ο 107 9Ε 
Τήπς, Ῥεοπιιςο Πϊς »Ρἰ- 
τὸ σναβ χοίτορποᾷ Ὁγ 
οιι αἲ]. 14 Έοτ 1 ΙΤ 
πτε Ῥοασίθᾶ απγ(ηῖης 

το Ἠϊπη οἳ οι, 1 απι 
ηοῖ αθΠαπιοά; Ὀυηῦ α8 
πο “Ριικο α]] τΏῖπσς {ο 
σοι ἵπ ἔτιτῃ, ετ«Ώ 5ο 
οἳτ Ῥοασιῖωα, πΠΙςἩ Γ 
πιαᾶο Ὀεξοτο Τϊειι8, ἵα 
Σουπά α ἵτιιίῃ. 15 Απά 
Ἠ18 Ἱπστητά πΒεστίου ἵ8 
ΙΩΟΤΘ αὈαμάπΠτ {ουν ατᾶ 
γοι, γΠῖ]ςί Ὦς τοπ]θπη- 
ῬθχοίἩ 1ἴπο οὔει[αοποθ 
οἳἑ γοα α]], Τον σνῖτῃα 
Έεηπχ απά ἵτεπιο]ῖῃρ Υθ 
τοορϊτοᾶ Ἠϊπι. 16 1 τε- 
1οΐσοε Έπεγοίοτο επαϊ ΙΤ 
Ἠατε «οιΠάεποο ἴπγοι 
Ἰπ πα] {λίπρ8, 

στ. Μοτεοτος, 
Ὀτειητεπ, 76 4ο νοιι 1ο 
νε οἳ Τἴπο ϱγιο οξ 
αοά Ὀεείοτνεά ου Τ1θ 
σπιτο]ος οἳ Μιοεᾶο- 
πῖα; 35 Ἠον επαῖ 1η 
ρτοπί {τῖπ] οἳ αΩΠϊετίοτ. 
τΠε αὈυμάαησεοξ {Πεῖσ 
195 απὰ τῃεῖτ ἆεερ Ῥο- 
τοτίγ πὈουπᾶςί Ἱιπίο 
Τπε τῖσπες οἳ ἰποῖτ Ἱ- 
Ῥοτα]1ίσ. ὃϐὃ Ἐοτ το 
ἐιεῦγ Ῥουνεχ, 1 Όεαχ τε- 
σοχι, 768, απᾶ Ῥεσοπᾶ 
1)ιεῖγ Ῥουγετ {]6Ψ 15εγε 
πντ]11πρ οἳ ἵπεπι»ε]το-; 
4 Ῥτασίπρ ας ντ] ΏλασἩ 
Ἰπίτεπη!ίγ τμ τνο πιου]ά 
τεσεῖτε ἴπθ ϱΒϊ, απᾶ 
ίαλε ι{ροη 16 πο 1ε]- 
1ον/ςΠῖρ οἳ ἴΠο πηϊη]ν«- 
τετῖηρ ἴο ἴηε 5α1π[β, 
5 Απά (Λἱ8 {ει αἰα, 
πιοῦ Α5 Ὑε Ἠοροᾶ, υαὅ 
χςδί ρατε ΙΠεῖτ οππ 
βθ]τοβ Το ἴἨο Τ,οτᾶ, αιιᾶ 
ππΠτο 18 υγ ιο σηῖ]] οξ 
αοά. 6 ΤπςοιμιιοΏ ἔλιις 
πιο ἀεεῖτεά Τϊτας, υἶπις 

ἆ ἀλλὰ Ἰτ. 

) - ή τν]. 
9 -- δέξασθαι ημας 



420. 
Άν Ἡο Ἰιαὰ ὈθριιἨ, 5ο Ὦθ 
πυυπ]ᾷ 4ἷδο ΕπίρΙ πι 
Σοι {Πο ΒΑτιο Ρτ4σθ 
Ά]βδο,. 7 ΤΗΘΣΕΣΟΣΘ, 88 
Ψο πυοιπᾶ ἵπ ετει7 
τηζηρ, πι ΕΑΙ8, απᾶ αὔ- 
άεταησθ, απᾶ ἆποιν- 
Ἰεᾶρε, απᾶ ἴπ α]] ἁλ]ι- 
6οπος, απᾶ ἴπ γοιχ]οτο 
1ο τπ8, 566 ἴηβυ το 8- 
Ῥουπά ἵπ ἴΠῖ Ρξηςθ 
Β]βο, 81 5ρεα]ς ποί Ὦγ 
οοπιΏ)άπιοπἳ, Ὁαῦ ὮΥ 
οσοββῖοα οἳ ἴπο {οζ- 
Ψ/ΘΥ4ὨΘΒΑ οξ οἴΏοτβ, 
Ἀπᾶ, νο Ῥτοτο 119 αἶπ- 
οοτῖιν οἳ γοισ Ίοτο, 
9 Ἐογ Το Ἐπου ἴ]θ 
σταςα οἱ ΟἱΙΣ Τιοτᾶ ἆο- 
βα5 ΟἨτὶςὐ,1λαῦ,ίποαρ]ι 
Ἡθ πας τοπ, γοῦ 1ο 
ΨοΙΓ ΑΛ]ΘΒ Ὦς ΏεσβταῬ 
ους, τπαῦ το {πτοαρ]α 
Ἱᾳ Ῥογοτίγ πι]σπί ο 

τῖοἩ. 10 Απά ΠοετοείαΤ 
μῖνο 3ΙΨ αἀτνίορ: 1ος 
τς 19 εχρεᾶ]οπύ {ὸσ 
το. πνΏο Ἠπτο Ῥεραῦ 
ΘΖΟΙ6Θ, ος ϱΗ1Υ {ο ἆο, 

Ῥαῦ αἱδο το ὃς Σογτνατᾶ 
Α ΥεαΥ ππο. 11 Νον 
Τπεχοξοτε Ῥοχέοσπα 0πθ 
ἀοἵιρ οὗ τί; ἴπαῦ α5 
{λεγο Ίυαδ Α τοπᾷΊποςβ 
το ση], 5ο {λ6)ο ια 
ὃ6 Αα ΡοΤΕΟΓΙΙΛΊςΟΘ Λ189 
ουῦ οἳ ἴπαῦ νηῖςοῃ γε 
Ἠαπο. 19 Ἐοχ 1 έποχθ 
Ῥο Ετος α πρ 
χηϊπᾶ, ἓΐ ἴ ποεθρίοᾶ ης- 
οοτάῖηςρ {ο ἴμαῦ α πΊβΠ 
ἘλίΠ, απ πος αοσοτᾶ- 
1πρ ἵο ἰΠἉβῖ Ὦο Ἠαία 
πιοῦ, 13 Έοτ 7 πιεαπ 
τοῦ ἴλαῦ οὔποσ ππεη ῶθ 
εαβθᾶ, βμᾶ το ο Όὰχ- 
ἀοπεᾶ: 14 υαπῦ Ὁγ απ 
εαπαΗ[Σ, {λαέ που ϱἳ 
Μπ] πιο τοιτ ΑΌππ- 
ἄπησο πια! ὖε α 5ιρῖψ’ 
Σος ἴλοῖγ ππαηῦ, Ὅπαῦ 
{Πεῖσ αὈαπάαπορ 8ἱβο 
Πιν Ῥε α διρϱῖη Έοτ 
ποτ συρηῦ: παῦ νποτοθ 
Σ1ΑΥ νε εα η] {γ : 15 88 
1 ἶς νυτ]εθοπ, Ἠο Ίπαῦ 
λαᾶ σαί]εγεᾶ ταποἩ 
Ἠαά ποῦμῖπῃ οτε; απᾶ 
Ἡθ ἐππῦ λαᾶ σαιλεγεᾶ 
Ἠτί]ο Ὠπᾶ πο Ἰβοξ. 

16 Βυὸ ἵπαπκα ὃο {ο 
οᾶ, π]Πῖοἃ ραῦ ἴπο 
Βππθ θατηοςῦ 99Τ6 {ο 
{πε Πεατὺ οἳ Τϊΐας ος 
οι. 17 Έος 1Ἰμᾶᾷεθᾶ 
6 αοεερεᾶ {Πθ εχΠοί- 

ἰπίῖου: ὑὈαυ Ὀεῖπρ 
Ώιοτο {οτπητᾶ, οἱ Ἠϊβ 
ΟΝΏ ποοοτᾶ Ἡο πεπύ 
ππίοτοα. 18Απά νο 
Ἠανε ς5εηυ{ τν] ζ Ἠϊτη ἴπθ 
Ῥτοίμας, ν/ηο5θ Ῥγαῖςθ 
ἐς Ἱπ ᾖἵἴπο µβΡο5ΡεΙ 
{Πτουιρ]ποιν αἲ] τΤπο 
«ἨΏΠΤΟΠες: 19 απᾶ ποῦ 
ἔ]ιαί ́  οη1σ, Ὀταί πο 
στο» θἶ5ο 6Ώοδοη οἳ ἴπθ 

ε«/ ΄ 

ὅπως καθάπερ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8, ΥΙΠ, 

καλέσαι ἡμᾶς Τίτον, ἵνα καθὼς προενήρξατο,-οὕχως- καὶ 
Ἱοτίθᾶ 1γ/θ παϊας, λα αοοοτᾶίηρ 88 Ἠθ Ῥεξοτε Ῥεσαπ, βο Ά]νο 

ἐπιτελέσῃ εἰς ὑμᾶς καὶ τὴν.χάριν-ταύτην. Ἱ ̓ Αλλ’ ὥσπερ 
Ἡο παὶρηέ οοπιρ]θίο τη 7οα Ἅαἱβο «ΤΠΙ8 Ρταοο. Ῥαι ετεπ ϱ8 

ἐν παντὶ ὲ περισσεύετε, πίστει, καὶ λόγῳ, καὶ γνώσει, καὶ 
19 οπθσγ [πασ] σθαροαπά, ἀπ {ΑΙΤἩἾ, απᾶ Ἠπνοτᾶ, απᾶ Κποπ]εᾶρο, απᾶ 

͵ σ . ο - 
πάσῃ σπουδῃ,. καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἓν ἡμῖν ἀγάπφ, ἵνα καὶ ἐν 

β]ΙΙ  ἀϊρεπορ, απᾶ ἵπ {Πο 3Ετοῖι οι “Το 518 Ἴογθ, ἐλμαῖ αἶνο ἵπ 

ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε' θοὺ κατ᾿᾽ ἐπιταγὴν λέγω, 
ΜπΙΒ Έταςϱ γθ5Που]ά αροαπᾶ. ἈΝοῦ βοοοχᾶἶπρ ἴο 5 οοπατααπᾶ ο 1 6ροακ, 

ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς "ὁμετέρας" ἀγάπης 
ταῦ {λπτοιρἩ ἐπο "ο οἴλετβ 1ἀϊΗροπορ απᾶ {πο "οξ “γοας “Ίοτο ” 

γνήσιον δοκιµάζων' 9 γινώσκετε.γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίοι] 
1ΡΟΠΙΙΠΕΠΘΘΑ ὨὈῬτονίηρ. Έοχ 7ο ΚΠοἹπ {πθ ρταςθ οἱ “Τιοχᾶ 
ᾳ ο. ι) - .” ]/ ” 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦ χριστοῦ, ὅτι δι ὑμᾶς ἐπτώχευσεν 
αχοας πει Ομσίε, πο ξος 11ο ὅραχο 5οξ Ίγοα 319 "ροζ ιπηθ 19ρ008 

πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ.ἐκείνου.πτωχείᾳ πλουτήσητε. 
3ΥΊοΠ αροῖηρ,; ἴπας ὭὙθ Ὅν ΠΒ Ῥοτετίγ παῖρηὲ Ὦο οπιϊσλοᾶ. 

δα ’ ” - , 

10 καὶ γνώμην ἓν τούτῳ δίδωµι". τοῦτο-γὰρ ὑμῖν συμφερεὺ 
Απᾶ α αάρταθηαί ἵπ ἍΠ1Β, ἃ ρῖτο, ἆοχ ΙΠῖδ {ος τοι ἵβ γτοῦι. θΌ]ο, 

; δ Ξ ΝΕΟΣ ” 
οἵτινες οὐ µόνον τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ θέλειν προε)ἡρ- 
μη ποῦ οπΙγ ᾖἵἴπο ἁἀοῖπᾳ, - Ὅτπᾶ Ἅαἶκο {Πο Ῥοῖπρ π] ης "θρατ 

ἔασθε ἀπὺ.πέρυσι. 11 νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε) 
Ῥοαΐοτθ Ά ΤΕΒΓ ΛΡοΟ. Βυί πού’ 8159316 Ἅᾖλδάοἵπρ Σοοπηρ]ιτθ; Ελ 

ε ’ - ΄ ε/ ο 

ἡ προθυμία τοῦ θέλειν, οὕτως. καὶ 
5ο ὑμλῦ επεπας [άμθςσθ ππας]11θ χοβίπθρα οἳ 119 Ῥείπρ τη ]]]ηρ, Βο, :8ἶπο 

9 - “ { 

τὸ ἐπιτελέσαι ἐκ τοῦ ἔχειν. 12 Ἐί γὰρ ἡ προθυµία πρόλ 
{πο οοπιρ]είῖης οαῖ οἱ ἐπαί [7ο] Πατο. Έοχ 1ξ ἴἩο τεβᾶῖμεςς 15 Ῥχοὶ 

κειται, καθὸ "ἐὰνὶ ἔχφῳ τις εὐπρόσδεκτοςοῦ καθὸ 
πεαό, ποοοχάῖηᾳ κα "πιβ Ἠατο ΤΑΠ7οπ [11 1] αοοερίεᾶ, πιοῦ αοοοταῖηᾳ 

οὐκ ἔχει. 198 οὐ.γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν. 'δὲΝ 
ο Ὦᾳ5 ποῦ, Έος [18 19] ποῦ ἐμαῖῦ {ο οὔπεσε Γέπθσθ πιαγ Ῥο] ο͵5θ, ἍἸὈπί 6ος τοι] 

θλίψις' ἀλλ᾽ ἐξ ἰσότητος, ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσ- 
Ῥχθδδμτθ, Ὀυιύ οἳ οαπβΠίγσ, Ἱἵπ ἴπθ Ῥτεεεπύ Ίἴπιθ ους πΌυπή 

σευµα εἰς τὸ.ἐκείνων.ὑστέρημα, 14 ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσ-- 
ἆθηςο 1ος ἀΠοὶχ ἀθΠοίεπογ, τς ἀλαῦ 8]9ο ᾿τλοὶσ ΌπΠΏΣ 

σευµα Ὑγένηται εἰς τὸ .ὑμῶν.ὑστέρημα ὅπως «γένηται 
ἆβησθ ΏΙΑΥ ὃθ «1ος ουχ ἀθβοίεπογ, Εο ἰπαῦ ἴποτο βΠοιι]ά Ὦ8 
2. ν ῃ . ε . , 
ἰσότης' 16 καθως ' «γεγοἄᾶπται, ο τὺ πολὺ οὐκ 
οαιβα]1{σ. Αοοοσᾶϊπρ 58 19 Ίος Ῥθεῦ π/σΙτοη, Ἡε ὑμαί [ραἰπεταᾶ] πιο. Ἀποῦ 

ἐπλεόνασεν' καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ.ήλαττόνησεν. 
α1ηρβᾶ οτος, Απᾶ Το ἐπαῦ [ραΐζπογοᾶ] 110]9 αἷὰ ποῦ-]αοξ, 

16 Χάρις δὲ τῷ θεῷ, τῷ Σδιδόντι! τὴν αὐτὴν σπουδὴν ὑπὲρ 
Ῥαῦ ἔλαπ]ς» {ο ἄοᾶ, πο Ρϊνο8 1Πθ Εππιθ Ἅ«ἀἴπεποο «ος 

« - 3 ο. ’ 2 μη ε/ . μυ ΄ ε] 

ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ Τίτου" 17 ὅτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐλ 
ποια ἍἈπ ἴπο ἍἸΠοιτὸ ο Τήΐα8, Ἔογ ᾖἴπο "Ιπᾶεεὰ ᾿"εκλοχιπίῖοπ Ἶδ 

δέξατο, σπουδαιότερος-δὲ ὑπάρχων, αὐθαίρετος ἐξῆλθεν' 
χεοοϊνεᾶ, ταῖς ταοτοθ ἀ]]]ρεπυ Ῥείπβ, ΟΕ Ἠϊ8 οἵνπ αοοοτᾶ Τθ σιεπῖ ο δν 

πρὸς ὑμᾶς. 18 συνεπέμψαμεν.δὲ μετ αὐτοῦ τὸν ἀδελφόν" 
το τοι. Ῥιι[ τνο θυπύ να Ἠΐτα 1πθ Ἐτοῖπος 

οὗ ὁ ἔπαινο, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκ- 
οἱ πΊοπα ἔθ Ῥγαίςσο [β]1Π 1μθ ρ]αᾶ ἶάῖπρθ {πχοιδα κα] Τ1θ 88. 

-” ” ΄ ΄ η ια Ν η « μυ ” 

κλησιῶν' 19 οὐ.μόνον-δέ, ἀλλὰ καὶ χειροτονηθεὶς ὑπὸ τῶν 
παπι υ]]οἳ; αηᾶ ποῦ οΠ]Σ [5ο], αν Ἅαἱδο πανῖπς Ῥέθη οποςεπ Ὁν Ὦἴπθ 

ο ο .-υὔυἷ-ἷ-- ου ἛἜ 

ς ἡμετέρας οἳ ο Β. 
κ δόντι Ρ9ΝΘ π. Όυΐ τητή[Α]. 

ἕ--. τις (γεαᾶ ἔχῃ Ὦς πΙαΥ Ἠατε) ΙΤΈΤΑΝ. 
τὸν ἀδελφὺὸν μετ΄ αυτοῦ Ἱ. 

5 ἂν τ. να δὲ 



ΠΠ, ΙΧ. 11 ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ 6, 

ἐκκλησιῶν συνέκδημος.ἡμῶν σὺν! τῇ.χάριτι.ταύτῃ τῇ 
Ἀθβεπιρ]ϊος [15] οἵιτ {9]]1ουγ-ὑχατοθ]]ετ πι ῶΠί8 ρταοθ, π/π]οἩ [19] 

διακονουμένῃ ὑφ' ἡμῶν πρὸς τὴν ᾽αὐτοῦ" τοῦ κυρίου δόξαν 
ποχγεᾶ ὃν ἍᾖᾗἩρ νο {Πο δΗἱπιςθ]ξ 3οξ5π8 “]Ἱιοτᾶ ρ]οιγ 

προθυµίαν "ὑμῶν Ἱ 90 στελλόμενοι τοῦτο, µή 
ΤθβάΙΠΘΒΒ 1γοιισ/ Ανοϊάϊπᾳ ΜΗ5, τη 

τις ἡμᾶς µωμήσηται ἐν τῇᾷ.ἁδρότητι.ταύτῳ τῇ διακονου- 
ΑΏΥΟΠΘ ἩἹβ Ἅαποι]ά Ώ]απιο Ίπ ἴΠ]8 αὈαπάασπσο πυπΏίςα [18] 5ογγεά 

μένῃ ὑφ᾽ ἡμῶν 21 ὑπρονοούμενοι! καλὰ οὐ µόνον ἐνώπιον 
ολ π8ι Ῥτοτ]άϊπρ {Πΐπρς τἱρΏῦ ποῦ οπΙγ Ώ9{οἵΘ 

κυρίου, ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων. 32 Συνεπέμψαμεν-δὲ 
[ἴπα] Τιοτᾶ, Ὅαῦ 8180 ἍὮῬείοσθ ταθΏ, Ἅπά ν/ο ποπ π1{Ἡ 

” -” μ ε) μ ε . εν α] , :} ν 

αὐτοῖς τὸν.ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἓν πολλοῖς πολ- 
{πθπα οἳχ Ὀτού]πος ὪΊοπα 1νθ ρτοτεά 1π τΙΘΗΥ πίπρρβ οξίεῃ. 

λάκις σπουδαῖον ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερν Ἠπεποι- 

καὶ 
βαἆ [α πηέπορς οξ] 

ἀϊ]ρεπυ 1ος, απᾶ πού ΤΟ πποχθ ἀ]]Ιρεωῦ ἍὮΥ 11ο Ἴσοοι- 

θῆσει πολλῇ τῇ εἰς ὑμᾶς. 398 εἴτε ὑπὲρ Τίτου, 
Ώᾷεπορ λρτθιῦ τνηῖοΙ [15] ἑοπατᾶς τοι. ὙποίΠοσ ϐ8 τορατᾶς ΤίύαΒ, 

κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργός εἴτε ἀδελφοὶ 
Πιο Τε] Ἀρατίπος ΤΙΣ απᾶ 1ου γοα α Ξ6Ι1ούἩ/-ΠΟΥΚΟΓ; «ος Ἅ3Ρτείητεη 
« » ΓΙ , . - , - ῃ 
ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, δόξα. χριστοὺ. 24 Τὴν 
αοᾳχ, {[ἴπογ βΤθ] Πιθξεθηρετ οἱ αβδεπορ]ῖθβ, ρ]οιν "Ομτεῦ”, Τηαρ 

οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν, καὶ ἡμῶν καυχήσεως ὑπὲρ 
3/Ποχθίοτθ Άρτοοξ οἳ γοιτ Ἰοπθ, ἈΑπᾶ οἳ ος ᾖΤῬοβρβῦίης βροπῦ 
ε Αν ΓΙ ” )) δ. /{ θ 1 ἆ πμ αν η λ. ο. 
ὑμῶν, εἰς «ὐτοὺς «ἐνδείξασθε' «καὶ ὶ εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν. 
γοι, ᾖδ5ίο ἐίῃπθπι 1βῃεύν 3Ύθ ἈΑπᾶ ἵπ Έαοθ οἱ {Πο βββοπιῇ]168, 

«9 Περὶ μὲν.γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους 
Έοχ φοποθγπῖπρ ἍὮ1ῃθ ΒΘΥΥΊ69 πηΏϊσ] [18] ἔοτ Ἴμο Βαϊπίβ 

περισσόν µοι ἐστὶν τὸ γράφειν ὑμῖν. 3 οἶδα.γὰρ τὴν προθυ- 
ΒΙρετβυος! 6ος πιθ Ἱδ 1β πι] πρ Ὥᾖἴογτοα. Έος Τ ἆ που 3χραᾶ]- 

µίαν ὑμῶν ἣὋν ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μακεδόσιν, ὅτι 
ΠΘΒΒ αγοις πΠῖοἩ οοποοτηϊπσ τοι 1 Ῥοβεῦ οἳ ὕο ΜαοράοπίαΏβ; ἐπαῦ 
Ι κα Ψ 2 .] , . Ν 6. 12 ΙΙ ς ” Πλ 

Αχαϊα παρεσκεὔασται ἀπὸ.πἐρυσι’ καὶ «ὁἱ Σεξ ὑμῶν ζῆλος 
Ἀο]αίπ Ίας Ώεθη Ῥτεραχεᾶ Ά ΥΘΑΓ Ρο, Απᾶ πο 3οξ οι, 178]. 

ἠρέθισεν τοὺς πλείονας. ὃ ἔπεμψα.δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα. μὴ 
ΡΥΟΤΟΚΘ όμε ρτοβίες ΠΙΠΩΡΘΓ. Ῥυιΐς] εεηπ Ἅᾖ{ἴπθ ἍὈτείητεη, 1θεῦ 

τὸ.καύχημα ἡμῶν τὸ ΄ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ 
οις Ῥουβΐπρ πΠῖοα 18] αΌοαῦ σοι αεπθι]ᾶ Ὀο πικᾶθ νοῖᾷ Ἱπ 

μἐρει.τούτῳ' ἵνα καθὼς ἔλεγον, παρεσκευασµένοι ᾖἦτε, 
{Π]ᾳ τοδροεί, Ίπαῦ αοοοτᾶῖηρ ϱ8 1 βαἰᾶ, Ῥχερατεά Ψθ ΤΙΑΥ Το 

4 µήπως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες, καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς 
168ύ ρεγπαρς 1ξ αποι]ᾶ οΟΠ1θ ὙηΙἩ πιο ΜαοθρᾷοΠΙαβηΏβ, απά Ἀπά που 

ἀπαρασκευάστους, καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ.λέγωµεν 
πηρτορατεᾶ, Ἅρβοι]ᾶ 3ρ9 “ραῦ 51ο “«ΑΏπαπθ πο, (ὐμβῦ Ύνθ ΤΊΒΥ ποῖ βαγ 

ὑμεῖς, ἐν τῇ-ὑποστάσει ταύτῃ Ετῆς καυχήσεως.ῖ ὅ ἀναγκαῖον 
ψε) ὍΏ]Β οοπΏάεπσθ οἱ Ῥοηφίϊπρ. ΊΚεοΘΒΡΑΙΥ. 

γ ε ρ , 4 2 . υ ῃ 
οὖν ἡγησάμην Ἠπαρακαλεέσαι τοὺς ἀδελφούς ἵνα προέλ- 

1ποτείξοτο 1 οδίεεπιθά [11] το εχποτῦ πο ἍὭὈτείητεηι ἴπαῦ {παγ βπου]ά 

θωσιν ΛΤείἰοι ὑμᾶς, καὶ προκαταρτίσωσιν τὴν Ἱπροκατηγ- 
Ρο Ῥεέοτο ᾖ{ἴο γοι, αὐᾶ εποι]ᾷ οοπιρ]εύθ Ὀρξοτοβατιᾷ. 340χε- 

γελμένην! εὐλογίαν ὑμῶν ταύτην ἑτοίμην εἶναι οὕτως ὡς 
Βηποιποθᾶ «Ῥ]εραπρ ουσ αεΡῖς Ἰτεμᾶσ 5ιο.ρο9 ἴπας Ἅα8 

48] 

οἩαγο]θ {ο ᾖ{ἐχατεὶ 
πι τς ου Ππίβ 
Ρτησθ, πΠίο 5 εᾱ- 
πηϊηἰςἑογθᾶ ὃν τᾳπ ἴο 
ἴπε ρ]οτγ οἳ {1ο ΒηΠΙΘ 
Τιοτᾶ, απᾶ ἀουϊαγαίίοιι 
ΟΓ γοιχ τεπᾶνγ πιϊπᾶ : 
20 ανοϊάϊπρ 1Π1Α, τιν 6 
ὮΟ ΤΩΠΏ 5Ποιι]ᾶ Ῥ]απαθῬ 
νο {Πῖ8 αὈππάσπσο 
πυΠπῖσἩ 18 αἀπαἰπ]φίογτοᾶ 
Ὦγ τι: 21 ρτονιάῖπα 
Ίος Ἠοπεεί {ΠῖπρΕ, ποῦ 
οη]γ 1π ἴπο βἱρᾗὲ οξ 
119 Τιοτᾶ, 6 ϱ]5ο ἵπ 
πο αἱρῃηῦ οἱ Π]θη. 
22 Απᾶ πο Ίπτο σεπύ 
πι ἴἨοπι ουχ Ὦτο- 
ΊἨ6ε, ὙΠοπι Ἡθ Ἠπτθ 
οξθπ{Ίπιθβ Ῥτογεᾶ ἀἷ- 
11ροπί ἵππιαπγ μΐπρε, 
Ῥα{ πού ταποἩ Ώ)οχε ᾱἷ- 
Ἰρεηῦ, αροη ἴπο ρτοαῦ 
οοπβάθπορ πν/Πίοη { 
Ίαυς Ίπγοι. 295 ΊΠο- 
{Πεν απῃ ἆο ἔπαιῖγε ο 
Τίνας, 16 {ἴδ παγ ρατίι- 
1ΘΥ απά {ε]]οππεἱρες 
οοποβχηῖηςσ γοι: ος 
οςἆσ ῬτοίΏχεη ὃο ἵπ- 
οιίγεᾶ οὗ, {]ιεΨ αγθ ἴ]πο 
ἨΠΕΡΒΘΊΙΑΘΙΑ οξ Ἅ{πθ 
οἨΙτΟΠἨΘΑΒ, απ ἴπο ρ]ο- 
χγ οἑΟητ]ςί,, 24 Ἠ]ιοχε- 
Ἔοχθ 5ἨΏΘΥ/ γο {ο ἴἨαθπι, 
Απᾶ Ώθίοτο {ο οἈιτοῃ- 
68, ἴἩο Ῥχοοξ οἳ τους 
Ίογο, πά οἱ ουχ Ὀουςύῦ- 
1πρ οη Τοιχ Ῥεβα]{, 

ΣΧ. Έοτ η {οποἈῖπρ 
νηο τοϊη]ςίογίηρ ἰο {18 
5αἱηῇς, 10 ἱβ βαροτβιοΙΒ. 
Σο: πι ὕο πτ]ίο {ο 
ποι: 2 2ος 1 Κπον ἴπθ 
ΣΟΓΥΨΒΤἄηΟΒΒ οἳ τουσ 
τα]ηᾶ, 1ος ὙνιΏίοη Τ 
Ὀοββύ οἱ τοι {ο ἴπεια 
οἳἑ Μασεᾶοπῖα, ἴλας 
ΑοἩαῖα ΠΒ τοειᾶγ 8 
ΨΘΗΒΙΣ ΡΟ; Επᾶ σουτ 
πθη] Ἠαίαπ Ῥτοτο]εᾶ 
ΝΕΙΥ ΠΙΑΗΥ. ὃ Τοῦ 
Ἠαπε 1 βεηῦ {πο Ῥτεί]- 
ΧΘΗ, 1ε5ύ οἳσ Ὀομδίίηρ 
οἳ τοι βπου]ᾶᾷ Ῥο ἵπ 
ταἰπ Ἱπ ἰΠίβ Ῥοπεα]ξ; 
ἴμαῖ, 88 1 απῖᾶ, το 
ἩηΔΥ Ῥο τοαᾶγ: 4 ]θεῦ 
ὩΏαρ]σ 1ξ ἴπεγ οἳ ἡ{π- 
οθάοπία οοπἹο τί] 
της, πᾶ Ἀπά του Ὁ- 
Ῥτοραχαᾶ, Ίνο (Μλαἲ ννο 
ΡΑΥ πο, Υ6) "ποα]ᾷ Ὢθ 
ΑΞΠαπηθᾶ 1Π {Π]5 Ρ4ΠΠΘ 
οοπΠᾶς)ιῦ Ῥομαδίϊημ. 
ὃ Τηετοξοτο 1 {ποιρλί 
1ῦ ΏΘΟΕΞΕΑΥΥ ο εκποτί 
1πθ ΛὈῬτείπτειπ, Τππῦ 
ΤἩαγ πγοι]ᾶ ϱο Ὦ9[οχθ 
ππίο τοι, απά Τηφ]κο 
πρ Ῥεξοτεληπά τους 
Ῥουμπίγ, Ὑηθγοοξ το 
ηβᾶ ποῦ]σο Όε[οτο, μη 
ἴἩΠθ ΒΑΠΙΟ πηίοηυ }θ 
τεβᾶγ, 88 α πιαίίε; οὗ 

Σ ἐν 1Ώ ΙΤτΑΥΓ. Σ- αὐτοῦ 1 τΑΥΓ. 
ππθ Ῥγονίάς ΕΤΤτΑ; προνοούµενοι γὰρ α. 
αΙΤΊτΑΥΓ. ο τὸ ττγ. Γ--- ἐξ (γεαᾷ ὑμῶν.οξ γοι) 1ττι[α]. 
Ά πρὸς ΠΤεΗ, 1 προεπηγγελµένην Ὀείοτθ Ρρτοπαί5δεὰ 1ΤΏτΑ7Γ. 

3 ἡμῶν οἳις αΤΊτΑΥΓ. Ὁ προνοοῦμεν γὰρ {ου 
5 ἐγδεικνύμένοι 5ΏΕΥΙΩβ Ί,τπτα. ὶ ᾱ-- καν 

δ--- τῆς καυχήσεως ΕΙΤΙΤΑΝΓ. 
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ρομπίσ, απᾶ ποῖ πε ο 
ἐστοΓοΙΙβΠΘΗ, 6 Βυέ 
Μι { αμ, Ἡο π]ῖοΗ 
ἑωνν εί κρατῖησ]γ εΠα]] 
ἴσιρ αἈἱθο βΡΑΤΙΗΡΙΥ/; 
Απά Το σνπ]οη βοποείπ. 
Ροππθἳξ]]σ επα]] τοαρ 
ΒΙχυ Ῥοαππἑα]]γ. 7ΤΕ- 
ΥΘΥΥ ΠΙαΏ βοσοχά!τρ 88 
Ἡο Ῥιχρορείῃ ἵπ Ἠ]8 
Ἠθαχῇ, 80 εί Πίπι σἵυε 
αιοῦ ρτιᾶριπρ]γ, ΟΥ οἳ 
118οθ»ΑΙ{Υ : 6οᾶ 

8 
μἶνοτ. 8 Απᾶ οᾶ ὁ 
αδ]9 {ο πιακο᾽αἲ] ρταςσο 
ἈὈοππᾶ ἰοπατά τοι; 
4λαῖ Υε, αἰπαγ5 Πατῖπς 
Α]] βιββοῖοπογ ἵπ αἲ] 
ἐλίπσε, τπιΥ αὈοιπᾶ {ο 
ενετΥ ροφᾶ πος]ς: 9 (88 
19 1 νυτ]ζύοη, Ἡο ἨαίἩ 
ἄἱπρεγβθᾶ θὈχοπᾶ ; Ἡθ 
Παπ ρ]τεπίο 6]θ Ῥοος: 
Ἠϊς τιρΠίθοπβπθββ τΤε- 
αηα]πείπ 1ος ἍϱΠ6Γ. 
10 Νοπ Ἡθ ἴπιῦ πιῖ- 
πἰῥίοτείἩπ εεθᾶ {ο ἴμθ 
8οἶνεγ ὈοῖἩ πιαϊπΙβίος 
Ῥτοβά ἔοτ ομ” Ξοοᾶ, 
αυᾶ πιπ]αρισ τοις 
Βθοᾶᾷ 5οπΏ, απᾶ Ἱπ- 
οΓθᾳςθ Το ἔτι οἙ 
σοασς τὶρΏίθοπςπΘΒΒ ;) 
1] Ῥεῖπρ οπχ]σλεᾶ ἵπ 
6Υ6τΥ ὍΠπῖηρ ἵο αἱ] 
Ῥοππἡἑα]πθβα, υ]]οἷι 
οβπβοίηπ ἸΏτοαρ]ῃ πβ 
ἀΠπαιικαβῖνίηρ Το αοᾶ, 
12 Ἐοτ {Ἠε πάπα ]π]κίχα- 
{ΐοπ οξ ἴλ]5 βοττῖοε ποῦ 
οπ]ψ επρρηοἴἩ πο 
παπί οἳ {Πο εβ]ηῖς, Ὀαύ 
18 αὐππᾶρπύ αἳπο Ὦγ 
ππρπν ἰηαπκαρϊντίπρε 
τηῦο ἀοᾶ; 19 νι ]]θα Ὦγ 
{Πιο οχροσιταοπί οἳ ἴπ]ς 
ταϊπΙβτβΡΙΟΏ ἴἨεγ ρ]ο- 
τ1ξγ ἄοάᾶ ἔοτ τοις Ῥτο- 
Σεοςθᾶ επὈ]θοίίοηπ πη{ο 
11ο ροβρεὶ οἳ ΟἨτίεῖ, 
Ἀπά 1οτ 3ου 1ἱ99- 
χα] ἀἰδτιραδίοι ππίο 
ἔλεπα, απᾶ απίο α1] 
ππεη; 14 αιμᾶ Ὁν ὑλπεῖτ 
Ῥεασος Σοχ τοι, πἩΙοἩ. 
οις αξθετ τοι ἔοχ {πο 
θοχοθεᾶῖπσ ΡΙΑς06 οξ 
ᾷοᾶ ἵπ τομ. 15 ΤΗΑΠΚ9 
ὃο αππῖο αοᾶ 4ος Ἠἷ8 
ππαρορκαὈ]ο ρὶξῦ. 

Χ. Νου 1 ὃῬαυ] 
ΣΩΥΒΕΗ ὮἨεδεθοἩ τοι 
Ὁγσ {πο πιθοκηθες απᾶ 
ρεπί]θπθβ! οἱ Ομτ]εῦ, 
ΠΟ Ίπ Ῥπθβεποθ απι 
Ὦ356 ΑΠΠΟΩΡ στο, ας 
Ροΐηπρ αὈξεπίῦ απ Ῥο]ᾶ 
{οινβτᾶ σοι: 2 Ῥαῦ Τ 
ΏΌθδεεοἩπ Ίομ, αυ Ι 
5ααΥ πο Ὀο Ῥο]ᾶ ππεἨ 
Τ 0πι ρτοδεπί ννΙέ ἐπαῦ 
οοπβάρΏςθ, ππενοσ 
1 υΗη]ς ἴο ο Ῥο]ᾶ α- 
ραϊπιβῦ 5οπας, Ισ 

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8, 1Σ, Χ. 
εὐλογίαν, καὶ! μὴ Ιὥσπερὶ πλεονεξίαν. 6 Τοῦτο.δε, ὁ 
Α Ὀ]θβεῖπς, απᾶ τποῦ 88 [ο] οογοίοπβπθΒθ, Ῥυή Ο1ἷς Π 5αγ]Ί, Ὦο {πα έ 

σπείρων φειδοµένως, φειδοµένως καὶ θερίσει' καὶ ὁ σπείρων 
ο σ] βρατίπρ]γ, αρατῖπρ]γ  αἱβο εἰα]] τθβρ; απὰ Ἡθ ὑ]λαί βοῖνα 

3 ῃ ο / 
ἐπ᾽ εὐλογίαις, ἐπ᾽ εὐλογίαις καὶ θερίσει. 7 ἕκαστος καθὼς 
ον  Ὦ]θβΒίΠΡ, οἩἳ Ῥ]εβδίπρΏ ἍαΑἱδο βΠα]]τθαρ : θποἃ καοοοτάΐτπρ α8 

Ἀπροαιρεῖται" τῷ καρδίᾳ' μὴ ἐκλύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης' ἱλαρὸν 
 Ῥαχροβθβ Ίπ [πο Ἠθητος Ἅµποῦ ρτῖογίπρ]σ, ος οἳ ποοοββῖόγ; 3ρ "οποετεα] 

γὰρ δότην ἀναπα ὁθεός. 8 Ἀδυνατὸς.δὲ' ὁ θεὺς πᾶσαν χάριν 
Ἔοσ Ἅµβἶγου ἍἼοτεβ α1ᾳοᾶ. Έοχ οὐ] [ΠΒ] οᾶ ετετ τησ 

. ” τν - ιά ΄ -” 1 

περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἓν παντὶ πάντοτε πᾶσαν 
1ο πιακο αμοαπᾶ ἑουγατᾶῃ το, τλαῖ ἵπ ϐΘΤε [πα] αἱπαγα 81]. 

αὐτάρκειαν ἔχοντες, περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν' 
Βαββοἴθπογ Ἠατίπαβ, Ύθ ΠΙΑ αΏοππᾶ {ο θπε "ποτ ροοᾶ: 

9 καθὼς  «γέγραπται, ᾿Ἑσκόρπισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν". 
ποοοσᾶϊπρ ας 16 ηδα Όθεπ πτ]σθεπ, Ἠο εοβἰ{ετεᾶ αὈχοβᾶ, Ἡθ ραπο ἴοἵπθ Ἅοος, 
ε , 2 - ῃ 2 µ Σω « ν Ε) Ἡ 
ἡ.-δικαιοσύνη-αὐτοῦ μένει εἰς τὸν.αἰῶνα. 10 Ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν 

Ἠ]ᾳ τ1ρίθοΠΒΠΕΒΒ βὐ]ᾶρθς 2Οχ 6Υες. Μου Ἡο Όιαί. ΒΠρΡΙΙΘΒ 

οσπέρμα' τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν Ῥχόρηγήσαι! 
ποθᾶ νο Ἠῖπα ὑπ ἍΕοπΒ Απᾶ Ὀτοια 1ος οαίῖπᾳσ . ΤΙΑΥ Ἡθ ΒαρρΙΥ 

καὶ ἀπληθύναι' τὸν.σπόρον ὑμῶν, καὶ "αὐξήσαι' τὰ "γεννή- 
Απᾶ τΙΑΥ ο πιαΗ τρ] Ψους εοπήπᾳ, Απιᾶ τΙΑΥ Ἠθ ποχθβςθ ἴ1θ Στιϊ(β 

µατα! τῆς δικαιόσύνης ὑμῶν. 11 ἐν παντὶ πλουτιζόµενοι 
οΈγουςσ τΙβΗἴΘοΠΒΠΘΑ: ἄπ οταν [παν] Ὀεῖπρ επγῖοηθὰ. 

εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις απαι αι δὺ ἡμῶν εὐχαρισ- 
Ίο 811 1ρθγαΗὀψ, υΠΙομ πποτκβ οιῦ  ἍᾖΊμτοαπρη τς ΤΠβΠΚΑ- 

τίαν ἴἵτφ! θεῷ:' 19 ὅτι ἡ διακοπία. τῆς.λειτουργίας ταύτης 
Εἰνὶπρ πο οᾶ. Ἄοοβπαβθ ἵπθ Ἅµθττῖορ οἳ {18 ταϊπ]κίγα Ίο. 

οὐ µόνον ἐστὶν προσαναπληροῦσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, 
ποῦ οΠΙΥ 18 οοπαῃ]είθ]γ Β]]1ηρ πρ Ἅᾖθ ἀεβοϊεποίθι οξ {1ο βαϊπία, 

ἀλλὰ καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ θεῷ' 
τας 85ο αυοαπαίπς ἁῃτοαπρῃ ΤΙΑΗΥ τηπαηκαρ]νίηρα πο ἄοά;ς 

198 διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς.διακονίας.ταύτης  δοξάζοντες τὸν 
: πΏτοαρη, [πο ἍῬτουξ οἱ ἰπῖ5 εοττἰορ Πεν] β]οτίεψίπρ 

θεὸν ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς.ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον 
:.οᾶ αἲὐ ᾖἴπο βαΏ]θοίίοἨ, ΏΥ γοιχ οοΠᾷοβΡῖοἩΏ, το ἴπο ρἰὶαά (άΐπσβ 

τοῦ χριστοῦ, καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ 
οἑ ἴποθ ΟπἨτῖε, απᾶ ἸτοταΙγ οἱ ἴπρ οοπιπιἁπΙοβ{1οη Γούπητάς ἴπεπι απᾶ 

εἰς πάντας, 14 καὶ αὐτῶν δεήσει ὑπὲρ ὑμῶν, ἐπιποθούν- 
ἠοπεοτᾶς αἲ; Ἀπά Ίπ ἠΠεῖγ βαρρ]οββΊοπ ος Ἅγοι, 9 Ἰοπρίτπρ 

των ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ θεοῦ ἐφ᾽ 
4ος γοα, ΟΠ βοοοαπῦ οἳ ἴποθ  Βαχραθεῖπς ΕΤΑ0Θ οἳ ἄοὰ αροπ. 

: , νδὲῖ  θεῷ ἐπὶ - 5 δ δν 3 -- Ἰ - 
ὑμῖν. 16 χάρις.'δὲ' τῷ θεῷ επὶ τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ. 
ποι. Νου ἵπαπκα [ο] {ο ἄοά ἔος ἈΙπᾶρβοτίραῦ]θ ᾖ}ΠίΑ τος μ]Ες, 

10 Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς Σπρᾳό- 
Νοη "πωγβθΙξ Έα]. οχλοτῦ ποι «Ἐν ἴπο τηθθ]ς- 

τητος' καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ. ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν 
ἨΘ58. Επᾶ ῥθηί]θηπο5β οξ {πο «Ἠτ]εί, ὉἩο 8Βΐ{ο ΑΡΡΘΒΓΑΠςΘ [απυ] 

Λι 3 εν η Λ ῃ θ μεν , εν , . ταπεινὸς ἓν ὑμῖν, ἀπὼν.δὲ θαῤῥῶ εἰς ὑμᾶς' 3 δέοµαι.δὲ 
ΙΩΘΒΗ. ΑΠΙΟΠΡ τοι, ᾖΌῬαῦ αὈδοπίῦ απι Ὀο]ά ὑοπατάᾶβ τοα;: ἍὓῬιαΐῦ 1 ηὮθβεθοῃ. 
ι ῃ Ἡ ». - , 

τὸ μὴ παρὠν θαῤῥῆσαι τῇ : πεποιθήσει 
{μας δποῦ 1οείηρ “ρτεβδεπό 31 "εποι]ᾶ ῶο Ῥο]ᾶ νηζἩ πο οοπβάοποθ Τα ὙΠϊοἩἃ 

κ. καὶ τ. 
ΕΟΓ 5 αὐ]θ ΙΊΤΓΑ. 
κ] του]Ηρ]σ αΙτΑαΓ; πληδυνει πα] ἀρ]]ες τγ. 

[σφ)τ. µατα ΟΙΊΤΙΑΝ, 

1 ὣς ατ/γΊτΑ τσ’. τι προῄρηται Ὦε Ἠδ8 Ριγροβεᾶ ΕΤΤιΑΤ’. Ἡ δυνατεῖ δὲ 
ψ χορηγήσει πΙ]] 5ΙΡΡΙΥ ΟΙΤΤΣΑ ΥΓ. α πληβυναι 

τιαὐξήσει πνλ] ΠιΟΓΟΆΒΟ ΟΙΤΊΞΑΝ. 3 γενή- 
Χ πραύτητος 14ΤΓΑΥΗ. 

οσπ ττ, 

ν --- δὲ 10 1Τ1τΑ. 



Χ. ΙΙ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝ ΑΦ. 

λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζοµένους ἡμᾶς ὦ 
Ίπεεκοαι Ἅᾗο ο ἀατίπρ ἴοπατᾶρ ποπθ Πο ΙΘΟΚΟΠ οξ αβ 88 

κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. 8 ἐν.σαρκὶ.γὰρ περιπατοῦντες, 
Σποσοχαίπῃᾳ 5ο “Βθ9Ἡ απια]κίπᾳρ, Έου η Πεδ]ι πνο]κίης, 

οὐ ᾽ κατὰ σάρκα στρατευόµεθα' 4 τὰ γὰρ ὅπλα τῆς Ἱστρα- 
πιοῦ αοσοοτᾶῖηρ ἴο Ώθε] 4ο πο νατ. Έοχς {1ο ΑΓΠΙ8 οἳ "νγοι- 

τείαςὶ. ἡμῶν - οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ ϐεῷφ πρὸς 
{ατε 1ος [αχθ] ποῦ Πθ5Η]Σ, ὍῬαὺ µῬοπεσξεαΙ ἴπτοαρῃ ἄοᾶ ο ᾖ[ἴπε] 

καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων: ὅ λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν 
οπετίηχοπ οξβίτοηρ-πο]ά; 3χθα5ΟΠΙΠΡ ᾖ᾿οποτίητοπῖηπσ αλιᾶ ΘΥΕΙΥ 

ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἵρώσεως τοῦ θεοῦ, καὶ αἶχμα- 
Πϊρα ὍἨίηπσ ἹΕῖτπρ Ιὲςο]ξαρ αραϊπεῦ ἴπθ οπ]θοᾶρο οξ ἀοά, απᾶ Ἰθαάίπρ 

λωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, 6 καὶ 
οβαρύϊνθ 9Υ6ΙΥ Ίποιραὸ Ἰπίο ἴπο οῬεάῖοπορ οἑίπο ΟἨμτεί; απᾶ 

ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πλη- 
Σπ τθβᾶίπθββ "Πβτίπρ ο 8νεηρθ β]1 ἀἱβορθάίθηπσεθ,  Ὑ]θηἨ ΤιαΥ Ἠανο 

ωθῤ ὑμῶν ἡ ὑπακοή. Ἰ Τὰ κατὰ πρόσωπον 
Ὢ 1η18]]οᾶ τοις οῬρεάϊεπορ, πο τπΐπρβ ποοοχαϊπᾳ Το ΑΡΡΟΑΣΓΛΠςΟΘ 

βλέπετε; εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι. τοῦτο 
4ο σθ Ἰοο]ς ϱὐ ΤἘξ ΑπΠπγοπο 18 Ροταπβᾶεᾶ ἵπ Ἠ]πηξθΙξ οἳ ΟἨτῖεὲ ἍΤο το, 1Π18 

λογιζέσθω πάλιν Σάφ᾽' ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ, 
1εὺ Ἠϊτα χοοκοπ αραῖπ οἳ Ἠϊπαβε]ἒ,  ἴλπαί ποοοχάΐπραβ Ἡο [95]ο ολτ]αύ, 

οὕτως καὶ  ἡμεῖς χριστοῦ.' 8 ἐάν.ὶτεῖ γὰρ Ὀκαὶ' περισ- 
βο 3ΊβΟ [16] το οἑ Οητ]εῦ, Έοχ απά 1Ε 6ΥεπΠ ἍΊποχθα- 

σότερὀν τι Ἅκαυχήσωμαι' περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς 
Ὀαπᾶαπί]γ ποπποπηαῦ 1 ϱποιυ]ᾶ Ὀομβῦ οοπορσπῖπρ οας πι(ποσ!ϊέγ, πνΏ]ο]ν 

ἔδωκεν ὁ κύριος ἡμῖν! εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν 
Άμαγο 1ἴμο "]ιοτᾶ ἴοτα ἍΈοτ ὉὈπ]]άίπᾷ πρ, απᾶ ποῦ 2ογ ογεσίπτοπήαρ 
ᾳ - ια . ιά 5 4 ΄ ιά Ἆ 3 - 

ὑμῶν, οὐκ.αἰσχυιθήσομαι 9Ὁ ἵνα μὴ.-δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν 
που, 1ΤεπΠα]]ποῦ Ὀο Ραῦ [ο βΏβταθ; Ἅᾖλαῦ Ι πιβΥ πού βθθτα ααἲξ «{τἰρηίοπίπας 

ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν. 10 ὅτι αἱ «μὲν ἐπιστολαέ, 
γοαι Ὦγ πιθβπα οξ ερῖβί]ος : Ῥεσατβο ἴ]ιθ ερῖρί]θς, 

φησίνι µβαρεῖαι καὶ ἰσχυραί. ἡ.δὲ παρουσία τοῦ΄ σώματος 
5458 Ἠ9, Γαχθ] παϊρΏῦν απᾶ Αἴτοιςρ, ΤῬπί ἴπθ ἍὝχεβεποθ οξ{πθ 'Ῥοάγ 

ἀσθενής, καὶ ὁ λόγος Γἐξουθενημένος.ὶ 11 τοῦτο λογιζέσθω 
πγθρ]ς, Ώπᾶ Το 8ΡρεθοΣ πατρηῦ, όν] 1οῦ “οσ]οΠ. 

9 ” ΄ - - ” 

ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἔσμεν τῷ λόγῳ δι ἐπιστολῶν ἀπόντες, 
1βποξ "4 20Π9, Μ]λΑβῦ ΕΠο] ας ππθ ΤΘ πι πνοτᾶ Ὦτγ ορῖαῦ]εε Ῥοΐπρ αΏεεπί, 

τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ σα 12 Οὐ γὰρ τολμῶμεν 
ΕΠΟ ᾖ[πο ατθ] 8ἶπο Ῥοΐπρ Ῥτθδοπό ἀπ ἄεθά, Έοχ που 4μτο 116 

βἐγκρῖναι! ἢ Ἀσυγκρῖναιϊὶ ἑαντούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συν- 
ΧΑΠ]ς Ἅπαοπρ ΟΣΓ ΟΟΠΙΡΑΣΘ γηθλ 10Πχ56εΙΥΘΒ ΒΟπΠΙΘ ἍΠο ἠποπιπο]τος Ἅοσομὶ- 

ιστανόντων, ἀλλὰ αὐτοὶ ἔν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες, καὶ 
απεπᾶ; Ὁτπὸ ἍΊμεςο Ὦγ ἴΠεπικε]νοι ἴπεπιαθ]τει ππερεπτίπᾳ, απᾶ 

Ῥσυγκρίνοντες! ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς, οὔὐ.ἰσυνιοῦσιν.! 19 ἡμεῖς 
οοπαρασίπᾳ ἵΠοπαρε]γος νηῦἩ ἰπεπιεε]νεΒβ, ἆο ποῦ απάετείαπᾶ. 379 

«δὲ Κοὐχὶλ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόµεθα, ἀλλὰ κατὰ 
ἄποι ποῦ ἍᾖΤο ἴπο (Πίπρς Ὀθγοπᾶ ΠΙΘΑΘΙΧΟ Ἅπν]]] Ῥοβςῦ, αυ αοσοτᾶἵηρ ἴο 

τὸ µέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ θεὸς µέτρου 
ἲἨθ Πιθββαχθ οΕἵΠε ται ἍἩπΠπίοη Αἀϊνίάθά δἱο 78 11Πο ”4οά Ξοξ πελςατθ 

ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν. 14 Ἰού γὰρ ὡς) μὴ ἐφικνούμενοι εἰς 
Τοτεποα 3ΐο 1ἱδο Το. 3Νοῦ "Ίος 98 πού τοπολῖπρ 1ο 

4859 
θΠὶπ]ς οἳ π Ας 1 ν/θ 
πυπ]]κθᾶ ασοοοτᾶϊπς ἵἴο 
{πο Βο»Η. 3 Εοσ ὑποιρΏ 
ν/θ Ὑνθ]]ς 1Π Το Πε5Ἡ, 
ππθ ἆο ποῦ ΊΓΑΣ ΑΣἴΕΣΓ 
1Ἠθ Ώθξη: 4 (Ίος {πο 
π/ΘΑΡΟΏΒ οἱ οἳς παΓ- 
Ξθχθ ἆγο ποῦ ομΣΠΗΒ], 
Ῥαέ παὶριίγ ἴῃτουρα 
α4οᾶ ο 1πο Ῥρα]]ΐπς 
ουν οἱ βίτοπρ πο]ᾶς;) 
ὃ οαφΐηπρ ἄοστ Ἱπιαρ]- 
ΧιΑΡΙΟΠ5, απᾶ θνοτν 
Ἠ1ρΡΗ ἐπῖπρ {παῖ οχα]ί- 
δἵπ Ιθε]ξ αραϊπεί ἴπο 
Ἐπιογγ]θᾶρε οἳ ἀοᾶ, απᾶ 
Ῥτϊπρϊίπρ Ἰπίο οαρίϊνι- 
τν ετοτγ ἐποαρλΏῖ ο ἴπθ 
οὐθάίεπσο οἱ Ομτὶεί; 
6 απᾶ Ἠατῖπςσ ἵπ Α 
ΤοπάΙΠΘΑΗΞ Το ΤΘΥΘΠΡΟΘ 
ΒΙ1 ἀϊεοροάίεπορ, '1ιθπ. 
σουτ ορεάῖεπσο 18 {π]- 
Ἠ]]εᾶ. 7 Ὢο το ]οοκ΄ 
οἳ ἐλῖπρα αξῦο; 11ο 
οπύνγατὰ βΏΡεβζβποθ 2 
ΤΕ αηπν Τιβπ Ίτπεαῦ ἵο 
Ἠ]παςθ]ξ ἴπαῦ ο 1Β 
ΟΩΣΙ805, 1εῦ Ἠϊπι ος 
ΊΙΤΩΒΟΙΕ ἐΠΙπ]ς υπ] α- 
Ραϊΐπ, {παῖ, 48 Ἡθ 
Οπητίβί, 6πες βο -ὧςο 
ππθ ΟΗχΙΑ’Α. ϐ Έος 
ΊποαπρηΏ Ι εποα]ά Όοαξε 
Εοπιθγμαῦ πιοτθ ο οἳς 
βπολοσϊζγ, πο 1πθ 
Τιοτᾶ Ἠβίῃ ρῖνοη πβ {ος 
εἀϊβοβί]οπι, απᾶ ποῦ {ος 
σουτ ἀθεβίτποῦῖοα, Τ 
Ελοπ]ά ποῦ ο αεΏαπι- 
ο: 9 {παί Τ παν που 
Βθεπι ϱ8 {{ 1 ποπ]ά 
πεστὶζγ τοι Ὦγ ΙείζετΒ. 
10 Ἐοχ ᾗα 16ύ{ετβ, ΡΑΥ 
ΊΠοΥ, αγε πεϊρλυγ οπᾶ 
Ῥοποτξυ]; Ῥυαέ 18 Ὀο- 
ἀῑ]γ ῬτθεεποῬ {5 νγθβῖς, 
Άπᾶ ᾖΠῖβ βρεθοῖἈ οοἩ- 
πεπαρίΣ»1θ.. 11 Τοῦ ϱαοῖν 
ΑΠ οπθ (Ἠ]π]ς 1115, πα, 
ΒΠΟἨ α5 νγθ αΓθ Ίπ ποτά 
Ώγ Ιθυίογβ πἩθη ν/θ 9ΤθΘ 
βΏεεπῦ, ΕπιοἩ "αοΏΐ τ0ε 
δε αἱβο ἵπ ἀθθᾶ πετ. 
Ί/θ Άγο Ῥτεβθηί. 12 Εος 
ν/θ ἄλτο ποῦ ΠΙΣΚΘΟΙΓ- 
Εθ]τος οἳ ἴπο Ἠαπ]ρος, 
ΟΕ Ο6ΟΠΙΡΑΙΘ ΟΓΝΕΊΥεΗ 
πηλζἩ 8οπιθ Τπαῦ οοπι- 
πηθηᾶ ὉΠθπαβε]τοες: Όας 
ΊΠθΥγ πηθαςυσΊτιρ (Ἠοθπι- 
Βθ]νοβ Ὦγ {Ἠεπιβθ]τεἙ, 
Απᾶ οοπαρατίπρ ΊἨεπι- 
ΒΕΙΥΘΒ ΑΙΠΟΠΡ Ίἴπεπι- 
5ε]νεβ, 3Τθ ποῦ 1νβθ, 
13 Ῥιΐέ πο τσ] ποῦ 
Ῥοβεί οἳ ἰπήπρε π](]ι- 
οτι ου τπεβδατο, ρα 
3οςοχᾶΙηπρ Το {πο τεµ- 
Β1Τοθ Οἱ πε τι]ο ψΠ]οἩ 
ἄοά Ἠαία ἁἀἰξυχιρατεᾶ 
Το 6, Α ΤΙΘΑΞΙΥΟΘ ἴἵο 
πεβθο] 6ποΏ Ἱητο οι. 
14 Έοτ πο βἰτείολ ου 
οαχβοῖτεβ Ῥεψοπᾶ οἵω- 
Ίπεαξιγ6, 85 ὑΠοιρ] νθ 

α στρατιᾶς Ἱ. Σ ἐφ᾽ της. Σ--- χριστοῦ αΤΊτΑΥΓ. 
ΠπτιΑ. - καυχήσοµαι 1 οπα]] Ὀοαςῖ τ. ἆ-- ἡμῖν ΕΤΤτΑ. 
(Φασιν 5αγ {Που 1) Ἱττι. {ἐξουδενημένος 1.. ε ἐν- τ. Ἀ συγ- τ. 
κ οὐκ ΙΤΊΤΑΥΓ. 1 ὡς γὰρ (Ρεαάἴπιᾳ (λε δεπέοτισε αθ α ϱμεδίζοηλ 1. 

5--τεαηᾶ [τ]τ[Α]. υ--- καὶ 
ε ἐπιστολαὶ µέν φησιν 

1 συνιασιν ΙΤΊτΑ, 



484 
τεβςλεᾷ ποῦ ππίο το: 
ΣΟΓ Ὑθ ΑΘ 60ΠΙθ 88 
Σχ α8 Το τοι α]βο 
1π Ργοεᾶς)λίπῃ ἴπο Ρο5- 

] οἳ Ολμτῖος: 15 ποῦ 
οββύπρ οἳ πηρε 

ππιζποαῦ οι ιθΒΡΊΤΕ, 
{λαί ἴς, οἳ οἴπος πιθη’Β 
14ῦοαχβ: ὈῬαῦ Ἠανίπρ 
ΊοΡε, πγπθηυ γοατ Σαϊδ] 
156 Ἰποτθββθᾶ, Όπαῦ νο 
βἴα]] Ὦο επ]αχροᾶ Ὦτ 
σοι αοοοτᾶϊῖπᾳ ἵο ους 
ΥπΠ]θ αὈαπάκηθ]γ, 16 {ο 
Ῥτοβοϊι ἴπο ΡοβροΙ ἵπ 
1πθ τγερίοπ Ῥογοπᾶ 

οτι, απά ποῦ ἴο Όοβεῦ 
Ἡ ΑΠΟΙἨΘΣ ππβΠ΄Β 11Π6 

οἳ 1ΠΠΡ8 πιβᾶθ τοπᾶσ 
{ο ους Ἠαπᾶ, 17 Βαΐ6 
Ἡθ ἴπαῦ ρ[οχῖοῦΕ, 196 
Ἠϊπα  ρ]ου Ἱπ ᾖπο 
1ιοτᾶ. 18 Έοχ ποῦ Ἡθ 
τπαῦ οοπιπιεπᾶσθίη Ἠἶπι- 
Β9ΙΕ 5 αρρτογεᾶ, Ῥι6 
πιποπα {πο Τιοτᾶ οοπι- 
χηεπᾷθίἩ. 

ΧΙ, ὙΓου]ᾶ ἴο ἄοᾶ 
ο οοι]ᾶ Όθαχ πλ πιθ 
Ώ Πο ἵπ πι Σο117: 
απᾶ Ιπᾷεεᾶ Ὄθας ση Ἡ 
186, 2 ἘΟΣ 1 πα Ἰ6β- 
1οιβ οπες τοι ο ο. 
οᾶ]ψ Ίεπ]οιβγ : 1ος Ι 
τα θβροιεθάἀ τοι {ο 

916 Ἠμςραπᾶ, ὑπαῦ Τ. 
ΧΠΒΥ Ῥτοδεπύ οι αν 
π΄ οἨλαδίο τσ]τρῖαπ {ο 
Οµσίρς. 3 Βαὺὸ 1 49Ηχ, 
1656 ὮΥ ΑΠΥ ΠΙΘΑΠΒ, 88 
119 βεγρεπύ Ῥορα]]οᾶ 
Ἔνο {ητοιρ]ᾗ Ἠἱ8 εαῦ- 
111ΐγ, 8ο σος παπάς 
Ελομ]ᾶ Ὦο οοτταρίοά 
Έτοπι ἴπα αἰπρ]]οῖυτ 
τηκέ ἵς ἵπ Οηχ]ςῦ, 4 Ἐος 
1ξ Ἡθ ᾖἴπαῦ οοπιοίἩ 
ῬγοποπείΕ αποίπεχ 7ε- 
ΒΗΒ, Ποπ Ὑθ Ἠβτθ 
1ος ῬγεποΏεᾶ, ος {{ Υθ 
χεοοῖγο βλοίπεχ βρϊτί6, 
πυΠῖοἩ Υθ Ἠρτο ποῦ χθ- 
ορϊτεᾶ, ος αποίἩος ϱο5- 
Ρο], ἸΠῖοη Ὑε Ίβτο 
ποῦ αοοερίεᾶ, γθ 
πηϊρΏῦ νγθ]] Ὄθδας σπα 
Λΐπι, 5 Ῥος 1 Βαρροβθ 
1 πα ποῦ α νΠϊυ Ὦθ- 
Ἠϊπᾶ {πο γετγ οπ]ῖεξεςί 
προβί]ες. 6 Βαΐ ἐποιρι 
1 ὃε ταᾶο Ἱπ βρεεοἩ, 
θ6 ποῦ 1Π ποπ]οᾶρο; 
αξ πθ Ἠβτο ὮῬθευ 

τ1τοαρΗ]σ πιρᾶθ πιμπῖ- 
Σθ8ῦ ΑΠΙΟΠς του 1η ϱ]] 
{μίηρς,. 7 Ἠλτο Ι οοπι- 
πω] (νεᾶ Αη οΆΏοπσθ ἵπ 
βὐηδῖησ Τηγςθ]Ε ππῦ 
η)ῷ παϊρΏῖξ Ὃο οχα]ἰοᾶ, 

8ο8115ο 1 Ἄατε Ῥγεβο]- 
εᾱ {ο το Τπε ΡοβΡο1 οξ 
αοᾶ Σγοσ]σ 2 81τορΏοθᾶ 
οἴμεχ οἩιχο]ας, ὑβ]είπᾳ 
πυβρεΒ ο) ἴλεπι, ἵο 4ο 
οι φοτπῖο, 9 Απά 

κ, ΧΙ. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8. 

ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς' ἄχρι.γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν 
ψοαι ἆο πο ογοχβίχοίοἩ οπσςε]τες, (1ος {ο Απο τοα ππθ 63Π1Θ 

ἔν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ. ]δούκείς τὰ ἄμετρα 
1π 1Ἠθ ρ]αᾶ ΜΙάίπρα οἱ ἴπο Ομτῖβέ :) ποῦ "νο ".μο "λήπρι "ρεγοπιάὰ 5πιοββατθ 

καυχώµενοι ἔν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες, αὐξανο- 
αροββῦἵπρ ᾖἹπ οίΠθσβ’ 1ΑΏοµΣΗ, ἍᾖῬπόΊπορο ἍἨΠατίπρ, Ἀϊποτοββ- 

’ - ΄ - - - 

µένης τῆς.πίστεως. ὑμῶν, ἐν ὑμῖν µεγαλυνθῆναι κατὰ 
1πρ α1γοιχ 3Ε81{Ἡ, ΑΠΙΟΠΡ Τοα {ο ο οπ]αχρεᾶ αοσοτᾶϊΐπρ 1ο 

τὸν. κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν, 16 εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν 
ουσ τ]θ ἵο αραπᾶππσο, νο πα ὭτῬεγοπᾶ του 
» ΄ ῃ η Γ ΄ , Γι 4 

εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἔν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰ τὰ 
Το αππουπορ {πθ β]αᾶ ἠ4ἱπρβ, ποῦ π “ΑποίΠπεσς χα] Ἅ5λβ Το 5Πΐπρ8 

ἔτοιμα καυχήσασθαι. 17 Ὁ δὲ καυχώµενος, ἐν κυρί 
Στεβᾶν 19ο "ρο8ς5ῦ, Επί Το {παί Ῥοα8βίβ, 1π [119] Τιοτὰ 

καυχάσθω' 18 οὐ-.γὰρ ὁ ἑαυτὸν "συνιστῶν,! ἐκεῖνός ἔστιν 
168 Ἠϊπι Ὀοββέ, Ἐος πού Ἡθ ὑπβῦ Ἠϊταςθ]ξ σοπιπιεπᾶς, {Πί8β Γοπθ] ᾖΒ 

δόκιµος, οἀλλ᾽ὶ ὃν ὁ κύριος συνίστησιν. 
βρρχογνφᾶ, Ῥαΐς Ὕποπα ἴἨθ Τοχᾶ ορπιπποπᾶς, 

11 Ὄφελον ῥῬἀνείχεσθε µου μικρὸν 3 ττῇ ἀφροσύνη" 
: 1 ποα]ᾶ γο πετθ Ὀθασίπρ πηϊἩ τα Ἂκα Π(τ]θ 1Ἠ 10117; 

ἀλλά καὶ ἀνέχεσθέ µου. 3 ζηλῶ.γὰρ ὑμᾶς θεοῦ ζή-- 
Ῥαῦ Ἱπᾶεθᾶ Ὄοας πι πηθ, ος 1 απι 1θβ]ου5 ϱ8 {ο σοι “οἳ "ᾳοἡ ἀπ] [πα] 

, 2 - β 
λῳ" ἡρμοσάμην.γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν 
31ε8ΙΟΠΑΣ, {οΣ 1 Ἠατθ θ5ροαιςδθᾶ τοι 1ο ὑπ ΠΙΑΠ τρ υιτρῖίπ ᾖῥδομβδίθ 

παραστῆσαι τῷ χριστῷ' ὃ φοβοῦμαι δὲ μήπως ὡς ὁ 
ατο Ἔρτθβεπό [γοπ] {ο πο ΟΩπχίαῦ, Βαϊ 1 49Σ 1θβῦ ὮΥ ΑΏΥ ΠΙΘΑΠΗ α5 ἴἨθ 

” Ν - ΄ - 

ὄφις "Ἐὔαν ἐξηπατησενὶ ἐν τῷ-πανουργίᾳ αὐτοῦ, Ι"οὕτωσὶ 
Βετρεπύ "Ετο α14οορὶτοᾶ μὶ ΠΒ ογαΣ{1πεςΒ, 5ο 

φθαρῇῦ τὰ.νοήματα.ὑμι ν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος” τῆς 
ΕΠοπ]ᾶ Ὦθ οοτταρἰθᾶ τος ἐπουρΏίς Στοτα Εἰπιρ]]οΙέγ τια]οὮι [18] 

εἰς πτὸν" χριστόν. 4 εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν 
Β8ΐο {ἴποθ Ομτῖατ, Έος 1β Ιπᾶεθᾶ Ἰθ ἐπί  Ἅο0Π168 ΑποίἩεςγ «ἆε5ιβ 

κηρύσσει ὃν οὐκ.ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε 
Ῥνου]αίπας ποπ πο ἀῑά ποῖ ρτοο]αῖτα, ος α ρίτις λάϊΒεποπί το τεοθῖνθ 

ὃ  οὐκέἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ.ἐδεξασθε, 
πυἩΙοἩ ο ἀῑά ποῖ τεοεῖτοθ, ος "ρ]βὰ "Ηάΐπρα 1άμερτοπὸ πη]οὮ το ἄῑᾷ ποῦ αοοθρῦ, 

καλῶς Χἠνείχεσθε.! 6 Λογίζοµαι Σγὰρ! μηδὲν ὕστερη- 
ππε]] πετθ Υο Ὀθασίηρ πΙἩ 15]. 3] 3τεο]κοὮ Έοσς Τη ποϊΠῖηρ ἴο Ἠβτο ῬθθἩ. 
’ - πα 9 λί Ι » ΄ Φ μ . » ΄ 

κέναι τῶν "ὑπὲρ.λίανὶ ἀποστόλων. ϐ εἰδὲ καὶ ἰδιώτης 
Ῥοθμῖπᾶά {ποςδθ ΤΠ α ϱαγρβςδίπρ ἀἄορτορ ΒΡΟΣΙΙΘ8, Ῥυῦ 1 6γοῦ απρο]δηοθὰ 

- ΄ ε ’ ο) . ΄ ε) 9 ᾿ 

τῷ λόγῳ, ἀλλ οὐ τῷ γνώσει ἀλλ ἔν παντὶ "ϕανε- 
4π ΕΡΘΕΟἨ {1 Απ], γεῦ αποῦ 1π Ἰπονν]οᾶρε; Ῥαῦ ἀπ ϱεγετΥ [πΑσ] πιαᾶθ 

ρωθέντες! ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. 7 ἢ ἁμαρτίαν.ἐποίησα, ἐμαντὸν 
πηβπῖ{θς ἵπ α]] (Π1πρβ ο τοι. ος ἀἱᾷ 1 οοπιπαῖ{ αἰπ͵, 3χηγεο]Ε 

ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ θεοῦ 
απυποδ]ίπρ ἴπαῦ Ὑο µἈὨη]ρηί Ὀο εχκα]{θᾶ, Ῥεσπαβο ρτα(α]{οις]ν πο 5ο8 “αοᾶ 

) , η] ΄ ε» ν΄ 3 / η) 

εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν; 8 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα, 
αρ]αᾶ "εἰᾶΊπρα 1 πππουποσά {ογοαῦ Οἴμος µαβεεπιρ]ίες 1 ἀεεροῖ]εᾶ, 

λαβὼν ὀψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν' 9 καὶ 
Ἠβνίπρ χεοεϊτθάᾶ  ἩὙΒΡΘΒ 2ος Στοπατᾶς οι ἍᾖβεχγῖοῬ, Απά 

παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ἡὑσπερηθες, οὐ κατενάρκησα 
Ῥαΐῖπρ Ῥγθβεηπὲε ση τοι απά Ἠπνίης Ῥεθη ἀθβοῖοηξ, 1 ἀἱᾶ Ἰ]απϊϊψ Ῥατάςι 

η συνιστάνων ΙΤΊΓΑΥ. 
ετῆς Ε; ἀφροσύνης ΕΙΤΊτΑΥΓ. 
τῆς ἀγνότητος ἀπ {πε ρατὶ]ῦσ ΙΤΤΑΥΝ. 

Υ δὲ Ραἱ χ. εαν πΠΙΠ ΙΑ. 
ΑιθΏ]{Θ8ί ΙάΤτΑε 

4 - τι βοΏηθ (11916) ΕΙΤΊτΑΥ. 
ἕ--- οὕτως ΙΤΊτΑ. Ἅᾖᾗἵ -- καὶ 

α ἀνείχεσθε ΟΊΠΙΥΓ; ἀνέχεσθε γο 
” φανερώσαντες Ὠ8τΙωρ τη8ᾷ9 [18] 

ο ἀλλὰ ΠΤς. Ρ ἠνείχεσθέ Ε., 
5 ἐξηπάτησεν Ἑὔαν ΙΤΊτΑΥ. 

Ν ---ιτὸν Ἡ. 
:ὑπερλίαν ΟΙΊΑΥΓ, 



Χ]. 1 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΟΑ. 

Ῥούδενόε"Ἱ τὸ γὰρ ὑστέρημά µου προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελ- 
Ώο 9Π8, (οχ ἴἩθ Ἅ«ἀθβοίεΜοΥ οἳ πιο "οοπαρ]θῦε]γ "ΒΙ]εὰ 5αρ "Πα “Ρχθί]- 

α ΄ ΄ » Απ ΄ υ 3 μι Ας 

φοὶ ἐλθόντες ἀπὸ Μακεδονίας' καὶ ἓν παντὶ ἀβαρῆ 
1θη ἍἩὙἨΠοοσΒπιθ τοπ ἸἹΜιοεβοπίε,) Άπᾶ Ίπ οτοτγίμῖπρ ποὺ Ὀατάσπεοπιθ 

εὐμῖν ἐμαυτὸν!ὶ ἐτήρησα ᾿καὶ τηρήσω. 10 ἔστιν « ἀλήθεια 
ἵογουι τηγδε]ξ 1 Κκερυ Απά Πτι] Κεορ. 19 ΓΠπ1θ] "ταία 

ριστοῦ ἐν ἐμοὶ ὅτι ἡ.καύχησις.αὕτη Δοὐ.σφραγίσεται! εἰς ἐμὲ 
οἱ ᾿ΟἨχ]ςς 1π πιο ἴπαῦ τὶς Ῥοδεύϊηπς 5ΠΏα]1 πού Ὀο βεπ]εᾶ πρ 5 ἴο Ὠ]θ 

α] -” λί νά ᾿ -- Θ 2], ε{ ο) » - 

ἐν τοῖς κλίµασιν τῆς Αχαΐας. 11 εδιατί"; ὅτι οὐκ. ἀγαπῶ 
Ίπ ᾖἵπο τερίοηβ8 οἳ Αομαία, Πα  ἍἍῬεσααξο Τ ἀο.πούῦ 1οτο 
« ” ε μ εν ” υ ΄ “ 3 

ἡμᾶς; ὁ θεὸς οἶδεν' 12 ὃ.δὲ ποιῶ, καὶ ποιῄσω, ἵνα ῥἐκ- 
γουῦ ἄοά ΧἘΜούΒ, Ῥαὺ ν/παῦ Ίο, ἍἈΎἱο 1 π]]] ἀο, (παῦ Τ τι 

κόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν-ᾧ καυ- 
ού ο πο Ἅοοοβδῖοι ΄’Ο 410β6 ἨὙνθδηϊηπσ  Ἅκ3Ώοσομδίοῃ, ἴπαί π]ιοχείπ {]ογ 

χῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς. 19 οἱ γὰρ.τοιοῦτοι 
Ῥοπβ8ύ Ἅ{Π6Υ παν Ὦο Ξοαπᾶ ποοοτγάἵπρ ββ 85ο Ἅῄνο, Έοχ 5ο ἍᾖΓ[ατο] 

ψευδαπόστολοι, ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζόµενοι εἰς ἀπο- 
ἆᾳ]εο βΡροβί]θ8, 3πνοχκογς 1άεσεΙθξα], ἐκαπεξοτησίπρᾳ ϐΠεπΙβεΙτος ΊΠπίο ἍΑΡο- 

στόλους Χριστοῦ. 14 καὶ Ιοὐ θαυμαστόν" αὐτὸς γὰρ ὁ 
βἲ]ος οἳ Ομτ]αῦ, Απά πού πιοπᾶεσξαϊ [815], {ος 3Ἠΐπιδε]ᾶ 

σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός 16 οὐ 
απαίρη ὉΓΑΠΒΕΟΓΙΗ5 ἨΙπηβε]ξ  ἍἈΙπίο ΑΠ 8ηΡο] οὲ Πρ]μί, Πί 15] ποῖ 

έγα οὖν εἰ καὶ οἱ διάκονοι.αὐτοῦ µετασχηµατίζον- 
Ἠϊ5 αρτταπῖς ΤγΑΒΏΒΕΟΓΠΙ ΤΠοπαςθ]γθς 

ὦν τὸ τέλος ἔσται κατὰ 
βεγγαπίς οἳ χΙΡΠΙΘΟΙΡΠΘΒΒ: ΟΕ ΠΊοπι ἴποθ επᾶ εΏπβ]] Ὦθ αοοοτᾶἰρ {ο 

τὰ ἔργα. αὐτῶν. 
{λοθῖσ ἩΤΟΣΚΒ. 

16 Πάλιν λέγω, µή τίς µε 
ΑραϊἩπ 

3 ρτοαῦ ἐπῖπρ {πεχεξοχθ 1ξ Ἀ]5ο 
ς ΄ (ῤ 

ται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης, 
88 

δόξῃ ἄφρονα εἶναι" εἰ δὲ 
1Ε4Υ, ἨΝοῦ ΑΏΥΟΠΘ πιο 1β]οιι]ᾶ “Εμ]π]ς Α οοἱ ᾖἴοῦος Ρα 1 

΄ Ἁ ιο) ” ’ ια ή ΄ Ι Ώ Π 

µήγε, κἂν ὡς ἄφρονα δἐξασθέ µε, ἵνα Εμικρόν τι κἀγὼ 
οἴπθσΊαθ, ΘΥΕΠ 88 αἈ Σοοὶ , τεοετθ πε, ὑπ ΠἨῖτ]θ 1βοπιθ 1 α15ο 

καυχήσωµαι. 17 ὃ λαλῶ, οὗ Ιλαλῶ κατὰ κύριον, 
τιΣΥ Ὀο8βῦ. αυ Τ ερεα]ς, "ποῦ”ᾶο 11 5ροα]ς βεσοταϊηρ ἴο [πε] Τιοτᾶ, 

ἀλλ’ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχῄσεως. 
τ ελ 

Ὀαπι 5 ἵπ «. 1915, ο τν 18 οοπβᾶεπςθ οἳ ὈουβίΙηρ. 

18 ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ ἸἹτὴνὶ σάρκα, κἀγὼ καυ- 
ΦΙηπσθ ΤΙΛΗΏΥ Ῥο8ςί βοοοτάῖπρ {ο ΒοξΗ, 1 αἰδο πι] 

χήσόμαι. 19 ἡδέως.γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων, Φφρόνιμοι 
Όολςῦ. Έογ “ρ]αᾶ]ψ 1γο 3ρεωυχ δν 10918 Φπτε]]ρεπέ 
” » 4 ] « » ” »” 
ὄντες' 20 ἀνεχεσθε.γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ, εἴ τις 
“ρείηπρ. Έοχ το Ῥοιρς [18] 1ξ ππγοπο "σοι 1γῖηπρ 1πίο Ῥοπάβρε, 1 ΑΠΥΟΠΘ 

κατεσθίει, ᾿εἴ τις λαμβάνει, ο με τις ἐπαίρεται, 
ο ἀεφοιςε ᾖ{[γοι], 1 ΑΏγοπθ Τλ]κθ Πτοπα τοα], 1 4Πγοπθ εχα]ῦ λήπιςα|Ε, 
3” π.. ” εν ΄ 

εἴ τις "ὑμᾶς εἰς πρόσωπον'" ὃδξερει. 21 κατὰ ἀτιμίαν λέγω, 
1 ΑΠΥοΟΠΘ γοι ὅοη "πο 5899 108Λ0, ΑΦ 1ο ἀἱῆποποις 1 ρου], 

« «/ « » 1ο , Μῃ ] ζ9ο » ) α- Ρ 

ὡς ὅτι ἡμεῖς '᾿ἠσθενήσαμεν'' ἐν ᾧ.δὂ ἄν τι  τολμᾷ. ἐν 
ακ ἴηαῦ πθ ψ/θτθ Ἡθα] ; Ῥυΐῦ νυπετεῖτ ΒΏΥΟΠΘ ΠΙΑΥ ὃυ ἀλχίης, (ἴτπ 

ἀ ροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ. 39 Ἑβραῖϊοί εἰσιν; κἀγώ' 
.. 1ο 1 ερεα],) πι ἀατίηρ 1 Α]εο, Ἠουτθινβ 418 ἴπεγν 2 Ἴ Αἱςο; 

π’]σραηλῖταίὶ εἰδιν; κἀγώ' σπέρμα ᾿᾽Αβραάμ εἶσιν; κἀγώ' 
1βχβθ]1{ΘΒ’ Άχο Ἴπου ὁ Ι αἱρο, Ῥε6. οἱ ΑΡγΑΠΑβπι αἴθ {Πογ ὂ 1 α]ρο, 

6 οὐθενός ΙΤΤΤΑ. 9 ἐμαντὸν ὑμῖν ΣΤΑ, 
ΕαὶιΤΊτΑΥ. κ διὰ τί 11τΑ, 
} κατὰ κύριον λαλῶ ΙΤΤΑΝ’. 
καμεν Ἰλνο Ὀ6εμ πεαὶς της, 

{οὐ θαῦμα πο ΨΟοΠᾶΘΣ 11ΥΑΥΝ. 
Ἰ -την Ἱ1τ. ὲ 

ἵπι ΤἹσραηλεῖται Τ. 
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σηοἨ Ἰ πα Ῥτοβδεηῦ 
σγϊολι οι, ιιπά ναμέςᾷ, 
1 τνΒβ οπαχρεπβ]ε ἴοπο 
ΠΛΗ: 2ος ἴπαῦ ἩΠἰςα 
σι Ἰαο]εῖπσ ἔοπιο (μεθ 
ὈχοίΏτεη τν ΠΙοἩ 9ΑΠΊΘ6 
ῶτοπι Μαερᾶοπῖα εαρ- 
μος αΠά ἵπ α]] 1ύπρα 

Ἠπαγο Κερί ΏὨγςο]Ε 
άχοπα Ῥεῖπρ Ῥυτάεπ- 
ΒΟΠΊΘ ἨΠη{ο Το, αλά 50 
πν]] 1 ἹΚεερ πιδεζ{Γ. 
10 ΑΦ {ἴπο ἱταίῃ οἳ 
Ολτῖςύ 15 ἵπ πηθ, πο 
ΤΙ ΒΏβ]] βἴορ πιο οξ 
ΤΠ18 Ῥουβῦίηρ Ίπ ἴ]πο 
ΊοβίοΏ8ϐ οἳ ΑοΠαῖα. 
11 Ἠπετεξοχο 2 Ώοσβ18θ 
Ί Ίογο τοι ποῦ 2 ἄοάᾶ 
ἹκποινθίἩ. 12 Βαἱ ον μις 
1 ἆο, ἴπαῦ 1 τνῖ]] ἀο, 
ὑλαῦ Τταγ οί ο οσσὰ- 
5ἵοηπ Ετόπα ἴἨεπι νυλΏίοὮ. 
ἀερδῖτο οοσβεῖοη; ἐπαῦ 
νν]οτεῖπ ΊἴΠαγ ΙΟΥΣ, 
ΤἨεγ πι; Ὀοθ {οιπᾶ 
ΘΥΕΠ 88 Ὑθ. 13 Έογ 
β16Ὦ αγε 1Τᾳ4ἱ959 ΑΡος- 
1198, ἀεορῖμξια] ἹΥΟΓΚΕΤΑΒ, 
ἐχαηβξοτηιϊπςρ Ἅᾖἴπεπι- 
βε]νες Ἰπίο {Πθ αΡρο5{]θ8 
οἱ Οητῖεῦ. 14 Απᾶ πο 
πηδΥΥο]; Του Ῥηίαη Ὠῖτα- 
ΒεΙξ 15 Ἰἱταπςξογπιθᾶ 
1π{ο ΑΠ ΒΏΡΕε] ο Πρηιί. 
15 ΤΠπετεξοχο εἰ {δ πο 
Ετεπῦ υπῖηρ 1Ε 5 παῖῃ- 
ΙΒίΕΓ8 15ο Ὀρ ἔχαπβ- 
ΞοΓΠιεᾶ 38 ἴπο πα]ηῖς- 
νεγς ο τἱρμιθοιςηθςς: 
ΊΥΏΟΡβθ επ 5Ώπ]] Ὀ6 πο- 
σοοτάῖπρ {ο ῦμείτ το]. 

161 6αγ αραῖπ, Τεῦ 
πο ΤΙΑΠ ΤΠῖηχς πηθ 4 
Σοο]; 1ξ οἴλμεγννῖςσε, γεῦ 
Ά5 8 20ο] τεοείνε πηθ, 
1ηβΐ Ι ΠΙΑΥ Ῥοβ8ῦ πΙΥ- 
ΒΘΙΕ ο 66. 17 Τπαῦ 
συΏΙςὮ 1 ερεα]ς, Τ 6ροα]ς 
ἓέ ποῦ αξίεν ἐπθ Τιοχᾶ, 
Ῥαΐ ης 16 γ/ετε {οο]ϊςῃ- 
15, 1η υΠὶβοοπῇάεηπςε οξ 
Ῥολβίϊὴβ. 18 Βοείπρ 
{παῖ ΏΙΑΠΥ ΡΊΟΣΥ αξἴες 
ἴπο ΏεςΗ, 1 σν]] ϱ]οτγ 
Ἀ]5ο. 19 Ἐοχ Ὑε 5ι/Ώεγ 
Σοο]ς5 ]αά1ψ, 5οεῖηρ γθ 
1ο 5εἴιθ 4Γθ 38Ο. 
20 Έοχ γε βϱαῇΏοςχ, ἵξα 
η] Ὀτίπρ γοι Ιπίο 
Ῥομάπρο, 1  ΤΙΛΏ 4ε- 
ποιγ -οα, 1ξ  1η8Π. 
"Άκο ο φοι, 1ξ Αα ΤΙ8Π 
εχη]ὐ ΠΙπασε]{, 1Ε Α Ώι8Π. 
5ηλ]{θ γοιι οἨ {Πρ {ᾳσθ, 
21 1 9ροβ]ς 98 ΟΟΠςΟΓΝ- 
{πρ τερΓοαςἩ 8 {ΠοιβΙ 
πίθ Ὠπά Ὦ Ὑεηζ. 
Ἠοπρεϊῦ µγν/Ώθχεῖμρο- 
ΘΝΟΓ ΒΠΥ Ἰβ Ῥο]α, (Ἱ 
ΒΡοΑ]ς {οο]]5η]σ,) 1 απι 
Ῥο]ά αἱδο. 22 Λτο {Πεν 
Ἠευτεπνβῖβο απι]. Ατὸ 
{μον 1βτβε]]{θΒ 2 βο απι 
1. Άτο ἴπεγ {ηθ πεθὰ οξ 

ἆ οὗ ᾠραγήσεται βΏα]] ποῦ Ῥο βιορρεᾶ 
ν 4 Ε κἀγὼ μικρόν τι ΟΙΤΊΤΑΥΓ. 

Χ εἰς πρόσωπον ὑμᾶς ΙΤΊτΑΥΝ. ι η σθενή« 
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Αχ π]ηια 5 5ο αηι Ἱ. 
2 Ατο ἴηπος πιϊμῖ- Το 
οἵ Οπτῖ»έ2 (1 ερεα]ς αφ 
Ά Του) Ι απι Πιοχθ; 
1π Ἰ4ῦοιΓ5 πηογο ΡΙΠ- 
ἆ ματ, ἵπ Ρίτῖρος πΌογθ 
ΧπΟΛΕµΣΘ, 1 ΤΡΓΙΝΡΟΠΒ 
1ποτθ ἍᾖΑτοαιεµῖ, Ἱπ 
ἀελίἉβ ος, 24 Οἱ {θ 
ειν Ώτο ᾖΛ1Εἴῑπες 16- 
ουϊτοά 1 Σοτίγ οὐ ἶρες 
Β4ΥθΘ 0Π6. 27 ἸἨτγ]σθ 
πας Ι ὈῬεπίοεαη πι 
χοᾷς,οπσθ γπς] εἐοποᾶ, 
Ὀλιτ]σο 1 βι{Εοτοᾶ νῖρ- 
Ὅχθοῖς, Αα η]ρΏί πηᾶ 
3 ἆπγ 1 Ἠπτο Ῥουῃ 
1π ᾖπο ᾖοερ; 26 ἴπ 
ζουγπογίηρα οξζες, {πι 
Ῥοτϊ]5 οἳξ ὙΓΑΊΕΣΗ, {πι 
Ῥότ]] οἳ τοβδοσΒ, ἐπ 
Ῥοχ1]ς Ὦγ πιῦιε οιυπ 
σοΝΜΕΣΥΠΙΕΠ, {η Ῥεσῖ]ς 
Ὦγ ἴλμθ Ὠεαίπαιι, {πι Ῥε- 
τΙ15 Ίπ πο οἳ στ, 1 ρο- 
χ]]5 1η {1θ πν1]άθγποςς, 
ὗπ ρετῖ]β 1π᾽ ἐπθ 5θΑ, {π 
Εις ΑΏιοης 124159 
σοίητοἨ ; 27 Ίπ πιεηχ]- 

11055 ηπᾶ Ῥι]ηΕΙ]ΠοΡΒ, 
ἵπ υπθομῖπρε οξίαοπ͵, χι 
ἨἈσπνος απά πίτας, ἵπ 
Σαδεῖηρς οΕῖοπ͵, 1 οο]ᾶ 
βιιὰ πα]κοάποςς, 28 Ὦο- 
βἱάθἨοβο {πίπρ8 ἐλαῖ 
Ἀτο τυπου, Ίπας 
πυΏοΏὮ οοπιθίΏ Ἴροῃπ 
Ίπθ ἀπΙ]γ, Τπο οἈτθ 
οἳ α]] {1ο οἩιτοῃεβ. 
29 1ο 19 πνεη]ς, απιᾶ 1 
Άπα Ἰοῦ νθα]ς 2 πο 18 
οβοιᾶςᾶ, απᾶ 1 Όπτη 
χιοί2 60 1 1 πες 
πουάν ῥρ]οεν, 1 νη]] 
ΕΙοςγ οἳ ἴπο (Πίπρι 
ἈψΠιῖοπ οοπσεγΏη παἰπθ 
ἀπβτηϊξἷος, 51 ΤΗ9 αοᾶ 
Ἀπά Ἐπίποτ οξ οις 
1ιοτά οΌεεας Ὀμτῖει, 
ανπίοᾶ 15 Ὦ]εβθεᾶ Εος 
ΘΤΟΘΓΠΙΟΤΟ, ἘπονγείἩ 
ἐκ ΙΤ Ἠθ ποι. 32]1π 
Ὦαπιηβοιβ {1θ ρογετπ- 
ΟΣ αηᾶες Ατοθζιβ Τπθ 
Χϊπρ Κερί {πο οἵςψ οἙ 
Ίπο ὮΏΠΠΙβεοεπες πΙ(Ἡ. 
ΒΑ ΡΩΙΤΙΦΟΗ, ἀθδίγοιβ 1ο 
Αρρτε]θπά τηθ: 393 απᾶ 
Τπτοιρῃ ο νηπάοψ πα 
ΤαΞκεῦ ν/ας 1 1εῦ ἄοσπ 
Ὁσ ἴλμο γγα]], απά 65ο8Ρ- 
οἆ Πρ Ἡππᾶς, ΄ 

ΧΙΙ. Τὲ 15 ποῦ οχῃο- 
δν αὲ {οτ πιο ἄοαῦτ- 
ο55 {ο Ρ]οι. 1 πῖ]] 
ζοπ1θ {ο τὶβίοης απᾶ 
χοτε]αθίοπβ οἳ Ἅἴπο 
1,οτᾶ. 2 1 Ἰ που α ΠΡΙ 
ἄπ Οησ]δέ Ἅροτο ἔοαζ- 
ΊθθηΏ ΥΘΛΤΒ 8Ρο, (π]ιδ- 
Ἰλεέίπ 119 Ῥοάσ, 1 οατ- 
ποῦ ἐδ]]; ος νΠείΠθν 
ου οξ {ποθ Ῥοάᾶγ, 1 οπἩ- 
ποῦ 1θ]Ι: ἄοά ἆπονν- 
Θί1) ΕΒποἩ ΑΠ ΟΠΘ 

ΠἩΡροΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ἩἈ. ΧΙ, ΧΙ1. 

30 διάκονοι Χριστοῦ εἶσι;  παραφρονῶν λαλῶ, "ὑπὲρ 
Ῥεχταιπί ο Ομτῖβῦ Άτο ἴλεσ2 (68 Ῥοΐπς υεσίᾶς πασβε]ξ 1 1ρθα]) αὔοτθ 

δώ ἐν κόποις περισσοτέρως, δὲν πληγαϊῖς ὑπερ- 
[πιοπκπτε] 1 ᾖ{[ίοο]:Ίπ Ίαυοατβ αποχς ἀὈαμά Ισ, . ἵπ καττῖρεβ Α90Τ9 

«βαλλόντως, ἐν Φφυλακαῖς περισσοτέρως,! ἐν θανάτοις πολ- 
ἸπεββµΤο, Ίπ Ἱπαρτ]εοπταεπίβ παοτο πραπάππ!Ιψ, Ἱπ ἀπ  οέεμ, 

λάκις. 324 ὑπὸ ᾿ουδαίων πεντάκις Ῥτεσσαράκονταὶ 
Ἔτοπι 16ννΒ Άγο 1ήταςθἙ Σοτίγ [βχΐρος] 

παρὰ µίαν ἔλαβον, 25 τρὶς Δἐῤῥαβδίσθην,, ἅπαξ ἐλιθάσθην, 
εχοερῦ σηθ 1 τεσεϊτεά. Τητῖςε Τ νγας Ῥθυτεῦ πΥΙ(Ἡ τοᾶβ, οπσθ Ι γ/ηη βίομεά, 

τρὶ  ἐνανάγησα, νυχθήµερον ἐν τῷ βυθῷφ πεποίηκα” 
ἔπτορ τηθα 1 νγας επἱριγγος]εοᾶ, Ὦ ἹῖρΗίέ ατιᾶ α ἄΙιγ 1 ἴΠδ ἆεορ 1 Ἠατο Ριβεθᾶ: 

26 ὁδοιπορίαις πολλάκις κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις 
1π Ίοασπογίπρβ οξζεα, 1Ππ Ῥεσῖ]8 ΟΕ τἶτοχ», Ίπ ρεσ]] 

ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, - 
9ΕτοΡΌΘΣΒ, 1Π ροσί] ἆτοπι [πιΥ οππι] χαοο, 1Ἠ ῬεχΙΙβ ἍΈΕτοπα [πε] πα ΓΙοπΒ, 

κινδύνοις ἔν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ., κινδύνοις ἐν 
Ἶπ Ῥοτ]ς ἍΊπ [πε] οἵίψ, 1π Ῥοσί]ς 1π πε] ἀθθεσί, 1π Ῥοτῖ] οἩ 

θαλάσσφ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις 27 τἐνὶ κόπῳ καὶ 
ΓΠίπθ] Ἅκεες, 4Ἠ Ῥοχί]5 ΑΠΙΟΠΡ 2Α]59 Ὀχείπτεα ; 1π ᾿Ίδσοις απά 

΄ 3 τν) / 1 - 3 ΄ 3 

µόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίΨει, ἐν νη- 
τοι], 1π ᾖῄτπβίςσμῖπρ8: οξἑίεα, 1π Ἠπηρες ππᾶ ἴπῖτα, απ {ιδί- 

στείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι’ 38 χωρὶς τῶν 
1πρε : οξίεπ, 1π οοιά απἁ Ἰππκοβποςα, Ῥεβίάθρ {πο ἐπῖπρε 

παρεκτός, "ἡ ἐπισύστασίς μου! ἡ καθ.ἡμέραν, ἡ μέριμνα 
ππϊπουξ, ᾖτΤπο οτοπάῖπρ ΟἩ Ἠ1θ ἀαηγ, 1πθ ᾿σοιχθ 

πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. 99 τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς 
οοποθγΠίηΡ Α]]1πθ Ἅα5βθπαβ]16Β, ̓  πο 18 νιθακ, απᾶ 1 Ἆτα πο Ἱπεα]ς2 ππο 

σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ" ἐγὼ πυροῦμαι; 90 εἰ καυχᾶσθαι 
18 οξεπᾶεᾶ, Απᾶ που 1 34ο Ῥυτη 2 1ε 3ο" ρουες 

δεῖ, τὰ τῆς άἀσθενείας-µου καυχήσοµαι. δι Ὁ 
-11{ δεμοτος, [1η] ἐχθ {μίπρε οοποερτπΊπρ τω Ἱπβχπαϊ 1 π]] Ῥρπε0. Τηο 

θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ.κυρίου."ἡμῶν' ᾿Ιησοῦ Ἱχριστοῦ" οἶδεν, ὁ 
64οᾶ ηπᾶ Ἐπίπος οξ οἳς Τιοτᾶ θβαβ Οητὶκε ἘποινΒ, Ίνθ το 

ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ.ψεύδοµαι. 99 ἔν Δα- 
46 Ῥ]εςεοᾶ το -, ἴπθ Άρ6β,. ᾖἴπαῦ 1 ἆο ποῦ 119. Ίπ ΌῬα8- 

µασκῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρε τὴν 
ΙΩΩ8ΟΗΒ ᾖἴπο οίμπατοὮν οἳ Ατοΐας ᾖἴ]ο παρ πας ριαρτᾶῖπρ ᾖἴ]ο 

ῬΔαμασκηνῶν «πόλιν,ὶ πιάσαι µε Ἀθέλων"Ἱ 99 καὶ διὰ 
30Ε 31Ποθ “Ώαπαββοεπεβ Οἱ, 5ο 7έακθ ϱ δπΙθηῖηρ. Απαὰ {πτοπρ] 

θυρίδος ἔν σαργάνη ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους, καὶ 
Αα φἠπᾶου ἵπ ἉΑ Ῥαςσκο Ι πα ]θί ἆοππ {πτουρίῃ {ἴπο "νία]], απᾶ 

ἐξεφυγον τὰς.χεῖρας.αὐτοῦ. 
θβοαρθά Ἠ8 Παπάς. 

19 Καυχᾶσθαι Σδὴ οὐ.συμφέρει μοι" ἐλεύσομαι.γὰρ': εἰς 
πο Ῥοπδύ Ἰπᾶεθᾶ 5 ποῦ ΡοβίΑΡΙθ 19116; «ος 1 γη]]] οοπαθ το 

ὁπτασίας καὶ ἀποκαλύψεις κυρίου 3 οἶδα ἄνθρωπον ἐν 
τἰβῖοπΒ Ἀαπᾶ ͵ τογε]αίίοπ οἱ Γπ8] Ἐοτᾶ. 1 ποπ 8 ΤΙΒΏ {πι 

χριστῷ πρὸ.ἐτῶν δεκατεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι οὐκ.οἶδα, 
Οπτῖςί 37ΘΛΤΒ βρο αβοπτῖθειπ, . (πποίπος Ίπ [ἐπθ] ὈὨοᾶ 1 κπογ πος, 

Ὠ ποτ 3 ’ . ω 

εἴτε ἐκτὸς Στοῦ! σώματος: οὐκ.οἶδα” ὁ θεὸς οἶδεν" ἁρπαγέντα 
ος ουξοξ Ἅ1πθ Ῥοᾶσ 1 που ποῦ, ᾷοᾶ ποπ) “οπαρΏῦ ΣΑΥΑΥ 

Ἀ ὑπερεγώ 1.. 
ἐν φυλ. ὑπερβ. Τ. 
στασίς µοι ΠΙΥ απχ]εῦν ΙΤΊτΑΥΥ. 
π πόλιν Δαμασκηνῶν ΗΤΤΓΑ. 

ο ἐν φυλακαῖς περισσοζέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως ΙΠτΑ; ἐν πλη. περισ. 
Ρ πεσσεράκοντα 1ΤΤΓΑ. 4 ἐραβδίσθην Ἱπχιἁ. τἵ -- ἐν ΗΤΊτΑνν. 5 ἡ ἀπί- 

ε--- ἡμῶν (εαᾶ ἴπθ Πονᾶ) ὉγΈτΑνΓ. τ--- χριστοῦ 1ΤΤΥΑ. - 
«-. .θέλων ΙΤτι[Α]ν’. Υ δεῖ, οὐ συμφέρον µέν, ἐλεύσομαι δὲ 

ἂδ Ῥομουθς [παθ], ποῦ ρτοβίαβ]ο [18 16], Όαέ 1 1 οοσαε 1ηΊε., 3 καὶ Ἀἱδος, Α--- τοῦ 



ΔΙ. 

τὸν τοιοῦτον ἕως 

11 Ο6ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝ6Θ. 

τρίτου οὐρανοῦ. 9 καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον 
1β16Ἡ 4 πο ῥᾖἴο [εμο] - Ἠθατε, Ἆπά Τ Ἐποπ Βασ 

ἄνθρωπον, εἴτε ἐν ᾽.σώματι εἴτε Ὀἐκτὸς! τοῦ σώματος «οὐκ 
8 . (π]Ἱθίτος ἵπ να δοᾶγσ ος οπ{οξ ᾖ1ἴμθ ΤῬοᾶν Σποῦ 

εοἶδα”' ὁ να οἶδεν' 4 ὅτι ἠἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον, 
ο] ο. .-- 5) λα Ἡθ πας οβαρΏῦ ΑΥΑΥ ἴο Ῥαταᾶϊςε, 

καὶ ἤκουσεν ἄῤῥητα -ῥήμα-ο, ἃ οὐκ.ἐζὸν ἀνθρώπῳ 
απά Ἠεατᾶ παππαῖθεταρ]θ 2ασ]ηδε,  ππῖοὮἃ ἵδ 15 ποῦ τας {ο ΤΙΑΠ. 

λαλῆσαι. ὅ ὑπὲρ τοῦ.τοιούτου καυχήσοµαι' ὑπὲρ.δὲ ἐμαυτοῦ 
1ο 5Ρ68α]ς, ας βαοἩ Β 0ΠΘ 1 ν] Ῥοβςί, Ὁτέ οοποθγηῖηρ. ΤαΥ5εΙΕ 

οὐ καυχήσοµαι, εἰ. μὴ ἐν ταῖς.ἀσθενείαις ἆμου"Ἱ. 6 ἐὰν.γὰρ 
1 σνῖ]] ποῦ Ῥοβδί, ππ]εςς ἵπ μά πγεαΙΚηεςΞθΒ. Έος 1 

Θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων' ο αι 
1 εποπ]ᾶ ἄοξῖτο {ο Ὀομαςί, 1 εΏα]] ποῦ Ῥ Α Σοο]: 

ἐρῶ: φείδοµαι.δέ, μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ 
ΓΣ πῖ]βαΥ; : Ῥαῦ 1 άοχρθατ, ᾖἸθ6βῦ ΑΠΥΟΠΘ Α3ἴΟ τιθ ελοα]ᾶ τεεκοπ 8ΡΏοτθ πηαῦ 

βλέπει µε, ἢ 'ἀκούει «τι ἐξ ἐμοῦ. 7 Καὶ τῷ ὑπερβολῇ 
Ἠθ5888 18, Ος Ἠθ8Γ8 Αλλο Ἡ οἳἑ 10, Απᾶ Ἑτ {Πο 5ατρας5ἵηπρηθθϐ 

τῶν ἀποκαλύψεων «ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη µοι σκόλοψ 
οἑ {πο Ἅτετε]α[ῖοπΒ {παί 1 παῖρηε στὰ ῶ9 εχα]6ρᾶ, τγΑς ΡΊτεπ {ο παρ α Τποση. 

τῇ σαρκί, ἄγγελος Εσατᾶν' ἵνα µε κολαφίζφ, Ἀἵνα μὴ 
2ος ἴπθ ΒεξἩ, Άππεβδεηρες οξ ΒΑίαπ, ᾖΊἴλαῦ Τ1θ 39 μα Ῥαβεῦ, ἴπαίῦ "ποῦ 

ὑπεραίρωμαι.' 8] ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον παρεκάλεσα, 
ας ισα ῶθ -- Έος 4Πῖ5 ἍᾖἸπτίορ ἴἩθ ἍΤιοτᾶ Ί ῬεεοαρΏῦ 

ἵνάἁ ἀποστῇῦ ἀπ ἐμοῦ" 9 καὶ εἴρηκέν µοι, ᾿Αρκεῖ σοι ἡ 
. 15 τα]ρηέ «σελ. ΐτοτι τπηθ, Απᾶ 9 βαῖᾶ ἴοπαθ, Ῥαβῇοες {ερ 

χάρις µου ἡ γὰρ δύναμίς ἅμουὶ ἓν ἀσθενείᾳ Ἰτελειοῦται.! 
Ώ]Υ ΡΓΑΟΘ; ΣοΥ {πθ Ῥοπες οἱ πιο π ἍἨΠΘΑἘΠΕΞΞ 15 Ῥετ{οοίεᾶ, 

ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσοµαι ἐν ταῖς.ἀσθενείαις-" μου" 
Μος Εἶλα!Σ ἴπετεξοξο ταῖπες .. 10οβδ- Ἱτ 1ΙΥ πθβκηοςςθς 

ἵνα ἐπισκηνώσφ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ χριστοῦ. 10 διὸ 
τπαῦ ΤΙΑΥ ἀπε]  τπροπ Ἠχθ ἴμθ Ῥοπας οξ {πε Ομτῖςῦ. Ππεγεβοσθ 

εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὄβρεσι», ἐ ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγ- 
1 ἴβχθ Ῥ]θαθατο ἵπ ὙΠθακηθβεθ, ἵπ πει], 1π ὭῥῬετςε- 

μοῖς, "ἐνὶ στενοχωρίαις, ὑπὲρ χριστοῦ' ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, 
ου{Ίομςβ, Ἰπ αἰταϊῖς, 2ος [ντο 1Η 1ος ππει ἍΤ τιβ7 ο πεαῖς, 

τότε. δυνατός εἰμι. 
πει Ῥοποτεα] Τατ, 

11 Γέγονα ἄφρων καυχώμενοςἩ ὑμεῖς µε ἠναγκάσατε. 

1π ο Ἡ 

1 Ἠατο Ῥοσοπιθ 3 Σοοὶ Ῥοδδτρ; γθ 1ηΘ σοπαρε]]εᾶ : 

ἐγὼ. γὰρ ὤφειλον ὑφ ὑμῶν συνίστασθαι’ οὐδὲν γὰρ 
ᾷος1 οαµπύ  Ὁν τοα ᾖ{ο πατε Όεεη οοπιπιεπᾶθᾶ; «ος ποίημίπαᾳ 

ὑστέρησα τῶν δΡὐπὲρλίανὶ ἀποστόλων, .εἰ καὶ οὐδέν εἰμι 
1 πας Ῥεβῖπᾶ ἴποςο 1π α βπτρββεῖηρ ἄερτεῬο δβΡοβί165, 16 αἱ»ο ποϊηῖπρ Τ ατη. 

12 Τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου Ἱκατειργάσθη" ἐν ὑμῖν 
Τμο "Ἱπάρθᾶ Λ1βίΡΏΠβ οξ ἴλθ βΡρο5{]θ πετθ ποτκεᾶ οαῦ ΑπΙΟΠς τοα 

ἓν πάσῃ ὑπομονῦῷ, "ἐν' σηµείοις "καὶ! τέρασιν καὶ δυνάµεσιν. 
Ιπ αἱ  οπάιχαπο ᾖπ εἶστιβ ππᾶ Ποπᾶεσ απᾶ ποτ] ΟΚ Ῥοπετ. 

19 τί γάρ ἐστιν ὃ "ἠττήθητεϊ ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκ- 
Έοςχ ἵη πΏδυ 18165 ἴπαυ Το ππετο ΙπΕετίος Ῥεγοπᾶ {ἴπθ χε ᾖ{ΓοξίΠο] αξ- 

’ ” . ϱ/ - μα ε) .) 

κλησίας, εἰ μὴ ὅτι αστὸς ἐγὼ οὐ.κατενάρκησα ὑμῶν; χαρί- 
βεπιρῃῆες,  ππ]εςδς ἐπας "ΤαΥΞΕΙΕ ἀῑᾶ ποῦ ]α2711γ Ὀαπτάεπ τοι» Τος- 

ο-.. οὐκ οἶδα 1. 
ξ σατανᾶ ΙΗΤτΤιΑ. 

1 τελεῖται ΙΤΊτΑ. 
Ρ ὑπερλίαν ΟΙΤΑΥΓ. 

τἠσσώθητε ΙΤΤΤΑ. 

ρὶς αρΏτῦ {ΓΟΤΩ ΤΤΤτΑ. 
{ αλα τπετείοτε τττ[α]. 
8Πά1. κ-- µου ΙΤΤΤΑ. 
µενος ΕΙ. ΤΤτΑΥ. 

δυά τρως 

τα [μον } τς. 
4 κατηργασθη Τ. 

«πθτοτ, 

--μου Τη. ατι[Α]. 
Ἀ.--- ἵνα μη | ὑπεραίρωμαι [τ]τι[α]. 

. καὶ Ἀμα τ. 
τ--- ἐν ΙΤΊΤΑΥ. 

487 
οπαρΊιξ πρ ἔο {πο ἡ]τᾶ 
Ἡθανοπ. 3 Απά ΤΙ Ἐο 
5αςο] α. τηαΏ, (Ἠετπος 
1π {πο Ὀοάγ, ος οπί ος 
{πο Ῥοᾶγ, 1 οβηποί {οι]: 
οᾶ΄  κποπείη:) 4 Που 
{ΠΑἱ Ώο τνας οπαρ]Ώί αν 
ἀπίο Ῥατβᾶϊσο, 
Ἠεατά ππερεβ]Ὀ]ς 
πποτᾶβ, πΏῖοὮἃ 16 15 ποῦ 
Ἰατγεαὶ 2ος ἅ ΤιπΠ ἔο 

ὅ Οέ εποὶ αι 
οπθ πῖ]] 1 Ε]οτυ : γεῦ 
οἳ ταγςε]ξ Τ πΙ]] 1ος 
ΕΙοτγ, Ὁαῦ ἵη παῖπο ἵη- 
Ἀτηι]1ε8. 6 Έοτ ἴποαρα 
1 ποα]ᾶ ἀεδῖτο Το σ]ο- 
στ, Ι 5Ἡα]] πο Ὄὓρο 
39ο]: {ος νη]1 βατ ἴἨθ 
ἀταίὰ: Ῥαΐ που 1 Εοτ- 
Ῥεαχ, Ιεδς Απὖ τα 
εΠοπ]ᾶ ἐπῖπ]ς οἳ 118 
Άθοτοα ἴλαί σΠίοη Ὦθ 
5εθίΏ τηε {ο ὅ6, ος,ἰ]αί 
Ἡθ ἩἨοβτείἩ: οἳ πῃθ, 
7 Απᾶ Ἱεξύ Τ αἸοα]ά 9 
εχα]έεᾶ ΑΏοτθ πιθᾶ- 
ατιτο {μτοαρὮ {πε α- 
Ὀππάσηπσθ οἳ ἴπο Ιθ- 
τε]α{ΙοπΒ, Ίπετο 88 
Εἴτοη {ο πιε ΓΠοΓη ἴπ. 
1ηΠ9 Βε5Ἡ, ἴπθ πισβδει- 
μετ οἳ βαΐαμ {ο Ῥαβεί 
πηθ, Ἰε5δῦ 1 εποα]ᾶ Ὦθ 
οσβ]τεᾷ αΏοτθ τηςβ- 
8ατο. 8 Έοχ {Πῖς τπῖπςσ 
1 ὈεδοαρΏῦ {πθ Τιονά 
{ητίσε, ἴπαῦ Ἡ παῖρης 
ἀερατο Ίτοπι 6. 
9 Απά Ἠεσαῖᾶ ππίοτης, 
ΜΥ ρταςο ἶ5 5α{Ποῖεπς 
Σ0Σ ἴπεο: ὙΤοτ ἍᾖἩἨΙ7 
Βἰτεησίῃ 15 πιαᾶε Ῥετ- 
4ο Ἱῃπ ἍἩὙΘΛΚΠΕΒΒ. 
Μοςῦ σ]αᾶ]γ τπετεῖοσθ 
ση Τ ταίπετ σ1οςΥ ἴη 
την Ἰπβγπαϊείε»,. πα 
1ἨΠθ Ῥοπγες οἳ Οπτῖδς 
ΤΙΑΥ τθΞῦ ἩΡρΟΠ Τῃθ. 
10 Έπεχοξοτο 1 ἴακα 
Ῥ]θαδατο Ίπ Ἱπβτταϊε]ες, 
1π τερχγοσςΏςς, Ιπ ηε- 
σεςεΙ{1θΏ, ἵπ Ῥεισεοα- 
119Η5, 1π ἀῑδίτεξεεβ ος 
Οππιεῦ5 5.ι]κα: Ίος πΠοπ. 
Τ απῖ πγεα]ς, ἴπεπ Άτα Τ 
Βἶτουρ. 

11 1 απι Ῥ6σοπιθ α 
4οο] ἵπ ρ]οτντῖπρ; 7θ 
Ἠβτα οοπιρε]]εᾶ πῃθ: 
1ος Ι οασΏηῦ ἴο Ἠατο 

.. Ῥεεπ οοπιπιοσπᾶεᾶ 0 
τοα : Τος ἵπ πυϊμῖπᾳ 
Άπ Ι ὭΛὈεπιπᾶ Ἅἴπθ 
τεσγ οπῖεξεςῦ αροβῦ168, 
ἴποαρ]λ Τ ο ποϊΠῖηρ. 
12 τα] {πο 5ἱρηβν 
οἳἑ απ αροξῖο τετρ 
πντοιρΏῦ αΠΙΟΠΡ τοα 
ἵπ αἰ] γραΐϊεπςσα, ἵη 
εἶρτι, απά πἹοπάςτα, 
Φηᾶ ταΙβηῖν ἄθεᾶς, 
19 Ἐοςτ πησπν ἵ 1 
πυἨοτεῖτπ το Ίνετε 118- 
ΙΟΣ {ο οἴποι οἩατσηες, 

ε ---τι Ἱτττ[α]. 
ΣΕ [και] 

.-- κανχώ- 
.σε καὶ 
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εχοορὺ {ὲ ὃε ἴπαί 1 
ΤΩΥΗΘΙΕ ντε ποῦ Ῥ.γ- 
ἄεηδοπιθ {ο σοι ὃ 1ογ- 
Έΐνο πηθ {Πῖς ὪΠτοηῦρ. 
14 Βο]μο]ᾶ, πο {πῖτᾶ 
αἶπαρ Γ απι χραᾶν ἴο 
σοΠ40 ὗο σοι; απᾶ 1 
ση] ποῦ Ῥο Ῥυτάεη- 
ΒΟΠΙΘ ἵἴο τοι: 4ος 
Εοε]ς ποῦ Τοιις, Όιέ 
τοι: Σο ἴπο ομ]]άτετ 
ουρΏῦ ποῦ ἴο Ίγ πρ : 
ΣοχΥ ἴπο Ῥηατευίβ, Ῥαῦ 
ΤΠε Ῥατθητε .ἔοτ 1Τπθ 
ομί]άτεπ, 15 Απᾶ 1 νη]], 
νετγ ρ]αᾶ]γ ερεπᾷ απᾶά 
Ῥο βροπί 2ος σοι; 
1ποιβΗ {Πο πιογθαΌυ1ι- 
ἀβπΏ]γ 1 ]οτε τοι, ἴπθ 
1688 Τ Ὀο Ἰογεᾶ, 16Βυς 
ρε 16 ϱο, 1 ἀϊᾶᾷ ποῦ Ῥαχ- 
ἄθαᾳ γοι: Ὡρτοτίπο- 
1895, Ὀεῖπρ σχαξίσ, Ι 
οραρΏῦγοι π]ίῃ ρα1]θ. 
17 Ὀιᾶ Ἰ πιακθ Αα ραϊπ 
οξ τοι Ὦγ ΒΠΥ ο ἔπεπα 
ἈγΠοπα 1 5επί απίο τοι» 
18 1 ἀεβῖτεᾶ Τιζυς, απᾶ 
ση (α Πῖπι 1 πεηέ 
Ὀτοίποτ. Ῥιᾶ ΌΤϊέμς 
1ηΒ]ΚΘ 9 ραῖη οἳ ου 2 
πνυβ]κοθᾶ ννο ποῦ Ἱπ {πο 
ΒΑΠ1Θ αρὶτῖςδ υαϊκεᾶ 
τωε ποῦ 1η ἴμθ Β8Π1Θ 
εἴερε 2 

19 Αραίΐη, ἰΠὶπ]ς το 
{πας πο οχοιςε οἳΓ- 
Βε]τοι αηζο οι 2 νο 
ΕΡρεΔΚ Ῥεέοτο ἄοά ἵπ 
Οπτῖεί : Ὀμῦ 10ε ἄο Αα] 
1Η11ρ8, ἀθατ]γ Ῥε]ογεᾶ, 
1ος ους οἄΙΙγΙηΠΡ. 
20 Ἐογ 1 49.1, 1ος, ν ποπ. 
1 οοπαθ,1 5Ώα]] ποῖ βπᾷ 
οι επο]Ἱ α5 1 νοι]ᾶ, 
Φηπᾶ ἐλαί Ἰ εΏπ]] ο 
4οιπᾶ υπο γοι 510ἩἨ. 
95 7ο πτοι]ά ποῖ: Ἱεοῦ 
{λε)ο ὃε ἂερατες, ϱἩ- 
νγ]ηρΒ, Ψταύμς, αὐτ]έθς, 
ὉὈβοκβρ]θῖηρα, πΠΙδρεΓ- 
1πρΕβ, Αποὶ]πρς, ἵι- 
πημ]ΐς : 21 απ Ἰεςί, 
Ὅπεπ 1 σοπιθ αρηϊη, 
την ἄοά νψ] παπιθ]α 
ὪοΟ ΑΠΙΟΗΡ ος, ππᾶ 
ται 1 ᾿πα]] Ὀοναῖ] 
ΤΩΑΏΥ ΥΠΙΕἩ Ἠβνο οἵηπ- 
Ἰιθᾷ α]χοαᾶγ, Απᾶ Ἠατο 
ποῦ τερεηίεᾶ οἳ ἴμο 
πιηοἱθαπΏθςς απᾶ ἔος- 
Ώ]οβίίοη παπά Ἰαδοϊν]- 
Οἱ5Ώες5 ἨὙηῖοἩ Πε 
Ίανο σοπιπα]{11εᾶ. 

ΧΙΤΙ. ΤπΠῖς { 1ο 
ὀΠΙχᾶ ἴἶπιο 1 ατα οοπι- 
ἀπρ ἴο τοι, Τη (πο 
πηοα!ίΏ οξύπνοος ἴλτεθ 
ν/Ἰζὰθξςες Ε]α]] 6επετΥ 
πνοτᾶ Ῥο εεαρ]ϊνμεᾶ. 
2 Ἰ ἰο]ᾶ τοι Ῥεΐοτε, ϱ1] 
Ἀπᾶ Εοτεθε]] του, α5 ἵξ 
1 σνετε Ῥτοσεπῦ, ἴμθ 5ε- 
οοπᾶ Εἶπαο; απᾶ Ῥεΐπρ 
ἈῬδεπύ πον 1 νΓῖθ 

απ --- τοῦτο ἐλλὶς (Ομ]τᾶ επι) ατττι[Α]νγ. 
σ --- καὶ Ι11τΑ., 
απᾶ --; (νεα ΤιοΏβ 3Ρο Υ9 αἲε (]πκίπρι, ἆς,) ΗΤΤΤΑ. 

{ ἔρις 5ἱχί{θ ππ. 
1 ταπεινώσει 5η 81 ανα υ]θ πΓ1νΑ., 

1ΤΤΤΑ ΥΓ. 

1ΤΤΕΑΊΓ. 

ΠΡοσΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8. ΧΙ, ΧΙΠ. 
σασθὲ µοι τὴν. ἀδικίαν ταύτην. 14 ἰδοὺ τρίτον Ἡ ἑτοίμως ἔχω 
μῖτθ. 119 9Πἱ8 {π]αφέ]σς, Το, α ὑπῖγα παρ τεαάσ 1 98 
ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω "ὑμῶν"! οὗ γὰρ.ζητῶ 
Ὅο οΟθΘ ᾖἵο σοι, απᾶ]1 ψ!]] ποῦ Ἰαᾳῖ]γ Ῥωχᾶεη οι; 1ος Ἱ ἆω ποῦ βθοζ 

ι : » ἣ ῃ Ἡ ον, τὰ ὑμῶν, πἀάλλ᾽' ἡμᾶς. οὐ.γὰρ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς 
ἴπο Ἠίηρ8 οξ 7οι, τας οι; Ἅ3οχ”ποῦ 3οασΏῦ 31ἱμο ομί]άτεπ Σο ἴ]θ 
γονεῦσιν θησαυρίζειν, Σἀλλ᾽Ι οἱ γονεῖς τοῖς τἔκνοις. 15 ἐγώ.δὲ 
Ρατεπῖς το ἵτεπςιτο πρ, Ῥυῦ ᾖΊ]ο Ῥατοπίς Ξος 1ο ομί]άΓοιι.. ΝοπΙ κ ; ἷ ρ φας 
«Ἡδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν 
χασαῦ Ρ]αᾶΙσ πι θρεπᾶ απᾶ π]] νο αέξεσ]γ αρθωῦ ᾶοτ 3βου]8. 
« ε ῳ 9 { - ” . υμῶν' εἰ 7καὶ" περισσοτέρως ὑμᾶς ᾽ἀγαπῶν,! «Ἠττον! νδἀγαπῶ- 
Ἴγουτ, Ἡξ ϱπθπ πιοτο βὈαπᾶσπ{έ]γ Ἴγοι α]ον]ὴᾳ, ΄1688 1 απῃ Ἰοποᾶ, 

μαι.! 16 "Ἔστω.δέ, ἐγὼ οὔ.κατεβάρησα ὑμᾶς' Τἀλλ᾽ι ὑπάρχων 
'Ῥυΐ ῬεἹμβο, 1 αἱὰ ποῦ Ὀμτάθη. που; δαῦ Ῥεῖηρ 

4 . 2’ « ” ΄ . 

πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ἔλαβον. 17 µήτινα ὧν ἀπέσταλκα 
οχατον ἍΠΙΗ ρι]]θ σοι ἍΤ{οοῖς, Απγ ΟΕ νλοτι 1 Ίατε 5επύ 
μα ς ” ’ -” ” 

πρὸς ὑμᾶς, δι αὐτοῦ ἐπλεονέκτησα ὑμᾶς; 18 παρεκάλεσα 
το ποι ὮὉν Πτα ἀἷά 1 ογεττεπε!α  γοιδ 1 Ῥεςοιραὲ 

Τίτον, καὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν' µή τι ἐπλεονέκτησεν 
Τΐνας, βπᾶ πεπὺ πι ἍᾖΠαῖπα] υμθ. ὈχοίπεΓ: Ῥιά “ογοτγθαο!. 

ὑμᾶς Τίτος: οὐ τῷ αὐτῷ πνεύµατι περιεπατήσαµεν; οὐ 
σοι ΣΤῖμιβ Νοῦ Ὦγ ἴμθ 59Π1Θ βρἰτις Ἡβ]]κθὰ ποῦ Νου 

τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν; 
1Π ἴΠθ ΒΗΠΠΘ ευθρ»2 

19 “Πάλιν" δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα:: Ἱκατενώ- 
Αραϊη {ᾖο σο ὑπῖπ]ς {μαῦ Το γοα πε 4γθ πια]εῖηρ 8 ἀθέθπορ 2 του 

πιονὶ «τοῦ" θεοῦ ἐν χριστῷ λαλοῦμεν' τὰ δὲ.πάντα, ἀγαπητοίρ΄ 
20χ68 αοάᾶ ἵπ Ἠχῖςῦ πο βρεβ]ς; βπᾶ α]] ΠΙΠΡΒ, Ὅο]ογοά, 
« 4 - « - - - ος ΄ ΄ .] . 

ὑπὲρ τῆς ὑμῶν. οἰκοδομῆς. 20 φοβοῦμαι.γάρ, µήπως ἐλθὼν . 
20 σουτ Ὀυϊ]άϊπρ αρ. Έοτ 1 19.Σ, 1880 ρ6ΓἨαΡρς Ἠανίπβ «οπιθ 

οὐχ οἵους θέλω  εὕρω ἡμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῷ ὑμῖν οἷον. 
ποῦ ΒΠΟἩ ϱ5 Ι πο Τεποι]ά βπᾶ ΄γοα,  απάΙ ο {ξοαπᾶ Ὦν τοα ΒμοἩ 98 

οὐ θέλετε µήπως ξέρεις»! Σζῆλοι,ι θυμµοί, ἐριθεῖαι, 
59 ἀο ποῦ γης]: 1ε5ῦ ρετ]ιαρς/[έηοχθ Ῥθ] ςὐσῖζες, Ἰεβ]ομδῖε», Ιπάἱρηβίῖοπς, οοπίθη[ῖοπ8, 

καταλαλιαί, Ψιθυρισµοί, Φησιώσεις, ἀκαταστασίαι' 21 μὴ 
ον!] βροβκίπρς, ὙΥΠΙςΡοΣΙΠΡ8, ῬιβΠΠΡΒ πρ, ΟΟΠΙΠΙΟΡΙΟΠΒ 5; 1ου 

πάλιν Ἀἐλθύντα με' Ἱταπεινώσῃ' Χ ὁ θεός µου πρὸς ἡμᾶς, 
Αραϊπ. Ἠατίπρ ο9Π16 πιο "ποι]ᾶ “παπαβ]θ Ἀᾳοὰ Ίπιν αξίο γου, 

καὶ. πενθήσω ἍἨπολλοὺς τῶν προημαρτηκότων, καὶ 
ΏἈπᾶ Τ ελοιι]ά ΙΠΟΙΣΠ ΟΥ6ΘΣ ἨΏΙΩΠύ ΟΕ μοβ Πο ἍΊἨατο Ῥείοτο βἰηποᾶ, απᾶ 

μὴ.µετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελ- 
Ὥαγνο πο τερεπεεᾶ  ἍΊροἨ ἴπθ ἨΠΟΙΘΑΠΠΕΡΘΑΒ Επάᾶ ΣογπὶοβὔΙοΏ . Απᾶ ἍᾖἸϊσρη- 

γείᾳ ἔπραξαν. 
{άοιςηθβἙ νγἩ]οὮ ΊΠογ Ῥ{αομὶςοᾶ, 

19 Τρίτον.τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ἡμᾶς. ἐπὶ στόματος 
Τῃηϊς ἐπ]τᾶ πιο Τ αἱ οοπιῖἩπ ᾖἵο τοι. Ίπ πε] πιοιίΒ 

δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. 3 προεί- 
ΟΕ ἴννο Ὑίπθβθ οὐ οξ ἴμτορ Μπα]] νο εβῦαυ]]ε]θᾶ 6Υετ; Πιαβίετ, 1 Βαγε Ῥε- 

κα καὶ προλέγω, ὡς παρὼν τὸ δεύτερο», καὶ 
Ἔοχθ ἀεο]ατεᾶ απά Τα Ὀοογεβαπᾶ, 5 Ἰλοΐπρ Ῥτθβοπί ἴπο βθοοπᾶ πιο, απἁ 

ἀπὼν ᾿νῦν Ἰγράφωὶ τοῖς προημαρτηκόσιν, καὶ τοῖς 
Ῥεϊπρ αὐυρεπῦ ποῦ 1 πτίτο Το ἴἨμοςδθ πο Ίντο Ῥεξοχθ βἰπποᾶ, απᾶ ὃο”.μθ 

σ--- ὑμῶν ΙΠΤΙΑ. ᾖἩ ἀλλὰ ΙΠΊΓΑΥ. α ἀλλὰ της, 
«ἀγαπῶ 1 Ίονε 1. 3 ἧσσον ΙΤΊΙΑ. Ὦὃ ἀγαπῶμαι; Απα 1 ]οτεά ἳ Ἡ. 5 Πάλαι 

ἆ Κατέναντι ΙΤΙΤΑΤΓ. ε-.. τοῦ 
Ρ ὀῆλος ]εβ]οὰ5Υ ΗΤΤΝΑΥΤ. , Ἡ ελθόντος µου 1 ἨασίΏπῃ 6οΠΏΘ 

κ -- µε'πιθ ΙΠΤΙΑΥ. Ἱ-- γράφω αμ ΙΓΑΥΝ, 



ΣΠ. 11 ΟΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝ6, 

λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς τὸ πάλιν οὐ.φείσομαι. Ὁ ἐπεὶ 
3χθεύ Άρῃ, λαὲ 1ξ Γοοπθ ᾿αραΐπ 1 πΙ]] μού 8ΡΑΥΣΘ, ΒίποθῬ 

δοκιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς 
3 Ῥχοοξ Ψο 5οε]ς απ΄ πο ἍΒρεηκίπ ο "Ομσὶβί, (Πο ἑοπατᾶς 

ἡμᾶς οὐκ.ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν' 4 καὶγὰρ πεί 
ΐου 18 ποῦ Ἱου]ς, Ῥαῦ Ἅᾖ Ῥοποιζα] ἵπ τοι, Ξοσ Ιπᾶθθά ᾖ{Ε 

ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ἀλλὰ ὅΖῦ ἐκ δυνάµεως θεοῦ' 
Ὦρ πας ογιοὶῃεᾶ ἵπ ἨΎ/ΘΑΚΠΘΕΒ, γεῦ 9 νε Ὦν '΄Ῥοψπος αᾳοᾶῦς; 

καὶ γὰρ 3 ἡμεῖς ἀδθενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ ζησόμεθαὶ σὺν 
ΣοχΥ Ιπᾶρθεά ππθ 319 168. ἵπ ἍᾖἈἨίπα, ταῦ νιθ βηα]]11νο πα 

αὐτῷ ἐκ δυνάµεως θεοῦ Ῥείς ὑμᾶς'' "ὃ ἑαυτοὺς πειράζετε 
Ἠϊπι ᾖὉτ Ἄροπγος α1ᾳοὔ)β ἰοπατάβ γοι,) ΨΟΙΥΒΘΙΥΘΒ Ίχν το 

εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ἑαυτοὺς δοκιμάζετε. ἢ οὐκ.ἐπιγινώσκετε 
Ἱξ γο ἈΑπθ ἵπ ἴἨθ Εύα; γουσβε]τες Τχογεο: ος ἆο Το ποῦ τεοορπῖπθ 
« ΄ ε/ 4) ιά Αν] ε ν [ο] 1 . Ι ΄ 1δ. ́ 

ἑαυτούς, ὅτι «Ἱησοῦς χριστὸν!ϊ ἐν υμιν "εστιν"; ει-μῆ τι αἆθο- 
ΥΟΙΣΑΘΙΥΕΒ, ἰποῦ «εβιβ Ομεῖος 1π του 18, ππ]εββ 1θ- 

κ) 3 / Ν ϱ/ ΄ «/ ε/’'., ο 1 .ἳ 
κιμοί ἐστε. ϐ ἐλπίζω-δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ.ἐσμὲν 
ἠθοίθᾶ 79 ατοζ ΝΟΠ1Ι Ώοροθ ἰμαί 7θ Ι]] Χπου Ὅλαῦ πο Ἀγθ ποῦ 

ἀδόκιμοι. 7 "εὔχομαι' δὲ πρὸς τὸν θεὸν µμὴ ποιῆσαι ὑμᾶς 
τε]οσῦθᾶ, Ῥυϊ ΙΤ ρτΑΥ το ἄοᾶ [ια 5] Ἅπλαγ 34ο γο 

4 , 2 “ ε ” , - .ἡ « ο) 

κακὸν µήδεν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, ἀλλ’ ἵνα ὑμεῖς 
5οτὶ] “πούμίπρ; ποὺ ἴπαῦ πθ Ἅαρρτοτθά ΊΠΑΥ ΑΡΡΕΑΣ, Ῥαῦ ἴποῦ το 

ο 9 « .” μ ε ΄ κά 7. ) τὸ  καλὸν ποιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόκιμοι 2 8 οὔ.γὰρ 
πιαῦ [18] τὶρπύ -τααγ ἀο, Ἀπά πθ 348 τε]θονρᾶ 6, Έου ποῦ 

δυνάµεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, 'ἀλλ”' ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. 
Ῥατο πο ροπθΥ 117 αραἰπβῦ ο ἑταία, [τι ἡ 4ος 1πθ ὑτα(, 

9 χαίρομεν.γὰρ ὕταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε' 
ΈοΥ ππΘΘ]ΟΙο0ς ὙΠἨθη ᾖὙπθ ἍΤΠΛΥ Το ἸθΑΙΚ, ΑΠἀγο Ρροποσγέα] πιαΥ ο, 
ων ν 1] 9 ο ο) θ 3 ε - / 4 - 

τοῦτο. δὲ! καὶ εὐχόμεθα, τὴν .ὑμῶν.κατάρτισιν. 10 διὰ τοῦτο 
Ῥιαῦ ἐἨίβ  Ἅυἱβο νο ΡταΥ Σος, ουχ Ρεγ{εοῦΙημ. ΟἨ ἴΠ]β ποσουπῦ 

ταῦτα ἀπὼν Ὑγράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρή- 
ἴπερο ὑλίπρα Ῥεΐπρ αποπί Τ ππὶθθ, ὕπαῦ Ῥοῖπρ Ῥγενοπύ ποῦ πηῦἩ βοπετίθγ Ττααγ 

σωµαι, «κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν "ἔδωκέν µοι ὁ κύριος! εἰς 
ἐχοαῦ [σοι], βοσοχᾶα!ἶπρ {ο ἴἩο ααἰποσὶθσ πο, "3ρρτο πιο ".λθ "]ιοτᾶ 1ος 

οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν. 
Ὀμ]άϊπρ αρ απᾶ ποῦ 4ος οτετίητοφήηρ, 

11] Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, 
κ. Έος ἴπο τεβῖ, Ῥτεϊλχες, Ἅτε]οίοθ; Ὦο9 Ῥεσ[εοῦεᾶ;,  Ἅ-Ώο εποουταρεᾶ ; 

τὸ αὐτὸ «Φφρονεῖτε, εἰρηνεύετε' καὶ ὁ θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ 
ολο Ύβαπαο "πιπρ Ἰπι]πᾶά; Ῥθαίρθβσθ; απᾶ ἴπο ἄοά οἱ]οτθ απᾶ 

Ἡ) ΄ ” Σε ” ’ ΄ ” ΄ 3 « ΄ 

Εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν. 19 ᾿Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ 
"88ο ΒΠΗΑΙΙ Ὃς της , τοι, Βα]1αΐθ 919 αποίἩοτ η θἩ α Ὠο]τ 

φιλήματι. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. 19 Ἡ χάρις 
198, αϱη]αῖο πγοι "Ίο Ἀρηϊπίς λα]. Τπο ρτβοθ 

τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ- χριστοῦ, καὶ ἡ τη τοῦ θεου, καὶ ἡ 
ος πο Τιοτᾶ ᾿Τ6ΡΒΙΙΒ Οπτία,΄ απᾶ ἵπο Ίονθ ΟΕ ἀοᾶ, απᾶ ἴμο 

κοινωνία τοῦ  ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. ΣἀμήνιΙ 
{οἸ]οινεΒῖρ οξ πο Ἠο]γ Βριπί Ἅᾖ[06] πα 3811 χγοι, ΑΤΠΕΗ., 

πρρε Κορινθίους δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων τῆς 
3πο {[50πο] “Οοτημμίαπβ Ἅ3λβθοοπᾶ τσ θίεη Ίτοπα ΕΡΗΠΗρρὶί 

Μακεδονίας, διὰ Τίτου καὶ .λουκᾶ.! 
οἳ Μαοθάοηία, Ὦγ Τις απά ΤΙΠΟΒΒ, 

480 
{ο ἔλθπι Πίο] Ἡδγοίο- 
4οχ9 Ἠπτο βἱππεᾷ, απᾶ 
{0 α]] οἵπες, ἐπαί, 141 
60Ώ}θ βραίηπ, 1 φῖ]ι που 
ΒΡΗΤΘ: 3 Βἶποθ 7ο εεοῖς 
8 Ῥτουξ οἱ Οπσίας 
Βροβκΐπρ 1π Ὠιθ, πΥΏ]ο]ι 
το γοι-ππατᾶ β ποῦ 
θα, ια Τα τοὶρηίν 
1π οι. 4 Ἐοχ ἔποπᾳ] Ἡθ 
ππβς οτιο]βοᾶ {ΠπτοιρῃΏ 
Ψ/ΘΑΙΚΠεςΕ, γεύ Ἰο]1νοί]ι 
Ώγ ἴηΠο Ῥούψ/ος οἱ οᾶ, 
ΈΟΧ Ὑνθ α]βδὺ Ώτο Ἱπδα]ς 
1π Ἠϊπα, Ῥαῦ νο ϱπα]] 
Ίτο ση Ἠϊπα Ὁγ ἴπο 
Ῥοψος οξ ἄοᾶ Ιοπατά 
σοι, ὅ Εκαπιῖπο γοι- 
-ΒΘΙΥΘΒ, ἹνἩθί]λεχ Υο ὃθ 
1π ἴπο {αθπ; Ῥτοτθ 
γουχοἵπιβε]γθβ, που 
Ὑοποῦγοιχ οΟύΏ ΒΟΊΥΕΒ, 
Ἰουγ ὑπαί ᾗερας Οτὶςί 
18 Ίπ ο, οχοθρῦ Το Ὦθ 
τορτορβίθβί 6 τή ΙΤ 
Ίτακέ ἐλπβαῦ Το βπο]] 
Έκπον {πΒβί Ἡς Άτο ποῦ 
τερτορβζθἈ, Ἱ Νου 1 
ὍΓΑΥ ἴο οά τῃαίγο ἆο 
Ἡο ον]]; ποῦ ἴπαι νο 
Βπου]ᾷ αΡροβΣ ΑΡΡΤΟΥ- 
ο, Ῥαΐ γλβί γο 5Ποιι]ά 
ἄο ἴπαῦ τ/Ώῖο] 18 Ἡο- 
πθεί, ΤλοιρΏ το ο ΑΒ 
ΧΘΡΓΟΡΏΑΙΟΒ8. 8 Ἐογ Ὑ/θ 
ΟΛΏ 4ο ποηῖπρ αρα]πςδυ 
τπο Ὀγαία, Ὀαῦ Σος 1ηθ 
ὑταῦἩ, 9 Ἐος Ὢθ ΑΤθ 
ρ]αᾶ, Ὑ/Πεη ὙΝθ ΒΓΘ 
Ὑνθα]ς, ΑΠπἀ Υγθ αΑἴθ 
Βίτοπρ: απᾶ ἴπῖβ Α]μπο 
πθ ὙΥΙΡΗ, 6υ6ι }Υοιτ 
Ῥετ{οοί]οἩ. 10 ΤΠεχθ- 
ᾶοτο 1 υτὶίο ἴ]μθθρ 
Πίπρεβ ὈὨοῖηπρ αΏβεπῦ, 
1οδῦ υοῖπρ Ῥτοδοπὺ 1 
Εποπ]ά αδο ΒΗΛΓΡΗΘΕΒ, 
βεοοτᾶἰηρ ὕο ἴπο ροπος 
ΨηλΙοὮ Πο Τιοχᾶ Ἠαία 
Ενθη Ἡιθ ἵο οἀϊῆο- 
Τ1οΏ, ππᾶ ποῦ Τἵο ἆο- 
Εἰτιοῦίοηῦ. 

11 οι ῬτοίπτοἨ, 
ΞΑχεΥ{ΘΙΊ. Ἡ9 Ῥεγ{οοῦ, 
Ὦθ οἳἑ ροοᾶ οοπιξοσῦ, 
Ῥο οἳ οπθ πι]μᾶ, 11ο 
1η Ῥεβοο ; απᾶ {πο ἄοᾶ 
ΟΕ 1ογο απᾶ Ῥοβος ΒΗΒ]11 
Ῥο π]ζἩ τοι. 12 ἄτοοῦ 
οπό αποίύἨΏες πνϊ(Ἡ απ 
Ἠο]γ ΚίδΒ, 13 ΑΙ] ἴπο 
Επ]ηί6 Ββ]πίθ τοι. 
14 πο ρτασο οἳ ἴμθ 
Τιοτᾶ 1εβα» ΟἨσῖςή, απᾶ 
ΊΠο Ίοτο οἳ ο; απᾶ 
"Ἠο οοπΙΠΙΙΠΙΟΠ ΟΕ {Πθ 
Ἠο]γ Ποβί, ὂε τί] 
γου α]Ι, ΑπιθΏ, , 

τα ο εἰ [Ε]ΤΊΑ. ᾱ - καὶ αΟΕ. ο ζήἤσομεν ΙΤΊτΑΥΓ. 
Ἰησοῦς ττς, Σ---- ἐστιν (γεαᾶ [15]) [τ]ττι[Α]. 
σ--- δὲ Ῥαῦ ττττΑγ. Ἡ ὁ κύριος εδωκέν µοι ΤΤττΑ. 
Μιδεεγὶρέίοη α1ν; Πρὺς Κορινθίους β΄ τιά., 

: Ρ[εὶς ὑμᾶς] Α. 
5 εὐχόμεθα Ίνθ ΡΥΑΥ ΗΤΤΤΑΥ. 

Σ-- ἁμήν ΟΙ ΤΊΓΑΥΓ. 

4 χριστὸς 
{ ἀλλὰ Τττα. 

Σ --- ]ιε 



Ἡ ΠΡΟΣ 
ΤΗΕ “Το 

ΡΑΤΙ,, 
(ποῦ οξ ΠΕΠ, πΠοί{Ἠος 
μη Ῥαΐ Ὦγ θεα 
ΟἨτίςδε, ππᾶ ἄοά ἴ]πο 
Έ:ήποτ, ὙΠο τβ]θεά 
Ἠϊτπυ ἔτοπα ἔποθ ἆθαά ;) 
32 απᾶ α1] ἴχιθ ὈτοίἨτοἨ. 
πνἨΙοὮ απο πάσι πηθ, 
υΠίο {Ἠπθ οΏιτο]μες ΟΕ 
α]σέία: 3 ἄτασο δε ο 
σοι πηᾶ Ῥεποθ ΈΓοπα 
6οᾶ ἵηο ΕΑίπετ, απά 
ᾖγοπι ους Τιοτά ᾖελαβ 
ΟΗµτῖβί, 4 πο ΡΑτθ 
Ἠϊπαβε]ξ 3ος ος ΒἶΠΗ, 
{λβῦ Ὦθ παϊρηῦ ἀθ]ίγες 

18. ἔχοπα Όπί5 Ῥτεεεηωῦ 
ον] τιοτ]ᾶ, αοσοτᾶῖπρ 
{ο ἴ]θ πηΙ]] οἱ ἄοᾶ απά 
ος Ἐβίπετ: δΐο πποπα 
δε β]οισ ος 61ος βιιά 
Θ76ἵ. 8Η, 

6 ΙΤ πιηστε] ἰμαῖ γθ΄ 
ΆΥ6 86Ο 500Οη τοπιογθά 
ἔτονα Ἠῖπι εμβῦ οπ]]εά 
οι Ἰπίο 9μθ Ρτηςθ οξ 

ὄστιςε ππίο αποΐμες 
µοβΡε] : 7 ν/]]ο]ι 15 ποῦ 
Ἀποΐμοες; Ὀαῦ ἴπεχθ Ὀθ 
βοιπο {]ιαῦ ἰγοιΏ]θ τος, 
Άπιάᾶ τνου]ά Ῥεχπεγί {1θ 
Ρο5Ρε] οἳ ΟἨσ]Α0. 86 
ἔποαρῃ τε, ΟΣ ΒΏ Προ] 
έτοπι ἨθατοἩπ, ΤΙΘΒΟἨ 
ΑΠΣ οἴπεσχ Ρο5ρο] ππί{ο 
του ἵπαα ἴλαῦ πμῖοα 
σνθ Ἠβτο Ργοβομεά απίο 
που, 1ε Πῖπι ο πο- 
ουχβεᾶ. 9 Α5 πο 5αἷά 
Ῥοΐοἵθ, 5ο ΒΗΥ 1 Ποπ 
Ἀρθίηω, 15 ΑΠΥ πιαπ 
ΤΓΘΒΟΝ ΑΠΥ οίπες Ρο8- 
Ῥ6ὶ Ἱμίο τοι ἴπαη 
{πα γο Ἠστο τοσθϊτεᾶ, 
1θ6ὐ Ἠϊπι Ὦο βοοιχςεᾶ, 
10 Ἐογ ἆο 1 ποπ Ῥε- 
ΒΙβάθΘΠΙΕΠ, ος ἄοά ὔ ος 
4ο 1 εεοὶς ἑο Ῥ]εᾶςθ 
πηθΏπ 2 Τος 1 1 τευ 
Ῥϊθμεεᾶ 11ΘΗ, 1 5Ποπ]ᾶ 
ποῦ Ὦο ἴπθ Εοτγαπύ ος 
ολαῖεί, 

. 11 Βαΐ 1 οργῦΙ{γ τοα, 
ἠὈτδίλτεπ, {παπί ἴπθ βοδ- 
ηῬε] πΏῖοἩ πνβς Ῥτθβο]- 
οἆ οξ πιο ἵ6 ποῖ αξίες 
1Ἴβ!1. 12 Έος 1 πεῖ- 

Άπ΄ αροβϊθ, 

ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΠΑΥΛΟΥ." 
ΤΕΒΕ] “ΕΑΙΑΤΙΑΝ5 ΕΑΡΙΟΤΙΕ 20Ε 1ΡΑ51.. 

δὺ ἂν- 
πος Ίἵπτοαπριπ 

ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων οὐδὲ 
Ῥαυ] βΡοβῖ]6, ποῦ ἔτοτα ππθη 
3 κ ον τας Δ 

θρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ, καὶ θεοῦ  πατρὸς τοῦ 
ΤΟΠ, Ῥαῦ ἔπτοαρῃ ὤθρμς ἍΟμεῖς, απᾶ ἀοά ΓἱΠθ] Ἐαίπει, ὙΊο 

ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 3 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ 
ταὶςεᾶ Ἠϊπα 1χοπι ΑΠΙΟΠΡ [1Ἡ6] ἀἄοπᾶ, απᾶ "31Π6 “σι πια 

πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας ὃ χάρις ὑμῖν 
αβ]1 ΑρτείΏτεη, ο ἴΠθ καββεπιΏ]]θΒ {ο αβ]αΐΐα, ἄταςσθ. ἴο γοα 

καὶ ἑἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χρισ- 
Απὰ ρθμο Ίτοπι Εοᾶ [Ηιθ] Ἐπίπος απᾶ '"Ἱοτά ἍΊοας 1θ5ας Ομτίες, 

τοῦ, 4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν δὈὑπὲρ' τῶν.ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως 
Πο Ρατθ 11πιβθ]Ε 20ΟΥ οἳς βἴπβ, Βο ας 

” ΄ { - - Ὥ ” - -- 

ἐξέληται ἡμᾶς ' ἐκ τοῦ «ἐνεστῶτος αἰῶνοςὶ πονηροῦ, 
Ίο παὶρΏῦ ἀεῆτετ τπβ οιί οἳ ἴ1πθ ργεςρυῦ 3ρθ { αοτη, 

κατὰ µτὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, ὄὅᾧ 
βοροχαἰηρ {ο πο πῖ]] οἳ "ᾳοὰ "ππᾶ “Ἐαίμος ουσ; {ο πΊοπη [6] 

ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 
πο Ρ]οτΥ ἵο ᾖ{ἴπθ 8Ρ65 οξ {πΠθ -«8Ρ68. Απιθη. 

ϐ Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως µετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ 
1.πιοπᾶες παν πα Ἅαπἱοκ]σ σο ατο είπα οἸαπρθά Έτοπι Ἠϊπη π/Πο 

, ε ” ΄ -” 

καλέσαντος ὑμᾶς ἓν χάριτι, χριστοῦ, εἰς ἕτερον εὐαγ- 
οα]]θᾶ ποα Ἱἵπ "ρα 1Οητ]αύς, ο α ἀῑβετεπί μ]αά 

ελ α 7 κ. ν ἄλλ ο) ον ος λος αρ Αα . , 
γέλιον Ὁ᾿ οὔὐκ.εστιν ἄλλο, ει µή τινες εἰσιν οἱ ταράσ- 
Μάἱπρ8, συπ]οῖ 18 ποῦ Ἀποίπεσ: Ῥιμς 3ροπιθ 11πεχθ Ἴ4χ96 πο Ίτοι- 
Ν ε -” 9 μ Ν - 

σοντες ὑμᾶς, καὶ θέλοντες µεταστρέψαι Τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Τ]9 τοι, Ἀπᾶ  «ἀθβῖτο {ο Ῥοχνετί {πο ρ]αά ὑάϊπρη οἳ ἴπθ 

- 86 ἀλλ. 9 δν « -” Ἀ ον Ε] ε) νὰ πι τς 

χριστοῦ. «8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ἠεύαγ- 
Οπτ]ρῦ: Ῥμῦ οτε 1 πθ ΟΥ ΑΠ ΑπΠρο] οι οἱ ἨἩθατεῦα αλπου]ά ϱἩη- 

΄ ε -. ) αν ΄ - ΄ 

γελίζηται ὑμῖν' παρ Ὁ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα 
πουποε ϱ]αά ἠᾷἵπρα οσοι οοπἵχασγ ῦο πλαῦ Ὑθ βπποαπσθᾶ Ίογοα, Ἀοουτθθά 

ἔστω. 9 ὡς προειρήκαµεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις΄ 
1εῦ λΐπα Ῥο, ΑΒ πο Ἠαπο βαϊά Ὄεξοσε, "8]βο Που εβρβαϊα 1887, ΤΕ Απ7οπΠθΘ 

: ν , Ἀ , σε 
ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ Ὁὃ παρελάβετε, ἀνάθέμα 

Γΐο]σοι Απποπποσες ρ]πά οἰάϊπρε οοπῖτασγ 6ο π]ηαῦ 7ο τοοεϊνεᾶ, βοοιχβθά 

ἔστω. 10 ἄρτιγὰρ ἀνθρώπους Ἠπείθω Ὦἢ τὸν θεόν; ἢ 
1εῦ Ἠϊπα ο, Έοτ που; ΏΙθηΏ. ἆο Ι ρογβειβᾶῬ ος 4οάδ ος 

ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν ; εἰ-'γὰρ' ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, 
ᾱο 1 βεεῖς Τ1ΘΠ. {ο Ῥ]68εε Έοχ μ τοῦ πες 1 ποτο Ρ]θλβίπᾳι 

χριστοῦ δοῦλος οὐκ.ἂν ἤμην. 
Ομχὶβῦς Ῥοπάπιαα 1 θποι]ά πού ῶο, 

11 Γνωρίζω Εδὲὶ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὔὐαγ- 
31 3πιη]χθ ποστ 1Ὀαῦ ἴογοα, ὈτοίμτοἨπ, πο ρ]αᾶ Μἱάϊπρα πλῖοἃ ἍᾖτΒΒ 

γελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι οὐκ.ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον' Ἴ9 οὐδὲ 
Απποιποθάὰ ὃν τθ, {ἐπ Ἱδῖςποῦ ποοοτᾶῖηρ ἰο ΤΙΒΗ, ΣΝοΙ{Μοξ 

ο ο ο ου ο. . . ..  . . αι ο... αα... ο  ω  μ.. 

» -- τοῦ ἀποστόλου ἴ]θ βροβί]θ Ε; Πρὺς Γαλάτας ΌτττΑγΓ. 
τοῦ ἐνεστῶτος ΤΤτιΑ. 
Ε γὰρ {ΟΥ ΤτΑ. 

Ὁ περὶ ΕΠΤΊΤΑΥ. ϱ αἰῶνος 
ἆ εὐαγγελίσηται Τ. 9--- ὑμῖν Τ.. Γ--- γὰρ {ΟΥ ΤΙΤΑΝ. 



απ. ΑΙ ΑΤΙΑΝΑ, 49] 

γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, Νοῦτε! ἐδιδάχθην, ος Ἰορμος φαν ο 
πο 1 Ἅ1τοῖα τηρΏ. χθοθὶγεᾶ 16, πος πας 1 {απρΏῦ [10], Έβαρηί Με, Ῥαῦ Ὁγ ἴπο 
. κ)» β΄ ᾿ - Ξ, 2 ώ γ ὦν τοπε]αίίοη οἳ ὅοδις ἀλλὰ δι ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ χριστοῦ. 19 ᾿Ἡκούσατε.γὰρ τήν Οία 13 Έοχγο Βατο 
οπυο ὃν Ά τεγε]αῖοη οἳ ζεσας Οτο, Έοχ Υο ρα οξ : Ἠοαχᾶ οἱ ΤΑ 60ΟΠΤετ- 

ἐμὴν ἆ α ὁ πο σιιώ Ὁ ψ βαΐΐοπ ἵπ 61ο Ῥεςέ ἐμὴν. ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ ο δ σε, καθ «ὑπερβολὴν ο Πρινς 
την οοπᾶιοῦ - μα 19 Ότο ο σε Ἡ ς τν ο πα, ἀμαὲ Ώθγοπά παθλβασθ 

!, ἐδίωκο» τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν' άρει ση 
Ἐπνης Ῥοχροσπίλις ἐμθ Ἅαρπαρ]σ : ο δε εω απᾶ πας χαναρῖπα τν, ή πα "Ἔσοα ἐρὰ ἵτ ος 

14 καὶ προέκοπτον ἐντῷ Ἰουδαϊσμφ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας Φοπς τοηρίοα αὖονθ 
1ης 1 18 . ΤΑΦΠΥ πΙΥ εαμα]ς ἵν ψ; ηοῖης 818Ίη. ο ωτη οοπίαπιροτητίθ58 2ΠΥ 5 Απ 85 πἀγβποῖης Ίηπι σπιᾶα]δ Ῥεγοπά σ Ῥ. ποσα πηὔοσ 5 

ἐν 'τῷ.γένειµου, πεβισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρι- πα πποτο «οχοεοῖπρ]σ 
ἵπ αΗΥ[ΟΝΠ]ΣΑΟ, 1ποςςθ αραπάαβπί]ψ ᾖποπ]οις Ῥείπα 40Ε 9ΕρΆ]οτΒ Ὃ ος ντα 

κῶν µου παραδόσεων. 15 ὅτεδὲ εὐδόκησεν Ιὺ θεὺςὶ ὁ 15 Βαῦ γιοι 1ὲ ρ]εασοᾶ 
πηγ 18ος [2ἱΠ6] 3ΕγαβΙ]οπς, Ῥαῦ Ὕμεηπ "ας “Ῥ]θβςοᾶ αᾳοᾶ, Ὢπο ἄοᾶ, Ὑπο βεριτιιδεᾶ 

ῃ ῃ . /͵ , Β ῃ ν  ---  Τηθ {τοπ τισ πιοῦμετ5 
ἀφορίσας µε ἐκ κοιλίας µητρός µου, καὶ Καλέσας διὰ τῆς νο), απᾶ ομἱ]θὰ ηιΘ 
νε]οσυθά. τηθ ἔτοπι Άγοπαῦ. παν “πιοίμεχ”5, απᾶ ομ]]εά [πε] Ὀγ ὮΥ Ἠ18 ρταςε, 1610 τε- 

, ῃ » Ε) , . εν ο -. 3 3 . 0 πθα] Ὠϊ5 Βοῦ ἵπ τηθ, 
χάριτος.αὐτοῦ, 16 ἀποκαλύψαι τὸν.υἱὸν.αὐτοῦ ἔν ἐμοί, ἵνα Επν 1 ταὶραῦ Ῥτοβοᾶ 

Ἠ]8 ρταςθ, ἴοτογεα]. Ἠ]5 ΒοἩ. ἵπ 1πθ, ἴπδῦ ΠἨῖπι ΒΙΠΟΠΡ ἴπε Ἰειβ- 
ῃ / ας 3 ». ν . ἴποα; Ἰπιπιθαίαὔε]γ Τ 

εὐαγγελίζωμαι.αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν' εὐθέως οοπξατοά ποῦ. γΙξΕ 
1 5ποι]ά αππομηοθ Ηἰπὰ Ας ἴμο ρ]αᾶ ἐϊάϊπρα Άπιοηπς πο παϊῖοις, Ιπιπιθά]αίε]σ ΒοβΗ απᾶ Ὀ]οοά: 17 ηεῖ- 

, Ν ῃ : . .ν 19- 
οὐ.προσανεθέµην σαρκὶ καὶ αἵματι, 17 οὐδὲ Κἀνῆλθονὶ εἰς τἈοτ]σς τν Όλο νο, 

1 οομξεττοᾶ ποῦ πΙτη Ώθ5Ἡ απά Ο]οοά, ὨΟΣ ποπ] πρ Ἅᾖἵἴο ἍἨΤθτθ βΡοδῖ]θΆ ὮῬεξοτθ 

Ἱεροσύλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποσοτόλούς, λε ο πας οτε πι 
ζογαςς]ετα ο Ἅἴποβο [π]ο νετθ] Ἴρθξοτο ὅπιθ 19Ρο5/168, Ῥαῦ πραϊΐπ Ἡπεο Ῥαπήσσσας., 

ἀπῆλθον εἰς ᾿Αραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.’ ο πα γοσεηρ Ἐν ος 
Σ πεηῦ ΘΥΑΥ Ἰπίό  Αταρθία, μϱρηπᾶ αραϊῃ τείατμεᾶ {ο Ὅππιαβδουϐ.  ἍΆΤῃςα]επι {ο Ρεθ Ρεΐου, 

18 Έπειτα μετὰ Ἀέτη τρία! ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα  ἵσ- Ἀπά βροᾶς πἶνα δι 
Τπθπ Ἀξίος “γεαχ5 1Ἠτεο 1 πεπί πρ ἴο ΘχιββΊρπι Το ΤηΒΙΚΘ ο[μοτ οἳ τμ. βΡονῇ]θς 

τορῆσαι ΠΠέτρον,! καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας 533 Τποπθ,5ατο «/αχπος 
ρη: ο προ ἴσᾶς ος μπα» Ἰμ ρας ἴμο Τιοτάς Ῥτοίλος. 

αοαιαἸπύρπορ πια ᾿ Εοΐες, Απά  τοπιαῖπαᾶ πι Πίτα 48 οϱ) ον {ο Εήπρς 

δεκαπέντε' 19 ἕτερον-δὲ τῶν ἀποστύλων οὐκ.εδον, εἰ-μὴ ον 1 πεί απζο 
1βΕ{εϱΏ ; Ὀαύ οἴμες ' οἳ ὑμθ ΒΡοβ{]08 1βΕΥ; ποῦ, οχσορύῦ αι πώ ο 

Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου. 290 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἔθεγωτᾶς 1 οπιο ἴπιο 
ΖΑµΙΘΒ ἴἩθ ἍµὈτοῖπες οἳ ἐ]θ “Τιοτᾶ. Νου π]αϊ[ἐμίπρε] 1 πνσῖέθ ἴογοα, ἴπο τεβῖοης οἳ Ἀστία 

”δ νο». - ω ο . , ” - » Ἀαπᾶ Οἰ]οῖα; 2 απᾶ 
ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, ὅτι οὐ.ψεύδομαι. 321 Ἔπειτα ἦλθον εἰς πας ππκπονΏ ὃν 809 
1ο, Ἄθξοσθ΄ αοᾶ, Ί 19 ποῦ, πει 1 οβπιθ]πίο Πίο Το σΏπχοµες οἳ 
ον , ο 7. Δ . ωρες » ν  »  «αάφθα πΠΙοῃ Ὕετο ἷπ 

τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας 235 μην. δὲ ᾱ- Ομεῖςι: 23 Ῥαέ ἴπογ 
1πθ τξρίοις οἳ Βυτῖα απᾶ ΟϊΜοία; Ῥις 1 πνας απ- Ὠδμά Πεατᾶ οπ1γ, Τπαύ 

΄ "ρα , ον η , το ... »  Ἡθ ψηῖοι Ῥεγεεοιίθά 
γνοούµενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ιουδαίας ταῖς τας ἵι Εἶπηοι ρβθὺ Ἠοῖν 
Χποηπι Ὦγ 18ο ᾖΤο ἴπθ καββεπιῦ]]ος οἑ άοαάδα Ἅπηῖο Ῥτθμοπεθι πο {αἱ 

., ο ορ , ἱοῦ . 
.. ἐν χριστῷ' 39 μόνον.δὲ ἀκούοντες ἦσαν, Ὅτι ὁ «ωρα, αν Απᾶ Όλων 

{ατο] η ἍΟμτῖας, ο] Ἀλεητῖπσ Ἅ1ὔΠεγ Ἔπετο, ΤΠαῦ Ἡθ πΨπο ρ]οτιβθά ἄοᾶ ἵπ της, 

διώκων ἡμᾶς ποτε, νῦν εὐαγγελίζεται τὴν- πίστιν ἍᾖἩ. Τποι Φουτίοσ 
“ρετεεεπῖοὰ "5 10300, ἩΟΠ Απποππὸος πο β]αὰ ἠάάπρα-- {ο «αἲἴΒ, ο αρ ο να. 

ἥν .ποτε ἐπόρθει. 24 καὶ ἐδόξαζον ἐν εμοὶ τὺνθεόν. νΙΟι Ῥατπαρας, Απιᾶ 
ὍλῖρΏ οπςσθ - ηθ ταταρεά : Άπά ἴπου πονρ β]οτιγίηρ 3ϊπ ὅπιο αροᾶ. ος κ ο. τς 

: ν ο, : Ά]ςο, ψν ΘΑ 
ϱ) Έπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀἄνέβην εἰς Ἱε- τρ Ὁγ τονοἰαβῖοι, απά 

μοι Ἅαξίθς Ξομσίθεη σεβτ αραῖπ ΙτπιοπῦἹρ ἴο ᾖἆθ- οοπιπαιμπ]οβίεά  υπίο 
2 Ξ . , σ η ἔ . ἴπετα τπαῦ Εοερο] 

Ῥοσόύλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον᾽ τνβῖοἩ 1 ΡεΟΔΟΒ ΑΠΠΟΠΡ 
ταβθ]ρτη. 1 Ῥμχηβθας, 1β]εῖπις νηϊθἩ [πιθ]αῖεο Τίυω5; ᾖἴπο ἄθπΙΙΙ96Η, Ῥαύ Ρεῖ- 

» , αν : - ναἰθ]γ {ο {πθπα σΏΙοὮ 
2 ἀνέβην.δὲ «κατὰ ἀποκάλυψιν, καὶ ἀνεθεμην αὐτοῖς τὸ ος ρε ρερα ο 
"Ῥαῦ 1 πθαί πρ αοοοτᾶαίπᾳ ο ,. τθνε]αδίοα, Απᾶ Ἱα]ά Ὠθίοθ Ἅἴπεπι Ἅᾖἴπο Ἰεοῦ Ὦγ Απσ ταθαπς Ἰ 
ο ο τρ 4 . Ἐν ον, ν -- ηοι]ά . ος Ἠπά 

εὐαγγέλιον' ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς χωα, ἵπ ναί. 3 Βπῖ 
Ε1βὰ τ1άῖπρα πνγλ]οι 1 Ρεοσ]αῖτα Άπιοπρ ἐπὸ πβθοα, ΌὈπῆ ρεγαϊοΙγ Το ἴΠοςθ πεἰθπος ἨΤίδαβ, ἩΠο 

τ οὐδὲ υτς. / - ὃ θεὺς (τεαᾷ Ὦθ πτας μ]εὮςεᾶ) [π]τα. κ ἀπῆλθον νεηύ 1 ου/ὰγ τα. 
ἀλλὰ ΙΤΤΤΑ, τα Τρία ετη Ἱ. 3 Ἔηφαν Ο86ΡΗ8Ρ ΙΠΓΤ{ΑΥΓ. 9 συν- ΤΑ. 



405 
Ψαβ πὶ( πο, Ῥεϊησ α 
Ώτοθῖς, πΑ5 οοπιρο]]οά 
το Ὀο οἰτοαπιοὶβεᾶ : 
4 απᾶ {παῦ Όθοβιςθ οξ 
ΣΑϊ6ο ὈτείἨτεη ππα- 
Ὥίπχες Ὀχοιραπι η, 
π/]ιο οβτΏθ ἵπ ρεϊτ{]γ το 
ϱΡΥ οιύ ους Ἰροχίγ 
πο]η]ο] ᾗἍοθ Άαμτο ἵπ 
Ομσ]εῦ 7658, ὑαῦ {αγ 
χωὶρας Ὀσίπρ τΒ Ἰπίο 
Ῥομάαροθ: ὅ ο ποπ 
πνς Ρατο Ρ]ασο ὮὉν εαῦ- 
ἸθοῦῖοἩ, πο, ποῦ ΕΟΓ απ 
οας; ἴπαῦ ἴμο ἱτυία 

οἳ ἴπθ ροβροὶ πιρηί 
οοπῖπαθ πα τοι. 
6 Βιῦ οἳ ἴπθεο Ὁπο 
κπεεπιθᾶ {ο Ὦθ ΒΟΠΙ16- 
σπα, (σΠαβίβοεγες 
άλου πθτε, 1ὔ ταβκεἴ]ι 
Ἡο Πιβ{ΙίΘΣ Το πιθ: ἄοᾶ 
ποεοερίείῃ πο ΤΛΠΒ8 
Ῥετδοπ/:) ΞΟΣ ἴἨου Ὢπο 
Ἐθοπιθὰ {ο ὂᾳ δοπιευ]αί 
4π οοπΠΈΘΓΘΗσΟΘ φάάεά 
πιοθμίπρ {ο το: 7 ΌυΕ 
σοπίχασϊν]βθ,  ἩΊΕΠ 
{Πε 5.’ ἴ]ιαῦ ἴἨθ ϱος- 
Ῥο] οἳ {πθ αποϊχουπιο]- 
Βἶοπ Ὑπς οοπιπα]ε1ρᾶ 
ππίο ππθ; Α8 ἴλε ϱο5ρε] 
οἳ ἴπο οἰτοαπασίβίοη 
{υάς ππ[ο Ῥοΐεσ; 8 (Τος 

«Ἡο πα πντοιρΏςο ϱἵ- 
Σεοϊαα]]νγ ἵπ Ῥεΐεσ Το. 
ΤΠο αροβἑ]εςΠῖρ ο ἴπθ 
οἰχοαπαοῖδίοἨ, ΌηΠθ ΒΑΠΙΘ 
πθῦ παῖρΗ{γ Ἱπ πιε Το- 
σιθτᾶ ἴπε Εεπι]εἙ:) 
9 ππᾶ ὙἩΠειπ «ἆβπιθβ, 
Οερ]ιας, απᾶ ”οἶη, νο 
Εεοιποᾶ ο Ὀο ΡΙΙ8ΓΒ, 
Ῥετγοθὶνεᾶ ἴπο ΡΓ8ςθ 
ἐπαῦ πας τοπ υμῖο 
Ἰηο, ἴΠεγ Ρ11θ ἴο πιθ 
απᾶά Ῥπεπαῦκς Ἅᾖἴπθ 
τῖσΗέ Παπᾶς οἳ {ε]]οιν- 
ΕΠΙΡρ; ἴππῦ πο θλσιίᾶ 
σο πηΏίο {πο 'Ποπίμεπ 
ΑΠᾷ ἴπαγ Πίο 0πο οἵτ- 
ομπιοϊβίοη. 10 ΟπΙΥ 
{]εν ισοοµῖά ἐπαῦ πο 
πΠοιι]ᾶ τεπιθπ1Ῥοχ {πθ 
ῬΟΟΓ ; ]πθ ΞΑΙΩΘ πι] Τ 
85ο πης Εοτ γατα {ο ἄο, 

11 Βαΐδ νποπ Ῥεῦες 
πας οοπιθ {ο ΑπιιοςσΙ, 
1 τιΙ(Ἀςιουά Ἠϊπι 1ο 
{ο 1Ασθ, Ὀθοπῦςο Ἰ1θ6 
πας ἵο ο Ὀ]απιθᾶ. 
19 Ἐοχ Ὀοΐέοχο επαύ σεζ- 
{8ἷΠ σβππε ΕΓΟΠΗ 11168, 
Ἡο ἀἱᾶ οαῦυ πια ἴπθ 
εμίί]ες: Όαύ ππεν 
ΊΠΕΥ 3ν/οχθ σοπις, Ἰθ 
πηΙθάτειν απᾶ δ6εΡΑ- 
χαϊοᾷ ἨὨϊπιβεϊξ, Τ6ΗΓ- 
ἔπρ ἴποτα πγἩῖο] πεσθ 
οἑ {πο οἰγοαπιο]εῖοὮ, 
13 Απᾶ ἰπο οὔτε σεφ 
ἀἱβεθπιὈ]θᾶ ἍἸκενίβο 
ση Ἠΐπα; πβοταπο]ι 
ἀπ ἨΒαγπαῦββ 86ο 
Ὅν98 οβγχιεθᾶ ΑΠΑΥ 
ση ἐπείς ἀϊδεϊπιπ]α- 
ου. 14 Βαν πετ Τ 
Βα.ν {ηβί πευ ν]]κθᾶ 

Ῥ καταδουλώσουσιν Όπεγ βΠα]] Ὀτίηρ Ιπύο Ῥοήααρε ττττΑτγ. 
{-- μὲν ο[]. ” Ἰωάνης τε. 

Ῥ 4 ] 

τοὺς ἐκ 

ΠΡΟΣ ΡΑΛΑΤΑΣ, 1Π. 

δοκοῦσιν, µήπως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον' 8 ἀλλ 
οξ τεραῖθ, Ἰ1εδῦ 6ΟΠΙΟΠΟΝ ἵπ ναΐπ 1 αλποιι]ᾶ Ῥο ταπηῖπρ ος Ἠπᾶ χιασ. ϱΟπαὸ 

οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοί, Ἕλλην: ὤν, ἠναγκάσθη περι- 
πιοῦ ενει Τΐτας σ/πο [υγας] πν τα πας, Α “Ατεεῖς 1Ρεῖπᾳ, ΄γΑ6 οοπιρε]]θά {0 Όθ 

τμηθῆναι. 4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους "ψευὸ- 
οἰτοιτασῖςεᾶ ,) απᾷ [0Π]5] οη αοσοαπῄ οἱ {πό «“Ὀχοιρ]ῦ “π 5οἑοα]θιί] 144]εΘ 

/ / - - ΄ 

αδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν 
Ἀρτείλχεη, πΊο οαπιθ ἵη Ὦ βΒίθαΙἩ το βρ7ους 3ξγορᾶοπι 
: »ν μ - - ον. » 
ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἔν χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς κακαδουλώ- 
χοιχ ὙλίοἩ πεἼἸατο Ἱἵπ ΟἨπτῖςε 7οβαβ, παί ᾖτΒ πε ταῖραε Ὀτίηρ 

σωνται"' ὅ οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, 
ἀπίο Ῥομάββθ; Το ΠΊοπα ποῦ Θγεη 4ος απ ους ἀἱᾶ πιο γ]εΙά Ίπβυυ]εοῖοα, 
[ῃ ε »λ - π/ ΄ ῃ - ῃ 
ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαµείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 6 Απὸ 
ἴμαί πρ ται ο ἴπο ρ]αά ὑἰάίπρε παὶρΏῖ οοπὔΊπαθ πτἩ Ἅγοι. 3Ἐτοπι 

δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι, ὁποϊοίποτε ἦσαν οὐδέν 
Ῥαις ἴωοςθ τεραῖεᾶ ο Ὀο βοπιεἰΒῖπα, ὙΏβίβοετες πε Ἠθτο πο 

’ ΄ ΄ 

μοι διαφέρει; πρόσωπον αθεὺς ἀνθρώπου οὗ λαμ- 
{ο ὅππρ Ίπια]κος "ἀἱβοτεπορῬ : [πε]  ἍµῬΡΕΙ5ΟΠ. 3ᾳοᾶ  οξἍπιαη ᾖδποῦ “ἄωροΒ 

΄ . ε -” ΔΝ ΄ . 

βάνει' ἐμοὶγὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, Ἰ ἀλλὰ 
Βοοορῦ; ΣΟΥ Ίο πι ᾖμοςθ οξτοεραίο ποϊλῖπσ οοπ{θγτθᾶ ; ταῦ 

τοὐναντίον, ἰδόντες ὅτι πεπίστευµαι τὸ εὐαγγέλιον 
οἩ ἴ]Ἠο οοπ{σΑΣΥ, Πανίης 5εεπ ἴπαῦ Τ Ἠαγε Ῥθεπ οπἰτιβἰεᾶ πΙζἩ {Πο ρ]αά ἱᾷίημβ 

- . 2 ΄ ΄ -- - 

τῆς ἀκροβυστίας, καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς' 8 ὁ 
οἱ {πρ αποϊτοιτης]δίοἩ, αοοοτᾶἰπρ θα Ῥοΐος [115] οἳξ ἴμθ οἰτοαπιοϊδίοἩ, (Ἠε 3νν]ιο 

3 μ Γ ο . 

γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς, ἐνήργη- 
1{οχ πΦχοαρηί ᾖἾπ Ῥετες 4ος αρυβυ]εςΏίρ οἳ ἴπθ οἰτουιπιοϊείοιπ, Ἱτοιιμῃῖ 

σεν "καὶ ἐμοὶὶ εἰς τὰ ἔθνη Ὁ καὶ Ὑνόντες τὴν χάριν τὴν 
8]5ο 1π πιο {οπατᾶς {Ἡρ πηΤΙΟΠ5) απᾶ Ἠαγίηρ ΚΠΟΠΠ πο Ἅµρτασο πΠίσα 

δοθεῖσάν µοι, Ιάκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ "Ἰωάννης, οἱ δο- 
85 Ρίτεη {ο Της, φαπιες Απά Όεριαβ απἀ 1οπ», ἔπο»θ Τε- 

κοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ 
Ῥαϊθᾶ Σρί]]ατα 11ο ”0ε, [1Πθ]τὶραί Παπᾶς 31Παγ "ρανο 5ἱο ὅπιο Ἰαπᾶ "Βατπηῦα» 

κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς ἳ εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ.δὲ εἰς τὴν 
108 3{ε]]οιθΕΙΡ, ἴ]αί Ἅπο [ΕΠποι]ά ρο] ἴο ἴχθ Πβ{ΙοΠ8, απᾶ ἰπΠθύ {ο ἴπο 

περιτοµήν 10 µόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ 
οἰτοιπηςϊδίοι : οΏ]γ 18 Ῥοος τπαῖ ντο ϱ]ιοιι]ά τοπιθπιῤρος, π/Ἠῖοῖι 

καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ. τοῦτο ποιῆσαι. 
5ρ]5ο “1 ὅπας 5ἀϊ]ϊρεπί Ίτενγ “μϊῖπρ ῥᾖἴοᾶο, 

11 “Οτεδὲ ἦλθεν "Πετρος! εἰς ᾽Αντιόχειαν, κατὰ.πρόσωπον 
Ῥιαῦ πηρα ομππθ ἍΕείεγ το Απιλασα, το [1πε] Εποθ 

αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσµένος ἦν. 19 πρὸ.τοῦ γὰρ 
Πῖπι 1 πκἑοοᾶ, Ὀθοβιβθ , {ο Ὦε οοπᾶθιαπεᾶ ο γ/ΒΒ: ΣΟΣ Ῥοΐοχε {ηαῖ. 

ἐλθεῖν τινας ἀπὸ Ιακώβου, μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν’ ὅτε-δὲ 
30ΑΠΙΘ Ἅ180πΙθ ΤΟΠ «ἆ8π6β, ππνἩ ᾖ1πθ πβῦΙοης η ναθοεαΊπςρ; Ὀμῦ ν/πει 

πήλθον ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν», φοβούμενος 
"λεν σαπ1Ε, 9 Ύνεις ἀγανίπρ Όμοῖς απᾶ Ίνας δεραταίηρΡ Ππιβεὶξ, ὈῬοῖηρ αἴτω]ὰ ο 

περιτομῆς' 19 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ οἱ 
9ποβε οἳ [116] οἰτομπαοϊδίοἨ ; Άπᾶ οοπ]οἶπ{]γ ἀϊβδεπιρ]θᾶ νηζ Ἠῖτα αἶςο ἴ]θ 

λοιποὶ Ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχθη αὐτῶν 
χθβΏ οἳ [116] Φ6π/ς, Βο ἴΠαῦ ετπεπ ΆΒΗΓΠΑΡΩς ἍἨ/Α5 οβτΓΙεᾷ Ανα "πείς 

τῇ ὑποκρίσει. 14 ᾽Αλλ’ ὅτε εἶδον" ὅτι οὐκ.ὀρθοποδόῦσιν 
1ο ἀϊρεϊπια]αῦίοπ.” Ῥιῦ Ὕνπευ 1 ρα ἴλμαῦ ἴπεγ πα]]κ ποῦ αρεϊϱαΏ]γ 

πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ σον εἶπον τῷ ΣΠέτρῳ!ϊ 
βοσοτάῖηρ {ο ἴπθ τχαία οξ {πο ρ]αάᾶ Πάϊπρα, 1 βαὶᾶ νο Ῥοϊΐος 

4 -ἵ- ὁτ. χ κἀμοὶ ΙΤΙΣΨ. 
σ Κηφᾶς Ο6ρΠ88 ΠΤΤΙΑΥΓ. π ᾖλθεν Ἠθ οὔπ1θ τς, 

Σ Κηφᾷ ΟερΏαθ Ι.ΤΤΤΑΙΓν 



π, ΤΠ. αΑΙΑΤΙΑΝ ΑΒ. 

ἔμπροσθεν πάντων, Εὶ σύ, ᾿Ιουδαῖος ὑπάρχων, ἐθνικῶς 
Ὅοξοχο πῇ, 1ΐ ἴποι, Ἅ-α 946 αρείηρ, πΑΡΙΟἩ-]Ἴ]ςο 

σζῷς καὶ οὐκ ᾿Ιουδαϊκῶς,! Ἰτίι τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἴου- 
1νοβῦ απᾶὰ µτποῦ ΠεπνΙΡΗΙγ, ΣΥ ἴπο ππῦῖοηβ ἀοξθῦ ἴποι οοπαρο] ἴο 1α- 

δαΐζειν; 15 Ἡμεῖς φύσει ᾿ἹΙουδαῖοι, καὶ οὐκ. ἐξ ἐθνῶν ᾽ µ ᾿ ; 
ᾷαῖσοῦ Με, 3)γ ὁπηίατθ Λ3ή6Π8Β, Απᾶ µτποῦ 3οξ [5116] Τιβίσουβ 
« ’ ” ΄ 8 “ ὃ - ” θ ) ” 

ἁμαρτωλοί, 16 εἰδότες " ὅτι οὐ.δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων 
1ΡΊΏΠΘΤΑ, Ἐποπῖηςρ ᾖ{ἰπαῦ 316 “ποῦ 5]τιβΙβεά ὃς πππα ὮὉΥ ποΚΕ 

νόµου, ἐὰν.μὴ διὰ πίστεως Ῥ]ησοῦ χριστοῦ,' καὶ ἡμεῖς εἰς 
οξ ]μνν, Ῥνυς Ἰἵπτουιρα {ἀαἰθ οἱ ἆθδας Ομτῖςῦ, 15Ο  Ὑθ ος 

χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως 
Ομτὶβῦ 16βιβ Ῥε]1ογοᾶ, τοῦ πνο χαϊρλύ ο ]πβδμβοᾶ ὃν «αι 

ριστοῦ, καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόµου’ «διότι ἀοὐ.δικαιωθήσεται 
οἑ ΟΠ, απᾶ ποῦ Ὦ ἨὙποχ]κα οξ]απ; ἍΎὌθυμαβθ ἍβΠπ]] πού ο ]α5ύϊβοά 
.] ” ΄ 1 -” {ῥ 17 α) δὲ ὅ γ δ θὴ 

ἐξ ἔργων νόμουϊ πᾶσα σάρξ. εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι 
ὮὍν ποτκβ οἳ 14 ΑΏΥ  Ἡθβῃ, Μου 1 κοεοκἰπς το νο ]αει1βοά 

(158. 11) 

ἐν χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμάρτωλοί, 
1π ΟἨτίθῦ το -3γγοτθΕοππᾶ "α]όο 101Υβ6ΙΥθ6 ΒΙΠΗΕΙΕ, 

ἁμαρτίας διάκονος} μὴ.γένοιτο. 18 εἰγὰρ ἃ κατέλυσα 
"ποξ δι ᾖΣππ]βέοτ 2 ΜΑΥ Τὸ ποῖ ο | Έος 1 ππαῦ 1 {πτειυ ἄοππ 

ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸὺν Σσυνίστημι.! 
άποθςο ἐπῖπρε πραϊπ 1 ραῖ]ά, Ώ ΙΓΑΏΒΡΙΕΒΑΟΣ  1Π7ΡεΙΕ 1 οοπδῦ]υπ1θ, 

19 νο γὰρ διἁ νόµου νόµῳφ΄΄ ἀπέθανον, ἵνα θεῷ ζήσω. 
ος {Πτουρ]ι Ίαν το Ίων ἀἱεᾶ, {λα ῦ (ο ἄοᾶ 1 τιαΥ Ι1πο. 

20 ον συνεσταύρωµαι’ ζῶ.δε, οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ 
οΟητῖςυ ΙΙ Ἔατε 3ρθθη “ογποϊῃθᾶ Συιζ, γοῦ 1 πε, πο Ίοπηρεγ 1, ΤῬαί ἼϊνεἙ 

ἐν ἐμοὶ χριστός' ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει 
5 Ἴπθ Οητῖοῦ: ΌῬαῦ ὑμαῦ ΨΠΙοἩ ποπ 1 πο ἵπ ἍἨθρι, ᾖπ Σαἳνα 

ζῶ τῇ Ὁτοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ,' τοῦ ἀγαπήσαντός µε καὶ παρα- 
1 1ϊνο, ἴπαί οἑ {πε Ὀοπ οἳ ἀοᾶ, πο 1οτεᾶ χηθ Απᾶ β8νο 

δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ εμοῦ. 21 οὐκ. ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ" 
πρ ἨήηβθΙξ 14ος πρ, 1 ἆο πού 5εῦ αβ]ᾷθ ἐπθ βΡταςθ οξ ἄοᾶ; 

εζραὶ χριστὸς 
[18] ἴπεα Ομτὶεί 

εἰ γὰρ διὰ νόµου δικαιοσύνη, ἅἄρα Χριστὺὸς δωρεὰν 
Ίοτ ἴξ Ίἵπτουιρα Ίαπ τἱρΏίοοπβπθββ 8], ἴπεαι Οπτίθυ Ἆξοι “πουρΏῦ 

ἀπεθανεν. 
αᾳἱοᾶ. 

9 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν Ἱτῇ ἀληθεί 
Ο ΒοπΠ8Θ168 (β]8[ΙΩΠ8, ὙἍπο του Ῥοπ]1{σλεᾶ, “πο ἍῥδιταῦἩ 

μὴ πείθεσθαι»! οἷς κατ᾿ ὀφθαλμοὺς ᾿Ιησοῦς χριστὸς προε- 
ποῦ 0ο 300672 -Ἴψ/ποβο “Ώ6ίοσθ 6708 1εβαβ Οπητὶαῦ ὙνΓθΒβ ορθπΙγ 

γράφη ᾖ{έν ὑμῖνὶ ἐσταυρωμένος; 3 τοῦτο µόνον θέλω μαθεῖν 
Βοῦ ΓοτῦἩ ΑΠΠΟΗΡ τοι-- ογμοῖΏθᾶ ὃ Τη18 ουΙσ 1 τπ]β {ο ]θατΏ 

» , « ο. α) ” ΄ 4 ” 3 ΄ Ἁ ” 2 ιά 

ἀφ' ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόµου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε, ἢ ἐξ ἀκοῆς 
ᾷτοπι τοι, Ὦσ Ἅποικ οξ Ιαν πο ὭΒρὶτιῦ τεοθῖγο 59, ΟΥ Ὦγ περοτύ 

πίστεως; ὁ οὕτως ἀνόητοί ἐἔστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι, νῦν 
οἳ Τα 2 8ο ΒΘΠΒΘΙΘΒ8 8410 7ο2 « Πααῖηρ Ὄομαα Ἅᾗᾖπ Βρἰχϊ6, τιού; 

σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε, 4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; εἴγε 
Ίπ Π98Η ατο γο Ῥεΐηρ Ροσξεοῖεᾶ ἳ Βο ππβΏγ ΌΒίπρβς ἀἱᾶ γο ϱα/ξετ {π ταῖπ 18 Ιπᾷθθᾶ 

καὶ εἰκῆ. ὅ ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ἡμῖν τὸ πνεῦμα, καὶ 
8]50 Ίπ ναῖη. Αθ π]ο {ΠθχείοΙθ ΑΠΡΡΙΙθ8 ἵογοι ἴπθ' Βρὶτ]!, πσιτε] 

ἔνεργῶν δυνάµεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόµου ἢ ἐξ ἀκοῆς 
Ἡοίκς Ἅν/οσῖϱ ΟΕ Ῥοποῦ ΑΠΙΟΠΡ σοι, [18 15] υγ που οξ Ίαν ος Ὁσ τεροτῦ 
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ποῦ αρτϊρλΏι]γ Αοοοχᾶ- 
1πρ.Το {πο ἐγαῖτ ο ἴπφ 
Εο»Ρε], 1 επὶᾶ υπ{ο Ῥο- 
τοχ Ῥεξοτο (λεπι α]], 16 
ἴποι, Ὀοΐπρ Αα σετ, 
11ποβί αξἴοτ ἴπο ταβπ- 
πχ ος θπίΙΙ6Η, απᾶ 
ποῦ. 88 ἆο ἴμο ὦθπε, 
ΤΝΊΥ οοπιρε]]οβί ἴποα 
{19 ἀοπί(]εΒ {ο 11τ9 Α6 
4ο ἴ]1θ ζεπςῦ 15 Ίο 
ΊυΠο ατε ζεπνο Ὁσ τα- 
ἴπτθ, Απά ποῦ ΒΙΏΠΕΓΘΒ 
οἳἑ ᾖΤΠθ επίί]εβ, 
16 ἀποπίπρ ἴπαῦ 8 
ΤΩΒΗ 18 ποῦ 1αβίΙΠοᾶ 
119 ποτΚΒ ο ἴ]πο Ίατγ, 
υπύ ὃν 119 {αν ος 
ύοδας ΟἨτῖδί, 6Υεη πθ 
ηιιτο ωο]ἱθγοά 1η ἆθθιβ 
Οσῖςί, ἐπ πο ταὶρ]ς 
ο Ἰπςμ]πεᾶ Ὦγ ΊΤπο 
ΞΑΙἵΏ σὲ ΟἨ1Εί, οπιᾶ 
ποῦ Ὦγ {πο ποτκς οξ 
1Ἠο Ίαπν: Έοτ Ὦγ ἴ1οθ 
πγοτ]Ε οξ πο Ίαν επα]] 
πιο Ώ6βἩ Ὢοθ ἠυβ{]βεᾶ. 
17 ΒἙυιϊ α, πΠΙ]θ πο 
58ο] {ο Ῥο ]παμῖβοᾶ Ὦγ 
Ομγίρτ, Ὑπθ ουχκοε]τεΒ 
Λ]50 4το Σουπᾶ 8ΙΠΠΏΟΓΕ, 
{8 ὑπεχεξοχο ΟΩτ]βί 1πθ 
πηϊη]νίθχ οξ δη οά 
ο ας 18 . ες 1 

υ1]ά αραῖη ἴμο {λίπρ9 
πνΏῖοα Ἰ ἀεδίτογεᾶ, Ι 
ΤΏΑΚΘ ΙΩΤΒΕΙΕ Αα ἴτιηδ- 
Ετθβςσογ. 19 Έοτ 
τητοιρ]ι πο Ίαν ασα 
ἀθβά {ο {πο Ίανν, ἰπας 
1 ταὶρΏῦ γε απίο αοᾶ, 
20 1 απι ογυοῖβεᾶ σης 
Οησῖρί : πετοτίπο]εβΒ Τ 
Ἡγε; γεῦ ποῖ 1, Ότο 
Οπσῖβς Ἠπτεί] Ίηπ πιθ: 
Άπᾶ ἴἨπθ 16 ππίος Τ 
Ώουν Ίΐτο ἵπ ἴ]λο ΏεβἩ Τ 
1ἱνθ Ὦγ ἴχιο Σα οξ 
4Η9θ Βοη οξ ἄοᾶ, ππο 
1οτεᾶ 1ηθ, οπᾶ ρατθ 
Ἠ]πιβθ]ε 2ος ππθ. 21 1 
ο ποῦ {ταείταίο 1ηθ 
Ρταςθ οἳ ἄοᾶ: 1ογ 
χ1ρΏἴΘΟΙΕΠΘΒΒ ο07π6 Ὁν 

ᾳ 19 Ίανν, πει ΟἨτ]εῦ 18 
ἀερᾶ 1η ναίη. 

ΤΠ. Ο 2οο]5Ώ ας]8- 
Ίἶαπς, ο Ἠαίη ῶθ- 
πυ]νοπεᾶ γοιι, ἐπαῦ τθ 
ΕΠου]ᾶᾷ ποῦ ϱ9ῦεγ {πο 
τταίἩ, Ὦείοτς ἩΥ/ΠΟΒΘ 
εσες ὕεβας ΟΠἨσΙ56 Ἠσίπ 
Ὄεευ οπνἰᾶεπι]γ κε 
ΣοτίἩ, οτασ]βεά ΑΤΙΟΠΡ 
ψουδ 2 ΤΗ οπ]γ 
πνοα]ᾶ Τ Ίθατπ οἳ το, 
Ῥεοεϊνοᾶ σε ἴ1ο Εβρ 
ὮΥ ἴπο ποτκς οἱ ἴμθ 
181ν, ΟΣ ὮΥ ἰπο Ἠεατίης 
οἳ Σαμ 9 ὃ Ατθ Τεβο' 
4οο11βη 2 Ἡρτίηᾳ ἜῬε- 
μιη Ίπ ἴμο ΒρἰτΙῦ, 8Γ9 
ἩὙθ ποπ τιβᾶθ ρετῖεοῦ 
Ὦπ ἴἨο ΏοξἩΠ. 4 Ἠατθ 
Ὑθ εαΏετρὰ 8ο ΤΊΒΠΥ 
ἀπίπρα ἵπ ναῖπο Ἡ ο 

7 καὶ οὐχ (οὐκ ΊτΑ) Ἰουδαϊκῶς ὁῇς ΙΤΊτΑ. 1 πῶς ΠΟΥ αΙΠΤΤΓΑΥ. 5 -|- δὲ Ὀυῖ (κπονίηρ) 
αι ττατ’. ὃ χριστοῦ Ἰησοῦ ππτ. ο ὅτι υΤΊτΑ. 4 ἐξ ἔργων νόµου «οὗ δικαιωθήσεται 
ΟΙΓΤΙΑΝ 5 ἄρα1. Γ τες (γεαᾶ ΟἨτὶκὺ [18] μεη ἆνο,)1, Εσυνιστάνω αΙΤΤΤΑΝΤ. Ἁ τοῦ 
θεοῦ καὶ χριστοὺ οί ο απὰ Οὐτὶδῦ τι. Ἅᾗ --- τῇ ἀληθείᾳ μη πείθεσθαν ΘΙΤΊΤΑΥΝ. -- ἐν 
ὑμῖν ΙἨττΑ. 
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Ὅε γοῦ Ἱπ ναὶπ, -δ Ἠς 
{Ποτεξοτο ἐπαῦ πιϊπ]- 
υρτεί] {ο σοι ἴπο δρ]- 
τὶς, απᾶ υγοτ]κοῦἩ ταῖχα- 
οἷ6β απποπᾳ 7ο, ἄοεί] 
Ἱο τὲ Ὁσ ἴπθ ποτ] οἳ 
ἴπο Ίεπν, ος Ὦγν ἴπο 
Ἡοθητίηπς οἳἑ «αμ 2 
6 Ἐτεη απ ΑἈτηπηπι 
Ῥε]ενοᾶά ἄοά, απᾶ, 18 
ΝΙΘ8Β  αοσοιπ{θᾶ ο 
111πι {ος τρ ὐροαβΏΘΒΒ, 
7 Ἐπου γο ἴπεχεξοτο 
τλαῦ Που νηῖοη αγθ 
ΟΕ ΕΑ191, Άιθ ΒΒΠ1θΘ 3τθ 
119 ολμ/]άτεη ο. Αυτα- 
Ἡαπα. 8 Απᾶ ἴπο εοτίρ- 
ὕπτο, {Ξοτεεθεῖηπρ ἴλπαῦ 
ᾷοᾶ ποι]ᾶ Ίαβδυξγ πο 
Ἠεαίλεπ {Ἡτοιρ]ῃ Εα1{Η, 
Ῥτοπο]ιθᾶ -Ὅθίοτο 1ηθ 
Εοβρο] ππίο ΑὈταβαπι, 
Φαψίπρ, Τα ἴμοῬ απο]. 
β]1 ἈβῦΙοΏΒ ο Ὦ]οββεᾶ. 
9 Βο ἴποπ ἴἨεγ πυἩΙομ 
Ὦο οἳ Εα1{Ἡ απο Ῥ]οββεά. 
πα ἀ«αηέαΙ ΑΡτη- 
Ἠαπῃ. 10 Ἐος 88 ΠΙΛΩΥ 
88 8ΧΘ Οἱ ἴ]οθ πγοσ]κς ος 
Ὅμο ]ασγ χο απᾶετ ἔπθ 
οπχνθ; ος 15 Ἰς ὦτὶϊ- 
ἔοπ, Οπχβεᾷ ἐξ ΘΥΘΤΥ 
9π9 Ἰλμαῦ οοὐπποίη 
ποῦ Ίπ α]] τἩῖηΏρς πυπ]ο]ι 
Άχθ πτ16{θη 1η Τη Ῥοο]ς 
ΟΕ πο Ίατγ ὕο ἆο ὑπεπα, 
11 Βαή ὑπαί πο πηβη 18 
ἀπςβρὰ Ὦγ ἴἨο Ίαπ 
1π ἴμθ αἱρῃῦ οἳ αοᾶ, τἓὲ 
ἶ6 ονἰᾶεπῦ: τος, : ΤΗ9 
ἀπβῖ βηπ]] 11το ο Μα1(Η. 
12 Απᾶ πε Ίητν 18 ποῦ 
οἳ ξα1ὐ: Ὀα6, Τ1θ πια 
Ἠλαῦ ἀοθύΏ ποπα εΏε]] 
Ί1νο Ίπ {πθτα, 19 Οητ]εί, 
ἨαῦἩ τεᾶθεπαθά 15 Έγοπα 
{Ώ9 οτβε οἳ πο Ίαν, 
Ὀεῖπρ πιβᾶθ ϱ οτβθ{ΟΓ 
πβ: Σοςχ 19 18 'τιύθεηυ, 
6αταθᾶ {8 6ΥΘΣΥ 9Π6 
τπαῦ ἨἩππρείαῃ οᾳἳ α 
ῶχθοθ: 14 ἴπβῦ Ἅᾖἴπο 
Ῥ]θββῖπρ οἳ ΑΡτολαπα 
χω]ρΏξ ϱ60ΠΙ6Θ ΟΠ 1ῃθ 
αοπιι]θι ἴἩτοιρ] αἆε- 
808 ΟΗΣΙ5Η: Ίἴπαῦ πο 
τηϊβΏῦ τεορῖτο ὑπο Ῥτο- 
πηῖδθ ο 1ἴπθ. Βριϊς 
τἩτοιρῃ {α1μμ. 

16 Ἐτείμτοη, 1 Εροβ]ς 
β1ἴθγ ἴἩο ΤΩΒΏΠΟΣ οἳ 
ΊηΘΏ; ΤΠοπρΡΗ ᾖἴ ὅε 
Ῥαῦ ἃ ΤΠΡΠ)8 οοΥθηΡΠΜ, 
πεῖ {γ ἓέ ὂε σοπΏσπιεᾶ, 
Πο ΠΠ8Ώ δαππυ]]είΕ, 
οὗ αἀάειη Ἰπετθῦο. 
16 Νου {ο Αταµαπα 
απᾶ Ἠ]β βοθᾷ Ἱπετο ἴπθ 
ῬΤΟΠΙΊ88Β πηπᾶθ. ἎἈἩθ 
βαΙ{Π 1ιοῦ, Απάᾶ {ο 5θεᾶς, 
95 οἳ ΤΙΗΥ; Ὀαῦ 88 
Ὁξ 9Π86, Απᾶ ἴο ἵηπγ 
ρεθᾶ, Βίοι 18 ΟἨτ]αῦ, 
17 Απᾶ {Π151 βαγ, 1ἐιαί 
ἔηπο οογοπαη!, ἰΠαῦ γγαβ 
οοπΒγπιεᾷ ὮῬθΐοτθ οξ 
ο 1π Οπτ]βῖ, {πο Ίαση, 
πν ο πας Μοατ Ώπη- 

κ νὶοί εἶσιν 11. 
πᾶσιν ΊΏ α]] {Ππρ8) τττ. 

α ὅτι γέγραπται 1ΤΊτΑΥΓ. 
ὅ--- εἰς χριστὸν ΗΤΤΑ. 

ΟΙ ΤΊΤΑΥΓ. 
5 ἀλλὰ πτ, 

:νόμος οὐκ.ἀκυροῖ, εἰς.τὸ καταργῆσαι 

ΠΡΟΣ ΓΡΑΛΑΤΑΣ. 111. 

πίστεως ; 6 καθὼς ᾿Αβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη 
οἳ Σα (πρ τει 55 Ατομα Ῥο]ϊενοᾶ αοά, απᾶ 1ΐ πγαε τθο]κοποθᾶ 

αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. Ἰ γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, 
το Ἠϊτα {ος τβΗἴΘΟΠΒΠΘΡΒ, Ἐποπι ἴηεπ {παῖ 11εγ ἐλαῖ οἳ Σαϊτα 

οὗτοί Χείσιν υἱοὶὶ ᾿Αβραάμ. 8 προϊδοῦσα.δὲ ἡ γραφὴ 
{ατ6], ἴμοκθ 96 8ΟΠΒ οἳ ΑὈσαματη; Άπᾶ "Εοχρβροίπρ 1119 3εοτρίατο 

ὅτι ἐκ πίστεως δικαιο τὰ ἔθνη ὁ θεός, προευηγγελί- 
ππαῦ ον «αι Ἀαβῦ1βθα "9Ἡθ Πα[ίοΏβ Ἅ3λᾷοᾶ, Ὦθξοσθ απποπχισθὰ ρ]κά 

. ο] κ Α “ 12 λ , Πμ Δ ΄ 
σατο τῷ ᾿Αβραάμ, 'Οτε Ιἐνευλογηθήσονται! ἓν σοὶ πάντα τὰ 
μαμα Το ΑΡταμτη: ΒΗΑ]1 Ῥθ Ῥ]θεεεά  Ἂᾗπ 1 αἲ Ἅᾖ1Ἠθ 

ἔθνη. 9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ 
ΤΩΡΙΟἨΒ, Βο {ληῖ ἴμοβο οἳ Σ810Ἡ. Άτοθ Ῥοΐπρ Ῥ]θββθθά ση {πο Ῥο]μοτίηπς 

᾿Αβραάμ. ᾿ 10 ὅσοι.γὰρ ἐξ ἔργων νὀ ἰσίν, ὑπὸ άρα ραάμ. «Ὑὰρ εξ ἔργων νόµου εἰσίν, ὑπὸ κατάραν 
ΑΡΣΑΠΒΤΗ. ΈΟΥ 458 ΠΙΒΏΥ 88 οἱ Ἅποῖκ ο] Ἅᾖ8ἴθ, ἸΠπᾶθς 8 ΟΙΤΒΘ 

΄ (η) . . 

εἰσίν γέγραπται.γάρ."' Ἐπικατάρατο  πᾶς ὃς οὐκ ἐμ- 
ΑΘ, Έοι 1ὔ 88 Όεοα πντ]τίθη, Οπτβοᾶ (1β] 6γεσγοπθ πιο "ποῦ Ἰ4οφα 

ἔνει Πἐν' πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἓν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόµου, 
οοπίΊπαφ Ίπ αἲ] ἐπίηςα πη]ο] Ὠδγε ὈθεἨ πτιυίθη Ίπ ἴἩθ ουκ οξίῃπο ' Ίαν 

τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 11 Ὅτι.δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται" 
Ίο 4ο ἍΊποπι. Βαΐ ὑμαῖ 1π ν]τίαθ οί Ίν το οπθ 18 Ρείηρ {αβι]βεᾶ 

παρὰ τῷ θεῷ  δῇῆλον' ὅτι ὁ δίκαιο; ἐκ πίστεως ζήσεται" 
τη. ἄοά [18] πιαπἰΣᾳ86; Ῥθσπμςθ {πθ ᾖ1πςί ολα Σαζα ΡΏΑ]] Ἠτο: 

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ.έστιν ἐκ πίστεωο, ΦἀλλΊ ὁ ποιῆσας 
Όπυ πο Ίαπ 18 ποῦ ο Σα101/ Ῥαῦ, ᾖἴπο Ἅγγπο "άῑᾶ 

: αὐτὰ Ῥᾶνθρωπος! ζήσεται ἐν Ἅκαὐτοῖς. 19 χριστὺς ἡμᾶς 
3/ῃοςο Σ[Πῖπρ8 1ΤΗΛΠ. ΒΗΦ11 11ο Ίπ ν]τύπο οἳ ἴποθπη. Οπν]ες 8 

ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόµου, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν 
χβηκοπιοᾶ ΤΤΟΠΙ ἴπο οπχε οξ {πο Ίαπ, ἍἈἹανίπρ Ώθοοπιθ Ίος ᾽ τβ 

κατάρα αγέγραπται.γάρ,' Ἐπικατάρατο πᾶς ὁ κρεµά- 
8 611506, (4ος Τν Ἠα8 Ῥεοῃ πτ]ίαπ, Οπταθᾶ Π1β8] θπεχγοπθ ππο Ἠππρβ 

μένος ἐπὶ ξύλου 14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Αβραὰμ 
οἳ ϱ ἴχοῬ,) 1παὺ ο ἴπο παβίοηπς πο Ὀ]οβθῖηπς οἳ ΑΌταπαπα 

γένηται ἔν Σχριστῷ Ιησοῦ,! ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύµα- 
πηὶρηῃ οοπιθῖπ Ολτ]εῦ Φεβαβ, Ίἵπαῦ ἴλο Φχοπαίβ οἳ ἴλθ Βρὶτὶξ 

τος  λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως. 
π/θ πα]ρμῦ χοσθῖτο ἸΏτουρ] . Ξβ1ἱΗ. 

16 Αδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω, ὅμως ἀνθρώπου ) Ύ 
Ἔτοίμχεηῦ, (βοοοτᾶ]τρ ο οἳ ππη 

κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετε ἢ :᾿ἐπιδιατάσσεται. 
Ἀ, οοπΏγπαιθᾶά οογεπαπῦ ΠΟ Ο1ἨΘ κθίβ αβῖᾶθ, ο5, 8448 ὑπετεῖο, 

16 τῷ δὲ Αβραὰμ ἐῤῥήηθησαν!. αἱ ἐπαγγελίαι, καὶ τῷ σπέρµατι 
Ῥαῦ ἴο ΑΏχΑΠΒΠΙ  ἍἨΟΤΘ 5ΡΟΚΟΠ πο ΤΡΓΟΠΙΙβ68, βπᾶ , το 3ςεεᾶ 
- Δ - ” , 

αὐτοῦ" οὐέγει, Καὶ τοῖς σπέρµασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, "ἀλλ 
118: ἍἸ9:49868 ποῦ 587, Απά το 5οοᾶς, 38 οἱ ΤΠΒΠΥ; ταῦ 
τ η. σε / Ν -- ΄ ε/ ” πλ, - 

ὡς ἐφ᾽ ἑνός, Καἱ τῷ .σπἑρματί.σου, ὃς ἔστιν χριστός. 11 τοῦτο 
88 οἳ οπΠ8, Απά νο {η 5οθᾶ ; "πο ᾖ1Β Ομτ]αεῦ, 3ΤΠΙ8 

δὲ λέγω, διαθήκην προκεκυρωµένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ Τείς χρισ- 
αποῦυν 1 5.γ, Π16] οοτεπαπῦ οοπβγπιρᾶ Ῥεξοχεπαπᾶ Ὦψ 4οᾶ {ο Οπτ]εῦ, 

τὸν! ὁ μετὰ Ὑέτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα! Ἅγεγονὼς 
ο "πΕίος 1779ϱΥΒ Άβοαχ ἸΠαπᾶτθᾶ "απᾶᾷ Σιαϊτίψ  Ἀνηπῖοα "ὐοοῖς ΄ΡΙποθ 

τὴν ἐπαγγελίαν. 18 
Β0Ο 88 ᾖὕο τηαθχε οἳ πο εξεοῦ ἴπθ Ῥτοπαϊςθ, 

Ώιη 1 απιβΡΘΑΚΙἨΠΡ,) 676Ἠ. 

ῳ 

ει 

1] ἄοεβ ποῦ απηυ] πε 

πι -ἵ- ὅτι ἵηαῦ αὐτττΑα τν. π--. ἐν (γεαᾶ 
Ρ ---. ἄνθρωπος (}εαᾶ ὁ ποιήσας Ίθ π/πο ἀῑά) 

τ ᾿]ησοῦ χριστώ Ττ. 5 ἐερρέθησαν 11ΊΓΑ, 
π τετρακόσια καὶ τριάκοντα ετῃ ΗΤΊΤΑΥΗ, 

1 εὐλογηθήσονται Ἐ. 
ο ἀλλὰ Τττ. 
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ἂρ ἐκ νόµου ἡ κληρὀνομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας' 
Ἕο Ὁν Ίαν ᾖ{ρε]ίπο Ιππεσίίαμος, Π8 μη Ώο Ίοησες Ὦγ Ῥγοηλϊςθ ; 

τῷ-δὲ Αβραὰμ δι ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός. 19 τί 
Ῥαῦ {ο πο ο ἠμτοιρῃ ΌῬτοηιῖ5θ να ος [10] λοᾶ, ην 

οὖν ὁ νόµος; τῶν παραβάσεων χάριν απροσετέθη,! 
Όμοπ {ο Ίβο 

ἄχρις οὗ ἔλθῃ 
ππυ] ΕΠοπ]ά Ἠπτο οοπ1θ ἴπθ θεά 

διαταγεὶς δύ ἀγγέλων ἔν χειρὶ µεσίτου. 30 ὁ.δὲ 
λλες Ὅεοι οχγἀρ]ποθᾶ Εν ΆΑηΏρε]. ᾗἹπ ὑπαπᾶ 1 πιεάΙα{οσ”. Επί ἴπθ 

μεσίτης ἑνὸς οὐκ.ἔστιν, ὁ-δὲ.θεὸς εἷς ἐστιν. 
Ἀιθα]αΐίος 3οξ”οπο ᾖ35”ποῦ, Ῥαῦ 4οᾶ 3οπο Ἅᾖ}18Β, 

21 Ὁ οὖν.νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν Στοῦ θεοῦ!; 
Τηο Ίαν ποπ [5 15] αν η] Ῥτοπαδθβ οξ ᾷοᾶ ὃ 

ἡ γένοιτο' εἰ γὰρ ἐδόθη Σόμος ὁ δυνάµενος ζωοποιῆσαι, 
Αγ Ἰὑ πούῬο! ΈοτΙ πας ρίντοη 8 ΡΩΣ πβ5 8019 το ααισκατν, 

ὄντως "ἂν ἐκ νόµου ἦνι ἡ δικάιοσύνη' 3232 ἀλλὰ συνέ- 
1πᾷθθᾶ Ὃν απ ποα]ᾷ Ἀπτο Όθοιτ το ος, Ῥραῦ 3επαυ 

κλεισεν ἡ Ὑραφὴ τὰ.πάντα Αὑπὸῖ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἔπαγγελία 
αρ 1μΠο 3ποτϊρίατο αἲὶ ἐπῖπρα  παμᾶος βἰπ, "λαῦ ἴμο ο. 

ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ  δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν. 
ὃν ᾖ{Ε. οΕ ἆθριδ Οπτῖςε πα]εΏο θ να 9ο ὐποςδο ἴπαῦ Ῥε]ετο, 

29 Πρὸ τοῦ.δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νόµον ἐφρουρούμεθα, 
ἩῬμΐῦ Ῥείοτθ ςβΠΙΘ 1ΕΑΙΤΗ, ππᾶετ Ίαν πύθ Ὕγοχε ϱαατᾶρᾶ, 

ὑσυγκεκλεισμένοι!" εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι' 
ο. Ὄθεα ϱἩαῦ πρ ἵο ᾖἴἵπε Ρρεϊηπςσ Πηροαί {απ το ο τθτεθ]εᾶ. 

24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς χριστόν, ἵνα 
«9ο παῖ {πο Ίαν Αραῖοτ χοας ἍἨβδΡεοπ[αρ]ίο Ομτῖα, Ἅ{ἰπαῦ 

ἐς πίστεως δικαιωθῶμεν' 35 ἐλθούσης.δὲ τῆς πίστεως, 
ελ ά ΕβΙτα πο ταὶρΠί ο 1μ51ῇοᾶ, Ῥαΐ "Πιωνίηρ 3οοπιθ  πΙΗ, 

οὐκέτι ' ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. 326 πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ 
ηο μεις ππᾶςς α τατοτ ππθ 81θ; ΣΟΥ Αα] Βοη5ς ΟΕ αοᾶ 

ἐστε διὰ τῆς πίστεως ορ σος Ἰησοῦ 37 ὅσοιγὰρ εἰς 
7θ το {πτοιρη 4ΑΊ{Ἡ Ἠτ]ςῦ 19818. ος το 

χριστὸν ἐβαπτίσθητε, χριστὸν ἐνεδύσασθε. 38 οὐκ ἔνι Ἴου- 
Οητῖευ Ἀθτο Ῥαρε]ποᾶ, "Ομτῖεν ᾖ159”4ἱᾶ δραί ́ οἩ. Τπετο 19 ποῦ αἆεπ 

δαῖος οὐδὲ Ἕλλην' οὐκ.ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος' οὐκ ἔνι 
Ἡος «ἄπεεξκ; Ἅπετε ἵ5 ποῦ Ῥοπάπιβη ΤΟΣ ον ΊΠετο 19 ποῦ 

ἄρσεν καὶ θῆλυ" “πάντες! γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἔν.χριστῷ Ἰησοῦ" 
πιβΙθ απά ζΕΙΙΒΊΘ; {ογ α]] τθ οπθ΄ απο Ἱπ Ομ «ἆθβις: 

29 εἰ-δὲ ὑμεῖς  Ἁχριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ' σπέρµα ἐστέ, 
Ῥασ1ξ γο ᾖ{[ατε] Ομτῖςς, ἍᾖΊπεῃ ΑταΏατιΒ πεθᾶ 79 816, 

ἀκαὶὶ «κατι ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. 
Ἀπᾶ ΑβοοοταῖΏηρ ἴο τοσο Ἠοθῖτα, 

4 Λέγω.δὲ, ἐφ Ὅὅσον Ἀχρόνον ὁ προ νήπιός ἐστιν, 
Νου 1 αγ, 10; 38 10ὴῃ 398 πιο ἴπο Ἠθιῖτ ΒΏ επι 18, 

οὐδὲν διαφέρει  δούλου, κύριος πάντων ὤν' 9 ἀλλὰ 
...- Ὦο ἀϊΠετ5 ἔτοπα 8, ο απύσον ΕόποαΕἩ] 5]οχά 30 “α1 1Ρεΐπρ; Ῥαῦ 

ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ οἰκονόμους ἄχριτῆς προθεσμίας 
Ώπάογ αν Ὥθ 5 απά βοπατᾶς απο] ἴπο {τηοῬ Ώθίοσο Ρατ 

τοῦ πατρός. 9 οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νῄπιοι, ὑπὸ τὰ 
ΟΕ ἴΠο {4{ΠεΥ. 8ο 816ο 6, ὙυΠεπ Ὑθ Ἱπετο 1Ππ{ΑΠΡ, Ἀπάᾶοτ ἴηθ 

στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἡμεν! δεδουλωμένοι 4 ὅτε.δὲ ἦλθεν τὸ 
οἰεπιοπίς οξ ἰπθ πποτιᾶ  Ἅίοθ ἍἨο]ά ἵπ Ῥοπάαββε; Ὅαῦ πνηθη οΆπαθ Ίἴμθ 

διχαπβρτοδθίοπς 18οχ ”τπο 3Ἠη]κθ οἱ 1 πας αἀᾶεᾶ, 

τὸ σπέρα ϱ' ἐπήγγελται, 
το ποτ Ῥγοπη]Ίεο Ὠββ Όσοι χηπᾶο, 
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ἄτεᾶ απᾶ {Πῖτίγ τθατΒ 
Αξ{ετ,οβπποί ἀἰκαπυ], 
μαῖ ἴὲ «Που]ᾶ πισ]κό 
{πα Ῥτοπαϊεο οξ ΤΠΟΠΘ 
εΏοςοίῦ, 18 Ἐοτ 1 {πο 
π]ποτ]ύαπορ ὅε οἳ 19 
Ίανν, 1 {δ πο πιοτο ος 
Ῥχοσοίκο : Ῥαύ «αἄσά 
Ρατεῖέ ἐο ΑὈτηῆατα ϱσ 
Ῥγοπαϊςε,. 19 ἨΓΠοχοξοΓθ 
Τπεπ φεγυεί] ἴπο Ίαν 
10 πας αἀάεᾶ Ὀοεσβι«θ 
ΟΕ ἰταπβρτοββίοπϐ, 11 
'πθ 5οθοᾶ εποπ]ά οοπιθ 
{ο νλοπι {πο Ρργοπ15βθ 
πγθ8 τηαᾶς; απά ἔΐ Ίυαθ 
οτἀαϊπεᾶ Ὦγ απρε]ς Ίπ 
πο Ἰαπάᾶ οἑ α ταεᾶῖα- 
{ογ, 320 Νοπ α πιεά]η- 
{ος 18 ποῦ α πιεαϊαίογ 
οξ οπο, Όαί αοᾶ 19 οπ6: 

21 19 [1ο Ίωτν ἔπεπ 
{ ϱραϊπβῦ πο Ῥτοπίϊκοβ 
οἱ 4οάδ ἄοά {οτοῖά: 
Ίος 18 ἴηετο Ὠθὰᾶ ῶεοπ. 
Α Ίαν ρίτεη πΠηῖοα 
οοι]ᾶ Ώατε ρίνεπ 1146, 
ποτῖ]γ τὶρπίεοπβηθἙΒ 
βλοι]ά Ἠαγο ουν Ὦγ 
1Ἠ9 απ. 25 Ἐπι ῦημθ 
βοπ]ρύυµτο Ἠαίαπ οοηπ- 
ο]ιάθᾶ α]] πιπᾶεσ είπ, 
ἐπαῦ ἴηπο Ῥτοπαίδο Ὦνγ 
Σ418Ἡ οἱ ἆθεας Οητὶσς 
παῖρΏῦ Ὄο ῥρίτεη Το 
ἴπεπι ἴλπαί ὮῬε]ετε. 
25 Ἑπί Ῥεᾷοτο 1α1τπ 
68116, Ὑθ Ὑθίθ Ἱερῦ 

"πᾶεγ ἴπο Ίαν επαῦ 
αρ υπίο πο ΕΙ 
ψ/Ώ]οη βΠοα]ᾶ αξίετ- 
πνατᾶβ Ὦθ τενοα]εᾶ, 
24 Ἠ/Ποθχοξοτο {πο Ίαπ 
Ν/Β ΟΙΣ 5οΏοο]ταβδῦθς 
ίο ΌὈγίᾳῳ τα απῖο 
Οητ]εῦ, τπαῦ ννο ταΙϱἩΕ. 
Ῥο Ἱπς[ήβοᾶ Ὦγ ΣαϊϊἩ. 
25 Βυΐῦ αἲύεσ ἴπαί ἑαϊι 
18 Ο0ΙηΘ, :Ὢθ 4Τθ πο 
1οΏρβετ πΏᾶςσ 8 βοἹοο]- 
Ἰηβδί6Γ. 26 Ἐος Υθ αΤθ 
81] το οἩΙ]άτεπ οἑ 4οᾶ 
Ὁψσ {αἩ 1π ΟἨτ]εί ᾖο-΄ 
Β18, 27 Ἐογ 88 ΤΙΑΠΥ 
οἱ Τοα 48 Ἠατο Ώθεῦ 
ὉὈαρίϊιπθᾶ Ἱπίο Ολτίκε 
Ἠανο ραῦ ον Οητῖες, 
28 Ἔ]λοτχε Ἱᾳ ποϊτῃογ 
«όν ποτ ἄτοε], (πεχθ 
16 πθΙίΠος Ῥοπᾶ ηος 
ῶτεε, ΊἨοτθ 15 ηεΙἰΠοθσ 
πηΒβ]θ ὭοΟΓ {θ6Π]Φ]6: {ο 
ο απθ α]]οπο ἵπ Ολτίδε 
«68ις, 29 Απᾶ 1 Το 
Όο ΟἨτίβίΑ, {πετ 3Τθ 
γο ΑΡταλαπΙς εβοθᾶ, 
Ἀπά Ἠεῖτς ποσοοτάῖπρ ἴο 
νπθ Ῥτοιη]βο. 

1Υ. Νου 5αγ, Τ]ιαξ 
Πο Ὠθίχ, η5 1οΏς 35 Ἠθ 
18 α οἩΊ]4, ἀῑβετεῦα πο- 
γμιπρ ποτ Ά βογναηῦς 
ΤμοαρΏ Ὦοθ Ῥο ]οτᾶ οἳ 
811: 3 Ῥυαῦ ἵ απάρς 
3Π3ΟΥ5 βηΏᾶ ΡΟΤΕΓΠΟΤΒ 
απῦ1] ὑμθ παρ αρροϊπῖ- 
ϱ οἳ ᾖἵἴπο Ἅ318ἵ]ος. 
8 Έπτεπ 5ο πθ, Ψηεπ 

α ἐτέθη ἵν πας αρροϊπιθᾶ α. 5 [τοῦ θεοῦ] τ.. 
ῷ συγίσυν- π)κλειόμενοι Ῥεῖηρ 9Ώμΐύ ορ Ιπττα. 
ε κατὰ π. Γῆμεθα π. 

ο ἅπαντες ΤΊνΑ. 

"εκ νόµου ἂν ἦν (ἦν ἂν τ) 1/ΤΊτΑ. .ὐφ 1, 
 ---καὶ τττΑ.' 
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Ὢθ Ἅᾖ1τ6θ οἨΙ]άχεπ, 
1γΘχθ η Ῥοπάᾶαρε απ(1ες 
11ο οἰεπιοηία οἳ ἴπθ 
πγοτ]ᾶ: 4 Όαῦ ν/πεπ {πο 
Συ11θβς οἳ ἴπο {πιο 
π/Α8 σοπ1θ, ἄοᾶ οοηῦ 
ΣοχίἉ Ἠ]8 Β0Π, πιπᾶθ οΕ 
3, ΠΙΟΙΗΒΏ, πιβᾷθ ππάςς 
ἴπο Ίαν, 5 ἴο τεᾶεεπι 
Ἔποπι ὑ]λαῦ Ὑγεχο πΏᾶ6χ 
119 Ίαν, λα ῦ σνο πιϊρηέ, 
χεοεῖνο {πο αἀορῖῖοη 
ΟΕ 8015, 6 Απᾶ Ῥθεβ5θ 
Ψ9 ΑΤθ 8015, ἄοᾶ Ἠβία 
Εθυῇ {οτίἉ ἴμο Βρϊτῖο 
οἳ Ἠϊ5 Βοη 1πίο τουσ 
Ἠθηχίε, οτγίης, ΑΡδα, 
Ἐωπίπες,. 7 ἸΠενθξοτθ 
11ο αγῦ Ὦο ἨΠΙοΙθ 
εεγταηῦ, Ῥαῦ α 80ης 
ΒΠά 1 π 50Π, ΤἨοἨ 4η 
Εείσ οἳ ἄοᾶ {πτουαρα 
Ομτῖςς, 8 Ἠονυκιυ 
Τπες, Ίο 7ο ΚΠΘΥ 
ποῦ ἀοᾶ, γο αἀῑᾶ 5εγ- 
νῖορ απῦο ΤΠΘΗι πΠΙς. 
Ὦν ἍὮἩἨΠΛΙΙΧΘ ἍΑἴθ ηο 
Ροᾶς. 9 Βιΐ που, αξίες 
τπαῦ γο Ἠατο ἘΠοπη 
αοᾶ, οἵ ταίπας α4τθ 
ποπ ο οᾶ, Που 
πχη Το αρηῖα Το 119 
ππθιὶς απᾶ Ὀερρατ]ν 
εἸεπιεηίς, πλετειπίο 
Ψθ ἀθδῖτο αβαὶπ {ο ο 
1η Ῥοπάφβεῦ 10 Χο 
ΟΏΒεινθ Ἅἄαγ8β, απᾶ 
ΙΠΟΠΤΙΙΒ, ”πά ἔπππες, απά 
Ψ6µΣ5, 1] 1 απ αἰτα]ᾶ 
οξ τοι, ]65ύ Ι Ἠατο Ῥο- 
βίοπεᾶ προπ τοι Ἱ]8- 
Ῥους ἵπ τα]. τ 

12 Βτέίμτεπ, Ι ὮΤο- 
ΒΘεΟΙΆ τοι, ρ9 481 απι; 
1ος Ἰ απι α5 Υθ αγε: 
Ψθ Ἠανο ποῦ Ἱπ]ατθά 
χηθ αἲ α]],. 19 Ὑο Ίκποῖγ 
Τον {πγοιρ] Ιπβχταϊῦγ 
οἳ {πο Ηε5Η 1 ρτεβο]εά 
{πθ ροδροΙ υπίο τοι 
αἲ ἴπο Πτοῦ, 14 Απᾶ παγ 
τεπιρίαοπ Πο γ/αβ 
ἆπ πιγ ΑεβΏ Υο ἀοβρῖςεά 
ποῦ, ΏΟΣ το]θοίεά ; Ῥαῦ 
χοοεϊγεά Τ1θ 45 8Π 8Π- 
θἱ οἳ ἄοά, ενεπ 88 
Ἠχίθῦ 26818, 15  πετθ 

18 ἴπεη {πο ΤῬ]εδεεᾶ- 
Ώ938 Υθ ΒΡΑΙΘ οἳἑ 2 {ος 
1 Ὄθμς τοι τοσοτᾶ, 
ἐπαῖ, ἵξ ἐξ Ἰαᾶ ὕθεπι 
Ῥρας πο που]ᾶ 
Ἀγο Ρ]αοξεά οί Τους 
ΟΠ 6Υ68, θπά Ὠβ8νθ 
Ρίτεπ ἴπεπι ἵο ΤΘ, 
16 Απι 1 {πεγείοτθ Ὦθ- 
ουπιθ ΤΟΙΣ ΕΠΕΠΙΥ, Ὀο- 
ο8µ5ο 1 {ε]] γοι ἴπθ 
ἔχυιν 17 ΤΠεΥ σπευ]- 
ουμ]σ αΏοοί σοι, ὅμέ 
πιοῦ Ἱνε]];, 7εΒ, ἴπεγ 
π/οα]ᾶ εκο]ιάρ γοα, 
Ίπαῦ γο τρ αΏεοῦ 
1πεπι, 18 Βαΐ ᾖἩ 18 
Ροοᾶ {ο Ὃε Ζ88]οιβ]Υ 
Ἀβεοίεᾶ αΊπασς ἵπα 
Ροοᾶ {Λίπᾳβ, απὰ ποῦ 
οπἷς πεα 1 απ Ῥτε- 

ε ἡμῶν ουΓ ΘΗΤΊΓΑΥΓ. 
μη (τεαᾶ ατε ποῦ ὧο.) ΟΗΤΤΤΑΥ/. 
5 ὑμῶν γουσ ΕΗΤΤΤΑ; Όμων τον Ὑ. 
Ἰδὰ μίνου) ΤΤΑΥΗ, 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ. ΙΥ. 
πλήρωμα τοῦ. χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν.υἱὸν αὐτοῦ, 

Σ111ΕΒΒ. οξ ἴπο Ἅᾖ{μπο, 3ρεπί "ΛοτῖἩ. λᾷοᾶ Π]ς 8ο, 

γενόµενον ἐκ γυναικύς, γενόμενον ὑπὸ νόµον, ὅ ἵνα τοὺς 
σοιπθ οἳἑ ἨΤποΠΙβΏ, σοΠ1Θ. ππᾶες Ίαν, τπαῦ ποβο 

« 9 , 3 ΄ 5“ 4 ε ΄ 2 ΄ 

ὑπὸ νόµον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. 
ππᾶςς ἍΊαππ Ἡθ παΙβΗΓχΠδοια, λα πάορίΙοἩ. πνθ παὶρΏέ τοσοίνο, 

) ΄ - - 

6. ὅτιδὲ ἡἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὺ πνεῦμα τοῦ 
Βπῦ Ὀθοβιβθ 7θ ΑΙ0 ΒΟΠΑ, 3φεηῖ "ΕοτίἩ. αᾳοᾶᾷ 1πο ΕΒρϊσίς 

υἱοῦ. αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας Βὑμῶν,ὶ κράζον, ᾿Αββᾶ ὁ πατήρ. 
οἱ Ἠί Βοα Ἅἀπίο 3ποαχ[Β 1γοας, οτγίπᾳ, ΑΡΓΑ, Ἐαίπες, 

7 ὥστε οὐκέτ, εἶ δοῦλος, Πἀλλ᾽' υἱός' εἰ-δὲ υἱός, καὶ 
Μο ᾖπο Ίοπρεχς ἴποι ατί Ῥοπάπιαπ, ραῦ 803; απᾶ {4 ΒΟΠ; αἶσο 

κληρονόμος Ἰθεοῦ διὰ Χριστοῦ! 8 ᾽Αλλὰ τότε μὲν οὐκ 
Ποῖσ οἳ ἄοᾶ {πτοαρα Ομτῖαέ, Βυς Τπεπ Ιπᾶφθᾶ πος 

εἰδότες Θεόν, ἐδουλεύσατε "τοῖς Ἁμὴ «φύσὲ" οὔσιν 
Ἐπονῖπσ ἄἀοᾷ, 7ο πθτθ π Ῥοπάαρθ 10 ἴπΠοβο πο ποῦ ὮΥ παίπτο Ἅαἲθ 

θεοῖς' 9 νῦν.δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον.δὲ γνωσθέντες 
ροᾶς; Ῥα6ποσ, Ἠανίαπρ ποπ ο, ὈῬαῖταίπες ἩΠανίηπρ Όεοτ Ἱπουτη, 

ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ 
Ὦγ Αοᾶ, Ποπ 4ο σθ {τη Αραΐπ ἡἵο ἵμθ πο απᾶ Ῥυμρατὶσ 

στοιχεία οἷς πάλιν ἄνωθεν Ἰδουλεύεινί θέλετε; 10 ἡμέρας 
εἰεπιεπίβ {9 γΥΠῖοὰ αραῖπ ΠΟΥ μΑΥΕΒ 

παρατηρεῖσθε, καὶ µῆνας, καὶ καιρούς, καὶ ἐνιαυτούς.Ἡ 1] φο- 
Υ9 οὔβετγο, Απᾶ ΙαοηΏίΠΒ, απᾶ πιθ, απά 7ΘΔΙΒ.. ατα 

το Ῥε ἰΠ Ῥοπάαφρο γο ἀθεβίτο ῦ 

“βοῦμαι ὑμᾶς, µήπως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 
Β{ταὶά οἳ σοι, 1ε5ῦ βοπιεμοῖ ἵπ ναῖπ 1 Ἠατο Ιαοαχθᾶ αβ{ο Τοι. 

12 Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτικάἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέο- 
Ἐο 88 [ατα], 2ος 1 85ο {απι] ϱϐ θε, ὮῬτθίμτεῃ, 1 10- 

µαι ὑμῶν οὐδέν µε ἠδικήσατε 19 οἴδατεδὲ ὅτι δι 
ΒΘΕΟΝ γοι: Ἅᾖπ πομῖπρ Ίπθ Ἅτ7θ πτοηρεᾶ., Ῥαΐ Υο Κποη (Ἠππὸ ἵπ 

ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ἡμῖν τὸ.πρότερον, 
ἹνεβΚΠΘΕ οξ {πο Ἀερα Τ απποιποεὰ {ο ρ]αᾶ ὑάΐπρεβ ίογοα Ἅκαἲἰμο Πγοῖ; 

14 καὶ τὸν πειρασµόν "μου τὸνὶ ἐν τῇῷ.σαρκί-μου οὐκ ἐἔξου- 
απᾶ 3μεπιρίαϊίοα Ἅ«παΥ 1π παΥ Β6βΊ. Ἀποῦ 170 ”406- 

θενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, Ἀάλλ᾽ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐ- 
βρἰςεᾶ Ώου το]εοίεᾶ πητἩ σοπθεπαρί; Ῥαξ 88 ἍΑΠΑηΠβΘΙ οἳ ἄοᾶ το 

δέξασθε µε, ὡς χριστὸν Ἰησοῦν. 16 στίς! οὖν Ρήν! ὁ μακαρισμὸς 
χοοεϊνεᾶ 1πθ, 86 Ολτῖςς ᾖθδυς, ἡγπαῦ ἴπεη παβ 3Ρ]εββεᾶποβε 

ὑμῶν; μαρτυρῶ.γὰρ ὑμῖν ὅτι, εἰ δυνατόν, τοὺς ὀφθαλμοὺς 
αποιχ2 -«Άοχ 1 ῬεΒς Ἀνηιίπεββ Ίγοα 1ιαῦ, 1 γῬροβδίθ]θ, 39798 Ι 
« . α) ΄ αᾗ 1 ἐδ ΄ ’ 16 ϱ ϱ) 0 μ 

ὑμῶν ἐξορύξαντες απᾶνὶ ἐδώκατε μοι. 16 ὥστε έχθρος 
1γοιχ Ἠανῖπω Ῥ]ασ]κοά ους Ὑουγοπ]άηατο ρίτει [1Πεπα] {ο π1ο, Ῥο θπθπιγ 

ὑμῶν γέγονα  «ἀληθεύων ὑμῖν; 17 Ἠηλοῦσιν  Ἅὑμᾶς 
Ίου: Ίαγνο 1 Ῥεσοπιθ βρεα]ίπε υχαίἩμ {ογοιῦ ΤΠθγ 91ε Ζ681ομβ αΕἴθ:ε γοι 

οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι 'ὑμᾶς' θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς 
ποῦ αἱρΏυΙσ, ὉὈαν 1ἰοεχο]μᾶ τοι [έτοπι π8] πε ἀεδῖτε, πας {Ίπθτα ι 

ζηλοῦτε. 18 καλὺν.δὲ τὸ! ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ 
79 ΠΙΛΥ Ὀε πεα]οιβ αΕί65. Ῥαΐ τ]ρΏί [10 19] ἴο Ὀθ πθβ]οιβ Τη α σἱρ]ᾗῖ Πμπρ] 

πάντοτε, καὶ μὴ µόνον ἐν τῷ.παρεϊναί.με πρὸς ὑμᾶς, 19 ἴτεκ- 
5ὖ Α]] 0Ἠπαθβ, απά ποὺ οπἱν Ἱπ  ΠΙΥ Ὀδίπρ Ρχεβοπύ πα γοι-- "1μ11]ο 

νγία" ου, οὓς πάλιν ὠδίνω "᾿άχριςὶ οὗ ορφωθῇ 
30Π1]άτοη Ἰτγ, οἱ Ὑποιι αβαῖπ 1 τοτε! υπο] βΏθ]] Ἠανο Ὀθθυ Σογπαθᾶ 

| διὰ θεοῦ ἑΏχοιρ]ῃ ἀοά ἹΤτιΔ. κ φύσει 
| δουλεῦσαι Τττ. ... (γεαᾷ ο σθ οὔεθετο ὅο.) ομΠτ. 

ο ποῦ Νηθτθ Ι.ΤΊτΑπ,  --- ἦν ΙΤΊΤΑΠ. ἆ-- ἂν (}εαά γο 
» ---τὸ Ι11τΑ, ᾖὉ τέκνα οΏΙ]άτεηὮ Ἱ πι Ἡ μέχρις ττει 

Ἀ ἀλλὰ ΠΤΊτΑ. 

ς ἡμᾶς υ8Ε. 



-....οω-)ΗΛ ωµΚοσἥὝϱπυ- 

πν, ν- 6ΑΔΑΙΑΤΙΑΝΟΑΟ, 

χριστὸς ἐν ὑμῖν' 90 ἤθελον.δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι, καὶ 
«Ομτῖυι Ἱ γου: απά Τη28 πηΙβμίπρ ἴο Ὀο Ῥτεβθπῦ πὑἩ σοα ᾖἩποῦἩ, απά 

ἀλλάξαι τὴν.φωνήν.-µου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 
το «Ώαβρε ΙΟΥ τοἱοε, 30: 1 απα Ῥετρ]οχοά 5 ἴο τοι. 

ΦΙ Λέγετέ µοι, οἱ ὑπὸ νόµον θέλοντες εἶναι, τὸν »όμον 
ΠΤδΙ πιο, 70Ο ππᾶος 189 η] 1οῦθ, ιο Ίαν 

ὑκ.ἀκούετε; 399 γέγραπται.γάρ, ὅτι ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺ ουκ.ἄκονετε; γεγρ «Ύαρ. ρααμ ς 
4ο Το τοῦ Ἠθησ2 Έοχ 1ὲ Ὠὰ8 Όθου πτίσεη, λα ΑΏταββΏι πο ἍΒΟΠΒ 

ἔσχεν' ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας' 
ηδάς οιθ οἳ ἴπθ ταβὶᾶ-θετγαηῦ, απᾶ 9Π6 οἱ {ῃο 1τεθ Γ[ποπιβπ]. 

20 Σάλλ᾽ ὁ Ἁμὶνὶ ἐκ τῆς παιδίσκης, "κατὰ σάρκα 7γε- 
Ῥυῦ ἍἎοθ οἳ ᾖ1πο πιβ]ᾶ-εεγγαηῦ, βοοοτᾶἰηπρ ο ΆΒθΡΗ Ώας 

. | ε δὲ 3 ο. ἐλ θε 1) Δ .. Ἱ λί Ἂ 

γε}γηΤαι ο.0ε εΚ της ἐλευσερας, ια της επαγγελιας. 

ῶθθι ῬοχἨ, απᾶ Πε οἳ ἴ]θ ᾶτεο [ποπιαπ], {πτοαρ]ῃ 1πθ Ῥτοπαϊσθ, 

24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα" αὗται.γάρ εἰσιν "αἱὶ δύο 
ἨΠΙσ ΜΠΙΠΡΕ ατο α]]οσοτίποᾶ ; Σ0Υ 1πεςε 816 1Ἡθ πο 

διαθῆκαι' µία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς Ὀδουλείανὶ γεννῶσα, 
ΟΩΥΘΠΔΗΩΐΒ:/ ΟΠ άτοπι πιοαηπύ Ὠϊπα, ᾖΤο Ῥοπάαςδο Ὀτ]πρίπρ ΞοχῦἩ, 
ε/ ) Ν | - .Ι η ο” Ἱϊ ” ” ν) Ν α) η 

ἥτις ἐστὶν Άγαρ. 256 τὸ γὰρ Ξ Αγαρ' Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ 
π/ΏοὮ ᾖΒ Άρατ, Έοσ Ἆραγ Ἀδῖπα πιοιης ᾖ8 1η. 

᾿Αραβίᾳ, ἀσυστοιχεῖ' δὲ, τῇ νῦν Ἱερουσαλήμ, δουλεύει 
Αταῦϊα, ΆπΠᾶ «οτγεςροΏᾶς ο ἴπο ποῖὶ Ἑγισα]σθπα, 3919 8 41π Σροπάᾶαρθ 

εδὲ! μετὰ τῶν.τέκνων.αὐτῆς. 396 ἡ.δὲ ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἔλευ- 
αρπᾶ τη. Ἠεσ οἸή]άτεα; Ὅτῦ ὑῃο ἜἈἍρογο ᾖ1ζογαδβ]απι, 2:τεθ 

θέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν µήτηρ πάντων! ἡμῶν. 97 γέγραπται 
315. ΠΠ 8 ἍἩπιοῦῬος οἳ α11. οἱ 18. “Τὸ μας ρεου ντ] οτι 

γάρ, Ἐὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ.τίκτουσα' ῥῆξον καὶ βόησον 
Ἄος, Ἑο]οίσς, Ο Ό8ττεἨ ἰπαῦ Ὀθατοδῦ ποὺ; ἍΌῬτοα]ς Τοτία απᾶ οΥΥ, 

« 2 2 8/ ὀστ]εε. Δ Δι ης. - κε. ο) Ἀ 
1] οὖὐκ.ὠδίνουσα οτι πολλά τα τεκνα της ἐρημου μᾶλλον 1] 

ἔμαῦ ἰτανα]]θεῦ ποῦ; Ώθοβ]ΙΙ5θ ΠΙΑΏΠΥ Τἴῃθ ομΙ]άτεπ οἳ ἴ]ο ἄεδο]αίθ  Ἅπποχθ ἔπατ 

τῆς ἐχούσηςτὸν ἄνδρα. 985 Ἡμεῖς! δὲ, ἀδελφοί, κατὰ Ἴσαάκ, 
ο Ἠετ υπαβῦ 188 'ηοθ Ἠαδοαπᾶ, Ῥαΐῦπε,, Ὀτοίητεα, 1Κθ Ίβααο, 
.] ΄ / Ἡρ ΄ ση ε) » / ς 4 

ἐπαγγελίας τέκνα Πέσμεν'' 29 ἀλλ’ ὥσπερ τότε. ὁ κατὰ 
598 “Ῥτοπηϊςθ "οπϊιάτειπ 1416. Ῥυαῦ 8 ἴπεπ ο πἩο αοοοχᾶϊπρ το 

σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε» τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ 
Ώθθη 88 Ώοῦὰ Ῥοι5θοπίθα Ἠϊτα [ρουπ] αοοοτᾶϊπρ ο Αρὶτϊὔ, 5ο Ἅαἶςο 

νῦν. 90 ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην 
που. Ῥα0 π]αῦ ΒΑΥ5 ἴπο φοτιρίατοῦ Οαπεί οι πο πιβϊᾷ«εογγαηῦ 

καὶ τὸν.υἱὸν.αὐτῆς, οὐ-γὰρ.μὴ Ἰκληρονομήσῃ! ὁ υἱὸς τῆς 
βηά Ἡου 5οπ, 40Υ 1π Ὥο Πϊςσ Ἅτηςγ οἩωηετϊ ᾖ10Ἠθ 35οπ 39Ε 519 

παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας. 91 Κ΄Αρα,! ἀδελ- 
Σπιαὶά-κεγναηῦ Ἡ 1ηπθ Αβοπ οξ1πθ ἜχθςῬ ΓΠποπιαΏ]. Ῥο ἵπειπ, Ὀτοί]- 

φοί, οὐκ.ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας. 
χθΏ, 39 8τθ ποῦ 30434 πιβ]ᾶ-πθγταπῦ 1οἩ1]άτεπ, Ῥπὺὸ οἱ {πο ῶχθςρ [ποπιβπ]. 

6 Τῇ ἐλευθερίᾳ Ἰοῦνὶ Ἡ"ᾷὶ "χριστὸς ἡμᾶςὶ ἠλευθέρω- 
ΊΠ1ηθ ἍἈ«Ἐτεεάοπι Ί"ποχοβοτθ ππεγοπ!α Οπτὶςύ π8 πηβᾶς Ίτερ, 

σεν, Οστήκετε,' 5 καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ αδουλείας! ἐνέχεσθε. 32 ἴδε 
Βτηπᾶ Τα66, απάἁ ποῦ αραῖη Ιπαγοκθ οἳ Ῥοπᾶμσο 9 Πειᾶ, Τι, 

ἐγὼ Παῦλος λέγω ἡμῖν, ὅτὶ ἐὰν περιτέµνησθε, χριστὸς ὑμᾶς 
1 5811 507 Ίἴογοι, ὕπαῦ Ἑ το Ώο οἱτοιπιοαίσεᾶ, Οπτιεῦ ὅοα 

2 Φι 2 ΄ . ’ ῃ / Ν 2 ΄ 
οὐδὲν ὠφελήσει' Ὁ μαρτύρομαι.δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ 
«ποϊηίηρ 198.11 “ρτοβί. Απα Τήε5{11γ Αρβαῖπ Το 6Τ6τ7 ΤΙΘΠ. 

Ἡ ἀλλὰ τπτ. [μὲν] τ,,  γεγένηται γν. Σ δι’ Ττ. 

ἃ ἐστέ ὍτττΑ. Σ κληρονομήσει 5ηα]] Ἰηπθγίς Ότης. 
οιτηγατν.  ---ᾗ (γεαά ΠΩ ἐγθεᾶοπα ὥς.) 1ΤΤΤΑ. 
(εοπιπιεποῖπβ ἆ 5επίεπςε αἱ Β 8η {α8{) ΙΤΊτΑ. 

9--- αἱ 61 ΤΤΤΑΥΓ. 
ο--"Αγαρ Ώπ[πτ],. ἆ συνσ-τ. ὁ γὰρ{οχ αΠτΊτΑπ. {--- πάντων Ε[Τ]τττΑ. 

κ διό ν’Ώετείοτθ 1ΊτΑ., 
η ἡμᾶς χρνστὸς ΑΙΤΙΑ. 9. στήκετα 

Ρ -Ε οὖν ἵΏογείοχς τ/ΓΤΤΑΝ. 
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αθηὺ πα γοα. 19 τν 
11ο οἩ]]άτεπ, οἳξ 
πυἍοπα 1 ἰταταῖ] Ἰη 
Ὀϊτίαπ εαραῖω παπί] 
Οµτίβῦ ο ᾖΕοχγπιθᾶ ἵπ 
σοι, 20 1 ἀεβίτο 6ο Ὦθ 
Ῥτοθεθηί πηΠζη τοι ποτ, 
Ἀπᾶ ἵο οἨπβπρο Τι 
νοῖσθ; Έοχς 1 εἴαπά Ἰπ 
ἀοτπρῦ οξ γοιι, 

21 Το]] πιο, τε ἴπαῦ 
ἀεβίτο ἴο Ὦο απᾶςτ ἴπθ 
Ίαπ, ἄο γο ποῦ Ώθας 
ἴλο Ίαν; 2 22 Ἐοχὶ ἵ 15 
πι σίευ, ἴμαςί Άρτα- 
Έατα Ὠαάᾶ Όσο 50Η, ύπθ 
919 Ὦγ α Ῥοπάτησ{ά, ἔμθ 
οὔπογ ὮΥ 3 ΕΥΘοΥ/ΟΠΙΒΗ. 
325 Ἑπῖ Ἡθ 10]ο 05 9ἱ 
Όπο Ῥοπάποπιβὴη ΤΑ 
Ῥοχη. αξίθς ἴηΏο Π65ΗΏ: 
Ὅπαυ ο οἳ 6Ἠθ {τέεπο- 
ΙΙ8Ώ Ίωα8 Ὀψ ῬΓονηῖςθ, 
24 ὙΓΠΙςἨὮ ἰπίπριθ ατθ 
ΒΏ ΒΊΙΕΡΟΣΥ : Τον ἴ]θςθ 
8ΥΘ πο ἔπτο οοπεπαΏῖς; 
'πθοπο {τοπ [μεπποιιτῦ 
Βιπαῖ, πΠπῖοα Ρροηᾶοτ- 
είΏ {ο Ῥοπάαρο, πΠΏ]σὮ 
18 Αρατ. 25 Ἐοτ ΠΒ 
Άρα 15 πιοππῖ βη81 
1Π Αταδία, Επά ΛΏΒΥΓΟΓ- 
θίῃ ὕο 7 εγα5β]οπα Ὑ/ΠΙοἩ 
Ὥποῦ 18, απᾶ 18:1π Ῥοηῦ- 
ἄηρο πῦΏ Ώου οἩ]]ᾶ- 
τθη. 26 Βυέ Πετιιββ]επα 
πυΏίσὮ 15 αΌοτο 18 1τ6θ, 
ππΏ]οἩ 1Β πο πιρύῃου 
οἱ πβ 81]. 27 ἘΈοσ 16 18 
πυτΊσθεη, Ἐο]οίσς, ἔλοιι 
Ίηχτθη Ἰηαῦ Ὀοεβτεςῦ 
ποῦ; Ὀτεα]ς {οτί απᾶ 
οΥΥ, ἴποι ἐπαῦ ἑτανα]]- 
θ8δύ τοῦ: {ος πο ἄο5ο- 
Ἰαύο Ἠρπίἃ ΠΙΑΏΨ ΤΠΙΠΟΤΘ 
ομἹ]άτεη ἴπαπηω 8δἵἨ» 
πγΏΊοἩἃ Ἠαίῃ απ Ἰα8- 
Ὦαπᾶ. 28 Νου πο, Ὀχθ- 
'Ἠτθη, 5 Ίβδ8ο Ἴπββ, 
8196 Τἴλπο οπί]άτεπ οἳ 
Ῥτοπαβο, 29 Ῥαΐ α8 
{ἨΘΠ Ὦο ἐλαῦ τγαβ Ῥοσχι 
ΑΤΐεΓ ἴηο Ώθ5Ώ Ῥ6Γ5ο- 
οπίθά Ἠϊπα ἐλμαέ 10α8 
Όογπι βΕἴετ ἴπε Βρὶϊσϊς, 
επεΏ 5ο { ἵ που, 
30 Νοτοχίηο]ος» Ἱνπαῦ 
Β10Ἡ πο κ5οτϊρίατο 2 
Οα8ὺ οιῦ πο ὈῬοπᾶ- 
ΙΟΠΙΔΏ βηΠά Ἡθγ 8ΟἨ : 
40ΟΥ ἴηπο 5ρη οἳ 1'πθ 
ΏοπάψοπιβΏ 5Ώα]] ποῦ 
ο Ἠθίτ πΙίἩ ἴπο 8οη 
οξ ἵπθ 3ΕΓθΘ6ΠΟΠΙΔΗ. 
91 ο ἴπεπ, Ὀτθίῃτθμ, 
πνθ Ἀθ ποῦ οΠΙ]άτεη ος 
ΊΠο Ῥοπάποπιαῦ, Ῥαῦ 
οξ πο {τεθ, 

γ. Βύαπᾶ {αδῦ ἴπεγθ- 
ᾶοτθ Ἰπ Τποθ ἸἩρετίψι 
πυπετανηὶ ο Ομτ]ςί πα 
πηβᾶθ 5 1τθθ, αλιᾶ Ὦθ8 
ποῦ επἴαηρ]θᾶ αραῖη 
πηΙνὮ 0ῃΏοθ γτοχκο οἳ Ῥοπ- 
ἄλβο. 2 Βεπο]ά, 1 Ῥαα1 

Ρ δουλίαν τ. 
Ε ὑμεῖς γου ΕΤΤΤΑ. 

Ἱ.-οὖν 

α δουλίας τ. 
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βα7 ππίο γοα, μαι 1 
Υθ: Ὦο οἰτσπιποὶαρᾶ, 
Οὐσ]θῦ εἩα]] Ῥτοβίγοα 
πιο(μ]ηρ. 38 Έος 1 {6β- 
ΤΙΙΥ αρβῖπ Το ΘΤΕΙΥ 
πηατι Όλαοῦ 8 οἴτοατα- 
οἰεεά, ἐ]αῦ Ἡρ 6 
ἀθλέοχ {ο ἄο ἴπο π]ο]θ 
Ίμτν. 4 Οπτ]θὺ ἵς Τε- 
σοπηθ οἳ πο εξεοῦ πη- 
ἴο τοα, πποκποοτος σὲ 
σοι το Ἰπ5ήβεά Ὦγ 
]ιο Ίων ; Υ9 ατο.ξα11θτ. 
Ίτοπι ρτηςθ. ὃ Ἐος Ὑθ 
τηχοπρα ᾖἴπο ΑΒριπς 
πνηιό Τος ἴἨΠθ Ἠορο οξ. 
τἱβΏθΟΙΘΠΘΗΞΤΥ 1101, 
6 Έος ἵπ ὀθδαβ Ομ 
ποϊίλες οἰπτουπαάίρῖοπα 
αταοϊ]εα απσ πίπε, 
ἨΟΣ ᾖΠἹΠΟΙΤΟΙΙΠΟΙΘΙΟἨ 3 

Ἐν 610 πυΏ]ολι πνοσ]ς- 
οἵ ή 1ονθ. 7 ο ἀῑᾶ 
χυω πε]; Ὑπο ἀῑᾶ 
Ηἰπᾶες γοα {ἴλαῦ εώς 
Βλοπα]ά ποῦ οῦου 1πθ 
ἐταία 8 Τηῖβ Ῥος- 
βιιβδίοη οοπιεί]ι ποῦ οἳ 
Ἠΐπι ειαί οβ]]θί] γο. 
9 Α. Ι{ο Ίθατοα 
ἸθμνοπθίἩ {πο ὉΊο]ο 
Ίαπυρ. 10 Τ Ἠατο ϱοη- 
Άήεποο Ίη γοα ἑῃτοπρα 
Έμο Τιοτᾶ, παῦ 7ο πη]] 
ο ποπθ οἰἴπεγπήβθ 
χηϊπᾶεᾶ: Ὀπί Ἠο ἴπαῦ, 
ἐχοιΏ]είἩ τοα. εἴα]] 
Ῥεας Ἠῆΐδ- Ἱπάρπιθηωί, 
ψ/ηοβοθτεσ 19 6. 

11 Απᾶ Τ, ὈτοίἨσοπ, 
15 Ί γού Ῥτθβοα οἵχ- 
συτασο]βίοπ, πἩγ ἄο Τ 
ψεῦ 5ος Ῥεγ5εοθ]οπῦ 
ΤἨεη 8 ἔἨθ οΏεποῬ ο 
{Ἠθ οΓ058 οεαςεᾶ. 12 1 
ππου]ᾶ ἴπεγ ποτε εΥεπ 
ουί οῦ ππ]οα ἰτοαρ]θ 
σοι. 13 Ἐος, Ὀχέίπτεπ, 
Ὑο Ἠβτο Ῥεου οα]]οά 
ππ{ο Ηροσίσ; ΟΠΙΥ 1196. 
ποῦ Ἠλρετύγ {ος π οο- 
σαβῖοη.{ο ἴπο Η6ςΣ, Ῥαῦ 
Ὦγ Ίονο 5εττθ οπθ ϐἩ- 
ο.Ἠεγ. 14 Ἐοτ α]] {πο 
Ίατν 19 Εα]βΙ]θοᾶ ἵπ οπθ 
πγοτᾶ, ένεπ Ίπ Π18/ 
ποια εΏφ]ῦ Ίογο ἴἨγ 
ηοεῖίρΏροισς 8 {ἨγΒε]Ε, 
15 ῬΒυΐ 1 γο Ὀἱ0θ βπηᾶ 
ἄετοισ οπθ αποίετ, 
νακο Ἰιορᾶ . ἴπαῦ ο Ὦα 
πού οοπβυηπαθά 919 οἳ 
αποῦμοτ. 16 Τἱ9 Ί ΒΑΥ 
έηθπ, ΊΑ]κ 1η ἴλο Βρὶ- 
Πῖ, απᾶ γο Ελα]] ποῦ 
Ευ1Β] πο Ἰαςδῦ οἳ ἴπο 
Βε5Ώ, 17 Ἐοχ ἴπο Βε5Ἡ. 
Ἰαβίθί αραἶπςσῦ ᾖΤμθ 
Βρϊτϊ6, απὰ ἴπο ΒΡριτις 
Βσαἰπβῦ ἴπο Ώο5Ἡ : απᾶ 
ἴπεδθ ατθ οοΏῖχαςγ 1λθ 
οπθ΄/{ο Ί1Ἡθ οἵπεσ: 58ο 
{ΠΑῦ γο ομβπποῦ 4ο ἴπθ 
ἀπίπρς ἐλαῦ γο που]ᾶ, 
18 Βαΐ 1 γο Ὀο 1εᾶ οξ 
επο βΒρἰτίζ, 79 ατθ ποῦ 

ΠΡΟΣ ΓΡΑΛΛΑΤΑΣ. γ. 
| τας 

περιτεμνομένῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόµον ποιῆσαι. 
Ῥοΐπρ οἰγουπαοῖνοά, ἐπαξ ἡα ἀθὈίο Ἅ19 15 Ἅπ/μο]θ χ:πο ἍΊαι το ἀο, 

4 κατηργήθητε ἀπὸ Στοῦ! χριστοῷ, οἵτινες ἓν νόμῳ δι- 
Χο ατο ἀερτιτεᾶ οἳ α]ὶ οΏεσῦ Έτοπα Τἴπο Ομεῖδί, ὙἈοβοθτας ᾗπ Ίαν Ἅατθ 

καιοῦσθε, . τῆς χάριτος. ἐξεπέσατε' ὅ ἡμεῖς γὰρ πνεύµατι 
Ῥοΐπρ ἠαθυϊβεᾶ; Εταςθ ο 461] Ετοπα, Ἐος.θ, ὮΥ Πε] Βρ]σ]έ 

ἐκ πίστεως . ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα. 6 ἐν.γὰρ 
τν ΣΑὶπ ᾖ[1πο] Ίοῦθ οἳ τρ νθοπβπθΒΒ Ἁπαϊς, Έος 1π 

χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει, οὔτε ἀκροβυστία, 
Ομτῖες Φεβαβ πθίίμες οἰτοππισὶείοχί 3απιγ 119”30Ε20Σ09, ος ἹἩἈποϊχουπαδίπῖον 
2 ῃ ορ νὰ ο θα δι. ρω , . , ρα 
ἀλλὰ πίστις δι ἀγάπης ἐνεργουμένη. 7 ᾿Ἐτρέχετε καλώς 
ται Σα "τν 3Ίονθ ο να, πο κ ας πε] : 

τίς ὑμᾶς "ἀνέκοψενὶ ὉΤφ' ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; 8 ἡ πεισ- 
πιο οι ᾿υἸὐπαετοᾶ απο ἍἨπι 3ποῦ “ο 5οῬο Το Ῥεχθαα» 

μονὴ οὖκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. 9 Μικρὰ ζύμη ὅλον 
βίοα [8] πού οἳ Ἠϊπα ππο σβ118 οι, Α. Ἠ1οθ Ίθραγαι 3ΥΥ1ο]ς 

τὸ φύραμα ζυμοϊῖ. 10 ἐγὼ} πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίφ, 
3196 Ίππιρ ἍᾖθβγεΠΒ. στ Άτα Ῥεγρπρᾶεᾶ ϱς {ο ος ἂπ [πθ] σα, 
εις 1 . . « 3 ΄ « [οἱ ΄ μ ὅτι «οὐδὲν ἄλλο-φρονήσετε, ὁ.δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ 
ἴλιαῦ -γο η]] Ἠωνο πο οἴλεγ χαῖπᾶ, απᾶ ο Ίτοαρῆπσ γοα ἍΕἰα]]σομς ἴμθ 

κρίµα, ῥὅστις πᾶν' ᾖὅ. 
ἀαάρταθης, Ἵποβοογες Ἡθ τΏΑΥ Ῥθ, 

11 Ἐγὼ.δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώ- 
Ῥπο1, Ὀτθίμτεα, 1 οἰτοαπαοϊβίοη γοῦ 1 Ῥτου]αῖπι, ἩΠΏΥ γοῦ ΎταΙ 

κομαι; ἅἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ.. 
Ῥεχβθοοαίθᾶ δ Ίπεπ 98 Ῥθθν ἆοπΠθ ΑΤΤΑΥ᾽ ἴπθ οΏθποθ οἳ πο στοβ8ε. 

19 ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες 
Ί πιοα]ᾶ 3ετετπ 14167 "πγοα]ᾶ οσὲ ἔππεηκε]γος ο πιο ἔἩμτουγ Ἀπίο "οοπΕΚΡΙΟ 

ὑμᾶς. 19 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοῖ. µόνον 
1γοι. Έοχ 7ο 3ος 3Ἀτεθᾶῦπα ἍΎετθ σβ]]θᾶ, Ὀτοίηχοα: οπ]Υ 

μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί ἀλλὰ διὰ τῆς 
Γαςθ] ποῦ ἴπο Ἅ«ἀτεθᾶοπ  Ἅ«40Σ «ΑΠ Οο0Ω8ΊΟΠ {0 3Ἠθ Ώθβ, ΌὉπι ᾖᾗν 

ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις. 14 :ὁ.γὰρ-πᾶς νόμος ἐν' ἑνὶ 
1οτο ΒΕΓΥΘΟ7Υ6 Ἅοπθ αποί]ας., Έος ἴ]ε π]ιο]θ 1 1Ώ Ο0πΠ8 

λόγῳ Ἀπληροῦται,! ἐν τῷ, ᾿Αγαπήσεις τὸν.πλησίον.σου ὧᾳ 
πποτὰ 6 ζα1βΠεᾶ, ποια βα]ῦ]οτθ  ἍτἨν ποϊραΌοας 88 

Σἑαυτόν.ὶ 16 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε 
Τηψβε]ξ; Ὅαῦ 1ξ οπθ απούπος τοἈ]ζθ απἁ ἄθτοας, ζακθ ]ιορὰ 

ἡ Σὐπὸϊ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. : 
οὗ 5ηΏγ "οπο ᾽αποίπεχ 179309 “οὐπβατηθᾶ, 

16 Λέγω.δέ, Πνεύματι περιπατεῖτε, καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς 
Βπυβαγ, Ὦγ Γ1Π9] Βρτϊς ΄ πα]κτσο,  απᾶᾷ 539βἱχθ 146818 
η ΄ ν - - 

οὐ μὴ τελέσητε. 17 ἡ.γὰρ, σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύ- 
1η πο πᾖθθ βλοπα]ᾶ ο 24181. Ἔοχ ἴπθ Πε Ἅἀεεῖτθ αραϊπεῦ πο Βρίσίς, 

µατος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός' ταῦτα δὲ Ὀάντί- 
Απᾶ{πο ΕΒρὶσ αραϊπβί ἴἩθ ἍΆ8εΝ: "1μεεο μίπρς Ἰρηᾶ Αἴθ ΟΡ" 

κειται ἀλλήλοις,! ἵνὰ μὴ ἃ «ἂν' Άθέλητε ταῦτα ποιῆτε. 
Ῥοεθᾶ Ίο οπθ αποίΐπες, ὑμαῦ ποῦ τ/αίβοετος ΨθτααΥ πΙβὮ ἴλοἙβο {Ἠή1ρβ γοβ]ιοπ] ἄο; 

18 εἰ δὲ: πνεύµατι ἄγεσθε, οὐκ.ἐοτὲ ὑπὸ νόµον. 19 ο. 
ταῦ 1 Ὦγ [1πε] Βρὶτϊ6 γο το 184, 79 8χθ πο 1αλάος Αν, ἈΜαπῖξοςε 

” 1 ΄ ΄ 

δε ἔστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἔστιν ἁμοιχείαιὶ πορνεία, 
Ὢοὶυ 81τθ Ἅᾖ7πθ ποτ] οἱ ἴπθ Ώ8βΗ, συ] 8ὖθ αάπ]τεσγ, Ξοσπ]οβί ρα, 
α) 1 / 2 ΄ η] ΄ ’ 3” 

ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια, 390 εἰδωλολατρεία, φαρμοκεία, ἔχθραι, 
πηάες {ποθ]ατν. 19 Νου  ἈποἱεβΏἨθβΒ, ἸΠοεπβίοασπεςα, ἰάο]αίσγ, ΒΟΥΟΕΣΥ, εππαῖ]θΒ, 

τ--- τοῦ ΗΤΤΑ]. 5 ἐνέκοψεν ΟΙΤΊΤΑΊΤ. ᾖἵ --- τῇ τα]. 7 -- [δὲ] Ὀαῦ τ, π ἐὰν ΤΑ. 
« πεπλήρωται Ἠ88 Όεεῦ {α1Η]]εὰ τπτΑ ΥΓ.’ 7 σεαυτόν ΑΙΤΊτΑΥ. εὐπ) Ἱπτητ. ᾗα γλρ {οι 
ἘΤΤΤΑ 5 ἀλλήλοις ἀντίκειται ΘΗΤΙΚΑΥΓ. ο ἐαν []τητΑ.. ᾱ--. μοιχεία ΟΙ ΤΙΤΑΝ. 



ςλΙΤΑΤΙΑΝ ΕΒΕ. 

ἐριθεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 

ντι 
«ἔρεις, ζῆλοι!  θΒυμοί, 
αὐχῖξος, Πομ]οιςίος, ΙπάΙΕΠΛΙΙΟἨΥΞ, οοπῖοπ{ΙοΏ8, ἀϊνιβΙοηβ, κοσίς, 

9] φθόνοι, Ἰφόνου" µέθπι, κῶμοι, καὶ τὰ Όμοια τούτοις 
ΕΑΥΥΙΗΡ3, παμτάετς, ἀγαπκεππςβαθς, τεσε]», απά {μῖησα Ίο 188: 

ἃ πρυλέγω ἡμῖν, καθὼς Εκαὶ! προεῖπον, ὅτι οἱ 
ας {ο τνλιῖσἸι Υ ἐθ]] "Βε[οτεἩαπᾶ Ἴγοι, ϱΥεΏ 35 αἶκο 1 απὶά Ὀθίοτε, ἐπαῦ {ΠοΥγ πο 

τὰ. τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονοµήσουσιν. 
Απο] ὑπῖπρς 4ο ιββοπα αᾳοῦς βα]1 πού Ἰπποχ16. 

23 ὁ.δὲ καρπὺς τοῦ πγεύµατός τω ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, 
Ῥμΐ {πο ἍἀΕτιῖς οἱ ἴπο Βρϊτϊς Ἴοσθ,-  ᾖ1οΥ, Ῥθαυςςο, 

μερα, χρηστότης, Ὃ ανα, πίστις, 29 Ἀπρᾳότης,! 
μοι σεις εορθμεας, ο τηθε]εηεςς, 

ἐγκράτεια' κατὰ τῶν.τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος. 94 οἱ δὲ 
βε]{-οοπίτο] : μα ΒΠΟἨ (πΐησς ἀπετεῖσπο ἍἸβ9. Ῥπῦ ἴπεσ ἰλαῦ ον 

τοῦ Χριστοῦ] τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήµασι» καὶ 
οξἑ πε ΟΠ 3ο 3Ποξ5ι αχοτποἰθεᾶ πα ἴπθ Ῥπορίοπς απὰ 

ταῖς ἐπιθυμίαις.. 3995 εἰ ζῶμεν πνεύµματι, πνεύµατι καὶ 
ἴμο ἀςοδίτρβ. 1Ε πια νο Ὦν [19] Βρϊσϊό, Ὦσ [Γύμε] ΒρΙσί6 π]5δο 

στοιχῶμεν. 26 μὴ.γινώµεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκα- 
στο λου]ά συν]. ΊΠεςποπ]ά ποῦ Ώροοπαρ ταῖπ-ρ]οσῖοιβ, Ο9Π6 αποῦἩμες ὮΌῬτοτοκ- 

λούμενοι, Κάλλήλοιοϊ φθονοῦντες. 
{Ἠβ, οπθ πποίπες επτνγίηρ. 

ϐ Αδελφοί, ἐὰν καὶ Ιπροληφθῇ! ἄνθρωπος ἔν τινι παρα- 
Ἐτείμτομ, 15 ο9νοῦ Ὄο {ακεη β ΤΙΑΠ 1π ΒΟΠΙΘ οἳἑ- 

πτώµατι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν 

Έθποο, θ, {πο αρἰτιύαα] [οποβ], τέρτογθ ΒΙςἩ α 9ΟΠΘ 1π 

πνεύµατι Ἀπρᾳότητος! σκοπῶ» σεαυτὸν μὴ καὶ σὺ πει- 
8 ερὶτιῦ ο πιεεκηεςῬς, σοπε]ἀεεῖησρ «ΤΠγεοΙξ ἑ5ῦ αἶδο ἴποι Ῥο 

ρασθῇῆς. 32 ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως "άνα- 
τεμιρίθάἀ, Όπο αποῦηοεσϐ8 Ῥιτάᾶοης Ὅοαχ το, Ἀπᾶ ᾖἴπαβ χυ]- 

πληρώσατεϊ τὸν νόµον τοῦ Χριστοῦ. Ὁ εἰ γὰρ δοκεῖ τις 
81 {πο Ίαν ΄ οἱ ἴπο Οπτῖςί, Έος 1 "Πίη]ς ας 

εἶναί τι μηδὲν ὦν, δἑαυτὸν φρεναπατᾷ'' 4 τὸ δὲ ἔργον 
5ο Ῥο 5οπαεϊΠίπᾳ, “ποϊλμίηρ μή ἨΙχωδθΙξ ες ἀθοείτες : Ῥαί το ες 

ἑαυτοῦ δοκιµαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὺν µόνον τὸ 
οἳ Ἠϊχηδοιξε 18 τοτε 1ρ8ςἩ, Απᾶ Ίπεη α8ίο Ἠϊπιρδε]ξ αἰοπθ ἴπο 

καύχηµα ῥἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον' ὅ ἕκαστος.γὰρ τὸ 
Ὀραδυϊηπρ 9 π]]] Ἠβτο, Απᾶ ποῦ Β5ἴοΟ αΠποίΠοΓ. ΈοΥ ϱ8ΟἩ 

ἴδιον φορτίον βαστάσει, 
Ἡϊβοῦπι  ἍἸ]οαᾶ ΒΕΛΗ νεας. 

ϐ Κοινωνείτω.δὲ ὁ κατηχούμενος τὸν λύγον τῷ 
Τιοῦ Ἴ5Ώατο αηΐτα Ἀπεϊπρ ὑέαιραο Ἵπ 5:Ἡθ δπποτᾶ πνία Ἠῖπι {πας 

κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. Ἰ μὴ πλανᾶσθε, θεὺς οὐ µυκ- 
Τθλσμος 1 π]] Ροοὰ ΤΠΙηρΒ.. Ῥο ποῦ παῖς]θᾶ : 6ο 3ποῦι 118 

τηρίζεταε ὃ.γὰρΡὲἐἀνϊ σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερί- 
ώασες 4ο γγΏαίςοετοςγ ος ρου α΄, Μληῦ αΑἶδο Ἰθ ου 

{ « ΄ - - . . 

6 ὅτι ὁ οσπείρων εἰς τὴν «σάρκα ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς σαρκὸς 
τοαΡ. Έοτ Ἡθ ἐπ Ἅ85δον/ς το Ίχοπα {πε Ώεςη 

θερίσει φθοράν ὁδὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα, ἐκ τοῦ 
β]α]] τοπρ οοτγιρθ]ου; Ὀτπὶ θ ἐΠβῦ 5δονς ἵο {πο οδρῖτϊε, ἔτοπα ἴηθ 

πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον. 9 τὸ δὲ 
Βρι6 ΕΠΙ] τεαρ Ἠθ οἴετπο] : 

Ἠΐ5 ΟΏ Βε5Η, 

καλὸν ποιοῦντες 
υαύ [1] τΥο]]. ἀοίηπς 

499 
{πο ντοχΚΑ οἳ {πο ΠεςἩ 
ΆΥ6 πιππ]ξοςί, ΠΙΟ 
ΑΘ {ᾖ65ε; Αάπίτεσγ, 
Σογπίοβῖοᾳ, ππο]θατ- 
Ὢθμβ, Ἰαδοϊτ]οι5ηόςβ, 
20 14οἰαίχγ, γιύοἈογαξῦ, 
Ἠπϊχεᾶ, νατίαπσθ, εμα- 
Ἰαίοτς, πνταίἩ, θἶτίχθ, 
ΒΘάΙΠΙοπ8, Ἠοτοσίος, 
21 επυτΙπβς, τααΓάςΓΑ, 
ἀταπ]κεπποςῬς, τρτοὶ- 
1ϊΐπρ», Απά 51ο 1κο: 
οἱ ἔπο πΠῖομ Ι {ε]] 
σοι Ὀοξοτε, 35 1 Ἠπνα 
Ά]5ο ἰο]ά //σι ἴπ ἴἶπιθ 
ρᾳ5ῦ, ἐμαῦ ἴπου νηῖσϊι 
4ο 5αοἩ {μῖησς 5ηα]] 
ποῦ Ιππετ]6 {πε ΚΙπρ- 
Όοπι οἳ οᾶ. 25 Βαΐ 
1πο Εταϊὸ οἳ {πε Βρὶν]6 
19 Ἴοτο, 195, Ῥεπςθ, 
Ποπσςιβοτίης, Ρει{1θ- 
1655, Ροοᾷ μας», Σ41ϊ]ι, 
2905 1θε]κηΠ658, ἴεπιμοί- 
πο: αραϊηςι δΠΕπ 
ΊΠογοθῖς πο ]ασν. 34 Απά 
1ΠΕΥ ἐπαῦ ατο (Ἠχ]ςιδ 
Ώπτε ογποϊβοᾷ {πε Β65Ώ 
πια ἔηο πβοστίοης πΏὰ 
1αςίς. 20 ΤΕ τνε Ἰἶτο ἵπ 
{πε Βρ]τϊτ, Ἰοΐ ας ι]-ο 
πγαὶ]κ π ἴπο Βρὶγϊῦ. 
26 Ιμεί πς ηυι Ῥο «θ- 
βἴτοας οἳ ταῖη ΡΊΙΟΣΥ, 
Ῥτογοκίης Ο1ἱΕ αποίΊλετ, 
εωτγῖηρ οἨο απΟΙΜΟΣ, 

νΙ. Ἐτοίιτου 1 8 
ΤΠ Ὃς ΟΤΟΓΙΑΚΟΠ ΙΠ η 
4πιι]ς, γο πο 3ΓΘ 
5ΡΙΥΊ{α 81, τοδτωΓΕ 811011 
ΒΏ 0Π6 ἵπ Τμο »ρἰτϊῖν οξ 
πηοεκηεςς; οοπ»1ιογῖπς 
τΩΥ«6ΙΣ, Ἰο5ῦ [οι προ 
Ῥε ἵοπιρίοᾶ. 2 Βειιχ τὸ 
οπθ αποηοτ”5 Ῥαχάθις, 
παπά 9ο ΕΠ] {]ιε Ιανν οἳ 
Οµγ]ςί, 3 Έος ἵξα λα 
θΠ]η]ς Πως] το Ἰα 
βοπποτΏΙρ. πνἨθπ 1ο 15 
ποίΠίµς, Ἡο (εσοϊτοί]ι 
Ἠϊναδε]ξ. 4 Ἠιῦ Ἱεῦ 
6ΥΕΥ7 ΠΠπΏ Ρ/0Υθ Ἠῖ5 
ΟπὮ ποτ]. ατπᾶὰ Όποια 
ΡΏα]] Πο Ἠατε το]οἶσῖις 
4π Ὠϊπιςε]ξ α]οπθ, πιά 
πιοῦ Ίτι πποίλεχ. ὃ Ἐοτ 
6επετν ΠΠ 5η... Όσιγ 
Ἠΐ5 ο/η Ῥυτάεὴ, 

6 Τε Ἠϊπν πας ἶ5 
ἑαισλῦ Ἰη τᾳο σνοχᾳ 
οοπιπιαηϊσαῖςο πητο 
Ἠϊια ἴπαῦ ἑοασπείῃ ἵω 
Β]] ροοὰ 0Πῖη5βδ, 7 Ῥο 
ποῦ ἀεοοϊνθαά:; οᾶ 18 
ποῦ τποο]εοᾶ: ΤοΥ πνλλῦ- 
ΒΟΟΤΟΓ 8, ΏΊππ 5οἵνείΗ, 
τηαῦ 5Πα]] Ὡς 18ο τεπΡ. 
8 ῬἘοχ Ὦε ἔπαῦ 8ΟΙΝΟΤΙ 
{ο Ἠϊ5 Βα5Ἡ ϱπ[] οἳ {πο 
Ώεςη τοαρ οοτταριῖοῃ ; 
ιδ Ἱιο Τληῦ 8ὀσνοτῃ 
{οῦμοβρίτίυ 5Ώπ]1 οξ ἴ1θ 
Ῥρϊτϊτ τεαρ 106 ετοτ- 
]αξήπς, 9 Απάᾶ Ίου ας 

9 ἔρις, ζῆλος ἰτίέε, {εα]οιςΥ τΤττΑτγ. 
1ΤΤΤΑΝΥ. 1 - Ἰησοῦ φ6δαδ[ί. ος 
σι πραύτητος ΤΤΓΑΥΓ. 
σπττᾶ. Ρ ἂν Επτ. 

κ ἀλλήλους 1. 
3 ἀναπληρώσετε ο 5]ια]] (11Η1 εἩ. 

--- φόνοι [1.]τ[εα]. ε--- καὶ [μ]τητ. Ἀ πραύτης 
Ἱπρολημφθή 115 Α. 
ο φρενσπατᾳ ἑαυτὸν 



500 
ποῦ Ὁθ Ἴδανγ ἵπ πνο]] 
ἀοΐπς: Εὔτ ἵπ ἆπο βθα- 
ποῦη πο .5Ώθ]] τόαρ, 1 
νθ Εαϊπὸ ποῦ, 10 Α8 
νο Ἠατθ {Ἠρχθξοχθ οΡ- 
Ῥοχἰαπ](σ, Ιοῦ 8 ἄο 
Ροοᾶ ππίο α]Ί ιεη, ϱς- 
Ῥεοϊα]1γ Ἡπίο Ίμεπι 
Ίο 809 ΟΕ ἴἨθ Ἠοπβο- 
Πο]ᾶ οἳ {α1ϐἩ. 

11 Ὑο εεθ Ίούγ Ίατρο 
α Πείζος 1 Ἠανο ππ]ἔνεη 
ππῖο του πΙζἩἉ παῖπθ 
οπΏ Ἠαπᾶ. 19 ΑΑτηβΏΥ 
38 ἀ48βΊΥϱ 1ο παβ]κθ Αα Εα1τ 
βΗονγ.ἵπ {19 Β6ΡἩ, ἴἨεγ 
σοηδίγαῖη τοι. ἴο Ῥο 
οἰχοππαοϊςθᾶ ; οη]γ]εςδί 
Γπεγ εΠοι]ά βετ Ρεζ- 
πθοιΊοπ ΣΟΥ {11θ 6ΓΟΒΒ 
οξ Οητ]ςῦ, 19 Ἐοχ ποὶ- 
ἴιου πε ἐποπιςο]τες 
ΨΙΠΟ 81ο οἰτοιπασὶςοᾶ 
Κεερ ἴ1ε Ίαν; Ῥαΐ ἆε- 
αἶτο ἵο Ἠπτο τοι οἳτ- 
οατασἰεϱᾶ, Ίἴπαῦ ἴπογ 
ΙΩΑΥ ΡΙΟΣΥ Ἱπ τουσ 
ΒεξΏ. 14 Ῥιΐ ἄοᾶ ἔοτ- 
Ὀ]ᾶ ἐμαί Τεποπ]ά σ]οσγ, 
ΒΑΥΟΘ Ίη 1πο οχο8ς οἳ 
οἳσ Τιοτᾶ ἆθ8α8 Ομτῖαῦ, 
ὮΏγ ποσα ἐμθ ποσ]ᾶ 18 
οχαο]βθᾷ πηπ{ο πιθ, απᾶ 
1 παπίο ἴμο Ἠποτ]ᾶ. 
15 Έοτ ἵπ Ομτίβῦ 6εραβ 
Ὡηθίζηες οἰχοατησΙβΙοἩ. 
ΑΥΑΙ]είΠ.ΑΏΥ ὑΠίπρ, ΠΟΥ. 
πποἰτοππηοἰδΙοἩ, Ὀαῦ 
πιθῖύ οτεβίτθ, 16 Απᾶ 
88 ΤΙΑΏΥ 88 Ἱγα]]ς 9ο- 
οοχᾶίπσ {ο πῖς το, 
Ῥθ8οςῬ ὃ6 οἳ ἴἨεπι, απηᾶ 
ΧΩΘΧΟΥ, ΕΠᾶ ΠΡΟΠ 1Ἠθ 
Ίρταςί οἳ- ἄοᾶ. 

17 Έτοπι Ἠεπορξοσί] 
1εῦ πο ππαπ Ἰἴτοιρ]θ 
τηθ: 1οσ 1 Ῥεας 1π πιγ 
ον 186 πιαχΚ8 οξ 6ῃο 
ογά ἆθθιβ, 18 ἜΕτε- 

1Ἠτεπ, ἴμο ρταςθ οξ ος 
1,ιθτᾶ ἆθδις Ομτῖθὺ ὅᾳ 
πηϊἩ γους αρα, Α- 
ΊΙΘΗ. 

ΠΡΟΣ 
“το 

ῬΑΤΤΙ, Αη αροβί]ο οξ 
Ίθθαβ Οµχ]ὐ Ὁγ {πο 
σί]Ἡ] οἳ ἀοᾶ, ἴο ἴῃπο 
ααἰπία υΠΙοἩ ατθ οὖ 
ΕμΠεΒΙΒ, απᾶ {ο το 

4 ἐγ- ΙΤΤΑΊ ; ἐν- τ. 
ἔδιώκονται ατθ Ὀοίηρ Ῥειβεοιύεά π 
(γεαςᾶ ἴο []1ε]) πττα. 
7 -- κυρίου ΏΤΤΤΑΥΓ. 

5 -Ἱ- τοῦ Αποστόλου οἱ ἴπα Αροβί]θ Β; Πρὸς Ἐφεσίους 1.ΤΊτΑΙΝ. 
ϱ [εν Ἐφέσφ] τὰ. 

ΠΤΗΕ] 

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ, τι, 
μὴ Δἐκκακῶμεν"Ἱ καιρῷ.γὰρ ἰδίῳ θερίσοµεν, μὴ ἐκλυόμενοι. 

ππθ ΑΠοι]ᾶ ποῦ 1956 Ἠθασυ; 6οσ ἀπ "ταρ 14μ9 5πτο "ΕΒα]] Ίτθαρ “ποὺ Εαμῆ]αα, 

10 ἄρα οὖν ὡς καιρὸν "ἔχομεν! ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς 
Βο πει 8 οὔσββίοη ὙἨθἨβγτθ πο απομ]ά ποτ] ροοᾶ Ἰοπιτάς 

πάντας, μάλιστα.δὲ πρὸς τοὺς «οἰκείους τῆς πίστεως. 
αἩ, Απᾶ βρεοῖα]]γ Ἰοπαχᾶβ Ίμοςθ οξ ἰπο Ἡοιςοπο]ᾶ οἳ ζα1{1, 

“. ν ΄ ο - 

11 Ἴδετε πηλίκοις Ὁμῖν γράµµασιν ἔγραψα τῇ.ἐμῇ-χειρι. 
Ψθο Ἰπ Ποπ ]αχροθ΄/.ρδγοι ᾖΛλθῦτετβ 31 υυτοῖο πίἨ ταν [ουυπ] παπά. 

12 ὕσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι 
ΑΦΠΙΩΠΥ 85 τη ἵο Ἀατο Αα ΞΑΐτ βΡΡΕΒΤΑπΠΟΘ 1π [1Πθ] 3εςῃ, 1μεβθ 

ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέµνεσθαι, µόνον ἵνα "μὴὶ τῷ 
οοπ]Ρρε]. σοι ο τρ οἰτοαπιοῖσοῦ, ᾽ οπ]γ ἠπαῦ Ἅαοῦ 2ο τ1θ 

σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ" "διώκωνται.! 13 οὐδὲ γὰρ οἱ 
0ΓΟ88 ο ἴπο Ομτῖςῦ ΊἨαγ τααΥ Ὀο9 Ρεγβροπ{εᾶ. «Ἔοχ πεϊίµετ {Πογ πΠο . 

ππεριτεμνόμενοιϊ αὐτοὶ Ὑόμον φυλάσσουσιν’ ἀλλὰ θέ- 
Άχο9 Ὀεῖπρ οἱγοαπισ]βθᾶ {Ἡοπασε]τοβ [1πἩ9] Ίαπ Ἱεερ; Ῥαῦ ἍᾖΤΠεγ 

λουσιν ὑμᾶς περιτέµνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ.ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυ- 
ψΙςΗ. ποια το ῦο οἰτοαπιοῖρθαᾶ, αυ Ίπ᾽ ΨΟΗΣ Ώ065Η. Ίπογ 

χήσωνται. 14 ἐμοὶδὲ µμὴ.γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ. ἔν τῷ 
παϊρΏῦ Ῥουρῦ, Ῥαῦ 2οῦ πιθ ΤΙΑΥ 19 ποῦ Ὦθ Μο Ροαβῦ εχοερί Ιπ ᾖ{ῃθ 

σταυρῷ τοῦ κυρίου.ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ: δι οὗ ἐμοὶ : 
ΟΓΟΒΒ οἳ ουσ Τιοτᾶ θεα Ομτῖβ; {ἰβπτουρῃ πγποπα ἴο πο [ἴπο] 

κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ Ἱτφ' κὀσμῳ. 15 δὲν γὰρ χρίστφ 
πποτ]ᾶ Ίαβ ῬθσὮ ὀχμοῖβεᾶ, απἀΊἹ ᾖἵο πο ποσ]ᾶ, Ἄἴπ "4ος Ομσῖςκὃ 

.3 ω « ν αλ, 
]ησοῦ οὕὔτεὶ περιτομή ὙἎτι σχύει! οὔτε ἀκροβυστίὰ, 
7ε5Ι8 πθῖμος οἰτοαπιοϊείοαᾳ “απγ ᾖ1ἱ8 3οξ 20Υ68, 3ος ἹπποϊτοπτηοϊδίοἨ 

ἀλλὰ καινὴ κτίσις. 16 καὶ ὅσοι τῷ-κανόνι.τούτῳ στοι- 
Ῥαῦ 8, ΏΘΥΙΓ ΟΓΘΑΡΙΟΗ. Απᾶ 48 ΤΙΑΠΥ 38 Ὦγ ἰπ]β χι]θ βπα]] 

χήσουσιν, εἰρήνη ἐπ) αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴἡλ 
πνα]]ς, Ῥθ8οθ (ω6] προι ἼἴἨοπ  απᾶ ἸθίΟ7, Απᾶ Ἱροη ἴἩο ἍἸρβγπο] 

τοῦ «Θεοῦ. 
οἳ ἀοᾶ, - ἳ : 

17 'Τοῦ.λοιποῦ, κόπους µοι μηδεὶς παρεχέτω' ἐγὼ.γὰρ τὰ 
Έου {Πο τθςί, λίτοιρ]θς 510 7π1θ 3πο ὅοπό Λ3Ιεῦ "Είπε, 4οςΙ  τΤ]ῃθ 

στίγµατα τοῦ Ἱκυρίουὶ Ἰησοῦ ἓν τῷ-σώματί-μου βαστάζω. 
) Ῥταπᾶβ οξ ἴπο 1ιοτᾶ ᾖθβαβ ἵπ χαγ νοᾶν Ὄους. 

18 Ἡ χάρις τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύ- 
ΤἩθ ρτῃςσθ οἳ ος Τιογᾶ ὧθβιβδ' Ομτῖςύ (ρ6] πι Σαρὶ-' 

µατος ὑμῶν, ἀδελφοί. ἁμήν. 
τις Ἄψγοις, ᾖἸὈχθίμτοι,  Ἅ«ΑΠιΘΗ. : 

Πρὸς Γαλάτας ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης.' 
πο ᾖ[Ππιθ] 6α]αίαπς ἍἩτυπίθα Ίτοπ ἍἈἘοπιθ, . 

ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ. 
ΣΕΕΗΕΡΙΑΝΡ ΕΕΙΡΤΙΙΕ 30Ε 3ΡΑῦ1,, 

ΠΑΎΛΟΣ ἀπόστολος Ῥ]ησοῦ χριστοῦϊ διὰ θελήµατος θεοῦ] 
Ῥαυ], 8Ροβί]θ οἳ 1θβιβ Ομτ]βὺ ολά πλ] οἳ ἀοᾶ, 

τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν «ἐν ᾿Εφέσφ' καὶ πιστοῖς., ἔν χριστῷ 
1οΐμθ βαἰπύ Ὑπ]ο 8ΥΘ᾽ ΒΑῦ Ἓριοεας Ἀπά Ἅ«ΣπμΕαΙ π (ϱἨμτὶκε 

χ ἔχωμεν πθ ΠΙΕΨ Ἠατε τ. 5 μὴ Ρίασεᾶ αΓίεΥ χριστοῦ 1ΤΊΤΑ. 
α περιτετµημµένοι Ἠανο Ῥεθι οἰτομπιοίσεά Ὁ. ὉΥ--- τῷ 

π οὔτε γὰρ Έου πθἰῦπες ΤΑ. τι ἐστὶν 16 αηγΟΠΙΠΡ αΕΤΤΙΑΥΓ. 
Σ--ἔλο θαὐδο)ἡρίίοπ, ΟΙΤΝΥ ; Πρὸς Γαλάτας ΤΑ. . 

Ὁ χριστοῦ Ἰησοῦ ΙΠΤτΑ. 



τ, ΕΡΠΕΡΒΙΑΝΤΑΘ 

Τησοῦ: 9 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ 
19508, Έτπορ ἴογοιι απᾶ Ῥοπσθ τοπ ἄοά ους Ἐβίλες βηᾶ 

κυρίου ᾿]ησοῦ χριστοῦ. 
[ίχιε] Τιοτά ὤοδις Ομτῖςῦ, ον 

Ὁ Εὐλογητὸὺς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ἰησοῦ 
Ῥ]οςςαά  {1ᾳ6]ί]πο 4ο απᾶ ὮἘαίπος οἳ οὰχς Γιοτά 1εςμβ 

χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ ἐν 
Οµ1ς6, πο, ὮὈ]εςεεᾶ Ἡ5 πμ ϱπειγ Ἀρ]θρίης ᾖερίσθιπ] 1η. 
- .) ΄ ἁ -- θ .) 3 λεξ « ” ” ” -” 

τοῖς ἐπουρανίοις ἃ χοιστῷ, 4 καθὼς ἔξελεξατο ἡμᾶς ἐν ατῷ 
1πθ Ἠεβνοπ]16Β σα Ομχ]ςύ; αοοοτᾶῖηςσ 5 ο οπο5θ π5δ ᾖἹπ Ἠϊτα 

πρὸ καταβολῆς Κόσμου, εἶναι.ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἁμώ- 
Ῥεέοχε [πε] Σοιπάαίῖοα οἱ [Πο] ποτ]ᾶ, 1ος π5 ἴο 9 Ἠο]γ Ἀπᾶ Ῥ]αταο- 

» ΄ ΄ « - 

ους κατενώπιον αὐτοῦ «ἐν ἀγάπῃιὶ ὅ προορίσας ἡμᾶς εἰς 
θας Ῥοεέοτθ Ἠϊπα 1Ώπ ἍἸΊογε; Ἠαπτίπρ Ῥχοάςβπαἑεᾶ Ἡ5  Ἅᾖ1ος 

υἱοθεσίαν διὰ ᾿]ησοῦ χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδο- 
{ο Πϊπιβε]Ε, ΑοοογᾶΙΏηρ ἴο ἴπο βοοᾶᾷ 

ἔπαινον δόξης τῆς χάρι- 
βάορίίοᾳ {Ἠτοιρα ᾖ26518 Οπτῖςε 

κίαν τοῦ.θελήµατος αὐτοῦ, ϐ εἰς 
Ρ]εαδυτθ οἳ Ἠὶ5 τν], 1ο [Πε] )ρτηῖσα οἳ [Πε] σ]οι ο "μπτασθ 

τος αὐτοῦ, [ἐν ᾗ' ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ' 
1Η,  ν/ποτείη Ἡθ πιβάθ "ορ]οσίς οξ "ργβορ ὰ5 Ἱπ {πο Ῥοε]ογοᾶ : 

7 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ.αἵματος.αὐτοῦ, 
1π ποσα πε Ἠλτθ. χρζεπρέίοα  ἴλμτοισηα 5 υ]οδᾶ, 

τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωµάτω»ν, κατὰ ἔτὸν πλοῦτον' τῆς 
1ο τοπι]βδίοη οἳ οΏΐσησες, βοσογά]ης {ο 11θ τ]οΏες 

χάριτος αὐτοῦ' 8 ἧἦς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἔν πάσῃ 
ΟΕ Ἠϊβ Ριασθ; πυΏῖοὮ Ἡς «παδοᾷ ἴο αΌοιπᾶ «ἰοπητάᾶ τς 1π 81] 

σοφιᾳ καὶ φρονήσει, Ὁ γνωρίσας ἡμῖν τὸ µυστήοιον τοῦ 
πεῖδᾶοτα Ὠπά Ιπίε]]ῖπαπσςε, Ἠπτίπα 1ωπ(ο Κποῖνπ ἴο 15 {ἐλο ΙΩΥΡΙΟΥΥ 

θεληµατος.αὐτοῦ, κατὰ τὴν.εὐδοκίαν- αὐτοῦ, ἣν προέθετο 
ος Πῖ6 νΥ 1, βοσοτᾶΊπςσ ἵο ἍἈἨὨῖς ροοᾷ Ρ]ααδυτθ, πυἩῖοἩ Το Ῥιιγροδος. 

ἐν αὐίῷ 10 εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, 
ἵπ Ἠἱπισε]Ε Σο: [11ο] αάπιϊπϊξςίταἴ]οη οἳ {πο 111658 ο ἴἶπιςς; 

ἀπακεφαλαιώσασθαι τὰ.πάντα ἐν τῷ χριστῷ, τά.Ἀτεὶ έν 
1ο Ποπά πρ α]] ὑπίπρς Ἰπ ἴπε Ομτῖρί, ΤῬοί]μ {Πο (μίπρς Ίπ 

τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς" 11 ἐν αὐτῷ, ἐν ᾧ 
τηθ Ἠσβτεπς απᾶ Τμε {ΠΙπρβ Ἡπροιπ {πο οατία; 1π  ᾖἡἨη, ἹΙπ πποπα 

και ῄ"ἐκληρώθημεν,' προορισθέντε «κατὰ πρό- 
95ο πο οπἰαίποᾶ 5η {π]Ἡοχ]ναπσα, Ὠεῖας ρτοβεςεἰπατεᾶ ποοοτά!πρ το [πα] Ῥασ- 

θέσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν 
Ῥο5ο οἱ Ἠΐπα Νο ὅα]] 3ΗΠΐπσς ΝΟΣΊΣ5 ΒΟΟΟΤΑΙἨΠΓ Το ἴἩθ οοιηνε] 

τοῦ.θελήµατος αὐτοῦ, 12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαιον 
ο 18 τν ]1, ΣΟΥ 310”0ο ἍΆπ5 ο [11ε] Ῥταῖςα 

τῆς! δόξης αὐτοῦ, τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ χριστῷ' 19 ἐν 
1η. 

Ἱ 

οἱ Ἠΐ5 ϱ]οσγ; νο ἍΊατο Μοτο-ϊταςιθά Ἰη ἴπο Οπτίςί: 
στ Ν - ΄ -- Ρ ΄ 4 

ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὔαγ- 
ποσα 215ο ᾖγε, Ἠατίπς Πεατᾶ πο πτοτᾶ οἑίπο ᾖἰτυίμ, 1η σ]αά 

-” ΄ « - στ ᾿ ΄ 

γέλιον τῆς-σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες ἐσφρα- 
τ1άἵπρς οἳ τοι βπ]τατίοιι--- 1π νἩοπα αἷξο, Ἠατίηρ Ῥε]ίοτοιί, 7ε Ἱετο 

γίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14 "ὃς! ἐστιν 
ερβ]οὰ πνΙΓἩ {πο Θβρϊτϊῦ οΕ Ρτοπαΐδο Ίππο Ἠοίγ, πΠο Ἅᾖ 

ἀῤῥαβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰ  ἀπολύτρωσιν τῆς 
[πο] οπτηοςέ ο ος Ιπποχίίαπος, το ΓΠα] τεάσπιρτῖοη ο ἰμθ 

περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς. δόξης αὐτοῦ. 
μοηιι]χεᾶ Ροδ5εββίοἩ, Το Ῥγαῖςο ο Πὶ5 ϱ]οτγ. 

ἆ -- ἐν 1η (ΟἨτίς50) ἙαττττΑν/. 
ἃς ννΏΊοὮ (Γεαώ ἐχα. ηθ ἴτεεΙγ Ῥοπίοτνεὰ οἱ) τΤττα. 

Ρ01 

Σπῤμέα] ἵπ ΟἨτ]ςὲ ᾷ6- 
818: 2 Γαςο ὕεΊογοι, 
Απά Ῥθησςθ, Έγοπι σοᾶ 
οἳσ Ἐβίμας, απᾶ οπι 
ἴλο Τιοτᾶ Πεδας Οµτ]οί, 

3 Ἐ]εςσεᾶ δε ἰπο ἄοᾶ 
ἈΑπᾶ Ἐαίπεν οἳ ος 
Τιοτᾶ 2 ο5α5 Οηγῖ5ε, πο 
Ὠπίῃπ Ῥ]εςςοᾶ ας σνἰία 
ο] αρϊγ{ίαπ]. Ῥ]εβεῖησα 
1Π Ἠοαγομ]γ Άίασες» ἵη 
Οητ]ςέ: 4 ποοοτᾶῖηρ 458 
Ὦο Ὠπί]λ οἸοδοὮ 15 ἵη 
Ἠ]πι νο[οχο {ο {ομιιάα- 
Τ]ου οἳ {]λο υνοτ]ά, γα ῦ 
πο εἩοι]ᾷ Ὃο Πο]γ απᾶ 
πυἰθλοαῦ Ῥ]απιο Ῥείοτθ 
Ἠ]πα 1η Ίοτο: ὁ Ἡπτίησ 
Ῥτεάρξίϊπαἰοᾶ 18 απίο 
1Πθ αἀορίῖοη οἳ ολΠῖ]- 
ἀγοπ Ὦγ ἴεδας Οπτίςς 
το Ἠ]ηιεε]ῇ, ποσοοταῖπρ 
{ο πο ποοᾷ Ρ]οββιχε οξ 
Ἠ18 ννΙ]], 6 {ο ἴΠ9 Ῥγρῖςα 
οἳ ἴμο ρ]ουγ οἳ 18 
Ετασ8, ὙΠογεϊἩ ηο Ὠκδία 
1ηπᾶθ 38 ποοορἰθᾶ Ἱπ 
Τμο Ὀο]ογοά. 7 [π νυποτα 
πΥΘ Ἠαγνο τοεπιρί]οἨ 
1ἩτοιςσἩ Ἠϊς Ὀ]οοά, τΏθ 
ΣογβίγεηοςΡ οἳ βἵη», 80- 
οοτάίπρ ἴο ἴ]ιο τΊοΏθΒ 
οἱ Ἠ]5 ρτασε; ἃ πἩςτε- 
1Ώ Ἡς Ἠαίηπ αὐὈοιπάθά 
ποσατά ας 1π α]] τνὶς- 
ἄοπι ππᾶ Ῥτιάοπσε: 
9 Ππβνῖηρ πιαᾶε ἸςΠοῖνΠ. 
πη{ίο ας {πα τηγδίειγ 
οἳ Πΐ5 πν]], ποσονά ασ 
1ο Ἠΐς ροοά Ρ]οιδατο 
π/ Ὠἷο]ι Ὦε Ἠπ{]ι Ῥγρος- 
οἆ ἵπ Ἠϊπιφο]ξ: 10 πας 
1ηπ 1ηο ἀϊδροηββήοἨ οἳ 
1πο Τα]ηος5ς οἳ 11πιθβ 
Ἡο απὶπηί ϱιῖἩεγ ΊΤο- 
ΡοἴΏοτ 15 ο16 α]] τΏῖηρ8 
1η Ἠτὶ»έ, ῬοτὮ συΏῖοα 
3Τ6 1 Ἡθητεῃ, απά 
πυἨΙοὮ αχτθ ΟἩ θητίῃ; 
ευει ἵπ Ὠϊα: 1 ἵπ 
ΊΝΠΟΠΙ Αἶξο πο Ἠπγοθ 
οῬίαϊησά απ Ἱππεστϊί- 
Άπος, Ῥαῖηρ Ῥτοάεείι- 
πιβτθᾷ ασσοτά1Ἡρ {ο {πθ 
Ῥιγροςο οἱ Ἠϊπι πηο 
ππογΚκαοίια αἰ] {ἐλπῖπσα 
Βίος {πο σοπηΏςοΙ οἙ 
Ἠϊς οἵνΏ ππΙ]] : 19 τηπε 
πνε βΠοα]ᾶ Ὃδ {ο 1πθ 
ΡΓΦἱ56 οξ Πῖς σ]οτγ, πο 
Ἀχγρί ἐταςίεᾷ ἵπ Οητῖςυ, 
15 Τι σοι γε πΊεο 
ἔγιδίεᾶ, αΕίετ ἴππῦ το 
Ἠεατᾶ {πο ποτ οξ 
ὑταία, ἴπο ρο5ρε] οξ 
ποις βα]τατίου: Ἰπ 
πΥΠΟΙΠΑ 815ο αἴίετ ἐπαῦ 
ο Ῥο]ίενοᾶ, τὸ ἹΝΟΘ 
εεπ]αά πε] {παπί Ἰο]γ 
ῬρϊΠῦ οἳ Ῥτοπ]ῖσα, 
14 1νΠϊο]Ἠ 18 {Πο εαγποςί, 
οἳ ου λΠοτ]ίηησο ἁπΠ- 
31] ΤΏο τοβεπορθῖοη οξ 
Ίμο ΡρυτοΏαςεᾶᾷ Ῥοδσο»- 
3Ί9Π, Πίο ο )ΓβΙ58 
οἳ μῖς ϱ]οιγ. 

ε, ἐν ἀγάπη (γεαᾶ ἵπ Ίοσο Πανίηρ ρτεάθεἰηαίεᾶ 45) αἲ.τ. 
Ε τὸ πλοῦτος Ι.ΤΤνΑΝΥ. Χο σεὈςνα 

ἩνπτιΑνα ἵ ἐπὶ 1ΡΟΠ ἨΤττΑ. Κ ἐκλήθημεν νε Ἠνετε εα]]θά τ.. Ἱ--- της ΙΤΤΤΑΥΥ. τη ὅ ν/ Πίο] ΤΑ, 
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15 ὮΓποσθξοτο 1 αἶσο, 

α{τογ Ι Πουτὰ οἳ τοις 
ΣΑἰΤΕ ἵπ 1Ἠθ Τιοτᾷ ἆο- 
β19, ππά Ίοτα τιπ{ο αἱ] 
119 εαἱπῖβ, 16 σθη»ε ποὺ 
Το ρίτο (λαηχς {ος γοι, 
χηκ]ὶωρ πιεηῦίοα ος 
οι 1π ΤΩΥ ΡΙΑΥΟΙΒ; 
7 τπαῖ ἴπε οᾶ οἳ σας 

Τ,οτᾶ ζοδα8 ΟἨτῖεί, ἴ]ο 
Ἐαΐπετ οἱ ΡΊΟΙΣ, ΠΙΑΥ 
μῖνο ππῖο νοι ἴμε δρἰ- 
αὶς οἳ πνὶξάοτα απ 1ο- 
πε]αζίοη 1π Τπθ Κποσγ- 
1εάρο οἳ Ἠίπα: 18 1πθ 
6708 οξ σοις Ἱπάετ- 
βιιμᾶϊπρ ᾖΛῬεῖπρ επ- 
1ἱσπτοπεᾶ; τπαῦ γο 
ἆΙΠΥ ΚΠΟΤ π/Παῖ 18 0πο 
Ἱορ” οἳ Ἠϊδ οσα]]1πᾳ, 
βηὰ πηαί {Πο τίσπος οἳ 
τπε ρ]οχύ οἳ Πε ἵη- 
Ίογίζηποε ἵη {6 βαϊπίς, 
10 απᾶ πιηΏαῦ {5 ἴἨε ϱκ- 
οεεάῖωηρ ρτεαίπεβό Οξ 
Ἠὶς Ῥοπες {ο τἩς-νατᾶ 
πιπο ὮὨθ]Ιετθ, βοσοτγᾶ- 
Ίηρ {ο ἴπθ π/οχκίπρ οξ 
15 πιὶρηἰσ ΛῬονεςΣ, 
320 πνΏϊοη Ἡθ νυτουβΏῦ 
19 Ολµτὶο, ππεηυη ο 
χαὶςθᾶ Ἠϊπι Έγοπι ἴἨθ 
ἀεαᾶ, απᾶ «εῦ Λῖπι αἲ 
Ἠϊ» οὗ η τὶρΏύ Παπά 1η. 
{πο Ἠεανεπ]νγ ΌίαςσθΒ, 
21 ἔαχ 3Όοτο 1] ργϊηςϊ- 
Ρα10γ, απᾶ Ῥούγεσ, απᾶ 
παϊρηῦ, αμᾶ ἁοπιϊπίοἩ, 
Βιιὰ ΘΥΘΙΥ ΠαΠΏΙΘ Τα ῦ 
38 Ὠαπηεᾶ, ποῦ οπ]γ πι 
ταῖς πρτ]ᾶ, Ὁταό α]ξ5ο 
ἆτι ἴπαῦ σΏ]οα 15 Το 
εοπ]ο: 29 απά Ἰατα 
φριῦ αἲ] {Λίπσ ππάογ 
Ἠῖ- Εσεῖ, απά πὰτο Ὠίηχ 
{0 ὃς 1ο Ἠεαά ΟΥΟΓ αἲ] 
ἐ]ιύιρ ἴο πο οπυτἩὮ, 
2ὸ ννΏῖοὮ ἶς Ἠϊῖς Ὀοάγ, 
Ών Γυἱμοςς οἳ Ὠἶπι (πδῦ 
Έ]]οτΏ α]] 1η α]]. ΤΙ. Αήά 
που Ἰιαίλι Δὲ φιίοκε- 
ἑ, σνἹο ῄποτθ ἀεαά 
ἆμ ἔταδρᾶςσες πΏᾶ βἶπς; 
32 ππετεϊπ η θίμιε ρᾶςῦ 
ο πα]κεά αοοοτάῖηρ 
το {πο οοαχςε οἳ ἰΠῖ8 
π/οτ]άᾶ, αοοοχάϊῖηπρ ἵο 
πο ῥΡῬτίμοθ οἳ ᾖἴπο 
Ῥου6χ ΟΕ ἴηο αἴχ, ἴπο 
αρἰτἰυ επαῦ πουν ννοσκ- 
εἵἩ ἵπ ἴηπο οπἱ]άτθοι ο 
ἀἰκουεάῖεμος : ὁ απποπς 
πΤΙΟΙΩ αἱδο πνθ α]] Ὠδά 
ουχ οοηνεχξαίίοα ἵπ 
1ἶπιος Ῥηιςσὺυ ἵηπ ᾖἴπο 
1450» οἳ οἳις Βεςῃ, Ε]- 
Ἐ]]]ηςσ ἴηο ἀθδίνεβ ο 
Τπο ΒθξἩἈ απᾶ οἳ ἴπθ 
παϊπᾶ; Ἀπᾶ πνοτθ Ὦγ 
πιαύυτθ ὑῃο οΏΙ]άσθη οξ 

5--- την ἀγάπην 1[Λ]. 
κεν Ὠς Ἠὰβ πποασΏῖ τὰ. Σ ἐνήρ 

Σ -- καν Ὠϊπῃ τ. 

ο Δ 

αυτον 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ. 

15 Διὰ τοῦτο κἀγὼ ἀκούσαςι τὴν καθ’ ὑμᾶς πίστιν ἔν 
Ῥθοπμεο σὲ Όμῖς 1 49ο Ἠατίπρ Ἠθατᾶ οἳ {πο “αταοπς οι ἍᾖΛαϊτι ἵπ 

τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ, καὶ "τὴν ἀγάπην! τὴν εἰς πάντας τοὺς 
1πθ Ἰοχᾶ ᾖἆεσαπβ, απᾶ Ἅ{λο 1οτθ :᾽ πλϊοα [1] ἰοπατᾶ αἱ ταο 
: , Σ ε »ν 
ἁγίους, 16 σὐ παύοµαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν, µνείαν "ὑμῶν" 
βαϊπίς, ἆο ποῦ οθἈβθ µβρἰτίημ τΠβΏΚΑ 1ος σοι, ᾖἸπεπίίοη ο σοα: 

ποιούµενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν µου’ 17 ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου 
πιρ]είης. τω 1ΑΥ ΏσΑΥΟΓΕ, τπαῦ ἐμο αοᾶ ο "]οτὰ 

« - -” -” « - - - 

ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, δφη ὑμῖν πνεῦμα 
αρ «επ  Ὀμτίσε, πο Ἐαίλθς οἳ ΡΊΟΙΥ, ΠΙΒΥ ρἱνε ίσγοι [111ε] ερἰτῖε 

᾿σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν  ἐπιγνώσει αὐτοῦ, 18 πεφω- 
οἳ σ/ϊδᾶοπι απᾶά ταγε]αδίοη 1π 119] Ἐπον]θᾶρο οἳ Ὠϊπι, οροϊπσ 

9 .” ΄ -” ΄ 

τισµένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς Ρδιανοίας! ὑμῶν, εἰς τὸ εἰδέναι 
Ἰρη]ιρΠίιεπεᾶ 31119 3ργος 5τηϊπᾶ 3ο8γοις, 1ος 309 3Κπου 

ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, Ἀκαὶ! τίς ὁ πλοῦ- 
α1γοι Ὑνιπαῦ  ᾖΤΠθ Ἠορθ οἳ 5 οβ]]1πσ, 'Απᾶ πηαῦ ἴἩρ τἰο]οβ 

τος τῆς δόξης τῆς.κληρονομίας.αὐτοῦ ἔν τοῖς ἁγίοις, 19 καὶ 
ο ἵπο Ρ]οιγ οξ Π9 1πΏεχίταησθ 1π ᾖἸἼηπο κβαϊπίβ, :. Απά 

΄ 3 « ΄ ΄ ε ΄ , - 2 { - 

τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς.δυνάµεως αὐτοῦ εἰς «ἡμᾶς 
ππἩβὺ ἴπο ο5ιτρββδίηρ ΡΕΤΘΑΊΠΘΕΒ. οἳ Πῖ5 Ῥοπος {ογγατάς 18 

τοὺς πιστεύοντας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς 
πἹἩο κ Ῥεμστο βοοοτάῖηρ ο {πο ποχκίπσ οξίπο µτποσπῦ 

ἰσχύος αὐτοῦ, 20 ἣν Σἐνήργησεν' ἐν τῷ χριστῷ ' ἐγείρας 
οἳ λῖ5 βίτεπρτΗ, π/πῖοα Ἡθ πτουραῦ 1π ἴῃο ΟἨσῖα, Πατίηρ ταῖςεὰ 

ἐκ » νεκρῶν, καὶ Ἰἐκάθισεν' Ἱ ἓἕν δεξιῷ 
Ἠϊπι 1τοπα απιοπρΓπθ] ἀθβᾶ, απᾶ ο ςοῦ Πτι] αἳ "τιρΏῦ «Παπᾶ 

αὐτοῦ ἔν τοῖς .Ἱἐπουρανίοις! 21 ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς ' 
αμ ᾖἹπ ᾖΤἴπθ Ἡθαγοπ]]θ8, -.3ΡΟΥθ ετοιγ ὈῬτϊποϊρα] 

καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάµεως καὶ κυριότητος, καὶ παντὸς ὀνό- 

1, 11. 

Ἀπά θιὐΠοσῖῖγ απά ῬούεΣ βηᾶ Ιοτά»ηϊρ, Ἀπάᾶ  οποτγ πληθ 

µατος ὀνομαζομένου οὐ µόνον ἔν τῷ αἰῶνι.τούτῳ, ἀλλὰ καὶ 
ηβχηθᾷ, ποῦ οπΙτ 1η 1μῖ5δῃρο, τρις Ἅα]ςο 

3 -” ’ Ἄς Γ κχ ΄ « , Εξ, 9 3 ΄ 

ἐν τῷ μέλλοντι 22 καὶ Σ πάντα ὑπεταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας 
1π Τἴηπο Ἅοοπαῖπᾳ [οπ6]; Ἀπά αἱ] ἐπίηπρς ο ραῦ ππᾶος 32εεῦ 

3 [ο.9 Δ 2 » Απ Ἡ ῃ / κ... 3 
αὐτοῦ" καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκ- 

αμ]ς, ἈΑπᾶ ἈἉπίω -' Ἴραπο [ίοῦ6] Πομᾶ ο7ες αἲ] {μῖηρς {ο ἴπθ ϱ8- 

κλησίᾳ, 25 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα. αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ 
5επαὺ]γ, πμ Ἠϊ5 Ῥοᾶγ, 1ηπθ Ἅἀ4μ]πΠος οξ Ἠϊπι γιο 

Σπάντα ἓἔν πᾶσιν πληρουμένου 9 καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς 
81] ὑπ]πσς 1π 811 Ἁ]]δ--- Ἀπᾶ του Ῥρεϊας ἀεβά 

τοῖς παραπτώµασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις, 3 ἐν αἷς ποτε 
1π οΏθποες απᾶὰ εἶης, 1π πὙσΠ]οι ο9ηΏςθΘ 

περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου-τοῦτου, κατὰ 
γε πβ]|κεᾷ βοσοχάἴπρ ἔο ἵἩς Ἅ4βθ ο ἐπῖς ννοσ]ᾶ, ΒοοοχάΙηρ {ο 

τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν 
119 χα]ες οΕξίῃθ αιἴΠοσΙῦγ οἳ {πο αἲτ, Τπθ εριτ]ῇ απαῦ ποὶι 

ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας' Ὦ ἔν οἷς καὶ ἡμεῖς 
πΙΟΓΙΚ5 1π πο 50Π68 οἳ ἀἰξοθεάίθμσθ: ΑΠΙΟΠΡ ΠΟΙΑ 85ο νθ 

πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς 
8] Ἠαᾶ οαχ οοπἀὰοῦ οπσθ Ἱπ Ἅ1]μθ ἠεείτορ ΟΕ ΄Β68Ἡ 

ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήµατα τῆς σαρκὸς καὶ Γῶν διανοιῶ», 
α1οιχ, ἀοἶπς 1πθ ἐμίπρς π]]θά οἑ ἵπθ Ἅ«Ώθ5α απ οξ {πο τἴΠποβρ]ίβ, 

Ρ καρδίας Ὠθαχῦ αμΤΤττΑΥΥ. π--- καὶ ΙΤΊΤΑ. 
εκαθίσας Ὠανίηρ 5εῦ 11 ΤτΑ. 

Υ -Γ τὰ ΟΙΤΤΙΑΠΓ. : -- ὑμῶν 

ο--- ὑμῶν 1ΤτΑ. 
: -Ἱ- τῶν ἴηθ σν. 

Ν οὐρανοῖς ἨΘΑΥΘΕΗΒ 1, α -- τὰ Ἡ. 
(πεωᾶ ψυαχ οΏθησθβ απά 81η) υττι/α]. 



ΕΡΗΕΒΡΘΙΑΝΟΕΘ. 
- Ν ε τσι ε , 

καὶ "Ίμεν" Ὀτέκνα φύσει! ὀργῆς. ὡς καὶ οἱ λοιποί’ 4 ὁ-δὲ.θεός, 
απά ΄ετο ολ]άτεπ, ὉΥ παίατθ, οἱ Ὑταϊα, 5 6τθἩ ἴποθ τοδῦ: οαΐξ ἀοᾶ, 

3 Α, 3 » ΄ 3 -” 

πλούσιος ὢν ἔν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτου 
Στίοι αηΏθίπᾳ Ίπ Ἠιθχογ, Ὦοσβιςθ οἳ Ἀρτρεῦ 31ογθ αμλίΒ 

: 5 ον, ς ς 
ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, ὅ καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς 

πηπετεπ] ο ]ογεᾶ 8, 34180 3Ρροΐϊνς πο ἀεπά 
΄ -- δρ ΄ ιά . 

παραπτώμασιν, συγεζωοποίησεν " τῷ χριστῷ' χαριτι εστε 

11. 

1π οΆεμοε», ααἰοκοπος [15] τ(ἩΣ ΄ ο Ομτίδ, ΄ (0ψβχασθ 9 3τθ 

σεσωσμένοι. θκαὶ συνήγειρεν, καὶ συγεκάθισε» ἐν τοῖς 
βινοᾶ,) ημιᾶ τρ]ςθᾶ [α5] αρ Ἰομθίβεσ, απά βεαῦθᾶ [α5] ἑοροί]ες ἵπ ᾖἴμπο 

ἐπουραχίοις ἕἔν χριστῷ Ἰησοῦ" Ἰ ἵνα ἔνδείξηται ἐν τοῖς 
Ἡθπτοπ]]ο8 η Ομτὶες 16518, απαῦ Το παὶρηῦ 9ο ἵπ Ἅᾖῃθ 

ἰῶσιν τοῖς κ ένοις ἀτὸν' ὁ .λλ λοῦτον" αιώσιν τοῖς ἐπερχομένοις ἀτὸν' ὑπερβάλλοντα πλουτ 
Αρε8 ἡλιαῦ Γαχο]: οοπαἩς τηθ βαγρηβεῖπς 5 π]οΏθΒ 
- . » η « ον -. -, 

τῆς.χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἓν χριστῷ Ἰησοῦ 
οἱ Βῖβ ρτΏοθ ἵπ ᾖἈἀΚἰπάπεςς {οπατᾶα 5 Ἱἵπ Ολπερῦ 19515, 

Δ 
και 8 τῇ γὰρ «χάριτί ἔστε σεσωσμένοι διὰ «τῆς' πίστεως" 
απά Έοτ  ἍὮὉγ Ρτβςθ Τε 4ἴθΘ Βητοᾶ τΏτοιρἩ. ο) Τή ΤΗ 

- ” -” -” “ 

τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον' 9 οὐκ ἐξ έργων, ἵνα 
τμ ποῦ οἳ γοισςεΙνες; [10 15] ἀοά”8 ραῦ: ποῦ οἳ ποτκα ἴπαυ 

µή τις καυχήσηται. 10 αὐτοῦ.γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέν- 
πιοῦ ΒΠΥΟΠΟΘ πηὶσλῦ Ὀοβθύ, Έοτ Ἡὶ 3ο -ρτο ΣποχκτακηςΗῖρ, οτοβίθᾶ 

τες ἔν χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς, οἷο προητοίµασεν ὁ 
1π Ομτῖςῦ ὤεριβ {2ος 3γοσκ8 αροοᾶ, Ἱπηῖοὰ 3Ροέοτθ Ἕτερααςθά 

θεὸς ἵνα ἓν αὐτοῖς περιπατήσωµεν. 
Σᾳοᾶ ἴπαυ ἵπ τἵποπι 8 αποι]ᾶ υγα]]ς, 

11. Διὸ µμνημονεύετε ὅτι ἵὑμεῖς ποτε! τὰ ἔθνη ἐν 
ΠΠΕΚΘΕΟΣΘ  ΙΕΠΙΕΠΙΡΟΣ τλιῦ ο 9Π06θ ᾖπθ παθῖοπς Ἱπ [πο] 

σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκρυβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτο- 
Βε5Η, ὙΝἨο ατθ ομ]]εᾶ αποϊτοαπτιηοϊείοα Ὁψ ἍΌπαῦ .ορ]]θᾶ οἴτοστη- 

μῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, 19 ὅτι ἦτε Ξὲνὶ τῷ-καιρῷ-ἐκείνῳ 
οἰθίοπ ἵπ [1Ῥε] Π6βπ πιβάο Ὀσ Ππιιᾶ--- Τπαῦ 7θ Ἱγετο οὐ ἔλαῖ τἶπιθ 

χωρὶς χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοιτῆς πολιτείας τοῦ Ισραήλ, 
ΑΡρ8ττῖ ἔτοπι ΟΕμτ]εί, βΙοπα{ειὶ ἔτοπα. 11θ σοπΙπιο” θα] 1 οἳ 1βτηε], 

καὶ ξένοι τῶν 'διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχον- 
απά βἴταηροςς ἔτοπι {Πθ οοτεπαῖΒ οἳ Ργοπαῖο, πορθ Ἀποῦ, Ἠατ- 

τες, καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμφ' 19 νυγὶ δὲ ἓν χριστῷ Ἰησοῦ, 
Ἰπδ, απᾶ πημοπῦ ἀοᾶ Ίπ ἵμο ποτά: Όαεποςν Ἱπ ΟἨπτε «ἆεδαβ, 

ἡμεῖς οἳ ποτὲ ὄντες μακρὰν Ῥἐγγὺς ἐγενήθητε' ἐν τῷ αἵματι 
Ψθ ἩΤΊΠΟ Ο9Π06 Ἅ36ΙΘ ΒΑΣ ΟΕ ὨύΒΕ Ἅ 8Τθ Ώθοοπθ ὮΥ ἴμθ ὭὈῬ]οοά 

τοῦ Χριστοῦ. 14 αὐτὸς γάρ ἐστιν. ἡ.εἰρήνη-ἡμῶν, ὁ ποιήσας 
ο {πο ΟἨητ]εῦ, Έος Ἠθ 18 ΟΙ Ῥ6βοθ, Πο ἈἘβᾶθ 

τὰ ἀμφότερα ἕν, καὶ τὸ µεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας' 
Ῥοια 996, Απά {πο πι]άᾶ]ο πα] οΕῦπο  Ἅ29πΠοθ Ὅχοκο ἄονγπ, 

16 τὴν ἔχθραν ἓν τῇ.σαρκὶ.αὐτοῦ, τὸν νόµον τῶν ἐντολῶν 
9ΓἨµο Ἰοππηϊγ 31η “Ἠ18 ἛεεἩ, , 5:πο6 Σαν 190Ε 110ΟΠΙΠΩΑΧΙΑΤΠΕΩΤΒ 

ἐν δόγµασιν καταργήσας: ἵνα τοὺς δύο κτίσ ἐν Ἱέαυ- 
11η 1274ροχεθΘ αΠανίης “αππυ]]οᾶ, ἴπαῦ πο πο Το ταὶβΏῖῦ οτθαῦο ἵπ ἍἩἨίπι- 

τῷ' εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωποῦφ, ποιῶν εἰρήνην' 16 καὶ ἀπο- 
αθΙξ Ἰμίο 9Πθ Ἅπθύν ΗΔΗ, παβΚῑπΕβ . Ῥθβ60θ; Ἀπά τπαρβΏΏ 

καταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρρυς ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ 
χοσοποί]θ Ῥοίῃ. 4π .0ΠΘ Ῥοᾶν νο ἀοά ἵπτοιρῃ {λα 

σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἓν αὐτῷ' 17 καὶ ἐλθὼν 
6Γ9ΒΒ, ἹἙατ]πρ εἰαῖπ ᾖἰἴπο οπηήιν Ὁν η; Ἀβπᾶ Ἠανῖπρ οΟπ1θ 

. Ἔτοπι Ὅμε 
πε] οξ.Τβγης], επᾶ 

508 
πΤπΙἩ, 6ΥΟΠ 45 ΟἴΠοΓ, 
4 Βιΐ ἀοᾶ, νπο 18 τίς] 
ὰπ ΊΙΘΕΣΟΥ, ΣΟΥ Ὠ]ᾳ ρτεπῦ 
Ίοτο ὙἩπετοπΙτα Ἆηθ 
1οτεᾶ 5, ὃ 6π6η Ίο 
πγθ Ὕνθγο ἀοπᾶ ἵωπ βἶΠβ, 
Ἠαίλ αιι]ο]οηοθᾶ τ5 ἴο- 
Ροΐποτ ση] Οµτῖ8ς, (σ 
ῥταοθ Ψθ ϱτθ «βτες |) 
ϐ απᾶἆ ὨαίἨ τηϊςδοά 148 
πρ/ορείΠοσ, απᾶ πιπάο 
8 β16 {οσοείΏεχ ἴ Ώεα- 
νοπ]γ Όίασθς ἵη Οπτ]ςέ 
ζεβας: 7 ἰπαῦ ἵπ ἴπθ 
Άσθβ {ο 6ΟΠ1Θ Ὦο π]ρΏῦ 
ϱΏθον ἴπο :οχοοεᾶίπρ 
τῖοῃΏθα οἳ Ἠϊ5 ῥτηοθ ἵπ 
8 Κἰπᾶποςβς {ουπατά 
8 ἔπτουιξη ϱἨτῖςδύ ᾖε- 
Βα8. 8 Ἐοτγ Ὦγ ρταοθ 
ΆΥΘ ο 6ρτοᾶ {πτοιρ] 
Σ.10Ἡ” απά ἰπαῦ ποῦ 
οξ ποιΓβε]νος: {ὲ {8 τηθ 
ρ]εῦ οἳ ἄοά: 9 ποῖ οξ 
ΝΥΟΣΚ5, Ἰοδῦ απΨ ΠιηΠ 
βΏου]ά Ῥοπβῦ,. 10 Έος 
ππο 46 Ἠ]β πνοτκτηςη- 
ΒΠΙΡ, ογοα{εᾶ ἵπ ΟΗχ]ςε 
6βαβμηῖο Ροοᾶ τνοζΚᾳ, 
ππΏ]οη ἄοά Ἠπίπ Ὦθ- 
Έοτθ ογάβ]ποᾶ ἴπαῦ πθ 
Εποπ]ά νγα]]ς ἵπ {πεπα, 

11 ὙΠΙΘΙΓΘΕΟΙΓΘ {18- 
ΠΘΠΙΡΕΣ, {πό νο Ρεῖπρ 
1π παρ Ῥραδῦ ἀεπίῖ]θε 
4η [πο Ποβῃ, ὉΠο 3Γθ 
ομ]]οά Ὁ ποϊτοιιπαοϊεῖοπ 
Όν ὑπαῦ νυΏ]ο]ι 18 ομ]]οά 
πο (Ἰτομπιοϊδίουι Ἱπ 
ἴηθ ἍΆΏοςἩπ αιπιᾶο Ὦγ 
«Ἠαπᾶς; 12 ἐπί αἲ ἐλαῦ 
31π1θ γθ πνοτο πηίλοιιε 
Οὐτῖαί, Ὀείηπρ Ἅα11εΏΒ 

ΟΟΙΙΤΩΟΠ- 

ΒΙΤΩΠΡΟΤΑ ἔτοπα {πο οο0- 
πεπαηῦβ οἳ Ῥτοπιίεθ, 
Ἠανίπρ πο Ἠορθ, επᾶ 
πηυπουῦδ ἄοά Ίπ ἴπε 
πποτ]ά : 15 Ῥαῦ ποπ ἵπ 
ΟἨτ]εῦ ρθεις το πἩο 
βοπιοῦηες Ἱπετοθ ἔασ 
Ο8 ατο πιπᾶς πίσΏ Ὦν 
"πο Ὀ]οοά οἳ Οητ]αῦ, 
14 Έοτ Ἡο 18 οαχ Ῥεαςς, 
πΠο ἨπίἩ πιαᾶο ῬοῦἩ. 
09ῳἨ6, απᾶ Ἠπίῃ Ότοκειτ 
άοππι πο πι]άᾶ]ο τνα]] 
οἳ Ῥητυθίοη Φοίισθετι 
18 19 Βανῖως αυο]ίς]ι- 
ες 1π Ἠ]ᾳ Πο5δΏ τηθ ϱ- 
Ώα1(γ, ευσπ ἴπο Ίαν οἳ 
οοπιπιππάπηθεΏ(β οοπ- 
ἑαϊπθα η οΓάΙπαπςΘΒ: 
Σο5 Το πια] 1η Ὠ]πιβε]{Ε 
ΟΕ Όγ/αϊπ ΟΠΘΠΘΥΓ1ΠΡΗ, 
ΦΟΠΙΒΙΙΠΕΡεΒΟΡ;1θᾳπά 
'πθῦ Ἡο παὶρΏῦ τεοοη- 
οἵ]θ Ὀοῦῃ πηΐο ἄοά ἵπ 
οη8 Ῥοᾶγ Ὦγ {πο οτος5, 
Πανῖηρ Εἶαῖη πο ϱη- 
πηϊέγ ἴπετθυγ : 17 απᾶ 
68Π1θ βπᾶ Ῥτγεβοηεᾶ 

5 ημεθα τΊτΑ. Ὁ φύσει τέκνα 1.. 
ο---τῆς τατι[Α]. Γ ποτὲ ὑμεῖς τΤτ{Α. 
Ὦ ἐγενήθητε ἐγγὺς 1 ΤΤτΑ, 1 αὐτῷ ΙΤΤΓΑ. 
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9 -- [ἐν] 1. : 4 τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος ΕΤΤΤΑΥΙ. 
ε --- ἐν (Γεᾷᾷ τῷ κ. ἐκ. δὲ 180 Π8) ΗΤΤΓΑΥΓ. 



δ04 
Ῥεαποο ἴο Τοα Πο 
Ὑπθχθ Αἲασ ος, απᾶ {ο 
έπθπα {λαέ ποχο πῖρη., 
18 Έοχ {πτοαρΆ Ἠῖπα 
πο ῬοίἩ Ἠπτο ασςεςθ Άγ 
οπο Βρὶσϊξ ππῦο {ο Ἐα- 
Τποτ,. 19 Νοπ {Ἠθχθ- 
20ἵ06 Ὑθ ΑΕ ἨΟ ΤΠΟΓΘ 
ΕΙΓΑΏΡΟΓΒ απά Εοτοῖρπ- 
6ΣΡ, Ὀα{ Σε]]οπνοϊβίσοπς 
πη(Ἡ πο ΒβΒΙΠῦΒβ, απᾶ 
οἳ ιο 'Ποπκεμο]ὰ οἳ 
οᾶ; 20 απᾶ ατο Ῥα]6 
προπ {πα Σουπᾶβ]]οτ 
οξ {πο αροσί]ες απᾶ 
ΣΟΡΠΕΙΒ, φορας ΟἨτ]ςέ 
Τηβθ]ί ὮῬοῖηρ Ὦπο 

οἩῖθξ ΟΟΓΠ6Σ δίοπ6; 
21 1π νηοπι α]] ἴπο 
ΡῬυ]άΐπρ Β{ΙΥ Σταπιεᾶ 
1οροῖ]ιοχ ρτογεἰἩ απίο 
Ώ Ἠο]γ ἔοπιρ]ο ἵπ πο 
Τιοτᾶ : 22 Ιπ' π]οπα Ὑθ 
ΒΊ8Ο χο Ὀι]]ᾷ6ᾶ ἴομρο- 
Τ16Υ {ος αη ἨποΙαΊοπ. 
οἳ ἄοᾶ ἵπτοιρα ἴπο 
Βρὶτϊν, 

ΤΠΙ. Ἐος {λῖβ οβ.βθ 
1 Ῥαα], ἴἨο ΡΕΙ5ΟΠΟΘΣ 
οἳ ζεις ΟἨχ]β6 {οχ 7ο 
οπίή]ες, 2 {8 γο Ώβγο 
Ἱεαργά οἱ ἴμε ἄϊβροπβα- 
φ1οπ οἳ Ίο ρτησθ ος 

"" ᾳοᾶ πἩῖοἩ 18 τετ πιθ 
1ο γοι-παχᾶ: 3 Ἠου 
νλαῦ Ὁγ τοτε]αδῖοπ Ὦθ 
χηβᾶς ἘΠΟΙΝΏ πηπίο ΤΘ 
πο πιγείοσ; (ας Τ 
Ὁπποῦ Α4οτθ Ίπ 49ύπ 
Πποχᾶς, 4 πΠετοῦγ, 
επ Υθ τεπᾶ, Υθ ΤΙΑΥ 
ππάαετείαπᾶ παγ Κπον- 
1εᾶρε Ίπ {Πο ΠΙΥΒὕΕΣΥ 
οἱ (Ἠτὶςς) 6 πυΏ]οὮ 1π. 
ΟοἵΠος 8Ρθ8 ἵνα ποῦ 
πηαᾶθ ΚΠΟΥΥΠ πηῦο 11ο 
ΒΟΠ8 Οἱ ΤΘ, 48 15 ἷψ 
ΏΟΥΥ τετοπ]οᾷ απῖο Ἠ]18 
Ἠοἱγ αροςί]ο8 απᾶ ρτο- 
Ῥπείς Ὁγ ἴπο Ερϊσίο; 
6 ἴλαί ἴλο επίΙ]θΒ 
βποι]ά ο Ξε]]ουγ]οίχβ, 
Ἀπᾶ οξ {λθ ΒΑΠΠΘ οᾶγ, 
ππὰ Ρρατίακοτβ οἳ ἩἨ]Β 
Ῥτοπηαϊβο ἵπ Ομτῖεὺ ὃν 
Τπθ ροβρο] : 7 ἩΊεΓθοξ" 
1 ννηβ πιβἆθ Α ταἰπ]βίεΣ, 
βοσοχά]ηρ ἴο Το ρὶεῦ 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, 
η] ῃ . εν ”ν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς 

Ἡ9 απηποιυποθᾶ 1ο ρ]αᾶᾷ ὑΙάἵπρα-- Ῥθβοθ νογοα πλο Γποίθ] Αξαχ οἳ απᾶ 

τοῖς ἐγγύς, 18 ὅτι.δ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ 
10 {Ἠοβο Ἠδατ. Έος {πχοαπρῃ ἍἨΐπα πγθ Ώατθ Ά608ΒΗ -΄ 

πα ἐν ἑνὶ πνεύµατι πρὸς τὸν πατέρα. 19 ἄρα οὖν 
η Ἡ Ὦγ οπθ Βριπις το Ὁμθ ἍἈΕαΐπες, 8ο {ποπ 

Ὀὐκέτι ἐστὲ Σἐνοί καὶ πάροικοι, ἀλλὰ! ' πσυμπόλῖται! τῶν 
ΤΟΊΙΟΠΡΟΣ 319 70 ΒΙΣΑΛΏΡΟΣΒ απᾶ ΒΟΊΟΙΣΠΘΣΑΒ, Ῥρας Τε]]ον/- οἱίσαπβ οξ ἴμθ 

ἁγίων καὶ «. οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, 20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ 
Βαϊπίβ απά οἱ ἰπθ Ἡοιβε]ο]ά οξ ἄοᾶ, Ῥεῖαρ Ῥυ1]6 αρ οἩ. -πθ 

θεµελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρο- 
χοιππᾶαθῖοιπ οἳ ἴπθ ΒΡοβί]6Β Ἀπᾶ Ῥτορπσίβ, “ροΐηρ [5πε] “οοχπος- 

γωνιαίου αὐτοῦ “]ησοῦ χριστοῦ,! 91 ἐν ᾧ πᾶσα Ρἠ! οἰκοδομὴ 
Βίοπθ 3Ώπηβθ]Ιξέ σπεραβ “Ομτίεῦ, π πνλοπι αἲ] πο ὨὈῬιπ]άϊπς 

συναρμολογουµένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν  µκυρίῳ, 22 ἐν 
Π.ἱοᾶ ἑοροίπος 1ΠΟΣΟΑΒΕΒ ἴο Α "ἴθπαρ]ο 1Ποἱύ Ἶπ [υπο] Το, . Ἱπ 

ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσβε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ 
ἩΠΟΠΙ 91ο σο ατθ Ῥείπρ΄Όυ1]ῇ ζορείπες ο κ παρα δίοι οἳ θὐά 

ἐν πνεύματι. 
Ίπ [ιμο] βρίσῖε, 

Ὁ Τούτου.χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσµιος τοῦ χριστοῦ αΤη- 
Έος (ή οβπϱ 1 Ῥαυ] Ῥείδομετ ο πο ἍΟπτίκς ᾷ8- 

σοῦϊ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν' 3 εἴγε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν 
518 2ος δου ἨβίΙοπς, 18 Ιπάεεᾶ γο Πεατᾶ οἱ {πο αἀπιϊπΙβίσαΊοπ. 

τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης µοι εἰς ὑμᾶς, ὃ τδτιὶ 
Οξ {Πο ῥταςθ οἱ Ώοᾶ π]ιϊοἃ πνββ ΡΊγεη ὕο πιο οπατᾶβ γοι, ολας 

κατὰ ἀποκάλυψιν "ἐγνώρισένὶ µοι τὸ µυστήριον, καθὼς 
τν τογο]αὔ]οη Ἡρ παβᾶθ Ἱπουππι 01ο {Ἡθ ἍἉΙΠγΣί6ΙΥ, Ἅ(ακοοτᾶῖηρ 88 

, ] 7 { . τν ΄ ΄ ΄ 

προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, 4 πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες 
1 πτοίο Ῥθέοτο ἍὮΛὈτίεβσ, Ὦγ ὙπΠηῖομ γο ατο αδ]ᾳ6, χεαᾶῖπᾳ Π, 

.νοῆσαι τὴν σύνεσίν.µου ἔν τῷ µυστηρίῳ τοῦ. χριστοῦ' ὅ ὃ 
Μο ρετορῖνθ πιγ υπάἀετείαπάϊπρ Ἱῃπ 1η πιγείετγ οἑῖπο Ολμτίεί͵) ππἩῖςο 

τἐνὶ ἑτέραις γενεαῖς οὖὐκ.ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώ- 
1π οἴπεςε µΡεπεχαίίοΏΒ πγη8 πο πιπᾶρ που’ {ο Πο ΒΟΠΒ οξ 1θἩ, 

πων, ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ 
88 Ἠούι 1 π8Β τογθοα]εᾶ ᾖἵο 3µο]γ Σαροξ/]οβ 1η] απᾶ 

4 3 ΄ ο μα ” ν ΄ µ προφήταις ἐν  πνεύµᾳτι' εἶναι τὰ ἔθνη Ἰσυγκληρονόμα 
Ῥχορλους Ἰπ Ππο] Βρὶσϊτ, 51ο 9 119 "πβΙοης 1οἶπζ-Βοἰχβ 

καὶ "σύσσωμα!ὶ καὶ Ἰσυμμέτοχα' τῆς ἐπαγγελίας Σαὐτοῦϊ ἐν 
απᾶ κα Ἰοϊπύ-ροάγ απά ᾖ1οἶπί-ρβΓύΑΙΚΘΓΒ οἳ Ἠ{8 Ῥτοπαῖςθ 1π 

τῷ! χριστῷ", διὰ τοῦ εὐαγγελίου, Ἴ.οὗ “ἐγενόμην! διάκονος 
119  Ομχὶς ᾖμτοπρῃ πο ρ]πά ὑάΐπρβ; οἳ πο ᾖἸ ναραπιθ αετνηπε 

κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ ὑτὴν δοθεῖσάνι 

1; ΠΠ. 

οἱ ἴπο µτβοθ οἳ ἀοᾶ αοοοχᾶϊπρ ἔο ἴἩθ ρὶεῦ  «οΕί1πο  µΡταοθ οἳ ᾷοά ρίτοα 
Εἶνεη υπίο πι 7 Τμθ ϱ ῷ σα Ὢ μμ. στ 
οβεοίπα] πνοίπρ οἳ µοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς-δυνάμεως.αὐτοῦ' 8 ἐμοὶ 
Ἠϊ5 Ῥοψετ, 8 Ὁπίο πας, {ο της, Βοοοτᾷ(ΏπΕ ο ο σνοχ]εῖπρ ο οξ Πῖβ Ροπες. Τωμπ9, 
Ὑ/Ἠο πα 1655 ἵπαπ {πθ » ο , , οἳ οἱ , ο 
Ἰομοί οἳ α]] καἰπἰα, Ι Τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων “τῶν! ἁγίων ἐδόθη Ἰλχάρις.αὕτη, 
ελ ρτασο ΡΊνοἨ, {αν [ο Ί68ς απ ἐμε Ἰθαδῦ οἱ ϱἳ] ἴΠθ ἍΕβἰπίΒ, Υ/88 ΡΊΥθἨ τμίβ ρτβοθ, - 
1 ελοι]ά ῬτοβοἨ βπποπς 4) |  φη ῃ / θ λλμὶ ὁ , 
ο ἄθπΏίιος ὑο ππ- «ἐνὶ τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸν! ἀνεξιχνίαστον 
ΕθβχΟΏΑΡΙθ τἰο]εβ οξ ΒΠΙΟΏΡ {Ἡθ ἨβΙΙΟΠΒ ᾖἵο βπποππσο 1Π9 ρ]αᾶ άΐπρε-- πο τπβθιτοΠβΡ]θΘ 

χ -ε εἰρήνην Ρ8ΔΟΘ ΙΤΤΤΑΝ. ἀλλ. τ {- ἐστὲ 7θ 319 ΤΤΤΤΑ, ᾿ Ἀ συν- ΤΑ, Ἅ-Ὁ χριστοῦ 
Ἰησοῦ ΙηἼτΑ.  --- ἡ (τεαᾶ [υπ6]) τττΑτ’. α---]ησοῦ πα]. κ [ὅτι]. ” ἐγνωρίσθη 
Υ88 πιβάθ Ι«ΠΟΥΥΏ ΑΠΤΊΤΑΥΥ. ἵ --- ἐν (γεαςᾷ ἑτέραις ἴο οἴπος) αὔπττΑ η. "συν-Ἱ. 3 σύν- 
1ΤΤΓΑ. 

. ἐγενήθην ΤΤΤτΑΥ. 
ω ἵπ6) ΙΤττΑ. 

α--- αὐτοῦ (γεαᾶ οἳ ιο ργοτηϊβε) ΗΤΤΓΑ., : -- Ἰησοῦ {6518 ΙΤΤτΑ. Σ --- τῷ ΗΤΤΤΑ. / Α 
ἆ ---- ἐν (πεας τοῖς Ὁ τῆς δοθείσης ΑΠΤΤΙΑ. ο--- τῶν ΟΗΤΤΓΑΥΓ.. 

ο τὸ ἹΤΊτΑ 

ν 
δ 
ἀ 

τα 

“μακρὰν: καὶ 

«λα 



11, 1Υ. ΕΡΗΕΦΙΑΚΔ) 
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Επλοῦτον! τοῦ Χριστοῦ, 9 καὶ φωτίσαι Επάντας" τίς 
τ1οἨθΒ οἳ ἴπο Οπτῖςι, απᾶ ἴο επ]ρηίεἩ 81 {8 {ο] Υηαί [15] 

ἡ Ἀκοινωνίαὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν 
9μλοθ ἍΘΙ]ονςἩίρ οἑ ἴἩθ  Ἅταγβί6Υ ὙΠΙΟἨ ἍἩΛ5 Ῥ6εῃ Πἰάᾶεπ ᾽ Ίτοπι {ἴ]θ 

αἰώνων ἐν τῷ θεῷ, τῷ τὰ.πάντα κτίσαντι 'διὰ ᾿Ιησοῦ χριστοῦ,! 
ΒΡΕεΣ 1π αοά, πο αἲ] ἐπῖπρς οχειίεᾶ Ὁγ οεδας Οὐτῖος, 

10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἓν 
ολαῦ τα]ρΏῖ ὃο ΚΠΟΥΏ ΠΟΥ ἴο ἴπο Ῥτϊποὶρη]{θ]ες απᾶ 1ποθ απἰλμοτίεες ἵπ 

τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σαφία 
ἴμο Ἠθβτεπ]ες {ἴητουιβῃ {μθ ΆΞΞ5ΘΠΙΏΙΥ {πο πι] Ετος Ἠπ]βάοπι 

τοῦ θεοῦ, 11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων, ἣν ἐποίησεν 
ΟΕ ἀοᾶ, καεοοτάϊῖπρ {ο [1ρ6] Ῥιχροςς ΟΕ µε ἍἩἹπ]ΠἰοἩ Ἡθ παιιᾶθ 

ἐν ἅ χριστῷ Ἰησοῦ τῷ. κυρίῳ-ἡμῶν, 139 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παῤ- 
1η ΟἨτῖ  οε5α8 οἳς 1οτᾶ, 1π τυηοπα στο Ὠατθ Ῥο]ᾶ- 

ῥησίαν καὶ Ἰτὴν' προσαγωγὴν ἐἔν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως 
ὮςβΒ6 αηᾶ Άοσεςβ ἀπ. οοπΏᾶεποθ ὮΥ Ὥᾖἴλο 1Α1{Ἡ 

” - 3. » φω. α 1ηΣ ας -” η 3 -” / ΄ 

αὐτοῦ. 19 διὸ αἰτοῦμαι μὴ Πἐκκακεϊῖνι ἐν ταῖς θλίψεσίν 
ο8 Ἠΐϊπα, ὪΓπεχείοτο 1 ῬεξεροἩ [σοι] ποῦ Το Σαϊπῦ η Ἀμάρα]αίῖοπς 

µου ὑπὲρ ὑμῶν, “ἥτις ἐστὶν δόξα. ὑμῶν. 14 τούτου.χάριν 
πηΥ «1Σ0ΥΓ τοι, π/Ώίσα ἍᾖΒ Ψουχ ρ]ουγ. Έοχ {Πῖ5 οβ15θ 

κάµπτω τὰ.γόνατά.µου πρὺς τὸν πατέρα οτοῦ.κορίου.ἡμῶν 
1 Ῥον τΏΥ ποΘΒ το πο ἆἘαίμεν ᾷ οἳχ Τιοτᾶ 

Ἰησοῦ χριστοῦ,' 15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἔν οὐρανοῖς καὶ 
18815 ομτῖες, οἳξ πλοπι ετει ᾖ«ἀαπῇ]ν ᾖἹπ [ΠΠἩθ] Ἠεβνεπβ απᾶ 
--- .” 2 / 16 ἵ οδῴηϊ :ς ο 4 Ῥ,-ἆ 

ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, ἵνα φηῖ υὑμῖν κατὰ ῥὁστὸν 
9ηἳ. οθατίἩ 18 παπηεᾶ, τπαῦ Ὦθ ΠΙΑΥ Ρϱτο τοι αοοοτάῖπρ ἴο {πο 

πλοῦτονὶ τῆς .δόξης.αὐτοῦ, δυνάµει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ 
1Ί6ΏΘ8 οἱ Ἠ]5 ΡΊΟΣΥ, πηΙίἩ Ῥοπες {ο Ὦο βίτοπρίῃεπεά ὮὗὮγ 

πνεύματος.αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 17 κατοικῆσαι τὸν 
ηῖς βρὶνϊ6 ἵπ ᾖ1ἴπθ Ίππεγ ΤΙ; [4ος] 30ο “"ἀπνγε]]  ἍἡλίΠο 

ιστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς.καρδίαις.ὑμῶν' 18 ἐν ἀγάπῃ 
“Ομχῖςί, {πτοαρῃ ᾿ 411Ἡ, 1η γοτχ Ἠεατίς, 1η 1οτο 
σσε , 3 / “ 3 ΄ 

ο καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα  ἐξισχύσητε κατα- 
οἶπρ τοοίθ  απά Σοιπᾷεά, ἡλαῦ γο πιαγ ο Σα]]γ αθίθ Ἅᾖ{ο α}ρ- 

λαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος 
Ῥτεπεπᾶ νι αἱ 1πθ βαϊπύς τσπαῖ [15] ἴΠο Ῥτγεπάίῃπ απᾶ Ἱεηρία 

καὶ αβάθος καὶ ὕψοςὶ 19 γνῶναί-τε τὴν .ὑπερβάλλουσαν 
Ἀπᾶ ἄερίῃῆ απᾶ ΠἨεὶρηῦ; Άπᾶ ἴο Ἐποιν {πο βαχραςδδίης 

τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα. πληρωθῆτε εἰς πᾶν 
ο ἀπον]εᾶρο Ίογο οἳ πε Ομτῖεί; Ἅἴπαῦ σεπιαγ νε Β]]εά ππίο α]] 

τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦὈ. 20 τῷ-δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα 
πε {π]ποςς οξ ἄοά. Βτπί {ο Πῖπι πἩο ἡᾖδαβΙθ 80Όοτο αἱ: {πῖπρθ 

ποιῆσαι Τὑπὲρ.ἐκ.περισσοῦ! ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν,. κατὰ 
{ο 4ο οχουεᾷΙΠπσ]γ 4Όογο πλαῦ νεαςδκ ος Ἰλίπ]ς αοοοτᾶ(πα ἴο 

τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, 91 αὐτῷ ἡ δόξα 
| ζλθ Ῥοψετ πηίος πνΟχΥΊς5 1π π8, το Ὠἶπα 6] ρ]οτΥγ 

ἔν τῇ ἐκκλησίᾳ 5 ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ 
1π {πο αβεεπιδ]γ επ Ομεῖςε φεδµ5, ᾖἵο 81] 1Ἠθ ΡεηεταῦΊοηβ οἳ ἴμθ 

αἰῶνος τῶν αἰώνων. ἁμήν. 4 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ 
9Ροθ οξ {9 Άρες. ΑΙΠΕΗΣ. 1 εχποτὺ Ἅἴπετεξοτθ γοα, 1 

ὁ δέσµιος ἔν κυρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως 
118 Ῥεΐδοπες ἍᾖπΠ [με] Τιοτᾶ;, ἈγγοχίμΙ]γ ατο "νια]]ς οἑ ἵἩθ οα]πρ 

ἕ πλοῦτος ΤΤΊΤΑΥΓ. Ε -- πάντας [τῃ]τ. 
Ά 3 διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ αΠ/ΤΓΑΥΨ. Κ.Ε τῷ ΙΤΊτΑ. 
ἐν- Τ. 5---τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ χριστοῦ ΙΤΤτΑΥΓ. 
χάλια, 4 ῦψος και βάθος 11τΑ. Σ υπερεκπερισσοῦ αΙΤΊτΑΊΥ, 

{505' 
Ομτῖςς; Ὁ απᾶ έοιπηκθ 
ΑΙ] πιο 5ος Ἁλιτ ἱς 
ἔλο {ε]1ου/»μῖρ οἳ {]θ 
ΙΩΥΒΙΟΕΣΥ, πυ]ίοἩ ΤΓοια 
πο Ὀορίπηϊηρ οἳ Τ11θ 
πνοτ]ά Ἠαί Ἡ οσοι ϊά πα 
«.οᾶ, πνΠο ογοπίυά αἱ] 
1πῖπρς ὮΥ ζεσι» (Ἠγ]ςέ: 
10 {ο ἴ]ο Ππίοπί τηπς 
ΤΟΥ ἨἨῖο {ο Ῥεϊπεί- 
Ῥα 11165 τιά ρολνους 1π 
Ώθατεπ]σ Ρ]αςςδ ΙΙΙ Ε 
Ῥο ἆἛπονπ Ὦν τ]λοθ 
οἩατο]Ἡ {Πε πτυκπ][ο]ά 
Ὑηβδάοπι οἳ ἄοἄ, 11 1ςο- 
σοοτάΙπρ 1ο ἐ]ιο είογη]. 
ΦΊΤΡΟΘΘ τνΏίς]ι Ίνα ΡίιΓ- 
Ῥοδεά Ίπ ΟΠή5ί οὦο- 
808 οἳς Τοτά: 12 ἵπ 
πγΏοτα πο Ἠαβτο Ὀο]ά- 
Ὦθβ5 ΑΠᾶ Άοοςσθς σνίἩ 
οοηβάρηοο Ὦγ {πο ξα1 νι 
οἳ Ἠϊπι, 15 ἸΥπετε[οχθ 
1 ἀεςῖτο {μαῖ τε {116 
ποῦ αΌ τὰΣ (γ]ρα]α11οπ8 
Ίου τοα, ΝΠΙΟΠ 19 γους 
Ε]ουγ. 14 Έος {λ]β σπ15θ 
1 Ῥου πι Ίποθα ΠΟ 
1ηοθ'Ἐβίμες οἑ οαχ Τιοτᾶ 
6918 ΟἨτίμέ, 15 οξ 
Ψ/Ἠοπα ΊἩε ννηο]ο 1α- 
πωῖ]γ 1π Ἠθατοῦ πιᾶ 
εατί]Π 15 πατωρᾶ, 16{ηπὲ 
Ἡθ που]ᾶ ρταηῖ τοι, 
βοσοτάῖηρ 1ο {πε τῖσηες 
οἱ Πῖ5 ΡΙο5Υ, ἵω Ὃ6 
Εἰτοηρίπεπεὰ πε 
πηϊρΏί Ὁγ Ὠῖ5 Βρϊτϊϊ πι 
Ίπε ΙΠΏΕΓΙΙΦΗ :17 τ]λαῦ 
ΟἨτίΐ τα ἀννε]] ἵτπ 
γοαχ Ἠεατίς Ὁσ Εαϊς 
{1Α4 Σε, Ῥοίπρ τοοῖεᾶ 
Απᾶ ρτοιπᾶεᾶ {π Ίοτε, 
18 ΤΩΑΥ ὃο αὐ]οίο οοπα- 
Ῥχολοπά πνπ α]11 ςα1ι{8 
πιΏαί ἵς {πο Ὀτεαάία, 
Ἀπιᾶ Ἱεπρίῃ, αηᾶ ἀερίἩ 
απᾶ Ἠεῖρας; 19 αἩ 
Το Χποὶ ἴπο Ίοτο ος 
Οπτῖςέ, πνΠ]οὮ Ῥαδκείαπ 
Ἐπον]εάρε, {παί γο 
πωῖρΏῦ Ὦε Ε]]εά σα 
α]] {πο {α]ηποξς οἑ ἀοᾶ. 
20 Νον ἀπί{ο Ὠἶα τα 
15 αΏ]είο ἄο εκοεεᾶ:πςρ 
Αραπάβη{]ψ 4ροτο αἱ] 
Μπαζ ἵνο β5κ ος ἐλίη]ς, 
βοσοτᾶΙΏηρ ἴο Ίπεροπος 
τλαῦ σνογκείη ἵη τς, 
2Ι ππῖο Ὠϊπι δερ]οτγ 
1π{Πο επατοὮ Ὁγ Οητῖες 
7ε5ας ἐμτοαρμοιυ αἲ] 
ΑΡ65, Ὑοτ]ά πλοαῦ 
επᾶ. ΆΑπιει. ΤΥ. Τ 
ΤΠΕΓΕΈΟΓΕ, ἴἨθ ΡΥ18ο9πΠ6ς 
οἳ {πε Τιοτᾶ, Ὀβεεσσᾗ. 
γοι {λαί τε πα]]ς νγοτ- 
ΤΗΥ οἱ ἴπο τοςα[ίοπ 
πποτοπί{] 7ο 810 οβ]]: 

3 

Ἀ οἰκονομία αἀτοιπ]βίταβοη αΤΤΊτΑΤ, 
-ᾱ --- την Ιπτ[ Αα]. 

ο δῴ ΏπττΑ. 
3 -ε καὶ οπᾷ Ἱατι[Α]. 

πι ἐγ- ΤΤΤΑΤΥ» 
Ῥ τὸ πλοῦτος 
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οᾱ, 2 ν Ἡ αἲ] Ιοσ]]- 
11688 αηᾶ Ἰπεεκηεβς, 
πηϊι  ἹἸουρβαβετίηρ, 
Ξοτυεβχϊπςσ οπθ 8Ἡ- 
οἴπουγ ἵπ Ἴοψο; ὃ επ- 

 ἀοαγοπτῖπςᾳ ἵο ἆθερ 
1π9 απ]τγ οἳ {πο Βρ]τιῦ 
1π {πε Ῥοπᾶ οἳ Ῥεαςθ, 
4 Ί'μεγο ἵξ οηθ Ὠοᾶγ, 
Ἀαπᾶ οπο ΒΡὶτϊΕ, ΘΥΕἨ 38 
Ὁ 409 οβ]]οᾷ 1π 9πΠ6 
ορο οἳ τοις ολ]]ϊπρ; 

ὃ 916 Τιογᾶ, οπθ Εαΐτ1ι, 
οπθ ὈῬηριῖβπι, 6 9Ἠ6 
οά απ Εαΐπος οἳ α]1, 
Ἡ/πο ἔ8 βυοτσο αἲ], αμᾶ 
{ΠτοιρἩ α]], απά Ίπτου 
αἲ]. 7 Βπῦ ππῖο 6ΥΤετΥ 
οπθ οξ ας ἱβρίτει ΡΓ8ςσθΘ 
Αοοοχά1πρ {ο πο παοῃ- 
Εατο οξ πο ρὶξυ οἳ 
Οι]. ϐ ΊΓπετοξοτθ 
Ίο βαἰτἩ, ΊΓΠθη Ἡθ αδ- 
οοπᾶἀθᾶ αρ οἨ ΠΙΡΗ, Ἡθ 
186ᾶ οπριϊσΙ0γ οαρτῖνθ, 
Ἀπᾶ Ρπνο ρ]Εί5 απῖο 
ΠΕΠ, Ὁ (Νοπ Ό]λαῦ Ὦθ 
Ἀφοθπάθᾶ, νλπαῦ 15 16 
Ῥαΐ ἐπαῖξ Ἡθ αἶδο ἀθ- 
εορμᾶεά Ετεῦ Ιπτο ἴ]θ 
1ογγες Ῥητί οἳ ᾖΤχθ 
θπτία 2 10 Ἠο ἰπαίῦ ἆθ- 
ποθιᾶθᾶ 18 ἴἩο ΒΑΠΙΘ 
Ά]δο ἴἨπὸ αβοθπᾶθαᾶ πρ 
3ΑΓ πΌοτο εἰ] Ίρανεπβ, 
Ε]ιαῦ ο τοϊρηὺ ΒΙΙ αἰί 
{πίηρβ.) 1] Απὰ Ίθ 
μπνθ ΒΟΠΙ6, ΒΡοΒίΙ68; 
Β]ιᾶ 5ο0Π16, Ῥτορ]είϐς 
απ 80Π19, οπαηρεἰϊςίς; 
ΑπΠά 8ΟΠ18, ΡηΒΙΟΓ5 απά 
{οβσμθις; 12:0Σ ἔπθρει- 
Ξεοεῖπρ οξ ἰπο βαϊπίς, 
1ος πο ποτ] οἳ ἴ]θ 
πυϊη]βίχγ, {οχ πο εα]- 
Σγίηρ οἳ {πο Ὠοάγ οξ 
Ον: 13 11 νε α]] 
0916 ἵπ {με πλῖτγ ΟΕ 
ιο Εαῑἴα, απᾶ οἳ ἴπθ 
Ἐποπ]εάρο οἳ ἰπ6.Ἔοπ 
οἳ ἄοᾶ, ἀπίο α Ρεγ[εοῦ 
ὮΙΠΏ, Πίο {πο ππθη- 
Βμτο οἳ ἴποθ βὐαύιτο οἳ 
{πο Εα]ηθςς οἳ ΟἨτ]ςῦ: 
14 ας πνθ Λεποε]ογίὴ 
Ὦθ 11ο ΠΙΟΥΘ οἩΙ]άτόμ, 
τοβεοᾶᾷ Το απᾶ Ίτο, απᾶ 
οπιτὶεᾶά αὐοιῦ υπ 
6ποΥΣ πν]μά οΕ ἀοοίχίπε, 
Ὦγ {Πε αἱοῖσμύ οἳ Ώιεη, 
απαάα ουπηπίὰρ οταξ{]- 
ὤθςς, νπεγευγ {αγ 16 
1π υναῖν ἵἴο ἀθοείνο; 
15 Ὀας αρεπ]οῖαρ {ῃθ 
αταίἩη ἵπ Ἰοπθ, Ώαγ 
ΡΤοπ πρ Ιπίο Ἠϊπι ἴπ 
ΑΙ] {Πίπρβ, ὉσΏϊοἩἃ 18 
1]ιο Ἠεαᾶ, 6ὔεπ Οµτὶβῦ : 
16 Έτοπι ΠΟΠ πο 
πΏο]ο Ὀοᾶγ Π1]γ Ιοἵπ- 
εἆ ἴορθίΏθγ ομά οοπι- 
Ῥβοίοά Ὁγ ὑμαῦ πυηῖοῖι 
εποαινγ Ιοιπύ δαρρ]οίἩ, 
βοσογάϊπςσ Το ἴπο οἲ- 
ᾷεοθαπ] που κΙηπρ ἵπ ἔ]ο 
ΣΠΕΏΔΒΙΙΤΟ ΟΕ ΘΥΕΣΥ ρητί, 

ξῬθθθ------------------------------- 

{ πραύτητος ΤΤΙΑ. 
Σ --- πρῶτον ΟΙΗΤΤΙΑΥΓ. 

4 συν- 1. 6--- ὃ ΗΤΤΑ. 

ΠΤΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ, ΙΥ. 
΄ ΄ 

ἧς  ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ ἴπρᾳό- 
π]ιεγθυ 1 ζ]ι σο πγοτο ου]]εῦ, πα α]] Ἠυπα]τγ αιᾶ  πιθοκ- 

τητος,! μετὰ µακροθυµίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη, 
ὮΘΒΒ, στα Ἰοηπρειβετίηρ, Ὀοθατίηρ ν/Ιτᾶ οπ9 αποῖπες {π οτε; 

Ὁ σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ 
Ῥοῖπς ἀῑ]ρεπί {ο Κορ {Το Ὀ ὁ οἳ {θ Βρίτϊς 1η ἴ]πθ 

συνδέσµῳ τῆς εἰρήνης. 4 Ἑν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς καὶ 
Ῥοπᾶ οἳ Ῥομςθ, Όπο ἸῬοάσ Ἀπᾶ οπθ ἍΑρἰχϊζ, ἍΘΠΕΠ ΑΝ Αἶδο 

ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς.κλήδεως.ὑμῶν' ὅ εἷς κύριος, µία 
79 ποτο ομἱ]εᾶ ἵπ ο9ηθ6 Ίορο οέγοιτ σα] 11ης; 0Π6 ἸΤιοτᾶ, Ο0Πθ9 

πίστις, ἓν βάπτισμα" ϐ εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ, 
ΣΑΙ, οπο ῥἹαρύϊδπι; οπθ ἄοάᾶ απᾶ ὮΈἘΔΙΠεΣ οἳ αἲ1, ΄ Φπο Π1] 

Γ 9 ῃ ” - 

ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἔῃ πᾶσιν ἵυμῖν.ὶ 
οτοχ αἳ], Ἀπᾶ {πτουρῃ. 811, απᾶ 1 5Α]1 1τος, 

7 ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη Νἡ" χάρις κατὰ τὸ µέτρον 
Ῥαΐ {ο ο8οἩ οπθ ΟΕ 15 388 ΡίΥοηῦ. Ρτῃσθ 4οσογᾷΙπρ ἔο ο ὨΙοιδιιγθ 

τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγει, ᾿Αναβὰς εἰς 
οἑ {πο ρἰΕι οξίπο ΟΠλτίαῦ, ὙΓΠεΕΧΘΕΟΣΘ Τρ 8.55, Ἡπνῖηρ αβοομᾖσᾷ αρ οἩ. 
ᾗ ἤ ῇ ῃ , τομ 
ὄὕψος ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, καὶ ἔδωκεν δόµατα τοῖς 
Ηἱρα πε ]εᾷ Ξοπριίνα ομρ{γ1ΐσ, βπᾶ Ρβατοθ ΕἱΕῖ5 

ἀνθρώποις. 9 Τὸ.δὲ ἀνέβη, τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη 
Μο ΏιεἨ., Ῥιΐ ἐπαῦ Ὡς αβοοπἀεᾶ, ππαῦ 161 ἍἡτῬαί Ίἴλαῦ α]5ο Ἡοθ ἀεεοθπι]θά. 

Σπρῶτον' εἰς τὰ κατώτερα "μέρη" τῆς γῆς; 10 ὁ καταβὰὰ 
τας 1Πίο ἴπθ Ίοπ/ες Ῥητῦβ οἳ ἴπο θαχ]1 ἍἩἨοθ ἴπαί ἀθδοεπάθά 

αὐτός ἔστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, 
Ἀμο 3βηπιθ 116 ἍαΑἱς5ο πο αποεπάσα 8Όογθ 81 'πθ  ἨΘΑΤΕΠΒ, 

ἵνα πληρώσῃ τὰ.πάντα. 11 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς.μὲν ἀπο- 
ἔπαῖ Ἡθ πηραί 1 αἱ] ὑμίπρβΒ; Δπᾶ 9 Ρβανο ΒΟΠΙΘ 8Ρο- 

στόλους, τοὺς.δὲ προφήτας, τοὺς.δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ 
αν]ος, Λπά 50ΠΠΘ Ῥτομαθίβ, Επᾶ 80Π19 οταηρε]δί8, 8Πά 8ΟΠΙΘ 

ποιμένας καὶ διδασκάλους, 139 πρὸς τὺν καταρτισμὺν τῶν 
βΠερπετᾶς απᾶ ΤΘΑΕἨΕΥς, πηϊεἩ α νίθυν το {πο φογ{οςῖπς οἳ ἴπθ 

ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ 
βθϊηίς; 3ος Ἰνοσ]ς οἱ [ίπε]βοχνίοε, ἔος Ὀιἱ]άἶπρ 1ρ οξἑίπθ ἨῬοάγσ οἳ ἴπο 

χριστοῦ: 19 µέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα 
Ομτί»6; απ]  ποἍπιαγ αγτίνθ αρ] Ἀἳ ᾖπθ απ]έγ 

τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα 
οἑ ἴπο Ἅ«Εαὶπ απᾶ οξίπο ἈΚποπ]ρᾶρο οΕἴπθ Βο οἳἑ ἄοᾶ, οῦ ο ΑπΙΠΠ 

τέλειον, εἰς μέτρο» ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ 
1εα]]-ρτονἩ, αὖ [πθ] ππθηδιτο ΟΣ [έ1θ] 5ἴλῦιγο οἳ {1ο {111088 οἳ ἴπθ 

χριστοῦ' 14 ἵνα µηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόµενοι “καὶ 
Ομσ]νςη Ἔλπαῦ πο Ίοπρος Ίπθ πΊΛΥ Ὦο ΙπΕαπίΒ, Ῥοΐϊπρ {ορθά απᾶ 

περιφερόµενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ "κυβείᾳ" 
οιγτὶεᾶ πὈοιῦ ὮΥ 6176 πίιπὰ οξίπο ἍἈεβοπίηπρ {η 1πΠοθο µβ]οϊρης 

τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν ὑμεθοδείαν! τῆς 
οἳξ ΏΙΕΠ, ἵπ «οτβέΏπες ΠΙΙΠ α γίθπ ο πο Ββςειιπἰ1ζῖηρ 

΄ 3 ’ μ ) » ΄ ” ΄ ΓΙ ” 3 

πλάνης' 16 ἀληθεύοντες.δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν 
ΟΣΕ ΘΕΙΟΣ ; Ῥαῦ Πο]άϊπρ ἴπο ἐταῖἉ ἵπ ο πο πια Ρτού πρ Ιπίο Ἠίπα 

τὰ.πάντα, ὕς ἐστιν ἡ κεφαλή, «ὁὶ Χριστός, 16 ἐξ οὗ πᾶν 
1Ἠ α]] ΠΙπρβ, Ὥπο ἹἸ ᾖ{πθ Ἠοπᾶ, πο Ολμτῖδῦ: ἆτοπι πποπα αἲ] 

τὸ σῶμα συναρμολογούµενον καὶ Ἰσυμβιβαζόμενον! διὰ πάσης 
Ἡ. Ὅ]ιο Ὀοάγ, πηϊθά ἰοροῦπος βπᾶ οοπιραοζοά. Ὁσ  ϱΠ67 

ἀφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ 
Ποιπς οἳ »1Ρρ!σ ποοοτάϊπρ το [πε] ποτκῖηρ 1π Π{β] ΠΙΘΩΘΙΓΘ. 

κ--- καὶ ΩΤγ’. π.--- ή ΗΤΙ[Α]. 
Ὁ µεθοδίαν Τ. 

ν--- ὑμῖν ΙΤΊτΤΑ: ἡμῖν α5 αν’. 
» κυβίᾳ τ. :--- µέρη ()εαά [ρατίβ]) π. 



ΙΥ. ἘΡΗΕΒΘΙΑΝΟΡ. 

ἑνὸς ἑκάστου μέρους, τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς 
ΟΚ ειιοὰ οπθ Ῥαχτ, πο Ίμοχθικο Οἱ ἰἩο ἍΌοΥ ΠΠΙΙΚΟΒ ΟΥ 11891 ο 

: οἰκοδομὴν «ἑαυτοῦ! ἐν ἀγάπῃ. 
{[ἴπε] Ὀυϊ]άϊπρ Ἡρ ο δει ἵπ ἍΊοτε, 

- ΄ μ , 

17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν  κυρίῳ, µηκετι 
πΙΗΙς {ποτοίοτο 1 817, πιιᾷ {ο5[Ι[γ. μ Γι] Τιοτὰ, πο Ίοπρος 

-” - Γη -. 3ὐ 

ὑμᾶς.περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ Ἱλοιπὰ'  ἔθνη περιπατεῖ ἐν 
αχτλαῖ "γο ντα]]ς ΘΥΕ6Π 85 35ο ἰο το, [πα] πηζίοΠ5, ατο Ἱνη]κίηπσ ἵπ 

µαταιότητι τοῦ.νοὸὺς.αὐτῶν, 18 5ἐσκοτισμένοι! τῇ δία- 
(111α] παπ]ϊγ οἳ ἐλοῖχ πα]πᾷ, υοίπς ἀαγκόποᾷ 1π [Πρ πλάθΓ- 

νοίᾳ, ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦθεοῦ, «διὰ 
ειιη(ίτπς, Ῥεῖπς Ἀόματεὰ Ετοπα 1πο 1ο οἳ 6οᾶ, οἩ ποσοιπ{ οἳ 

ν , /σ 5 » ν ΄ 
τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἔν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν 
τις Ίσποταπος ὙἨΠΙΟΝ ἵπ ᾖΊμεια, ᾿οη πεσοιπξοξ ἐμθ Ἠπχάπους 

τῆς.καρδίας αὐτῶν' 19 οἵτινς ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς 
οἳ ἰλαῖσ Ἠεασς, πηο ἡΠατῖηρ οαδῦ ο α]] Ξεε]ϊπς, Ἰλεπαρείνος 

παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης 
Ρατε πρ οἳξ 3ΙΠο]ειΏηθςΒ απ] 

ἐν πλεονεξίᾳ' 90 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν, 
συ  οτανίηρ. Ἡιαῦγο που Σίηα8 α]ελτηθᾶ ᾖ1λθ Ομχὶσῦ, 

9] εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἓἔν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς 
18 Ιπάςθᾶ Ἠίηι Ψε Ἠειυτᾶ απᾶ ἵπ ἈἨὨἶπ ἍἨπετο ἴδιβαί, αοοοτάϊαςσ αἲἩ 

Ὡς ο, 3 5 .... ῃ , : ”ν 4 
ἐστιν ἀλήθεια ἓν τῷ Ἰησοῦ: 399 ἀποθεσθαιὑμᾶς κατὰ 

18 [πο] ἰτυτἉ ἶπ ῶθδιβ; Έοχ γοι ἴο απο ραῦ Ο8 αοσοοτάἶπᾳ Το 

τὴν προτέραν ἀναστροφήν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν 

το Ισρη[ΙοΙςηΘΒΒ, ξοχ [16] ποτ]κίπς 

τμοθ ΣΟΓΠΙΕΣ σοπάαοῦ 1μοθ οἷά ΏΙΒΗ, πνΏ]οἩ 
, Ν ο / ο μα μ 

Φθειρόμενο»ν κατὰ τὰς ἐπιθυμίὰς τῆς ἀπάτης' 329 ἀνα- 
16 οοτταρί  καοοοτᾶϊπρ Το ἴλθ ἀεβίχεἙ οἳ ἀοσεῖς; } "έο 3ο ”χε- 

νεοῦσθαι Ἀδὲ' τῷ πνεύματι τοῦ.νοὸς ὑμῶν' 94 καὶ ἐνδύσασθαι 
ηθνγεά λρπᾶ 1Π πο ερἰτίό οἳ σουσ παἰπᾶ; απά ο Ἠατο ρμῦ ος 

τὸν καινὸν ἄνθρωπον, τὸν κατὰ Οθεὺν κτισθέντα ἐν ὃι- 
119 ἨΘΙΥ τω, πγ]ΏῖοἩὮ αοοοχᾶίπρ {ο 4οἆ 1να8 ογεατεᾶ Ἱπ τὶρπῖ- 

΄ . . « ΄ -” ε ΄ 6 5} αλ ’ ἃ 

καιοσύνή καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας. 25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ 
εουδηθςς Ώμᾶ Ἠο]ίπεςς οἳ ὑγιῇἩ, ἸΠοτείοχο Ἠατίηρ ραΐ ος 

ψεῦδος, λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ-πλησίον. αὐτοῦ" 
Σα]ςοποοᾶ, 5Ρρεα]ς δχανα 68ο. ντ Ἠ]8 πείρηνοις, 

ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων µέλη. 96 ᾿Οργίζεσθε καὶ μὴ ἁἅμαρ- 
Ῥθομίθθ Πθ 8Γθ ΟΕ 0ΟΏΘ ΑΠΟἴἨΘΕΓ ΠΙΘΙΠΩὓσΟΣΕ, Ἠθ ΑΠΟΥΥ, . Απά Ξποῦ 1ΡΙΗ 

τάνετε ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ Ἰτῷ' παροργισμῳ-ὑμῶν, 
5μθ ὅδιπ 3190 “ποῦ βεῦ Ρο. ψουχ Ρτοτοσβ/1οηῦ, 

27 Κμήτεϊ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. 98 ὁ κλέπτων μηκέτι 
πεϊνπεε βΡῖτο Ῥ]αορ 3οίπο ἁἀοτί]. Ἠο ἰμαῦ βίθα] πο Ἱωοχθ 

κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ Κκοπιάτω, ἐργαζόμενος Ἰτὸ ἀγαθὺν 
α]οῦ “πι Ξείθα], Ότί τἍῖ]μος ̓  1εῦ Ἠϊπα 1ββοις, πιοτκϊήᾳ πΏαῦ [15] ροοά 

- ΄ [ή ” ΄ -- / »” 

ταῖς. χερσίν, ἵνα ἔχῃ µεταδιδόναι τῷ ἍἉΧχρείαν ἔχοντι. 
σηϊιἩ [Πας] Ἠρπας, ὑ]ιαῦ Ἡθ ΊηαΥ Ἠατθ Ἅοϊπιραχῦν ο Πῖπα ὑμαῦ "ποθᾶ Ἠῃ8. 

29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦστόματοςὑμῶν μὴ ἐκ- 
Ὁ Απ ποτ Ἅοοτταρῦ 19οαῦ 11οξ 1αγουχ 13πιομα "πού 35190 
{μ. 9τετγ) : 
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πορευεσθω, ἀλλ" εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, 
Σρο "ΕοσίἩ, Ὅαυ ᾖἹ απ ροοᾶ ᾶοτ ἸῬαϊ]άϊπς αρ 1π χεβδρεοῦοξ ποεᾶ, 
ϱ“ .” ΄ -” Ἆν .. μ 

ἵνα ὃῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν. 90 κὰὶ μὴ.λυπεῖτε τὸ 
ἑλαῦ 16 τα ρ]τὸ Ρταορ {ο {Ἠθπι τπαῦ Ώθας. Ἀπάᾶ ρτῖθτο ποῦ ᾖ1]θ 

πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ, ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητεεί ἡμέραν 

επ Ὀ ᾖδ Ἠπτᾶς 

δ07' 
τηη]καί]ι ἵπστοπςο οξ της 
ῬουΨ αηίο (ηο ο {[σίπᾶ 
οἳ 1{β6]Σ 1 19Υ6, 

17 ΤΗϊΒ Τ ασ {πογθ- 
10χ9, απᾶ ὑεδυῖεν ἵπ Όλο 
Τιοτὰ, ἴηΠπί γο Ἠεησε- 
Σοσ{Ἡ γνπ]]ς υοἳ αξ οέπος 
σωπεῖ]ος ννα]]ς, ἵι ἴμθι 
ναπῖςγ οἳ ὑπαῖτ πιἰμᾶ, 
18 ΠανΙμρ ἴπο Ἱάοχ- 
βἰηπαίησ  «ἀαχκοποᾶ, 
υοῖας απ]]οηππίσά ΈΓγοι» 
"μο ]έο οξ ἄοά (ΠχουρΏ 
ἴπο Ίσποιαποο ἴμαῦ 18 
Ίπ παπι, Ὀσσπαδο οξ 
ΤΏθ Ῥ]Ιπάπεςς οἳ ἐποῖς 
Ἠθυιτὶ: 19 πο Ῥεῖηρ 
Ῥαδ Τεοε]ῖηρ Ὠανορίτευ 
Τποπι»6Ιγοβ οσος αη{ο 
ἸαβεοϊτΙοιςηςς55,ἔο σνοτ]ς 
81] τιπο]εππΏπθββ γη 
Ρχοεᾶῖποςς, 20 Ὠπί το 
Ὥλτε ποῦ βο Ἰοαγηποᾶ 
Οπτ]ρί; 21 15ο ο τηρῦ 
γε Ἠπγο Ἰεαμγά Πῖπι, πιό 
Ὥατο Ῥεοα {παρπῦ Ὁτ 
Ἠΐπα, α5 ἴμο (τι ζῃ 15 19 
ύεδας: 2) ἔλαῦ το ρυς 
ο «οοισετηῖης . ἵης 
ΤΟΥΠΙΕΣ ΟΟΏΤΟΘΓΡΒΒΙΙΟΩ 
1ῃΏ9 ο]ᾶ πηαΏ, πλ] ς 
οοτταρῦ πβοσοτάῖπςρ ἵο 
Ίο ἁἀοοθε]υξα] ἸΙπδίς; 
295 απᾶ Ὦθ τεπθποᾶ ἵπ 
'πθ ερὶτι  οἳ τουσ 
ταῖπᾶ ; 24 απᾶ Ὅλὰῦ γθ 
Ῥαῦ οἩἳ Πο πουν ΤάηΗ, 
πιΏῖο αξζοτ ἄοά 9 
οτεηνῖτοᾶ ἵπ τὶσμίεουδ- 
πιο55 πηΏά Ίτιις Πο]ίηςςς. 
20 Ἰποτεξοτο Ῥυ ας 
ΆγΑΥ ἍᾖἸγῖπρ, δρεπ]ς 
6ΥΕΥΥ Τπ8βη ΌταίὮ να 
Ἠ]9 πείρμροις : Εογ ν/Θ 
ΑΤΘ ΠΠΕΠΙΡΟΙ5 0π6 οξ 
ΑΠΟΙΠΜΘΣΓ. 26 Βο τθ Άη- 

.ΡΙΥ, απᾶ βἶπ πού: ]ες 
ποῦ 1ηθ ΒΙΩ Ρο ἄοπη 
Ἄπροα τοις πταίὴ: 
27 ποϊίμες ρῖνο ῬίποῬ 
{ο ἴπε ἀοτ]]. 28 Τεῦ 
Ἠ]πα ὑλαῦ 5ὔο]θ 5{θβ] πο 
1ποτθ: Ῥαῦ ταίπος Ἰοῦ 
Ἠϊτα Ίαροας, πποτκῖπς 

1Πθ 
1µΙπρ νΥπ]ος 186 ροοᾶ, 
τπαῦ Ἡρ ΠΙΑ Ἠαγο ύαᾳ 
Εἶνο ἴο Ἠϊπα {λαῦ πρεά- 
εἵα, 29 Τιοῦ πιο οοτταρί 
οοπιπιαΠ]σα ΒΙΟ ΄Ττο- 
οεεά οαὔ οξ ους 
χηου{Ἡ; Ῥαῦ ελα! τν Πῖο]ι 
35 ποοᾶ {ο 1μθ πβο οἳ 
εά1{γ11Ρ, μαῦ 6 τιαγ 
ΣΩΙΠΙΦῦΘΣ Ρτασο ππία 
ΊἨθ Ἠθβχετθ, 50 Απᾶ 
βτίθυθ ποῦ πο Ἰο]ν 
Βρίτϊὺ οἳἑ ο, ἩΠθγθ- 
Ὦγ θ 4χθ εοβ]οᾶ απίο 

Βρϊτὶυ Τπρθ Ἠο]ν ΟΕ ἄοᾶ, Ὁγ π]ΙοἩ γο πνετε 5εα]εᾶ «ος [Πε] ἆασ 1ο ἆαγ οξτεάφπωρίϊααι, 

9 αὐτοῦτ. -- λοιπᾶ ΗΤΤτΑ. ΑΕ ἐσκοτωμένοι Ι1ΊτΑ. ἍἈ [δε]. Ἱ --- τῷ ΠπΤΙ[Α]. Κ μηδὲ 
ΕΠΙΙΑΝ. ἍΆταις ἰδίαις νὈα ΕἱΒ ου (--- ἰδίαις Α) χεραὶν τὸ ἀγαθόν ἹπττΑΝ, τν ἀλλὰ Π1τς, 



δ08 
8] Τιοῦ α]] Ὠϊἱέργποςς, 
Ἀπᾶ τα, απά ΠΡΟΣ. 
Απάᾶ οἸατποιςσ, απά οτίἰ 
βροβ]Πᾳ, Ῥο Ῥαῦ ΕΤΑΥ 
ᾷτοπα γοι, πλ τχι α]] πια- 
1ϊοο6: 35 απᾶ Όθγε ΚΙπά 
ο9Π6 Το αποίΠος, Τοι- 
ἀθγ-Πθαχέοά, {οτρῖτίπρ 
0Π6 ΕΠΟίΠΟΣ, ΕΥ6Ώ 88 
ἄοᾶ 1ος Οητ]δς βακα 
Ἱλαῦαπ ᾖ«οχρίγεα το, 
Ῥ. Ῥο γο{]εχοίξοχθ Σο]- 
1οπεχ5 οἳ ο, 85 ἄεατ 
ολ]]άχεῃ ; 2 απᾶ νγα]]ς 
ἀπ Ἰοπο, 45 ΟἨτ]Εύ αἶδο 
Ἰαί]ι]οτεᾶ πΒ,απᾶ Ἠπ{] 
Ρῖτεη Ἠϊπαβε]ξ {ος πβ 
5η οβοτῖηπρ απᾶ 4 εµ- 
οτίβορθ {ο ἄοά 1ος 8 
Ευγεείβπιθ]]πρ ΒατοῖΣ, 

3 Ῥπαί ΞΑοτπ]οβί]οἩ, 
Απᾶ α]] απο]θαηπεβ, 
ος οογοίοιβΠεςν, 16ὲ 15 
ποῦ Ὦθ οπςθ πατηρὰ α- 
ΧΩΟΩΡ Του, 88 Ῥεσοπι- 
οἵἩ ΒΑΙΠΤΑ;: 4 πεϊιπος 
Ἀ]έλίπεςς, πος Τοο]]εῖι 
{α]ίπρ, που 1εβίῖΏης, 
πηπῖο] το ποῦ 6«ΟΠΥθ- 
πὶοηῦ: Ῥαῦ ταίπετ ρὶν- 
1πρ οἳ {ΠβἨπΚβΒ. 5 Εος 
ὰΠῖᾳ γο Ἐποπ, ἴ]πί πο 
ΝΥΠΟΣΓΕΠΙΟἨΡΕΣ, ΠΟΣ ππ- 
οΊεβηΏ ῬθΓΞΟΠ, ΠΟΥ 6076- 
1ομ8θ ΤΩΒΠ, ΠΏο 18 ατ 
14ο]αίετ, Ἠαϊμ απτ 1π- 
Ἱεγίίαπος 1η {πο Κῑπρ- 
ἆοπι οἳ ΟἨτὶςί απᾶ οἳ 
ᾳοᾶ, 6 Ἰθῦ πο ΠΙΏ 
ἀεοείτοτοι 1 ναῖη 
ν/ογᾶβ: {ο Ώεσβιςθ ος 
1Πθ996 {Ππίπρβ οοπιοίἩ 
{πο πταῖἩ οἳ ἄοά προπ 
{19 οἩ]άτοπ οἱ ἀϊβοῦε- 
ἀϊεποθ, 7 Ῥε πού ο 
{ἨεΓθ6ίοθ ἍΡΑΓΙΑΚΟΘΙΒ 
στ] ἔληοπα. 8 Ἐογ το 
πθτθ Εοπιεί]ήιθς ἄατκ- 
Ἰθςς, Ὀυῦ πού αγε γε 
Ἱσπί Ἱπ Ίππο Ιοτᾶ: 
στα]]ς Ας ολἰ]άτεπ οἳ 
Π1ρ]ιε: 9 (1ος {πο Εσυ] 
οἳ πο Βρϊσιὲ ἐς 1η α]] 
Ροοᾶπθββ απᾶ τἱρΏί- 
ϱοπβπθ8ς απὰ Ίτατῃ 2) 
10 ρτονίπρ π]αῦ 18 
βοοερἰαρ]θ Ἱαπίο ἴ]πο 
1ιοτά, 11 Απάᾶ πάνο πο 
ΣθΙ]οπδΏίρ πσΠϊἃ πο 
σηξγυτξα] σοκ οἳ 
ἄπτ]κηθςς, Ὀαῦ ταίμετ 
ΧΕΡΙΟΥΘ ἴιεπι 19 Ἐοτ 
1 18 α «ἨαταῬ 6ΤεΠ Το 
βροα]ς ΟΕ Ώ]οβθ «Πίπρβ 
ὙυΠὶοὰ Άτα ἆοπε ος 
ΈΊιθτη Ίτι βοοτοῦ, 15 Βαΐὸ 
Β]] ἐπ]τπρα ἐλπαί .τθ τε- 
λες ΤΟ πηπᾶς πια η]- 
Ἑρὲ Ὁγ {μο Πρηί: {ος 

συ Πβίβδοθγτοεχ ἀοί ΤιαΚκθ 
πηρηιεεδὺ ἹἸ ἸΠἨρηῦ, 
14 ἸΓποτοίέοτο Ἡθ βα{{Ἡ, 
Ἁ ππαχκε {οι (μαί 51εερ- 
65έ, απᾶ αγῖ5ο ΕΓΟΙη {ηθ 
ἀθμᾶ, απᾶ ΟἨτῖεῦ βα]] 

π..- δὲ ης 1, 

᾿θεοῦ. 

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ. τν ν. 

ἀπολυτρώσεως. 9] πᾶσα πικρία καὶ θυμὺς καὶ ὀργὴ καὶ 
οἱ τοᾶοπαρίΙοἩ, ΑΗ ᾖῬίεσπεβς, απᾶ Ιπάϊρπαίῖοα, αλά ΙΡΥΙΗΣ, αᾶ 

κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ' ὑμῶν, σὺν πάσῃ 
οἶαπιοῦχ, απᾶ οτί] βροαΚΙπΡ εί Ὃο χοπιοτθοᾶ τοπ τοι, πίῄαπ αἱ 

κακίᾳ' 99 γίνεσθε δὲὶ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, 
χηβ]1οθ: απᾶ Ὦθ {ο οἩπθ αποῖ]ες ΚΙπᾶ, ηεπάογ-πεαττος, 

χαριζόµενοι ἑαυτοῖς, «καθὼς καὶ ὁ θεὸς ἔν χριστῷ ἐχαρί- 
Σοτρὶνιηρ 6μβο] οἴμετ, αοοογάϊΐπῃᾳ 88 αἶδο 4οᾶ ἵι Οπτῖβί 4οἵ- 

σατο οὑμῖν.ὶ 8 Γίνεσθε. οὖν µμιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα 
Ρατο σοι. Ἡογο ἍἈΠετχείοτθ Ἰπα]αίοχς «ο ᾷοᾶ, αφ ΟΠἱ]άτοπ 

ἀγαπητά' 3 και περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, κἀθὼς καὶ ὁ χριστὸς 
Ῥε]οτεᾶ, απά πτα]]ς 1π ἍᾖΊοτε, ΕΤΕΠ 48 Α]δοβᾗμο Ομτῖδε 

ἠγάπησεν Ρὴμᾶς,! καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ αἡμῶν!ὶ προσ- 
1οτεά πβ, απᾶ Ρατειρ ἍἨϊπιβε]ξ 1ος τβ, απ οἳ- 

φορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. ; 
Σ8ΣΊιςσ απᾶ 4 βποτ]Ώορ 1ο ἄοᾶ 1ος αἡ οὐοας οἑ α βπγθθί βπαθ]]. 

ὢ Πορνεία.δὲ καὶ Ἱπᾶσα ἀκαθαρσίαὶ ἢ πλεονεξία μηδὲ 
Ῥνί Σοχγη]οπίίοπ βηᾶ α1ὶ ἨΠΟΙΕΑΠΠΘΒΑ ΟΥ «σοΤθίΟΙΞΠΘΒΒ ποῦ επεπ. 

» φ ” « ” η) ’ ς / - Β 1 ” ΄ 

ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις' 4 Ἱκαὶὶ αἰσχρό- 
16ἱ 19 Ὀθ παπιθᾶ ΑΠΙΟΠΡΤΟΙ, «τεπ 48 15 Ὀεσοπαίηπρ {ο βα]υίς; απά α]επ]- 

{ | λ ΄ Ἀ 2 λί γ, 4 ο) 2 ΄ Π 7 3 

της καὶ µωρολογίια η εὐτραπελια, "τα οὐκ-.ἀνήηκοντα, ἀλλά 
1698 απᾶ {οο]ἱδὶ τα] κίπρ ος 1εσίϊπΡ, ππη]οἩ ατο ποῦ Ὀρσοοπιίπσ; ΌὨπε 

μᾶλλον εὐχαριστία. ὅ τοῦτο-.γάρ Ὑἐστε.γιώσκοντες! ὅτι πᾶς 
χβίηος {ἰπαηκερ]τίηρ. ΄Έου ι]8 Σο ΚποπἩ ἐπῦ ΑΠΥ 

(4, ότετγ) 

ἐστιν εἰδωλολά- 
18 βπ Ιάο]αίοτ, 

τοῦ Χριστοῦ καὶ 

πόρνος, ἢ ἀκάθαρτος, ἢ πλεονέκτης, Χὺςὶ 
ΞΟΥΠΙΟΒΊΟΣ, ΟΣΓ ἩΠΟΙΘΑΠ Ῥ6Γ5ΟΠ, ος « οογείοιΒ, πο 

τρης, οὐκ.ἔχει πα ομίαῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ 
Ἐαβ ποῦ, ἀπἩθτίίβπσθ  Ἱπ 1πθ Κἰπρᾶοπι οξἶλο Ομτί απά 

6 μηδεὶς ὑμᾶς ἁπατάτω κενοῖς λόγοις" διὰ 
Νο 3οπθ ὅγοι ᾖ1]εῦ “ἀεοεῖτο ΥΠΙίΗ επαιρἰσ ποχᾶβ; 30Ἠπ "Αεοουπίῆ “ος 

” ” - -” - 

ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῇὸ 
διηοςο 5ΙΠῖπρβ 14ος  Ἅ«ΟΟΠΙΘΒ 1πο πταία ὃξ ᾷοᾶ προηπ {πθ ἍΒ0πΠ8 " 

” ΄ μ ΄ γ ’ Π ” ” 

ἀπειθείας. 7 μὴ οὖν γίνεσθεΣσυμμέτοχοι! αὐτῶν. 8 ἦτε 
οἱ ἀἱβορεᾶίεποθ, 3Νοῦ 3ἐμεγείοο ᾖ9  Ποϊπῦ-ρασίακετβ σὶΏ] έπετῃ ; 3γθ 3πογθ 

γάρ ποτε σκότος, νῦν.δὲ φῶς ἔν Ἁκυρίφ' ὡς τέκνα φωτὸς 

ο ο. 

{ΟΥ ϱ0Π08θ ἄατκηθβ, ὈῬπόπου Πρηύ ἵπ Γί1ε] Τιοτᾶ; ας «ομϊ]άχεπ οἳ Πϊρ]ιῦ 

περιπατεῖτε Ὁ ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ πνεύματος! ἐν πάσῃ 
πο], (1ος 1πθ ἍἀΕτιῦ οἳ ἰπο Βριτιό Πα] ἵπ 11 

ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ' 10 δοκιµάζοντες τί 
Ροοάποςβ Απᾶ τὶρηίθοπεπεβ απᾶ ἍἹταίμ) Ῥχονίπρ σλας 

ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ. 11 καὶ μὴ, συγκοινωνεῖϊτεϊ τοῖς 
18 πτε]]-ρ]θαβίπρ Το πο Τιοτά; Απᾶ Ἠφατο πο Σε]]ου/κΏῖρ πια Ἅᾖ1ἴπο 

ἔργοις τοῖς ἀκάρπόις τοῦ σκότους, μᾶλλον.δὲ καὶ ἐλέγχετε' 
Ἄγοτ]κβ αι {ται ξυ] οἳ ἄατκπεββ,  Ῥαῦ ταίμθς Ἅαἶθο Ἅτερῖοσθ; 

4 ο» Μῃν. » « ” ” - Γ η η ῃ 

12 τὰνγὰρ ἡ᾿Ὀκρυφῆ' γινόμενα ὑπ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ 
ᾷοχ {πο {πίηπρς Ἱπ Βεοχθῦ Ῥδίηρ ἆοπο ὮὗΤΥ Ίηθπα ΒἩπαποέα] 151 ετοη 

λέγειν. 198 τὰ δὲ. πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦ- 
10 ΒΑΥ. Ῥυἱ α1] οἳ Πεπα Ῥεῖπρ τερτοπεᾶ Ὦυ πο Πρηῦ ατεπικᾶρπηαπῖ- 

ται’ ὴ τὸ «φανερούμενον φῶς ἐστιν' 14 διὸ πᾶν.γὰρ 
2094 ; ος "εγεσγίλμΊηρ "υλαῦ "πγπῖοα ὅπιακες πιαπὶξαςὺ ἸΗρπυ 5ἱᾳ, ἨΓΠοτΣΖΟΥΘ 

ἐκ τῶν λέγει, “Εγειραιϊ ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα 
Το βα75, ΑτοἢτἝςθ, τἴποα] πα εἸθεροςί, ᾿απᾶ  τἶεοαἹρ 4ΓΟΠπΙ ΑΠΙΟΠΡ 1]πθ 

οἡμῖν 181, Ρ ὑμᾶς γοι ΤΊτΑ. α ὑμῶν γοῖ Α, τ ἀκαθαρσία 
πασα ΙΤΤτΑ. .ἡ ΟΥΓ1. τῇ οτ υτ, ν ἃ οὐκ ἀνῆκεν ΤΤΊΤΑ. π ἴστε γινώσκοντες 
9 8ἴθ αππ4ΤΘ οἳ, ΚποπνίΏρ αΠΤΤΤΑΥΓ. χ ὅ λαῦ υΤττΑ. ὅ συν- ἈΛ., Σφωτὸς Η51ὲ 
ος ΤΣΤΑΥ. »συγ- Τ. Ὁ κρυφῇ , « Ἔγειρε αΙΤΊΣΑΤΓ, 



γ. ΕΡΗΕΡΘΙΑΝΑ, 

νεκοῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. 16 Ῥλέπετε οὖν 
ἀεπᾶ, απᾶ 5]ιπ]] ἨΏίπο προς ἴπερ πο Ολτῖσί, Τακο Ἰοεᾶ ἔποχοίοχο 

[| .ν 3 -” 1 ν» 3 ΄ ” 1λλ’᾽ “ σι ΄ 

πῶς ἀκριβῶςὶ περιπατεῖτε, μή ὡς ἄσοφοι, ἀλλ ὡς σοφοί, 
Ἠοιν ποοαχα{ε]γ γε πα]χ, ποῦ 35 ἍἉἈηπλνίδ, ὈῬαπο αν πῖίε, 

16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πογηραί εἰσιν. 
ταποοπαῖηρ 1πο6 Ἅπιο, Ῥεσπαδθ ἴπο ἆασς 3εν1] 1219, 

17 δΣιὰ τοῦτο μὴ.γίνεσθε ἄφρογες, ἀλλὰ «συνιέντες! τί τὸ 
Οµπ {Π]5 αεσοοιη{ς Ὄο ποῦ ᾷοο]5ῃ, οαῦ απάργφίαπάίπς πναπῦ ἔπθ 
ῃ - Ν τ 

θέλημα τοῦ κυρίου. 18 καὶ μὴ.-μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ 
πλ οξ 1Ἡθ Ἰοτὰ [18]. Απᾶ Ῥο πού ἀτιπ]κς πε] πγίπο, ἵπ πνλῖοὮ 

ἐστιν ἀσωτία' ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύµατι, 19 λα- 
18 ἀδεο]αίοπαςς; Ὀυαῦ Ῥε ΒΙ]εά πα Ππε] Βρίτίῦ, βροακ- 

λοῦντες ἑαυτοῖς ἔ ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ -ᾠδαῖς ἔπνευματι- 
1πσ {ο Θδο] οἵπες ἵπ Ῥδα]ας απᾶ Ἠγιπὴς απά "5ουσβ ακρίτ]ταα], 

ῖς,ἳ αξ ὶ άλλ πο αν δία" ὑμῶ ζ { 
καις, ᾳ οντες και ψά οντες εν τι καρ ιᾳ υΌμων τῳ κυριῳ;, 

βἰπσίησ αηᾶά ρταϊης πια Ἀμεατυ 'γοισ ἰοτπο Τιοτᾶ: 

90 εἐὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἔν  ὀνόματι τοῦ 
εἰνῖης ἔλαπ]κς βὖ α]] ἠἴπιεβ τος αἱ] ἐλίπρς 1π [Πε] παπιθ 

κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί’ 21 ὑπο- 
Ὀὰ οἳΥ 1ιοᾶ εσας Ομχθῦ {ο Πϊπι πο [15] ἀοά απἁ Ἐκίπες, βαριπήί- 

τασσόµενοι ἀλλήλοις ἐν  φόβῳ Χθεοῦ. 
ϊπρ τουχςε]τες ἴο οπθ αποίµες 1π [1Ἡθ] {εατ οἱ οᾶ. 

90 Αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν Ιὑποτάπσεσθε,"' ὡς τῷ 
Πάνας, {ογουιςγοπἩα ἨΠαδυαπᾶς . ϱαὈπηῖ 7οιχΡε]τθΒ, 86 {ο 119 

κυρίῳ' 99 ὅτι πὸϊ ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ 
1ιοτᾶ, 30ΟΥ 1πο Ὡπςρωπᾶ 18 Ἠεαᾶ οἱ ἴμο Ἅτνᾷᾳ, 88 ἍΑ]ςο 
« Λ μα νὰ 3 λ ΄ ] μη ο) ΄ ο» Ι] . 

ὁ χριστὸς κεφαλῆ τῆς ἐκκλησίας, "καιὶ αὐτός 9εστινὶ σωτὴρ 
ἴπο Οπτῖδ [15] Ἠελᾶ οξ {πο αββεπιδ]σ, απά Ἐθ 15 ΒατΙοιΙΓ 

-- ΄ . 94 Ρῥ .ι α” πε - ; « , - 
τοῦ σώματος 94 Ράλλ᾽! πῶσπερ' 1) ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ 
οξἑ {πο ὈῬοάγ. Ῥαε 676ΕΠ 48 ἴμο η5ξ5θιπῦ]γ 18 εαρ]οσιεᾶ {ο {ἶιθ 

χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς Τἰδίοις! ἀνδράσιν ἐν παντί. 
Οπτ]αῦ, 5ο 8]5ο ΥΙΥΘΒ {ο υΠαΐϊγονηω Ἠπςυαπᾶς ἵπογοειγίμΙηρ, 

25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς.γυναϊῖκας Σἑαυτῶν,! καθὼς καὶ ὁ 
Ἠυδυαπᾷς, 1οτο γοισ ΟΥ 1νΊνες, 6ΥεΠ 458 4]Εο 119 

χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ 
αιτίες Ἰοτεᾶ επ αδδειηὈΙσ, απᾶ Ἠϊπιςο]Ε βατε πρ 10Υ 

αὐτῆς 290 ἵνα αὐτὴν ἁγιάση,  καθαρίσας τῷ λουτρῷ 
16, απαῦ ᾖἵ Ἡθ παρηί θαπο2γ, Ἠανῖηρ «Ἰεβησεά Π1{] Ὁγ τπο τναδωῖης 

τοῦ ὕδατος ἐν µῥήματι, 27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὴν" ἑαυτῷ 
᾿ οἳ ππϊος Ὁσ [πο] πγοτᾶ, Ὅπαϊ Τε παρΒ{Ρρχεςεπί 16 {ο Ὠϊηςο]Ε 

ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα ἡ τι 
ΣΕ]οχῖοις πε ἍΑΜκειωῬ]γ, πού  ἨΠανίπς κροῦ, ος ΙΝΣΙΠΚΙΕ, ΟΓ ΑΏΥ 

τῶν. τριούτων, ἀλλ ἵνα /,ῇ ἁγία καὶ ἅμωμαυ. 328 οὕτως 
ο βποἩ ἐπῖπρς; αυ Όιαῦ 1 ταῖρΏῖς ο Το] ᾿ απἆ Ῥ]ηπιε]εςς. 5ο 

ψ» ίλ π ε ” ὃ Π] 2 τι 4 { - -” ιά 

ὀφείλουσιν Ἡ οἱ ἄνδῥεςὶ ἀγαπᾷν τὰς ἑαυτῶν.γυναῖκας ὡς 
οαρΏῦ Ἠπςραπάβ 1ο Ίοτο {Πεῖτ οὗ π1ΥΘ8 88 

τὰ. ἑαυτῶν σώματα ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν 
ἐπεῖς οὗΏι Ῥοᾶϊεςβ: Ἅθ ἴΠαῦ Ἅ190Υο8/ Ὦ18 οἵνἩ. πιξθ 3ἨΏ1τηνε]Ε 

-- ῃ ΄ [ά ο , ῃ 
ἀγαπᾷῷ' 39 οὐδεὶς γάρ ποτε’ τὴν.ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, 
11ογες, Έοχ πο ΟΠΘ αἲ ΑΠΥ Ἴπθ ἍἈἸἨῖς οπη ΠεςΗ λαθεᾶ, 

509 
Εἶγο ἴπεο ]]ρμί. 15 Ξο9 
ἴπετ {]λαῦ 79 σνα]] οἰχ- 
Οἱ ΏΙΒΡΘΟΕΙΣ, ιοῦ 8 
ῶοο]», ὃὋιν 45 Ἠςθ, 
16 τεᾶεοπαῖηπς τηθ 
11ππθ, Ώθοβιιδο ἴηΠο ἆπσ5 
Άτο ον]]. 17 ἨπετεΓογθ 
Ῥο 7ο πού αηπήδο, Ὀυξ 
υπάσγβίαηᾶαῖπρ ο]Ἁαῦ 
ἴπο ον ]] οἳ ἴπο Τιοτά 
ἵδ. 18 Απᾶ Ῥο ποῦ 
ἁἀταπ]ς πα µπνῖυε, 
Ἠνογθ]Ἡ 16 εχοεςε; Όπς 
Ῥο Ε]]εὰ σντ] το Βρί- 
τιν; 19 αροικίηᾳ ἵο 
Ψουτεε]Ίγες Ίπ Ῥεα]1παβ 
απά Ἠγπιπβ απᾶ αρῖτι- 
{181 89ΩΡΡ, εἱησῖπρ ππὰ 
ἨΑΚΙΡ ὭὨηε]οὰν ἵπ 
χοιτ Ἠολχή {ο ἱπο Το; 
ου μῖνίησ {ΠππΚ8 α]- 
ν/ηΥς 1ου πἲ] (πιρ 
ππί{ο ἄοᾶ ππᾷ {πο Ἐκ- 
{Πεχ ἵπ πο πππιο ο 
ος Τ,οχᾷ ᾳοδιια Ομτῖρε; 
21 εαυηα τησ σοπ- 
5εἶνθβ οπο {ο πποί]Ἰθς 
ἵπ {Ἠ9 {όας οἱ 9ο, 

22 τοι, -εασταῖξ 
Ψουσαε]γος υπῖο γοις 
οὗη Παςρα πάς, αξ τππίο 
1Πε Τιοτᾶ. 28 Ἐογ ἴπο 
ἨπθὈαπά ἵςρ ἴπε Ἠθμᾶ 
οἳ {με πν]{ε, ετθιι 85 
Οητῖρί 19 {πο Ὠοθμᾶ οξ 
1ῃο ομπτο]ῃ: απᾶ Ὦο 18 
{π9 βατίοατ ΟΕ 119 Ῥο- 
4γ. 24 ΤπΠοχείοτθ 88 
1πθ εἨιιτο]Ὦ ἷ6 εαὈ]εοῦ 
ππ{ο ΟἨχ]5Ε, 5ο ζεί ο 
Ὕνῖνες ὐε {ο ἴπεῖς οσΏ 
ἨΠαςραμᾶ» ᾖἸπ ϱεΤεΙΥ 
απίιπρ. 25 Ἠπεραπας, 
Ίοτο γουσ 1ν1ΥΘ8, ετοιι 
Άς5(Ἠτῖμέ α1βο Ιοτεᾶ το 
«ΏιχςἨ, απᾶ ρατο Ἠΐπα- 
5ε]ξ {ος 16; 56 ἰπαῦ Ὡς 
πηϊρΏῦ εαποτέγ απᾶά 
οἸεπΏηςσο 15 ντα 1πο 
πγηςηῖπρ οἳ Ἱαίες Ὦγ 
1Ἠθ πνοτᾶ, 27 ἔλαϊ Ἰθ 
πι]βΏῦ Ῥτενονό 16 το 
ἨϊταςοΙ ἃ ρ]οτῖοι» 
οἩιχοἩ, ποῦ Ἠατίησ 
βροῦ, ος στΙτι]]θ, ος 
ΑΏΥ επσοη {Ππῖπρ; Ότο 
τλαὐ 16 εποι]άᾷ Ὦθ Πο] 
Άαπᾶ γη (ποιῦ Ῥ]οπιβΗ, 
28 Θο οιρβ]ῦ Τε ἴο 
Ίογο {ποῖχ πἼνθι 88 
{Πεῖτ οἶνα Ὠοᾶϊε, Ἠθ 
{παῦ ἸοτείἩ Ἠϊς πνὶέθ 
ἸογείἩ Ἠϊπιδο]Ε. 29 Έος 
ΏΟ ΩΒΏ ΘΤεΥ γεῦ Ἠαξεᾶ 
Ἠϊ5δ οπη Βερα; Όαπς 

ἆ ἀκριβῶς πῶς τ.  συνίετε ἀπᾷεγβζαιᾶ ΕΤΤτΑ. 
Ν.. ἐν (γεαᾶ νίἩ γοιχ Ἠεατε) τ[ττα]. 
αμτττα]ν. 

5 παϊξ ἐΠεπωδε]τεβ) 11. 
ο --. ἐστιν ΙΊΤΙΑΊΝ. 
1.ΤΤτΑ. 

ΟΝΤΊτΑΥ. 

Έπτι {-- [ἐν] τα. 
1 ταῖς καρδίαις Ἠθαχίς 1, 

α-- ὁ (γεαὰ  Ὡαδραπά) ΟΙΤΤΓΑΥΥ. 
Ρ ἀλλὰ Ἱτττλ. α ὡς 48 ΙΤΤΓΑ. 

-. ἑαυτῶν (/εαᾶ ἴπε ιν ος) 1ΤΤΤΑ.. 
7 καὶ (880) οἱ ἄνδρες ὀφείλουσιν ΠΠ. 

Ε [πνευματικαῖς] ΤΑ. 
κ χριστοὺ οἱ Οητ]5ε 

Ἱ--- ὑποτάσσεσθε ΤΑ; ὑποτασσέσθωσαν (γεαᾶ ἰο ἴλοαῖτ οσΏ Ἠαδυατᾶς 1εῦ ἔπεπα 
π.. καὶ ΟΙ ΤΤτΑΝΥ. 

Στ... ἰδίοις (/εαᾶ ἴο ἴπε Πιδβαάβ) 
ἵ αὐτὸς (γεαά Τε ταῖρΒΏέ ΗΙΤΩΡΕΙΓ Ῥτθδςιϐ) 

π ἵ- καὶ 8ἱ5ο ΤτΑ. 



510 
ποιχ]ςμοίἩ ηπά «πε- 
Γἰ5ΠΟΙΙ {τ, ογοη ας ἴ]πθ 
Γ,οτᾷ τὰς οἩιιχο]: 30 Εος 
πνθ αἴθ ΏΙοπιῦει» οἳ 
Πῖδ νοᾷν, οἳ 15 Πες], 
ἉΑιπά οἳ Ηϊ5δ ὮῬοΠςβ, 
8Ι Έοτ ἐ]ῖς οα15ε αἴια]] 
π Ππς1 Ίοατο Ὠϊς {πο]ιος 
Άπᾶ ὨἹοίΠόχ, αιιά θα {1 
νο Ιοϊποά απίο Ἰ]ς 
πάς, αμᾶ που πο 
εΏα]] ο οπε ΠεδΗ, 
32 ΤΗϊ8 15 αρτεαῦ Π178- 
νστγ : Όας Τ βρεα]ς σοἩ- 
οοταῖπς ΟΗχ160 απά ἴπο 
οἨμτοἩ, 39 Μοτετίηο- 
19698 Ἰθοῦ 6ΥοςΥ οΠ9 οἙ 
οα Ίπ Ῥατήου]ας Βο 
οτο Ἠ]β π{ο 6εγεη 48 

Ἰϊπαβε]Ε; αωᾶ ἴ]ο π1ᾷθ 
866 Τλ8ῦ ΒΠο ΤΘΥΟΘΤΕΧΟΘ 
Ίευ παβραπᾶ, 

ΤΙ. ΟπΙ]άτοῃ, οἳεγ 
σα Ῥαχοηύς ἵτπ ΤηΏθ 
οι: 3ος {ἴπθ 18 

χὶμηῖ. 2 Ἡοποιχ ΜΥ 
4ΑἴΠοτ Απᾶ ἨΠιοῦῃεΓ; 
πυΏ]οἃ 5 πο Αταῦ 
οοπιπιβπᾶπιοπῦ πα 
Ῥτοπαίβα: ϐὃ ὑππῦ 16 
Ὦ)]αγ Ὀ9 Ὑγθ]] σν1{1 παρ, 
απᾶ ἴποι πιαγορύ το 
1οἩηΡ οἩἳ {πο εβτίῃ. 
4 Απᾶ, το {41 ΠΘΥ8, ΡΓΟ- 
ποχο ποῦ τοις οἩῖ]- 
ἄτεπ. ἴο πταα: Ῥαῦ 
Ότίπς ἴπεπι αρ ἵπ πο 
πχ έαχθ απᾶ αάπιοπὶ- 
τῖοη οἳ ἴτο Τιοτᾶ, 

6 Βογταπῖς, ο ουεᾶῖ- 
ομῦ Το ἴπεπι ἐλαῦ 819 
{οι πωβΡίεΙ5 αοοοχᾶ- 
Ίτις Το ἴπε Β65Η, πνΙτἩ 
άθαΥ απᾶ ἸτεπιρΗπᾳ, 
ἀπ βἵπρ]επθςς οἳ Τους 
Ἡθατί, 98 ππίο Ομτ]βί; 
6 ποῦ η τ] ογοβεχτίσε, 
386 ΤΙΘΠΡΙΘΗΣΕΙ5: Ῥιῇ 
Άν ΤΠ εοχγαπύς ΟΕ 
Ομσῖει, ἀοῖπρ ἴπο πι]. 
οἳ 6οᾷ Ίτοπ ᾖ1μθ 
Ἠθατὺ; 7 πα Ροοᾶ 
υ]] ἄοΐηρ πεχτίσθ, 88 
Ίο ἴμο Τιοτᾶ, απᾶ ποῦ 
ἳο Ίποη: 8 ΚποπΙπς 
{λαῦ τυΠαίβοεγοσ ροοά 
ἀπῖπρ απγ πια ἀοοίἩ, 
1Ἠθ 84π1ο βΠα]] Τε χε- 
οεΐτο οἳ Τε Τιογᾶ, θ- 
1πος 6 Όεο ὈῬοπᾶ οτ 
ῶτερ. 9 Αιιᾶ, Υθ π]8ξ- 
9εῦ5, ἄο πο Ρ4Π18 
τῃῖηρς ππίο ἔἨεπι, ΕΟΓ- 
Ῥεατίπρ {λπτεαεπῖηα: 
Ἐπονίπρ ἴπεῦ γοισς 
ἸΜαδίεγ 4]βο {9 ἵπ Ἠομ- 
επ; πεϊηεχ 18 Τπετὸ 
χεβρεοῦ ΟΕ ΡΕΓΒΟΠΑ τηλ. 
Ἠϊπα, µ 

αχ ἀλλὰ ΗΠΤΤΑΥΥ. 
1ΤΥΛ. 

(Γείς] ΤΑ. 
δουλίαν π. 

απ1νΑΥ. 

Υ χριστὸς ΟµτΙΣῦ 6ΗΊΤΤΑΥΓ. 
ο. αὐτοῦ ΗΤΊΤΤΑ. 

Ε --- ἐν κυρίῳ τ[ττΑ]. 
1... τοῦ ἴπο τή τΑνν. 

μ1Πρ) τα) ἐάν (ἂν τε) τι (---τι Πτ) ΤΑ ΥΓ. 
α αὐτῶν κἀὶ ὑμῶν ὁ οἳ ἴλεπα αμὰ οσοι υπς Ε1ΤνΑΤΥ, 

προς ῬΦΕοσμο.», εν ώῤ, 
ῃ .ι 5 ῃ , ρ . 

Σἀλλ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ ὁ Τκύριος" τὴν 
ας ἨΟΝΣΙΦΠΕΒ απᾶ οἸογῖνμθβ 18, ΕΤΟἨΠ β8 αἱδο ἴπο ἍΤιον Ε]νο 

΄ ολ, σίαν 90 ιῃ έλ 3 ῃ .. ΄ ῇ πω ; . 
ἐκκλη . Ότι µελη εσμεν τοὺ.σώματος αὐτοῦ, Τεκ τὴς 

βΒΕοπΙΡ]Σ 1: 305 ΏΙΘΠΩΏΌΟΥΧΘ ᾖτνε 4χΘ οξ Ἠὶ8 Ῥοᾷγ, οε 
αυ ιν) .... Γ - - 

σαρκὸς. αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν.ὀστέων.αὐποῦ.!ὶ 81 ᾿Αντὶ τούτου 
Ἠ5 ἢο»Ἡ, απᾶ οἳ Ἠί8 Ῥοπςς, ΄Ῥοσιιὰβο οἳ Ἅἠῑιί8 

΄ ” 

καταλείψει ἄνθρωπος "τὸν! πατέρα ὑαὐτοῦ! καὶ "τὴν! μητέρα 
3βπη]] ]σινθ απ "ΠΙΛΗ Εηἴετ ΣΗΙΒ απᾶ πιοίμεν. ) 

ριἡ 

καὶ προσκολληθήσεται ἀπρὸς τὴν γυναϊκαὶ «αὐτοῦ. καὶ ἔσον- 
απᾶ ΡΗυ]] Όο Ἰοϊπος. νο 3υγι{θ αμα, ΄ απ 5μ]λα]] 

εαν ” / -”- 

ται οἱ 9ύο εἰς σάρκα µίαν. 92 Τὸ μυστήριον.τοῦτο μέγα ἐστίν' 
“ρο 1019 Ἀίπτο {ου 3Βθ65π 1οπθ, ΤΗ]8 Ὠηιγβίθυγ Ἀρτεπί Ἰς, 
1 Λ µ Ἱ/ » Δ 3. υ 

ἐγὼ-δὲ λέγω εἰς χρισγὸν καὶ Τεἰς' τὴν ἐκκλησίαν. 98 πλὴν 
Ῥαῦ1Ἱ Ἅεβροβκ αφΐο ΟΠΗ  απᾶ 38 ο 1πθ ἍκαββόΙΠΡΙΣ, Ἠοποτες 

η « - ε δε ” - Π ή. 

καὶ ὑμεῖς οἱ καθ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγα- αν 
Βἱσο το 6Τ6ΙΥΟΠ6, 3ρ8ο]ι «ΠΒ δουντι’ νεο Ἴβο 1ου 

ρ » 
πάτω ὡς ἑαυτόν' ἡ.δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 
.ἼΊοτο αξ Ἠϊπιδε]ξ, απᾶ ἴπο πο ἴπαί 819 ΠΙΑΥ Έθατ πο Ἠυευαπᾶ, 

μα ς .- ” ” 

ϐ Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν.ὑμῶν Εὲν κυρίφ" 
Οµή]άτεπ, οῦογ σσας ρατοπίβ Ἱπ Γηθ] Τιοτᾶ, 

τοῦτο.γάρ ἐστιν δίκαιον. 3 Τίμα τὸν-πατέρα.σου καὶ τὴν 
ῶος 9Π]8 18 1αβι, Ἡοποιτς 11γ {αἴπογ απᾶ 

ῃ . ο 3 μ . ι ώ ς 
μητέρα" ἥτις ἐστῖν ἐντοὴ πρώτη ἔν ἐπαγγελίᾳ' 9 ἵνα 
πηοἰλἈθχ, Ποια  Ἅᾖ3οοπιπιρπάπιεπῦ 1119 "Βταῦ πα κα Ῥτοππίσο, ἐπαῦ 

εὖ σοι γένηται, καὶ ἔσ µακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆ 
πγθ]] νηΙτἩ ἴπερ 16 πιαΥ Ῥθ, απᾶ ἴποι πιαγοβῦ Ῥο πας οἩἳ ον η 

ῃ « ’ ο. Λ 2 τν » - 

4 Καὶ οἱ πατέρες, μὴ.παροργίζετε τὰ.τέκνα.ὑμῶν, Σάλλ᾽' ἐκ- 
Απά 14119168, ἆο ποῦ Ῥτονοκθ γουχ οΠΙ]άτομ, Ῥαυ Ὀχίπα 
[ ΄ νι ΄ 

τρέφετε αὐτὰ ἔν  Ἠπαιδείᾳ καὶ νουβεσίᾳ κυρίου. 
πρ άμετι Ἱπ [1Ἡς] ἀῑςοῖρ]ιπο απᾶ εἀπιοπ]θῖον οξ [16] Τ,οχᾶ, 

ὅ Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς Ῥκυρίοις κατὰ σάρκαϊ 
Ῥοπάπιθη, ΟΡΟΥ. [πσοισ]΄ ΙΩΒΒΊΟΥΒ ποσοχᾶϊηπρ Το Β9οΡΠ 

3 , τ , η 1 ΄ - φ 

μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ἐν ἁπλότητι Ἱτῆς! καρδίας ὑμῶν, ὡς 
σα Ἔθαςτ απᾶ ἱτεπιρ]πρ, ἵη µΒεἰπιρηοίγ ο σος Ἠουτί, 8η 

τῷ χριστῷ' 6 μὴ κατ’ Υὀφθαλμοδουλείαν! ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, 
το ἴπο Ομτ]κὺ; ποῦ ια 6γΨε-βεγτίοῬ 88 ΤΙΘΙ-ΡΙΘΗΡΕΤΒ /; 

) ” « - -” ” - . ” ” 

ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι Ἰτοῦ' χριστοῦ, ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ 
Ῥαῦ α Ῥοπάπιθα οἑϊπο Ολτῖςὶ, αοἵπρ' 1μθ η] το οὲ ἀοά 

ἐκ µφψυχῆς, 7 μετ εὐνοίας δουλεύοντες "' τῷ κυρίῳ καὶ 
Έτοπα Γἱπ6] βοι], ὉπΙ(Ἡ ροοᾶ πΙ]] ἁἀοῖηρ βοτνί]σθ Ίο ]θ Τιοιτὰ απά 

) η θ ” . 8 ἰδό. ε/ 1 ε/ Ἱ , 
ουκ αν ρωποις ειὀοτες Οτι ᾿0.εαγ.τι ἑκαστος ποιησῃ 

ποῦ "ο ΙΟΣ; Ἐποπίπρ ἴΠαῦ ὙΠαῦβοογος θβοὰ  ὅπιαγ 'Ἠπγνο 54 

ἀγαθόν, τοῦτο δκομιεῖταιὶ παρὰ Στοῦϊ κυρίου, εἴτε δοῦλος 
"Ροοᾶ, ΦΗΙΒ 9 5Ἡα]] τεοεῖτο τοπ Ἅμθ Ἰιοτᾶ, ἹΝΠπείπες Ῥοπύπααα 

εἴτε ἐλεύθερος. 9 Καὶ οἱ κύριο, τὰ. αὐτὰ Ἠποιεῖε πρὸς 
ος 4τ66, Απᾶ ΙΙΒΘύΘΤΣΒ, 11ο β.1ηθ {πῖπρβ 4ο ᾽ Ἰοναχάς 

αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν' εἰδότες ὅτι καὶ Ἱὑμῶν. αὐτῶν 

0πΠ8Θ 

"ποσα, ρινῖηπρ αρ ἸἨτοεαϊοπΙπΕ, Ἀποπῖηρ ἴλπαῦ α]νο ΨΦοις ΟΝΏ 
, ο ο Ὦ 

ὁἩ κύριός ἐστιν ἔν  οὐρανοῖς, καὶ 'προσωποληψία! οὐκ.έστιν 
πηβδίες ᾖδ 1η [1Ἡθ] ἨἩσβτοπβ, Ἀαπιᾶ τορρεοῦ ΟΕ Ῥοἵβοῦπ5 ἍΊποτο 18 οῦ 

παρ αὐτῷ. 
πια ἍἨὨῖτα, 

.... ἐκ τῆς ἐο θιιὰ ο) υε/ε τα]. 3 -- τὺν 
ο... την ΗΤ:Α. ἃ τῇ γυναικὶ ο ἱπθ γη [ο Ὥτατ, 8 --- αὐτοῦ Ἱ. 

Ἀ κατὰ σάρκα κυρίοις 1.Τ1ς, Ἱ-- τῆς. ἍᾖἉἅ ὀφθαλμο- 
πι -{- ὡς 88 ΑΙ ΤΓΑΥΥ. η ἕκαστος ὃ (--- ὃ (πειώ 1 απν- 

ο κοµίσεται ὉΤΤΙΑ. Ρ --- τοῦ (/οσ11 [0]1ε]). 
αχ προσωπολημψια 1 ΤΑ, 



σΙ. ΕΡΗΕΒΙΑΝ 8. δ11 

10 "Τὸ λοιπόν, Ἰάδελφοί.-μου,! ἐνδυναμοῦσθε ἐν  κυρίῳ, μη ος τι 
Έοχ ἴμο τεςῦ, πηΥ Ὀχθίμτε, Ῥθ επαροπ/ετεά Ἅᾖπ [Πε] Ἰοτά, {ο Τιοτᾶ, απᾶ ἵπ ἴπθ 

καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς.ἰσχύος.αὐτοῦ. 11 ἐνδήσασθε τὴν παν- Ῥοπες οἳ Ἠὶπ παν 
ΕΑπά Ἰηπ ἴπο τπῖρας ΟΕ Πί5 αἰτοηρίμ. Ῥαΐ οἳ 1θ Φ4Ἡ- ργπηοτς οἳ οᾶ, ἐλαῦ 

οπλίαν τοῦ θεοῦ, πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς νο. σε .. 
ορ]ν . ο πσμ - 3ιο η πμ. πῶς λ ορ σας Σεν μον Τπο πο ο Τῃο παν: 

ᾶμεθοδείας! τοῦ διαβόλου’ 139 ὅτι οὐκ.ἔστιν ἡμῖν! ἡ πάλη 15 Ἐοτ πο πτεαί]ο 
Ἀχί]βορ οξῖπο ἀετῖ]: Ῥεσααςο 5 ποῦ  3ἴο5π8 11ῃρ3ντεςυ] πρ κος ος 

πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ρεϊποϊρα]έίεα, αραϊπδέ 
Αραϊπαῦ Ὀ]οοὰ απᾶ Ἅοδ8, Ῥαῦ αραϊπδῦ Ῥτϊποϊρα]1δῖθς, αβαϊηδε ας σος 

ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσµοκράτορας τοῦ σκότους Στοῦ αἰῶνος) ποπ οἳ ἐλῖᾳ σνοσ]ᾶ, α- 
ΒΕιζποτσ]εῖο8, αρα1πβῦ ἴλπο πποτ]ᾶ-τα]ετς ΟΕ ἴπθ ἄατκποςφ οἑ-μρε ΕΑὶποῦ 5ρἰτιύπα] π]οκ- 

ῃ Π ν ν ν - ος ος ντ οἄπεςς ἵπ ἨΊβ]η Ώίασεδ. 
Στούτευ,! πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπου- Ν18 ἩΓπεχεξοσο τάΚο ππ- 

αμμῖς, Ἀββἰπαξ πο ερἰτίέια] Γροπειβ] ο πιοεᾶποσςἵπ Τμ Ἠθα- ἴο 7ου ἰπε πΓῃο]ε Ας- 
, δν - σος ν λί σος πποιτ οξ ἀοᾶ, ἴπαῦ Υθ 

ῥρανίοις. 19 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, τααγ Ῥο αΌ]ο το πη]έ- 
τεη]]ερ. Ῥθοβιςο οἳ {λῖς ἴακε πρ τηθ ῬΑΠΟΡΙΥ οἱ ἀοᾶ, βἴαπᾶ ἵπ {ηΠθ οσ1] ἄαγ, 
υ - Β ο Β πμ. - -ν νο Απᾶ Ἠατνίηπρ ἆοπο αἲ], 
ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ Ίμέρᾳ τῇ πονηρᾷ. καὶ ἅπαντα το εἰρπᾶ,. 14 5υαμά 
ἐιβὲ 7ο ΠΙΠΥ Ὀ9 αἲ]θ {ο ση λκέαπᾶ ἵπ πο "άαγ αρν]], Απὰ α]] {πΙπρββ {Ἠεγοίοχς, ΠανΙηρ τοις 

. - - τ , κ, Ἰοίπς ρ]τί αΌοαῦ γίτα 
κατεργασάµενοι στῆγαι. 14 στῆτε οὖν περιζωσάµενοι ΤῆΝ τιβι απᾶ Ματίπᾳ οπ 
λατίας ποτκεά ουιῦ ᾖο 5{απᾶ. Ῥίβπά -ἴἩότοξοτθ, Ἠατίηρ βῖτί αΌοαῦ 1πθ ὨὈῬτεββίρ]αβίε οξ 

νὰ , , . ΄ ϱ Ἡ 58” 15 
ὀσφὺν.ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς ο ο τις αν 

ποιιχ Ἰοΐπς σα ταία, Ἀπᾶ Ἠανίηρ ραῦοιπ ᾖΤπο Ὀτεαβιρ]αίθ τηρ ῬτερασατίοἩ ΟΕ 1118 
ϱ ... : ο ο. Ὠ « ... ΡοΡΡε] οἱ Ῥεαςσε; Ί64- δικαιοσύνης, 15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἔν ἔποις Ἔοτο αἲ. κό Όπο 

οἳ τἱρπίεοισποςς, απᾶ Ἠατίης εΏοᾶ τηθ Σε ἍπΙίμ [πο] Ότε- επὶο]ᾶ οἳ ΕΑ1ἴΠ, νἨεχε- 

µασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης' 16 "ἐπὶ! πᾶσιν ἀναλα- οκ κ] ἔπο αγ 
Ῥασαβίοπ οξ πο Ε]πᾶ ῥάΐπβς ο Ῥεαοθ: Ῥεριάθ αἱ] Ἠανίπρ ἄρτις οἳ τηἩο π]σ]κες. 

βόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ὲν ᾧ δυνήσεσθε πάντα. 17 Απ ἴαϊκο ἔλο Ποϊτποῦ 
᾽ π - 2 ώ σα οἳ εα]ταίῖοη, απά 19 

{ακεπ πρ ᾖἴπο απὶε]ᾶ οἱ Επ, : υγ πνπῖοὮ γο πν1]] Ὀο αδ19 811 
τα ͵ ” 5. : 5 3 : -. Εποτὰά οἱ πο Βριτ]ῦ, 

τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ Ὀτὰϊ πεπυρωμένα σβέσαι 131 καὶ παν ος 
οσα 3οΕ ἴχιθ παπα κ. : ο” . σωο : Α]ςπο ας νεα αἩἲ Ῥχατος 

τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δεξασθε, καὶ τὴν µάχαιραν απά καρρ]οαεῖοα ἴπ 
ο Ἠε]παθε οξ παἰναίῖοπ τοοθῖν, απᾶ 1λο βγνοτᾶ ος ες τοσα 

τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ: 18 διὰ πάσης προσευχῆς αἲὶ Ρείκενεταποο απᾶ 
οἑ πο . δρίπ6, ΄ πο 1 3Ἀποτᾶ 14ος: νυν Ῥσασες παρρΙσβίίοα ἔος αἲ 

ος ρ - Ὢ ἁ ο 5 βαϊπίβ; 19 απᾶ ΕΟΣ π1θ, 
και δεήσεως προσευχοµενοι εν παντι καιρῳ εν πγξευµατι;, 1παῦ παἴεγαησε ΤΠαΥ 

ᾱ βαρρ]ἱσπέϊίοπι τατὶ πι ΘΥΘΙΥ ΒθΑ5οαπ ἀπ [ίμθ] δΒρὶτϊε Ῥθ Βῖτεη ππίο τηε, 
οκ ον ολο ον ος . . , Ελο] , ος εΠπαῖ Ἰ ΤΙΑΥ ΟΡΕΓ πισ 
καὶ εἰς αὐτὸ «τοῦτο' ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσφ προσκαρτερήσει πιοπῖμ Ρο]ᾶ1ψ, ἔοτηα]θ 
Ἀπᾶ ππῖο ἐΠῖς τον ἰπίπς πγβτοβῖπρ πε αἱ] Ῥοτεεγεταπδς οσα τλο ασ σος 

- ο , : πε αρα ο ῥΡο5Ρε], ο 
καὶ Φδεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ. ἵνα τνλιαι 1 ατα απ αταρλε- 
Ἀπᾶ βαρρ]σβί]οπ «2ο 811. βα]ηίΒ; Βπᾶ 4ος πιθ ᾖ{ἴλμβῦ 5πᾶογ ἵπ Ῥοπάςδ: ἰπαῦ 

] 1 , ον τς ω , , . {Ποτοῖπ 1 τιαγ 5ΡρθαξΚ 
µοι ἍἈδοθείη' λόγος ἕν ἀνοίξει τοῦ.στόματός µου ἐν Το]ά]γ, ας 1 ας το 
{9149 ΤΙΑΥ Ῥο ΡΊτθη παίζεταποῬ Ίπ πο] ορεοπῖτπς ΟΕ πι πιου{Ἡ ππΙῖΏ βρεα]ς. 

παῤῥησίᾳ, Ὑνωρίσαι τὸ µυστήριον «τοῦ απο ο. 20 ὑπὲρ 
Ῥοἱάπθβα {Το πιηκε ΧΠοπΠ 1πθ ἍΛΤΙΥΑΤΕΙΥ οξ {πο ρ]αά άΐπρα, Ἐος 

οῦ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παῤῥησιάσωμαι 
σολ Τ ατα ΑΠ ΑπιΏββαπᾶος ἵηπ α οπαῖπ, ἐπαῦ η 10 1 ΤΙΑΥ Ὀο Ὁο]ά 

ὡς δεῖ µε λαλῆσαι. 
5 Ἱῦ Ώ6Ποτεβ πι Το βρεα], 

21 να.δὲ ᾖῄΙεϊδῆτε καὶ ὑμεῖο τὰ κατ᾽ ἐμε, τί 
Βαΐ ἴπαῦ, πωβγ “Ίκπου 31ο γε ᾖ{ἴῃὸ ἴΠίπρβ οοποθγηῖηπᾳ πης, π]αί 1 Ῥαὶ {ἐπαί νο 9ἶπο 

- / . β ην. χς απαϊ 
πρασσω, πάντα Εὑὐμῖν Ἅγνωρίσε!ὶ Τνχικὸς ὁ ἀγαπητὸς απῶ Ἰοπ 1 ἀᾳ, Ὢγολί" 
1 ατα ἀοΐπρ, α]] ὑλήπραβ ἴογοα πσ]]ταλ]κο Κποππ Τγοµίςοας 1πθ Ῥοθ]οτεά οἳἱ5, Ὠο]οτοᾶ Ὀτοίπες 

Ε τοῦ λοιποῦ 1ΤΊτΑ. στ --- ἀδελφοί µου ΤΤΤΤΑ. Ἡ µεθοδίας Ἱ. χ ὑμῖν ἴο σοατ., 
Σ--- τοῦ αἰῶνος (γεαᾶ οἳ επῖς ἀατ]ςπεξΒβ) ΟΙΤΊΣΑΤΥ. τς --- τούτου (γεαᾶ οἳ ἆατ]ςπεςβ) Ὑνγ. ἐν 
1η 1ης. Ὁ --- τὰ Ι{ΤτΑ]. :--- τοῦτο ΥΕΣΣ ἴΏῖηρ ΊΤΤτΑ. Ἅ δοθῇ ΙΊΤτΑΥ. [τοῦ εὐαγ. 
γελίον]Ἡ, κ καὶ ὑμεῖς εἰδῆτα τπτ, 8 γνωρίσει ὑμῖν 1ΤΊς. 



δις 
ηπᾶ Εαἰ(λέα] ταϊπ]είου 
Ίπ {1ο Τιοᾶ, 51] 1ηα]κθ 
Κποννιη {ο τοι α]] 
ὠπίησ8: 25 Ὕποια 
Ἠπνο βοιί υμπίο 7ομ 
ΣΟΥ ἴηο 5ηπαθ Ῥμχγρους, 
ἔλαί Σο μασης Ἰπησιν 
ος α1Ε1ἱΤΒ, απᾶ {οί 
Ίο ταῖραυ «οσοπιξοχῦ 
γοαςχ Ἰρατίβ, 

23 ῬοποῬ ὅε ἴο Ίο 
Ὀχεί]μτοὮ, απᾶ ἍΊοτο 
πνλ(]ι Έαϊξα, Έτοπι 6οά 
Τπε Ἐιίπος ππᾶ ἴπο 
Ι1,οτᾶ αἆοςις Ομτίεῖ, 
24 ἄταςο δα πμ αἲὶ 
1 παπι {πα Ίοτο ος 
Τιοχά ἆοεβις Οπγ]ϱ6 ἵπ 
ΒἰηορεΙ{γ, ΑΘΗ. 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ. 1. 

ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἓν κυρίῳ' 99 ὃν ἔπεμψα 
Ῥχοίμος απά ααἰελεα] βεχταπό π [Πο] τονά, πποτα 1 επί 

πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῶτε τὰ περὶ 
το σοι 1ος Τλίβτεσγ ὑπίπς, ἐ]αῦ γοταὶρ]Ώέ χπουγ {1ο ἐμίπρα σοοποοχπῖπα 

« - υ ΄ ΄ « - 

1μων και παρακαλέσῃ τὰς.καρδίας.ὑμῶν. 

π8 αλπᾶ Ἠθ παὶρΏῦ οπσοιτασθ Ψψουςσ Πθαχίβ, 

95 Ἑἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς ικαὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ 
Ἔσαςο ᾖ{ἵο ἴπθ ὮὈχθαίηΏτεῃ, απᾶ  Ίοτο  ειλ.] η Ἰ ᾷτοπι 

θεοῦ  πατρὺς καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ. 94 Ἡ. χάρις μετὰ 
ἀοᾶ [19] Ἐαίμος απᾶ ἍΤιοτά ύεθας  Ολτῖςῦ, Έτασε πι 

πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν. κὕριον.ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν 
81 Ίιοςο {παῦ 1οτθ ους Τιοχᾶ ύεβαΒ Ομτὶκς 

ἐν ἀφθαρσίᾳ.. Ῥἀμήν.ϊ -- 
1π ἍᾖΙποοτΙρίΙοη, ἍΑΠΙΕΠ., ͵ 

Πρὸς ἠ᾿Εφεσίους ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης, διὰ Τυχικοῦ." 
Ἔο [πο] Ἐρπεδίαπς Ὑτίείοι Ίτοπα Έα, Ὁν Ἐγολμίαα, 

χΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΙΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.Ι 
ΤΗΕ 

ΦΑΤΤ, απᾶ Τιπαοίπειβ, 
{πο ευγναμές οἳ 1ε5μ8 
Οµτ]δί, Το α1] 1119 5α {8 
ἄπ ΟἨτ]βὺ ᾖθβας κΥ]σἩ. 
Άτα αἲ Ῥ]Πρρῖ, ον τὰ 
τ1ρ Ἠἱ5]1ορΡ5 απἀ ἄεπ- 
σοπ8: 2 ἄχποε ὖ6 ππίο 
σοι, αμᾶ Ῥεασε, ΣΣΟ14. 
ἄοά οςς Ἐπίπεσ, απά 
Ῥομι πο Τωντᾶ ὦ6βμβ 
Ομτ]εί, 

3 1 ἔπαχ] πΙιΥ Εοά 
ΏΡου ΕΥΟΓΥ τεΠΊεπη- 
Ὦχαμσο οἳ σου, 4 α]- 
ΥΑΥ8 1ῃ ΕΥΕΓΥ ΡΙΑΨΕΣ 
οἳ πιῖηπρ Ίος οι 4] 
πηφ]εῖης τεαιιθβδί ψΙ(Ἡ 
1ογ, ὁὃ {ος Τοιχ Εε]]ού- 
ΒΗΙΡ 1π {19 Ρο5Ρε] ἔτοπα 
πο Ατδυ ἆαπγ απο] 
ΠΟΥ; 6 δεΐπρ οοπβάσπε 
οἳ ΙΠπῖβ τετ ἰπῖης, 
ἐλαῦ Ἡο πυἨ]οι Ἠαί] ῶε- 
61Ώ α ροοᾶᾷ πνοτκ η 
σοι. πῖ]] ροετξοσπι {ΐ 
τη {11 {Ἡρ ἄαπγ οἱ 76818 
ΟΩτῖςί: 7 ετεη 8 Τό 18 
αηοοῦ ζος της {ο ἐλπίπκ 
έπῖς οἱ τυα α]], Ῥε- 
οβι5ε 1 Ἠαταγοι ἵππιγ 
Ἠεητί; ΙΠβΞΤΩΙΙΕἨἈ 88 
Ῥοί] ἵπ παγ Ῥοπάβ, απά 
1π 119 ἀθίεαοθ απά 
'οοπβτπια]οη οἳ 1πθ 
ΒΟΡΡΕΙ, 7ο 8)] 41θ Ῥαί- 
1αΚθγβ Οἱ ΠΟΥ ΡΤΑ0θ8,, 
ϐ Έος ἀοᾶ 185 πι τθ- 

3το ΤΗΕ “ΕΗΤΙΗΙΕΡΙΑΝΡ5 ΣΕΕΙΡΤΙΗ, 

ΠΑΥΛΟΣ καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Ἰησοῦ χριστοῦ,! πᾶσιν τοῖς 
. Ῥαα] απά Τ]ποίπεις, Ῥοπάπιεα οξἔσεςας Ομτίαῦ, 10 α]] Ὥᾖἴπο 

ἁγίοις ἓν χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς αὖσιν ἐν Φιλίπποις, σὺν 
βαπίς ἵπ Ἅ«Οπτῖςῦ 769105 ἩΜΠο αἴθ πι ΤΠΙΗρρ!, πα 11ο] 

ἐπισκόποις καὶ διακόνοις' 3 χάρις ὑμῖν καὶ- εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
ΟΥΕΓΒΘΕΓΒ Άπια {λμοςε πο εσνθ. ἡ ἄχβοε ἰοσοι απᾶ Ῥε8οθ τοπ Εοά 

πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου π']ησοῦ χριστοῦ.! 
οι Ἐπίπες Ἀπᾶ Γ1πθ] Τιοτὰ 1ε8δας Ομτῖςῦ, 

ὃ Ἐὐχαριστῶ τῷ-θεῴ-μου ἐπὶ πάσῃτῷ µνεᾳ ὑμῶν, 
Τ ἔπασ]ς πηγ αοἀ οηπ Ἅμθ ἨΝΠο]θ τεΏ]εΠιΏσασθ οἳ τοι, 

4 πάντοτε ἓν πάσῃ δεῆσει µου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ 
Λ1ΝΤΑΥΑ ἀπ. Ζ6ΥετΥ ΞΡαρρ]]σβί]οη 11πΥ 1ος 31 τοι ἍυίἩ. 

χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούµενος, ὅ ἐπὶ τῇ.κοινωνίᾳ.ὑμῶν εἰς 
1ο 2φαρρ]ϊσοί]οα Ἰππακίπα, 1ος Ψοιισ 161191 ἵα 

τὸ εὐαγγέλιον, ἀπὺὸα πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν' 6 πε- 
11θ µρ]αά Π4ἱ1βΒ, ἆτοπα Π1θ] ΑΕτδῦ αγ απ] που; ὭΏὈρεῖπρ 

ποιθὼς  αὐτὸ.τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον 
Ῥετειβάᾶρᾶ οἱ {Π]5 τετγ λήπρ, ΊἴΠαβί Ἡς πο Ῥυσαπ 1π γοαι α ποτκ 

ἀγαθόν ἐπιτελέει «οἄάχριοὶ ἡμέρας Ἱησοῦ χριστοῦ"Ἡ 
ροοᾶ πι οοπαρ]είε Πέ] παπι] [πε] ἅἄαν οἳ ζᾖθδις Ομν]5ε: 

7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, 
ο 98 1815 τἱρΏίεοαβ ἔοχταθ {ΠΔ ἍᾖΤο Ππ]ς 45ο 3811 τοι, 

διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν-τε τοῖς δεσμοῖς µου 
Ῥεσαα5θ ἆμανο πο Απ 5419 “Ἠεατυ 1γθ, ὭΌοτῃ 1 117 Ῥοπάς ΄ : 

καὶ Ρ τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, Άσυγ- 
Απιᾶ ΙΠ ΤΠ ἀείοποο Ἀπᾶ οοπβεπιαβίοπ ΟΕ τπο βΡ]μὰ πάίπρ, «6]]οπ- 

κοινωνούς! µου.τῆς.χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. 8 µάρτυς.γάρ.. 
Ῥβτίακετβ οξ πΙΥ Ρ1α06 811 ο 8Γ6. Έογ “πίέπρςς, 

Ἀ... ἁμήν ΟΗΤΤΤΑ, α--- ἔμε «αβεογὀρίίοπ, αΙΩΤΥΓ; Πρὸς Ἐφεσίους ΤτΑ. 
κ. Παύλου τοῦ ᾽᾿Αποστόλου οἱ Ῥαμ] ὕμο ΑροβΏς ΕΒ; -Γ Παύλου α; -- τοὺς σα" Πρὸς 

Φιλιππησίους ΤΤΊτΑΥ. 
ο ἄχρι 11Α. {919 ΕΤτίΑ. 

πο χριστοῦ Ἰησοῦ }γ. 
ασυν- Τ, 

1 χριστοῦ Ἰησοῦ ΙΤΤΙΑΥΓ. --- τῆς 
Ῥ -- ἐν ἵη (γέαᾷ τῇ λε) [Ότι νν. 



ΡΗΙΙΙΡΡΙΑΝΕΒ, 
τὸ αρ , Π ῃ ο. κ ῃ . ο ν λ , 

ου Σἐστὶν! ὁ θες, ὡς ἐπιποθῶ παντας ὑμᾶς ἐν : σπλάγ- 
ες 119 αᾳοᾶ, Ἠου 1 Ίοῦβ αξῦετ -α] σοι Ἱπ[ίμθ] ὮῬουνο]ς 

- - 9 - ΄ 1“ Ἡ  ο2 ΄ 

χνοις "Ἱησοῦ χριστοῦ.' 9 καὶ τοῦτο προσεύχοµαι, ινα Ἡ ἄγάπη 
οἳ ὅὖουμς5 ΟἨμσ]ςῦ, Απᾶ ᾖλίΒ 1 ρταγ, τπας Ἴοτθ 
” ” 3 -- { ΄ Π 3 3 ’ ευ 

ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον '"περισσεύῃ' ἐν επιγνώσει και 
γοῦ ΣΙΟΣΘ απά  ΊΙΟχΘ ΠΙΑΥ αὈοιπά ᾖἹπ ὮἈἘπομΙσάρο απᾶ 

΄ Γ « ” τν 

πάσῃ αἰσθήσει, 10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ δια- 
ΑΠ  Ἱπίο]]ίροποο, 4ος 3μο "αΆΡρρτοτο γοι ἰπο ἐλίπρΒ ἐΠαῦ ατθ 

- 9 ΄ ΄ « , 

φέροντα, ἵνα ᾖἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς  Μμεραν 
οχοο]]οηῦ, ΊΌπαῦ Υθ τιαΥ Ὦο9 Ῥπτο απᾶ πνλοαῦ οΏοπςσθ {ος [πε] ἆπγ 

χριστοῦ, 11 πεπληρωμένοι Ἱκαρπῶν! δικαιοσύνης τῶν" 
οἳ Ομτῖςή, Όεῖπρ Β]ἱοᾶ πνΙἩ Εχμὶζς οἳ τἰρἹήεοιβπθΒθ Ἡπλίολ [ασε] 

διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ. 
Ὢγ «θεα Ομ, ᾖἴο "μ]οι "ηπᾶ Ῥγπῖσς }4οά, 

19 Γινώσκειν.δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ' 
Ῥιις "το κποῳ -ύοι Ὁ3πί, Ότειπναοα, ἴπαῦ ἴπο (ΠΙπρεοοποσγπίτπρ 

Φος - , ϱ . . ῃ / ῥλοοΦ η δὸ ο 
ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκυπὴν τοῦ εὐαγγελίου :ἐλήλυθεν 
πα ἍᾖΤΠΤΠΟΓ {ο [ἴ]μα] αἀταποσπιεπὸ οξ ἴπα ρ]ιὰ ὑἰάϊπρσβ Ίαπτο {πτποᾶ ουῦ, 

198 ὥστε τοὺς δεσμούς.µου φανεροὺς ἐν χριστῷ γενέσθαι 
5ο 48 τιγ Ῥοπάς Ἀπηαπϊξεςς δῖπ δοηχὶὺ 3ο ΄Πατο 'Ῥοσσπιθ 

α ε/ ” ΄ Λ -” - ” ο 3 3 

ἐν ὕλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν' 14 καὶ τοὺς 

..α - 

υμων 

α1τους 

Ὦν 3ὙνΠο]θ 1119 Ῥιρροτίαπι απᾶ {03196 τεεῦ 1011 Ἀαπᾶ πο 

πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς 
τηοδῦ οἑ ἐπθ Ὀτείπνοι "Ίπ [πε] "Τιοτά αιχυς(πρ 1Υ “Ῥοπάβ 

μου περισσοτέρως τολμᾷν ἀφύβως τὸν λόγον Σλαλεῖν. 15 Τινὲς 
ὮΙΥ "ΏιΟΥΟ 5η Ῥμπάραθ]γ 341χθ Ι9ΕοΑΤΊΟΞΘΙΥ Σπα "υγοτᾶ 5ἱο Ίβρεα]ς, ΒΟΠ1Θ 

ζν Γ Λ ΄ τν 11, . Γ ῳ ’ ” . 

μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς.δὲ καὶ δι εὐδοκίαν τὸν 
Ἰλᾷθθᾶ εΥθη Ίτοπι ΘΠΤΥ απᾶ εἰτῖΐζο, Ὀαό ΒΟΠΙΘ αἷ5ο Έτοπι ροοᾶ-π]]] {πο 

χοιστὺν κηρύσσουσιν. 16 οἱ μὲν σὲξ ἐριθείας Ζτὸν! χριστὸν 
: Ομτίθς ατα ρτοο]αϊπαῖπςδ.  Ἔλμοςο Ιπάορᾶ οιῖ οἳ σομἰοπῦῖοη {πο Οητῖςὺ 

’ ” ς - ”/, θ η. 8 . 4 ῃ 

καταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλίψιν ΛἈἐπιφέρειν 
8Υ9 αΏΠΟΙΠΕΙΗΡ, ποῦ Ῥαχοαίισ, οβαρροθίαπσ {ἰπσα]αθίοπ το αἀᾶ 

τοῖς δεσμοῖς-μου"Ἱ 17 οἱ δὲ Σὲξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἆπο- 
το ΏΙΥ Ῥοπάς, Ότι ἴποςο οαῦ οἳ Ίοτο, ἀπονῖηρ ἴπαῦ {ος ἀ4θ- 

λογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι.ὶ 18 τί.γάρ; πλὴν ὃ παντὶ 
Σ9π0Θ οἳ Πο σ]αὰ ἶάϊπρ ΤΙ απ ϱοῦ, «ηαῦ ἴπεηπ { πετοτίπε]ε»ς 1π επετγ 

τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, χριστὸς καταγγέλλεται" 
ἵνα, ὙΠλΠποίπες Ίπ ρτεθεσῦ ον Ιπιταίῃ, Ομτ]ςυ 18 αηπουποεᾶ ; 

αν ωφ ΄ ΄ ἓ) ) ΄ 4 ευ ος 

καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ χαρήσοµαι. 19 οἶδα.γὰρ ὅτι 
απᾶ ἵπ Ἅἡᾖἴπς ἸΤτε]οῖσα, σεα, 3156ο Τ π]]] τε]οῖσθ : 4ο 1 Κποὺι ἰἐπαῦ 

τοῦτό µοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν.δεήσεως, 
ΜΠ] Ἅ2ος η] 5Ἡα]] ατα οας ἵο µβα]ταίῖοα ἴ]λτοιρῃ ουχ ϱαρρ]]οβί1οἩ, 

καὶ ἐπιχόρηγίας τοῦ πνεύματος ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, 90 κατὰ 
Απᾶ 119] ΒΙΡΡΙΣ. ο {πο Βριτϊ6 οἱ ύθ5δας "Ομτίαί: βοσοτᾶῖπρ ἴο 

τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα µου, ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθή- 
3εατηοςύ “εχρεούαθῖοη “Απᾶ Ἠορο ἍᾖΌπαγ, ἰμβῦ ἵπ ποϊμίηρ 1 5πα]] ϱε 

σοµαι, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ παῤῥησίᾳ, ὡς πάντοτε, καὶ νῦν µεγα- 
Ἀ5Ώαπιθεᾶ, Ῥυυ ἵπ αἱ Ῥο]άπεβ, 38 ΒΙΝ/ΩΥΒ, Ἀ]δο πόπ ελα] ϱο 

λυνθήσεται χριστὸς ἔν τῷ σώματί.µου εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ 
παβρπ]Ώθᾶ Οωτὶε τΏγ Ῥοᾶγ Ῥπεύμει νσ Ἅᾖ149 ος ὮὉγ 

θανάτου. 21 ᾿Ἐμοὶ.γὰρ. τὸ ζῇν χριστός, καὶ τὸ ἀποθανεῖν 
ἀθαίἩ, Έοχ {ο Τ1θ νο το [15] Οτ]ςί, Ἀπᾶ {ο ἆἱθ 

τ- ἐστὶν (γεαᾶ [15]) [τ.]τττΑ. 5 χριστοῦ ζησοῦ ΕΙ ΤΊτΑΥΓ. 
πὺν (91) Γπαῖῦ ατΊτΑ ΥΓ. τσ τὸν (γεαᾶ νυλπῖοῖι [ἱ91) α[τι]τττασγ. 
Σ υ6γ6εβ 16 αιιᾶ 17 ἐγαπεροξεᾶ, εποερί οἱ μὲν αγιά οἱ δὲ αι Ίτανν. 
0ο 8ΓΟΙΘΘ 1ΤΤΓΑΊΤΥ. Ὁ -ἵ- ὅτι ἴπαῦ (γεαά πλήν εκοερῖ) ΙΗ5ΊτΑ. 

«Τοάγ, 

Επερισσεύσῃ 1, 
α {- τοῦ θεου οἱ ἄοὰ Πτι, 
[τον] τε. 

δ19 
οοχᾶ, Ἠου ρτονῖ]γ 1 
Ίοης αξίες γοι αἱ ἵπ 
ἴπα ΤῬουγε]ς οἳ οζε5ας 
Ομτῖςς, 9 Απάᾶ ὑΠίῃ Τ 
Ῥτας, ἐΠαῦ τοις ]ονο 
ΤΩΠΥ πῬοιιπᾷ γοῦ ΠΙΟΤΘ 
παπά Ἱποτο ἵη ἆπου- 
1οᾶρο απᾶ ἴπ αἲ] 1αᾶρ- 
παθηέ; 10 ἐμοῦ γο 11Υ 
ΒΡΡΧΟΥΟ 1Ππίησα {ηππῦ 
4χο οχοε]]επύ; (ππίγο 
ΤΑ Ὦθ ΑίΠσΟΥΟΘ ππᾶ 
πν]ὑπουῦ οἩοπςο 11 
{ο ἆπγ οἳ Οπμε]σιυ; 
1] Ῥεῖηπσ Π]]σᾶ πι 
ῶμο ταῖς οἳ τὶσμῖ- 
6οπβ8ηΠς58, πἨ]ο] αχ Ὦγ 
απδας ο, ππέο τὸ 
ΕΙΟΙΨ απᾶ ὈῬταϊῖεθ ο 
οά. 

12 Ῥαΐ Ί ποπ]ᾷ το 
Εποπ]ά απάοτξίαπᾶ, 
ὈτοίμτεἨ, 1Τππί Ἅᾖἴπο 
1πίηρς το]ιίοἷι ]ιαρρεπεᾶ 
ΠΡΟ ηὰλθ Ἠητο 11]]οη 
οι ταίΏος απίο ἴπο 
Σατίποταπσθ οί {ηθρος- 
Ῥ6]: 15 5ο ἴπαπῦ ΤΩΥ 
Ῥοπάς 1π ΟἨχὶςεῦ ατο 
πηνηϊ {ού 1π ]] ἐπο Ῥρα- 
Ί8σ6, απᾶ Ίπ α]] οἵ]ιογ. 
Τϊασοθ; 14 απᾶ ἨππηΥ 
οἳ ἴπο ὈτείητοἨ ἵπ {1ηΠο9 
Τιοτᾶ, Ἱπαςῖηρ οοηπβ- 
ἀεπῦ Ὁγ πι Ῥομάς, ἀχθ 
1ΩΙΟἨ ΤΠΟΤΘ Ὀο]ᾶᾷ {ο 
9Ρθα] {Πο πγοτᾶ π]{ποσὰ 
{εΒΤ. 15 Βοιποθ Ιπθοί 
ΡτεπσοὮ ΟἨτῖδύ εγεη οξ 
εηπσγ απά αἰτῖ[ζο:, ποᾶ 
ΒΟΠ1Θ 4159 οἱ ροοᾷ ση]: 
16 ΤἩπθ οηπθ ῬχεποἩ 
Οµτῖεί οἳ οοπἰουτῖοἩ, 
ηοῦ ΒΙΠΟΡΤΕΙΥ, 5Ἴρρος- 
1ησ ἴο αᾶᾶ αθΠ1ο]οη 1ο 
ταν Ῥομά5: 17 0πέ {μθ 
οὔπος οἱ 1οπθ, Γιο 
{παί Τ Άτα ϱεἰ ΟΥ ἴηΠθ 
ἄθίέεποο οξ ἴπο ροστνε]. 
18 πα ποπ ποί- 
νη(ΠββΠπάΙΠΡ, εΤοτΥ 
πναΥ, ἨΠεῦἩοχ 1Π Ῥχθ- 
φεποθ, ον ἵπ ἵτατῃ, 
Οµτίβῦ ἵρ Ῥτοπεπος ; 
απᾶ Τ ἰπεταϊα ἆω τε- 
ἀοἴσε, 768, απᾶ Ἱν111 χο- 
1οἵορ, 19 Ῥος 1 Ίου 
Ὅλαῦ 115 εἨμ]] {άν π {ο 
πΏγ εα]ταίῖοη τηχοπσἩ. 
ποισ ῬΙΑγ6Σ, αλά 1]θ 
βαΏΡρ]γ οξ {πο ΒρΙτΙὲ οἑ 
ζθβαβ ΟΕχΙ5έ, 20 πς- 
οοτᾶίπςσ {0 ΤΩΥ οπγηεςτ 
εχρεοία{Ιοη απᾶ 3ιΨ 
Ἠορθ, Ὀπαῦ Ίπ ποϊπίνρ 
1 ελα] Ὦο α5Ώπποες, 
Όαῦ {λα ἰνγῖε]ν α]] Ῥο]- 
Ὠθ88, 35 ΑΊΥΠΥΑ, 5ο 
ΤΟΥ 85ο ΟἨτ]εί επ [1 
Ῥο πιβρτ]βεά Ίπ 1ΙΥ 

πυπέίπετ 1 .ὂε 
Ὦν 146,.ος Ὦγ ἁοαίῃμ, 
21 Έος {ο πας {ο Ίτε 8 
Οµτί66, απᾶ Το ἀῑε {5 

7 καρ- 

5 ἐγείρειν 



δ14 
Ἀἷπ, 209 Ῥμ 181 Ί1το 
Ὦ ἔ]ιθ ΏοβΗ, ὑπὶς 18 {χιθ 

ατπϊς οἳ Ἱηγ Ίαδοις: 
ο πἩππέ 1 ΒΠβ]] σποοβθ 
πγοῦ ποῦ, 23 Ἐος 1 ατα 

1 ϱ αἰταῖῦ Ῥουν]τί 
Ίπνο, Ἠμνίηρ Αα ἀθβῖτο 
το ἀερατῦ, απᾶ {ο 6 
πι ΟἨτ]ς; πΠῖοἩἃ 18 
ᾶςτ Ὀούίεγ: 24 ἨθτεΓ- 
ἐπεῖθμα {ο αὈ]άο ἵπ {1ο 
ΆΏθ5]Ἡ {8 παοἵθ ποθράξα] 
Σοχςγοα, 25 Απᾶ Ἠατ- 
ἄπρ ἴλῖς οοπβάεποε, Τ 
πουν ἐλαῦ Τ επα]] α- 
Ῥὶᾶο απά σοπ{Ιααθ 
ἸνΙνη γοι α]] ἔος τοις 
ΣΙΙΥΙΠΟΤΑΠςΘ απᾶ Ίο 
οἳ Σαϊ δα; 26 ὑμηΐ γουτ 
χο] οἶἰοῖτπς ΠΙΑΥ Ὦθ ΠΙοχθ 
αυιππάπωυ ἵπ σὄεδας 
Οἱι]β6 Έος πιο Ὁγ ΠΙΥ 
οοπαῖπῃ {ο γοιι πβαϊπ, 
27 Οπ]ν ]οί τουσ οοἩ- 
ΝΟΤΒΛΙΙΟΏ Ῥο α5 1ΐ, Ὀο- 
οοπαοί]ι ἴλμο ροςρο] οἳ 
Οµτῖδε: Ὀπαῦ νλείἸος 
1 οούἸο απᾶᾷ 5εθ Τοι, 
οὗ οἷ-ο Ὃο αὈδεμί, 1 
Ὦ]αΥ Ἠθις ο) γουν ηξ- 
Σπίτι, Ελβί Ὑο βίπιά 
Σαςῦ Ίπ οπο αρίγι, 
οπθ πη]πά «ὐτ]τίπςο ἴο- 
Ροῦπου {ος ἴπο Γαϊνλ οξ 
ἴπο ρο5ρο]; 28 ππᾶ 
ἵπ ποιμίης {οτγ]βοά 
Ὁγ σοι πἀτογσαχῖθΒ, 
πιἩῖσηπ 15 Το ἴποιαη πα 
ογ]άοπί Το]κοη οξ Ῥογ- 
ἀϊῆοτ, Ὀπήό {ο Του οξ 
Επ]ταίῖοα, πυηά {πας 
οἳ ἄοά. 29 Ἐος Ἱηῖο 
ος 19 15 ρίτοη Ίπ ἴπο 
ον] ος ΟΠτϊῖξί, ποῦ 
οὐ] {ο Ἠωο]ίοσο οἳ 
Ἠΐπη, Ὀιιξ π]5ο ἴο αιι ος 
Σότ Π]ε βηκο; 350 Ἠπτ- 
ἀπρ ἴπο ΒαΠἸθ οοπβίἰοῦ 
ἙιΠῖοἩ το Απὶς ἶπ Ίπα, 
απά ποπ Ἠθαι: ἴο 6 ἵπ 
119, 

ΤΠ. Τὲ {Πεγε Ὀθ ἰποτοθ- 
3016 ΑΗΥ σοηβο]α[ῖοἩ 
ἀπ Ομτ]αέ, 1 αἩγ σοιη- 
Σοτί οἳ ἸἼοσθ, 1ξ ΙΤ 
ῶο]]οπ/ςΠίρ οἳ ἴπο Βρί- 
τὶε, ἐξ απγ«ὑουνοἷς ιᾶ 
πηοχοῖο»͵ 2 Π111Π] γο πι 
1ογ, ἴπβί το ὃο 1ΐ(Κα- 
παϊπᾶσᾶ, ἸανΙηπς πθ 
ΕΛΏΙς Ίουο, ὑοίκᾳ οξ οπο 
ποσοτᾶ, οἳ οµο Ἰλ]λιά, 
3 1,εἰ ποελῖπρ ὃε ἆοιε 
ἸπχοιρἩ βἰχ]ῇςο ος σαίπ- 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ. 

κέρδος. 322 εἰ. δὲ τὸ ἔῷν ἓν σαρκί, τοῦτό µοι καρπὸς ἔργου" 
βαίη Ῥαῦ ὰ ́  ἵομτο Ιπ Άθει, πμ Σοστας [1] ἔτι οἔ]προυσε 

καὶ τί αἱρήσομαι «οὐ-γνωρίζω' 28 συνέχοµαι Ὑὰρ' ἐκ τῶν 
απᾶ σ]παί 1 βἸλα]] οιοοβθ 1 ποπ ποῦ, 3Γ34ι ρχεάαθᾶ Ίος "Ώγ΄ {Ἠθ 

δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι, καὶ σὺν χριστῷ 
πο, 30πθ 34051το ἸΠανίπρ Ξος 1ο ἀθρητί, απᾶ πα Ομτῖκὲ 

εἶναι, πολλφα μᾶλλον κρεῖσσον' 94 τὸ. δὲ ἐπιμένειν εἐνὶ 
1ο Ῥο, [1ος 16 15] ΕΣΥ πιὰο Ῥοέες; Ῥαέ {οχεπιαίαπ Ἅπ 

τῇ σαρκὶ ἀναγκαϊότερον δι ὑμᾶς' 396 καὶ τοῦτο 
τπθ Άε5η ᾖΓ15] ΠιοΓθ ΠΕΟΕΘΒΑΙΥ 2ος 1Ἠο βαχκθοξ τοι; απᾶ ᾖπίς { 

πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ ἴσυμπαραμενῶὶ πᾶσιν] 
Ῥοεῖαρ Ῥοχευαᾶςᾶ οξ, 1 Κπουγ ἐλαί 1 5πα]] αρὶάθ απά οοπὔἶπιο πηῖςι 3411 

ὑμῖν εἰς τὴν. ἡμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 26 ἵνα 
χγου; 4ος γοιιτ πἀταποριπεπΏ βπᾶ 1ο οΕ {α1τ] αλα 

τὸ καύχημα.ὑμῶν περισσεύῃ ἓν χριστῷ Ἰὴσοῦ ἐν ἐμοὶ: διὰ 
τουσ Ῥοβδύΐπρ πημΥ αθουαπα Ἱπ ἍοΟπμχῖες σφεριβ Ἱπ πιο ἵητοαιρη 

τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 27 Μόνον ἀξίως τοῦ 
ὮΙΥ ῬχυβΘηςσΘ αραῖπ Ἱπι γοι. Ου] ποχίπϊ]ν οἱ ἴπθ 

εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ 
Ρ]αά ἐῑάΐπσν οξ πο ΟἨτὶξε οοπᾶποί 7οισδο]γαΒ, ἴπαῖ πΥπείπεσς Ἠανίπρ σοπ1θ απᾶ 

ἰδὼν ὑμᾶς, εἴτε ἀπὼν δΣάκούσωϊ τὰ περὶ ὑμῶν, 
Ἠατῖπρ 8ΕΟΠ γοι, ος ΤῬοΐπς αὈσεπί Τ πιῖρηί πεαχ {πε {πῖπσε οοποεγη!πρ τοι, 

ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύµατι, μιᾷ ψυχῷ συναθλοῦντες 
τλαῦ ο βἴηπᾶ Επί 1ΏΠ οπθ 5ρυέ πν]ε 9πθ βου] Εἰτὶτίηρ Τ{ορεῖῬες 

τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 268 καὶ μὴ πτυρόµενοι ἐν µη- 
ππἩ πο Σαἶτπ ο ἴπε -μ]αά ἐἰάίπρς; Απᾶ Ῥεϊηρ Σηἱρ]εποᾶ η  ἍἉτηο- 

δενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων' ἥτις λαὐτοῖς μὲν ἐστιν' ἔν- 
ΜΠίπσ Ὁγ ἴποςο πο ΟΡΡο»θ; ν/λῖοἡ Το ἴμεπα 18 Αα ἄοποή- 

δειξις ἀπωλείας, Ἱὑμῖνὶ δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ" 
εἰγαὈὶοι οἱ ἄθ-ἴταοῦ]οπ, ”ΐο Ίου "Ῥαέ οἳ 5α]πβ!οΏ, βιᾶ ἍἈΠίβ Ἅἆάτοπ οᾶ; 

29 ὅτι. ὑμῖν ἐχαοίσθη τὸ ὑπὶρ µἈχοιστοῦ, οὗ µόνον τὸ 

1, ἩΠ. 

Ῥεσπιςθ {ο γου 1ξ Ίναα Ρχαηῖοᾶ οοποογηῖπσ Ομεθί, ποῦ ἍοηΙγ 

εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν’ 
ποαπ μία Ἅᾖ1ο”ρε]ίοτο, μας αἶςσο σοπσοθριπῖηρ Ἠίϊπα το ΒΙΙ1ΣοΣ, 

90 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον Σϊδετεὶ ἐν ἐμοί, καὶ νῦν 
{Ἡο  ἍΒΑΠΙ οομβὶοῦ ἍΛλΠατΙηπς ἍΕΒΠςΟἨ 88 7Θ6ΡΑΥ ἵπ ᾖὠ3ως, αδπᾶ ποἨ 

ἀκούετε ἐν ἐμοί. 
Ἠοαχ οἳ 1π τη, 

9 Εϊ τις οὖν παράκλησις ἔν χριστῷ, εἴ τι παρα- 
18 3ηΥ ἴποη εποοιχαρεπιεπί [ἐποχο Ῥε] ἵπ Ἠπλκί, 1 πΏΣ ΟΟΠΒΟ- 

µύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τινα" σπλάγ- 
1π{ἱοἩ. οἳ]οτε, ξ αγ Σε]]οπεπῖρ οἳ [πε] Βρϊσς, 1 8η Ῥοπο]ε 

χνα καὶ οἰκχιρμοί, Ὁ πληρώσατέ µου τὴν χαράν, ἵνα 
ππᾶ ϱοΙΩρηΞΒΙΟΠΒ, 4α]β] ΤΟΥ Ίοψ, λαέ 

τὸ αὐτὸ .φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, "σύμψυχοι,! 
Ψο 1ηπΥ Ὦ60Ε ἴμε 5απ1ε πι]πᾶ, ἴἩςθ Βαπιθ 1ογο Ἠανίηᾳ, Ποϊπεά ἔπ που], 

τὸ ἓν «φρονοῦντες Ὁ μηδὲν "κατὰ" ἐριθείαν "Ἠ' κενο- 
Ίλθ οπο ἑπῖπσ µἩπμαίηρ--- ποίλμίηρ βοσοτάἶης ἓο οοηὐζεΏτίΟΏ ΟΓ ταῖη- 

Ίο; Όμπε ἵὰ 1ου- ΄ ο. , β ἅ ᾷ 
ποια, οἳ πιπά Ίο δοξίαν, ἀλλὰ τῷ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερ- 
ολο] ή ο πεμο Ε]ουγ, ναῦ ἀπ ἨυαΩ1]107. ΟΠθ ΠοίΠες οβίεεπιπρ Ἀ- 

τμε]η»ο]τος. . ν 9 ο 
τοι ποί τω πιαι έχοντας ἑαυτῶν. 4 μὴ τὰ ἑαυτῶν  Ῥᾶκαστος! 
οἩ Ἠΐςοινπ ἐλίηρΒ, ὑμῖν Ῥοτθ ΊΠΘΠΙΡΘΙΤΘΒ, Ἀποῦ “πα Σῃῖπρη 9οξ ΤιΏθιπεε]τθἙ 3880 

ο δὲ Ὀιιὲ αΙΤΤτΑΤΡ. ἆ -Ε γὰρ {ΟςΓ ΕΟΙΤΊΤΑΥ. ε--- ἐν (γεαᾶ τῇ 1η {ης) Τ. {Γ ππαρα- 
μενῶ ουΠΕἰιιαθ (γεαᾷ πᾶσιν υγτλι α)]) 1 ΊΤτΑ. 
ἆ ὑμῶν (ρεαά Ὀμΐ οἳ γοιι βλ) να (το) ΤΤΤΙΑΝΝ. 

σ μηδὲ κατὰ Ἠ1ος ἁοςονά1ης ὕο ΤΤΡΙΑ, 5 κατ ΤΤΙΑΥΓ, 

«Ἔ ἀκούω Ἱπττ. { ἃ ἐστὶν αὐτοῖς ΟΙ/ΤΊΝΑΝΓ. 
κ εἴδετε 1ΤΤιΑΤΠ. Ίτις αΊΤΊτΑ. . συνιτ. 

Φ ἔκαστθι 1ΤΤΓΑ, ΄ 



11. ΡΗΙΠΙΙΡΡΙΑΝ 68. 

ασκοπεῖτε,! ἀλλά καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστος.!ὶ ὅ Τοῦτο 
αοοηβἰἀος, Ὀαῦ Ἅ3Α]ςο 3019 "ομῖπρα 5οξ οὔπθτ 196], ΣΤΠΙ8 

6 ὃς "γὰρ φρονείσθω! ἐἓν ὑμῖν Ὁ καὶ ἐν χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 
Ἔος ᾖ]θῦτηϊπᾶ ὃν Ἶαπ γοι ἩΠἰοἩ α]ρθο π Ομσῖεῦ ᾖθυμς [πας]; Ὑππο, 

ἐν  µμορφῇ θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι 
ἵπ [119] ἔοτπι ο ἄοά καιηβὶριίπα, “ποῦ “χαρϊπθ οβῦθοπαθά "15 3ο Ὦθ 

εἶσα" θεῷ, Ἱ ἀλλ ἑαυτὸν ἐκένωσεν, μορφὴν δούλου 
θαπα] πΙὮ ἄοά: Ῥαὺ Ἅ"Ἠἰπιβοιξ ᾖλοιαρθϊοᾶ, Ίξουπι δα δροπάπιρηΒ 

λαβώ», ἓν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος 8 καὶ σχή- 
μανία 4{ΑΚΟΘΠ, ἵπ Γ1Ἡ9] 1Ι1ΚΘΠΕΒΒ. οἴπιοᾳ ἈἨαν]ὴς Ὀ6οοίπθ; απᾶά 1π. 

ματι εὑρεθες ὡς ἄνθρωπος, ἐταπείνωσεν ἑαυτόν, γενό- 
Άριτο Ἠαγίπρ Όεθν Σουπᾶ 88 8 18Η, Ίιε Παπαρ]εᾶ Ἠ ΠπβοΚ, ἨΠατίηρ 

ενος ὑπήκοος μεχρι θανάτου, θανάτου.δὲ σταυροῦ. Ὁ διὸ 
βοοπιθ. οὐθᾶῖοπί Ἀπίο ἀθαίἩι, 97θη ἀθαῖἩ ος Γ1πε] οἱοββ. ἸΠιογείοτθ 

μ « ΔΝ 4 « ΄ ο .] ΄ ϱ) τν 
καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ " ὄνομα 
β]βο ᾳοά Επι - Πρ]]ψ οχω]ἰοᾶ απᾶ Ρταπιθᾶ Το Πἶπ ἍΑΤΒΙΙΘ 

τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα" 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν 
συλῖο]ι [15] αΌοτό ϱΘΤο6Υ7᾽ ΏβΠππθ, ἐπαῦ οὐ ἴ1ο ΊΑΙΠΘ «ΟΕ {6βΙβ 6767 

γόνυ κά ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων’ 
Χποο α]οι]ᾶ Όοιυ ο [Ῥοῖπρο] ἵη Ἠθατεη απᾶ οπ θατί απᾶ Ἠπαηάοχ {1ο θατήχι, 

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα Σἐξομολογήσηται! ὅτι κύριος Ἰησοῦς 
Αηᾶ επετ ἍἨΤἴοπρτθ Βιοιι]ᾶ οοπ{658 λαῦ [315] ]ιοχά 1ΤΘΒΊΙΒ 

χριστὸς.εἰς. δόξαν θεοῦ  Ἅµπατρός. 
3ΟΗΥΙΑ0 Ἅᾖἵο [1ο] ρ]οτγ οἳ ἄοᾶ [19] Εαΐπος. 

12 ὍὭστε, ἀγαπητοί.μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ 
Βο ὑπαῦ, 1ὰγ Ῥε]ογνεᾶ, θἵοηϱς ἍΑΙΠΑΥΒ γο οῬεγεᾶ, ποῦ 

. 3 2 σοι ῃ 2 Π - - -. ῃ 
ὡς ἐν τῇ.παρουσίᾳ.μου µόνον, ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἓν 
Ἀς η πΏηγ ΡΙΘΡΘΊΟΘ οΠ]γ, Ὁαπι πού ππομ χαἰπος 

τῷ.ἀπουσίᾳ.µου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου 'τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν 
ΙΩΥ 8ὔβοπος,. ππη Ἅ1θ6ΗΓ . απά ἰχοπιρ]ῃπς τοιςοπη εα]ναϊίοη 

, ον σοι θ Να οι « ὁ αν ἐ « ον - Ν 
κατεργάζεσθε' 19 Σὸ' θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἓν ὑμῖν καὶ τὸ 

ποσκ οαῦ, 1ος ἄοᾷ 10185 ὍΊο ποικ π τοι Τον 

θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ. τῆς εὐδοκίας. 14 πάντα 
{ο τν] απ το ποσ]ὶς Δοοοχαῖηρ {ο Πιίβ] Ροοᾷ ρ]εβειχθ. 3Α]Ι 5ίΠΐπρεβ 

ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶ», 15 ἵνα "γένησθεϊ 
14ο αρατὶ τοπ 1ΠΙΥΠΙυΣΙΠΡΕ απᾶ ΧΘΑΞΟΠΙΗΡΒ, "Ὅπηῦ ΨΘΙΙΒΥ ΤΘ, 

ἄμεμπτοι Καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ "ἀμώμηταὶ Ῥέν μέσφὶ 
Σµμ111988 απᾶ ἍΑἰπιρίθ, οἰί]άτεη οἱ ἀοά πηρ]απιηβ]θ η [1Π6] πα]ᾶρί 

γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραµµένης, ἓν οἷς φαίνεσθε ὡς 
ΟΕ α Ρεπεχβ!Ίοχι οτοοκεᾷ οπά Ῥεστοτίεά ; ΆΙΩΟΠΡ ΥΓΏΟΙΩ Υθ βΡρ6εαΣ 88 

Φωστῆρες ἐν κόσμῳ, 16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχηµα 
Παπαϊπατῖεε ἵπ Γἰπο] Ἠοσ]ά, [πε] ποτά ο 119 πο]άἶπρ 1οχίἩ, 1ος α Ῥοββῦ 

ἐμοὶ εἰς ἡμέραν χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς  κενὺν ἔδραμον οὐδὲ εἰς 
ἴοπιο ἵπ ανν  ἍΟμτίβς, πα ποῦ Ἱπ. ταῖπ 1ΤΑΠ , ᾖἩπος Ἱπ 

κενὸν ἐκοπίασα. 17 “ἀλλ” εἰ καὶ σπένδοµαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ 
ταῖπ Ἱαρουχθά, Ῥυαΐ ᾗἢἵξ α]εο Ι 8η Ρομχθᾶ οιῦ οἩη. ἴπο επογὶᾷσθ απᾶ 

λειτουργίᾳ τῆς.πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω" πᾶσιν 
χηΙΠΙΒΙΧΒ{ΙΟΠ οξ τοιχ Εαϊ{Ἡ, 1 τε]οίοθ, απά τε]οῖσς να α]] 
ᾳ - ϱ 4 - ΄ Δ /΄ 

ὑμῖν 18 τὸ -Ξδ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ Ἰσυγχαίρετέϊ μοι. 
οι, Απᾶ πι 1Ἠθ 68ΠΙΘ 1ο ᾿Ύ9 αχο]οῖο ἈΑπᾶ το]οίσο ΠΜ πιο, 

” ΄ Γ . ΄ 

19 Ἐλπίζω δὲ ἐν  Ἱκυρίφ! Ἰηαοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι 
Ῥπέ1] Ἠορο Ἱπ[]λθ] Τοά θεια "Τπιούπθις ρου ᾖο-εεπά 

δ]5 
ΘΤΕΣΥ ΠΙΒΏ η5ο οη {19 
τΠῖησν οἳ οίΠοίβ. ὃ Τιοῦ 
Μπ] πα]πᾶ ο 1π γοι, 
πνἨο 88 8]μο απ 
Ομτ]σὺ θεα: 6 πηπο, 
Ῥεϊπρ Ίπ ΤἴἨο Έοσπα οἳ 
οᾶ, ἐποαρλῦ 19 πο 
ποῦῬρεχγ ἴο νο εαπο] 
πητῃ ἀοᾶ: 7 Ῥαΐ ταιᾷθ 
Ἰ]πιβο]ξ οἳ πο τερµία- 
4193, απᾶ {ἰοοκ Ἴροα 
Ἠϊπα ἴπο ἔογπι οἳ ϱ0 
βογγηπζ, απᾶ πυβς πιβἀς 
1Ώ {1ο ]1κεηοβς ΟΕΤΠΕΠ: 
8 απᾶ Ῥεϊησ Ξοαπᾶ 1η 
ΣΩ8ΗΙΟΏ 85 Ώ ΙΩΒΏ, Ώθ 
Ἠυωπαβρ]θᾶ Ἠ]πιβο]{, απὰ 
Ώθοβπαρ οὐεά]οπῦ ππίο 
ἀθαίῃ, ετοῦ ἴπο ἀθαίἩ 
ΟΕ ἴπε οΓο5ς. 9 Ί/πετο- 
1019 4οᾶ «4ἱ5δο ΠἨαῖ] 
ἨὶραΙψ οχκα]ιθᾶ Ἠῖπι, 
ΑΠά ΡΊτοη Ἠίχη 8 ΏΑΙΩΘ 
ὙνΏΙοἩ 18 ΑΏογο ΘΤΕΥΥ 
1Ι8Ί1Θ: 10 ὑμαῖ αἲ ἴ1θ 
ΏβΙΩθΘ οἳ «ᾖθρας εγετ 
Έπερ αἸοπ]ά Ῥου', οἳ 
Μλιρς Ἱπ Ἠθβνοῦ, απᾶά 
ἐ]ίηρς Ἱπ θα, απά 
τλῖπρρ απᾶσχ λε εβτί]ι; 
11 απᾶ ἐλαί ὀτοιγ 
{οπρτο 5Ποιι]ά οοΏ{θΒ8 
1λαῦ εειε Οµτ]κί {8 
1ιοχᾶ, ἴο ἴμο μ]ογ ο 
«οά ὕλμο Εαίμοχσ. 

19 Γποχθίογο, ΤΙ 
Ῥε]ογθᾶ, 88 7ο Ίαγθ 
Ά1π8Υ8 ουογθά, ποῦ ϱθ 
1π ΤΩΥ Ῥτθβθποθ οΠΙΥ, 
Ῥαΐέ ποἵ παποἩ πιοσθ Ἱπ 
τΏΥ ἈΏβεπος, ποτκ ους 
γους οὗη βα]γαί]οπ 
ππΙΏ 1θβΓ απᾶ, ἵτεπι- 
ο]ηρ. 13 Εοσ 15 19 ἄοά 
π/π]σἩ πτοτ]θί] 1η τοι 
Ῥοἱ1 {ο π]] απᾶ ἵο 4ο 
οἱ ἠῖ ροοᾶ ΡΙεββΙτο. 
14 Ῥο αἲ! (πῖηπσε νη(]ι- 
οπύ πιυτπηυσίηρς απά 
ἀἹεραί1πρβΒ : 16 τππτ τθ 
1η3Υ ο Ώ]βππε]θβε πιά 
Ἠβτπλ]θςβ, {πο βΟΠ8 ΟΕ 
ἄοά, τι τποιῖ τερα]ο, 
1π 1ηπο τα]ἀρν οἳἑ 3 
οχοοκεά Απά ῬΡΕΓΥΟΓΥΕΘ 
ἨΒΙΙΟἨΠ, ΑΠΙΟΩΗΡ ΤΟΠ 
πθ ελῖπο Ἡς Ιρηίβ 1π 
11ο υγοτ]ᾶ : 16 πο]άϊπβ. 
Σοτῦμ πο ποτᾶ οἱ 1186: 
τηςί 1 τηςΥ τε]οῖσοο 1π 
119 ἄν οἱ Οὐτ]εί, {πας 
1 Ὠαβτεποί τα 1η ταῖΏ, 
πιθ]έπες Ἰαυουγεᾶ Ίτπ 
νβΊη. 17 ὙΎ6α, αμᾶ 1ΕΤ 
6 οὔετεά προῃπ 1ἴηθ 
ΒιογίΠου απά εεγνίσθιοξ 
γοισ Σα1{Ἡ, Ι 1ος, απᾶ 
τε]οίοθ πὶΌα γοα α]]. 
18 Εοχ {Πο ΒΑΤΩΘ οΆΤι8Θ 
8]εο ἄο Το ΊοΥ, ππά Το- 
Ἰοἱσε σιλῖΏ πο, 19 Βυΐ 

ἔχτυθύ 1π το Τιοτά 
196815 ο εεπᾶ Τΐπιο- 
Ἔπεας ἨΕλοχῦΙγ τυπίο 

«Γ» σα - 
4 σκοποῦντες οοηβιάθιηρ αΓτΊτΑΥ’. Σ εκαστοι ΟΙ ΤΊΤΑΥΓ. 

εἴσα ΙΤΑΥ’. 7 ἀλλὰ πΤΤΤΑΥΓ. π -ἵ- τὸ ἰπθ (Ώβπωθ) ΙΤτι[Α]ν. 
αλ] σο]λίθβΒ Τατ’, ο στ ὁ ΙΤΙΣΑΥ.. :ἦτει, 3 ἅμωμα ΙΤΊτΑ. 
αωίάρύ ΗΤΤΚΑΥΥ,. 9 ἀλλὰ ΜΤΤΓΑΊ. Ἅἀσυν-Ἱ,. οδὲ τη, ᾖ{χριστῷ 

5 φρονεῖτε (οποῖὲ 505) 1 ΤΊτΑ. 
ὃν ἐξομολογήσεται 
ῦ µέσον [1Ώ ἱΠε] 

Οω1ῇ8υ 1. - 



5160 
τοῖι, ἴλαί 1 αἶεο πια 
υ8 οξ «ποοὰ οοπιβοτῖ, 
φποα ἵ ἆπου τοις 
εἴηῖθ, 30 Ἐυν 1 Ἠατο 
πο πα ἸἨ]κοπι]πάοα, 
Ὅπο σ] παβιτα]]σ 
οιτο Έος γοπς εἴπῖε, 
2ἱ Έοτ α]] εεο]ς ἐπεῖσ 
οσΏ, ποῦ {πο ἴπίησς 
πι ]λίοἩ ΑΥ9 Πεςιιθ 
Οπτιςς, 29 Ἑπυ γο 
Έπουν {1 ρΓοοξ οξ Ἠῖπχ, 
τας, 18 α 5οπ ΨΙ(πτηθ 
Σ4ἴ]ος, Ἡε Ὠπῦ]ἃ Ξογτοά 
πΙτ] πο ἵπ 1ο ΡοβΡε]. 
25 Ἠϊπι τπεταξοτθ 1 
Ἱορο {ο βεπᾶ Ῥτοξεπ/{]γ, 
5Ο 500Η α5 1 θπα]] 5ος 
Ώου τν τσ] Ρο πα 
της, 24 Βαΐ 1 ετικῦ ἵπ 
1π9 Τοτὰ ἰπαῦ 1 αἶξο 
1γΕεΙΕ «εἨα]] οοπιθ 
Βποτε]γ. 25 ΥεεΙ 54ρ- 
Ῥοδεά 16 ἨεορβςκατΥγ ἴο 
Βοπᾷ {ο Τοιι ΕΡΠΡΙΤΟ- 
ἁἴτα-, πι Ὀτοιμες, απᾶ 
οοὐιραΜίΟΣ 1Π Ίαροας, 
Απ {ε]]οσγξο]άϊος, Όαῦ 
Ὑοιιχ ΏΙΕΒΞΘΏΡΕΣ, απᾶ 
Ἡο (Παῦ πιλῖςτεγτθᾶ {ο 
ΤΙΣ παηῖς, 26 Ἐοχ Το 
1οιισοᾶ αξῖος γοα α]], 
αηΏᾶ πας {111 οἳ Ἠθατί- 
Ὥες». Ὁδ6οπιι5θ ἔπαῦ το 
Ὠπᾷ Πθητᾶ ἴπαῦ ηο Ἠπᾶ 
ῬθῬυ εἶσκ, 27 Ἐοτ ἵπ- 
ἀθυὰ ο τα» εἷο]ς πῖρ] 
πητο ἄθαιαπ: Όταί αοά 
Ἐπᾶ 3116εΓΟύ οὗ Πΐπα ; 
ΦΝά ποῦ οη Ἠ]πι ΟΠΙΥ, 
Ῥιιτ οη πηθ 85ο, Ί65υ 1 
ελοι]ά Πατοδοττονν 1ρ- 
Ο1. εοττοῖν. ο 1 5ευῖ 
Ἠΐπα ΤΗθτοξοχθ 118 11018 
οισδεα]1γσ, τηαῖ, σ]λθ 
χο 566’ Ὠἶπν ασαϊη, Τθ 
ΤΙΣ τοε]οίσθ, απά ἔμαῦ 1 
1ις3 Ὀθ {19 Ίε5ς 5οττοῖΥ- 
χα], 29 Ἐεοεῖτο Πϊπι 
Ὀλιεγεξοτε ἵπ {πθ Τιοτά 
πείτῃ α1] ρ]ᾳάπεςς; απᾶ 
Ἠο]ὰ 5πεἩ ἴπ τοραῖη- 
11ο : 90 Ὄθοβιςο 1ος 
{ηθ πγοσ]ς οἳ ΟΗτῖςύ Το 
πνὰς πῖσι ππίο ἀεαίἩ, 
ποῖ γεσατοις Ες 1186, 
το «ΠρΡΙΣ τοις Ἰαο]ς οἳ 
βογτίσθ Τοψγαγᾶ π1θ, 
τῃ. ὮἘἰππ]ῇψ, τισ 

ῬγετΏτεΠ, το]οῖσο Ἱπ 
έλα Τιοςᾶ. Το πυτί{θ {πο 
Ε4ΠΙεΕ {ἨΠΐησα Το Τοιι, Το 
Ὥ]α ἰπᾶεαιὶ ἴς ποῦ στίετ- 
οι», ὈὉμί {ου τοι ἐξ 
{ς «αΐο. 5 Βεπατε οξ 
ᾷοσ5. ῬΏθπατο οἳ οτί] 
ΤΥΟΙΊΚΘΥ5, Ὀεσνατο οἳ ἴπο 
οοποϊδίος, 3 ΕΟΥ πγθ 4Γ8 
τπς οἰγοιιποϊςῖοτ, τν Ποια 
πνον η ἄοιὶ ἵπ ἴπο 
ερἰτἰ6, απᾶ χε]οίοο ἵπ 
Οπτίςέ ζ65τι5. απ] Ἠπτο 
πο οοπβάεπσε 1η τ]θ 
ος]. 4 ΤΠοιισ]ι Τηλἱσ πό 
8180 Ίαγνο οοπΏάεποῬ ἵα 

ΠΡοΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ. 11, 1. 

ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ, μοὺς τά περὶ 
1ο γοι, ἴ]αῦ 1 αἱςο πΙΑγ Ὀο οἳ βοοὰ σουσβΡε, Ἠατίης Ίποππ πο τμίπρς οοποσΓμίτβ 

ὑμῶν' 390 οὐδένα.γὰρ ἔχω ἰσόψυχον, ὅστις γνησίως τὰ 
σοι, ο ῬοςΓποομθ ΆἨμτοθ 1 1ο-π]πάσά, Ὑπο µβομι]πο]σ τπο τηῖησς 

περὶ ὑμῶν µεριμνήσει' 91 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν 
τε]ατϊνοίο τοι Ἅπ]] οἈτθ 205. Έουτ α]]. 119 {λῖπσε οἳ {ποπιεε]τες 

5 ; Ἀρθὰ ο) θ. 99 δη, Χν ἵ ζητοῦσι», οὐ τὰ λτοῦ" Ἰχριστοῦ Ἰησοῦ" 323 τὴν.δὲ δοκιμὴν 
3Τε 58εεΚ{ΗΡ, ποῦ {πο (πῖπρς οἳ Επεῖδί «ὦθρδις, Μπι ἴπθ ἍῬτοοξ 

ο , “’ Γω ῃ , 4 3 Λ. , : 
αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον, σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν 
οἑΠῖπ τθκπος, ᾖ{λππί, 5 3ἱο 3. 5Εαἱπεσ 1 Ξοπῖ]ᾶ, ππΙξὰ τπιθ 19 φεχτοᾷ 
Η Ν . / - ῃ π 3 ΄ ῃ . 

εἰς τὸ εὐαγγέλιον, 25 τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέµψαι ὡς 
1ος ἴπο ϱ]ιὰ τιάίπρα, Ἠῖτι «πετεέοτο 11ορ0 Ἅ{οφεπά 3πμεπ 
Ἀ κ ΄ “. 1 3 ἃ . Αρ’ ) ο. ” . ΄ 

ἄν. ἀπίδω τὰ περὶ  ἔμε, ἐξαυτῆς 24 πέε- 
31 "βΒα]] 9πα4Υθ Ἴρ6υυ 3419 Ὀεηϊπρβ 19οοποθγπίης 11Π1θ6 }πῖ 30168: 151 11ρτα 

ποιθα δὲ ἐν  κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι. 
"ρετδικᾶθᾶ '"Όαῦ 1π Γ1πε] Τιοτᾶ 1ἴπαῦ αἶδο "πισεε]ξ 

26 ᾿Αναγκαῖον δὲ- ἡγησάμην 
Ῥμῦ ὨΠεοθΒΞΑΙΥ 

ΣΤ 59Ἠα]] 9ΟΠΏ16: 

᾿Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀξελφὸν καὶ 
1 εεθοπιθά Π5] "Ἐμαμμτοβίταα, Πρτοίπες δαπά 

συνεργὸὺν καὶ Ισυστρατιώτην! µου, ὑμῶν.δὲ ἀπόστολον καὶ 
5Ε6]]οιγ-Ἱνοσκεσ 1απᾶ 1146]]οτγ-5ο]ᾶίετ  Όπαγ, ""Ριιί 1 σοι 1 παβεςεπρθς 15απά 

λειτουργὺν τῆς χρείας.µου, πέµψαι πρὸς ὑμᾶς' 396 ἐπειδὴ 
α1οπη]η]ςί6γ 1108 13μαγ ""πεεὰ, 1γο 3εεπά. το του, βἴπορ 

ἐπιποθῶῶν ἡν πάνταυ ὑμᾶςα, καὶ ἀδημονῶν διότι 
3]οηρΐης "αΐτεχ 1Πο ας δα] τοι, απᾶ [πας] ἄεεριγ ἀερχεςεθᾶ Όεοπαςθ 

ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν' 27 καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον 
σε πεατᾷ τπαῦ Ἡρ πας σ1εἷς; Ίος Ἰπᾷθεά Ίρ τνας δἷο]ς κο 

θανάτῳ' ἀλλ” ὁ θεὸς δαὐτὸν ἠλέησεν! οὐκ.αὐτὸν.δὲ µόνον, 

380οἩ. 

{ο ἆσπτΠ, τας 6οὰ μα ἍἨαί πεχοσ ο, Ἅαπᾷ χιοῦ Απ Ἅαἶοπο, 

ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ Ῥλύπφμ' σχῶ. 398 σπου- 
Ῥαῦ  αἶδο 116, {ἴληί ποῦ Φ5ΟΣΥΟΊΠ ἩΡΟἨΠ ΔΟΙΤΟΥ 1 πα]ρηί Ἠπτο. ἍΤΠε Ἠ1ουθ 

δαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτόν, ἵνα ἰδόντεο αὐτὸν πάλιν 2 
ἀϊ]ρεπι]ν  ἍἈποτείοτο 1 δεῖ Ἠΐπι, τπαῦ  εεεῖπς 1 ΐπα πσαϊν 

ε νε Ε , ΄ ῃ ε 
χαρῆτε, κἀγὼ ἀλυπύτερς ὦ. 399 προσδέχεσθε οὖν 

Ψθ πι]ρηί τε]οίοθ, απά 1 {πο Ίος 6ογγοῖν {11 ταὶσΗ! ο, Ῥεσεῖτο Τλενείοτθ 

αὐτὸν ἐν  ἡκυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους 
1ϊπι ἍΙπ[Ιμθ] Ποτά πι ο] 495, απᾶ ΕΙσἩ 

διὰ ἐντίμους ἔχετε' 90 ὅτι τὸ ἔργον τοῦ" Σχριστοῦϊ 
1Π Ώοπουις Ποιά; Ῥεοπαβθ ΞΟΣ {ιο 8ακο οἱ {πθ Ἱνοτκ ο τμο οπτσίςι 

μέχρι θανάτου ἤγγισεν, "παραβουλευσάμενος τῇ ψυχῇῷ, 
πητο ἀθαίἩ Ἡο ποηῦ ἩπθΗΣ, Ἠατίηρ ἀϊδτεσατᾶρθα Πις] 149, / 

ἵνα ἀναπληοώσῃ τὸ.ὑμῶν.ὑστέρημα τῆς πρός µε λειτουργίας. 
ἴλαῦ Το παῖρῃτ Β]ἱ πρ γοιχάεβοίεποσ "οΕίΠο΄ {οπατάς πιο Ἱπιπϊιχατίο, 

3 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί.μου, χαίρετεἐν κυρίῳ' τὰ αὐτὰ 
Έοςχ {πθχοςδί, τισ ὈτθίἩτεῦ, χε]οίῖσο Ἱπ[ίπθ] Τιοτὰ: Το βαπιοτ]ίησθ 

γράφειν ὑμῖν, ἐμοὶ μὲν οὖκ ὀκνηρόν, ὑμῖν.δὲ ἀσφαλές. 
το πτίτο ἴο τοι, Το Ὠ]θ Π8] πο ᾖΓΚδοιπθ, απᾶ Του τοι Ἅεπίθ, 

9 βλεπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε 
Θεο {ο 4ορ», 5θθ {ο ετσι] πιΟΓΚΕΥΣ, 5εο ἴο 

τὴν κατατοµήν' ὃ ἡμεῖς.γάρ ἐσμεν ἡ περιτομή, οἱ πγεύµατι 
τπο οοπο]ςῖοη. Έοχ πο 4πθ ᾖἴπο οἰτοιιμοῖδίοη, πο δη εριγ]ῦ 

(θεῴὶ λατρεύοντες, καὶ καυχώμµενοι ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ οὐκ 
Σαοά 166179, Επᾶ Ῥοαςῦ 1π Ολμτῖεῦ ᾖεδαδ, απᾶ ποῦ 

Ἡ --- τοῦ ατττΑνγ. 
πι -ἵ- Γἰδεῖν] ἴο 8ε9 1. 
α --. τοῦ ἴ]ιθ ΕΤτιΑ. 

1 Ἰησοῦ χριστοῦ 6ΙΤΓΑΥΥ. κ ἀφίδω ΙΤττΑ. 1σνυνσ- Ι.ΤΤΓΑ. 
3 ἀλλὰ ΙΤΊΣΑΥΓ. ο ἠλέησεν αὐτον ΙΤΤτΑΥΥ. Ρ λύπην α1 Τὰ). 

ιστοῦ Α. 5 παραβολευσάµενος Ἠατὶπρ Ἠλζαχάθᾶ ΘΙΤΤΓΑΥΓ. τ -- 

{ θεοῦ (υεωᾷ 5ετνο Ιλ [πε] Βρϊνὶυ οἱ αοᾶ) ΌτττΑγ. 



111. ΡΗΙΙΙΡΡΙΑΝΕ6, 
᾽ ΄ ΄ ” ) ” [ 3 3 

ἐν σαρκὶ πεποιθότες,.” 4 καΐπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν 
Ἱπ Λες ττιςΏ, Ίπουσα ᾖἆἸ πατο ἐταςς ετεη ἴπ 

΄ - ῃ η Φος 4 «ν]Β - ς 
σαρκί: " εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἔν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον 
Βεςὰ: 1 απν τμίηκς 1οἴ]ες το τχαςῦ 1π ὮΑοςῃ, 1 ΧΑΤΊΘΓ : 

ὃ Ὑπεριτομὴ᾽ ὀκταήμερος, ἐκ Ὑένους Ἰσραήλ, Φυλῆς 
{α8 ἔο] οἰγοαπιοϊδίομ. 91 [11ο] εἰμ]ιτα ἀασ; οἳ [Πε] παοο οἱ 12χαε], οξ[1πε]ττίος 

ΣΒενιαμίν,' Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαοισαῖος, 
οἱ Βοπ]αωίηπ, Ἠεῦτον οἳ Ἠεῦτετς; αεσοτᾷ(ηᾳ {ο [ίπο]ίαπ α Ἐμηχίσεε; 

ϐ κατὰ )ζῆλον!ὶ ξιώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύ- 
βοοοτάῖησ {ο ᾖ2εα], Ῥεχπεοπτίης 1πθ αβδεπιὈΙσ; αοσοτᾶίπρ {ο αίσπίεοις- 

νηντὴν ἓἔν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος. 7 Σἀλλ᾽' -ἅτινα 
τας π]αῖ (πηρε 

τὸν χριστὸν 
πεςς πἨίοὮ [19] 1π [116] Ίασν, Πατίηρ Ώεσοοπιθ ὮἨ]απιε]εςς; 

ἦν μοι" κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ 
ππθτθ {09 119 µῥΡαϊπ, ἴῃπεςθ 1 Ώατο ε5ίοεπιεᾶ, ΟἩἨ ποοουπῦ ΟΕ οπτῖςε, 

ζηµίαν' 8 ἀλλὰ Ὀμενοῦνγεϊ καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν 
κ ζ δν Ῥυαΐς Ύεβ ταίΠεχ, «45ο 1 απι εετεεπιῖηπσ αἲ] τμΐηρ8 1958 

τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως 5 χριστοῦ Ἰησοῦ 
οΕ (Ἠχίευ «εεις 

εἶναι διά 
το Ὀ6 οπ βοσοιηῖ οἑ {πθ . 6χκοεΙ]Ίοπογ οξ ἴπο Ἰποι]εᾶρε 

τοῦ. κυρίου-µου, δι ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦ- 
τΏγ Τιοχᾶ, ΟΠ αοσοαπῦ οἳ πτηοπα α]] ἐπίπρε 1 εαβοτεᾶ 1ο55 98, απᾶ εσῖοεπα 

µαι σκύβαλα Δεῖναι! ἵνα χριστὸν κερξήσω, 9 καὶ εὑρεθῶ 
Γπθπα] τεζαςθ 1ος, Ίἴπαῦ Ολμχῖ Τ πια ραῖπ; ππᾶ 9 Τοιλμά 

ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν-ξικαιοσύνην τὴν ἐκ νόµου, ἀλλὰ 
Ἱπ ἍἈἨϊπ, τποῦ Ἠανίπς πι τὶρηίεοιβπθς Ἠπ]λίοἃ []οί Ίαν, τις 

ο τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ 
{Παῖ τνΏ]οἩ ὮΥ ΞΑΙἴἩ οἳ Οητῖςί [ἱ5], ἴπο ὂοε "ᾷοὰ ΛτίβΠπίεοιξηςςς οἩ 

τῷ πίστει, 10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἆἀνα- 
Στ, το που ἉἨϊπ απᾶἆ τ]πθ Ῥουνεσς σὲ Ζτεςτ- 

στάσεως αὐτοῦ, καὶ «τὴν! κοινωνίαν Ιτῶν! παθηµάτων. αὐτοῦ, 
τεςΓ1οἩ. 1Ἠ], απᾶ ἵπο Ἅᾖ{ε]]οπςΠίρ οἳ Πἱ5 5αβεγ]ηρς, 

Εσυμμορφούμενοςὶ τῷ .θανάτφ.αὐτοῦ, 11 εἴπως καταντήσω 
Όείς οοπξογπιθά {ο Ἠἱ5 ἀεαίΗ, 18 Ὁτ αΏΥ ΏΙΕΒΏς 1 πιβΥ αττῖτθ 

. Π Ι , μα νο 19 . πι η ὸ ἔλ, 
εἰς τὴν ἐξανάστασιν Οτῶν' νεκρῶν. οὐχ ὅτι Ίξη ἔλαβον, 
ἈἊῦ πο Ἁτεδισγθοιίοη οἱ ἴπο ἀεπᾶ. Ἅου ἴ]ιαῖ Ζα]γεκᾶσ "Ττεσεῖταᾶ, 
π ” ΄ - Φ Ἡ  ῃ ΄ 

ἢ ἤδη τετελείωµαι διώκω.δὲ εἰ Ἱκαὶ καταλάβω 
ος αἰγεβάγ᾽ Ώστε Όθεπ Ῥεγεεοϊοᾶ; ὈῬυΐ 1 απ. ρυγσυίης, 1 Ἅαἶξο Ι ηιµγ 147 Πο[ᾶ, 

ἐφ᾽ ᾧ καὶ Ἑκατελήφθην' ὑπὸ Ἰτοῦ' χριστοῦ 3'᾿Γησοῦ." 19 ἀἆδελ- 
2ος ἴπαῦ 85ο 1 πας Ἰαῖὰ Ιιο]ά οἳ Ὦγ ει «(Ολες ύερπ8, Ἔτε- 

΄ Φε Ν Ρ Ἀ λ ΄ λ , . εν ξὲ 
φοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν "οὐ" λογίζομαι κατειληφεναι εν.6ε, 
ὤιτεςμ, Ἠιγβε]ξ ᾖ3ποῦ ᾖ}ἄοτεοκοιῃ Το Ίμτε ]α]ά Πο]ά; Ῥαΐ ους ταίηρ--- 

τὰ ἓν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ  ἔμπροσθεν 
{19 {π]πρ8 τεβῖπά Σοτβεἰ{]ηρ, Ἀπᾶ {ο τηε {πῖηρς Ὀείοχθ 

ἐπεκτεινόμενος, 14 κατὰ σκοπὸν διώκω δἐπὶ' τὸ βραβεῖον 
αιγείοπίηρ ουῦ, {οπατάΒ [πε] ρου] 1 Ῥιιςδιε {ος {πε Ρτῖζε 

Ἱς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 16 Ὅσοι 
οξ τ]ιθ “ος “Πιρῃα Ἰοα]]1ϊπρ οξβοἅἵπ ᾿ Ομπὶοξ ύεςα», Δ6 ΏνΗΣ 88 

οὖν τέλειοι τοῦτο.φρονῶμεν' καὶ εἴ τι ἑτέρως 
ἔπετεξοςο [ατο] Ῥετεοοῦ εποα]ά Ὦο οξ τΕῖς5 πα]πᾶ; απά 1Ε[1π] απγιλίης ἀΙξετετΙσ 

Φοονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει. 16 πλὴν εἰς-ὃ 
Σθ ατο πι]πάεᾶ, ”41ϱο 11115 ᾷοάὰ τογοι Ἅπσ]]! τονου!. "Βαῦ πΠετεῖο 

517 
{πο Πεςῃ. Τὲ ήπσ οἴετ 
1π1 Ελακεια ματ Ἡθ 
Ἠατῃ τν πεγεοί Ὦε μα]ρε 
ἐτιιςς ἵπ Το Πες], 1 
Ώλοτο: ὃ οἰτομπις]5δοὰ 
{πε εἰρΏί]μ ἀ4αγ, ο τηθ 
είοςχ οἳ ]5γαα], ο/ τὴθ 
τχῖυο οξ Βοχι]ατ]Ἠ, 1Ἡ. 
Ἡσῦτειν οἳ τπο Ἠε- 
Όχενς; 48 . ΜοιοΠίἩς 
{πο Ίατε, α Ῥματί-εο; 
6 οοπσοσπ{ηρ Ζεα], Ρ.χ- 
εεοιιτίης {νε «Ἠιτο] ; 
τους]λίπς τ]ο τὶρ]ί- 
Θοἱ1δηθ56 τν ἨΙ«Ἡ 511 τφ 
Ίανν, ὑἶαπιε]εςς. 7 Βαο 
ππαί τλΊηρς τ/ετε σε]. 
{ο πιο, ποσο Ι οοαπτοᾶ 
Ίος {ογ Ομσή5τ. 8 Υες 
ἀουυτ]εςς, απ 1 σοι 
π11 Ὅμίηρς ὐιέ ]ο»ς {ος 
1ποθ εχοθΙ]εμογ οἳ τΏθ 
Ἐποπν]εάρε οἳ ΟπτίαὉ 
ᾖθθας5 Ώιν Τιοτᾷ: 2ος 
Ἁν]οπα 1 Ἠατο 5ιΏοτοά 
{πε Ίο5ς οἳ αἲ] ἐπίηρε, 
Απᾶ 4ο οουιπύ Ίπετα 
δέ ἄππρ, τιαῦ 1 πιαγ 
πτίηπ (Ἠπχῖςι. 9 απὰ ὃε 
Σοαλιᾷ ἵπ Ὠῖπι, ποί Ώατ- 
1ΠπΡ Π]]ηθ οἵνη τὶρηί- 
6οµξηεςς, πΠ]οὮ 15 οἳ 
ἔπε]ατς, Όιιτ τ]ιαέ πνΏ]οὮ 
15 ἔπτοιρῃ τῃε ξαίτῃ οἳ 
6Ετίκέ, 1πε τἰρῃίεοις- 
ηεςς πΠἩίςῃ {5 οἳἑ αοᾶ 
Ὁσ {αἴτα: 10 παν Ι 
πΙαγ Ἰπον Πῖνμ, απά 
{πε Ῥούνευ οἳ Πἰ5 τοςῖιτ- 
ΧΕΟΙΙΟΠ, απᾶ της 4ε]- 
1ουκαῖρ οἳ Ἠϊς 5ὐξ- 
χετίηρς, Ῥεϊηπρ τηιαάθ 
σου {ογπιβΌ]ς τιηῖο Εἶ8 
ἀεατα; 11 1 Ὁγ απγ 
ΤΙΘΒΙΙ8 Τ παῖρηι αἰταίῃ 
πηίο 119 τε5διτγεςυτίοηἩ 
οἳ 119 ἀεπᾶ. 12 Ἀοῦ 
Α5 ἴποαπρΏ 1 Ἠπά α]- 
χοβᾶσ ατια]ηεᾶ, εἶἴπες 
πετθ αἰτθαίσ γνει- 
Σεοί: ΌῬατ 1 ᾖ{ο]οι 
Ἀΐτεςσ, 1ξ τμαί 1 ΏΥ 
ΑΡρτεπεμᾶ τῃηαῦ {ος 
τν] 45ο 1 απι αγρ- 
Ῥτεπεπάεά οἳ (ϱἨλγῖξε 
ὧεειις, 195 Ἐγειμτευ, 1 
εραπῦΌ ποῦ πισςεῖξ το 
Ἠπτε αρρχεβομάεᾶ: να ξ 
{5 οπε τπῖυς 7 «ο, 
χοτμετΏίαρ τῃο-ε ΤΗ ἴ]ισα 
τν μΙςἩ αγο Ὀε]]πᾶ, απᾶ 
τειιο]ΙηΡ 2Σοτίη το 
Τῃοςς {π]ηρς τν Εἶο]ι ατθ 
Ῥείωτθ, 14 Ι τες το- 
σατιὶ της Ὠλατ]ς Το 18 
Ῥχΐζε οἳ Τ]ιε ἡ1ρὴ ου ]]- 
11ρ οἳ ἄυοά ἵπ (156 
0 νδας, 10 Τμετ ας ἴπετο- 
10168, 85 ΏΙΠΗΥ ἃ» 
Ῥει 16ος, Ὀθ {Ἠιι5 Ὠλ]οι]- 
εἓ: απᾶά Ὦ Τὰ ΕΥ 
τηῖηρ τε δε οἵὔεσσ 15θ 

Σ Το γεαᾶ αξ ροΐπίεά ἵπ ἐ]λε ἄγεεῖς ]σζπι ὉλοιρΏ 1 Ἠανε ὥο. {ο το]αΐί Ῥγεσεᾶες, εοπηπιεποῖπᾳ α 
φελέειιοε αἲ εἴ τις. Ἡ περιτομῇ αΙ1ΤΙΑΊΝ. ᾖἆΒενιαμείν ΓΤτ:. 
[ι τε[α]: --ἀλλτ. Ἀμοιήν]ι. Ὁὃ μὲν οὖν ἴπεη 1μάεεὰ ΟΙ.ΤτΑΥΓ. 
ΟΠ) 1. ἆ ----. εἶναι 111ν. ε-- τὴν Όττι[Α]. ει τῶν Τττ. 
(συν- τ) ΕΤΤΙΑΥΤ. Ἀ την ἐκ {τοτη ΑΏΙΟΙΙΡ [πε] 1 ΤΊτΑΠ’, 
ἩΤΤΤΑ. Ἱ -- τοῦ αΙτιΑΝ. Ἅ -- Ἰησοῦ ΟΙΤιΑΥ). 

} ζηλος ΙΤΤΤΑΥ. 
ο -|- τοῦ (γεαᾶ οἱ τηθ 

α--- και Τ. 
η οὕπω ποῦ γοῖ 1. 

:3 ἀλλὰ 

Εξ συμμορφιζόμανος 
κκατελήµφθην 
ο εἰς ΙΊΤΑ. 



δΙ8 
χωϊπᾶεᾶ, 6οᾶ οἩπ]] το- 
τοι] ετεη {Πῖβ ππίο 
Σομ. 16 Νογοχιμοῖαςς, 
Ψ/Ἡθχθίο Ίο Ὠπτο α]- 
χοαάν αὐθη]πθᾶ, 168 πβ 
ππο]κς Ὦγ {πο βαπαθτα]ς, 
1οἱ απ πα]πᾶᾷ ἴ]ο Β8Π1θΘ 
τηῖτρ. 17 Ἑτοίμτοαπ, ο 
Σοἱ]ογγοχβ {οβθίπος οΕ 
Ὦθ, Απᾶ πινχκ {Πρι 
Ὁ Ἠϊο] ΥΑΙ]ς 8ο 48 Υθ 
Ἄπγο π5 {ος απ ϐ6Π- 
Βαπαρ]ς. 18 (Έος ΤΙΛΩΥ 
ππιι]]ς, οἱ πΏοπι 1 πι νθ 
1θ]ὰ γοα. οξδέπ, απᾶ 
πο Τε] γοι οετοηπ 
πνεορίπᾳ, ἐλαί μεν αγε 
έλο θΠεΙΩΙΘ9 ΟΕ ἴμθ ογοςς 
οἵ οπτ]θῦ: 19 πΊοςφῬ οπᾷ 
ἐς ἀεδίγιοξῖοα, Ἵ]οςθ 
οᾶ 6 ἐλεῖν Ὦθ]1γ, απᾶ. 
101086 ϱ]οχγ ἐξ ἵπ ὑπεῖτ 
Ες, ὙἍΝΠο παϊπᾶ 
επτῦ]ι]ν ύΠ1ηρα.) 20 Ἐογ « 
ΟΠΣ οΟΜΥΘΓΞΗΜΙΟ1 15 ἵπ 
ἩουπτεἩ ; ἔτοπα πλεποθ 
Ά]5ο τγθ ]οο]ς Έοσ ἴμθ 
ΒανίοιΙτ, ἴ]πθ Τιοτᾶ 76- 
βας ΟἨσίας: 2] νΠο 
ΒΗΑ]] «Ώππρο ουσ νῖ]ο 
Ῥοῦσ, ἐπαῖ 16: πιαγ ὂ8 
χαςλ]οχιθᾶ χο απ{ο Ἠ1Β 
Ε]οχῖοιβ Ῥοᾶγ, βσοογᾶ- 
1ης {ο ἴπο ποτκίης 
πιΏθγθΏγ Ὦρ 18 αΏ]ε ενεη 
{ο ναυάιο ο] τπήπρεβ 
τη}ο Ἠή1µ8815, 

1Υ. Τποχθίοτθ, σπιν 
Ῥγοίπτεα ἀεισῖσ Τε- 
1οτεᾷ απᾶ Ἰοηρεᾶ 1ος, 
ΧΩΥΣ 107 ἡλιᾶ οτΟΥΗ, 50 
ΒίΑἨᾷ Σπδῦ 1η {πο Ιον, 
21/ ἀεατὶγ Ὀο]οτυά. 21 
ῬΏοβορο] Ἠιοβῖας, απᾶ 
ῶοθυεεύ Βγπίγοπο, τπαῦ 
«λλθυ Ὦοθ οξ ἴ]μθ β8Π1θ 
παπά 1π ἴπο Τιοτᾶ. 
ὃ Απά 1 οπίτοαῦ ἴπερ 
Ἀἶςδο, ϱ γοκοέο]]οτ, 
Ἱοα]ρ , ἴἨοβο ἍἨΙΟΠΙΕΗΠ 
Ψπῖσϐ Ἰαῦουσεᾶ ση " 
1ηθ ἵπ {19 ϱοβρθ], πα 
ΟΙ6ιμοπί 8189, απᾶ τοῦ] 
οἵπος Ταγ 18Ι1οπ]α- 
ὮΏοῦχσθ6ΓΒ, Ί1105θ6 ΠΙΑΙΠΘΒ 
αγε ἵω {ῃθ Ῥουκ οξ 1139. 

4 Ἐο]οἴσθ Ἱπ {ο Τ,οχᾶ : 
ΑἶΊπαγ: απᾶ Αραῖπ ΙΤ 
Β47, Εε]οῖον. ὅ 1Τιοῦ 
τοις πιοβετβῦ]οη 9 
Ἐποππ πΠΤο Α]] Τ1εΠ. 
Τπο Τιοτά ὦ αἲὐ Ἠαπά. 
6 Ῥο οπτοξι] 3Τος πο- 
μὴρ; ΌῬαδ 1π οτετγ 
τΠΐησ Ὦγ Ῥταγες απά 
ευρρ]οβῦ]οἩ. πο 
{παυκαρϊτῖηρ 1εῦ τους 
χοειιοβίβ Ῥθ παάθ 
Ἐποινπ Ἅαυπίο Αοᾶ. 
7 Απά {πο Ῥουςο οξ 
6οᾶ, πυΠῖοξ Ῥββδεί αἲ] 
ππθτβίράΙης, ΕεΏα]] 
Κεορ σοιχσ Πεατίβ απἀ 
ταῖς ἑπτουρα Ομτὶες 
1θ5115. 8 ΕΙπα]]Σ, Ὀτεί]- 
τθ8ς, πΏαῦβοθνος ἐπίπρΒ 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ, ΠΙ.ΙΥ, 

ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ" στοιχεῖν Ῥκανόνι, -εὸ αὐτὸ φρονεῖν.! 
πνθ αταιπεᾶ, Ὦγ ἴλθ ρππθ 3ο Ὑπα]]ς αχ]θ,. ᾖΤο Το οξ {1θ βΑπηθ πλῖπά, 

17 ἈΣυμμιμηταί! µου Ὑίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖ ὺ ” 3 τε Του 
κ μοή ῄ{ομείπος “ο πιθ γ 1Ῥο, ὮχείμχεἨπ, απᾶ οοπδ]άεγ ας 

οὕτως περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς. 16 πολ- 
πα; "πας ππα]είπρ 358 7θ ηανο [1ος] 1ο “ραϊΐοσι ο ια ὁ 

λοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ 
Ξος Άτο πα]κίηπσ [ος] Ἡποπα οξέος 1ἱοᾶ  Ἅγοι, απᾶ Ώου 

καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ 
ετεπ πεερῖπσ 1 1ο]] ἴσοα, Πεν ατα] ἴἩο θποεπιίθ ΟΕἱ1θ ϱΓ0Β8 

- ο 3- πας ῃ , γ- ω μ « ΄ 
χριστοῦ" 19 ὦν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὦν ὁ θεὶ ἡ κοιλία, 
οἱ Οµτ]κέ: πγἆοΒθ επᾶ [8] ἀθεύχμοίῖοπ, Ἡ]ος (οᾶ [1] ἐἩο 3ο], 

καὶ ἡ δόξα ἐν τῷ.αἰσχύνῃ.αὐτῶν, οἱ τὰ.ἐπίγεια φρονοῦντες. 
Άπά {Πο ρ]οι ἵπ Ὁλοῖς εΏβτας, Ὁπο θασἉλ]γ ὑμίπρε πηϊπὰ : 

320 ἡμῶν.γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ 
10Σ ος π8Β Ἅᾖ{ἴ]Πθ οοπιπΙΟΩ ΕΑΠ ἵπ [πε] Πθατεπβ οχῖρίς, τοσα πλϊοῖι 

καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν χριστόν, 91 ὃς 
8]5ο [48] ΒανΊους το ασθ Απ ῖπρ [1πθ6] Τιοτᾶ ἵθρις - Ομτῖεῖ, πο 

µετασχηματίσει τὸ σῶμα, τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν, τείς τὸ γε: 
νά] ὑσιπβξοσπα αροᾶν 50Ε “ΠυταϊΠαε]οπ ΄Ίοας, 1ος ο 
’ θ ο ῄ ᾳ ΄ Ἡ ΄ » δό » - . 

νεσθαι αὐτὸ! ἀσύμμορφον! τῷ σώματιτῆς δόξης αὐτοῦ, κατὰ 
Ἓρεοοπο ᾖὰξ οοπ{οχταθᾶ το “Ῥοᾶσ 305 "Ἠ18.ΡΙΟΣΣ, αοοοτάίπρτο 

τὴν ἐνέργειαν τοῦ.δύνασθαι.αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι "ἑαυτῷὶ 
τμο που κῖηας οἳ Πῖβ ροπος Ποπ ᾖἴο ειράαο ᾖ{ἵο Ἠήπωπο]έ 

τὰ.πάντα. 
8] ὑμΐπρε, ς 

4 Ὥστε, ἀδελφοί-μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ 
90 {παῦ, -ταΥ Ῥτοίπτεπ Ἰογεά απά Ἰοηροεᾶ 4ος, 310Υ δαπά 

στἐφανός µου, οὕτως στήκετε ἐν κυρίῳ, ἀγαπητοί. 2'Εύω-, 
3ΙΟΝΥΩ. πω, Ίἴπαπβ Ἅµαἰἴαπά Ξᾳ88 ἵπ Γ1ῃο] 1ιοτᾶ, ]ουθᾶ. Ἐπο- 
ια . » . -- ἃ 

δίαν' παρακαλῶ, καὶ Συντύχην παρακαλῶ, τὸ αὐτὸ φρὀνεϊν 
αῖα 1 εχλοχύ, Ἀπᾶ Ἀνπίγομθ 1 εχ]λοχῦ,  Ἅᾖο Ῥό ος ἔπα Β”πΠθ παϊπά 

ἐν µκυρίῳ' ὃ Ἱκαὶν ερωτῶ καί σε, "σύζυγε γνήσιε,! 1συλ- 
ἵπ [19] Τιοτᾶ. Απά Βοϊς 9ἱεο ἴμρο, "7οκο-{ο]]οπ Ἰέγπο, ας. 

λαμβάνου! αὐταῖοᾳ͵  αἴτινες ἓν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν 
βἳκε ιοκο [ποπιοπ], πο Ἱπ ἐμθ ρ]κὰ Μάΐπμα πίτοτο {οβοῦιας. 

µοι, μετὰ καὶ Κλήμεντος, καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν-μου, 
ση] ταθ; ΨΙϊἩ Άἷο ἍΟἰθπιοαί,  απᾶ δ, τοῦ οἳ πιγ΄6Ι1Ο-ΥΟΣΙΚΘΣΕ,᾽ 

ὧν τὰ ὀνόματα ὁν Ἅ«βίβλῳ ζωῆς. 
ὙνΊιοἙθ Ἡβλλθ [τε] 1π [1ηθ] Ῥουκ ο 9, 

4 Χαίρεε ἐν Ἁκνρίῳ πάντοτε πάλιν ἐρῶ, Χχαίρετε- 
Ἠθ]οῖο ᾖἹπ [1ο] Τοτά ΑΙΑΥ8: αραΐπ Ι ΨΙ]] ΒΑΥ, το]οίοθ, 

ὅ τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ κύριος 
Ἅγοιχ ρεπί]επεες ᾖ᾿εῦ Ῥο Έποηα ᾖἴο α]] 1ΠΘΠ. Το Τιοτά [15] 

. γ ῃ - Υγ» 2 ᾽ - 
ἐγγυς. 6 Μηδὲν µμεριμνᾶτε, ἀλλ ἐν παντὶ τῇ-προσευχῷ 
ταν Νοίμῖπρ ὂο οατοέα] ἄροιέ, Ὠαπὸ Ἱἵπ οτοιγίμῖηρ Ὦν Ῥσαγος 4 

καὶ τῷ-δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ. αἰτήματα ὑμῶν Ύγνωρι-, 
Απᾶ ὃν 5αρρ]οκθῖοη πι {ἰἑπαήκαρινίης 3γουσ-τεαπθεία ᾖ]θἱ Ώθ χαβᾶα 

ζέσθω πρὸς τὸν θεόν' 7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα 
ποππ Ἅᾖἵο. οά; Ἁπά {πθ Ῥεασθ ο ἀοᾶ πο βπσρβσαθα 

πάντα κνοῦν  «φρουρήσει τὰς.καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα 
εγετγ ππβρτοὐηπά(πᾳ. βπβ]] ραατᾶ πουγ Ἠθατίβ οπά "μιουρ βία 
εν ϱ Γ] » ο ον « ΄ η 
ὑμῶν ἔν χριστῷ Ἰησοῦ. 8 Τὸ.λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα 
1τους ἵπ Ομτὶαῦ Φεςτβ. Έοχ λε τθαῦ, Ῥχοίμτεα, πἩαίκοστες Γήπρς] 

Ψ --- κανόνι, τὸ αὐτὸ φρονεῖν ΟΠΤΤΓΑ. 
{Ἐνύοδίαν ΒΑΙΤΊΤΑΥΓ, 5 αὐτῷ Ι1ΤτΑ. 

Ὑσυν- ΤΤΤΑ. 

4 συν- Τ. Σ--- εἲς τὸ γενέσθαι αὐτὸ ΟΙΤΤΕΑΝΓΟ 
7 ναὶ Ψθ8 ΟΙΤΊΤΑΊ. ἍἨἩὉ Ὑγνήσιε σύνόυγε ΙΤΊΙΔ. 



ΙΝ. 

ἐστὶν ἀληθῆ, 

Ρωμ ρτᾶἀ πα, 

ὕσα σεµνά, ὅσα 
8γὸ ἴπαθ, ὙΠπίςοογος τοπρταδ]θ, ἹνΠπίροθτος π]βίβοετος )ρμτθ, 

ὅσα προσφιλῆ, ὕσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις 
ὙἸηέκοετος . Ἰοτοισ, ὙΠηίδοοσος οἳ ροοᾷ τοροτί; 1ξ απγ τἰτίμο απᾶ 8 ΑΠΥ 
Γ -” , « ο.) ΄ ῃ η 
ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε' 9 ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρξλάβετε 

Ῥχαίδο, Ί]μοθεο ἐπίησβ οοηδἰᾷον. Ἠπαῦ αἶδο ο ]οπχμοί απά τοσοϊνοᾶ 

καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε' καὶ ὃ θεὸς 
αιιά Πθατᾶ απᾷ βαν ᾖΙ πε, ἴποξο (Ππῖηρ8 4ο; Άπᾶ {πο ἀοᾶ 

-. απ ῷ ” Ε : ” ΄ ῃ Γ ΄ η 
τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ ὑμῶν. 10 ᾿Ἐχάρην.δὲ ἐν ἡκυρίῳ 

οἱ Ῥοποθ ἡκεἰὉπ]] Ὦο πε Ἅτοι, Ῥυΐ Τ το]οϊεοᾶ Ἰπ Γἱπθ] Τιοτὰ 

µεγάλως, ὅτι 1δη.ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ νο φρονεῖν' 
ἳ η 

δίκαια. 
«“/ « , 

οσα αγνα, 
1156, 

ΣιοαΙΨσ, ἍὈιας ποιν αἲ Ιεασία γο τεν]νοᾶὰ [ψοιτ] ΞοΕ Πϊπ]ςΙης; 
.᾿ . τ Ν 3 - ΄ -- ’ ] «/ 

ἐφ.Φφ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε.δ. 11 οὐχ ὅτι 
α]ὑοιισ] πἶςο 7ο Ἱνοτο Πλ ληκίπρ, Ὀμέ Τε πνετο ιοχίπς ορροςζ]{γ. Νοί ἰπαῦ 

καθ ὑστέρησιν λέγω' ἐγὼ.γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς είμι, 
ανίο ἁἀεειιαῖοη 1 βροηκ;: Ἅᾖ1ου 

αὐτάρκὴς εἶναι. 132 οἶδα.Σδεῖ ταπειμοῦσθαι, οἶδα.καὶ 
σοομτοπί {ο Ῥθ. Απάα ΙΧποπ [Ποπ] 1ο ο Ὀχοιισ]τ 1ουΥ, απᾶ Τ Χπον Πιο] 

περισσεύειν' ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μµεμύημαι καὶ χορτά- 
τὸ αθοιλά, Ίπ ογετνίιπῖπρ απᾶ ἀπ αἲ] ὑπΐηρς 1 απὶ Ἰω]θἱαιεᾶ Ῥοῦα το Ῥθ 

ζεσθαι καὶ πεινᾷν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι' 19 πάντα 

1εαχποᾶ ΙΑ πνηπὲ ΓοἰτοαπηβίπποθἙ] 1 ατα, 

{α]] ππᾶ {ο ΠιηΏρεΣ, Ὀοίπ Ἅᾖἴο πὈοιπᾶ απᾶ Το ο ἀεβεῖεαπῦ, 5Α]ΙΙδιπίπρε 

ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί µε ᾿χριστῷ.' 14 πλὴν 
ΣΙ Τλπα 3ΡίζοΝΡ “ΐος ἵπ 1ο 3ο θπιροπετς “πι 1ΟΠτίςὔ, Ῥαυ 

λ . νο ιά 8 β. / ΙΙ - θλ ΄ 15 1δ. 

καλῶς εποιῆσατε, "συγκοινωνήσαντες' µου τῇ ίψει. οἴδατε 
ννο]] γο ἀῑά, «Πανίπρ ΜεΙ]οτδηί[ρῖπ τιν ἐτίου]αθίοἩ, 3Κπον 

δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ ο ο 
1αΠΏᾶ αἶδα σε, Ο ΡπΙρρίαμς, ὑλπαί ἴπ [πε] Ῥορ]πμίπρ οξ {1θ ρ]πά 4ΙΠΡΑΒ, 
ε/ . ” 2 . / ο) ΄ ” ’ .] 

ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία µοι ἐκκλησία ἔκοι- 
σι]ιοα Τ «αΠ1θ οαῦ ἔτοπι Ἀ[απσοᾶοπῖα, ποῦ 8ΗΥ “πΙἩ -πιθ 1Α586πΙΡΙΥ /Παᾶ 

νώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ δλήψεως,!' εἰ μὴ ὑμεῖς 
3Εε]]οιγ»Ώῖρ πηΙζἩ τοβαχγᾶ ἴο ΑΠ ποσοιιπέ οἳ ρἰγίησ αμᾶ µτεοθἰγἰΏβ, εχοερύ 7ο 

μόνοι 16 ὅτι καὶ ἐν θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς! τὴν 
4]οπο; Ῥεσβιβθ βΊ5ο ἵπ ἈΤΠοββι]οπῖοι ἸὈοίἩ οποθ απά ἰπίορ 20Γ 

χρείαν µοι ἐπέμψατε. 17 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόµα, ἀἀλλ᾽' 
ΏΙ7 πθεᾶ. πο ϱοηῦ, Νοῦ Όναί 1 κεεῖς αξίθς ρ!ες, ρας 

ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἷς λόγον ὑμῶν' 
1 ερο]ς αξίος Στυϊο τπαῦ προυπάς το  Ὑσοισ αοσοιπῦ, 

18 ἀπέχω.δὲ πάντα καὶ περισσεύω: πεπλήρωμαι, δεξάµενος 
Ῥαῦ 1 Ώαπτο α]] {Π11ρ8 απά αρουπάς «1 αηι Επ]], πατῖπρ τεοεὶνθᾶ 

παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, 
άτοπα ἩραγητοᾶΙτμβ «πο (π]πρβ ἴτοπι τοι, απ οὕοις οἳ α βι/εοῦ ΒΠΙΘΙ1, 

θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ θεῷ. 19 ὁ δὲ θεός µου πληρώσει 
α οποτίβορ βοοθρί«β]ε, τγε]]-ρ]εαβῖπς ᾖἴἵο ἄοἀ, Ῥιΐτ ταγ 4οά τν] 41 πρ 

πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ «τὸν.πλοῦτον].αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἓν 

519 
8ΤΟ {ταο, Ὑπαίβορτοι 
Μπίπσα αγ Ἠομοβί, 
Ὑπαίκοογος ἠλ]ημ8 
αγε τις, Ῥλβύρδορνος 
τηίηρς αγα Ριτθ, ΙνΠηῖ- 
βοετος (Ππίπρ αγε 
]1οτε]γ, πΠαίβοοενος 
(π]ηρβ αγθ ο Ροοι! τυ- 
Ῥοχ6; 18 {Πεγο ο ιΙΠΣ. 
γἰτίαο, απᾶ 1 {9.6 ὃε 
ΒΏΥ Ῥχταίςσε, {Ππῖπ]ς οἳ 
{μοςο ἠΠίπρς. 9- Τ]ο-θ 
1ΠΙπρ8, νΥΏΙέἩ ο Ἠνο 
Ῥοίχπ Ἰθαχηθά, αλά το- 
σοϊνθᾶ, απάἀ πεπγᾶ, απᾶ 
866Π 1 Ἠ16, 4ο: αιιά 
Τμο 6οἆ οἳ Ῥοασο 5η 1] 
Ὦο6 πλ τοι. 10 Βιαΐ 
1 το]οἶσσοᾶ ἵη Όπο Τιοτά 
Ετεα!!Ιγ, ἴΏλι ΠΟΥ αῦ 
119 Ἰᾳβδῦ γοιγ οιτο οϐ 
πιθ Ἠβίαπ Ποὐτῖληοά 
βΡαϊπ; ΨΠοχςΙμ γα οσο 
8ἶδο φατοξα], Ῥιτ Υθ 
Ἰαποκοά ουροταπ]!γ. 
11 Νοῦ ἴπαι 1 5: ας 
χοβροοῦ Οξ Ὑναῦ: ΕοΥ Τ 
Έπγε Ἰθαγποι, ἵπ Ὑπκῖ- 
Εεοενες Εἰπίο Ιἵ απι, 
Μ]6γειυὲί] ἵο ο ουἩ- 
τεηῦ, 12 1 Κπουν Ῥοι] 
Ίοιν {ο ὃο αρανσᾶ, αιιά 
1 Κουν Ὠστν ἴο αὈοιιπά: 
ετετγ π/πετο αᾷ πι αἲ] 
Τπίπρε ΙΤ ΑΙ μδίταστοᾶ 
ΌουῦἩ {ο Ῥο {11 αιιὰ τα 
Ὄθ Ἠπιπρτγ, Ῥοῦπ το 
ΒὈοιιπά θά {ο 5αβίεος 
ηεοᾶ. 15 Ι ουν «ο αἰΙ 
τπῖτπρε ἑπχουιρη Οµτὶςὺ 
ΝΥΠίοα 5ος ο τἩ 
ΊηΘ, 14 Νοινν 1ζμδτ1ιά- 
1ηπρ Το Ἠατο τνο]! ἀθπο, 
τπαυ το ἁἷά οοιπλ!ι- 
πϊσαίο Τη ας «Ἠϊς- 
ΤΙοΏ, 15 Νοὶν το ΕΗΙ|- 
ἀρρίαπιβ Ίςπουν αἶνο, ταις 
1π [πο Ῥερ]μμΙΗς οξ 
1Ἠθ ΡοβΡθ], πο) 1 96- 
Ῥητίθά τοι Ἀασζς- 
ἀομία, πο οΏιιχο] οοπι- 
τιιπ]σβ[θᾶ νΙἴΠ 11ο 5 
σοποογπΊηρ ρῖν]αμ αι 
τοεοθεἰν1Ώβ, Ὀμῦ Το ὀἩ1γ. 
16 Έοχ ετυη ἵμ Τηο- 
ΒΑ]οηπῖοῃ 7θ 5όπί ο,ςσθ 
Απά αριίηπ απίο Ἠισ 
πθοεβδί{γ. 17 Χοίῦ Ὁὓς- 
οπµ5ε 1 ἀερδῖτε α ρήτ: 
Ῥαΐς Τ ἀθαῖτο ἐταϊό πας 
Ώι4Υ αΡουιπᾶᾷ {ἴο τουσ 
βοσοουπί, 18 Βατ 1 πατθ 
81], απά αθοιυπᾶ : Τ απα 
Συ]], Ἠβνὶπρ τοοοϊτεά 
οἳἑ Ἡραρητοβιίας Ίπο 
τπῖηρβ τολῖο]ι 06118 5ο)ιὲ 

8 γοιχ πεεᾶ βοοοτἀἰπρ {ο Ἠ18 τΊοΏες Ἱπ ΕΙοΥ 1Π ἔτοπι γοι, απ οἀοιΙσοξ 4 

ὢ Ἰησοῦ. 90 τῷ δὲ θεῷ καὶ ὶ ἡμῶ ἡ δόξ ἰο 5πεοῦ 5Ι1ε]], 8 5αογίβοθ χριστῷ Ἰησοῦ. τφ-θε θεῷ και πατρὶ ημῶν ἡ δόξα εἰς Ὃ ο οοσίοος 
μαι τν 16Ρ18, φ ο το ἴλθ οι Απά Ἐαΐπες ο π8 [06] ΕΙοτγ ἵο ἵπε ἴο ος, 19 Βατ την 

τοὺς αιῶνας τῶν αἰώνων. ἆμην. αοά επα]] εωρρὶν 5 
:11θ .8Ρε8 οΕξἴΠθ 48β68. Άπαθι, Ψουσ πεθά βεσοχὰ {ωᾳ το 

; , , ο ὃν ος κά Ξ 8 2 Ἠ]8 ΤΊοΠεΒ 1Π Ε]ουγ Ὦγ 
21 ᾿Ασπάσασθε πάντα ἅγιον ἔν χριστῷ ᾿Ιησοῦ. ἀσπάζον- Ολτῖεὲσοειβ. 20 Νον 

Βα]αῦθ 6ΥεΥ  Ἅµαμϊπο ἵη Ολμτῖςε Πθβιβ. 5:ᾳ- Πίο ἄοά απᾶ ουσ Ἐδ- 
ε ὦ νε πο) Αι ας , ῃ , ς λα ; ']ιεγ ῥε ϱ]οτΥ Έος 8τοΓ 

ται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί. 22 ἀσπάζονται ὑμᾶς πάν- οπὰ οτοσ. Απποι. 
1αίθ ὅγοι 11Πθ γή “πιο 3ΡτθίἩτεΠ, αοσρ]αίθ 11τοια 1] οἱ Βα]αΐο 6Τεσγ ραἰτπῦ 

Σ καὶ αιτττΑΥ’. Ξ--- χριστῷ (χεαᾶ τῷ Ἠϊτη) ΟΙΤΊτΑΤΙ.  Ἀσυν- τ. Ρ λήμψεως ΙΤΤιΑ. 
ο[είς]1. ἍἎἆ ἀλλὰ ΙΤΤΤΑΥΝ. 

34 
9 τὸ πλοῦτος ΙΤΊςΑΥΓ. 



530 
4 Οχ]δί ἆοβιβ. Τ1ςθ 
Ὦτοί ηχο νο] πχθ 
Ντη 1 ρχσοοῦ οι. 
25 ΑΙ] {πο ιβ ρα] πίθ 
Σου, ο)]εΠγ τή ἐπλς 
Άγο οἳ Οηπχ5 Ἠοιεςθ- 
1ιο]ᾶ. 25 Τ]ο ρτηςσο οξ 
ος Τιοχᾶ ᾖομιιβ Οητῖςτ 
ὂα6 νι γοα αἲ, Α- 
1ΩΘΗ. 

1Η ΠΡΟΣ 
τΗς το 

ῬΑΌΤΙ,, απ αροβΏ]θ οξ 
ὧθειις ΟἨτὶςί Ὁγ ἴπθ 
πνΊ]] οἳ ἀοᾶ, απᾶ Τί- 
πΏοί]οιιβ οι’ Ὀτοίμος, 
9 ἵο {ο καϊπίς απά 
απτηέα] Ὀχοίπτεα ἵπ 
Ον] τν Ίο] Απο αἲ 
ΌὉο]οββο: τισ ὐ6 ππ- 
{ο Σοι, απᾶ Ῥεποθ, 
1τοιὰ ἀοᾷ οι Ἐαίπος 
Αιὰ ἰπο Τοτά ὤεβαβ 
Ομταῖ, 

3 Το ρἶτο ΙΠαΠΚΑ ἴο 
ο απά {1ο Επί]ιος οἳ 
ουσ Τιοχᾷ 1οειις Ο]ιγὶαῦ, 
ντασίης αἱσασς Τος 
Ύοιι, 4 5ἶπςο πα Ἠθητά 
οἳ τοιιχ Ε411λ πα ΟἨτὶςῦ 
216515, αχ οἳ ἴ]ε 1ογθ 
τυλίσ]ι γε Ἰαυς ἴο α1] 
1ο ΦαΙπῖς, ὅ Τοτ ἴπο 
Ίορο Πίο 15 11 αρ 
ἄον γοι Ιπ Ἠεπτον, 
πν]ιογοοξ γο Πεατά Ῥε- 
άοτθ ἵη ἴμο πιοτᾷ ο 
1μο γι] οἳ {με Ροςβ- 
γε; 6 πνΠΙεἩ 15 σσπ]θ 
ἨἨίο γοι, α5 ἐί ἴδ 1 α]]. 
116 τνογ]ά; απά υ1πρ- 
οἳ] ξοτι] Γταϊξ, ες τὲ 
αοί]ι π].ο ἵπ γοι, 5ἴπςσθ 
{μοα «ἰπγ γθ πεητὰ ο/ 1ὲ, 
Άπ Ίκπονν ἔ]ο ᾳτασο οἳ 
αοά η ΙΠΙἩ : 7 ας ο 
Ά]κο Ιειγποί οἳ Έρα- 
Ῥ]ιτας ος ἆθχ Γο]1οἳν- 
Εογτηηί, λος {ογγοι 
Ά Επ] 1α]. τηλ]δίες οἳ 
Οµσῖ; 8 π]ο αἶδο 
ἀου]ατοά απίο 15 τους 
1οτο ἵπ {πο Βρὶσϊὅ, 

[ΤΗΕ] 

ΠΡοΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ. 1. 

τες οἱ ἅγιοι, μάλιστα.δὲ οἱ ἐκ τῆς Καΐίσαρος οἰκίας. 98 Ἡ 
519 Ὀ9βπϊβ, απᾶ εβροοία]]γ ἔπομε οἱ 11ο 30Ε "Όρρμαχ λλοιμβομοιᾶ, ΊΤἨ9 

χάρις τοῦ.κυρίου ἡμῶν" ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ  µμετὰ ἔπάντων 
βταςθ᾽ οἳ οἵισ Τιοχᾶ 76516 Ομ] ΓΠ96] πα 31 
« ” [] Ἑ ΄ " 

υμῶν.' "᾽αμην. 
1γοι. Άππθῃ, , σα. ν) 

Πρὸς  «ῥΦιλιππησίους ἐγράφη ἀπὸ "Ῥώμης, δί Ἔπα- 
Ίο ᾖΓ[9) ΕΡΝΗρρίαΠΒ πιχίέοᾳ τοι ἈΒοπο, Ὁ Έρα- 

φροδίτου." 
ῬηχοάΙνμθ, 

--- 

ΚΟΛΑΣΣΛΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ." 
500ΤΙΟΒΡΙΑΝΒ Σ"9ΕΙΡΤΙΕ 308 3ΡΑΤΙ,, 

ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος ’]ησοῦ χριστοῦ!. διὰ θελήµατος θεοῦ, καὶ 
Ῥαυ] προς{]θ οἳ ζεδας Ομεῖρί [ολὰ ο] 

Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 3 τοῖς ἐν ἈΚολασσαῖς! ἁγίοις καὶ πισ- 
Τηπιοίλομς ἐπο Ῥχοιμος, το {πο Τπ 50919889 αβαἰπίβ "απά "Επἱτῆ- 

τοῖς ἀδελφοῖς ἔν χριστῷ'" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
Συ] “Ἔχουμχοα ἄπ οΌμεῖου, ἄτισθ Το γοτι θὰ ' Ῥθαιυ ἆοπι οᾶ 

πατρὸς.ἡμῶν οκαὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ.! 
οἳςχ Επίλος απᾶ Γἴπε] Τιοτᾶ θα Ομσίες, 

Ὁ Εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ Σκαὶὶ πατρὶ τοῦ.κυρίου-ἡμῶν Ἰη- 
ΊΝο βῖτο Ό]ηπ]κβ {ο 1]ο οι απᾶ Ἐπκίπες οἳἑ οςσ Τιοτά ᾖ6- 

σοῦ Χριστοῦ, πάντοτε Ἀπερὶ' ὑμῶν προσευχόµενου 4 ακού- 
Ρ18 Ομ], οοπ πια] "ος ὄγοι αρτΑΥ1ΩΡ, Ἠπατίπα 

σαντες τὴν.πίστιν ὑμῶν ἔν χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ τὴν ἀγάπην 
Ἠοατά οἳ οιι ΕΛΙΤ ἀπ Ομτῖθς 6818, απάᾶ Ἅἴ]πο 1οτε 
τ͵ Γ Ἱ] ” , 4 « ν Δ η 3 ῃ 

τὴν εἰς. πάντας τοὺς ἁγίους, ὅ διὰ .τὴν ἐλπίδα 
πο [5ο Ἰατο] {οναχά αἱ  Ἅᾖπθ ἍἉΑΒΠΙΠΙΒ, ΟΠ ΑοοοπἩῦ ΟΕ 1 Ίορθ 

τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἓν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε 
πυΏ]οἷι [19] 1μ]ὰ αρ 1ο:γοι ἵπ ᾖΤπθ ἍἨθαγεπβ; π]ίς] σε [οαχᾶ οἳ Όεξουθ 

ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου, ϐ τοῦ παρόντος εἰς 
1η Τ]οθ Ἱοτὰ οξἑίπο χα] οἱ ἴπο ρ]αὰ 114πρ5, πιλῖοὮ αγθ 6Οἵ46Θ το 

ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσµῳ, "καὶ" ἔστιν καρποφορού- 
σοι, «εΕΤΕΠΠΒ 4ἶδο ἵπ αἲ Ἅᾖἵἴπο ποσἰά,, απάἁ 8το Ῥχἰπρϊίπρ {οτί]ι 

μενον!, καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ 
να], ΘΥΕΠ 48 Βἱ5οππιοπς σοι, ἆτοπα ἴπθ ἄπγ {π π]ῖο πσο Ἱερχὰ απᾶ 

ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ' 7 καθὼς Ἀκαὶν 
πει 11θ  ΕΒΓΔοο οξ ἀοᾶ ἵπ ΜχυίἩ : 6ΤεΏ η Ά]σο | 

.. ΣΣ ν ω ο) ” Ξ ν : » ε, 
ἐμάθετε ἀπὸ ᾿Ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὃς 
79 Ἰοηγπθᾶ χοπ ἘΡΑΡΗΓΑΒ 3ρο]ογοᾶ 5{56]1οπ-Ὀοπάᾶπααπ 1ομχ, πἩφ 

ἐστιν πιστὺς ὑπὲρ "ὑμῶν" διάκονος τοῦ Χριστοῦ, 8 ὁ καὶ 
18 Ἠεπϊιλεαϊι σος γοα 1 ρεγγαπῦ .οξ 5Ο,  ἍἩὙΠο 8189 

δηλώσας ἡμῖν τὴν.ὑμῶν. ἀγάπην ἐν πνεύµατι. 
βἱσμὶῃεᾶὰ ᾖἴἵο 18 ουχ 1ου 1π Π1θ] βδρὶτῖθ, 

{. "ἡμῶν (γεαᾶ οἳ ἴμο Τιοτά) ΏΤΊτΑΥΓ. 
Ἀ--- ἁμήν [1]1τι[Α]. 

Εξ τοῦ πνεύματος ὑμῶν γουσ αρὶσῖΏ αΤττΑσ’. 
Ἱ- ἔιε διιὺσογἐμίῖοη ΟΙ1ΥΥ; Πρὸς Φιλιππησίους ΤΑ. 

κ .- τοῦ ᾿Αποστόλου οἳ ἴπε ΑΡροβῖ]θ Ὦ; Πρὸς Κολοσσαεῖς ΕΤ; Ἰαῦλου ἐπιστολὴ πρὸς 
Ἐολοσσαεῖς α; Πρὸς Κολασσαεῖς ΓΤτΑΥΓ. 

α{- Ἰησοῦ ἆθριιβ 1, 
το 6ο [116] Εαὔ16χ) ΤΑ. 

 -- καὶ αὐξανόμενον ]λὰ ΡΤΟΥΙΠΡ ΕΙΤΊΓΑΙΥ, 

Ἐν αν ΝΑ. 

1ΤΓΙΑΊΝ. 

08 1 ΤΑΔ 

1 χριστοῦ Ἰησοῦ ΤΤΓΤτΑΥΥ. πι ]ζολοσσαῖς 
ο --- καὶ κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ α[]τττΑπγ. 5 --- καὶ (1εαά 

τὴν έχετε νΠ]οΙ γθ Ἠάνε 1 1ΊτΑΝΥ. 3-- καὶ 4 ὑπὲρ Πτι. 
Ά--- Και ΙΤΤΤΑΥ. τηµων 

αᾳοᾶς, απᾶ: 



ΟΟΙΟΡΘΡΙΑ ΝΑ. 

ϱ Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς ἀφ᾿ ἧςἡμέρας ἠκούσαμεν, 
ΌΟν ποσο ο ἐλῖ» Αἱο νο «ποια ο ἆπγ ἵπ τνη]ο] πο Ποντὰ Γοξ Ι{], 

οὐ. παυόµεθα ὑπὲρ ὑμῶν πρυσευχόµενοι καὶ  αἰτούμενοι ἵνα 
ἆο πιοῦ οσπ596 36οΥ 5γοα αρχαγ]ης απᾶ αοκῖτπρ λα 

πληρωθῆτε µτὴν ἐπίγνωσιν τοῦ.θελήµατος.αὐτοῦ ἔν πάσῃ 
Σο πιΙΥ Ῥο β]]οὰ πνΙἩ πο Ἀπον]οᾶσο οἳ Ες ση] 1π αἱ 

σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι Ἀὑμᾶςὶ 
πνϊράσπα απᾶ "απᾶοτοἰλιιᾶαϊπςσ ᾖερίτιταα], 5το δτνα]]ς [91ος] "Ύοι 

ἀξιως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν Σἀρέσκειαν"' ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ 
πνΝογΤμΙ1γ οξτλο Τιοτᾶ ᾖ{ἴο αἲ] Ῥ]εαδίπᾳ, Ἰπ ΘΥΟΥΥ νγοχ]ς 1ροοᾶ 

καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι Σείς τὴν ἐπίγνωσιν! τοῦ 
Ὀνησῖπρ Εοτί]ι ἐγπῦς απᾶ Ετον ης ἀπίο ᾖτἴ]ῃο Ἐπον]αᾶρο 

θεοῦ" 11 ἐν πάσῃ δυνάµει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος 

1. 

| 

οἱ αοἆ πα αἱ] Ῥουνος ὮΤοῖηρ βιτοιρβίποπεᾶ αοσοτᾶϊπρ {ο 1ο παῖρηῦ 

τῆς-δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ µακροθυµίαν μετὰ 
3 ο Ἠῖ5 ϱρ]οιγ το αἲ] ΕΠάΠΤΑΠςΟ οαπᾳ Ἱοησεαβοτίησ πα 

χαρᾶς' 12 εὐχαριστοῦντες τῷ πατρί, τῷ” ἱκανώσαντι "ἡμᾶς! 
4ο: αινίηρ (μαπ]ς5 {ο ἴπο Ἐαίΐλεσ, πο πιαᾶρ "οοπιριζοπῦ 18 

εἰς τὴν µερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, 19 ὃς 
{ος πο Βἠατο οἳ {1ο ΙπΠεγϊταηςσθ οξ ἰπο εαϊπὺς Ἱπ ἴπο Ηβέ, πο 

ὑεῤῥύσατοϊ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους, καὶ µετέστη- 
ἀεΙϊγρτεᾶ Ἡβ. ἆτοπα ἴπθ αιἰποσϊῦγ οἳ ἀβίΊΠθΞΕ, απᾶ 1Τ8Ρ- 

σεν ᾽ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς. ἀγάπης.αὐτοῦ, 14 ἔν 
Ἰατεᾶ Γαβ]ϊπίο ἴπο' Ἐἰπράοπι οἳ ἴπο Ὀοπ οἳ Ἠῖς Ίοτο: πι 

ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν «διὰ τοῦ.αἵματος.αὐτοῦ,! τὴν 
Ῥ/λοιΏ Ὑύγθ Ἠπνθ τοάοπαρθῖοηπ  Ίητουρῃ Ἠϊ5 Ὠ]οοᾶ, 1μθ 

ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν' 16 ὃς ἐστι  εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ 
ΤΘΠΙΊΑ8ΙΟΠ. οἳ δἶηβ; πἩο ᾖ [πε] ἴπιαρθ οξ ἀοᾶ 1πο 

ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως 16 ὅτι ἔν αὐτῷ ἐ- 
ἀπν]ςῖν]θ, Ἠχβίροχπ οἳ α1] οχθα{Ίοῦ Ὅοσπαιβθ Ὦγσ ἍἨϊπι ποχθ 

κτίσθη τὰ πάντα, Ἀτὰ! ἔἓν τοῖς οὐρανοῖς καὶ «τὰ! ἐπὶ τῆς 
οχεαζεᾶ α]] ἰΠῖπρβ, {πο ἐπίηρς ἵπ {ἴηοθ Ἠεαβτοηπς απᾶ ἴΠμοίΠῖηρεβ Ἱροπ {πο 

γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες 
εασίἩ, 1ο τὶ»ίρ]θ απᾶ {πο Ιπτίςίο]ε, πλείπεγ ἴἨχοπος, ος 1οτάξηῖρς, 

εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι' τὰ.πάντα δι αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν 
ος Ῥτϊποϊραίῖθς, ος απαἰποχσ]εῖθ: αἲ ἴπ]πρ Ὁν ἍἉἨΠϊπι απᾶ {ος ἍἈἨϊπα 

ἔκτισται' 17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων, καὶ.τὰ πάντα 
Ίιατε Ῥοεπ οτεα{εᾶ, Απᾶ ἍἎθ 18 Ῥεέοτθ ο]], απᾶ αἳ έπῖησα 

ἐν αὐτῷ συνέστηκεν' 18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώμα- 
4 Ἠϊην 5αῦαῖςῦ. Απάᾶ  Ἅθ 16 πο ἸἨεαᾷ οΕίπθ οᾶσ, 

τος τῆς ἐκκλησίας' ὃς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ 
1πο αβδειλυ]σ; ὙὝὍπο [λα] Ῥερϊιππίπς, Ἀταίροτη ἍΊτοτῃ 4Ώ1οπς 

τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἔν πᾶσιν αὐτὸ  πρωτεύων' 
1πθ ἀεαᾶ, Ὅπαῦ “παϊσλύ ο /ῑτπ 5411 50Π1πρς πο ἍΠο]ᾶῖης ἴπε Πχδῦ Ῥ]ασθ; 

19 ὅτι ἔν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι, 
Ῥεοβιςδο ἵπ ἍἈἨϊπι “γα "ρ]ααςαᾶ 1911 31π96 3π]ποθς το ἄπναι], 

90 καὶ δι αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ.πάντα εἰς αὐτόν, εἰρη- 
απᾶ Ὁν Ἠα Το τεοομοῖ]θ 811 ἐπίπρ8 το δει Ἠανίπρ 

" . η ω ” ω ” 
νοποιήσας διὰ τοῦ ᾽αἵματος τοῦ.σταυροῦ.αὐτοῦ, δι αὐτοῦ," 
χηβᾶο9 ρθεδοθ Ὁσ Ἅᾖἴπθ Ῥ]ουά οξ Ἠ15 οςο58, [λα Ἠϊτα, 

εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 91 καὶ 
σ/ποῖΒοτ ἴἨθ ἐΠίπρς οπ 1ο οατίἩ, ος ἴἨθίμίηπρς η ἴἨἩθ ἍἨθΒτεηβ, Απᾶ 

ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ 
γοα 09ησ66 ἍὭΌὈοεῖπςρ ΑαΠεπαίεᾶ Ἀπᾶ ΕΠΕΤΩΙΕΒ ἀπ ταϊπᾶ 

5 ---ὑμᾶς ΘΤΤΤΤΑ. α ἀρεσκίαν τ. 
Σ -|- καλέσαντι καὶ οα]]θᾶ αΏᾶ 1. κ 5 ὑμᾶς Το τ. 
αὐτοῦ αΙτΊτΑπ’. ἃ -- τὰ Πτῖς, 

ὪὉ ερύσατο ττγ. 
ε--- τὰ [τ]τ[ττ]. 

621 
9 Ἐοχ ἐλῖα οπ115θ νθ 
π]νο, 5ἶπσο {ο ἆπγ Υνθ 
Ἠθηγά ἴ, ἆο ποῦ σ8π8Θ 
Μο Ῥταγ Του 7οι, απᾶ 
{ο ἀοθίχο (Ἠαῦ γο πιὶρΏε 
Ὃο Π]]οαά πι] 1μθ 
Ἐπιοτν]εᾶσο οἳ 5 τν 11] 
1π απ] τνκίοπι απᾶ 
αρἰτίθαπ] απᾷουςίαπᾶ- 
1πρ; 10 ἐπαῦτο παῖσ]πῦ 
πνα]]ς ννογίἩγ ο τ]1θ 
Τιοτᾶ ππῖο αἲὶ Ῥ]επδ- 
1πᾳ, Ὀοῖπςρ Ενα] 
ΕΥΟΓΥ ροοᾷ π/οχΚ, απά 
ἀπογρπδῖηπς ᾗἹπ Ὥἴπθ 
Ἐπουν]οῖρο οἳ οᾶς 
11 αἰγεπρβίποποᾶ τν 
αἲ] πι]ρης, βοοοτγάἶπα 
Το Ἠϊ5 ϱ]οχίοιας Ῥολνος, 
ππίο αἲ] ραβΐοτιοε πιά 
]οπσςαβοετῖπρ πν( 
1ογ{α]πεςε;: 12 σίτίπᾳ 
Παλ] ππίο ἴμο Έπ- 
{πος, π]ηῖσἃ Ἠα {1 πιπἆθ 
118 πισεῦ ἴο ο Ῥαι- 
ἔακεινς οξ {πο Ἱπ]ετίέ- 
Άηποο οἳ ἴπο ςαϊηίς ἵπ 
1ρηύ : 19 πο Ἠπίῃ ἆθ- 
1ϊνετοᾶ ας άἔτοπ 1π8 
Ῥουος οἳ ἀἄπτκησςε, 
απᾶά Παία ἐταπδ]αἑεᾶ. 
18 ἰπίο ἴπο ΚΙπρᾶοπα οξ 
Ἠἱ8 ἄεατ ῬοἩα: 14 ἵπ 
πνΏοτα Ὑθ Ἠατο τε- 
ἀαπιρίῖοηυ {βτοιρΏ 8 
ῶ]οοά, 6υεπ πο 1οΓ- 
βϊτοποςῬς οξβῖης: 15 πο 
15 {πο Ίπιαρο οἳ {πε ἵπ- 
ν]δῖρ]ο οᾶ, ἴπο Βτγεί- 
Ῥοτη ο ετοτγ οΓες- 
{ατος 16 1ος Ὦγν Ἠϊπι 
πνετθ α]] ἴΠίπσς «ϱΤο- 
φἰοᾶ, {παέ το ἵπ Ἠεημ- 
ποη, απᾶ τη ατθ 
1π θητίἩ, τἰδιυ]θ απᾶ 
1πν]5ἱρ]9, πνλθίἨος 
ἐ]ιεὴ ὂε Ίμτοπες, οἵ 
4οἱΙΙἨΙΟΠ5, ος Ῥεϊποϊ- 
Ῥα]1{108, ΟΥΓ ῬΟΝΕΙΒ: 
81] {ΠΙπρς σ/ετθ «ϱἵ6- 
αἲεᾷ Ὦγ Ἠῖπα, απᾶ 195 
Ἠΐτα : 17 απᾶ ηε 15 Ῥο- 
ᾷοτε α]] 1πίπρς, απᾶ ὮΥγ 
Ἠϊΐπι αἱ] τΠῖπρςβ οοἩ- 
ϐἶςίί, 18 Απᾶ Ἰο 18 
1ηθ Ἠεπᾶ οἳ 119 Ῥοᾶγ, 
το οἩιτοἩ: Ὕππο 1ν 
1πθ ὈῬεσιπηίηρ, ᾖ1Τ]ο 
ΏνειΏοτη ἍΈτοπι {1Ἠπθ 
ἆσαά; τηπέ ἵη α]]{λύιςς 
Ίο πα]ρ]ῖ Ώατθ {ηο ρτε- 
επαἱμθπςσθ,. 19 Έοχ ἵς 
Ῥ]επεεά {πε ΓΕαίᾖεγ 
Ὅπαί Ὦν Πῖπα που]ά αἲ] 
4α]τπεςς ἀνγε]] ; 20 απᾶ, 
ἨανΙὴπρ πιαᾶρ Ῥεπςθ 
τητουιρα ἴπε Ῥ]οοᾶ οῦ 
Ἠϊς οχο55, Ὁγ Ἠῖπα {ο 1θ- 
οοποῖ]ε α]] επίηρς απίο 
Ἠϊπαβα]ξ: Ὁγ Πίο, ᾖ 
8αψ, πηθίπες ἐ]εψ ὂθ 
Τηϊησς Ἱπ οθβτίΏ, ος 
1Πῖησ6᾽΄ 1ῃπ ἍἨΠεατοεη. 
2] Απᾶ τοι, ἴπαῦ νοτθ 
5ΟΠΙΕΙΊπθ αἱ]εηαῖοά 
Ἀπᾶ οπεη]ῖας Ίπ {ου 
παϊτπά Ὦγ ππ]ο]κεά νγοσ]εβ, 

5 τῇ ἐπιγνώσει Ὦγ ἴλε Κποπ]θᾶρθ αἲ.ττταΥγ. 
5--- διὰ τοῦ αἵματος 

{-δι αὐτοῦ Πτ. ᾿ 



ορ5 

σοι πουν Ἠπέἃ Ίο τα- 
οοπεῖ]εά 95 11 λε Ῥοῦγ 
οἳ Πῖς Ποπ (πτουιρῃ 
ἀοπί], {ο Ῥτουυπῦ τοι 
Ἰο]ς απά πι ]ηπιθαρ]θ 
Άπὰ πηχερχογοβΏ]ο ἵπ 
ΠΒ εἰσμῇ : 25 Το οοἩ- 
1Ίπιο Ἡί ἴπο {Επί 
Ετουπᾶεᾶ απάἁ εεε(]εᾶ, 
Απᾶ Όθ ποῦ πιοτεά δ- 
ΊνΑΥ Ίτοπι {πθ Ἱορφ οξ 
119 ποβρο], ΝΠΙυπ γο 
ΈΏαγε Ἠοατᾶ, απά πΥἩ]οὮ 
πνα8 ρτρασ]θᾶ Το Θ76Ι7 
οτεβῦιχε πΏ]σἩ ἵ5 υηπ- 
ἀ4ες Ἠεατοη; πΏΘΓΘΟΕ 
1 Ῥαυ] Απ πιβάθ Α 
παπ]νίος 

24 πιο που; τε]οῖσθ 
1η ΠιΥ 5αβοχίπρε 1ος 
ψοι, απᾶ ΕΙ] αρ ὑππῦ 
Ὑνπ]ο]ι ἶς Ὀεμ]ῖπά οἳ {πθ 
β{Η1οί]οπς οἳ ΟἨσῖςί ἵπ 
ΤὰΥ Ώ9ΡΙι Σο Ἠῖ5 Ῥοάγ”Β 
βη/ίο, ἩὙ/Π]οἃ Ἱ ἴπο 
ομμτοἩ : 25 πΠεγεοξ Τ 
ΑΏΙ πηπᾶθ Αα ΠΙΙΠΙΣίΕ5, 
βόέσοτάἶηρ Το ἴπο ᾱϊδ- 
Ῥοπβαίίοιᾳ οἳ ἄοά 
συΠῖοϊι {8 ρῖγεπ {ο πιθ 
Ίος τοι, ο 5114] {ο 
π/οτᾷ οἳ ἄοᾶ; 326 6υεπ 
{1ο πιγσείετγ ἹὙπΠπίοϊ 
Ἠαϊα Ῥεθι Ὠϊᾶ άτοπι 
Άμες Απᾶ ΤΟΠ Ρ6Πε- 
τα!ϊ]οΏ5, Ὀπέ6 που 15 
ὮΏιλάς Ὠπιαπ]{ο8δύ {ο Ἠ]β 
παϊηίς: 27 ἱο πολι ἄοᾶ 
πγου]ᾷ πιακο Ἐπογη 
πλαῦ {6 {με τίο]ες οξ 
Όλο ρ]οχγ οξ {Πῖβ πηνβ- 
ΜΕΓΥ ΑΠΙΟΗΡ ἴπο ἄοπ- 
6168 ; τυπίσὮἃ ἶς ΟἨγίςε 
1η του, ἴἨθ Ἠορο οἳ 
ΡΙΟΥ : 28 πποπι πο 
Ῥτεαοϊ, Υ/ΑΓΠΙΩΡ ΘΥΟΙΥ 
ΧΙΛἩΠ, απᾶ Ἅ{ἴεβοβίπρ 
επειγ πιπη ἵπ αἱ] 
πη]βάοπα; Ἅᾖ{(Πβῦ πο 
Την Ῥτοδεπῦ επνετν 
πηςπ Ῥεγεεοῦ ἵπ Οηγῖςε 
Πεειβ: 29 π]Ώετοιπίο 
1. αἷεο Ίαροισ, αἰτῖν- 
19ΠΡ Αοοοταῖτπρ {ο Πὶβ 
ποτ]ςίηρ,, τ’Ώίσα ποτκ- 
θ{] ἵπ πιρθταὶρ]ζ1]γ. 

ΙΙ, Έος Γ που]ᾷ ἐπαῦ 
Σο Κπεπ ἹπΠθῦ ρτεαῦ 
οοπβ]οί 1 παγοξοχ οι, 
Απᾶ 7Ο0Υ ἴποπα αἲ )] πο- 
ἀΐςοα, απᾶ ΤΟΥ 45 πιαΠΥ 
ἈἌθ Ἠβτο 1οἳ 8ΘεΠ ΤΙΥ 
Ταορ ἵπ {πο ΠΘμΠ; 218 
ὑπεῖτ Ἠοατίς πα]σΏί Ὀο 
οοπαξὀχίθᾶ, Ῥείπρ Κπὶς 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΒΙΣ. 1, ΠΠ. 

ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς. νυνὶ.δὲ ξἀποκατήλλαξεν" 9» ἐν 
υλά 3ννοτ]ςβ απγ]ο]οα, γεῦ ΠΟΥ Ίο τοςοιισ{]οι. πι 

τῷ σώματι τῆς σαρκὺς. αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτοῦϊ, παρα- 
Τηθ Ῥοὰγσ οἘ Π]8 Βο5Ἡ «Ἠτουβ]. ἀοιία, {ο Ῥτθ- 

στῆσαι ὑμᾶς' αγίανε καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώ- 
Βεπ{ γου οἱ απ ππθ]απιαρ]θ απά απϊπηρθπσλαΡ]θ νο ίοςθ 

πιον αὐτοῦ. 99 εἴγε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι 
Ἠΐπα, 18 Ιπᾶαοθᾶ γε σοπίῖΊπαρ τη {πο Σαῑ( Σοαπᾶςά 

καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ µετακινούµενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ 
Ἀπά Άτη, "Απά ποῦ Ῥεῖπᾳ Ὠιοτοά ΑΠΕ Ίτοπι ᾖ1πθ Ἡο9ρθ οἳ (19 

εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε, τοῦ Κκηρυχθέντος ἐν πάσῃ Ἰτφι 
ρ]αᾷ κΜάΐπαςε, πη]οἃ γθ Ἠθατᾶ, ὙπΠίοἃ πετο Ῥτοσ]αϊπιοαά ἵπ κα] τηπθ 

κτίσει τῇ ὑπὸ Μὸν οὐρανόν, «οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος 
ογθα [οι σγλα]οῖ [1] απάος Ἡθητε”, ο π]ῖοἃ Ῥεσβηιθ ω] 2Ραυ] 

διάκονος. 
βογτθαηπί, 

ἓν τοῖς. παθήμασίν Ἔμου! ὑπὲρ ὑμῶν», καὶ 
ΤΥ ΞΙΠΘΓΊ1Ρ8 40Ο: τοι, αμᾶ 

ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ χριστοῦ 
1απι Π]]πσ πρ λα σνἩὶοα Ἅᾗψ ρομὶμᾶ οἳ ἴπο ὑχ]ρα]αίίοπα οξίπο Οπτὶδε 

ἐν τῇ.σαρκί-µου ὑπὲρ τοῦ.σώματος.αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκ- 

24 Νῦν Ἀχαίρω 
λἱοπ, 1 πι τε]οἰοῖπῃ 1π 

1π. παγ Ώεεῃα 1ος Ἠ]8 Ῥοάγ, πιο ἵ «πο 4ξ- 
΄ τ η , ] ι / Γ ῃ ᾿ 

κλησία' 26 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος - κατὰ τὴν οἰκονο- 
βεπαὈ]γ: οἳ ππἰση. "ΏθοβΠιθ 1 βθτναΏί, αοοοχάἰΙρίο {πο αἀπιϊπῖδ- 

µίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν µοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν 
ἔτι θ]οη οξ ἄοᾶ πλπῖσ] [18] µμρίγοπ πιο Μοπθαχάβ οι ᾖ1οσομρ]είο {9θ᾽ 

λόγον τοῦ θεαῦ, 26 τὸ µυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ 
ποτᾶ οἱ ἄοᾶ, πο  πγείθν ΤΠ 8 Ῥεεη Πἰάήοι Ίτοηι 

τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, Ινυκὶ' δὲ ἐφανερώθη 
ΠΡΘΒ Απᾶ Ίτοπα Ρεπεχα!ίοΏ”, ὮὈμῆῦ πού ΤΕ πιαᾶὸ πιαπ]{εςῦ 

τοῖς. ἁγίοις αὐτοῦ" 97 οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι Ἀτίς 
{ο Πὶ9 ϱαἰηίβ; το π]ποπι 3αἱᾷ δυη]1 α1ᾳοᾶ ἴο πιακθ Ἰποπαι ππαῦ 

ὁἳ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ. μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔ- 
119 χιοΠθ οξίπθ βἰοιγ οἳ {π18 ταγα{οιγ [Ατθ] 8Ώιοησ {πο τπῃ- 

θνεσιν, "ὃς! ἐστιν χριστὸς ἐν ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης' 28 ὃν 
11οπς, ππἰοαι 8 Οµτὶ! ᾖἹπ τοι ἴπθ Ἰορθ οξ ρ]οι: ποσα 

ἡμεῖς καταγγέλλομµεν, νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον, καὶ 
1νθ ΒΠἩΟµΠοθ, ” αἀπιοπὶθηίπς ΘΥεΙΥ τηΒΗΩ, απά 

διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παρα- 
{οποΏίπρ θνειτ ΥηΛΏ 1π αἱ π/]βᾶοπι, Ίλαῦ ᾖὙπε πΙΒΥ 

στήσωµεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἔν ἆχριστῷ ΟἹ]ησοῦ. 
Ῥτοξθηῦ 676ΣΥ ηδη Ῥοχ{θοῦ 1π  Ομτῖε 16818, 

29 εἰς καὶ κοπιῶ, ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαι 
Ὑποτεμπ{έο αἶθο 1 ]πνοις « αἰτίνίηᾳ Αοοοχα!ῖπρ ἴο Ἄγιοτκ]ηρ 

αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάµει. 
αἨίς  πΠΙοἩ ΨΤΟΓΚ8 1ηΠ 1Ἱθ 1η ἍῬΡΟΠΟΓ. 

9 Θέλω.γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω Σπερὶϊ ὑμῶν 
Έος 1 ΙΡ Ὑτοι ᾖἴο]κποη Ἠον Ρεοιῦ οοπβῖοῦυ Ἰ Ἠατο 1ος οι, 

καὶ τῶν ἐν ἁλαοδικείᾳ,' καὶ ὅσοι οὐχ.-ἑωράκασιν! τὸ πρόσω- 
πα ἴποδο 1π 1,αοᾶϊοεα, ΑΠᾷ ΒΒ ΤΙΛΏΥ 38 ἍΆἨμτο ποῦ βεθα 14409 

πόν µου ἓἔν σαρκί, 3 ἵνα παρακληθῶσιν αἱ .καρδίαι.αὐτῶνν 
την Ἱπ ἍὮἨΒεβας 186 ταν Ῥθ οποοιτθροᾶ {λαῖσ Ἠθυτίβ, 

Β ἀποκατηλλάγητε πθΓθ σε Μεσοπηοϊ]εᾶ τ,, 
Κ-. µου (γεαᾶ ἴπθ ΒΙΠΕΥΙΠΡΘ) ΟΙ ΤΙΤΑΝ. 

ο.-- Ἰησοῦ ΑΙ. ΤΊτΑΥ, 
1ΤΤΓΑΥ. 

Ἀ ὅ ΓΓΑ, ορ 
εὁρακαν τ. 

Ἀ -- Γαὐτοῦ] (γεαά Ἠ1δ ἀθαί]ι) 1. ασ τῇ 
| νῦν ἹτττΑ. πα Τί τὸ ΤΤΤΤΑΥΓ. 

Ρ ὑπὲρ ΙΤΤΙΑ. ἃ Λαοδικίᾳ Ἱ. Σἑώρακαν ΙΠΙΑΝ 



ΠΠ. 6ΟΙΟΒΒΙΑΝ ΑΣ. 

"συμβιβασθέντων! ἐν ἀγάπῃι καὶ εἰς πάντα πλοῦτον' τῆς 
υοἱηρ Κπὶὺ ἑορθί]ες 1η οΥθ, Απᾶ ᾖἵο 81] χ]οηθα οἳ ἴπθ 

πληροφορίας τῆς συνέσεως εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου 
11 µ»5Ιχαποθ οἳ απάοχείαπαῖπᾳρ; ο [1199] Κποη]εᾶρο οξἑτἹθ ἍἉἨΠιγδίειγ 

- - Ν ῃ Ν - ” ὁ στ Γ 

τοῦ θεοῦ Ἱκαὶ πατρὸς καὶ τοῦὶ Ὑχριστοῦρὶ ὃ ἐν ᾧ εἰσιν 
οξ ἄοὰ απᾶ ο [υπο] Εδίμος απᾶ οξίπο «Ομτῖος; Ὦν ὙλίοἩ Α1Θ 

πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ Ὑτῆς' γνώσεως ἀπόκρυ- 
8] ἴηθ ἰχθαβασοϐ οἱ πδάοτα απά οἳ Κποιν]εῖρο Ἠ]ᾶ, 

φοι. 4 τοῦτο.δὲῖ λέγω, ἵνα "μὴ τιο' ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν 
Απά ὑπ 147, ἴλπαῦ ποῦ ΘΠΥΟΠΘ Του ΏΙΑΥ Ῥερυ]]θ. υλά 

πιθανολογίᾳ' ὅ εἰγὰρ καὶ τῷ σαρκὶ .ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ 
Ρεγ»ιᾳβῖπθ ΑροθοἩ, Έοχ Εξ Ιπᾶςθᾶ ἵπ ἴΠθ ΆΏθδι 1 απ βρβθΏῦ, γεῦ 

ουσ 1η αρἰτὶ ΠΠ τοα απ, τε]οίοίπᾳ Επᾶ βΑεθῖπᾳ οτᾶσθς, 

καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς χριστὸν πίστεως ὑμῶν. ϐ6 ὡς οὖν 
Φηᾷ ἴἩθ ἍΒΓΠΙΠΘΒΒ Ἡπ δοητ]οῦ αοὲ Ίγοιν 3Εα1{Η. Ας ΙΠΕΧΕΕΟΓΘ 

παρελάβετε τὸν χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ περιπα- 
Ψο τοσθἰίγεὰ ᾖ{ἰπο Οπτεῦ, φεβαβ ᾖἵἴπθ ἍὭἸΤονᾶ,. π.δ Ἠϊπα ννα]]ς, 

τεῖτε, 7 ἐῤῥιζωμένοι καὶ ἐπρικοδρμούμενοι ἐν αὐτῷ, καὶ 
ἨαγΙπρ ὮεθἨ τοοῦοᾶ απᾶ Ῥεῖηρ Ῥι]υ αρ 1π  ἍᾖἈἨΠϊπι, απᾶ 

βεβαιούμενοι ἐνὶ τῷ πίστει, καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες 
Ῥεΐης οοπβγπιθᾶ  ᾖἹπ ἴπθ 2ΞΑΤΠ, ΘΤ6Π 88 ο πετ Ἰβαρηῦ, αρουιπᾶῖηρ 

Ῥὲν αὐτῇ' ἐν εὐχαριστίᾳ. 
19 1 πα ἐΠαπκαρ]νίηρ. 

8 Ἠλέπετε µή τις «ὑμᾶς ᾖἔσταιὶ ο συλαγωγῶν 
Τα]κε ἨἌεθᾶ 1εβῦ ΄Απγοπθ "γοι "ποτ "Αμα]Ι 3ρθ πο “πια]κος 7η 3ρτογ 308 

διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἁπάτης, κατὰ τὴν παρά- 
{ηνγουρ] ῬΠΙΙΟ5οΡΗΥ απᾶ οπαρἰγ ἀεοεῖε, βοοοτάϊῖπρ {ο ἴπθ 1χ8- 

» πα .. ο ] Ν 
δοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ» τὰ στοιχεῖα τοῦ κάσµου, καὶ 
ἀϊὑ]οι. ΟΕΤΙΘΗ, Βοοοχά1ηρ ο ἴἩο οἸθπιρπίς ΟΕ ἴἩοθ ποτ]ᾶ, απᾶ 

οὐ κατὰ Χριστόν’ 9 ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα 
ποῦ ποοοτάϊἰπρίο ΟΗτΙΗ, Έοχ ἵπ Ἠϊπι ἀντε]]8 81] πο {πες 

τῆς θεότητος σωματικῶς, 10 καί ἐστε ἔν αὐτῷ πεπληρωμένοι' 
οξ{πθ οἀπομᾶ Ῥοδἳ1σ; Ἀπᾶ γο ατο Ἅπ "Πῖπα αροπυρ]οῦθ, 
ἀ- "2 : « ᾿ ΄ ο) ”- ο.) ΄ αι 1) στ 

ὅσὶ ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας' 11 ἐν ᾧ 
ππο ἡᾖ ᾖἵἴπθ  Ἠελά Οἱ αἱ] ριϊποϊραΠίψ Απᾶ ααὐΠοτίίγι ἵπ π]οπι 

καὶ περιεµήθητε  Ἠπεριτομῇ ἀχειροποιήτῳι ἐν τῷ ἁπ- 
8]πο σθ πετθ οἰχοιπαρίβεᾶ πμ οἰτοαπιοϊίοπ πιοῦ πιβᾶθ Ὦγ Ἠαπᾶ, Ἱπ ἴπο Ῥριαί- 

εκδύσει τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν! τῆς σαρκός, ἐν τῇ περι- 
απηπροβ οξἑίπθ Τοᾶγσ οἳ 118 Ὀτιτ] ΟΕ ἴΠθ ἍΒΕ5Η, π ἴλο οἵτοιπι- 

τομῇ τοῦ χριστοῦ, 13 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ [βαπτίσματι"! 
οἵδίοἩ οΕ ἴπο Ομτῖαῦ;, Πανίηρ Ῥεοῦ Ὀυγκεά ση (Ἡ Ἠϊπι ᾖἸπ Ῥαρίϊαπι, 

ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἔνερ- 
1 πἩ]οΙ αἶδο 70 ποσο τβ]ςθᾶ ΜΗ [Πῖπα] {λτοιρἩ [πο Σα] 6] ο ἴΠθ τνπου]κ- 

γείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ ἔτῶν! νεκρῶν. 
1πρ οξ ἄοᾶ π]ο χῖςθᾶ Ἠϊπα 1τοπα ΑΠΙΟΠᾳ 1μθ ἀεπᾶ. 

19 καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας Ἀέν' τοῖς παραπτώµασιν καὶ τῇ 
Ἅπα τοι, 34θαᾶ ρεϊπρ ὮἹηπ ΟΘΠΟΘΒ Απᾶ Ίπ τηθ 

ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρξὸς ὑμῶν, Ἰσυνεζωποίησεν! Κ σὺν αὐτῷ, 
πιοϊτομιωοϊδ]οηἨ οἑ γουχ ΠοβΗ, Ἡ9 αι]οκεηθᾶ {ορθῖ]Ἡθς πα Επ, 

δ05 
ἰορθίμος Ίπ Ἴονθ, ππἁ 
πη{ο α1] τίομθυ ο ἴπθ 
Συ]] ΑΒΒΙΤΑΊΙΟΘ οἳ ππ- 
ἀετραπᾶΙἩα, ἴο 1πθ 
Βο]ςπου/]εᾶροπαθπέ οἳ 
11θ πιγοῖθυν οἳ ἄοά 
Απά οἳ 1μθ Ἐαΐπος, απιᾶ 
οἳ Οµτ]ςυ; ἃ ἵπ ν'ηόπα 
8χ6 Ἠἱᾶ αἲ] ἔμο ἔτει- 
Β1Γ68 οἳ νηδάοπι απᾶ 
Κπον]εάρο, 4 Απᾶ ἴΠῖβ 
1 8.7, Ἰέδῦ ΑΠΥ ΤΙΔΠ 
ϱποια]ά Ῥοριί]θ τοι 
πα οπηΜ]οῖπρ Ἱνοτᾶβ, 
5 Έογ ᾿ ἴποιρῃ 1 το 
ΒΌ56ΠΡ 1 {Π9 Πο5Ἡ, τοῦ 
ΑΠ Τ ννΙῦῃ γοι ἵμ {πθ 

, ος εσας .- , ς , ΡΟΗ ἃ , βρἰτϊ6, 1ογίΏρ απᾶ Ῥε- 
πγνεύµατι σὺν ὑμῖν εἰμί, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν, Ἡ οἰάϊπρ γοις οτἀστ, 

Απᾶᾷ {πο 5ο ξα5ίποββ 
οὔγοιτ Εα1τῃ ἵπ ΟἨτῖςῦ. 
6 ΑΑβ΄ Το Ἠατο {ΠεΓθ- 
4096 τοσοοϊγοαᾶ ΟἨτῖςῦ 
168118 ἔ]ιο Τ,οτᾶ, 50 πγα]]ς 
 Ίπ' Ἠΐπι: ἤ7 τοοῖεᾶ 

απᾶ ῬαἩ1 πρ ἵπ Ἠϊπι, 
Ἀιᾶ Αἴαρ]ρηθᾶ 1η ἴἨθ 
Σα19Ἡ, 98 Υθ Ὠαγο Ὄεεν 
ἑααρηῦ, Αροιαπᾶἰπρ 
Ἰλεταῖπ γη ὕπαπ]β- 
Εἰνίῃρ. 

8 ΈΒθπβτο είν απν 
πηβπ ερο!]γου ἐλτοιρῃ. 
ῬΗΙΙΟΒΟΡΗΥ απά τναῖπ 
ἀθσαῖζ, αξίες ἴπθ ἵτα- 
ἀῑπίοη οἳ ππεπ, αξ- 
δες ἴμο χαάϊπιεπῖς ος 
τηο πνοσ]ᾶ, απά ποῦ 
βΕύος ΟΩχὶς6. 9 Ἐου ἵπ 
Ἠῖνη ἀπιε]]οίι Αα] (πθ 
Σ1ἱΠθ9ΞΒ οἳ ἴΠθ οά- 
Ἠρθβά Τοᾶ11γ. 10 Απᾶ 
τς 819 οοπιρ]είο 1π 
ἶπα, σΥΠίοἩ 19 τΠο Πεβᾶ 

Οἱ α1] Ῥεϊποίϊρα1ογ απᾶ 
Ῥοινθυ: 11 ἵπ ννηοπα α]- 
8Ο 7θ 4τθ οἰχοαπιοῖςοᾶ 
πνἩ ἴπο οἰτραπιοίνῖοἨ. 
πιαάρ νποαῦ Ὠππᾶς, 
ἀπ ραθθῖηρ οϐ {Πε Ῥοᾶν 
ΟΕ {19 8ἱΠ5 οξ 119 ΒοςἩ 
Όγ ἴπο οἰτουαπιοϊρῖοη ος 
Οητῖςε: 12 ατ]εᾶ στ 
Ἠΐπα ἵπ Ὀαρίίαπι, πΏεχο- 
11 15ο Ὑθ αΓθ ΤΙΒΕΠ 
πσνΏεὮ Πῖηι ἐπτουρ]Ώ 1ηθ 
ΣΑΙἴΏ οξ ἴπο οροχαΏ]οἩ. 
οξ ἄοά, Νο ΠαιΠταῖς- 
εᾱ ὨΙπλ Έγοπη ἴμθ ἆομᾶ. 
15 Απᾶ τοι, Ῥοῖπρ ἀθρᾶ 
1π Ὑτοισγ 88 απᾶ 
9]θ μοϊγουηιοϊδίοΏ οἳ 
ους ΠθρΒ, Ὠπίπ Ὦθ 
αιἹοκοπεᾶ  ἍἈ{οροΐπες 
να Ἠϊπι, Πα ν]ηρ Εος- 

το ο τς ο ο ο ο  . ο ὃὃ ὃ ὃ ὃ  . ο... οι ο μι ο ο ο ως, 

5 συµβιβασθέντες 6ΙΤΤΤΑΤΓ. 
καὶ τοῦ (γεαᾷ [ονεν] ΟἨτὶς0) αμτττΑγν. 
π[τιλ]. Σ μηδεὶς ΙΤΤΤΑΥ. 5--- ἐν (γεαὰ τῇ η Γμθ) εττη[Α]. 
ε ἔσται ὑμᾶς 1... 461. 6 ---- τῶν ἁμαρτιῶν ΟΙ/ΤΤΙΑΥΓ. 
(ει |111ε|) στ[α]πν. Ἀ --- ἔν (γεαᾷ παραπ. 1η οΆειωσθς) τητ. 
κ -Ι- ὑμας οι Ι1ΤιΙΑΥΓ. 

π.---χριστου 6Α. 
ἐπᾶν (-Γ τὸ ἴπο α[τε]νγ) πλοῦτος 1 ΤΤτΑ νγ. 

α--- τῆς ΗΤΤΑ. 

{ βαπτισμῷ Ττλ. 

| συνεζωοποίησεν ΟΙ ΤΊΤΑΝΕ, 

σ--- καὶ πατρὸς 
} --- δὲ αιιᾶ ος ταν 

--εν αυτῃ Ίτι[Α]. 
6 -- τῶν 



σρ4 ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ. Π. πι. 
ο Φέτ. ο ον χαρισάµενος ἡμῖν! πάντα τὰ παραπτώματα’ 14 ἐξαλείψας. οατ ἴλο Παπάντίδίης Ἠατίπρ Σοχρίγεπ. Τ] 91] Όρο οΏθποθι; Ἠατῖτηρ Ὀ]οίεοὰ οαξ 

Η 3 ε ” -” ΄ οΕ υσάἵπηποες Ελαία τὸ Καθ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγµασι», ὃ ἦν ὑπεναν- 
ο Γ] 

Ἀϊπεί Ὁς, π]ΙοἩ τνας .. ἡ ο. Το τε, απᾶ ο "Αβαἰποῦ Ἠαπάπαϊήπρ Ίπ ης “ἀΘοίθθ, ἍὙ]]οἩ πα αἄτετοθ 
Τοοῖ1εοπῦ οξύλοπασ, τίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ Ίρκεν ἐκ ὔ μέ ; ος 17οπξ ο ἳ ; ἂ ϱ τοῦ µέσου, προσηλώσα 
μπα σον οτβ, Απο 1 θἨβ8 ἔαΚεπ οπῦ οἳ {1θ αν) ες πικλοᾶ 15 απά Ἠανίπρ εροϊ]- ας Εε σε » , ν ῃ οὰ ῬεϊποϊραΠίεα απά αὐτὸ τῷ σταυρῷ, 15 ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ερ σα ος 16 Το ἴΠθ οΓ0Ρ8; Ἑρπίπρ αὐτιρρεαᾶ (πο. ρεϊποϊρα]]ξ]θἝ Απᾶ 19 

σσ ο α) [ιά ΄ , ἑπ]απαρβῖηᾳ ογες ἔποα ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἓν παῤῥησίᾳ, θριαμβεύσας Ίπ ἶτ, Ἀπυποχ]θ, θ ταλᾶθ , ΠΟΥ’ Γοῦ ἔλθπα] Ῥαρ]σ]γ, 1ραάίπρ ἐπ ὑπάπαρΕ. 
αὐτοὺς ἐν αὐτῷ. 
Ένρω  ἵπ 1, 

Ἱδ]εποπιαπίπτο. 168 Ἰὴ οὖν Ἅτις ὑμᾶς κρινέτω ἓν βρώσει πἢ! ἐν πόσει, ᾶοτο Ἰπᾶρο απ ἵπ 
Σηοβξ, . ο. ιιᾶς, ος 3Νοῦ “ἼΠοτθξοσθ “ΑΠΥΟΠΘ “ύοα 366 Ἱπᾶσο ἵπ  πιοαξ ος η 
1 -. Ἆ , ω Ἆ , 
ο πο ας πο ἢ ἓν μέρει ἑορτῆς ἢ "νουμηνίας! ἢ σαββάτων' 17 οἅ! ἐστιν 
1ποΟπ, ος οἳ ἐπο εαἩ- ΟΣ 4π χθβρθού οἳ Σθαθῖ, ος ἨΘΥΥ ΤΙΟΟἨ, ΟΣ βαὈραίἩς, πΥἩΙςἩ Άτθ 

Ἐν νι λλρες σκιὰ τῶν µελλόντων, τὸ.δὲ σῶ Ῥτοῦ! χριστοῦ. 18 µη- 
ἔο οοπιο; μέ {Πο Ῥοᾶν 3 5ΠἩαᾶοιπ οἳ ὑπίπρς ὕο οοπιθῇ Ταῦ ἴπο Ῥοᾶγ [1] οξέμο ΄ Οµε]εί, 3Νο 

5 οἙ -- εν Ὃ δεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θελων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ 
νο αν οπτα 15 οι 3οπο ἔγοα 1]οῦ” ἀεετατᾶ οἳ ἐΠθ ρε, ἄοῖπρ [ΠπἱΕ] 1 ἵπ ἨῬαπα] ο απᾶ 

απέασσ ἨππαϊΗζν απᾶ αθρησκείᾳ! τῶν ἀγγέλων, ἃ Σμὴ! »ἑώρακενὶ ἐμβατεύων. 
πνοσςμ]ρρίπᾳ οξαπροῖς, ποχεήρ, οξ {πο απρεῖς, ἰλίπρς «γΥἨ]οἩ μι 5µ9 λε 8βρεπ Ἠπίταᾶϊπρ ποιο, Ππίχιαϊηπς πιο πο , ; Ὃ ππομῶς Ξ 3 εο ς με» κό 
Όπβο ν]ῖοἩ ο Ἰαία εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὺς τῆς.σαρκὸς αὐτοῦ, 19 καὶ οὐ 
Ἐν ανν, ος παπι ραβεάαπρ , Ὦν τα πιπᾶ οἳ Π]ς Βος!ι, Απᾶ ποῦ 

19 απᾶ λού Πο]άἸηε έν κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἀφῶν 
ο λανης ο η] Πο]άϊπρ Ξας5ὐ 1ο Ἠραᾶ, τοτΏ πνἨοτα ΑΙ ᾖπο ἸῬοάσ, Ὦ {ο οἰπίβ 

9 οᾶσ ὃν ᾗ ς : 
Ῥαπιᾶς Ἠρτίηᾳ ποπείςι- καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ ἱσυμβιβαζόμενον,! αὔξει 
ππεπί ταἰπ]εῦρτοᾶ, απᾶ απᾶ Ὦβπᾶβ Ῥεΐτπρ εαρρ]εᾶ βπᾶ Ἐπὶῦ ῥορείμοες, 1ΠςΓΘΑΞΘΒ 
Κπῑῦ ἑορείἨες, Ίπογθβε- ι ν ο α 
εἰ πι Ίο ἵποτοβερ τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ. 
οἱ ἀοᾶ. "πι π] {πο Ίποχειςθ οΕ οᾶ. 

20 ὙΠιοτοοθ1έηο 320 Βίὶ Τοῦν' ἀπεθάνετε σὺν "τῷὶ χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων 
99 ,ἄραᾶ σι Ομσῖς Τε πει το ἀϊθᾶ πι πο Ομ Ἅἆτοπι πο Ἅκοἰεπιοπίς 

ρα μην ως Τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν  κόσμῳ δογµατί- 
ἐποιιρᾶ Ἠπνίηρ ἵπ ἴπο οξ ἴπο πνοι]ᾶ, πἩν ας ἲξ α,το Ἂπ [ύιθ] ποτ]ᾶ ἄο γε βαΏ]θοῦ γοιτβοΙτοΒ 

ποτά, ατοσορπΏ]ροῦτο γεσθε:Σ 9ἱ Μἠ.ἄψη, μηδὲ γεύσῃ, μηδὲ.θίγῃς" αϊ 1 
απ ἄσ λα ο δν 19 ἄθοχεθα 2 που παβγεβί ποῦ Παπᾶ]ο, Τμοι πιβγοξύτιο ὑαςίς, μου πιργθβῦπιοξΆοποῖι, 

Βούτ  πΠΙοὮ ΑἼμτο 399 ἅ ἐστιν πάντα εἰς.  φθορὰν τῇ ἀποχρήσει κατὰ 
ώς ν αξίοσ ἐἩθ σοπι- (ΠἱοἩ ἔπῖπσι ατθ αἲ] ππ{ο οοιταρύΊοη 1Π υπο πδῖης,)  καοοοτᾶῖηπαρ {ο 

ππαπαπιρπῦς απᾶ ἄοο- Τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων".Σ 99 ἅτινά 
ο συ μα οσα, ο. 
εἶοιν οἳ Ἠ]κάστα ἵπ ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἓν Υἐθελοθρησκείᾳϊ 
Ὃ πο ατα παρω σος Α1θ Ίρπ 3ΆΡΡΘΑΣΑΤοΘ Ιπᾶθθᾶ "Ἠβτίωηρ οξ πηκᾶοπι μ Ὁ το]απίβσΥ ποχθΏὶρ 

, 

οξ ολο Ῥοᾶγ: πού δι καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ Ἀ"ἀφειδίᾳὶ σώματος, οὐκ ἐν 
ΒηΥ ΟΠΟΙΓ ε Θ αὰ ᾱ ἃ ἆ παίαρτις ος ο Βει] βηᾶ Ἅ υπο τγ Απᾶ πηπςρατῖηρ ὑτθαίταεπί οἳ [1Π6] Ῥοῦγ, ποῦ ἵπ 

τιμ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς «σαρκός.ξ 
«ΤΠ. ΤΕ ο ποπ Ὦθ «Ἠοποις 1 Ξοετβαῖτπι {ο  βαἲς[αοβῖοπ οξ{μοθ Βθξ, 

τῖσεπ πα Οµτ]Αῦ, 5εεῖς , - , ... - ι » » 
ἴμοεο ἠλίπρα μίλα «ϱ Ῥί οὖν συνηγέρθητε τῷ χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, 
αὔΌοτε Ὢπετο ΟἨτ]εῦ ΤΕ ἴΠεχεξοχθ Ὑθ πποτο τβ]βεᾶ νι Ομτῖε, 340ποΣΜμΐηρε “.Ώοτο 'βθοῖς, 
ΕΙ θίευι οι πο τὶρηῦ ἃ , . ῃ μ - αν : 
Ἠωπᾶ οξ οᾶ. 9 Β9 οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἓν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήµενος 
ψοπς αΠΏθοίῖοιη ϱΟΠ πηθγα ἴπο Οπτὶςί 18 3ρ0 [31πο] “τὶρΏύ “Παπᾶ  δοξἸᾳοᾶ Σο µπρ: 
)η1 |] . Ιή » ω ον ω , 
ον τα ορ ο πὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. ὃ ἀπεθάνετε 
8 ἘοΥ 79 810 ἀοβᾶ, απᾶ 31ῃθ19(ΠηρΒ 1190οτο Ἀπιιπᾶ, Ἅτποῦ {πο (Πῖπρε ο {πθ θβτίἩ- 3γο 3ἀϊεᾶ 

1 ἡμῖν τοι Ε. τη καὶ αηπᾶ Αα. Ἡ νεοµηνίας ΙΠτ. 951Α. Ξε τοῦ (γεαᾶ οἳ 0Ἠτ1Ρ8) απ. 
4 θρησκία τ. τ--. μη (γεαᾷ ἐμβ. 'Βὐμηάιηρ "οπ) [1]τττΑ. : ἑόρακεν ΤΑ. ᾽ ἴσυν- ΤΑ. 
ν-- οὖν ΟΙ ΤΤτΑΥΓ. δ.-- τῷ ΕΙΠΤΊΤΤΑΤΓ. Σ (οπέῦπιε φιωεείζοη ο οπᾶ οἵ υεγΛε 91 αν’, ἴο επ 
ϱἵ 06)/8ὲ 29111 {ο εχιᾶ ο) υ61/86 ὃ Α. Σ ἐθελοθρησκίαἹ. ᾖἆΣΓ[καὶ]]. 3 ἀφειδείᾳ 1, 



ΠΠ. 6ΟΙΟΡΒΙΑΝΡΒ. 

άρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῷ χριστῷ ἐν τῷ θεῷ' Ἡ ἃ ν 
ζω βπᾶ γοιτ 149 Ἐρβ Ώθ0ς. Ἠἷᾶ π πο Οτι οάᾶ, 

4 ὕταν ὁ Χριστὸς  φανερωθῦ  ἡζωὴ Ῥἡμῶν,! τότε καὶ 
μοι ἐπο Ομ πι 99 δππαπὶζθβυθᾶ Σουςσ 3149, 1ηθη Ἅἀἶδο 

ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἔν δόξφ. 
ο  πὶ Ἠἰπαῦ ΑΙ] Ὦο πιρπὶξεβίθᾶ 1π ΡΙΟΣ7. 

ὃ Νεκρώσατε , οὖν τὰ µέλη αὑμῶν' τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, 
Ῥαῦ ἓο ἆθαίῃ. Βιοτοξοχθ 3ππθπαΏθτβ Ἴγοις ἨΛΙΟἨ [β1θ]οῃ Τμ θυσία, 

πορνείαν, ἀκᾳθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν,. καὶ τὴν 
ΕοτπΙοβ/{1οἩ, ἨπΠΟΊΘΕΏΊΘΡΒ, ΡΒΒΡΒΙΟΗ, 3ᾳοδῖτο αρτ]], Απᾶ 

πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, ϐ δι ἀδ! 
ΡΟΥΘὕΟΜΑΠΘΕ Ὑηϊοι ᾖΒ 14ο]αχγ. Οπ Αοοοαπῦ οἳ π]Ἡ]οι ἐπήπρε 

ἔρχεται «ἡ! ὀργὴ τοῦ θεοῦ Ιἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας"Ἱ 
ΟΟΙ1ΠΘΒ 119 υταῖἩ οἑ ἄοᾶ προιπ Ἅ{πθ ΒΟ0Π8 οἱ ἀἱδορθάᾶίεποθ. 

7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσᾳτέ ποτε ὕτε ἐζῆτε ἐν 
ΑπΠΟΠῃ ΠΊΟΠΙ 8ΙΒΟ 7ο ππη]κκθά 0Π066 ἩΝΠΘΗ Υθ πετθ μνπρ 1π 

ΡαὐτοῖςἹ 8 νυνὶ.δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ.πάντα, ὀργήν, 
ενος ΜΠΙΠπρΒ, ᾽ Βυϊποτ, ρα ο 8ο 7θ, αἱ] [μρ56] 11πρΒ, ὙταίἩ, 

θυµόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόµα- 
Ιπᾷἱρηα/[Ιο”, 181109, Ὁ]α5ρηθπαγ, ᾷοα] Ἱηηρααρο » ουῦ ο 3παοσίἩ 

τος ὑμῶν. 9 Μἠ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν 
1γουχ. ὃν Ώο ποῦ 1θ ἵο οΠ6 ΑποΐἩος, Ἀπτῖπρ ραί ο τπθ 

παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν.αὐτοῦ, 10 καὶ ἔνδυσά- 
ο]ᾶ ΤΩΒΊ. πια Ἠ]8 ἀθεεᾶςβ, Ώηᾶ Πατῖνρ 

µενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ 
Ῥαΐ οη ἴΠο ποη ἍᾖΌ]παῦ [18] Ῥοῖπρ τοποπθᾶ Πίο Ἰποπ]οᾶρο αοοοτᾶ(πρ ἴο 

εἰόνα τοῦ.  κτίσαντος αὐτόν' 1] ὅπου οὖκ-ἔνι 
[Πο] Ίπιαρο οξ Ἠϊπι πο οτοβίθά Πῖπι: π/ηοτο 1Ἠετο 15 ποῦ 

ἛἝλλην καὶ ᾿Ιουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, 
γθοὶς απᾶ Ζεπ, οἰτοιχποϊβίοι αχιᾶ αποϊτοιπιοφδίοῦ,  Ῥατρητίαη, 

Σκύθης, δοῦλος, Ἡ ἐλεύθερος' ἀλλὰ Ἱτὰ" πάντα καὶ ἐν πᾶσιν 
Βοσίβίαῃ, ἹῬοπᾶπιβη, 21θθ: τας 5β]11 "μ]πρβ Σαπᾶ οἷπ ᾖΤα]1 

ριστός. 
[41] ια, 

19 Ἐνδύσασθε οὖν, ὧο ἐκλεκτοὶ Κτοῦϊ θεοῦ, ἅγιοι καὶ 
Ῥυῦ οἩἨ. ΤἨΕΙΘΡΟΥΘ, 88 ε]οοί οἳ ἄοᾶ, ἍἨο]γ ΄ απᾶ 

Ἠγαπημένοι, σπλάγχνα Ἰοἰκτιρμῶν,'! χρηστότητα, ταπεινο- 
Ῥε]οτεᾶ, Ῥοπθ]β ΟΕ οοΠΙΡΗΒΡΙΟΠΒ, ΚΙπάΠΘΡΒ,. -Ἠαπηῖ- 

φροσύνηνι "'πρᾳότητα,! μακροθυμίαν' 19 ἄνεχόμενοι ἀλ- 
πω, ΤΩΟΘΚΏΘΘΒ, Ίοπρ-εαβετίηπρ: Ῥεατῖπρ έοα 9ηθ 

λήλων, καὶ χαριζόµενοι ἑαυτοῖς, ἐάν τις πρός τινα: ἔχῃ 
ΒἨΟἵἨΘΙ, απᾶ ᾖ1Ιοχρίτίηπα 68Ο οίμοιτ, 18 ΄ Απγ αραϊπθῦ ΑΠΥ ΕΠοι]ά Ώιτο 

µομφήν' καθὼς καὶ ὁ "χριστὸς! ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτως καὶ 
Ά οοπιρ]απῦ :ΘΤΕΠ 88 1ο πο ΟΠτ]εὲ Σ0ΟΥΡΑΤΘ τοι, 8ο 8]5ο [ᾶο] 
« ο 14 3 ᾿ ” δὲ ΄ υ 3 1 ο, 4 Ι Δ 

ὑμεῖς ἐπὶ πᾶσιν.δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, οῄτιο! ἐστὶν 
7ο. Απάᾶ {ο α1] «Ἠθβο [αάᾶ] Ίοτε, πνἩΙςεα {1 [ίπε] 

σύνδεσμος τῆς τελειότητος' 15 καὶ ἡ εἰρήνη Ῥτοῦ θεοῦ" βρα- 
ὍὌοπά οξ Ῥεν{θοῦπεββ, Απᾶ ἴποθ Ῥεβοθ οξ ἄοᾶ 1εῦ 

βευέτω ἔν ταῖς.καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώ- 
Ῥτθεῖάο ᾖ1π : Ψοιγ Ἠθησίς, 9ο ππΠΙοἩ 4]5ο 79 Ίνογθ οβ]]θοᾶ 1π οηθ 

µατι’ καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. 16 ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω 
Ῥοάγ, απά ἵπαπ]κία] Ῥο, Τ]ιθ πγοτᾶ οἱ ἴπο ΟΠτὶεῦ 1εῦ ἆπποι] 

319π, οτί] 

δ0ὅ 
τους 149 1 Π]ά να 
Οητ]αὲ 1π ᾳοᾶ. 4 1ου 
ΟἨτ]βέ, ω]ο ἱ οἩς 
149, εΏα]] αρροας, {που 
Ελα] το ο ΏΏρθας 
πια ΕΙΟΙ7., 

6 Μοτιέγ ἴμοτοίξογθ 
γοτχ πιθΏηΏθτα ν/η]ο]ι 
316 ἹἩροπ {πο θητίἩ; 
Φοχη]οπβῖοπ, ππο]εα- 
1ΘΡΒ, ΙπογάΙπβίθ αΏ9σ- 

οοποιρίβ- 
ο6Ώ66, Απᾶ οογείοτΒ- 
ΏΘΒΒ, ν/η]ο]Ὦ 18 1άο]α- 
4Υ: 6 1ος ὙὉΠΗΙΟΕ8 
4Πἱπρε᾽ βακο {πο ππαῖϊι 
οξ 4οά οοπιθί] οἩ ἴ1θ 
ομ]]άτειπ οἱ ἀδοροᾶί- 
6ποθ: 71π {Πο πλΠὶοα 
Ὑθ β1βο πα]]κοᾶ ΒΟΤ18 
πας, 'Ποιι Υο ]ἱνεᾶ ἵπ 
Ἴμοτα, 8 Ῥπό που σθ 
38ο Ῥρυῦ ο α]] έ]εεθ ; 
Ώρες, ἹυταίἩ, Ὠια]ίσε, 
Τ]4β8ΡΠΕΤΟΥ, Β]1{15 οοἵα- 
πλιη]οπί]οπ οαῦ οξ 
πουχ πποπῖἩΠ. 9 ΤΙέποῦ 
919 ἴο αποίΒος, εεοῖπαᾳ 
4Παῦ γε Ἠφγο ραί οἩ 
1Πο οἷᾶ πια ντι Ἠ]9 
ἄοθᾶξδ; 10 απᾶ Ἠβτθ 
ραῦ οἩ ἴπο Ώει πια, 
πυἩ]οὮ 1 τοηεινθᾶ Ἰπ 
Ἐποπ]θεᾶρο αξθετ ἴ]θ 
4πιηρθ οξ΄ Ἠϊπι {ἐπαῦ 
ογεβῇεᾶ Ἠϊπα . 11 πμετθ 
ἴποτο 1β πεϊέλπεν ἄτοε]ς 
πιοΥ 2θΥγ, οἰγοιτηοἴφῖοἩ. 
ὮὭΟΥ ἈποϊγομπιοΙβίοἩ, 
Ῥλτρατίηῃ, Βογυπίαη, 
Ῥοχπᾶ Λο; Ίτεο: Ῥαῦ 
Ογ]αῦ {6 811, αΏᾶ 1η α]], 

19 Ῥυΐ οπ Τ1Πεχθίουθ, 
“95 ἴπο εἶεοῦ οἱ ἄοἀ, 
Ἠο]σ απᾶ Τ)ε]οτεᾶ, 
Ῥοποθῖς οἳ απεγοίςβ, 
ἘΙπάΠΘΕΒ, Ἠπταρ]οπεςϐ 
οξ ταίπά, «ΤΊΘΕΚΠΟΡΒ, 
Ἱοηπρεαβοτῖηρ ; 19 ἔοτ- 
Ῥθητίηπρ 9η8 αΠποῦμες, 
Ἀπᾶ Λοτρίπίπ ομθ 
ΑΠΟΐΗΘΥ, 1 ΒΗΥ ΤΙ 
Ίατο  απλττε] αραϊηεῦ 
ΒΏΥ: 6Υοη 45 ΟΗτ]δῦ 
ΣΟΙΡΑΥΘ γοι, 50 4]5ο 
ο πο. 14 Απᾶ αΏοτθ 
β11 1ηΏαμβο {πίπρς Ό1ΐ οι 
οΏαχ1{γ, πυπίσα 15 11 
Ῥοπᾶ οἳ ῬεγξοοῦηθἙΒ. 
16 Απᾶ Ἰοῦ {πε Ῥεβοθ 
οἳ ἄοᾶ τα]ο ἴπ τοας 
Ί8ΑΥ/Β, ἴο ἴΠο πΏΙο 
Ά16ο Υθ απο οβ]]οά ἵπ 
9ηΏθ Ώοᾶγ; αμᾶ Ὦοθ Υθ 
ἐπαπ]κξυ]. 16 Ἰεί ἴπο 
πυοτᾶ οἳ Οπτῖευ ἀπγε]] 
ἀπ γοα τομ] Ίπ αἰ1 

ν ὑμῶν (γεαᾶ ψουχ 146) τττ. 
[ή], { --- ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας (Υεαᾶ ἐν οἷς Ίω νυπ]οὮ Όπήπρς) [π]τττα. 
τοις ΗΤΊΣΑΥΥ. Ἀ ἰ- καὶ ἀπᾶ 1. Γ.--- τὰ τ. κ--- τοῦ 1, 
αΙ1ΤΤΑΥ. τη πραὔτητα ΙΤΊτΑΥΥ. Ἡ Κύριος ΤιΟοχᾷ 11τΑ, ο ὁ ΗΤΊτΑΥ. 
οί {πο ΟΕτίαί αΙΤΊτΑΥΓ, 

ο--- ὑμῶν (γεαᾶ ἴἨθ ΤΑΙΕΙΩΡΘΥΘ) ΤΤτΑ. ὃ πΠΏΙςοὮ Α. 
Ε τού- 

1 οἰκτιρμοῦ οἱ οοπιραβειΌπ, 
Ρ τοῦ χριστοῦ 
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ψκζοπα: ἑθβσπίημ απᾶ 
κά ιαοπ στις οἱἱθ ΑἩ- 
οι]ιος ἵπ Ῥμ]πς Ααπά 
Ίγιππ» αιᾶ αρἰτ]αρ] 
Ββόοηρ”, βαἰπρίπσ τν] 
Κγιισς η ουσ Ἠθατίβ 
{ο τηθ ἸΤιοτᾶ, 17 Απᾶ 
ν/Πβίβοθτος 7ο 4ο ἵπ 
ποτᾶ ος ἀθθᾶ, 4ο αἳ] ἴπ 
Έιο παπθ οΕ {πο 1ιοτᾶ 
Ἴθμας, ρἰτῖης ἐπαπ]κν 
{ο ἄοά ιιπά ἴ]θ Ἐλίχας 
Ὦγ Πτα, 

18 Ἴ1πθ68β, ααρπος 
ΨΟΝΙπΕΊΥΕΗ απῖο γοισ 
Οπ1 Πυβζαπᾶς, 8 19 18 
Λη ἵη 01ο Τιοτᾶ, 19 Ἡ αε- 
Ὦαπᾶβ, Ἰοτο 3ο 
3/ΊΥΘ68, απᾶ ὃῬο ποῦ 
Ρἱ0ΐ6ςγ αρα]πβῦ {ποπι. 
20 ΟπΙ]άτεη, οἩ,ου 
φ/οἳα; Ῥαχθιιίβ. 1π αἱ] 
ἐπῖηρα: 2ος μ]ς 16 πο]. 
Ῥ]θβείπᾳ ιιπ{ο {ο Τιογᾶ, 
2] ἘκίΠμθΥβ, Ῥτοτοκθ 
ποῦ τους οΠΙ]άτοη ἴο 
αΏφετ, Ἰεδῦ ἴπαγ ο 
ἀϊςοοαταρεᾶ. 22 Β6- 
παηῖῦς, οΏεγ Ἰπ α]] 
1πίαπρε Ίου αΠΒΘΙΘΥΒ 
ποσοτᾶΙηρ Το 11ο Ώος]ι; 
ποῦ να οσοςοττῖοθ, 
38 ΙΠΘΏΡΙΘΗΘΒΕΥ5: Ῥαῦ 
1πίπρ]θπεβ οἳ Ἠθαχί, 
Σοιτῖης ἄοά: 25 Απᾶ 
Ἐν Ππίκοθτετ 5ο ο, ἄο 
ἵι Ὠθβχ{11γ, 38 ἴο ἴ]α 
1,ονᾶ, απᾶ ποῦ απῖο 
ΏΙΘΩ ; 24]ασιογ1ηρ ἴλιαῦ 
οἳ 1πθ Τιοτᾶ το εα]] 
χορθῖνο 1πο τονητᾶ ος 
το ἸηΠοχίῦηπος : Έογ γε 
6εκτε ἴπε Τιοτὰ ΟΗτῖ»5, 
20 Ῥαΐ Ἡο ἵΠαῦ ἀοθῦῃ 
ὪΙΤΟΩΡ ΑΏα]] τεσεῖτο 
ΤΟΥ 1ο ΤΤΟΩΡ ὙνἨΙοἩ 
ὮἩθ Ἠβτη ἆἀοπε: απᾶά 
ΈΠοτθ 18 πο τοβρεοῦ οξ 
ῬΟΙΦΟἨΒ, ΤΤ. Μαβίθχβ, 
ρίτο ππίο γοιγ βεί- 
γαηῦς ἴπαῦ νλ]οη 18 
ἀπεῦ απᾶ εαιια]; Έποπ- 
Ἱπρ {λπυ Υο 2Ί6ο Ἠβτθ 
π Μαβδίες 1Ω ΠΘβΤΘΗΠ. 

9 0οπ/ Ίππο Ίπ ῬτΑΣΟΣ, 
πια πας] 1 τηε Β4Π1Θ 
ντα ᾖΤπαπκορίτίπρ ; 
ἃ τηλ] Ῥταγῖηρ 45ο 
έογτς, (πβῦ 4ο τνου]ᾶ 
ΟΡΕΠ ππέο τς 9 ἄοος οἳ 
ωπίθγαπσθ, ἵο βρε] 
Ἐηθ πιγδίετσ οἳ ΟἨτὶῦ, 
Ἅοτ ννπ]οἃ 1 απι 2Ίεο 
1η Ῥοηπάς: 4 ἴπαῦ 1 
ΤαΛΣ Ώια]κο 10 πιαπΙ{εβῦ, 

α--- καὶ ΗΤΤΓΑΥΓ. 

ΟΙΤΤτΑΥΥ. 
5 --- καὶ ΙΠΊΤΑΥΓ. 
ππ]νεβ) 1. 

1.ογᾶ οι,τΤτΑ ΥΓ. 
ΗΤΤΑ ΝΤ. 

υ τῷ θεῴ ὕο θοᾶ ΟΙΤΤΤΑΥΓ. 

Ρ εὐάρεστόν ἐστιν ΠΤΤ:Α. 
9 οφθαλμοδουλεία 67θ-βοσν]σθ ΤΠ» ὀφθαλμοδουλίαις Τ. 

Ἀ ὃ (εαᾷ πτῬαϊενος) ΙΤΤΤΑΝ/ 
1 γὰρ γεαᾶ {οχ Ὠθ 0μαί) ΕΤΤΤΑΥΓ. 

9 οὐρανῳ Ἠθ8ΥΘΙ 1ΤΊΤΑΝ. 

ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΒΗΙΣ 1Π1, ΙΥ. 

ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσφ σοφίᾳ' διδάσκοντες καὶ νουθε: 
1π γοι τ1οΠ]Σ, ἵπ αἱ πράος κ ἴθαοπίπα απᾶὰ αἄπιοπ- 

τοῦντες ἑαυτοὺό ψαλμοῖς Ἱκαὶ! ὄμνοις Τκαὶϊ ᾠδαῖς, πνευµατι- 
απ ηρ Φος οἵπος 1π ῬΒΒΙΠΙΒ τς ΤΙΠΒ ρπά ΒΟΠΡΒ τα 

καῖς ἐν "χάριτι ἄδοντες ἐν ἵτφ καρδίᾳ! ὑμῶν στῷ κυρί 
πίἩ ρταο Απρίπς "Ἠθητίς ο {ο ιο Τιοσι 

17καὶ πᾶν ὕιτιπᾶνι ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἓν ἔργῳ, πάντα 
Απά ει Ὑμαίεοοσος Ψθ ΠΙΑΥ ἆο ἵπ πποσᾶ ος Ίπ ποτ], [ο] αἲϊ 

ἐν  ὀνόματι Χκυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ:' ΣκαὶἩ 
1η ΠΠθ] παπιθ ο [ΠΠθ]Τιοτᾶ ὦεβαβ, βἰτίπρ (Πβπ]κς {ο ἄοά απἁ 

πατρὶ δι αὐτοῦ. 
[ἴπθ] Ἐαίμος Ὁν ἍἉΠίπα, 

186 Αἱ γυναῖκε, ὑποτάσσεσθε 
Ἠάπες, 

ἀνῆκεν ἐν µκυρίφ. 
18 μοοαῖπο 1π Π1θ] Τιοτᾶ. 

τοῖς. Σἰδίοις! ΄ ἀνδράσιν, ὡς 
παρ]θοί γουχεο]νοη ο ους ΟΝΗ ον Ά5 

19 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς “γυναϊκας" 
σας, 1οτο πο πάτος, 

καὶ μὴ-πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. 320 Τὰ τεκνα, ὑπακούετε 
βπᾶ ῶο πού 19096 ου... άπθτα, Οπ]άτεα, οὖεν 

τοῖς γονεῦσιν κατὰ.πάντα' τοῦτο.γάρ Ὀέστιν εὐάρεστονὶ «τῷὶ 
τπο Ῥατοπίς 11π α]] λίρα: ῃ :ΤΟΣ 1Π18 18 πο νυν το 1πθ 

κυρίῳ. 21 Οἱ πατέρες, 'μὴ ἀἐρεθίζετεῖ τὰ.τέκνα.ὑμῶν, ἵνα μὴ 
1,ιοτᾶ. «Ἐβίμεχ, 4ο ποῦ τος τος ομϊ]άποα,  {λμαῦ "ποῦ 

ἀθυμῶσιν. 399 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε. κατὰ πάντα τοῖς 
1/Που 0ε ἀἱβῃθαχίοποᾶ., Ῥοπάιον οἳοΥ ἀπ οἩ οι Ὅμο 

κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἓν εὀφθαλμοδουλείαις! ὁ ὡς ἀν- 
Ἄροοογᾶϊπρ 9ο “Πορ ο ο. πιο σι ϱ79-8θ6ΓΥΙο68, 

θρωπάρεσκοι, ἀλλ’! ἐν ἁπλότητι καρδίας,  οβοεροο Στὸ» 
ΧΠΕΠ-ΡΙΘΑΒΕΥΒ, Ῥαξ  Ἱπ Ὃ οἳ Ποπ, - κάρή 

θεόν.' 98 Ἀκαὶ πᾶν.ὅ τιὶ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργά -. το 
α.οᾶ, Απᾶ πΠαβίβοετεσ σε ΠΙΑΥ ἀο; οπου αγτότ]ς, 

τῷ. κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις' 324 εἰδότες ὅτι απὺὸ κυρίου 
το ὃν Τιοχᾷ απᾶ ποῦ Ἅᾖ{ἴΟΠΙΘΗ; Κποπήπρ ἐπαῦ Έτοπι [πιο] Τιοτᾶ 

Ἰάπολήψεσθεῖὶ τὴν πο. τῆς 'κληρονομίας' τῷ. γὰρὶ 
7ο 5Ἡα]] τεσθῖτο 119 αμ. οἑἴῃπο ἸΙπποτίίηπος, 49χ ἵἩθ 

κυρίῳ χριστῷ δουλεύετε. 256 -ὁ.Ιδὲ  ἀδικῶν Ἀικὸμιεῖται: 
Τιοτᾶ  Οπν]σῦ Ψε Ε61Τθ. Ῥιαῦ πο ἔΠαῦ ἄοθερ πτοπρ ΒΏθ]] τεορῖτο Γέογ] 

Ὁ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ.ἔστιν "προσωποληψία.ϊ 4 Οἱ κύριοι, 
πυηαῦ Ἡθ ἀῑά πΤοἩς, Ἔπᾶ Ίπετε 8 πο τοβρεοῦ ος τε. Μαρίοσε, 

τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δούλοις 
{παῦ πηϊοα [1] Πις Ἀπᾶ ἴλαῖ πΠὶοἩἃ [1] πα το Ῥοπίίπιεπ 

παρέχεσΡε, εἰδότες ὅτι και ὑμεῖς ἔχετε Κύριον ἓν  9οὐρανοῖς.! 
Ρἱτο, ΚΠΟΨΊΗΡ ἰΠβῖ 48ο Ὑο Ὢμγοθ ϐ Μαείες ἵπ [πο] ιό 

2 Τῆ προσευχῷ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αι ἐν 
Ίπ γταγετ βὐεάξαρι]γ οοπύ]ηπθ, τν] ἵπρ 19 πα 

εὐχαριστίᾳ' Ὁ προσευχόµενοι ἅμα «καὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ θεὺς 
ος οσον Ἔ ΡΙΑΥΙΗΡ νη(ηβ] 415ο 1ος τε, ὑλαῦ (οὰ 

ἀνοίξῃ ἡμῖν θύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ µυστήριον τοῦ 
ΤΩΑΥ ΟΡΕΠ ο ιβ 8 ἀοος οξ {πθ ποσα 10 5ΡΘάΚ ᾖἴπο  τηγαίθτν οφ ἴμθ 

χριστοῦ, δι Ρὸ! καὶ δέδλµαι 4 ἵνα  φανε- 
ο. οπ αοσουπύ οἳ τνἨ]οἩ 45ο Ι Ώατο ναή Ῥουπᾶ, ὑληῦ Τ πιαγ παρ] 

--- καὶ ΤπττΑΥΓ. 5 -- τῇ ΙΤΤΤΑΥΓ. τ ταῖς καρδίαις Ἠθατίς 
π ἐὰν Ίπτ. α Ἰησοῦ χριστοῦ οἱ ὦ6ρυς Ουσίςς πνν. 

α-- ῑδίοις (πεαᾷ το ἴμο Πιβραμᾶε) αΙΤΤΙΑΥΓ. 5 --- ὑμῶν (}εαά ποιυς 
ο ἐν Ίη [118] τν ΤΤΤΑΝΥ. ἀ παροργίζατε 1. 

{ ἀλλὰ ττ. (8 τὸν κύριον 1Ώθ 
1 ̓ ἀπολήμψεσθε ΗπτιΑ.' Ἂἕ --- γὰρ ΙΟΣ 

μι Κοµίσεται 1. Ἡ προσωποληµψία Ι1ΤΙΑΣ 
«Ρ ὃν ΝΜΟΠΙ 1, 

“ 



1ν. 
».ἳ Φ ᾱ ο 
ωσω αυτο ως 

6ΟΟΙΟΒΡΒΙΑΝ Α, 

δε µε Χαλῆσαι. ὃ Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε 
πιω [εν ἵ αν 6 Ώο]οτθβ πιθ {Το βρεδΚ. 1π π]ὶδάοτα πνα]]ς 

πρὸυ τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι ϐ ὁ λόγος 
πουναγᾶς ἴμοςο π]έμουῦ, 3.μο  Ἀπιθ λχβληδοπαίηρ. [Τιεξ] 3Ἀπιοτᾷ 

ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι, ἅλατι ἠρτυμένος, εἰδεναι πῶς 
ατους (ρο] ΑΙπΑΥβ πια βχασθ, Ἀπίιῃ ας] /᾿ βθηβοπεᾶ, το ἘποἩη Ίο 

δε ὑμᾶς ἑνὶ ἑκάστῳ ἀποκρίνεσθαι. 
1ὐ Ώσποτος σοα 30ΑΟἨ09Ώθ6. ᾖήἱο ”3ΛΠΒΟΓ. : 

7 Τὰ κατ ἐμὲ πάντα γνωρίσει ἡμῖν Τυχικὸς 
3ΤΠο 3 Ηλίηρς “οοποοτηῖηπρ "πο 1] ᾖἸπν]]] "πιλκε ποπ 1580 11γοι «Τγε]ῖοια 

ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος καὶ "σύνδουλος 
ἵπθ ὮΤῬε]οτεᾶ «Ὀχοίπας απά ΣαπξαΙ κβετταπύ απιά Ξε]]ου/-Ῥοπάπαπη 

ἐν  κυρίῳ, 8 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα 
{π [119] Τιοτᾶ; ποπ 1 βοπύ το γοι «105 ΌΠῖβ τουγ ἐλίπρ, ἴλαῦ 

αγνφ! τὰ περὶ "ὑμῶν' καὶ παρακαλέσφ τὰς 
Ἡο πιϊρμῦ ποὺ ἴπα τλῖπρε οοποογπῖησ Του, Απᾶ Ὥµτπ]ρηί ΘΠΟΟΙΤΩΡΘ 

καρδίας ὑμῶν, 9Ὁ σὺν ᾿Ονησίμφ, τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ 
Ψουχ Ποργές» σπα ΟπΠεβίπιΒ, πο ἀΣαϊθπέαΙ οπᾶ Ῥο]ονεά 

ε) ” “ ) ἐ « - α ΄ ν ς -” 8 ” ή 

ἀδελφῳ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν: πάντα :ὑμῖν Ῥωριοῦσιν 
Ῥχοίμοχ, πο Ἱβ οἳ τοι, «ΑΙ {πίπρα "οῦτοι “41πογ ὀνηι]] «ηθΚο ἸΚπούη 

τὰ ὧδε. 
119χ9. 

10 ᾿Ασπάζεται ὑμᾶς ᾽Αρίσταρχος ὁ.συναιχµάλωτός µου, καὶ 
3911168 Ἴγοιυ ᾖΑτίκίαχοαβ 3Τ4Υ 316Ι1ούΥ-ΡΓΙΒΟΠΕΣ, Ἀπᾶ 

Μάρκος ὁ ἀνεψιὸς Ἡαρνάβα, περὶ οὗ ἐλάβετε ἐντολάς' 
Μαχ]ς πο οουβῖπ οἱ ΒΑΓΠΑΡΑΞ, οοτἰορτηϊΏς ΊΊοπ Ὕο τεσρϊγεᾶ οτᾶςτβ, 

ἐὰν ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς, δέξασθε αὐτόν' 11 καὶ Ἰησοῦς ὁ λεγό- 
(8 ἨἩεοοιπθ {ο οι, χοσοῖγθ Ἠϊπο,) πηπᾶ οὦθβυβ ομ]]οά 

µενος Ιοῦστος, οἱ ὄντες ἐκ  µπεριτομῆς' ἵ οὗτοι: μόνοι 
Φιιδίις, πο ατθ οἱ [ἴπε] οἰγοιπασοϊβίοι. ΊΤηθ5θ Γατο ἴπα] ου] 

συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν 
{α]]ουν-πύοΓκετς Το: Ἅᾖἴ]πο ΚΙπράοτη οἱ ἀοᾶ, πνἩο π/ΘΓΘ 

΄ ε) / « -” ” ” « « ” 

µοι παρηγορία. 19 ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὁ ἐξ ὑμῶν 
{ο 119 Αα ουΠ2ο]πΦΙοἩ. 35η]1αΐες τοι "Ἠραμητας π]ο [15]οξ τοι, 

δοῦλος Χχοιστοῦ", πάντοτε ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς 
Α ὑοπάπιππ οἳ ΟἨτ]α8, ΒΙΝΤΗΥ5 βἰτιτιηρ ΣΟΥ τοα ᾖἵῃπ 

προσευχαῖς, ἵνα Ἱστῆτε' τέλειοι καὶ πεπληρωμένοι! ἐν 
ΡΙΒΥΟΣς, τπβῦ Το πιαγ 5ὐαπᾶ Ῥογεεοῦ απᾶ σοοπιρ]είο 1η 

παντὶ θελήματι τοῦ θεοῦ. 19 μαρτυρῶ.γὰρ αὐτῷ ὅτι ἔχει 
ΘΤΕΙΥ πν]] οἱ ἀδά. ος 1 Ὦθ8ς πνΙ(πθΘΒΒ {ο Ἠΐτα ἵἴΠαῦ Ἡε Πας 

χζῆλον πολὺνὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἓν ΣΛλαοδικείᾳὶ καὶ τῶν 
3ζεα] απηιοἩ. 1ος γοα απᾶ Ίπειων 1π 1,βοἀῖσοα απᾶ ἴπεπι 

ο] « ΄ 2 ΄ « -” -” « ῳ ῳ « α 

ἐν οπότε 14 ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὺς ὁ ἀγα- 
ἴπ Ἰργβρο]1ς. 5δα]αΐθΒ 5Ύγου 1ΤιΚκο 2ΐπ9 “ΡΗγΣΙοἶβη Ῥο- 

πητός, καὶ Δημᾶς. 16 ἀσπάσασθε τοὺς ἐν Σλαοδικείᾳ! ἀδελ- 
Ἰοσθᾶ, απᾶ Ὅσπηας, Βα]αῖθ πο 3π ἍΤιαοᾶίοςβ αγγεί1- 

, ν χ ν΄ 1 4 ᾿ ”. προς) ο] 3 / ῶ 

φούς, καὶ 3Νυμφᾶν' καὶ τὴν κατ. οἶκον.αὐτοῦὶ ἐκκλησίαν 
χο, ππᾶ: Ἄγπιρηββ, απἁ ἍΤπθ 31η 3Ἠἱ5 “Ἠοιβθ ΣΡΒΒΘΠΙΡΙΥ. 

16 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ) ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε 
πα ππθπ 1Ι8Υ Ῥοτειᾶ ΑΠΙΟΠς γοι , ἴπθ ορἰςί]ο, 681189 

ἵνα καὶ ἐν Λαοδικέων»  ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ 
Ὅλμαῦ Αἷπο Ἰπ πο 3οξ [πο] “Ἱιβοᾶίσθαπα αρββεταὺ! ᾖ6δ πιαΥ Ὦο τοαᾶ, απά 

627 
Ά5 Τ οιιπ]έ {ο βρολ]ς, 
6 Ἠαὶχκ ἵμ σν]βήοπι ἴο- 
πιατᾶ τποπα τηβῖ ατἲθ 
πνλεποιιέ,  τεάεοπαῖης 
{πο πα, 6 Τί γους 
βροθο]ι ῦ6 αἶπναυ νιϊυτ 
ΕΤΑ06, Βθβ8οποά νι 
ΒΑ]{, ἴλβίγο ΏΙΑΥ πο 
Ἠοπ Υθ οαρΏί ἴο ϱἩη- 
ΒΥΓΟΣ ΘΥΘΣΥ ΠΙΑΗ, 

7 ΑΊ]παν ἰαῖο εἩα]] 
Τγολ]οις ἀθοῖατο αηίο 
γοι, 10]ο 48 Α Ῥε]οτοᾶ 
Ὀτοίμες, απᾶ α ἑαϊ{πι- 
Σα] ταϊηπ]βίεγ αηᾶ {ε]- 
Ἰοψβετναπύ Ἱπ ᾖἴθ 
1ιοτᾶ : 8 πποπα 1 Ἠατο 
Βεπί μηΐο γοι {οσς ἴπθ 
ΒΑΠΠΘ ῬΙΤῥροςἙο, ἴπαῦ Ἰθ 
παϊρΏὺ Ἐποὺη γοιτ ϱ8- 
Μπῖθ, απᾶ µοοπιβοτς 
σοις Ἠθητίβ; 9 νηίπι 
Οποείπαιπβ, α Εαἰπει] 
ἈΑπᾶ Ῥε]ογεᾶ Ῥτοίπος, 
Ὢ/Πο 18 οπε οἳ οι. 
Ἴπογ Ἁεπαῖ τπαακθ 
Ἑποππι ππίο τοι π]] 
ἀΠΐέπρε πγη]οΏ αχγε ἆοπα 
Ἀρτο, 

10 Ατείατοηας ΤΥ 
Δε]]ουνρείβοπετ βη]ιιζ- 
θίἩ σοι, απᾶ ΜατοιΒ, 
Βἰκίοτβ ΒΟΏ {ο Έρτπα- 
ῶμ8, (τοιολίηρ ποπ 
Ψο τεσεῖγοὰ οοπιπιαπά- 
ΤΙΘΩΊΒ :-1 ο σοπ1ε ππ- 
τοσο, τοοεῖτο Ἠΐπα ) 
1] απᾶ 1θβις, π]]οὮ 18 
οα]]εᾶ ο πείας, πν]ιο 819 
ο ἴμθ οἰγοιπαοίβίοη. 
ΤΠεβθ ΟΠΙΥ ατε πι 
4Θ]]ουπγοτκοις απίο 
{πε Κἱπρᾶοπι οἱ οάἀ, 
πυΠίοἃ Ἠπγο ἛῬδεα η 
οοτΏξοσί ππ{ΟοΊηΘ. 12 Ἡ- 
ΤΑΡΗΤΕ8Β, πο 18 Ο9Ἠ6 
οἳἑ τοι, ϱ βογταπῦ ος 
Οπτῖεί, ϱα]αίθιµ τοι, 
Ἀ]τ/αγς ]αρουτῖηρ 1ο- 
γπεπἰ]γ 1ος τοι ἰπ 
Ὦταγετς, ἰπαῦ γε τα!γ 
Βἰαπὰ Ῥογ[εοί απᾶ οοπι- 
Ῥ]εῦο Ίπ α]] λε σνΙ]] οἳ 
ἀοά. 135 Έοτ Ι ὕοητ 
Ἠϊπι τοσοογᾶ, {πα Ἶθ 
ἨβίῆΏ α ρτοαῦ ζοπ] 1ος 
του, απά ὑἩθΘΙΏ {]αί ατα 
1Ἠ Τωαοβῖοςα, αηΏά ἰποπα 
1π Ἡ]οταρο]ῖ5. 14 Τμ1κο, 
Τμο Ὀε]ονεᾶ ΡΏγΡΙοῖηἩ, 
ΒΠᾷ Ώετηας, ρτοεί γοι. 
10 βα]πίο ἴπε Ῥγείητεια 
πυΏΙο] 996 Ίπ Τβοᾶίσομν, 
ΒηΏᾶ ᾷΙΥΠΙΡΗΘΡΒ, Απῷ ἴ]θ 
ονάσοὮ νΠΊοὮ 18 ἵπ Ἠϊς 
Ἠομβε, 16 Απᾶ ν;ποεῃ. 
1Πἱ8 ορὶςί]ο 18 τορᾶ α- 
πηοαρ του, «βπεο ολα 
16 ο τοβᾷ ΆΊ6ο 1π {18 
οΏυχοἩ οἳ ἐπο 1,αοά]- 
ο88Ώ86; απᾶὰ ἵἴλαῦ γα 

α γνῶτε γθ τοὶρΏέ χπουν Ἱπτε. τἡμῶν 1811, 5 γνωρίσουσιν 1. 
γεαᾶ ΤΜεΣο οηΙσ γ]ιρ 4ἳΘ οἳ 6ο σἰγοιπηοίεῖοη [ατθ ἴπθ] ἄο. ΤΑ. 
ὗ σταθητε ττγ. 3 πεπληροφορηµένοι {α]]γ αβ5αγεᾶ ΙΤΊιΑΝ.. 
ΟΙ ΤΊΤΑ; πόνον πολὺν Ὑ. } Λαοδικία.τ. ον | 5 Νύμφαν Χγταρβα 1; 
Ἡοιβε) Ἱιό αὐτῶν (σεαὰ ἴΠεῖτ Ώοςθε) τητΑ. - ος 

5 Ῥιωποίμαί[ε εο ας ἴο 
α -- Ἰησοῦ ἆθδις 1 ΤΊτΑ. 

ἆ πολὺν πόνον ΤΏΙΙ6] Ίβο 
5 αὐτῆς (γεαἆ Ὠθες 



ὅρθ 
Ἱ]κοπϊεθ τοβά ἴλα 6- 
ΡίδιΙε ἔτοπα Τιβοβῖσθα, 
17 Απᾶ 5αγ ἴο Ατοιρ- 
Ῥα5, Τακο Ἠοθά ζο {πο 
παϊηὶβῦτγ πΠἩΙοἩ ἴποα 
Ἠαδῦ τοσεϊγεᾶ Ίπ ἴπθ 
Τιοτᾶ, ἴπαῦ ποια Εα1Π1. 
165. 18 Τῃο ϱα]αίανῖοι 
Ὦγ πο Ἠαπᾶ οἳ Ώ]θ 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ) Α. 1" 
. 

τὴν ἐκ Ὁλαοδικείας! ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε' 17 καὶ εἴπατε 
{παῦ Ίτοπα Ἰποᾶῖσθια απαῦ 18ο 7ο ΙΩΑΥ τοβᾶ, Ἅπά ΄εαγ 
ει] ΄ 3 ’ αν μ 3 

Αρχίππῳ, Ἀλέπε τὴν διακονίαν ἣν παρέλαβες ἓν 
1ο Ατοβίρρας, ΤαΚοθ Ἠορᾶ {ο ἴἩθ Ἅι Βεετίσ ἍἩὙΠίοἩ ἴλοα ἀῑάρί τεσθῖνο ἵπ [119] 

ι] 5 3 μ -” « .. 3 ο] Ἶο 3 

κυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. 18 Ὁ ἀσπασμὺς τῇ.ἐμῇ.-χειρὶ 
κας "πα ἴποια Σα1βΙ. ππο βα]αίαίίου ντι [οσα] "Ἡαπᾶ 

Ῥαυ]. Ἠεασ)εττιν Παύλου. µμνημονεύετέ µου τῶν δεσμῶν. ἡ χάρις εθ 
Ῥοπᾶς. Όχαοο ὂ6 πΐα 1ος Σρρα]. . ος ος τα, ο [ος] ἐν, 
τος, ΑΠΙΘΗ, α ον οδό, 1 

ὑμῶν. «ἁἀμήν. 
ος, Άππεη., 

ἀΠρὸς  ἸΚολασσαεῖς ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης, διὰ Τυχικοῦ .. 
Το ᾖ[Ἡ6] . ΟοἸοβίαπβ ἍὙἨτίὑίθα Έοπι ἨῬοπθ, ὮΤγ΄ Ἰσοβίοας απᾶ) 

᾿Ονηδίμου.ι 
Οπρβίπιας, 

εἩῃ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ. 
πἩπ ἳπο ᾖΓΠΤΗΕΒ] Ἅ-᾿ΤΗΕΡΑΑΙΟΝΙΑΝΑ 3ΕΡΙΡΤΙΙΒ 50Ε “ΡΑῦ!1, 

ΠΡΩΤΗ.Ι 
ΣΕΙΕΡΤ, 

ΈΑΤΤΙ, απᾶ Ἡ]ναπας, 
Άπά Ταπιοῦιεας, απΌο 
τμπο οπατοι οἳ 1πθ 
Τ]εβεα]οπίατς αυλῖσλι ἴ8 
ἄπ αοἆ ἴπο Εαίπεςσ απᾶ 
ἵπ ᾖἴηπθ Τιοτᾶ σεδαβ 
Οὐτῖς6: ἄτασε 6 ππίο 
ποἁ, απᾶ Ῥε8σθ, τοπ 
4οᾶ οἆσ Ἐαίπος, απᾶ 
επο Τιοτᾶ ᾖθδιβ ΟἨτ]εῦ, 

2 Πο ρῖτο ἔπαηχκα ἴο 
659οᾶ αἰπαγνς 1ος τοα 
9141, τιαξίηςρ πιεπί]οα 
οἳ οι ἵηπ ους ΡΓ8ΥΟΘΙΒ; 
Ά τεπιεπιρετῖηρ πἩ- 
οτῦ οεββῖηπρ γοὰΣ πτοσ]κ 
ο ΣΡΊΡΗ, απᾶ Ίαροατ οἳ 
1ογθ, Απᾶ Ῥβίίθπσο οἳ 
Ἠορε ἵπ οἳσ Τιοτᾶ ᾖε- 
85 Ομ 158, ἵπ Όμο βἶρᾗμῦ 
οἳἑ 6ο απᾶ ος Ε- 
ΊΠοχ ; 4 ἘπονίΏηρ, Ώτε- 
ἔητευ ὮῬο]οτεΒ, Τους 
ο]εουίοη οἳ ἀοᾶ. ὃ Έος 
οἳσ Κω5ρ6] 641ΊΏἼΘ ποῦ 
πλπίο γοα Ιπ ποτᾷ οπ1γ, 
Ῥιῦ 1.]5ο ἵπ Ῥοσεσ, απᾶ 
1η {λλο Ἠο]γ ἄποςί, απᾶ 
ἆπ τη 1οἷἳ ΑΒΞΗΤΑΠΟΘ; 38 
Υο]ς οπ ὙἨαῦ ΠΙΒΏΠΟΘΤ 
ΟΕ ΣΙ6Εη Ὑθ Ὕετε ἆ- 
παοΥςβ τσι 1ος τοατ 
Ἀμξὸ, 6 Απᾶ Το Τε- 
σαχαθ Σο]]οποις οἳ π5, 

ΠΑΥΛΟΣ καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος, τῇ ἐκκλησίᾳ θεσ- 
Ῥαα] Επᾶ ' ΒΙταπαπβ απᾶ ἸΤπιοίποαδ, Το ἴ1ο αβδεπαδ]γσ οΕΤΊεΕ- 

σαλονικέων ἓν θεῷ πατρὶ καὶ  κυρίῳ Ἰησοῦ χριστῷ' 
ΒΑ]ΟΠΙΘΏΒ 1η ο Π1π6] Ἐαίπεσ απᾶ [πε] Τιοτὰ 1θ6βις Οπτ]αῦ. 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοᾷ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου 
ἄταοθ Ίογοα απᾶ ἌῬρεαοθ Ἅ31τοπ (οᾶ οασ Ἐαΐλος απᾶ [19] 1Τιοτᾶ 

Ἰησοῦ χριστοῦ.! 
76βαβ Οητῖεί, ὃ 

” ” - / . 2 Ἑὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν, 
Ίο ρ]τε ἔΠπβηκ8 Μο αοᾶ Ἅαἶναγβ οοποετπῖης αἱ] ου, 

»- νο ρ. .ν » 
νείαν ξὑμῶν'! ποιούµενοι ἐπὶ τῶν.προσευχῶν ἡμῶν, Ὁ ἀδια- 

“τρηβίοη 3οΕ”γοα  Ἱπηρκίπρ αὖ ος Ῥταγοτε, κη- 

λείπτως μνημονεύοντες ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως καὶ τοῦ 
οθββίπρ]γ χοπιεπαροχΊπρ οασ πποσ]ς οἳ ΣΙ απᾶ 

κόπου τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου 
14βοατ 08109 Ἅαπᾶ επάιταπςσθ οξ ἨἩορο ΟΕ “],οτᾶ 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν" 
α1ρατ 16βτιβ Οπτ]εί, Ῥεξοχθ 30ᾳοἆ Δαπᾶ ἘαιΠος οπσ 

4 εἰδότες, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ Ἡ θεοῦ, τὴν ἐκλογὴν.ὑμᾶν" 
Ἐποπίπρ, Ὀτείμτοῃ Ῥε]ογοᾶ τν αοᾶ, ψοιτ ε]εοῦΙοἩ. 

ὅ ὅτι τὸ.εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ.ἐγενήθη Ιεἰςὶ ὑμᾶς ἔν λόγῳ 
ἜῬεοατξβθ ους ρ]αά ὑἱ4ἱπρβ 68Π1Θ ποῦ το τοι 1η ποτά 

µόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύµατι ἁγίῳ, καὶ Νἐνὶ 
ΟΠΙ7, Ὀαῦ ἍΑἱ5ο ἴπ. Ῥοπες απᾶ Ἰπ[ίμο] Ρριεῦ ἍἨο]σ, απᾶ Ἱπ 

πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν Ιἐνί 
3801] "Βββυχαπσθ - ἸηΠΟΠ, ΘΥεΠ 085 ο που πα πγθ γΓΕΓΘ ΑΙΙΟΠΡ. 

ὑμῖν δ ὑμᾶς. ϐ καὶ ὑμεῖς μιμηταὶ ἡμῶν ἐγενήθητε 
τοι «230ς ἴμο βαΚθ οἳ τοι: απᾶ γο ΙππΙβίοτ οἳ 8 Ὅθυβπαθ 

5 Λαοδικίας τ. ο... ἁμήν αΙΤττΑσγ. 4 Πρὸς Κολοσσαεῖς ἆτο. Ε; --- {με διδεογρἐϊοτ 
οττνύ; Πρὸς Κολασσαεῖς ΤΑ. 

. 9 -- τοῦ Αποστόλου ἴπε αροβί]θ Ἐ; Πρὸς Θεσσαλονικεις α ΙΤΤΤΑΥΓ. 
0 σε)8ε [1.]πττΑ. 
[ἐν] τς, 

{ἀπὸ θεοῦ ἔο επὰ 
6 -- ὑμῶν Ἱττ[Α]. Ἀ «-- τοῦ τ, 1 πρὸς 1,, ἕ--- ἐν τ[ττ]. 



1, 11. ΙΙ ΤΗΕΘΡΒΑΙΟΝΙΑΝ ΑΒ, δο9 
ὴ . η . . ήν Ἡ 5 απᾶ οξ {1ο Τιοτᾶ, Ἡρτ- καὶ - τοῦ κυρίου, δεξάµενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει πολλῇ μπι νος η 

Απᾶ οἳ ο Τατά, ἍἸανίηρ ποορριεᾶ ἴἩοθ ποτά ἅπ "ρα]αθῖοπ ΠΙΟ ΠΠ πηπο] αβλ]οί]οα, 

μετὰ χαρᾶς πνεύματος ἁγίου, 7 ὥστε γενέσθαι ὑμᾶς Ἀπύπουςὶ τν ος. οξεχο Ἠοῖς 
Ἠηα ᾖἶοσ Ἅοξ[ύμο]”βριτιν 1ἨοΙψ, Αο ὐμαί "Όεοβπηθ Υθ ῬΑΤΤΕΥΠΡΒ νο ο απ μι, τν ε 

πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἔν τῷ Μακεδονίᾳ καὶ " τῷ ᾿Αχαίᾳ. Όλος Ῥο]ίονο Ίπ Ἠαος- 
{ο ο] 1ποςθ Ῥοιϊενῖπας ἵπ Μποθάοπῖν  απᾶ Αολαία: 8 Έως ἐν. παν οι 

6 ἀφ ὑμῶν.γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου οὗ µόνον ἔν οἳ οαῦ ἴμο γγοτὰ οἳ Ίο 
ΟΥ ΈΓΟΠ17οα  Ἠ88 βοιιπᾶθᾶ οπέ ἐἩο πἹοχᾶ οἱ ἴἩθ Ἱιοτᾶ πού οπσ ᾗἵπ ον ο ος λος, 

τῷ Μακεδονίᾳ καὶ »᾿Αχαίΐᾳ, Ράλλὰϊ ακαὶὶ ἐν παντὶ τόπῳ ἡ Ὀπῖ αἷςο ἵποτουγ Ρ]ωοά 
ἸΜπορᾶοπῖα απᾶ Αολαῖα, Ῥαῦ 8180 ᾖΙπ ἍΘΥΕΤΥ ὮΛῬ]8ς8 σοιχ ΕΑΛ0ῃ ἴο οᾶ- 

ῃ τωρα « ι . η . ΄ . .. πετᾶ 1 αριοβᾶ αὈτοβᾶ; 
Ιπίστις ὑμῶν ἡ πρὸς τὸν θεὺν ἐξελήλυθεν, ὥστε μὴ κο (λαέ πηθ ποοὰ ποὺ 

σοασ 111 π]]οἃ [15] ἴουγατᾶς ᾳοᾶ Ἠβ8 ροπο αὈχοβᾶ, 8935 πο ἵο ΒΡΕΔΕ Απ; ἰπίηρ. 
, αρα Π - 9 ες Ἐν δν 9 Έοχ ἴμεγ {ποπαβε]νοβΒ 

χρείαν "ἡμᾶς ἔχεινὶ λαλεῖν τι Ὁ αὐτοὶγὰρ περὶ  εἶενν οἳ τς π]ναξ πιαπ- 
9ποθᾶ 4ο 5μ5 3ἱο “Ἠβνθ {οβΥ Ἅαπγίμῖπρ; ᾖ{οτ ΤΠΘΠΙΘΕΙΥΕΒ οοπςετπῖπρ ηετ οξ επὀετῖπρ 1π ντθ 
εν» 2 / ο το, » ς» Πρι λα ιν  Ἠβπᾷππίογοι, απᾶ Ποπ 
Ἰμῶν ἀπαγγέλλουσιν ὁποίαν εἴσοδον ἔχομεν' ᾿πρὸς υμᾶς; το]Ἰατποᾶ {ο ᾷοἆ Έτοα 
π8 τε]αίθ πΏβί επίταηος Ιπ πο Ώπτθ το ποα, 149018 {ο Βεχτο πο τ- 

3 - « β ν - , 1Ἠ Άπᾶ ἴχαπο ἄοᾶ; 
καὶ πῶς ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν θεὺν ἀπὸ τῶν εἰδώλων, δου- 10 αιᾶ ἰο ψαὶξ Σος 
Απᾶ Ἠοπ χο {αχηθᾶ το 6οᾶ Ίτοπι 1491β, το Ἠϊβ Βοπ Έτοπα Ἠθατεα, 

λεύειν θεῷ ζῶντι και ἀληθινῷ, 10 καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν ο πα. ρα 
ΒΕΙΥΘ κα “4οᾶ "Ἠτίπρ 3απᾶ Ἅ«Ἴχτα, Ἀπᾶ (1ο απα]ῦ 390π τἨῖοἨ ἄο]]νοτθᾶ τβ 

αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν, ὃν ἤγειρν -ἐκ φεκρῶνι Ἱητ ττνα ρσαυ ες 
15 τοπι Ἡθ  ἩἨΘΑΠΕΠΕ, . πποτα θ χαὶθᾶ ἔτοπα ΑΠΙΟΠΡ Γίμ6] ἀεβᾶ--- 1θ- 

σοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς Ἰἀπὸ! τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης. 
818, ῄὙΠΊο  ἆἀεΙτοτβ πε ΐτοπι 119 πταίῃ αχοριηῖηρ., 

ϱ Αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν.εἴσοδον-ημῶν τὴν 
Έου 3Ψοπτβε]νθεΒ 'Υθ ἆποπ, Ὀτείητεη, οςχ επἰχαποθῖαπ ἨὙπΠΙοα[ποἈηαά] 

ΤΙ. Τόσς γοπταθ]νοἙ, 
πρὸς ὑμᾶς, ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν. 3 ἀλλὰ Ὑκαὶ προπαθόν- Ἱτοϊμέθω, Ίποιυ ος 

το τοι, πα ποῦ τοῖᾶ 1Ιῦ 8 Ῥεεν ; ναυ 815ο Ἠατίηρ Ὀθίοχο ϱ4ξ- επἴταπορ Ίη Ἱπίο γοα, 
ῃ ε ῃ ι ” ῃ / . ῃ τπαῦ 10 παδ τοῦ ἃπ 

τες καὶ ὑβρισθέντε, καθὼς οἴδατε, ἐν Φιλίπποις, ἐπαβ- ταῖπ: 3 Ῥαΐογο αξίας 
Σργρᾶ απᾶ Ἠανίηρ Ῥθεῦ ἱπδι]ἰθᾶ, εΤθΏ 48 7θύΠΟοΥ, αἲ ἘΏΠΙρΡ!, ππθ παν πγθ μι βα{ετοᾶ 

ῥησιασάμεθα ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον κἩωπποξα]]γ οπἰτοαίσᾶ, 
πνετο Ῥο]ᾶ 19 ους αοᾶ το βρεαξς το σοα {πο Ρ]αά ὑᾶϊπρς Ἄ8 7ο πουν, οὐ ΡΡῖ- 

τοῦ θεοῦ ἐν πολλῷ ἀγῶνι. ὃ Ἡ γὰρ παράκλησις ἡμῶν οὐκ ο ο νο 
οἳ ἀοᾶ ἵπ πιασοπ οοπβἰοῦ, Ἔος "εκποτίβήοαι ους [πββδ] ποῦ το ἴμο ροβρε] οἳ ἄοᾶ 

ἐκ πλάνης, οὐδὲ ἐξ ἀκαθαρσίας, λοῦτεϊ ἐν δόλῳ, 4 ἀλλὰ καθὼς ΤΙΜΑ τοπομ οοπέοπΜ]ομ. 
Ξ 3 3 Έοσ οἳτ θχΠοτίαθ]οἩ. 

οἳ  ϱ6ΙΙΟΣ, που οἳ ΤΠΠςΙΕεβΠΠΘΕΒ, ος ᾖΙπ Ρτι1]θ6; Ὅαῦ ΘΥΘ6Ππ 98 Ίρᾳς πο οἳ ἄροθῖξ, πο 
ον λ - -” - ο ος 

δεδοκιµάσµεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον, 9ἳ ππο]ρατιπθες, που Ίπ 
πτο Ἠατε Ῥεεη αρρτοτεᾶ ον αοᾶ {ο Το επίταδίεᾶ πΠί]λ ἰπο ρ]αά τιάίπρε, Επῑρ ποσα ορᾶτα 

ὕ λοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ Στῷ! ἴο Ῥοραέ Ίπ ὑταβί υνῖζ 
ενα. ο ὃ νι τος ή τι 5: π Ἰθρβίτι ος Ῥαό 8 ἴιο Εοδρε], ΘΥεπ Ρο ννθ 

5 ὃς τ Ῥο ιό, ας . ο τρ8 Ῥ Ἔ δ, , βρεβξ ; ποῖ {5 Ῥ]εββίπα 
θεῷ, τῷ δοκιµάζοντι τὰς καρδίας "ἡμῶν." ὅ Οὔτεγάρ ποτε πε, Όπέ θο, υἨΏίοἈ 
οά, Ἀπο τοτε ᾽ ᾖ1ἱπθ ὮἨεητίς 08 15. Έοτ πεῖἔπετ οὐ ΑΏΥ ἔἴπιε Ὃ τν ον. ος 

ἐν λόγῳ Ακολακείας! ἐγενήθημεν, καθὼς οἴδατε, οὔτε ππεὰ πο Βαϊιοτίνς 
ΥΠ ποχὰ οἳ Παἰ {ει ππετε νο [πνϊἩ σοα], οτεη 45 γεἸποῦν, ποτ ὙΟΣΔΒ, μα σε που, 

ὄ ο , . β -- ἂν ΤΟΣ Α ο]οῖθ οξ’ οογεί- 
ἐν προφάσει πλεονεξίας, θεὺς µάρτυς, ϐ οὔτε ζητοῦντες οπβποςα; θοᾶ ὢ ν- 

πιῖἩ ἃ Ῥτεϊεχί οἳ οοτείοαξΏθΒβΒ, ἄοά Π18] πηίηεςς; ος εεεκίησ ) Ἠ6βδ: 6 πος οἳ Ώιθυ 
᾽ ; . ὦ ν μεσο » 5» πουιρΏί πτθ ΡΊΟΣΣ, πεῖ- 
ἐξ ἀνθρώπων δόξαν, οὔτε ἀφ ὑμῶν οὔτε ἀπ ἄλλων, ἴμοχ οἳ Το, Ώοχ εί οἳ 

ΣΤΟΠ. ΤΘ Ρ]οςγ, πεϊίμος ἔτοπι τοπ Ἅᾖτποτ τοπ οἴλατ [ὐποπεβ]  ο]οτβ, πΘη τπο ταὶρΏῦ, 
» , ε » , 2 Ἠατπο ΌῬεεπι Ῥυτάεν- 

δυνάμενοι ἔν.βάρει εἶναι ὡς χριστοῦ ἀπόστολοι; Ἱ Ρἀλλ᾽" κο, ας Ίο βΡοσί]ος 
Ἠαβτῖηρ Ῥοπες «Ῥατάεηδοπιθ 1493096 5 Οπτιβῦς ΒΡΟΡΊΊΕΒ; ναυ οἳ Οητὶσῦ. 7 Βαὸ πο 
3  θ ο” αμ ο ͵ ον . ἄν] ν αλ ΊπΘΙΘ ῥΡεπῦ]θ απιοπς 
εγενηθηµεν "Ί]πιοι εν μεσῳ-υμῶν; ως -ἄν' τροφὸς αλπη ου, 6τει 48 8 ΏΙΣΘΘ 

ππε πετθ επί] ἵπ τουσ τοῖς, α5δ Α Πητςθ ποι]ά οπεγῖδη οποτίεπεία Ίετ οἩτι- 

πι τύπον ἃ ῬαῦθετΏ ΕΤΤτΑΥΥ. 8 -|- ἐν Ώ ΤΤΤΓΑΥ. ο -ἵ- ἐν (1Ώ) τῇ τω. Ρ ἀλλ ΤΑ. 
α ---καὶ ΙΤΤΥΑΥ. σε ἔχειν ἡμᾶς ΙΤΤΓΑΥΓ. 5 ἔσχομεν πο Ὠθᾶ οττττΑ”, ἕ -- τῶν ἴἨθ 
πΤΤΙΑ, "ἐκ οιί ο/τΊτ. π --- καὶ ΑΙ ΤΤτΑΥΓ. Σ οὐδὲ 1/ΓΤΙΑΥΓ. Σ ---τῷ [η]ΤττΑ. 
ὑμῶν ο τοι Υ/. Α κολακίαςτ.  Ὁ ἀλλὰ Τῖς. ε νήπιοι 5ΙΣΩΡ]ε Ε, ἆ ἐὰν ΙΤιΑ. 



δο0 
τοι: 8 πο Ὀθίπρ αἲξ- 
ΦεοϊϊοηδίοΙγ ἀθβίτοιβ 
οέσοι, πο πθτο πη]]- 
1Πρ ο Ἠλπγο ἱπιρατίοά 
ππί{ο Το, ποῦ {πθ βοβ- 
Ῥε] οἳ ἄοᾶ οπ1γ, Όας 
Ά]πο οἳς ΟΠΠ Βοπα]Β, 
Ὢθολβθ 7ο ποσο ἄθατ 
Ἁπίο 18, 9 Έοχ 79 το- 
Ίαεχηῦος, ὈτοίἨτεἨ, ουσ 
Ίπροις απᾶ ἹχαταΙ]: 
ᾶοτ Ἰαρουτίπρ πὶρηε 
Απᾶ ἀαγ, Ὀθοβτβο πθ 
πγοι]ᾶ ποῦ Ὦοθ οἩαχροε- 
ΑΌ]ο Μμῖο ΑΠΥ οἳ τοι, 
πνθ Ρτγεβολμεᾶ ππίο γοα 
{Πο µΡοβρε], οἳ οά. 
10 Ὑο αγε πΙἴΠΕΞΒΘΒ, 
πα ᾷοᾶ αἴξο, ἅρπ 
οἱ] απά Ἰπαῦ]σ απᾶ 

Επι οπενδιν ππθ Ῥο- 
Ἀγεᾶ οπσςεῖτεθ α- 
ΙΟΥ τοι (Ἠπῦ Το- 
Ἰ9γο : 1] Ας ο που 
ἨοῦΥ πο οκἹογθεᾷ θπά 
οοπιξογίθά απά οπβχροᾶά 
Θ676ΥΥ οἩπο οἱ 7ο, 58 8 
Φιϊποτ ἄοίμ Ἠϊς οπῖ]- 
ἄχθη, 12 {παῖ γο που]ᾶ 
Ὑπβ]]ς ποτίιγ οἳ ο, 
Ὁ]ιο ἨαίὮ οβ]]εᾷ γοα 
ππῖο ἨΙ8 ΚΙπρᾶοπα Απά 
Ρ]οι». 15 Έοτ 1{λῖβ 
«Λ1ςθ 18ο ἴπατπ]κ πθ 
αοά π]τποιῦ οεββῖπᾳ, 
Ῥεσβιιβθ, ὙἨθΘΩ Το τ1ε- 
οεϊναᾶ Ίηο ποτά ος 
6οὰ πΏ]οἃ γε Ἠθατᾷ 
οἳ ἩΒ, 7ο τοσεϊτοά τή 
ποῦ αξ ἴπο ποχᾶ οἳ 
πΙΘΏ, αυ ας ἵυ Ἰς ἵπ 
ἀχαζἩ, 1ποθ υκοτᾶ οξ 
αοᾶ, πΏ]σι οβεοίαβ]]γ 
πποχκοῖῦ] 81δο Ίπ τοι 
τππῦ Ῥθ]ίονο. 14 Έοτ 
σθ, Ῥχοίμχοηῃ, ὮΏβοβΊηθ 
1ο]1οποι5 οἳ 1πθ 
οἩπτο]μθς οἳ ἄοᾶ τ)Ἡ]σἩ. 
1π ο μᾶδα 8το 1π ΟΡ1Ι5ὺ 
ἤθεθαβ: {ος Τθ 8ἶ5ο 
Ἠανο βιαβοτοά χο 
εΠῖηρς οἳ Τους οππ 
οοαπίτΥτηςεΏ, ΕΥΕΏ 88 
{που ἠανε οἳ ἴμε σενα: 
15 πἩο Ῥοῦμα ΚΙΙ]εᾶ {πο 
Τιοτᾶ .Ζεβδα5, απᾶ ἐπεῖτ 
ΟΥΠ ὮΛΡΙορΗθείβ, απᾶ 
Ώαλγε Ῥεγρεοιτεᾶ τ8; 
ΑΠά ἴπεγ Ῥἰ6αςδθ. πἩ 
ἀοᾶ, απᾶ αἴθ οσοηή- 
Ίτατγ ᾿ ἴο αἲἱ Ίπεηυ: 
16 [οτρ]άᾶιωρ 9 ο 
Βροιυ]ς {ο {πο ἄοπόϊιες 
9μαῦ ἴπογ παρλύ ο 
Εητνοᾶ, ἵο 811 αρ πει 
εἶηπς ΑΙπαγ: Ίος; ἴπο 
ὉυταίἩ 18 οοτηθ Τροη. 
ἴπεωι ἵἴο [πο αἰῦει- 
ΤΩΟΞΕ. 

17 Ῥαὴ πε, Ὀτείητθη, 
9οῦ:ρ ίβΚεπ ἔτοπι τοι 
4ο0Γ  ΒΠοτῦ πιο 1Π 

-----. 

ε ὀμειρόμενοι ΟΙΤΊΤΑΥΓ. 
Ἡ μµαρτυρόµενοε ΤΤΓΑΥΥ. 
αὐτὰ ο ΤΤΥΑΝ. 
9 έφθακεν Ὠαὰ5 60ΟΠ1Θ 

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΑΛ. π. 
. « 1 . ν ε: , Πε» (ο. 

τὰ.ἑαυτῆς τέκνα. 8 οὕτως “μειρόμενοιὶ ὑμῶν, εὐδοκοῦμεν 
Ἡρεοππι οἩί]ᾷτθΗ, μν .Τ] ΨΘΑΓΠΙΏΡ ΟΤοΣ γοι, ἨὙἈ9 ποτε. ρ]θκερθά. 

μεταδοῦναι ἡμῖν οὐ µόνον τὸ εὐαγηέλιον τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ 
{ο Ἀατο Ἱπιρατίεάᾶ Ίο γοα ποῦ οπἱ 1196 ρ]αά Ηάίπρι οἳ ᾳοᾶ, Ῥυῦ 

καὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν 'γεγένησθε.ϊ 
“81ο οἳς οπι 1τες, 86 ἍᾖἸο]ογοᾶ το π8 9 Ἠωγο Ῥεσοτηθ, 

9 μνημονεύετε.γάρ, ἀδελφοί, τὸν-κόπον-ἡμῶν καὶ τὸν µόχθον' 
Έοχ ΨΘΙΘΙΙΘΙΙΡΟΣ, . Ὀτθίμτθη, οἳςσ Ίαῦοας Απά ο  Ἅἰοι], 

νυκτὸς Εγὰρ! καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί 
1ος πὶρηῦ οπᾶ. ἆπγ ποχκῖηᾳ, ος ποῦ {ο Ῥπτᾶεν 

τινα ὑμῶν, ἐκηρύξαμεν εἰς ἡμᾶς. τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 
ΆΏΥΟΠΟ οἱ γοα; Ὑθ Ῥχοσ]αϊχαθά Το Ὑσοι Ἅᾖθ ρ]ᾳά ΜΙαίπρβ οξ ἀοᾶ. 

10 ὑμεῖο µάρτυρες καὶ ὁ θεός, ὡς ὁσίως καὶ δικαίως καὶ 
{Αχθ] /ΠΘΒΒΕΒ, απᾶ ἀοᾶ, Ίου Πολ] απᾶ τὶρηύεοπβ]σ απᾶ 

, |. - - ΄ 

αμέμπτως ἡμῖν τοῖς πιστεύουσιν ἐγενήθημεν, 11 καθάπερ. 
Ῥ]απαρ]θββΙγ πτνΙίἩ γοα ἀμαί Ῥο]Ιθοτθ ππθ ὙγΘΙΘ: 67εη 5 

οἴδατε, ὡς ἕνα ἕκαστον ὑμῶν, ὡς πατὴρ τέκνα ἑαυτοῦ, παρα- 
Υθ Κπον, ἩοἩ ἍθΑὀἩ 9ΏΘ σοι, 88 α 280Π6σ ΞομΙ]άτου 1Η19 Ίοστ, εχ- 

καλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυθούµενοι 19 καὶ Ἑμαρτυρούμενοι;" 
Ἱοσήηρ τοι απᾶ σοπεο πρ 'Ἀπᾶ εοβΣσῖηρ, 

εἰς τὸ Ἱπεριπατῆσαιὶ ὑμᾶς ἀξίως τοῦ θεοῦ τοῦ καλοῦντος 
{ος 3Ρο ΄Ἠατο “νγα]κεᾶ αγοα ποντίμῖ]ν οἳ ᾳοᾶ, ὙπἩο εα]18 

ὑμᾶς εἰς τὴν.ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν. 19 “ Διὰ τοῦτο 
γοα ᾖἵο Ἠϊβ οππ Κἰπράοπι απᾶ ἍµΡ]οσγ. Ῥθοβιβο οἳ 1ΠῖΒ 

καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλα- 
ΙΟ πο Ρ1το ἵπαπ]κς 9ο ἄοά αποθββίπρ]σ, ᾖἰπαί, Ἠπτίηρτε- 

βόντε λόγον ἀκοῆς παρ’ ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδεξασθε οὐ 
οεἰνεᾶ ᾖ{[1Πε] ποτά οἳ [ίπε] τεροτῦ “Ὁγ ο ] 108 3ᾳοᾶ, 79 αοοερῖεᾶ ποῦ 

λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς, λόγον θεοῦ, ὃς 
Σγγοτᾶ. α1τρθη’5, Ῥαῦ επεπας Ἱῖ Ἅᾖἴτα]γ, Ἅγγοτᾶ 1οᾶΒ, πΏϊοϊι 

καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 14 ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ 
8160 ποςΚ8 ἵπ οι Ὑππο Ῥο]1ετο, Έοσγο ᾽ ΙΠΙΤΑΤΟΙΒ 

ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ 
Ῥεσβτης, ὈτοίἨτοαυ, οἱ ἴπθ ΑΒΞΕΠΙΡΙ19Β. οξ ἀοά πΠΙοἩ ατα 1Π 

Ἰουδαίᾳ ἓν χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι ἸἹταὐτὰὶ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς 
οπάδα τι Ομ ὦεβαβ; Όεοβαβθ {πε ββπαθ ἐπῖπρε “βυετεᾶ "α]εο Το 

ὑπὸ τῶν.ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν Ἴου- 
ΐτοπι .7οισοπτ σοιΏίσγπαθΏ. 88 16Ο Ἅπεγ Ίτοπι ΊηΠθ ὠὀθπ, 

δαίων, 16 τῶν καὶ τὸν κύριον ἀποκτεινάντων ᾿]ησοῦν καὶ 
πο 3Ροῦι 3ἱπθ6 Ἅ]ιοτᾶ ακι]]εᾶ 76βιβ απᾶ 

τοὺς Πἰδίους! προφήτας, καὶ Ἀὑμᾶςὶ ἐκδιωξάντων, καὶ θεῷ 
Μπαίτ οπΏ Ῥτορμείβ, Απᾶ γοα 1άτοτε οαῦ, απᾶ “ἄοά 

μὴ. ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιχ ἀνθρώποις  ἐναντίων, 16 κω- 
14ο Αποῦ 3Ρ]6µ56, Ἀπᾶ "Αα 8µο πα ᾖ{[19τ6] 3οοπίσασγ, ᾿ 4ΟΙ- 

λυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς 
τιάᾶἵπρ Ἡβ5 Ἅᾖἵοἴλε ἨὨαβθοπβ ᾖο εροεκ Ἅῄἴλπβυ ΊΠεν πιβΥ Ὀο βατεᾶ, 2ος 

τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε’ 9ἐφθάσεν' δὲ 
το 41] πρ τηοῖτ ΕΙπΒ ΒΙΠΑΥΒ: Ῥα0 18 ϱΟΏΙΘ 

ἐπ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ εἰς.τέλος. 
προῦ ἵμεπι {ἴπο πταῖἩ Το [1ο πζοσπιοβῖ, 

17 "Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, ἀπορφανισθέντες ἀφ' ὑμῶν πρὸς 
Βυῦ πιο, Ὀχοίμτεα, Ἠανίηρ Ὄθοα Ῥετεητοᾶ οἳ σου 1οχ 

Ε --- γὰρ ΞΟΥ αΤιΤΤτΑΥΓ. 
κ «- καὶ οΏὰ ΙΤΤιΑ. , Ἱτὰ 

. η ἡμᾶς 389 ΕΟΙ ΤΤΤΑΥ”. 

Ε ἐγενήθητε Υθ Ώξσβπηθ ΤτητΑΥ’. 
1 περιπατεῖν "ο "ντθ]]ς ττττΑσν. 

τα --- ἰδίους (γεαᾷ ἴμθ Ῥτορπεῦ) αι ΊτΑ 
1, 



Π, ΤΠ. Ι ΤΗΡΒΘΒΑΙΟΝΙΑΝ6. 

καιρὸν ὥρας προσώπῳ οὐ δω περισσοτέρως ἐσπου- 
πιο οἑ 8η Ἠόασς ἍᾖἨπ 2808, ποῦ Ίπ Ἠθαχί, Ίποσθ ο απάβηΒ]Σ πΘΙΘ 

δάσαµεν τὸ .πρόσωπον.ὑμῶν ἰδεῖν ἐν πολλῦ ἐπιθυμίᾳ' 18 3διὸ" 
ἀϊὗρεπί γοπσ {409 νο 5θθ πἴἩ πιο] ἀθβίτο; ΦΤΠεχεΖοΓθ 

ἠθἐλήσαμεν ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ 
ο πο πηκλθᾶ 10906 ἡᾖ1ἵο οι, 1 ἹπάεἙᾶ Ῥεπ], ῬοίἩπ οποθ 

καὶ δίς, καὶ ἐνέκοψεν ἡμᾶς ὁ σατανᾶς. 19 τίς γὰρ ἡμῶν 
Απὰ νο, Απᾶ "Πἰπάετθά αοβίατ ; Σο πΏρῦ [15] ους 

ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στἐφανος καυχήσεως; ἢ  οὐχὶ καὶ ὑμεῖς 
Ὢορθ ος ο ος οτοπα οἑ Ῥοµείπρῦ ἍοΥ [αχθ] ποῦ 9106η τ7θ 

ἔμπροσθεν τοῦ.κυρίου-ἡμῶν ᾿Ιησοῦ "χριστοῦ! ἐν τῇ αὐτοῦ 
Ῥεξοχθ ους Τιοτᾶ. ὤοβαβΒ Ομσ]εί οὐ ΙΒ 

παρουσίᾳ; 20 ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ.δόξα.ἡμῶν και ἡ χαρά. 
οοπαῖηρθ 1ος 9 89 ους Ρ]οχγ΄ βπᾶ 19ο. 

Ὦ Διὸ µμηκέτι στέγοντες, ᾿εὐδοκήσαμεν! καταλειφθῆναι 
ΓΠΕΙΘΕΟΣΘ πο Ίοπρες οπαυτίης, πο ἐποιρΒῖ ποοᾶ το Ῥ9 

ἐν "Αθήναις µόνοι, 3 καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τὸν ἀδελφὸν 
1π Ἅ«Αἴποην 81916, Ἀπά που ΤιπαοῦποιΕ 3ρτοίἩος 

ἡμῶν καὶ Ιδιάκονον" τοῦ θεοῦ Ἱκαὶ συνεργὸν ἡμῶν! ἐν τῷ 
μου”  απᾶ πετταπῦ οξ ἀοᾶ απᾶ 3Ε6]1ού/-ποσκος ᾿οἳςσ 1η 1πθ 

Εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ, εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς καὶ παρακαλέσαι ) ϱ ε πρ μας 
Ειαά ὑάϊπρβ οἳ ἴπθ ὀμτῖςε, ο 3ος το ο5ἴαὈΗεἩ τοι απᾶ 19 εποουτβΡθ 

σὺμᾶςὶ Ἀπερὶ' τῆς. πίστεως ὑμῶν 9 Στῷὶ Ἰμηδένα σαίΐνεσθαι! 
ποα «οοποεγπῖης ους {α1ἴ1 τμαῦ πιο 9ΟἨ6 29 πποτεᾶ 

α] ν ΄ ΄ ε) 9 4 ” / -” ἐν ταῖς.θλίψεσιν ταύταις αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο 
ολ ά ἴπθςο ὑχίρα]αίόπς. (Έουγ 7οιβΕΙΥΘΑ ἆπου Ἀἴπαῦ Ίος ἍΤΠῖβ 

κείµεθα" 4 ο ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγομεν ὑμῖν 
Ὑνθ 8ο 5εῦ; Ἅ«0χ 8150, πει ση γοα πθΊηετθ, πο Το]ᾶ "Ρρεξοἑεπαπᾶ ΄γοα 

ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι, καθὼς καὶ ἐγένετο καὶ οἵ- 
ππθ 8τθ βροπῦ Το 5αΏος ἐτίρυ]αίΙοΠπ, ΘΥΕΠ 88 Απο 1ῦ σβη1ε ἴο Ῥβ85 απᾶ το 

δατε'. ὃ διὰ τοῦτο κἀγὼ µηκέτι στἔγων, ἔπεμψα εἰς τὸ 
ποπ.) Ῥεοβιςθ ο 1Π18Β. 1 18ο πο Ίοπρογ επἀατῖηρ, βεπῦ 1ος 

γνῶγαι τὴν.πίοτιν ὑμῶν,. µήπως ἐπείρασεν ὑμᾶς ὁ 
1ο που γους {41{1, 1θβῦ ῬοχΏαβρα “ἄᾶ Σἱοπιρύ οι ὭἨθ Ἅφ]ο 

πειράζων, καὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ κόπος ἡμῶν. ϐ ἄρτι δὲ 
3{οπαρίβ, βπᾶ ποῖἰᾶ ελοτα]ᾶ Όθοοπαθ οισ 1αροις. Ῥαΐ ποτ 

ἐλθόντος Τιμοθέ ὃς ἡμᾶς ἀφ᾿ ὑμῶ ὶ εὖ λ ς Ίιμοῦεου προς μας ἀφ υμῶν, και εὐαγγελισα- 
αηανίηρ “οοπιο 1ΤΙπποῦπειςβ «ο π8ϐ ἍἆΊτοπι Το, απᾶ Ἠανίηρ Απποιιησεᾶ 

ένου ἡμῖν τὴν πίστιν Καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν, καὶ ὅτι 
Εβ]αᾶ άϊπρε 1ο π8 Γοξ] Επ 3απᾶ .Ἴοτο 1γοιτ, απᾶ ἴλπαῦ 

ἔχετε µνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε, ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς 
Ἔ 3 Ἠανε ΤεπΙεπιβχβπος “οξ ας "ροοᾶ 

ἰδεῖν. καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 7 διὰ τοῦτο παρεκλή- 
140 5ε8, Θ1ΥΕἈ 35 ἍΆΒ5ο ἍἨπθ οι: ἍἸῬθοβαβθοξ ἍΠίβ πο πετθ επσοι- 

θηµεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ἡμῖν, ἐπὶ πάσῃ τῇ 3θλίψει καὶ ἀνάγκῃὶ 
ταροαᾶ, Ὀτείμτεηπ, 8 ἴο τοι, ἵπ β]]. 3ιτρυ]αὔΊοη "Βπᾶ “πεοεβἙῖτγ 
« . ν .” « .. [ιά - . ) ν 

ἡμῶν, διὰ τῆς ὑμῶν.πίστεως' 8 ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς 
ουσ, ΊἵἩτοιυρῃ Ψψοιτ {α(μ, Ῥεσβιβθ ποπ Πε Ίτε 1 γο 

΄ . ’ ΄ " ΄ 

ὑστήκητε' ἐν κυρίῳ. 9 τίνα.γὰρ εὐχαριστίαν δυνάµεθα 
αλοι]ᾶ δέαπᾶ {858 {π [11ο] Τιοτᾶ. Έοτ πηπο ἐπαπκδρὶτίηρ 8Τ6 νο αΌ]ε 

» - η » μ -- ν ο. -. τῷ θεῷ ἀνταποδοῦναι περὶ ὑμῶν, ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ 
Δίο“.οᾶ  Ἅᾖῄ}ἱο2τοπᾶετ οοποεχπίπς τοι, 20Υ 811 'πθ 1ο 

ΣΑΊΥΤΑΥΒ, Ἱοπρίπς 

6891] 
2χεβθπσθ, πο ἵπ Ἠθατί, 
οπᾶθατουχθᾷ ἴἨο ΠΠΟΧΘ 
Ααὐππάβη{]γ{οςεε τους 
ᾷαο99 ΨΙζη ρτεαί 495116. 
18 ΊΓΠοχΕΕοχο πο που]ά 
Ἡαπο σοοπιθ Ἱπῇζο το, 
ετεαι Ι Ῥαα], οπ0θ 
Απᾶ αραῖη; Ῥαῦ Βαΐατ. 
Ἠϊπάᾶστεᾶ πβ. 19 Ἐος 
πυΏβῦ ἴά ουχ ἨοΡο, ος 
1οΥ, ΟΣ ΟΓΟΠΏ οἱ τθ- 
1οϊοῖηρ 2 4γε ποῖοτεαπ 
Ψο ἵπ ἴλο Ῥγθβοποε οἳ 
οαχ Τιοτᾶ ἆθδας Οµτίβέ, 
Αὖ Ἠ]9 οοπαῖΏρ 0. 20 Σος 
Ψθ αἴθ οἩςχ Ρ]οσγ απᾶ 
197. 

ΤΠΙ. ΊΓΠΘτΘΈοσθ πΊεπ. 
ππθ οοι]ᾶ πο Ίομρες 
ΈοχΏθατ, πο Ίἵποιρηί 
16 ροοᾶ Το ο 1εει αἲ 
ΑίπεΠς Ά]οπθ: 2 απὰ 
5επί Τήπιοίπεις, ους 
Ὀτοίλος, απά ταϊπ]ρίες 
οἳ ἀοᾶ, απᾶ ο {ε]]οτυ- 
1βΏομτεσ 1π {ηθ Ῥοβυο]. 
οἳ ΟἨΣΙ8ἱ, {ο εβτη)”Ἡ 
σοι, απᾶ ἴο οοη:{οτῦ 
ποια ςοποθεπίπΡ τοις 
ΣΑΊΤΏ : 3 ἴπαῦ πο τα 
ΕΠου]ᾶ ὮῬο παιοτεᾶ Ὦγ 
1Ἠθ8ο αββ]οὐίρης: 1ος 
γουσβε]τες πον ἐπαῦ 
πγθ 8ΥΘ αρροϊη{θᾶ {ποχγε- 
πηπ{ο. 4 ἘῬοτ τοτῖ]γ, 
πει ᾖππθ. Ὑγοχθ τΙῦηα 
τοι, πο ἴο]ά τοι Ῥε- 
20Υ86 ἴἨαυ πο β]οι]ά 
5απεγ ὑχ]ρα]αίΙοη : 
ΕεΤοΠ 38 1ΐ οβΏ1θ Το ῃαες, 
Απᾶὰ γο ἘΚπΠοΥν, ὃ Ἐος 
ΤΠϊ5 οβῖιεθ, πει 1 
οομ]ᾶ πο Ίοηπβος ΤΟΥ- 
Ῥεας, 1 βεπύ ἴο που 
ουσ {Α1{Ἠ, 1ο5ῦ Ὦγ 
8ΟΠ1Θ ΣΠΕΒΤΡΒ {1ε ἴθπιρ- 
τεχ πατε επιρίθᾶ τοι, 
ΒΏᾷ οἳς Ίαροιχ νο π 
γβίη. 6 Ῥπῇό ποτ νηεπ. 
Ταπιοίπετβ οβΊηθ Έτοπα 
ας Πίο  πδ, απά 
τουιβΏΐ Ἡς5 ροοᾶ τἱᾶ- 

1ηπρ8 οἳ τουσ Εα1ΤἩ απᾶ 
ΟΠΑΥΙ{Υ, απᾶ ἴπαί γθ 
Ὥατε Ροοᾷ τεπΠΊεπι- 
Ῥτβησο οἳ 45 4Ι9ΑΥΒ, 
ἀθβίτιπρ ϱτυα{]γ ἴο 5εθ 
8, Α5 Ὢ6 Δἷ5ο ἴο 5εε 
τοι : 7 Ίπεγεβοτθ, Ώχθ- 
ΤΗΤΕΠΣ, Ὅο Ὑ/οιυς 6ΟΠΙ- 
4οτΌεᾶ οτοτ τοι {π α]]. 
οτι αΕΗ1οίιῖοη απᾶ αϊς- 
ἴτοαμ ὮΥγ τουσ {αἱἩ: 
8 4ογ ποπ 6 Ἠτο, ἶξ 
πο βίαπά 380 1π ἵμφ 
Ἰιοτᾶ. 9 Έοτ ππαῦ 
τηαηλκς ο1Ἡ Ὑγθ ΤΘ6ΠᾷΘΣ 
{ο ἄοᾶά αραῖπ {οχ τοιι, 
άοχ 1] 1ο 1οΥ γ/Ώετε- 

τε ππθοι  ο  ς ο ο... "Ισ Ἴ---- 

4 διότι Ὀεσαβδθ ΕΤΊτΑΥΓ. Σ--- χριστοῦ 1ΤΊτΑ. 
Γε]]ουν-νγοσ]κοτ (πεαᾷ τοῦ θεοῦ απᾶεχ (4ο) ατ,ατν. 
Ἀ.---ὑμᾶς ΙΤΊΤΑΥΓ. αἆ ὑπὲρ αΙΤΤΤΑΥΓ. τὸ ΙΤΊΤΑΥΥ. 
θαι1. 3 ἀνάγκῃ καὶ θλίµει 1 1τΑνγ, Ὁ στήκετε βίαπά {β5ῦ ΤΊτΑ., 

5 ηὐδοκήσαμεν τττ. 
σ--- καὶ συνεργὸν ἡμῶν ΟΙΤΊΤΑΥΓ. 

Ξ μηδὲν (ποῦἩίηρ [γε]) ἀσαίνεσ- 

ἔ συνεργὺν 



652 
Ὑπι(Ἡ πνθ 1οΥ 2ος 
ΒΑΚΕεΑ Ὀοίοτό οιτ αν 
10 πὶρλί απᾶ ἆαγ ταν 
1πρ οχουοᾶῖπρ]ν ὑπαῦ 
πτοθ ταἰᾳΏῦ 9εο Τους 
3Λοθ, απά παϊρηῦ Ῥετ- 
46ου ᾖλαί πσνπῖοὰ 1Β 
Ἱποκίτπρ {η γοισ Επ 2 
11 Νοπη ἄοᾶ Ἠϊπιβε]ξ 
βπᾶ ουσ Ἐαίμεσ, απά 
οἳχ Τιογᾷ θεα» Ομτῖςς, 
ἀῑχροῦ οἳς παγ ππῖο 
γοα. 12 Απᾶ ἴπο Τιοτά 
πηηχθ τοι ἵο 1ΠποΓθ6βΕΘ 
Ἀπᾶ αροιπᾶᾷ ᾖπ Ίοτο 
οπθ {οπαχᾶ ΑΠΟἴἨΘΣ, 
Ἀπᾶ ἰοπατᾶ 1] πιεη, 
676π 855 πο ἆο ἑοπατά 
γοι : 18 {ο πο οπᾶ Ἡθ 
1η ΒΑΡΙΗΡΦΗ ον 
Ίιθατίβ ππῬ]απιεβ)]ο Ἰπ 
Ίιο]ἵπεβς Όεέοτο ἄοᾶ, 
ΘΥΘη ο Ἐβίλος, ἲ ἴ1θ 
οοπαῖηρ οἱ οἳσ Τιοχᾶ 
16ΒΕ τν πια ϱ]] 
118 βα1Ώῖβ, 

1Τ. Ἐαχίποσπιοτο ἴ]θη 
νο ΏθβΘέοἨ του, Ὦχε- 
ΊἨχΕΠ, οπᾷ οχκποτῦ οτε 
Ὅτ λε Τιοχᾷ 1881, πα ῦ 
85 Υθ Ἠ8πο τοοθϊτεά ο 
τ8ς Ἠοπυ σθ ουρΏῦ ἴο 
να] απά ο Ῥθ4βΘ 
ᾳοᾶ, 5ο 7ο ποι]ᾶ ᾱ- 
Ῥοιπᾶ ΣΠΟΣΘ Απᾶ Π1ΟΥΘ, 
3 Ἐου το Ἐποπ π]αῦ 
οοπιπηβλάπαθηίς Ὑπθ 
Ρατε τοι Ὁγ {Πο Τιοχά 
«1θ5α1β, ὃ Έοσ ἐλῖς 18 
τΠο νη]] οἳ οᾶ, ευεπ 
ο ββποβίβοβ/Ίσπ, 
Ἠαὲ το βΠου]ᾶ αρβίαίη 

Έτοτα ΣΟΓΠΙΟΒΊΙΟΠ : 
4 ἵἩβξθτοιγ οπθ οἔγοα 
Ελου]ά Ἐποπ Ίου ο 
Ῥ0βΒΘΞΕΒ Ἠϊβ τομβε] ἵτπ 
Βαποϊβοββίοη θπά Ἡο- 
πιοᾶχ; ὅ ποῦ 1Π{19 1αβῇ 
οξ σοΠοιρίβοθποθ, 676Π 
Ώᾳ ἴμο οπῤΐ]θς Ίο 
Έποπ ποῦ ἄοά : 6 ἐπδῦ 
1ο ιαπ Ρο Ῥεγοπά βπᾶ 
ἀθξταιά Ἠ]β Ῥτου]ος ἵπ 
απ πιαῦίοτ: Ῥεσβιβθ 
τλαῦ ἴπο Τιοτᾶ {8 πο 
ΏΥΘΗΡΟΣ ΟΕ β1] ΡαοἩι, 88 
3ΥΘ 88ο Ίατοθ Έοτε- 
ὙΓβΓΠεά οι απᾶ ὑθβίῖ- 
ηρᾶ. 7 Ἐοι ἄοᾶ Ἠπίῃ 
πιοῦ οβ]]οά π5 απῖο απ- 
ΟΙΘΑΠΠΘΕΑΒ, Ὀιπό απῖο 
Ἰιο]ηθξς. 8 Ἡο ΊἨοτο- 
3οτο {λα ἀθβρ]βοῦΏ, ἄθ- 
ερἰερίἩ ποῦ Ίπαπ, Ῥαῦ 
οᾶ, ππο ἨαῦΠπ αἱβο 
Ρΐνοεη ππίο 8 18 ο] 
ρϊτίῦ, 
ακρο ομρς ο ο ΣΕΙΡΑΣ 

2 (επᾶύπᾳ ὕλε αμεείτοπι αἱ ἡμῶν) αα. 
σα χριστοῦ ΣΤΤΓΑΤΡ. 

κ «ΓΕ καθὼς καὶ περιπατεῖτε ΘΥΘΗΏ 48 8169 Ψθ ἆτε ος ΗΡΑ Υ., 
--- ὃ (γεαᾶ [ὔ]ιο]) 1ΤΊτΑ. 

 διδόντα ΡἱΥεΒ ΙΤ1τ. 
οί ἄοᾶ) 

ΠΡοΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α, ΠΠ. 10. 

αίρομεν δύ θ ῦ θεοῦ. 
Ἀπθχθνη{Ἡ νο χλοῖου ος ανν. οξ ὑμᾶς ας ΛΑ, ον ο μωλ 

10 νυκτὸς καὶ ἡμέρας δὑπὲρ.ἐκπερισσοῦ" δεόµενοι εἰς τὸ ἰδεῖν 
πιει Ἀπᾶ ἆαλγ ον Γον 1ος Ίο 599 

ὑμῶν τὸ πρόσωπον, καὶ καταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως 
σελς ῶᾳ56, Απᾶ ᾖΊο προ Τμο μπες νο ἀπ 3ΕΑΙ{Ἡ 

ὑμῶν! 11 Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς καὶ πατὴ ἡρ.ἡμῶν καὶ ὁ.κύριου- ἡμῶν 
1γοαχ 2 Ῥταῇ «Ἠ]παβθ]ξ 3ᾷοᾶ “απᾶ ους 'ἘΕρίηςς ᾿Ἰαπᾶ μμ 5Τ,οτᾶ 

Ἰησοῦς “χριστὸς, κατευθύναι τὴν.ὁδὸν ἡ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς. 
ο τη 1ΤΙΑΥ ἄῑτεοῦ οἳςσ παγ ποι. 

19 ὑμᾶςδὲ ὁ κύρος  Ἠπλεονάσαι καὶ περισσεύσαι τῇ 
Ἠπυ ὅγοα 3ΐμο "Τιοτᾶ πο “τιαΚθ {ο οχσθθᾶᾷ Απᾶ νο αροιπᾶ 

ἀγάπῃ εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας, καθάπερ καὶ ἡμεῖς 
1π Ἴογθ ΛἸοπατᾶ οπθ αποὔῦπογ Απᾶ ὑοπατᾶ β]1, ΕΤΕΗΠ 5 το πο 

εἰς ὑμᾶς, 18 εἰς τὸ στηρίξαι ὑμῶν τὰς καρδίας ἀμέμπτους 
ποσα 5ου, 1οΥ 1ο θβαὈ]κα τους Ποβτίβ ΤΙΑΊΑΘΊΘΒΒ 

. ἁ ιωσύνῃ ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, ἐν τῇ 
ο Ιπθββ Ὅεξοτοθ 3ᾳοά "ππᾶ ο ος μοι ϱἳ ἴπθ 

ρωσ τοῦ. κυρίου- ἡμῶν Ἰησοῦ { χριστοῦ! μετά πάντων τῶν 

σοιαῖπρ οἳ ους Τοτᾶ 19βυΒ Ομτ]ρς σπα 8] 

ἁγίων αὐτοῦ. 
Ἠ18 ββἱπίΒ, 

ΠΡΟ) λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρα- ᾿ 2 
Έοχ ἴμο τοβίῦ ναει ον ππθ Ώθβθθοῖι γοα απᾶ πθ 

καλοῦμεν ἐν  κυρίῳ Ἰησοῦ,ὶ καθὼς παρελάβετε παρ ἡμῶν 
οχλοτῦ 1π Εμ] Τιοτὰ θες, ΘΥεΠ48 79 ποθοθὶτοᾶ Ίτοπι ἍὭτΒ 

τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, " ἵνα περισ- 
Ἡού 1δ Ώεποτθβ Τοα το πα]]ς Ἀπᾶ . Ῥἱ8Αθ Αοᾶ, ᾖΊπαί ψερμου]ᾶ 

σεύητε μᾶλλον. 3 οἴδατεγὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν. 
Ἀροαπᾶ 1ΩΟΤΘ, Έοχ γεζπου -ππαῦ ασ π/θ ΡαΥθΘ 

ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου ᾿Ιησοῦ. ὃ τοῦτο.γάρ ἐστιν ' θέλημα τοῦ 
ποα Φσοπ Ρα ιο Τιοτᾶ 16818. Έος {Π1β 18 Αν] 

θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ἡμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας, 
αᾳοᾷἩ, γοὮισ Αρησο με εο 3µο ΑποαϊαΙπ σαν Ύοα ἍΊτοια ΦΟΤΠΙΟΑΤΙΟΠἨ, 

4 εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ. ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν 
“Ρο ὄκποτ 1θμοι οἱ -γοα βιοπη 318 “ΟΠ  Ἅᾖνοββο]ὶ Ἅᾖ3Το “ροββοββ ἵτπ 

ἁγιασμῳ καὶ τυµῇ, δ μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ 
άσε Αηᾶ Ἡρασίαι (ποῦ π ὩῬαβδίοη οἳ 18 ΕΤΕΠ 95 38ο 

τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν' ϐ τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ 
ΊἩΠθ ΠβΙΏΙΟΩΒ πο ἍΈποπ ποῦ 6οά)) ποὺ Τἵορο Ῥοποιᾶ αιᾶ 

πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν. ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ῥἔκ- 
το ΟΤΘΓΙΘΑΟΗ 1η ᾖἴπο , τιβθζες Ἠ18 Ῥτοί]ιογ ; Ἔεοβιβθ [Πε] 8- 

δικος κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ 
νεπροχ [15] πο οτά σας Α]] 1Ώ9μθ ΊΠΙΠρΒ, 6ΥΘΏ 8 Ἅ8ἱΡο 

Ἀπροείπαμενὶ ὑμῖν καὶ διεμαρτυράµεθα. Ἱ οὐ.γὰρ ἐκάλεσεν 
ππο 0οιᾶ “Ὀθέοτθ 1γοα απᾶ Σπ]]γ ἱθβιλ1εα, Έου “ποῦ οα]]θά 

ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, οἀλλ᾽' ἐν ἁγιασμφ. 8 τοιγαροῦν 
αᾳοᾶ ᾖἴο ορ ππριν ραῦ ΠΠ βαπο]ΠοβῦῖοἩ. 5ο ἴπθα 

Ὥ ἀθετῶν, οὐκ ἄνθρωπυν ἀθετεῖὶ, ἀλλὰ τὸν θεόν, τὸν 
πο ἴ]δῦ βοίς αβἸἀρ, Αποῦ ο πιβη αβείς αξιἀάο, Ῥιαῦ οᾶ, Ὑππο 

καὶ! Ἀδόντα! Στὸ πνεῦμα.αὐτοῦϊ τὸ ἅγιον εἰς "ἡμᾶς. 
16ο βατο Ἠ18 Ξοριπ]ο 1Ἠο]γ ἵο πΒ, 

ε πιο 

8--- χριστὸς ΤΑ. 
1 -- ἵνα ὈπΒῦ 1ΤΊτΑ. 

1 -- [τὸ] (γεαᾶ επ σν]]]. 
Ἡ προείποµεν α. Ὁ ἀλλὰ της, Ρ --- καὶ ΙπΙ[Α]. 

5 ὑμᾶς Υοιι ΙΓΊτΑΠΓ.᾽ 

4 ὐ Ὑπερακπεριασου αΕΤΊτΑΥΥ. 
Ε -- ἁμήν ΑΠΙΕΗ [τῇτ. --- Το αὐτΊτΑτ. 

ς αὐτοῦ τὸ πνεῦμα 1. 



ἄν, τ. Ι ΤΗΕΒΘΘΑΙΟΝΙΑΝΑ8Α, 
ὶδὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν 'ἔχετεὶ ᾱ- 

Ὃς. Ὃ ας τμ μιτως τω Χα .ἃ εν [έος παθ] το 

φειν ὑμῖν, αὐτοὶ.γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾷν 
υπο ἴο γου, 205 "ΨοσβοΙτεΒ 1γθ “Ἡπαρηῦ 5οξ δᾳοἆ 3ατο 2ος 1ο 1οτθ 

ἀλλήλους' 10 καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελ- 
09Π6 ΒΠΟΙΗΘΣ, Ἐος 816Ο γο 4ο 118 ᾖοπαιχᾶς αἱ Ἔμπο Ὅτο- 

φοὺς Ἱτοὺο! ἐν ὄλφ.τῇ.Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, 
1Ώχοι ἨὙἍΒο [Αθ] ἵπ 1ἴπθ Ὑλοῖο οἱ Μαυθάοπ]ι; Ὅπύ πο οχλοτῳ τοι, 

ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον, 11 καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν 
Ἐτείμτο, το αροαπᾶ Τ4ΟΣ6, Απᾶ θπάεβτοισ ΘΑΓΠΕΒΡΙΥ {ο ο αι]εῦ 

καὶ πράσσειν τὰ.ῖδια, καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς.πἰδίαις'.χερσὶν 
Ἀπᾶ 1ο ἄο γοας οσπι {Πϊπρβ, ϱπᾶ το ποτ] σηΙιη οὗ 3Πβπᾶβ 

ἡμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαµεν, 192 ἵνα περιπατῆτε εὖ- 
γοις, ΘΥ6ηΏ 48 οπ 7ου ππο οπ/οἰπθᾶ, ἡπαῦ ΥθΠΙΑΥ πα]]ὶκ Ἅε- 

σχηµόνως πρὸς τοὺς ἔξω, καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε. 
οοπαΙπΡΙΥ ΦΟΥΓΑΥᾶΒ ΌἨοβε πΙυποτῦ, απά οἳ πο οΠΘ Ὠθεᾶ ΆπιαΥ ΄Ἠλνθ. 

19 Οὐ θελω" δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί περὶ 
“Νοῦ "Ί 54ο Σπ 1ραῦς γοι ΄ ἴο Το Ιρποταπό, Ὀχείηταπ, 

τῶν 7κεκοιμηµένων,' ἵνα μή-λυπῆσθε, καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ 
Ἠοβο Ὑπο Έπτο {81165 Ἀε]θερ, ἴπαῦ γο Ὦο ποῦ στ]θγοᾶ, ΘΥεΏ 88 8]6ο ἴπο τοβύ 

ε ν 7 /{ ” Δ ΄ ε/ ” - 2 ; 

οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. 14 εἰ γὰρ.πιστεύοµεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέ- 
πΠο ΈΊατο πο ἨοΡθ. Έος 1 πο ]θιονο ᾖλπαῦ «ἆθδιβ ἀῑθᾶ 

θανεν. καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὃ θεὸς τοῦς µκοιµηθέντας΄! 
Ἀπᾶ τ08θ βρ8ίΠπ, 8ο 8180 αοᾶ 1ποβο πἩο ατο 2Α1θΩ α5Ίθερ 

διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 15 τοῦτο.γὰρ ὑμῖν λέ- 

οοποεχηΊτρ. 

έπτοαρη ὦθβαβ πσῖ]] Ὀτίπρ νι Ἠϊπα, Έου ΠΒ Ίο σοι ἨἩὉθ 

γομεν ἐν Ἅλόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περι- 
ΒΕΥ τπ Γ.Ἡθ] ποτά οἳ [ἔμ6] Τιοτᾶ, ει πο Ἅᾖἴπθ Ἠπίις  τπ]Ἁο 1θ- 

λειπόµενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν 
ΤΩΡΙΠ το {πο οοταῖπς οξἴ1θ Τιοτᾶ, Ίππο πῖςθ ΤΙΒΥ απΌ]οῖρατθ 

3 ’ ε/ ΕΛΑ ς ΄ ϱ) / 
τοὺς κοιµηθέντας' 16 ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἔν. κελεύσ- 

.ποςο πἩο 8Γο Σ4116Π ΑεΊθερ;. Όθσβαβο “Ἡϊτηρο]ξ 1019 “Γιοτᾶ π(π α ϱ]οπί οἳ σοπι- 

µατι, ἓν φωνῇ ἀρχαγγέλόυ καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ κατα- 
πηρπᾶ, γηθι "νοῖσθ 1ΑΥΟΠΑΠΡΕΙ8 απᾶ πΙῖ ἍἈτιταρεῦ οξ ἄοά ΕΠΑ] 

βήσεται -ἀπ᾿ οὐρανοῦ, καὶ οἳ νεκροὶ ἔν χριστῷ ἀναστήσονται 
ἄθποεπᾶ τοπ ἈἨθβνθῦ, απᾶ ἴπθ ἀθμά η Ολμτὶςῦ ΒΗΦ] τίβο 

πρῶτον 17 ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόµενοι, ἅμα 
βτοῦς .πεἨ. ππθ ᾖἴμθ. Ἠνίπρ ἍἩὙ]ο χοπιαῖἩ, ΜοβείἩοτ 

σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν τνεφέλὰιςείς ἀπάντησιν 
νηϊἩ ΊῆΠοτπι «5Ββ]1 Ῥο οραρΏῦ απγαΥ Ίπ[πθ] οἸοαᾶβ ος [16] παθεήῖπᾳ 

τοῦ κυρίου εἰς Ἅἀέρα, καὶ οὕτως πάντοτε σὺν ' κυρίῳ ἐσό- 
οἑ ἴπθ Τιοτᾶ ᾖἹπ[Ππθ] αἶτ; απᾶ 1παβ Ά]ναγς πια [1119] Τιοτὰ νο ϱΏβ]] 

-- 18 ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἔν τοῖς λόγοιετούτοις. 
ν 5ο θποουχαµθ οπ6 απούμος ση ἴπεςο πποτᾶΒ, 

ϐ Περὶ δὲ -τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν 
Ῥπὸ οοποετπίπρ μθ πι απᾶ 1ἨΠθ ἍἨΗΘΑΒΟΠΗ, Ὀτείμτοιπ, -πο ΄πθεᾶ 

” :« -ν Ξ 3. ῳ 4 3. .. ” ε/ 
ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι 39 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι 

339 ΄Ἠατο ᾷοχ σοι ὕο ο πα] ίοπ [ὔο], 2ος ”γοασβο]τος “Αοοιταζε]ν 1γο Ύκποι {πα 

3]' ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν Νυκτὶ οὕτως ἔρχεται" 
1πθ ᾱαν οξ Π1Π6] Τιογᾶ ϱξ Ά ΌπίθΕ ων ᾖπὶρηυ 5ο ΟΟΠ16Β, 

9 ὕταν."γὰρ' «λέγωσιν, Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνί- 
Έοχς πποη ἍΤΠθΥ πιῶΥ ΕΕΥ,  Ἓθαςθ Ἀπᾶ βθουτίῦγ, ἴποι βπᾶ- 

διος αὐτοῖς ἍµλῬἐφίσταται Όλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ 
ἄεπ “προπ ΄ἴμθπι 3ροππςα ᾽ ᾖλάθείτιοβίοη, 88 ἀπαπαϊ] Το Ἠος 

685 
9 Ῥαϊ α5 ἑοποπίπς 

Ὀχοϊ]μοσ]γ 1οσθ 7ο ποθά 
ποῦ μαι 1 πσίίθ ππτα 
το: 40Σ ΥΟΥΟΠΤΡΘΙΥΘΕ 
Άτο ἵααρηῦ οἳἑ ἄοά 
Μο 19079 Ο9Π0 ΑΠΟΙΗΕΣ, 
10 Απᾶ Ιπᾶρθᾶ το ἄο 
15 του/αχᾶ αἲ] {πο Ώχο- 
{Ἠτοπ νγΏΙοἩ ατο ἵπ αἲ] 
Μαοθᾶοπῖα: Ότι Ὑπθ 
ΊθβθεσοΒ γοα, ὈτοθίἨτεη, 
{Πβῦ γο ΊΠποζθββθ ΤΠΟΥΘ 
ΕΠᾶ Πποτο; 1] απᾶ παν 
γοβίαᾶγ {ο Ρο απἱοί,απᾶ 
Το ᾷο γουτ οἶνΏ Ῥαεῖ- 
ΏΘΒΒ, απᾶ {ο ντοσΊς πα 
ους ΟΠΠ Ἠαπάβ, 88 
πο οοτωπιηπᾶεά 7ου! 
12 ἴπαῖ το πια πο]]ς 
Ἠοποβί]γ ὕοπατά {πει 
{λαό ατο π]{Πουῦ, αηά 
ἴλαί γο πιαγ Ἠβνο]ασ]ς 
οἳ ποῦμῖηρ. 

19 Βαΐ 1 ποπ]ᾶ ποῦ 
ὮΏαγο γοα {ο Ὦθ Ίβπο- 
ΤΑΩ6, ὈτούπτεἨπ, σοι- 
οετηῖηρ Όμεπι πΠηῖοΙι 
319 35]εεΡ, ἐλαῦ Υθ8ΟΙ- 
ΤΟ ποῦ, ΕΥΘΗ 38 οίΏετβΒ 
ππΏῖοἩ Ὥβνθ πο Ἠορθ, 
14 Ἐοχγ 1 ντε Ὀθ]ίετο 
Ὅππῦ ἆθεας ἀθᾶ απά 
Χο8ξ06 βΡΕΐΠ, ΘΥΕΩ Ββο 
ἔλεπι 39ο σΠ]ο]Ὦ ΒΙέεΡ 
1π θευς ν]] αοά Ὀσίηρ 
ναι Πϊπι, 15 Έοςσ {μῖβ 
πο ΒΑ απίο Του Ὁγ 
"πο ποτά οἳ ἴπο Τιοτά, 
{ηαῦ νο υΠΏ]οἩ 81ο 8- 
νο απᾶ τετααῖπ αμῖο 
.ῃ9 σοπαῖηρ οἱ {πε Τρτᾶ 
βΏα]] ποῦ ρτοτεπί ἴπθτα 
πυΏῖοη 4τθ Ἅα5]εερ, 
16 Ἐοσ ἴπο Τιοτᾶ Ὠϊτη- 
8615 εΏηβ]] ἄρβοεπᾶ ἔτοπα 
Ίρατεη σπΙόὮ ϱ εποαῦ, 
ππΙΏ ο νοῖοθ οξ ἴἨθ 
Ἀχολάηρο], απᾶ πα 
ΤἨο ἱταπιρ οἳ οά: 
Ἀπᾶ πε ἆθαά ἵπ Οπτ]αῦ 
ΒΏα]] το Άτδῦ :17 τε. 
πνθ πΥΠίοὮ το β]1ϊτο απᾶ 
χθταδίη ϱπρ]] Ῥο οβυρηῖ, 
τρ ὑορείμος ση δη ὑποθτα 
1Π τπο οἰοιάβ, νο τηεθῦ 
1ηΠθ Τιοτά Ίπ {ο αἲτ: 
ΑΠᾶ 80ο ΑΏαθ]] πιο ονος 
Ἡο ππΠ θὰ 1ἴπο Τιοτᾶ. 
18 ὙΓπετεξοτο οοπι{οτῦ 
οπε βΠοΐλος υγ ζὮ {ποθβθ 
πποτᾶς, 

γ. Επί οξ {πο {πιοι 
ΑηΏᾶ 1Ώθ 5ΕΔΞΟΠΒ, Όχο- 
ΤΏτεη, γε Ὠβνο πο πεθᾶ 
απαῦ 1 σπ]τε υπί{ο γω]. 
2 Ἐοχ γουτεθ]γος Ίεπονν 
Ῥόσ[οοῦ]γ ὑπαῦ ἴπο ἄακγ 
οἱ πο Τοτᾶ 8Βο οοἵη- 
εὖῃ α5 ο ΌΠί6ξ 1π 1πθ 
πηϊρηυ. 3 Μου π]εἨ 
Ὅπογ εἩα]] ΒΒΥ, ῬεποῬ 
Ἀπά εαξείγ; ἴπεπ Βιᾶ- 
ἄ4επ ἀοβύγαοίβίοη οοπι- 
ϱἵἩ παπροῦ Ίπθπι, 8 
Ὀταναϊ] προπ ϱ, ΟπιαΏ 

:.Ἔέχομεν πθ Παπθ 1, ν -- τοὺς ττ[ττ]. 
4ο "νΙδα ΑΙΤΊΤΑΊΥ. 7 κοιµωμµένων 319 {α]]1πρ α5]6ερ 1ΤΊτΑ. 
. --- γὰρ {ος αΤΊτΑ; [δε] Ὀαῦ Σ, υ ἐπίσταται Τῖτ. 

π---ἰδίαις ΟΥΏ ὉΤΊτΑ ΥΓ. 
.---ἡ (γεαᾶ [1Ώ6]) τττ[Α]ν. 

ἆ θέλοµεν "νυθ 



σοά 
η οἩ]]ᾶ ; απᾶ {πετ 
βΠλ]] ποῦ οβσαΡο. 4 Βαζ 
ϐ, ὮΏχθίἩτοἨ, 81θ ποῦ 

1η ἀρχ]κποςς, ἴπαί ἴρπαῖ 
4αγ εποπ]άᾶ οπογία]κο 
σοι 45 Αα ἴλπίθξ, ὅ Ὑθ 
39 Α]] ο οἩ]]άτεη οξ 
11ρΗῦ, απᾶ ἴπο οΠ]]ᾶ- 
χεΏη ΟΕἴ1ο ἄαγ : π.θ 8Γ8 
ποῦ ΟΕ ἴπθ πἱρΗζ, ποχοξ 
ἄαχ]κηθβς. 6 Τηοχεξοτθ 
16ἵ τν ποῦ 8]θ6Ρ, 5 ὧο 
οὔλετ»; ὈῬαύυ 1εί 8 
ψ/ηῦεὮ απά Ὦο 5οΡεσ, 
7 Ἐος ἔλεγ τηπβί 5Ίορ 
ΒΙθερ 1η ᾖλπο πὶρηί; 
Απᾶ ἍΤΠ6γ {ἴπαιὶ ὃο 
ἄταπ]κοη 8χθ ἄπαπχκοεπ. 
1π τηρ πὶραί, 8 Βαὸ 
1θἳ τ, πΏο χθ οξ ἴηἨθ 
άαπ, Ὦο βοῦας, ρα πρ 
ΟΠ Τε Ὀγεαδίρ]αίε οξ 
ΣΑΊΌἨ απᾶ 19Υ6; απᾶ {ος 
Ώπ Ἰθ]πιοί, ἴηπο Ἠορθ 
οἱ ΒΑΙΥΗΠΙΟΠ. 9 ἘΈος 
6οᾶ ἨαίἩ ποῦ αρροϊπί- 
Ρὰ ἡβ{ο Ὁπταίϊι, Ὀμί Το 
οὈταα, βα]τατῖοα ὮΥ 
ουχ Τιοτᾶ ζεδιας Οητῖςῦ, 
10 ππο ἀῑεὰ {οτ τς, 
{παῖ, νγπείῃες νε πγα]κθ 
ΟΣ5]ε6Ρ, πο 5ποι]ά το 
ὑοροίπες πνηα Πῖνα, 
1: Ὑπετοξοτο οοπι{οτΏ 
ΨΟΙΥΦΕΙΥΘ5 {οβθίποςσ, 
Απᾶ εά1{Υ οπθ αποΐἩαχ, 
ΘΤ6Η 88 450 9 ἆο, 

19 Απᾶ πο Ὦθεβσεε] 
Σοιι, ΏΓεῖἩτΕΠ, το Κποσ 
Ίπθπα ν/πῖσοὮ Ίαῦοιτ α- 
ΙΙΟΠΦΥΟΗ, ΔΠάᾶ 4ΤθΟΥΘΣΓ 
ου 1η {19 Τιογά, απᾶ 
βἀπιοπίδῃΏ τοι; 19 απᾶ 
Το οβίεεπι Ίπεπι τουΥ 
ἨϊρΏΙγ Ἱπ Ἰοτο {1ος 
ἀπαίσ Ἅπτνγοχ]8 88]. 
Απά Ὦθ αἴ ΌῬθμςθ 
ΒΠΙΟΠΡ σοιτεθ]νθΒ. 
14 Νοπγ πε οχπογίτοι, 
ὈτθίἨτεἨ, Ἱνατη ὕπετα 
Ώιβῦ ατο πητΗ]γ, σοτι- 
Σοτύ ἴπο Σοερ]επι]πᾶεᾶ, 
Βαρροσῦ πο ππεα], Τθ 
ραὔ]οπί ἑουγατά α1] πιεη. 
15 Θοο0 ἴΠαἰ ΏΟΠΘΤΘΠᾷΘΣΥ 
ετῖ] Σος εν1] Πίο ΑΠΣ 
πιαπ; ὈὉπῆ Έτος {ο]1]οι 
ἴπαῦ πΠΙοὮ 18 ροοᾶ, 
ὉὈοίηῃ ΑΠπΙόΟΠΞΕ τουχ- 
Β61νθ6Β, απᾶ ο α]] Πιςπε, 
16 Ἐε]οῖοθ ΘΥΕΓΠΙΟΙ6, 
17 Έταν νηλμοιῦ οϱϱς- 
1πρ. 18 Τη οτεὰν υπῖπρ 
Ρῖτο (μαη]ς: {ος 5 
18 ἴπο πι] οἱ ἄοὰ 
1π ΟἨτῖευ ἆεβθαβ οοπ- 
οεχηπίηπρ τοι. 190αοπς 
πιοῦ {πο Βρϊτϊυ, 20 Ὢε- 

ΓΠΡΟΣ ΘΗΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΣ Α. σ, 
ἔν.γαστρί.ἐχούσῃ, καὶ οὐ.μὴ ἐκφύγωσιν. 4 ὑμεῖς.δέ, ἆδελς' 
{1 19 ππῦἩ ομ]ά;  Ἅαπᾶ ἵπ πο'γγίθο αλα] {Ἠθγ οβσοαρθ, πα! χο, Όχθ- 

φοί, οὐκ.ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα “ἡ ἡμέρα ὑμᾶςὶ ὡς ἀκλεπτησϊ 
ἵἨχθη, ατοποῦ ᾖπ ἀαχ]σπιθβ, ἴμαῦ {Πο ἅπγ-- ον 88 ο. 

κι δα ὅ πάντες "ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἔστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας" 
Βποπ]ᾶ οτοσίβ 811 Σθ 5ΟΠΒ οΕ]ρΠί απο απᾶ 5οπο οἳ ας 

οὐκ.ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους. ϐ ἄρα οὖν μὴ καθεύδωµεν 
Ἆθ απο ποῦ ο πὶρμῦ 3ἨΏος Οἱ 4ΛΙΚΠΘΒΒ, Ῥο ἴλθια ππθ εποι]ά ποῦ β1θερ 

ὡς Ἱκαὶὶ οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν. 

. 

. 

858 Απο ἵἴπο κτοβί, Ῥαῦ  Ἅπιθ εποα]ά πβίοἩ απᾶ πο πποπ]ά Ὦθ βορος ; 

7 οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθέύδουσιν, καὶ οἱ µεθυ- 
2οχ 1ηογ τοῦ βΊεερ 30γ Ἀπὶρδςυ 1Ρ]99Ρ, Ἀπά Τπογ ἐπαῦ ΑΘ 

σκόµενοι νυκτὸς µεθύουσιν' 8 ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφω- 
ἄταπκοαι Ἅ"γ “πὶραῦ 1ροῦ Αἄταπκ; Ῥαῦ πο “οξ 54 10θῖπρ εποιυ]ᾶ Ὦθ 

µεν, «ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης, καὶ 
πορεχ, ἩΠατῖηρ ραί οη [πο] Ῥχεαξίρ]αίἴθ ος ΣΑΙ απάἀ Ίοτο, Απάᾶ [ας] 

περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας 9 ὅτι οὐκ ἴἔθετο ἡμᾶς 
Ἠθ]παθί 3μορθ αρα]γαῦ]οπἩ; Ώροβαβο "πού "Ἠββ “ο τα 

ε θ . Γ η ιά ρἀάλλ᾽ι ” ΄ / δ 3 - 

9 θεὸς εἰς ὀργήν, εις περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ 
1ᾳοᾶ {ος Ὑταῖ, ναι Ἅᾖ1ος οδαἰπίπᾳ βθ]ταῦῖοπ {πτοιρ]α 

κυρίου ἡμῶν ᾿Γησοῦ χριστοῦ, 10 τοῦ ἀποθανόντος Νὑπὲρ' ἡμῶν, 
οις Τιοτά Ἱθρις Ομεῖεί, πο ἀῑεᾶ χος τ8, 

ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν Ἐἴτε καθεύδωµεν, ἅμα σὺν αὐτῷ 
τηαῦ ὙπΠοίπος το ΤΙΑΥ τ/αῖοὮ ος Ὑπθ πιαγ εἸεορ, 3Ἰορθίπος πα ἍΠπὰ 

ζήσωμεν. 11 διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους, καὶ οἰκοδομεῖγε εἷς 
ππο ΠΙΑΥ 11γ6, ΓΠΘΙΕΕΟΤΘ ἍΘΠΟΟΙΓΑΡΘ 059 αποῦλας, απά :α]]ά πρ 0πθ 

τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε. 
'πο οἴμεσ, ΘΥεΠ 38 Αἶ5ο 79 4τθ ἀοΐηρ. 

12 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας 
Βατ νο Ῥοβθθοῖ οι, τοίμτοαι, Το ]κποη ὕΠοβθπΠο ἍΊβροις 

ἐν ἡμῖν, καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν µκυρίῳ, καὶ νουθε- 
ΑΠΙΟΠΡ τοι, Ἀπά ΊβΚκο ἴ]ε ]ομά οἵγοι Ίπ[ίπθ] Τιοχᾶ, απᾶ αἄπιο- 

τοῦντας ὑμᾶς, 18 καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς Ιὑπὲρ.ἐκπερισσοῦ! ἐν 
π]ξ] σοι, Ἀπᾶ Ίο εβίθε ᾖἴλθπι οεχοθεᾶἰπρ]γ 1π 

ἀγάπῃ διὰ µτὸ.ἔργον.αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν }Σἐαυτοῖς." 
Ίοτο 9η αοσοιπ{ οξ τλεῖχκ ποσ]ς, Ῥο Αἲ Ῥθβ0θ ΘΙΙΟΠΡ ΤΥΟΠΣΡΘΙΤΕΒ. 

14 παρακαλοῦμεν. δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, 
Ῥαῦ ντο εχηοτῖί σοι, ᾖὈῬτοίητει, παἀπιοπ] Ἅᾖ{ἴῃθ ἀἱδοχάςε]γ, 

παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, µα- 
σοΏβο]θ "τπθ Σαϊπῖ- Πθατίρᾶ, Βπβήβίπ 1ηοθ πτεα]ς, νο 

κροθυμεῖτε πρὸς πάντας. 15 ὁρᾶτε µή τις κακὸν ἀντὶ κακοὰ 
Ῥαθ]θπίῦ ἠοπατᾶβ κα]. Β6ε ἐμαῦ ποῦ΄βμγοπο οτΙ] 1ος οτί] 

τινὶ .ΙἀποδῷἹ ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε "'καὶῖ εἰς 
Τ0 ΠΥΟΠΘ τοπἆος, Όαι ἍαΑΙΠΑΥ8Β ᾖἴπθ ροοᾶ Φραχςθµθ ΛΤῬοίἩ ἑοπατάς 

η , ῃ ο ον , " , ΄ 2 
ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας. 16 πάντοτε χαίρετε. 1ῇ ἀδια- 
9πΠ6 αποίπθς απᾶ ζοπατάς αἱ; ΒΙΤΓΑΥ8 χε] οἱοθ ; ππΠςθΒΒ- 

λείπτως προσεύχεσθε. 18 ἐν παντὶ εὐχαριστειτε' τοῦτο-γὰρ3 
ἀπρ]γ ΡΤΑΥ/ 1π οτειγἰπίηᾳ ΓΕἶτο ἵΠδπχα, 2ος ΠΒ 

θεληµα θεοῦ ἔν χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς ὑμᾶς. 19 τὸ πνεύμα 
Π9 πθ] σ]Ἱ . οἑᾶοᾶ ἵπ Ομτῖκῦ Φφεβαβ τοπατᾶς τοα; τπο Βρὶσιε 

Ἡ ή Ἠθςγ- , 5 -η , 
ο ρε ὁλιρεοτδ- Ἡ μὴ ὀσβέννυτε.ὶ 20 προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε. 21 πάντα » 
{Πίηρ8; Ἠο]ά ἐαςῦ ἰλαί ἆἄο ποῦ απεποἩ ; Ῥτοραθοίθ ἄο ποῦ βεῦ αἲ πααρΗξ; α]] ἑήπρα 

ο ἡμᾶς ἡ μέρα Ἰνν. ἆ κλέπτας ἴἨΙθΥ6βΒ 1, 9 -- γὰρ {ΟΥ (α]]) ου τττΑσγ. {.. καὶ 
Ιπτι[ Αα]. 

νντε Ἰ. 

ξ ἀλλὰ ΤΤΤΑ. 
ὰ αὐτοῖς (/εαᾷ ὪΝΥΙΌἩ {Ώεη)) ττς. 

Ρ -- δὲ Ὀαῦ (11 υπἱΠρ8) ΘΙΤΕΤΑΥ, 

1 ὑπερεκπερισσῶς ΤΤΤτΑ; ὑπερεκπερισσοῦ ανν. Ἀ περὶ τ]τ. 
το -- καὶ ΌΤΊτ, ἃ - ἐστιν ἶδ], 9 ζβέν- | ἀποδοῖ Τ. 



τ αΤ ΗΕΒΘΒΑΤΟΝΙΑΝΕ. 

δοκιμάζετε τὸ καλὸν κατέχετε. 33 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονη- 
τοσο, Όλο τἰρ]ό ἍἨΠο]ᾶ Εαδί; Έτοια ΕΤΕΙΥ Έουπα οἱ π]ο]ςοᾶ- 

ροῦ ἀπέχεσθε. 3995 Αὐτὸς.δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγίάσαι 
ἨΘΡ5 βὐδιαϊπ, Ἄοπ “Ἠϊπιβθ]ξ 3ΐἼπο "ᾳοᾶ «ΟΕ 3ρθ800 ΊπιηΥ ΒΑΠΟΡΙΕΥ 
« ” ε - α οτ ΄ ς . Α » «ος λ ὑμᾶς ὁλοτελεῖς' καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ 
σοι πΠοΙ]Σ; βπᾶ Σθπ/]χθ Ἴγους «ρρίτις δαπᾶ  ροι] 

καὶ τὸ σῶμα ἁἀμέμπτως ἓν τῷ παρουσίᾳ τοῦ.κυρίου-ἡμῶν 
Ἰρηᾶ Αροᾶγ ᾖ1ρ]απιε]οςς 136 193018 λσοοιηίπς «᾿ 150Ε Ίδοις "ΤΤιοτά 

Ἰησοῦ Χριστοῦ µτηρηθείη. 24 πιστὸς ὁ' καλῶν ὑμᾶς, 
19Ίρθις ᾖΟμτὶδ 1παςγ "ρε 19ρχοεοχτεᾶ. [Ἠο {5] {αἱίμξα] πο οα]]ς γοα, 

ὃς καὶ ποιῆσει. 95 ᾿Αδελφοί, προσεύχεσθεᾶ περὶ ἡμῶν. 
ΤΥΠΟ. 85ο π]] Ρεγέοστα [15]. Ἑτοίμτεη, ΤΤΑΥ ο. 8. 

960 ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἓν φιλήματι ἁγίῳ. 
Βα]αΐθ 3119 . Ῥχείηχον χο] τσ  α”3κίβ 1ΗΟΙΥ. 

27 τὀρκίζωϊ ὑμᾶς Ἅµτὸν κύριον  ἀναγνωσθῆναι τὴν ἔπιστο- 
14ά]ατθ τοι [0γ] ἴπο Τιοτᾶ [πεί] Ῥο τοαᾶ 1πθ ερῖβ,]θ 

λὴν πᾶσιν τοῖς "ἁγίοις! ἀδελφοῖς. 99 ἡ χάρις τοῦ.κυρίου-ἡμῶν 
Το α1] {ἴπθ Ἠο]υ  ΌὈτοίμτομ. Τ19 Ρταςθ οἳ ος Τιοχό 

Ἰησοῦ χριστοῦ ΄ μεθ’ ὑμῶν. 'ἀμήν.ὶ 
φ εσας Ομ] [πο] πι τοι, ΑπιοἩ, : 

5 Πρὸς  θεσσαλονικεῖς πρώτη ἐγράφη ἀπὸ ᾿Αθηνῶν.ἳ 
Στο [5ἱπο] “Τπορα]οπίαπς Ατβί ΄ ππἰίθι τοπ ΑίΠοπβ, 

'Ἡ ΠΡΟΣ 
ΤΗΕ ᾖ7το ΠτΗΕ] ΡΤΗΕΡΘΑΤΟΝΙΑΝΡ 3ΗΡΙΑΤΙΙΒ 

ΠΑΥΛΟΣ καὶ Σιλουανὸς καὶ Τιμόθεος, τῇ ἐκκλησίᾳ  Θεσ- 
Ῥατ] απὰ Β]ναπις Απᾶ Τἰπιοίηθαβ, Το ἴἩο πββεπιβΙγ οἳ ΤΠεβ- 

σαλονικέων ἔν θεῷ πατρὶ ἡμῶν καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ χριστῷ' 
Ββ]οπΊαβ Ἱπ οᾶ "Ἐλίποα λος απᾶ Τιχᾶ α4εβιβ Ἠσ]εῦ, 

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς δἡμῶν! καὶ κὺρίου 
ἄτασοθ ἴἵογοι απᾶ 68006 Έτοπ ΑΠοὰ "Ἠαΐπε  ἍΏρας Απᾶ Τοτᾶ 

Ἰησοῦ χριστοῦ. 
ο θεας Οπτ]εί, 

8 Εὐχαριστεῖν. ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, 
3Το "τπαπ]ς 1πγο "οπβΏῦ ᾷοᾶ  ἍΑ1ΑΥ8Β .οοποεγαίπρ ο, 

λ {ο ᾽ ” ΄ 3 ε/ « ΄ ε / 

ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἔστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει ἡ πίστις 
ῬτοίἨχεῃ, Θ76Π 05 µτηοεῦ 1415, .Ώθοβαξο ΙποχΘΗΕ88 θχοεεάΊπρ]ν 210 

ἡμῶν, καὶ πλεονάζει ἡ ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν 
1γοις, Απᾶ «αΏοαπᾶβ ἍΤ1Πθ) Ίοτοθ οἳ 30ηθ 188ΟΠ. ο 3411 γοα 

εἰς ἀλλήλους' 4 ὥστε «ἡμᾶς αὐτοὺς! ἐν ὑμῖν ἀκαυχᾶσθαι! ἔν 
Ίο Ο9Π6 Αποΐμθσ; ΒΟ64οΟς τς Ἅοισρθ]τθς Ἐπ “γου 11ο ροβςῦ 1π. 

ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ ὑπὲρ τῆς.ὑπομονῆς ὑμῶν καὶ πίστεως 
1ἩἨθ  ΑΒΒΞΕΠΙΡΙΙ6Β οξ ἄοᾶ {ος τοις θπάπταησθ οπᾶ «Εαἲ 

ἐν πᾶσιν τοῖς.διωγμοῖς.ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέ- 
1π 8). γοιχ ΡΘΓΒΘΟΙΡΙΟΠΒ Ἀπᾶ ᾖἴπο ᾖ{πίοαπ]αβίοπςβ πΠἩ]οὰ το ατθ 

χεσθε, ὅ ἔνδειγμα τῆς δικαίας κρίσεως τοῦ θεοῦ, εἰς τὸ 
Ῥοασῖηπρ; α πιωπΙ{θβῦ ἴοκοη οἱ ἴπο τ]σηίθροις Ἱπάρταοπυ οξ ἀοἀ, {ος 

65ο 
πλίοἃ ἴ5 εοοᾷ, 22 ΑΌ- 
βὐπῖτ ΕΓοΠλ Ἁ]] αρῃροµα- 
ΆπΏοςῬ οξ ον!]. 25 Απιᾶ ἴθ 
ΤετΥ ἄοά οἳ ΌῬεισθ 
βαποβῖξς γοα ψῄιο]]γ: 
Ἀπᾶ Ι ργαν 6οᾶ γοιτ 
πυο]α ΑαρῖτΙῦ απᾶ 5ο] 
Άπᾶ Ῥοᾷγ Ῥο Ῥχεβοσγοά 
Ῥ]αππε]οβς Ἀαπίο {1πθ 
οοπιῖπρ οἳ ος Τιοτά 
Πεεας Οµτ]εῦ, 24 Ἑαιίῃ- 
Τα] {6 ο ἴπαῦ σα]]αῖ] 
σοι, πἩΟ 18ο πΠ]] ἄα 
τί, 295 Ἐτείητεπ, Ῥταγ 
2ΟΥ 8, 26 ατοθῦ α]] ἴπα 
Ῥτείηχοεπ πΙτὮ αηπ Ἠο]γ 
1168, 27 1Ί «Ἠάτρο τοα 
Τγ πο Τιοτᾶ τπαῦ ὑπ] 
ερἰ5Ώ]ο Ὀο τεπά απο α]] 
119 Ίο] ὮὈχρί]πτοῃ. 
28 ΤἩο ρταβσθ οἳ ους 
Τιρτᾶ ἆθ6βις ΟΕτῖςί ὃς 
ππιλχγοα, ΑπιθΗ, σ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 
ΣΡΗΟΟΝΟ. 

ῬΑΤὉΤ,, απᾶ ΒΊταππε, 
θπᾶ ΤπιοίΠοπβ, ἀπίο 
1Ἡθ οἨἩιτοιἈ οἳ .ἴμο 
Τποββρ]οπῖαπς ἵπ οᾶ 
οἆς Ἐαίλπος απᾶ ἴμοθ 
Τιοτᾶ ἆοξας ΟἨτῖεί : 
2 ἄταορ ππῖο γοι, απᾶ 

Ἀοθ, 1τοπι ἀοά' οἳσ 
Ἀ,πεγ απᾶ ἴπο Τιοχᾶ 

θβαβ Οµτ]ςῦ, 

3 Πο Άτο Ῥομπᾶ {ο 
ολαπ]ς 4οά Α]πΤΑΥ5 Σος 
γοα, Ὀσοί]τοπ, ας 1τ 18 
πηθοῦ, ὮΘΟΒΊΒΟ {Πα 
σοατ ἀπ µρτοποεῦα 
θχοθθᾶΙΏηρ]γ, απᾶ ἴπο 
οἨαχϊίψ οἳ Θ6ΥΘΙΥ οπθ 
οἑ του 1] {ουγατᾶ εβοῖι 
οὔποτ βροιπᾶοῦὮ ; 45ο 
νλαῦ σνο οιιχβθΙτοςβΡ]οτΥ 
Ίπγοα 1Π «ἴπο οἩατομθς 
οἳ ἀοᾶ Ίος τοις Ῥρα- 
ΊΊθηπος απ Εαϊζ] 1η 1] 
γοαχ Ῥεγβθοι{ί]οΏΒ απᾶ 
ἀτίρα]αύίοπβ ἐΠαῖ το 
επᾶατο: 5 αὐ]ῖο] 5 ϱν 
πηππ]{θΒί Το]κεπ οἱ 1μ9 
τ]ρΏίθοις πᾶριαεπί ο 
ἄοᾶ, ἴλαί ο ππαγ Ῥό 

ᾳ -- [καὶ]αῖκοτ, Σ ἐνορκίξω ΠΣΑΤ.  . Ἡ-- ἁγίοις ΗΤΤΑ. 
--- έλε διθαεγέρέῖοη Ο1ΤΥ; Πρὸς Θεσσαλονικεῖς α..Ἔτα. 

ἓ-- ἁμήν αἰΤΤΓΑΥΓ. 

5 -- Παύλου τοῦ ᾿Αποστόλου οἱ ἰηθ.ΑΡροβί]ο Ρα Ε; -- Παύλου 6; Πρὺς Θεσσαλονικεῖς β΄ 
1ΤΊτΑσ’. ως ο. ἡμῶν (γεαᾶ [119]) [ετι]α. 

ν. ΓΑ 
μα] 

9 αὐτοὺς ἡμᾶς Τ1ΤΑ. 4 ἐγκαυχᾶσθαιν, 



536 
-ᾱλ 55, οσα εἶ ας 
παπι προς Θ 
ο ορ οάρ {ος 
ψι]ῖοιι πο α]ο βαΏ οτι: 
ϱ.ἡθεῖπᾳ ἐξ. ἐ5 αἱ ο: 
2οπς Είπα, πάει ο ον 
{9..ΥΘΟΟΤΩΡΟΠΣΟ ἐπὰ 
Ἰαδΐοσ.. {9 «λρρα..  Ἡὶ 
ἐποαρ]θ σοι {. 
τουσοα πο, 81 
Ῥ]ει],Ἱτορί, τί 
πετ. Ἴρο 
Απο [ελα], τος 
Στοπι Ἡραπθα., 1 
απ]ρμήσ ο δακοῖς πάλι 
πας .Άχοι οἶθ 
ρα σπης Ὁ 
ο... λως σι αβ 

)ΦΡΕΥ{Ώο' ἵπ 

πως Έγεα- 
Ἰαδίΐτπριαι λᾶεβσμαθῖομ. 
Ἔτοπα τπθ ῬτγεβεΏσο ο 
{πθ Τιοτᾶ, απᾶ {χοπι 
Ίηο ΡΊοΧΥΥ οξ Ἠϊ5ροῦες; 
10 π/πεη Ὦο «Ἠι]] οοπΏθΘ 
Μο. ὃ6 ρ]οτίᾳοᾶ ἵπ Ἠ]8 
βαϊπῦς, Ἀπᾶ {ο Ὄε αᾶ- 
χη]τεᾶ 1π α]] ἔπεπα {παῦ 
Ὢρθ]ῖθτο (Ώθοπάξο οασ 
Μεβίϊπιοἡγ απιοπρ τοι 
στας Ῥε]ετεᾶ) 1π λα 
ἄαγ. 11 ἸΓποχεξοχε α]- 
56ο πο Ῥίαγ α]ναγβ 
ΐογ τοι, ἴπαῦ ος 
οᾶ ποπ]ᾶ οοαπΏ τοι 
πποτῖΏὅ οἳ {λῖδ οβ111ἨΠΡ, 
απᾶ 414]. ο Ροοᾶά 
Ἰεάςυκχοιοἳς 
τον Απᾶ᾿ Ελα πμ, δὲ 
ΚΑΙ πξμίὉ }Ῥοπύοτ 
19 (παῦ {πο παβτηθ οὲ 
ΟἳΥ Τιοτᾶ ᾳθεας Οητὶςῦ 
σααγ: 08 ρ]οτίβ6ᾶ Απ 
ὧσοα;, απᾶ:γο: απ Ἠἶπα, 
πσσοταϊπρ το {Η9 ϱταςθ 
οξ ος «6ο -Απιᾶ: 3. 
'μοτᾶ ἄθεαςθπ18{, 7: 

ε 

111: Ἡσππο Ῥδεβσεο]ι 
σοας Ἱτέάμισθή, Ὁγ «Πο 
πθοτωῖηπρ -οἳ ΄ουπ΄ Τιοτᾶ 
ὧθδας «Ομχίςῦ, απᾶ ὂψ 
«οπτβαἰ]λοτῖπα ο ποτ 
ααπῖο Ἠπα, 94ΠΑΕ“Φο ο . 
απος -οοη ἍΛαΚΕΠ. π 
πηϊπιᾶν ος ης ἠτοιρ]θᾶ, 
αιο]ύμότ Ὦγ  Αρἰπί 6, Πο 
«Ώσ ποτᾶ, πο Ὦψ 1ο εχ” 
:Α8 4ΤΟΠ 08) ας Πρ ῦ/Πθ 
-«45γ --οἳ Οπα]ος 1 αἲ 
Ἠαπᾶ. 9; Ώεῦ ο ΣΑΒ. 
Ῥλρρεῖτο ; οι Ὦγ- 87 
εαΏΘΑΤΑ: {οσ.{μαί αυ - 
λα] πο .οοπιει εποερῦ 
«ἔλιοτθ, οοχαθ ϱ,«ΕΑ)] πρ 
18/97: Όσες, απ: επαί 
ΒΙΑ οἱ Βἱη ρ616ΥεΒ]- 
εᾱ, 11ο Βόπ οἳ Ρετᾶῖ- 
ον 4 νῬο ορβροςείἩ 
ππᾶ, ατα] ἑώὴ. Ἠ τακο]ε 
Αροτο]] ἡμαί 18 οα]]οᾶ 

Δ | Αφλογὶ πυρὺς ας ος Ιτό αἨτγγ. : 5 
(θεα Γρ] λα 

προς» ϱΈΦΦΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Ψ. 

Έλοχα δἱδόν ψγος  ἐδι ος ην ὐ μὴ εἰδόσιν θεόν, καὶ : τοῖς 

Ἡ ἃ πιστεύσασιν Ψεμόνοβ,σιττι ΑΝ’. 
} κυρίου 1μοχά αἲΤΊτΑΤΥ. 

1 Ἡ, 
αν ορηη ον ιλείας τοῦ θεοῦ, ὑπὲρ ο ία άν, Ἠνκίαν ο αἰδοῖ, αν) νλδν 
μας αλα λρταο η δίκαιον παρὰ θεῷ ἀνταποδοῦναι 
. Ἔθε 1986 τραίεοις [18 18] πι ἄοᾶ Ἅᾖο τεσοπαρεπςθ 

ᾖ τὸ δν ἡή ΘΧΙΒο) ὑαϊν"ὁμᾶς θλίψιν, 7 καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβο- 
(ο ἳ 98ο τν ή οββσθέ8 γοα ο... Άπά Το σοι {πας  Ἅαἴθ ο)Ρ- 

Ἡ α... ερ ἓν. τῷ ἀποκαλύψξι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ 
Ῥτόβεος Τεῃοβθ ὃ ἴπο χεγε]αίοιπ οἳξ ἴπο Τιοτά ζο5υβ 

ἀπ’ οὐρὰμοῦ µε ο ὐρῆΧ  λλμν ὡ μνάµεως. αὐτοῦ, 8 ἐν «πυρὶ φλογός,! 
4ξοτα” κ ος "πτ19Ε ὶς Ῥουγες, 1Ώ 5 Βτθ ΟΕ ΏΑπιθ, 

μὴ 
να κ ουκραμου δα) Ἔμοεο παν Ὥοῦ 1χπους ᾷοᾶ, απᾶ {ποβθ ἔμαῦ 3ποῦ 

ὑβδλούδαή ρ ὔαγμλρ" τοῦ. “κυρίου. ἡμῶν Ἰησοῦ Εχριστοῦ"! 
9 Β Ίδα υἱατη Ὥρς Έ οατ Τιοτά 26βαβ ο... 

αν ον μδδῆς η δὴ νο, . Ἰλεθρον!ὶ αἰώνιον, ἀπὸ 
μοοζ- ο, πε] μεν ἐσ' “ΒΠΑΙΙ αν η Ιβοἱτασίῖοπι αρίργηα], ἆτοπι [Πε] 

Ἡρόδόχοῦ, τὸῦ κ ὑρίου», μμ ἀλδὺ υρῆς δόξης τῆς. ἰσχύος.αὐτοῦ, 
Ῥτέξοβοο πα ον ἴπθ οσα, με] Στο. ο Ε]οτγ οἳξ Ἠϊ9 εἰτεπρῖἩ, 

10 ὅταν ἐλθῃ ΕδΕΑΡύηιΣ, ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ καὶ 
σα να 5Ἡα]] ο 0ΟΠΠΘ {9358 “Ἐ]οσίβεᾶ” 1π. Ἠΐ8 βαϊπίς απᾶ 

θαυμᾶσ )]ναι ν πᾶδὶ ] ον πόθήἔύουσιῳ, Ι. ὅτι ἐπιστεύθη 
το α ως ο κμκς ο 1 αΏ Ἔδοτα ἴΒ Ῥοΐτονο, (Ὀεοβπβο "γγας “Ῥο]Ιεγοᾶ. 

πο ρε ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τᾷ-ἡμέρᾳ, ἐκείνῃ. 11 εἰς ὃ 
Ἀμρςμταοπγ τπαῦ ον Έος νἈ]ο 

καὶ προσευχόµεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ 
8]5ο πνθ ο ΡτΑΥ ο. 1ος Ὑγοι, ώρας σγοι 3πιαγ "οοαπί ατσοχἴἩΥ 

ΈΠΟΛ ππωσι ὁ θεὺς ἀπφρο Μ. ἰσπλη ἠσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν 
μια σαχ” πώ οᾶ τ βαλᾶ.. αΣ τα 6πείύ βΡοοᾷ Ρ]εβδατθ 

αλα ς καὶ ἔργον πίστεως ἓν δυνάµει' 19 ὅπως ἐν- 
οἱ ϱοοᾶποβς Ἀπᾶ ποτκ οξΣα0π ντα, Ῥοπες, 5ο ἴπαῦ ΤΙΑΥ 

δδξασθῷ ού" ὄνομα - δή ο ἡμῶν" ἡδος Ἰχριστοῦ" ἐν ὑμῖν, 
9 Ἐλσεϊβεᾶ ' ο ἀπιο οὐ  οὐς Τον -ἳ πες Ομεῖε ᾖπ τοι, 

ομμεῖξς ΕΡ αὐγῷῃ αγὰτ τὴν κάρω, Τοῦ.θεοῦ ἡ) ἡμῶν καὶ 
. : - ΠΤΔ  Τροο, να πλμο ο ασ σξ ουσ ᾷοᾶ απᾶ 

᾿κὐρίου” 'μ/σοῦ ρισροῦ. Ψο50 ὅπου δν ιο 10 
οββΝΕ] ἠ σαπα ΄ ΗΛ 1οῬ αιοΆ ρσαρα Ῥας 
ϱ ᾿Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοι, ὑπὲρ τῆς “Ἔαρουσίας τοῦ 

Νοπ σγθ Ώοδ6θοα οι, Ῥτοίλτεα, Ἡν. τπθ "οοπιίπρ 

ο όν ἡ ών ᾿Ἰηδὸ τὈρρισμόὃ: υβαὶ- ἡμών ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾽ 
ων μία οθμο πρ ομάβθ . απᾶ {5 ἡρὸ ο Ελἰποός πορείπος ᾖἵο 

αὐτόν,' 2 εἴσ' τὸ μὴ" Τάχέως ᾠαλουθήῥακὼλᾶς οὰπὸ τοῦ νοός, 
Ἠΐήι, “3ος '""“ποῦ 41ΟΥ’ 58β6 “Όρο θεἩοκκεπι Ὁ .γσυ ταπ” πηϊπᾶ, 

μήγε": θᾳδεῖσθάν μήτε διΝ᾽ 'πφεύμάτοξ, μήτε δια Ὡλόγου, µήτε 
ὪὭος τὸ Ὃε 'οπΡ]οᾶ: ΠΟἸέμοχ υλ αν ερ, τοή πχ Τρ. ποτᾶ, ΏΟΣ 

δι ἐπιστολῆς ὧξ'' δι”: ἡμῶν; ὡς οὅπι ἐνεσρηκὲν ἡ ἡ Τἡμερα τοῦ 
ελ ορϊςο; ας ον η ποτ!  1Ηβὲ βῥγθεόάν 06 Βαν ο {πθ 

Ἠδς μθΜής τας "ἡμᾶς - ἐξὰπᾳατήσῃ) κατὰ μήδεναί Ἠρόβον' 
ασε, πο δα τ να Ἀἄροδῖπθ μαᾶ. θΩΗγ τοτε ; 

ο Ὃτ {9 1 οἳ { ϐὔ,πολιιοῦ η «κ 
ο οαα Αλμα άν μὴ,  ἐλθρ Ἀ ἀποσξασία πρώτον. 
Ῥεομιςο Πέ νά. ποῦ 9ο] πη]οςς αμα] Άννα, σοι. το Αροβίβες Απαι 

3 . μα. Ε ᾧ «39δὰν 
καὶ :.' ἀποκαλυφθῇ αὰ πο μὶῤὃ 
Απὰ ελα] Ώατε Ῥεεμ τενεα]θᾶ νο Ἡο ΟΠ. 

τῆς ἀπωλείαςς 4 ὁ: ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ, πάντα 
οἱ Ῥοτ(ήδίοπ, ευ -- 9.ΡΡΟΘΘΒ: 2 .πᾶ.Τἵ εκα]0ς ἠήπαβθ]) Εις Άοτε «81... Ἡ 

Γυδἆ- Χρισπου πο πρ οτοοβ "δλέθριωο (εδ 4αὔβ], 
[ιπὰι α[χραγοῶ[ν]δμών. ό κ μηδὲ ὉΈσα ης 

πω ἄγομίας οἳ πορρπορα τττι, απ το (ἳ -πὐ) 
[ο 

ο 



11. 11 ΤΗΕΘΡΘΑΙΟΝΙΑΝΕΑ, 

λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασµα,  ὥστεαὐτὸν εἰς τὸν ναὸν 
σα]]οᾶ αοᾶ -ος οΏ]εοί οξ τἀπεχαβίοη: 80 45 {ΟΥ Ἠίπα απ Ἅἴπο ἴθπρίε 

τοῦ θεοῦ πὼς θεὸνὶ καθίσαι, ἀποδεικυύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶν 
οἑ ἀοᾶ 45 -ἄοὰ ᾖἰοβθίάονΠπ, κεὐθίπς ΣοτίἩ Ἠϊπαφε]ξ (παι ο 18 

θεός. ὅ οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς, ταῦτα 
οᾶ, Ὢο το ποῦ Τ6ΠΙΕΠΙΡοΣ παν, σεὺ Ῥεῖπρ πα τοι, «ἴποςε {ΠΊπρΒ 

ἔλεγον ὑμῖν; θ καὶ νῦν τὸ µκατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀπο- 
1ρβαῖᾶ Ίἴογοι ἍΑπᾶ πουν πα πἩίοἃ γθβίγαἰπς 79 ποτ, Μος 390 “Ῥο 

καλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ! καιρῷ. 7 τὸ γὰρ µυστήριον 
τογεαβ]θά αηίτα ᾖΊτπ πῖς ον 1πιρ, Έοςχ ἴηπθ ΤΩΥΞΙΘΙΥ 

Ίδη ἐνεργεῖται τῆς ἀγομίας, µόνον ὁ κατέχων 
Ἰω]τοιᾶγ “Ἡς ὀγγοτκίης 108 3]αγγ]οδδηθββ; οπΊψ [ποτε 15] Ἡο πΊο τοβίγαίπς 

ἄρτι ἕως ἐκ ἔσου γένηται’ 8 καὶ τότε ἀποκαλυ- 
αἲ Ῥτοβοπύ υαπῦ1] ους οἱ Γἴ]πε] πι]άςί Ἡθ ο [βοπο], απᾶ πει ππΊ]] Ρε τ6- 

Φθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ κύριοςΡ Δάναλώσειι τῷ 
γεα]εά 1186 Ίαν]θρ Γοπο], πἜοπα {πθ Τοτά πγΆ]] οοΏδιπαθ πμ 1ηΠθ 

πνεύµατι τοῦ.στόματος αὐτοῦ, καὶ καταργήσει τῷ ἐπιφανείᾳ 
Ὀτοαία ο Πὶ5 πιου{Ἡ, Βιιά απΏα] ὮΥ ἴπο ατρρεατίηρ 

τῆς.παρουσίας αὐτοῦ" 9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ᾽ 
οἳ Ἠ]8 οοτηίΏᾳ πο {Β αοοπαῖΏΡ ΄ αοοοτᾶῖηᾳῃ {ο [1Πε] 

ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάµει καὶ σηµείοις.Κκαὶ τέρασιν 
πνοτεῖησ οξ ΒΗΊΒπ 1Π ΘΥΟΙΥ ἍἨῬοπες απᾶ 8ἱ6ηΠβ Απᾶ ὙΟΠᾷΘΓΡ 

- πο ΄ ὦ ζ κ 1δ. ή 5.) τσ, ψεύδους, 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ Ἱτῆς' ἀδικίας ἈΣἐνὶ τοῖς 
οἳ Ξα]δελοοᾶ, Απᾶ ἵπ ϱπετ ἀεοεῖν οἳ απτὶρΠἰ6οιεπθΒβἙ Ίπ Όπεπι {μας 

Β ’ Β ν ᾳ τρ ω / ο στ) 
ἀπολλυμένοις, ἀνθ' ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ.ἐδεξαντο 

: Ῥεχ]δῃ, Ὄεσααδε ᾖἶπθ. Ίοτο οξῖἴπο Πιαί ἍΆΤΠεγ τεοοϊτεᾶ ποῦ 

εἰς .τὸ σωθῆναι αὐτούς' 11 καὶ διὰ τοῦτο ἵπέμψει' 
107, 3ο δε “βαγοᾶ }πεπι, Ἅπά οἵ αοοοππύ οἳ 118 Ἀνγ]] 3ρεπᾶ 

αὐτοῖς ὁ θεὸς ἐνέργειαν πλάνης, εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς 
.{ο μετα 1ᾳο0ᾷ κα ΜΟΣΙΙΩΡ Οἱ 6ΙΣΟΣ, 10Γ 36ο “Ῥε]ίετε 11Πεπη. 

- Ν ον υδ . 19 Πρ θῶ ν. , Ἱ ε ῃ ΄ 

“τῷ  ψεύδει ίνα κριθῶσιν Ἱπάντες' οἱ μὴ-πιστεύσαντες 
σ]ιαῦ [15] 1156, ΤΠΑ8 ΤΗΥ Ῥο ἠπᾶβεᾶ 31 ο Ὅο]ῖθγεᾶ τοῦ 

τῇ ἀληθείᾳ, Σἀλλ᾽' εὐδοκήσαντες Σἐνι τῇ ἀδικίᾳ. 
τπθ {ταῖμ, ταῦ ἀε]]ρπιεά ἵπ τππτίβΏῃζεοαςΏθΒΒ, 

19 Ἡμεῖς δὲ ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ 
Ἐιιὸ πο οπβμῦ Το βῖνε {Παπχ6 Ἅ{Το ἄοᾶ 4ΠΑΣΒ οοποεγηίπρ 

ὑμῶν, ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, ὅτι Σεϊλετοϊ ὑμᾶς 
ψοι, ««ᾠτείμτθῃ Ῥε]οτεά Ὅψ [πε] Τοτᾶ, ᾖτἴλαῦ 2οποβθ δγοι 

ὁ θεὸς Σάπ᾽ ἀρχῆς'! εἰς σωτηρίαν ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος 
αᾳοά Ετοτι Πύπο] Ῥερίηπίηπςρ Ίο Ἅἡββἰταμοπ Ἰπ βαποὐ]βοβτίοπ οξ [πε] βρὶτῖο 

καὶ πίστει ἀληθείας, 14 εἰςὃ 3 ἐκάλεσεν δὑμᾶςὶ διὰ τοῦ 
Ἀπᾶ ΛΤε]αοξ οἳ [116] ίτατα: ψμετείο Ὦθ οβ]]εᾶ τοα [ολο 

εὐαγγελίου-ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου 
} οαχ ρ]αᾶ υαΐπρς, πο Ππε] οὑίαἰπίηρ οἳ [π6] ρ]οττ οἱ "Τιονᾶ 
στον 2 ” - , ὔ-- , . 
Ἰμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ. 15 ἄρα οὔν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ 
αχοασ Φεβαβ Ομτ]ςῦ, Ῥο πει, ἍὈτείμχεῃ, βἴαπᾶ Άτπι, απᾶ 

κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε, εἴτε διὰ λόγου 
ηο]ά Ξᾳ5ύ ἍΤ]ο ΙΤΑΑΙΠΙΟΗΒ Ἅπνβῖομ γε πγετο ααρηί, ππεῦμετ ὃν ποτᾶ 
ν 35 ” ς - 9 . « -” ΄ - 

εἴτε δι ἐπιστολῆς ἡμῶν. 16 αὐτὸς.δὲ ὁ πέρτου ἡμῶν΄ Ἰησοῦς 
ο: ὮὉΥ οτςχ ορἱςί]θ. Ῥαῦ ΣΠΙΤαΡε]Ε 2Τιτᾶ λος 3Πεειβ 

{ ” ΄ ε -” 

Σχριστός, καὶ ΔὸἩ θεὸς «καὶ! πατὴρ ἡμῶν, ὁ ἀγαπήσας ἡμᾶς 
3Οητὶαῦ6, απᾶ 3αᾳοᾶ "απᾶ “Εαίΐπογ 'οαχ, Ὑπο Ἰονεᾶ πς, 

η ---ὡς θεὸν ΑΙΤΊτΑΥΥ. 
4 ἀνελεῖ π]] 5ἷαγ ἹτττΑ. 
επέµπει 5615 ΤΤΊτΑΤΓ. 

ΏΘΟΙΡΦΩΕΒΒ) [τ,]ττι[α]. 
ἐς 18 1, ο -ἵ- ὁ {ηθ 1, 

ο αὐτοῦ (γεαᾶ 9 6ϊπιε) τττ. 
Σ--- τῆς ὉΤΤτΑΥΓ. 
ν ἅπαντες ΤΊτΑ. 

 εἴλατο αΙΤΊΤΑΥΓ. 
4 --- ὁ [π]τς, 9 ὁ ΗΤΤΤΑ, 

π ἀλλὰ Τττ. 

Σ απαρχὴν 1., 
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αοᾶ, ον Ἔλαί Ία ντοχ-. 
αάρρεά ; ευ ἴλπαῦ 6 
Ά8 6ο εΙθεῦ] Ίπ ἴ1θ' 
πεπιρ]θ οἳ ἀοά, βἩεν- 
1πρ Ἠμιεε]έ ἐπαί Τε 18 
αοά. 5 Ἐεπιεπροχ θ 
ποῦ, μαι, πει 1 οΒ 
ποῦ πίἩ τοα, 1 {ο]ά 
σοι ΊΤπορθ τμιβραῦ 
6 απᾶ που 7ο Ἐπον 
πτιβῦ πΠθηπο]άθί]ι ἐπαῦ 
Ἡθ παϊρηὺ Ὦο τονορ]θά 
{πμ Ἠ]ν πιο. Τ Ἐοχ ἴμθ 
ΤΙΥΒ{ΕΤΥ οἳ ἱπ]αυ]ῖγ 
ἀοἵἩ αἰτολάν ποτ]: 
οπ]γ Ὦε νο ποπ Ἰεί- 
φοῦμ τω 1εἱ, πποϊ] Ἡθ 
Ὦο ἴακθη ους οἳ {πθ 
αγ. 8 Απά ἴπον εΏπ]1 
{παΐί Ἰοκοά Ὀετετεα]- 
6, πἩοπι {1ο Τιοτᾶ 
βΏα]] οὐπβαπιθ νη 
νπο βρῖτῖ{ οξ Ββπαοαῦη, 
Απᾶ εΏα]] ἀθβίτογ συ 
Ἔπο ὈῬτίρΏίηεςς οἱ Ἠϊα 
οοπιίπρ: 9 6υεη Ἰιΐπε, 
ππΏσβθ οΟπΑΊΠΡ 15 ΑΤὔεΠ 
{πο ποτκῖηπρ οἳ βθ8ἵβπ 
πντἩ α]] Ῥοπος ππᾶ 
βἶρῃς απἀ ἸγΙπρ ποή- 
4615, 10 απά νι α1]. 
ἀεοείναβ]επεςσε οἱ αἩπ- 
τῖρμῦροιβπεςε 1π Ό]λθπα 
1Ἠπῦ Ῥοτίδα; Ῥεσοααβθ 
ΤΏεγ τεοοϊτθά ποί ἴῃπθ 
Ίοτο οἳ {πο (ταζἩ, ἴπαυ 
1ηΠεγ παὶρΏῦ Ῥο βατεᾶ. 
11 Απά Του ΤΠίβ οβ15θ 
αοά εΏα]] βεπᾶ ἴπετα 
ΒίΧΟΠΡ ἀθ]πρίοΏ, Όπας 
1Ἠογ βποπ]ὰ Ῥε]ίετο Α 
118 : 19 ἴπαῦ πε αἲ. 
παϊρΏῦ Ὀο ἀατηπεᾶ π]ς 
Ῥοθ]ϊετεά πού {ηο ἰταίἩ. 
αυ Ἠαὰά Ῥ]εβευτο Ιπ 
υητϊραίθΟΙΕΤΠΘΒΒ. 

19 Ῥπέ στο 91ο Ῥουπᾶ 
1ο ρῖτε {ΠΑΠΙΡ ΑΊ αγ 
{ο ἄοά {ος τοι, Ὀχε- 
1Ἠτεη Ώε]οτεά οἳ {ἔμθ 
Ἰιοτᾶ, Ῥεσοραξθ «ἄοὰ 
Ἠβίλ ἔτοπα ἴηο Ῥορίη- 
Ὠῖπρ οποσεπ τοι {οςβρ]- 
ταῦΊοη {Ώτοιρῃ Β8ης- 
θἰῃοαίίοπ ο τηε Βρίτις 
Ἀηᾶ µῥλῬε]θί οἱ {ἴπθ 
ἐπχυίἩ: 14 τηετοππίο 
πο οα]]εᾶ του Ὦγ ος 
Ρο5ΡθΙ, {ο πε οὈ{λίη- 
1πρ ΟΕ ἴπο ΡΙΟΥ οἱ ουσ 
Ἰιοτά ἆεεις Οπτῖςῦ, 
15 Τηετεξοτο, Ὀτείμτεμ, 
εἰρπᾶ {α58, απᾶ Ἠο]ά 
{Πο ἑταᾶϊτιοὴηβ πΠΙο 
Ψε Ἠατε Ῥεθυ ἐπαρΏῦ, 
πηλεῦπος Ὦγ σοτᾶ,ιος 
οασς ερἰβύ]θ. 16 Νου 
οἳςχ Τιοτά Πεεας Οητίςὲ 
Ἠϊπλεθ]Ε, απά οᾶ, ετεπ 
οατ Ἐαΐλος, τυη]οἩ ὨβίἩ 
Ίοτοᾶ τΒ, απᾶ Ἠβίῃ 

: Ρ {- Ἰησοῦς Σε8α5 ΟΜΤΊΓΑΥ, 
5 --- ἐν (γεαά τοῖς νο ἴπετω (παϐ) ΓΤητΑΥγ., 

χ --- εν (1εαᾷ ἀδικίᾳ Ἰπ 
5 --- καὶ 850 Τε 



698 
Εἶτοι 1 οτογ]ακ[ῖμρ 
σοιινο]α[ίοι πμᾶ μοοάί 
Ίιορο Ό]τουσα ϱχῃσθ, 
17 οοπιξοτῦ γοιχ Ἀοατῦς, 
Απά αἰπυ]]α σου Ίπ 
«ποτ; Εοοὰ γοτὰ απά 
πγοχ]ς, 

πι. Ἐἰπα]ϊψ, Ὁτο- 
Ίητεπ, Ῥγαγ 295 118, ἴ]ια 
1π6 φιοτᾷ οἱ ἔἨο Τιοτᾶ 
ΣΠΑΥ Ἠβγο 66 οουΣς5ο, 
Ἀπιᾶ Ὄο σ]οτ]βοᾶ, ογεπ 
ας ἓέ ἕς ευ λτλ οι :2απᾶ 
{επί πΘ ΠΙΑΥ Ῥθ ἆἀο- 
Ἰϊνοχθᾶ ἔτοτα 1ΠΣΓΘΦΞΟΠ- 
ΛΌ]θ απά πγὶο]κθοᾶ ΤΏεη : 
ᾶοτ α]] πιέπ Ἠππο ποῦ 
Σιν. 3 Βπὸ ἴ1θ Τιοτᾶ 
15 ἑρλ(πέα], πο ϱα]1 
Β{ΑΡΙΙΑΗ Ὑγοα, Ααπᾶ 
Ίκεερ «οι Έτοπι ον]. 
4 Απᾶ νο Ἠαπτο οοπῇ- 
ἄοπερ Ἱπ ᾖἴπο Τιοτᾶ 
Ἰοισμῖπς τοι, τπαῦ γθ 
ῬοῦἩἈ ἆο απᾶ πῖ]] 4ο 
1ποθ 1πῖπρα πΠ]ολ το 
οοπιἠηηπᾶ 7ος. ὃ Απά 
Ίπο Τιοχᾶ ἀἄῑτεοί γουσ 
Ἠοηγῦς Ιπίο ἴπο Ίοτθ 
οξ ἀοᾶ, απᾶ πίο ἴπθ 
Ῥηϊθϊοπῦ πα λμΙπρ Τος 
Ομτ]εῦ, 

6 Νοπ πθ οοπιτιαπᾶ 
τοι, ὈτοίἨμτοἨ, ἵπ ἴμο 
Ίππις ΟΕ οΣ Τιοτᾶ ἆ9- 
ες Οητῖθῦ, ἴπαυ γθ 
ση λάτησν ᾿τοιτκο]νος 
Στοπι ΟΤΟΥΥ Ὀτοί]ιας 
Έλαῦ τνα]]κοῦἩ ἀϊδοχᾶει- 
Ίσ, ϱἡᾶ ποῦ αξίες ἴἨθ 
ἐγαᾶϊρίοα πΥΠΙΟἩ Το Τ6- 
οεἰτοᾶ οἳ τς, 7 Ἐος 
7ουτεο]γεβ Πο οι 
ο οαρΗῖ Το {ο]]οιν μ5: 
Ἔοχ πο Ῥεπατεᾶ ποῦ 
ομχβθ]τες ἀἰσοτάεσ]ν 
ΒΩΟΠΡΤΟι; 8 Ἠθ]ίποχ 
ἄἷά πο εαῦ ΑΠΥ ΤπΛΗ)8 
Ὀτεπᾶ {οχ πουρΒῖ; Ῥαῦ 
νιτοαρΏς σα 1 9ροισ 
απᾶ γατα] π]ρλύ απᾶ 
ᾱἉγ, ἴπαῦ πο παὶρμῦ 
ποῦ Ῥθ οΠαχρθββ]θ Το 
ΑΠΣ οἱ Τοα: 9 ποῦ 
Ὥθοβταςε ὙΝθ Ώπτο ποῦ 
Ῥοποτ, Ὀαῦ ο τιβκθ 
οπχβε]τεβ ΑΏ ΕΠΞΑΠΙΡΙΘ 
ππίο γοι {ο Σο11ον/ πμ. 
10 Έος θτοηυ ν/θη Ὑθ 
ππθχθ πἠϊἩ τοι, ὈἨίΒ 
π/θ οοπιπιλπᾶθά σοι, 
επαῦ 18 απγ που]ά 
πιο Πο, Ἠθίίμος 
Ελοι]ᾶ Ἱιο οαἳ, 11 Έοσ 
ππθ Ἠοατ ἴπαῦ ἴπετθ 
ΆΓΘ 5ΟπΠ1θ νΠ]οὮ Ἱσα]]ς. 
βπιοηρ γοιι ἀἰςοτάθε]γ, 
πγοχ]κίΏμ πο αἲ ο]], 
Ῥαῦ -4τοθ ῬποσῬοᾶίοβ. 
19 Νου ἴλετα {λπ8ύ 810 
ΒΙσ] ππθ οοπηπιππά απᾶ 
οχλοτῖ Ὦγ οἳσ Τιοτᾶ 6- 

προσ ΘΕΗΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 8. Π, ΠΠ. 

καὶ δοὺς παράκλησιν αἰωνίαν καὶ. ἐλπίδα ἀγαθὴν έν χάριτι, 
απᾶ Ρατο [15] «πιοπκσκα ή αρτοτΏηπ] αππᾶ πορθ βουᾷ ὮὗΤγ ρτασθ, 

17 παρακαλέσαι ὑμῶν τὰς καρδίας, καὶ στηρίξαι ᾿ὑμᾶςὶ 
1ΠΑΥ Ἰθ θΠσοιΓαΡθΘ σουτ πεατίς, Απᾶ ΤΩΑΥ Ὦο εδια 1 γοα 

ἐν παντὶ "λόγῳ καὶ ἔργφ' | ἀγαθφ. 
1π ΘΥ6ΙΥ Ἀποτᾶ 5απᾶ «γιοχκ ᾿ροοᾶ. 

Ὦ Τὸ.λοιπόν, προσεύχεσθε, ἀδελφοί, περὶ ἡμῶν, ἵνα ὁ 
Έοχ {ἴλο τεβῦ, Ῥσαγ, Ὀχείμταα, 1ος υ8, 1μαῦ πα 

λόγος τοῦ Κυρίου τρέἐχφ καὶ δροξάζηται, καθὼς καὶ πρὺς 
πυοτᾶ οξἴπθ Ἰοτά Ίτιαγ ταπ αηᾶ ιά Ὁι] Είπα ετπεη ϱ8 4ἱδο τπΙ 

ὑμᾶς, 3 καὶ ἵνα ῥυσθῶ η ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν 
σου.»  απά {λαίπο ο ο Ἄε ἀε]]γοχθά ἔτοτα Ῥεχγεχαθ απᾶ Ἠπῖὶοικθα 

ἀνθρώπων' οὐ γὰρ πάντων Ὦ πιστὸς 
ΊΠΘΣ, 4οχ 'ποῦ 5ος ΤΙ] [31] αέα1΄ [ία αι ΣΕαϊ(α{α] 

δὲ ἐστιν Ἀὸ κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς καὶ φυλάξει 
ρυῦ 5 1πθ τΤιοτᾶ, πο ΤΙ] εεἑαρ]ς γοα απᾶ πῖ]] κεορ.[σοα] 

ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 4 πεποίθαμεν.δὲ ἓν κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, 
ᾷτοτα οτι]. Ῥτπή πε ἰτυςὶ 1η Γ1Ἡθ] Τιοτὰ αβίο τοι, 

ὅτι ἃ παραγγέλλομεν ἱὑμῖν,ὶ Χ Ἰκαὶὶ ποιεῖτε καὶ 
{παῦ πο {λίπρς πο] πύθ «Πβχρθ γοιι, ῬοΐῦἩ το Άτο ἄοῖπσ απά 

ποιῄσετε. ὅ ὁ.δὲ ' κύριος κατευθύναι ὑμῶν τὰς καρδίας εἰς 
ππ]]] ἄο. Ῥιῦ 3ἴμο "Τιοτά τηαγ ἄῑτοοί, γουτ Ἡθατίβ ἍἹπίο 

τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ, καὶ εἰς Ἡ ὑπομονὴν τοῦ χριστοῦ. 
19 1ογο οἑ ἄοά, απᾶ Ἱπίο [116] οπᾶμταπσθ οξ ἴπο Οπτῖεῦ, 

ϐ Παραγγέλλομεν-δὲ ἡμῖν, ἀδελφοί, ἐν  ὀνόματι τοῦ 
ΜΟΥ πο οἈ προ τοι, Ῥτεῖλμταεα,  π [όλο] ΤΑΤΩΘ 

κυρίου ἡμῶν! Ἰησοῦ χριστοῦ, στέλλεσθαι ὃ ὑμᾶς ἀπὸ παν- 
οἱ ου Τιοτᾶ 7οςυις8 Οπτί»ε, Ἀγγιθλάταυν 

ἡ πίστις. 

[πα] 1Υθ Ἅχοπι «ΘΤΟΙΥ 

τὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος, καὶ μὴ κατὰ τὴν 
Ῥχοῦμες 3βἱεοτάετ]γ πο. Ἀπᾶ ποῦ αοοοτᾶῖπρ το 11θ 

1δ ει ο έλ Ι ον. Ν ᾿ Ν 4 ”Ν 
παράδοσιν ἣν ὑπαρέλαβεν! παρ ἡμῶν. 7 αὐτοὶ. γὰρ οἴδατε 

{τας θίοα ἍἹπ]ΠΙοἩ Ἅθ τοοετεάᾶ ἍΊτοπι Ἅᾖβ, Έοτ 3γοιτεε]νες 1Υε ποπ 

πῶς δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς ὅτι οὐκ.ήἠτακτήσαμεν 
Ἡου 1ΐ Ῥεποτος [σοι] ἴο Ιπι]ζαῦθ Ἡ8, Ῥεσβαδο ντο Ῥοηατοεᾶ ποῦ ἀἰδοχάθε]γ 

2 ς 5 9ὶ ὃ . » Σι” ΄ Ῥρ αι 
ἐν ὑμῖν, 8 οὐδὲ δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν παρά τινος, Ράλλ 

μπιορός του; Ὦοχς 2ος ποαβΏῦ ὍΌτεαά ἀῑάᾷ πο εαὐ ἍΆΊτοπι ΑΠΥΟΠ6; Ῥαῦ 

ἐν κόπῳ καὶ µόχθῳ, ἀνύκτα καὶ ο ἐργαζόμενοι, πρὸς τὸ 
ἀπ Ίαροαις απᾶ Ἅοι], πλρηῦ απᾶ πγοσκίτρ, 

μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν 9 ον ὅτι οὐκ.ἔχομεν αν, 
ποῦ {ο Ὦθ ὈπτάᾶοΠβοη1θ Το ΒΠΥΟΠΘ οἴτοι, Νου ἴπαῦ νο Ώαγο ποὺ αιζλοσίζγ, 

ἀλλ) ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ἡμῖν εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. 
Ῥαῦ Ἰἴλπαῦ οπΓβε]τθς α Ῥαὐίεσγη πο ταὶρΗί ρ]το ἴο τοιι {ΟΥ Μο πα] ζαΐθ π8. 

10 καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, 
ΈοΣ 815ο ΠἩοη πο Ἄθτο πι σοι τλμῖς πνο πατγροά γοα, 

ὅτι εἴ τις οὐ-θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 11 ἀκούομεν 
ἐλαί 1ξ ΑΠΣΟΠΘ ἆοος ποῦ να ᾖἵο τνοσ]ς, πεϊί]αχ 1εί Ἠϊππ εαν, "ο θα 

γάρ τινας περιπατοῦντας ἓν ἡμῖν ἀτάκτως, μηδὲν ἔργαζο- 
10ΟΥ ΒΟΠΙΘ Άτο πρ] πρ Άπιοπρ τοι Αἰδοτάετ]σ, ποῦ αἲ αἲ] πποτ]- 

µένους, τν περιεργαζοµένους. 139 τοῖς δὲ.τοιούτοις πια. 
ναξ 1πρ, Ῥοϊπρ Ὀαβγ Ῥοᾶ]θἙ. Νοπ Βασ 

γέλλομεν καὶ παρακαλοῦμεν Τδιὰ τοῦ.κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
«ΏβτΡθΘ απᾶ εχλοχῦ ολο οἳσ Τιοτά 16818 

--- ὑμᾶς (γεαᾶ [ψοι]) πΊἹτΑΥΥ. 
κ -- [καὶ ἐποιήσατε] Υε ἀῑά 1. 

5. ἡμῶν (χγεαᾶ ἴλμο Τοτς) [τ]Α. 
Ρ ἀλλὰ τε, 

ο 

Σθοθὶνθά τς. 

Ε ἔργῳ καὶ λόγω ΙΤΊτΑΥ. Ἡ ὁ θεός 4οᾶτ, α-- ὑμῖν 
Ἰ--- καὶ [τ]τ[ττ]. πι ᾱ- την ἴΠθ α1/ΤΊτΑΥΓ. 

ο παρελάβοσαν {Πεγ τοοεῖνεᾶ, ΘΑΤΥΓ; παρελάβετε ψθ 
4 γυκτὸς καὶ ημέρας ΙΤ, Ἅᾖ ἐν κυρίφ Ἰησοῦ" χριστό ήπ [ῶπε] 

1ιοτὰ ὧ6εθυς 6Η5ἱβὲ ΗΤΤΓΑ, 



η) ᾽ ον ΙΙ ΤΙΜΟΤΗΤ. 
Φ ” 1 η 4 ἐς ’ α ΄ - . ε ” ” 

χριστοῦ,! ἵνα μετὰ ἠσυχίας ἐργαζόμενοι, τὺν.ἑαυτῶν ἄρτον 
ν Οπν]ας, ομαῦ πα αιϊοίηθθς πνοσξίτηᾳ, υπεῖσ οσπ. Ότενά 

ἐσθίωσιν. 19 ὑμεῖς.δὲ, ἀδελφοί, μὴ. ἐκκακήσητεϊὶ καλοποιοῦν- 
«Πε ΏΙΑΥ ϱϱῦ. Ῥιΐγε, ὮὈτεϊπτοῦ, ἆο ποί ]ο5ο Ἀθατο {[1π] πε]]-ἀοῖπρ. 

τες. 14 εἰδέ τις οὐχ.ὑπακούει τφ.λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπι- 
ο Βατ πγοπο οΏεγ ποῦ ουσ πνοτὰ ὮὪψ πο ορίς- 

στολῆς, τοῦτον σημειοῦσθε | καὶὶ μὴ .συναναμίγνυσθε! αὐτῷ, 
119, "Πιαῦ [ὅπιατπ] ὁπιατ]ς Ἀπᾶ Ἀββοοϊαΐθ ποῦ σνϊτα Πΐπα, 

ἵνα ἔντραπῃ 156 καὶ μὴ ὡς ἐχθρὸν ἡγεῖσθε, ἀλλὰ 
ἐ]αῦ Ἡε παβΥ Ὀθ αθΠαχαεᾶ ; απᾶ ποῦ αἆ5 αη ΕΠΕΠΙΥ οεπίεσπι [Πτα], Ῥαῦ 

ψουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 16 αὐτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης 
Αβαπιοπῖδα [Πτα] α Ὀτοῖμες. Ῥπῖὶ “Ἠϊπιβα]{ πο "Τιοχᾶ 4ο ΄ρεασςα 

ὄψη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἔν παντὶ Ἱτρόπῳ.! ὁ 
ΣΏΙΑΥ ρὶνθ τοι Ῥθσσθ οοπ/ΙπααΙΙγ Ἱπ ἍΘΤ6ΙΥ πια. Τπο 

κύριο μετὰ πάντων ὑμῶν. 
Τιοτᾶ [16] σα 811 τοι. 

17 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ.χειρὶ Παύλου, ὅ ἐστιν σημεῖον 
Τμο φα]πίαί]οα 30 παν [5ο] «παπᾶ Ἰοξ”Ραα], πΠῖον 1 [πε] είρπ 

ἐν πάσῃ ἐπιστολῷ: οὕτως --- 18 ἡ χάρις τοῦ.κυρίου.ἡμῶν 
1π 6πει ερἰδί]θ; βο νντ]ζθ. Τπθ ρτασθ οἱ ος Τιοτά 

᾿]ησοῦ χριστοῦ µμετὰ πάντων ὑμῶν. Σἀμήν." 
ὦθδας Οµτίς [6] πα 3] γοι. Αππεπ. 

ΣΠρὺς Θεσσαλονικεῖς δευτέρα ἐγράφη ἀπὸ ᾿Αθηνῶν.ν 
3Το [5116] “ΤΠρβΒΑΙοΠΙΘΠΡ "βθοοηᾶ τυπ]θεη 4ο Α{ΠεΠΒ. 
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βπα ΟἨτ]αῦ, ἐλαί, τπτ 
αιϊείπεςς ἴπαεγ ᾿ποτῖς, 
Απὰ οαῦ {ποίγ ον/π 
Ῥτοεαά. 193 Ἐπίέ σε, Ὀτε- 
ἵἨχεπι, Ὀθ ποῖ /΄ν/εατν ἵπ. 
πγε]] ἀοΐπρ. 14 Απᾶ 1Ε 
ΏΥ ΤΩΒΠ ΟΏΕ7 πο ΙΓ 
πνοτᾶ ὃν {Πῖβ ορῖεί]ο, 
χιοίο ἴΠαῦ ΤΠΙΛΏ, ππᾶ 
Ἠμτο πο οοπιραηΥ πΙτἩα 
Ἠϊτα, {Παξ Ἡθ τηαγ Ὦθ 
αθΏαπιεᾶ, 15 Υεί οοσπΏ 
Πέπι ποῦ 48 4η 6ΠΕΠΙΥ, 
Ῥταί αἄπιοπΙρῃ ]ὔπι α5 αν 
Ὀτοϊποτ. 16 Νοπ {πε 
Τιοχᾶ οἳ Ῥοπσο Ἠϊπαςο]Ε 
Ρϊτο Τοι Ῥεῃσθ Α]γαγ5 
Ὁσ α]] ἹποπΏ8. ΤΗθ9 
Ἰμοχὰ ὃο τηε γοι βἩ. | 

17 Τηο εα]α{α{ϊοπ οξ 
Ῥατπ] να παῖπε ΟΠ 
ἘἨππᾶ, νΏῖςᾶ ἶ5 έπος {ο- 
Ἐθπ Ίπ 6ΥΕΣΥ ερἰεί]ε: 
5ο Ι τπτ. 18 Τπο 
Εταςσθ οἱ οἳσ Τιογᾶ ἆε- 
ες ΟΩτ]ς{ ὁε νηϊἃ γοα 
81]. ΑΙΙΘΗΏ, 

'Ἡ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ. 
ΤΗΕ ἍᾖΌὅπο «ΤΙΜΟΤΗΣ 3ΕΡΙΑΤΙΙΒ 

ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Ὀ]ησοῦ χριστοῦϊ κατ' ἐπιταγὴν 
Ῥαυ], ΔΡΟοβ{]θ ᾿οξζεεας ΟΠτῖθί καοοοτάϊῖπρ {ο [1Ἠθ] οοπιταρπᾶ 

θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν, καὶ «κυρίου Ὑ]ησοῦ Χριστοῦ! τῆς 
Απᾶ οἳ [1Π6] Τιοτᾶ ᾖθ5υς Οπτὶρι 

γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει’ χάρις, 
οἑ ἄοᾶ οἳσ Βατίους, 

ἐλπίδος ἡμῶν, 2 Τιμοθέῳ 
οἳσ ἨοΡθο, το Τιπαοίμοθιβ, [πασ] Ίταο ομ]ᾶ Ἱπ ᾖ{ΣαἴἨ; Εταςε, 

ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς «ἡμῶν! Καὶ χριστοῦ ᾿Ιησοῦ 
ΊΩΕΙΟΥ, ἈῬεαβοθ, τοπ. «ἀοᾶ οἳτ Ἐαΐμες Απά Ολτῖςῦ 1εραβ 

τοῦ. κυρίου ἡμῶν. 
ος Τιοτᾶ, 

8 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν ᾿Εφέσῳ, 
Έπεπ 85 Ί Ῥεποαβῃῦ ᾖἴμθο ἰοτεπαῖπ Ἱπ Ἐβρμεκας, [πΏεη ΙΤ π/βς] 

πορευόµενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ 
ροῖπρ το Ἰάαεεᾶοπῖα, παῦ ἴλοι ταϊρητεεῦ «ΠΏαγρε 8οπιθ ποῦ 

ἑτεροδιδασκαλεῖν, 4 μηδὲ προσέχειν µύθοις καὶ γεγεαλογίαις 
{ο {εβοὮ οἴμετ ἀοοίτῖπεβ, πος 1ο ρῖτε Ἠθεά {1ο 190168 απᾶ 3ρεπεα]ορῖθΒ 

ἀπεράντοις, αἵτινες ζητήσεις! παρέχουσιν μᾶλλον ἢ Εοίκονο- 
αιπἰετπα]πβρ]θ, Ὑυη]οι "αᾳπεςιϊοπίηΏρβ αρτ]ης ταίηετ ἴπαπ Ζράτοϊπῖς- 

μίαν! θεοῦ τὴν ἐν πίστει" ὃ τὸ. δὲ τέλος τῆς παραγγελίας 
ἐκατῖοτ 4 οἡ”5 τγΏίσοἩ [15] 1 ᾖ{41{Η. Ῥαῖϊ ἴπθ επᾶ οξ {πο οΏαχρε 

1ΕΙΒΡΤ. 

ῬΑΡΤ,, Αη αροεῖ]ο οξ 
:εεας Ομτῖςό Ὦσ ἰμο 
οοηιηαπᾶπιεπῖ οἳ αοά 
οἩἹχ ἍΑπνίοας, απᾶ 
Ἰιοτᾶ οὅεβας Ολτῖνε, 
τολίσ] ᾖἵ οαπτ Ἠορο; 
2 απίο ΤΙπποιὴηγ, πιγ 
ΟΝΏ 50Η ἵτπ 1πε Εδ1ΐ]: 
ἩἨταοςθ, Ίπεχογ, απαᾶ 
Ῥθαςς, Ίτοπι ἀοά ος 
Ἐπίπες απᾶ αἆεδιβ 
Οὐτῖςί οςχ Τιοτᾶ. 

3 ΑΦ ῬεςοαρΏί ἴπερθ 
Το αΌϊάο 5{1]1 Αα ἘΡ]ιο- 
548, Ἱνπεη Ἰ πγεηῖ Ίπιο 
Μαεεᾶοπῖα, ἴπαῦ ἴποα 
παϊρλη[εςί 6ἨΏΑβΥρθ 5οπιθ 
τλεπῦ ὉΠογ ᾖΊἴεασαπ πο 
οὔπεγ ἀωοοίτῖηθ, 4 πεῖ- 
1Πεχ Ρίγο Ἠεεᾶ {ο ἔπρ]θς 
Απᾶ επᾶ]θβςα Ρεπεα]ο- 
Εἱ68, ἹπΠῖοα παϊπ]ςίετ 
απθεβδύ1οἩ5, ΤΑἴἨΏεΓ {Πατ 
Ροᾶ]γ εἄϊεγιπρ τνγηῖοα 
18 ἵηπ ΞΕΑΙΤἩ: 9ο ἆο. 
ὃ Νοπ Ίἴλμο οπᾶ οἳ {ηθ 
σοπιπηβπάπηεπέ ἵς οἩα- 

ἕ--- καὶ ΙΤΤτΑ. 5 ἐγ- ΠΤΊΣΑΥΥ. ο 
Χ-- αμην ΤΤΤΑ. σπιΏ Ἱπτα. π τόπω Ῥ]αςθ1.. 

σαλονικεῖς β΄ Ἱτα. 

7 μὴ συναναμίγνυσθαι ποῦ {ο αββοο]αίθ γοισςε]νθβ 
7 --- ἔλμε διὐεοτίρίῖοη ΟΙΠΥΥ» Πρὸς Θεσ- 

5 -Ι- Παύλου τοῦ Αποστόλου ο[ἴΏε ΑΡροβί]ε Ἐαυ] Ε ; - Παύλου 6; Πρὸς Τιµόθεον α ΙΤΊτΑΥΥ. 
δ--. κυρίου ΑΙΗΤΤΓΑΥΓ. Ὁ χριστοῦ Ἰησοῦ ΤΤτΑΥ. 

{ ἐκέητήσεις τττ.. (τεαά [π9]) ὢτηταγ’. 
ἆ χριστοῦ Ἰησοῦ οΙΊτΑΥΓ. 

ξ οἰκοδομίαν Ὀυ]άΐπρ αρ Ε, 
-- ἡμῶν 
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τῶν ον οἳ α Ῥατο 
Ἐθατε, απὰ οὗ Α βοοᾷ 
οομβοἰθΏσθ, Απᾶ ο 
Σα1ἴπ απ{οἱρποᾶ:6 ἔτοπα 
Ῥ/ΠΊοἃ 84ΟΠΠἸθ ἨΠατίης 
Βπγεγνοὰ Ἠατο {πτπεά 
Αδ]ᾶθ ἀηπίο ναῖπ ]απρ- 
1πρ:; 7 ἀοθίγίηρ το Ὦθ 
{οαοπθτε οἳ {πο Ίαν: 
απάοταιαπάἶπρ ποαϊίπετ 
Ὁυλαῦ ὉΠΘΥ ΒΑΣ, Πος 
πυΏθγθοξ Που α/Ἡτπι, 
8 Ῥυΐ πε ποπ ΤΠ8ῦ 
Το Ίαν ἓ ϱοοᾶ, ἵξ 8 
19ΑΠ 5ο 15 ]α{α1]γ; 
9 Κπονίπρσ {πῖβ, ἴπαῦ 
"116 Ίαπ 1Β ποῦ παβάθ 
40Σ Αα. τἰβΏἉὔεοας Τ1ςΠ, 
Ῥαῦ 3ος ἴπο Ἰαπ]εςθ 
απᾶ ἀϊβθοροάϊεηῦ, 1ος 
19 απροᾶ1γ απᾶ 1οΥ 
ΕΙΠΏΘΥΞ, Τοτ ἩΆπλο]γ 
Άπᾶ ῬΟΣΗΠΕ, ΣΟΥ ΤΙΙΤ- 
κ οξ Σαἴμετθ απᾶ 

π. ἀετοχς οἳ πιοίἨετς, 
ᾷος ΠΙΘΠΞΙΑΥΕΓΑ, 10 ος 
ΣΤΊΙΟΓΘΙΠΟΠΡΟΥΑ, Τους 
{πεπα {μαί ἀεβ]ο {Ίεπι- 
Βε]τος ση τὮ πιππ]κ]πᾶ, 
40; ΠΙΘΠΞΙΕΑΒΊΘΥΗ, 20Υ 
1458, 1ος τῬοτ]ατοᾶ 
κα απᾶ 1Ε Ίποτο 
ϐ ΑΠΥ οίπες ἰμῖπς 

τπαῦ 18 οοΠπῖταΥΥ 
{ο .«Βοιπᾶᾷ «ἀοούτίπο; 
1] αποοοτᾶϊῖπρ ἵο {πο 
ρ]οτῖοια ϱοβρο] οἳ {πο 
Ῥ]εςςσθά ἀσᾶ, πο 
στις οοπιπι]ὐἐοᾷ Το πΙΥ 
ἐτυβὶ, 19 Απάᾶ 1 (Ἠππ]ς 
Ομεῖθὺ ἆ6θαβ ουχ Τιοτᾶ, 
πνηο ΠαίἩ επαδ]θᾶ πε, 
20Υ ἴπαῦ Ἡθ οοαπίθά 
πηο {αϊιπἒυ], Ῥρυυάπς 
Ἰπο ἱπίο ἴπο παϊπίςῦσγ ; 
19 πιο Ίν88 Ῥεέοτε 
Ὁ]αβΡΗΘΙΙΟΣ, απά α ῬεΓ- 
Βοου (ος, η] Ἰη]ατίο1ς: 
ταέ 1 οὐίαϊπεὰ ΤΠςΕΤΟΥ, 
Ῥθοβαςθ 1 ἀἱᾶ 5ΐ ἵρπο- 
χαπΌΙν Ἰπ απβοοθ]]θξ, 
14 ἈΑπᾶ {Πο τας οξ 
ος Τιοχᾶ Ίγη8 εχοεθᾶ- 
1πρ αὐυπάαπό ση 
Σα1τἩ απᾶ 1οτο πἩΙο 
1 ἵπ ΟΠτὶδ; 16815. 
15 Τίς ἡ α ἑπ]ύμξα] 
βηγίπρ, απᾶ ποσίἩγ οἳ 
β]ἱ ποεθρίαΒΊοἩ, ἵἴλαίς 
Οπγῖςέ 265118 σΠ1θ Ιπῦο 
{πθ ποτ]ά ἴο 8ατο 5ἵηπ- 
Ὠρθυς; οἳ πΏοπα 1 απα 
ολίθξ, 16 Ἡο προϊον ος 
{8 οβ5ο 1 ορέπιποεᾶ 
ΏΙΘΓΟΥ, λα ῦ 1Π πο βγβῦ 
πέβας ΟΠεὶεῦ παὶρΏί 
εἨαθιν ΣοχῖἩ α]] Ίοης- 
βυβοτίπςρ, 1ος Αα ραί- 
ΊΘΓη Το ἴπαοπι π]η]σ 
β]ομ]ᾶ ἸἨοετοπξίετ ὃε- 
1166 ον Ἠϊπι {ο 1ο 

ΠΡροσ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α. 
ος {) ΄ 5 ” ΄ κα. ΄ Γ 

ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἆ 
18 οπο ουίοξ ρπτθ 1 Ἠοιτν Απᾶ α "οοηπβοίοποθ βοοᾶ 

καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου' 6 ὧν τινες ἀστοχήσαντες, 
απά Σα ππβε]ρηρᾶ ; άτοπα νγἨο]ι βοπ1θ, Ἠατίωπν παϊρρθᾶ ἴμα πωησῖς, 

ἐξετράπησαν εἰς µαταιολογίαν, 7 θέλοντες εἶναι νοµοδιδάσ- 
ναχπεᾷ αθὶᾶθ το ταῖη υπ]κίπρ, πικρία Ἅἱοῦο ἍΊαπ-ίθβσ]οτὰ, 

καλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν, µήτε περὶ ῄΤίνων 
απάσγβδραπά]ηπρ πηεϊποχ πας {ἴπεγ βαγ, ΏΟΣ οοποεγπῖηρ π]παῦ 

διαβεβαιοῦνται. 8 οἴδαμεν.δὲ ὅτι καλὺς ῥὁ νόμος, ἐάν τις 
1Πεγ βΙτΟηΡΊΥ α/Ἠτηι, Νουν ν/ο Κποπ ἐπαῦ ροοᾷ [15]{1ο Ίπτι, 1 ΒΏΥΟΠΘ 

αὐτῷ νομίμως Ἀχρῆται,' 9 εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ 
αν αἈἸαφνευ]]σ 196, Κποπῄπρ Ἠπβ, Ἅἴλαῦ Σοσ α τἱρηίεοι [οπο] 

νόμος οὐ.κεῖται, ἀνόμοις.δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσιν 
Ίαν κ ποῖ επφοῦθᾶ, Ῥαῦ Ξοχ ]απγ]685 απά πει ΏοχαπαίοΓοπεβ], ξοτ [1π6]απροᾶ]σ 

καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, Ἱπατραλφαις! 
Ἀπᾶ πιλευ], 2ος [115] ἀπΏοΙγ απὰ Ῥτοξαηθ, ΈΟς ΒΠΙΙ{ΘΙΒ οἱ {1168 

καὶ Νμητραλφαιςι! ἀνδροφόνοις 10 πόρνοις, άρσενο- 
Απᾶ ΒΙΙΙΤΘΓΒ Οξ ΠΙΟίΠΘΙΒ; ΣΟΥ ΒΙΑΥΘΙΡ Οξ ΏΙΒ1, ΞΟΥΠΊΟΡΤΟΣΒ, 4Όβ6ΣΒ οἳ τπεπι- 

κοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ - 
8θ]γος ΤΠ ΠΠΟΠΣ, ΤΙΘΙ-ΡΤΕΝΙΕΣΕ, 1ᾳτς, Ῥοσ]άχθτ,, απά 

τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, 11 κατὰ 
ΑΠΣ Σ1ΠΊηπρ λοἴλος το δουαπά ΜεδΟΠΙΠΡ. 18 ορροβεᾶ,  αοοοτάϊῖηῃ {ο 

τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ µακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύ- 
{πο 'ρ]πᾶ υἰᾶίπρς οἳ τπθ 'ΡΊοΥΥ ο {πο Ὀ]εβδοᾶ .οᾶ, π/ΠῖοἩ γναβ Ξεπῖτιστεᾶ 

θην ἐγώ. 19 Ἱκαὶὶ χάριν. ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί µε χριστῷ 
ανητα Ἱ. Απᾶ Ιἰπαπ]κ ἍἨϊπι ππο εἰτοπριπεποᾶ ππθ, Ομχ]ςὲ 

Ἰησοῦ τῷ.κυρίῳ.ἡμῶν, ὅτι πιστόν µε ἡγήσατο, θέµενος «εἰς 
φθυα8 ουσ Τιοχᾶ, λα ΕαἴνπξαΙ πιο Ὦο εβεεπιθᾶ, αρροϊηίῖηρ [πιθ]{ίο 

διακονίαν, 19 Ἀτὸνὶ πρότερον ὄντατ βλάσφημον καὶ διώκτην 
βεττῖσθ, 3ρτετ]οιβδ]γψ Ῥείπρ κα Ὀ]αβρῃοπαες απᾶ Ῥεβθοιῦος 

καὶ ὑβριστήν' ἀλλ”  ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ΄ ἐποίησα 
Απά ᾖπδο]επῦ; Ῥαῦ 1 πα» 5ΒΕΥΠ πἹεχοσ, Όθεοβαςε Ῥεῖης Ιρποταπό 1 αῑᾷ 

ἐν ἀπιστίᾳ' 14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ. κυρίου ἡμῶν 

5 

γαθῆς 

[10] ἵπ ππροθ]16ΈΕ, Βατ ϱαρεταροαπᾶεᾶ Πε ῥρταςσο ο ουχ Τοτᾶ 

μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. 16 πιστὸς 
πιά {πα βπᾶ Ἴοτοθ Ὑυπλ]οα [1] Ολτὶςί 76βυς. Ἐαϊίμέευ] 

ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι χριστὸς ᾿Ιησοῦς 
[18] ἴα ποτᾶ, απᾶ οἱ α]] αοοθρίαν]οῃ ποτίμψ, ὑπαν Ολτὶεῦ 06βα5 

ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός 
0ΑΠ19 ᾖἹπίο ἴπο νγογ]ᾶ ΒΙΠΏΘΙΒ. Το 58τθ, οἳ πποπη Γὔπ6] πτεί 

εἰμι ἐγώ. 16 ἀλχὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἓν ἐμοὶ 
Αα Ἱ, Ῥαῖ {ο Πῖ8 ΓΤ6ΑΒΘΟἨΠ 1 Ψ/5 ΕΠΕΥΏ ΠΩΕΥΟΣ, ἴπαῦ 1π τῃο, [1ηθ] 

πρώτῳ ἐνδείξηται µῬ'ησοῦς χριστὸς! τὴν απᾶσαν' µακρο- 
Άχοῦ, Ἀπιὶρπῦ "5Πειν Σοσί1 116518 "Ολμτ]ςὶ 1πθ ἍἨπ/λο]θ 1οηρ- 

θυµίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν µελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ 
βυβοσίης, ΣοΥ Α ἀε]Ιποποιη ΟἨ ἴποςφ Ὀδίηπρ αδοαῦ τς Ὀθ]ίθυθ ση 

αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 17 τῷ-δὲ ᾖβασιλεῖ τῶν αιώνων, . 
Ἠίπι {ο 146 Ἅοεὔετηη]. Νοπψ ἰοίπο Ἐϊπρ οἳ {ε 465, ᾖ{[1π8] 

ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, µόνῳ "σοφφ' θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς 
οποχ]αςιῖηρ. 17. Νου 
αππίο ἴπο Κἰπρ ετογπα], 
Ππιπιοχία], Ἱππ]δίρ]ο, 
119 οπ]γ 31806 ἄοά, ὂε 
ὮΏοποις απά Ρ]οχγ 1ος 
ΕεΤετ απΏᾶ 6165, ΑΠΙΟΠ., 
18 ΤΗΙς οπαχσο 1 οοπι- 

Ἰποοτταρί]ν]ο, ΙΠγΙδίν]θ, οπ]ςσ πὶθθ ἄοά, Ἠοποισ οπᾶ ρ]οτ ᾖο {πο 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 18 ταύτην τὴν παραγγελίαν 
Ά6ο8 οἳ {πο ΛΡΟΒ, ΑΠΙΕΠ. Τηῖ8 οἈαγσε 

παρατίθεµαί σοι, τέκνο» Τιμόθεε, κατὰ τὰς προ- 
1 οοπαπα1ῇ {ο {ῃςο, [πα] οΠΏΊ]ά ἨΤήποίμειΒ, ποοοχαῖηρ ο {πο ὭΡοϊπα 

πι τὸ ἆ πατρολώαις ΙΤΤΓΑ. κ τρολωαις ΤΤΤΤΑ. Ἱ --- καὶ ΙΤΤΤΑ, ρολῳ μητρολς η 
4 απασαν 

Ἀ χρήσηται 1. οσε Ξ 
ο ἀλλὰ ΠΤΤΙΑΥ’, Ρ χριστὸς Ἰησοῦς Ι1ΤΑ. Σστια. 3 -- µε τηε (ορ) 1. 

ΗΤΤΑ ΝΜΙ, Σ--- σοφῳ αΠΤΤΤΑΥΓ, 



1, Π. Ι ΤΙΜΟΤΗΥ. 
αγούσας ἔπί σε προφητείας, ἵνα "στρατεύφ' ἐν αὐταῖς τὴν 
"Ῥυΐοτθ 48 3ο μεθ 'Ῥχορμθοίθι, {ἴπαί ἰποι παἱρλύοςί πας Ὦν Ἅἴπεια 1198 

καλὴν οτρατείαν, 19 ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, 
᾿Εοοᾶ ΤΥΑΓΣ8Χ6, Ἠο]άϊπρ «Αα απᾶ "ποοᾶ 18 Ο0ΠΒΟΊ6ΠΟΘ; 

ἥν τινες ἁπωσάμενοι, περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν' 
σιπῖς] [οοπηδοῖεπος]βοπιο, ΠΑΥΙΠΡ οβ5ῦ ΘΥΑΡ, 38 το Σπ τοθζε κΠἩΙρυτοσ]ς; 

20 ὦν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ ᾿Αλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ 
οἳ πΏοηὮι βτθ Ἡγηνθηερας απᾶ ΑἹοχηπᾶοτ,  πποπα 1 ἀθ]τετθοά αρ 

σατανᾷ, ἵνα Ἠπαιδευθῶσι» μὴ βλασφημεῖν. 
{ο Βαΐ8Ἠ, ἴΠαῦ ἴΠ6Υ πααγ δε ἀἰςεΙρ]]πθᾶ πού Το Ὀ]45ρμεπιο. 

ϱ Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων .ποιεῖσθαι δεῆσεις, 
1οχποτυ ἍΤπεχείοτθ, Ἀτβυ οἳ αἱ], το Ῥε πιβάθ ΒΙΡΡΙΙσΒΌΙΟΠΒ, 

προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώ- 
ΏΧΑΨΕΣΕ, ΙΠΙΘΤΟΕΡΘΙΟΙΒ, Ἰπιπ]ςεριτΙηρ», ΣΟΥ 811 ΤΠΘΗ 1 

πων, 3 ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, 
30Τ. Κίπρς απᾶ 81] {που ἵπ αἁἲρηῖιν 816, 

“/ ” 9 ς ΄ ιά ” 3 / » ιά αυ 

ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωµεν ἔν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ 
ἴπαύ ο ταποι]] απά  απὶθι Ἠΐο ὙΘΠΙΑΥ Ιερᾶ ἵπτ αἱ "ῬίευΥ βπᾶ 

σεµνότητι' ὃ τοῦτο.'γὰρὶ µκαλὺν καὶ ἀποδεκτὸν ἐνώπιον τοῦ 
Ετατὶγ; Σο ἴΠῖ Ἅᾖ{[β] Ροοᾶ απᾶ αοοερίαν]θ Ῥοξοχθ 

σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ, 4 ὃς πάντας ἀνθρώπους θελει σωθῆναι 
οαχ Βατίουσ οά, ππο 3β]] 3Ώ1ΘΗ. 1Υ/ΙΑΊΏΘΕ ο Ὦο βατοά 

καὶ εἰς ἐπιγνωσιν ἀληθείας ᾖἐλθεῖν. ὃ εἷς γὰρ θεός, εἷς.καὶ 
Ἐπᾶ ο “Κποπ]εάβο 5οξ [50με] "Εσαῦα "0ο "σοπαθ, 

εσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος χριστὸς Ἴη- 
Γὔπθ] ταθα]αίογ οξ ἄοᾶ απἁ ΊΗΘΗΏ, [116] τα Οὐτ]ε 9- 

σοῦς, 6 ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, Ἱτὸ µαρ- 
επς, πο ϱᾳγο ὮἸἈϊτακε]ξ 8 ΤΘΏΡΒΟΙΩ άος 881, τπθ 1θβ- 

΄ Π -” 2 ΄ 2 .. η θ . Δ 

τῦριον καιροῖς ἰδίοις, 7 εἰς ὃ ἐτεθην ὮἜΈγω 
Ἡπποπγ ᾖ{[έο Ὀο τεπᾶετεᾶ] Ίπ «πας 09 ο, το σ]ο]ι Ἴναρ “αρροϊπιθα 31 

κἠρυξ καὶ ἀπόστολος' ἀλήθειαν λέγω πέν χριστῷ,' οὐ 
8 Πετβ]ᾶ απᾶ Ἀροβύ]ο, ([Γπο] ται 1 ϱρεικ π ἍΟλπτίδ ὃποῦ 

΄ / ῃ » 3 ΄ ο η 
ψεύδοµαι' διδάσκαλος ἐθνῶν, ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 
1] 54ο Π9,) 9 ἴεβοπει οΕ[ίΠο] πβίΙοΠΒ, ἵπ «ΕΤ απά {ἴτιτῃ. 

8 Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας ἓν παντὶ τόπῳ, 
1 πι] Ἅπετείοςθ Ἅᾖδίο αγ 119 3πχεη Ἰπ᾽ 616ΙΥ ΛῬ]εος, 

ἐπαίροντας ὁσίους Ἀχεῖρας χωρὶς ὀργῆς καὶ διαλογισμοῦ" 
1Η0ΐὴρς ιρ. ποις., Ἠβπάς αρητύ Ίτοπι υταϊἩ αιιᾶ ΤΘΙΒΟΠΙΗΡ.. 

9 ὡσαύτως Χκαὶ' Στὰς' γυναϊῖκας ἐν καταστολῇ Κοσµίῳ μετὰ 
Τη Ίϊκο ΙΙΒΏΠΘΓ 35ο Ἅῃθ ΤΟΏΙΕΠ 1π "ραϊεο 1βεοπ]γ πσιῖἩ 

αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν, 
ΧηΟΔΘΕΙΥ βπᾶά "ἀἱδοτθθίπθββ- 3ο βάοτΏ {ἴΠεπιβθ]τθβ, ποῦ σπα ῬΡ]410111ρθ, 

αῇ Ἀχρυσῷ!! ἢ ίταις, ἣ | 0 πολυτελεῖ, 190 δἀλλ η χρυσῳ;, Ώ µαργαριταις, η ιµατισμῳ πολυτελεῖ, α 
ος Ρο]ά, ος Ῥθλσ]15, ος "ο]οίπῖηρ αοοβ{]γ, : Ἱπτή 

Ὁ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι 
σΏαῦ 5 Ὀεοοιπίηπρ ἴο Ἄοπηεα ρτοξερδίηρ Γίπε] Σεαχ οἳ ἀοᾶ, τν 

ἔργων ἀγαθῶν. 11 Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ µανθανέτω ἐν πάσῃ 
3γ.ΟΥΒ Ροοᾶ. - 3Α. ὄγγοπιβη π Σᾳυϊθύπεβα 3ου εατη 1η 81] 

-- Ν π / 4 ῃ δι 
ὑποταγῇῃ' 19 «γυναικὶ.δὲ διδάσκειν! οὐκ.ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὖὐ- 
Βιιρ]θοίΊοη ; Όιῦ α ἨΟΠΙΑΙ Ἅᾖ1Τ0 ἴθαςα 1 4ο ποῖ α11οὶι, ἍἨπος Το εχετοῖβθ 

θεντεῖν ἀνδρός, Δάλλ᾽Ι εἶναι ἐν ἡἠσυχίᾳ. 19 ᾿Αδὰμ.γὰρ 
ΑΗ ΤΠΟΣΙὉΨ ΟΥΟ6;Γ ΤΠ, οαι ποῦῬο Ἱπ απἱθύπθΒβΒ; Μος Αάατα. 

πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Ἐὔα. 14 καὶ .Αδὰμ οὐκ.ἠπατήθη: ἡ-δὲ 
ται ππαβ Τογπισᾶ, ἴἨεη Ἠτο: θπά Αάπτα γ/88 που ἀεοθῖτεᾶ ; Ῥιαΐ {πο 

Έοχ “οπο "4οά |318], Άπᾶ οπθ: 

541 
τα]{ πη{ο {ῆερ, οπ ΤΙ- 
ΠΙΟΡἨΥ, Αοοοτάϊπρ το 
ἴπο Ῥτορ]οασῖθβ τ/πῖο]ι 
πποπό Ῥθέοχο 9ᾳ ἴἨορ, 
ἴπαῦ ἴποι Ὦν ἴπετα 
αβΗ{θβῦ Ίος α ροοὰ 
ΠΥΒΙζ16;: 19 Πο]άϊπρ 
ΣΑ16π, απᾶ α ροοᾷ σοἩ- 
Βοϊεπσθ; ὙΊΙΟἩ 8ΟΠΙΘ 
Ἱανάπρ Ρρυῦ ΑΠΑΥ οοἩ- 
σοογπῖπρ Σα ΊἨανθ 
πηβᾶθ βμίρυγτεοξ :20 οξ 
ππΏοπι ἶδ Ἠσπιεηρρυβ 
βπΠά Α]εχαπᾶθς ; τ/ποτα 
1 Ἠατο ἀομγοτθά απίο 
ΒΑίΑΒΗ, ἴλαί ἴἨεγ ΤΙΑΥ 
Ίθατη ποῦ ἵο Ῥ]β8-ι 
ῬΗεπηθ, 

11. 1 οχΠοτῦ {ετο- 
40χ8, ἴμαῖ, Βτεῦ οἳ α]], 
ΕΙΡΡΙΊΟΒΌΙΟΠΒ, ΡΣΑΥΘΙΒ, 
4ΠΊΘΤΟΕΡΒΡΙΟΩΒ, απά ρὶτ- 
1ἨΡ οἳ {ΠαΠΙΚΒ, Ὀρ πιθᾶθ 
3ος α]] πιεη;: 2 4ος 
ΚΙΠΡΒ, απα /ογ 1] πας 
Άχθ 1η οιι{Ποτ1ὔγ ἐπαῦ 
ππτθ ΤΙΑΥ Ἰθαᾶ Αα αι]οῦ 
Ἀπᾶ ῬειοθαὈίο 1149 ἵπ 
811 ϱοά1πθββ απά Το- 
Ὡθςῦγ. ὃ Έοτ ἰπῖς 
Ροοᾶ απᾶ βοοορίβΏ]θ ἵπ 
Ὅπο εἰρΏύ οἳ ἀἄοᾶ ος 
Βατ]ουσ: 4 πο νη]] 
Ώατο α]ἱ ΊΠΕΠπ Το 9 
ΒΑγεᾶ, απᾶ ἵο οσοπιθ 
Ἀπίο πο Ἐποπ]εᾶάρα 
ο ἴπο ἰχγπίη. ὃ Ἐος 
έλεγε ἓδ οηο οᾶ, απἆ 
0πΠ9 ππεβΙαίος Ῥεύπεοα 
αοά απᾶ ππεη, ΊἩθπιαπ 
ΟἨτ]βὲ ὀεθαιβ; 6 πλ]ο 
Ρατθο Πϊπιβο]{ Αα ΤΑΠΒΟΤΩ 
ΤΟΥΣ 1], το Ὦο {θβί]βεᾶ 
π ἄποθ πιο, 7 ἩΓποχε- 
Ἅπθο ΙΤ απι οτᾷβ]ηθᾶ αι 
ΤΙΘΑΒΟἨΘΣ, Απᾶ ΑΠ ΑΡο- 
βΐ16, (1 βρεα]ς {πο ἱταίμ 
πι ΟἨτ]δὲ, απᾷ 119 ποῦ :) 
8 ΈθβςἨεχ ο ἴΠθ επ- 
]1ες Ίτι ΕβΙΤἩΠ απᾶ Υο- 
τὶζγ. 

6 Τ π]] 1πετεξοχθ 
τΠαῦ ΤΙΘΠ ῬΓΑΥ ΘΥΕΤΥ 
πνπετο, ΗΕῖπρ τρ Ἠο]γ 
Ἐαηάβ, π]ϊποαῦ ντα 
Απᾶ ἁἀουρίνςρ. 9 Ίη 
Ίάθ πβηποτ 81ςο, ἐπβῦ 
ΨΤΟΠΙΘΏ 8ἄοχη ΤΏρπι- 
5ε]νοβ 1π πιοᾶρεῦ αγ- 
Ῥβχρ], πἩ ΒΗΑπαθέηο- 
6ἀπΘβΒ απᾶ ΕΟΏΓΙΘΙΥ ; 
τοῦ πνΙῦὮ Ὀτο]ᾶςα Ἠαῖτ, 
ΟΣ ρο]ᾶ, ος Ρ6ΑΤΊ8, ος 
οοβΏ]ψ ατταΥ; 10 ας 
(πΠΙοἩ Ῥεσοπαθίἥ Ἱτο- 
παθπ Ῥτοξεβεῖηρ ροᾶ]ῖ- 
τες) πΙ(Ἡ ροοᾷ ΠΟΣΊΒ. 
11 Τιεῦ ἴπο ποπιβη 
Ίθεασῃ 1Π β]επορ πιΙζη. 
91] ϱαῬ]οοί]οη. 12 Βαΐς 
1 5αΏεχ ποῦ ϱ ΠΙΟΠΙΒΊ. 
Ρο ΤεβοΠ, ΠΟΣς {ο Ι5ΙΤΈ 
Βα{ΠοτΙυψ οτες {ἴπθ 
πΏβΏ, Ῥμΐῦ {ο Ὦο ἵτπ εἷ- 
Ἴθησθ, 15 Έοτ Αάθται 
σας Ἀτεῦ Ξογπηρᾶ, {Ἠετ 
Ἔτο. 14 Απᾶ Αάρπι 
ππβε ποῦ ἀθοεῖνεᾶ, Ῥας 

5 στρατεύσῃ τττ. ἕ--- γὰρ Το ΤπΊτ. -Υ -- τὸ μαρτύριον 1. ... 
ἁ- καὶ Ππ[πτ]. Σ--- τὰς ΗΤΊ1ΑΥΓ. Σ καὶ 81ὰ ΗΤΊΤΑ, 
ία διδάσκειν δὲ γυναικὶ ΗΤΤτΑ, ἆ ἀλλὰ 11, 

»χρυσίῳ 1, 
ἐν χριστῴ α1ΤΤτΑΥΓ. 

Ρ ἀλλὰ Ἡ, 



42 
Έλο Ποπ Ἰεῖηρ ἄθ- 
οε]γοά. πας 1π {ἴῃθ 
{ΓαΠΡΕΙΘΩΒΙΟΣ, 16 Νοί- 
ψηηςίαπάῖηπρ ϱἨς 5]ια]] 
νο ϱατεά ἵπ οἨἩ]]άρθατ- 
1ης, ἵξ {Πεγ οοπηΊππθ 
1η {Αλ οπᾶ ολατῦγ 
Άπά Ἠο]ΙΠΘΒΒ ΙΕ Βο- 
Ὀσ]είγ. 
Γ πΠ. ΤΠ ἐδ α Ίταε 
ΒΑΥΙηωρ, 1 α Τη ἆ6- 
8ἶτο 1πθ οσο οἱ 8 
ὮΙβἨοΡ, Τε ἀερῖτεία 
ΚΕοοᾶ ποτ]ς, 2 Α. ὈϊςἩορ 
{ποπ παιαεὺ ο Ὦ]βπιθ- 
1655, ἴπο ἨἩπεραηᾶ οἱ 
οπ9 πῇ(ε, τἰρϊ]απῦ, Βο- 
Ῥαχ, οί ροοᾶ Ῥοβατίοις, 
Εἴνεηπ ἵο Ἱοερίζα]1όγ, 
αρί ἵο Ίθασοα; 3 ποῦ 
Εἴνεηπ {ἵο Ἠπίηθ, ηΟ 
βιτίκος, ποῦ Ρτεεάγ οἳ 
Α101ν Ίποτο; Ότο Ρα- 
θ1επῦ, ποῦ ο Όσαν]ες, 
ποῦ οοτείοπ8; 4 9Π98 
ἐπαῦ τα]είἩ ντα] 8 
οὗπ Ἠοιίδθ, Ἠατίπρ 
Ἠϊς οΏϊ]άτεα Ίπ ϱαῦ- 
ἀεοβίοιπ πα α]] ρτα- 
νΙῦγ; ὃ (1ος 1ξ Τις 
ἆποῦσ ποῦ Ἠοσ {ο τα]θ 
Ἠϊς οὗω ἼοπςῬθ, "ου 
581] Ὦθ ἴβ]ςο «το οξ 
τπα οἩατοὮ οἱ ἄοά 2) 
6 ποῦ Αα ποτίσο, 1εε 
Ῥοῖπςρ Η{ἱοᾶ πρ ππία 
Ῥτῖάςε Ἡε {911 Ἰπίο {πο 
οοπᾶειωπηὔΊοα οἳ ἴπο 
ἀενῖ]. 7 Μοτεοτος ΤΘ 
πηποῖ Ὠβτο Αα βοοᾶ τε- 
Ῥοχί οἳ ἴμεπι ν/π]σἩ 
Άχο π](πουῦ; 1]ο5δῦ Ώε 
Ση]] 1πίο τερζοβσἩ απᾶ 
1Π9 5π4τοθ οἳ πε ἄεν]]. 
8 1ήχκανν]ο Πιμδέ πο 
ἆθλσοιβ ὅθ Ετὰνε, ποῦ 
ἀοαυ]είοπριαεᾶ, ποῦ 
Εῖτεη {ο πας] π]πο, 
πιοῦ ρτοεᾶν οἳ ΒΙἩΥ 
Ίποτε; 9 Πο]άϊηρ ἴπο 
ΧΩΥΞΌΕΙΥ οἳ ἴπο ΓαἩ 
1π ἃ Ῥατο οοπηΠβοΙεπζθ. 
10 Απᾶ 1εῦ {ἴπαοςδθ 815ο 
Έχβδί ὼε Ῥχοτοά ; ἴπευ 
1εῦ ἴποπι πβῬ ἴπο οἕ- 
Πορ οἳ 8 ἄθβοοΒ, Τε- 
1πςδ ᾿οιπᾶ Ὦ]απιε]ες. 
11 Ἐτομ 5ο πιµδί 1Πεῖγ 
πνίγθς Ό6 βτανο, πού 
ΕΙαπᾶςΓεσς,5οῦες,ξα τμ» 
{1 ἵη αἲ] ἐΠ]πρΒ. 12 Τιες 
τπα ἄεβσοπβ Ὃο 1]πθ 
Ἠαςυαπάςβ οξ 9Π9 πν]ζε, 
πα]ῖης 1Πεῖτ οἩϊ]άτοι 
απάᾶ Γπεῖσ ού Ἠοἳςεβ 
πνθ]]. 19 Έοχ ἴΠογ επαῦ 
Ἠατο πςθᾶ {19 οιῆορ οΕ 
8 ἄεβοοι πε] Ῥρατ- 
οπβςο ἴο {πεπηαςο]τος Αα 
Εοοᾶ ἀερτεε, {ηπά ρτεαῦ 
Ῥο]άπεςς 1η ἴπο {αἲῦπ 
πυπίσοα 15 ἵη ΟΩτὶςύ 7ο- 
515, 

14 Τηεςε {πῖπσς τντ]το 
1 ππῖο ἴποε, Πορῖηρ ἴο 
σου18 τιΏῖο ἴμερ εΠοτί- 
17: 15 αυ 1 1 ἵατνγ 
Ίοπς, (παῦ ἴποα πιατεςῦ 

ε ἐξαπατηθεῖσα ΤΤΊΤΑΥΓ. 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ᾽ Α. Π. 111. 
: . ᾽, ; « ησο Ν 

γυνὴ «ἀπατηθεῖσαὶ ἔν παραβάσει γέγονεν' 16 σωθήσεται:δὲ 
ΟΠΑΠ, Ἠκνίπρ Ῥοεπ ἀεορ]γεᾶ, ἵπ ἐταπδρχοββίοη ἨβθῬεσστηθ. Βαζ β]μθ 5Ώα]] Ὦο 5ανθᾶ. 

διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν µείνωσιν ἔν πίστει καὶ ἀγάπ' 
ἔἩτοαβΏ 1Ἡθ ολ]άρεβτίπα, ξ ἍΠοσαβάθ ᾖπ Σαλ ης απά ᾖ1οτθ 

καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης. 
Ἀπᾶ βαποὐὶβοβίΊοι γη «ἀἰποτεεῦπεββ, 

9 Πιστὸς ὁ λόγος εἴ τις ἐπισκοπῆς 
Ἐαιίμέα] [18] πε πιοχᾶ: ᾖξ Αη “οτετβθεταΏῖρ αβίτεῖο]ες Σοχγγατᾶ 3109 

καλοῦ ἔργου ἐπιθυμε. 3 δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ᾿άνεπί- 
ο “ροοᾶ 19 Ἠοχκ 9 15 ἀθβίτοπβ, Τὲ Ώεποτες ἴμεπ ἴλμο οπ6ύ586Ες ΊΣτερΕΟΒΟΗ-. 

ληπτον' εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, Ενηφάλεον,ὶ σώφρονα, 
8Ρ]9 το Ὀοθ, 308 οπθ πήο ᾖΠπβραπᾶ, 5οΡοςσ, ἀϊβοτθεί, ́ 

, , ΓΑ ο μρ ο 4 τα , 4 

κόσµιον, Φιλόξενον, διδακτικόν᾽ ὃ μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, 
ἄεοοχοιβ, ἸἨοβρ]ίαμΙθ, αρῖ {ο {ελοα; ποῦ :Ρῖτοπ {ο πίπθ, ποῦ 5 βέτκοτ, | 

Ἁ ιν αι π ἀλλ ἐπιεικῆ ἄ ' 1 ή . μὴ αἰσχροκερδῆ,ὶ άλλ”! ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον' 
πιοῦ Ρτεεᾶγ οἱ Όπνο β8ῖπ, Ότι Εεηί]ε, ποῦ οοπθηΙοπΒ, ποῦ 1ΟΥ1ΏΡ ΠΙΟΠΘΥ; 

4 τοῦ.ἰδίου.οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν 
118 οἵ/Ώ Ἀοαςθ ν;θ]]. πρ, ᾿ Πιβ] ολλ]άτοπ Ἠατίπς Ἱπ 

ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνὀτητος' ὅ εἰ δὲ τις τοῦ ἰδίου.οἴκου 
βπΏ]θοίοη τα Β]] ΕτανΙίγ: (πό 1οπθ ἉἨ]β οππ Ἠοαςθ 

προστῆναι οὐκ.οἶδεν, πῶς ἐκκλησίας θεοῦ ἐπιμελήσεται ; 
Πιοπ] {οτα]ο Έποπβ ποῦ, Τοπ [11Ἁε]αββδεπαβ]γ οἑ 4ο 5Ἡς]] Πε {α]κθ σατε οΕ 2) 

ϐ μὴ νεόφυτον, ἵνα.μὴ τυφωθεὶς εἰ κρίμα ἐμπέσῃὶ 
ποῦ Ά ποσῖσο, 1εεῦ Τοῖπςρ Ρραπεᾶ τρ, Ιπῖο Π1Π6] οτῖπιε ''Ἡρ ααγ πα 

τοῦ διαβόλου. Ἰ δεῖδὲ Καὐτὸν' καὶ µαρτυρίαν καλὴν 
1ος3.π Ἅ«Ἀετί]. ἜῬτή 1ζ Ῥεπουθε "Πίτα 81ο ϱα Ἀεοείίπιοπυ ᾿ροοᾶ 

ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα. μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ 
9ο Ώατο Στῦτα ἴποβο πποαῦ, Ἰ1εῦ ἍἈΙπίο τοερχοβς! Ἡθ ΤΩΑΥ Σ811 απᾶ [116] 

παγίδα τοῦ διαβόλου. 8 Διακόνους ὡσαύτώς σεμνούς, μὴ 
ΒΕΏΔΙΘ οΟ2 πο «ἀθτί]. Τποβε πο 5οττο, Ἰπ 11Κθ ΠΙΠΏἨΠΘΣ, ΡτΑΥΕ6, ποῦ 

διλόγους, μὴ  οἴνφ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροκερδεῖς, 
ἄουΌ]ε-ἑοπραεᾶ, ποῦ ἴο Ἅψήπθ 1τηπο]Ἡ Εἴτεν, ποῦ ρτθοεᾷᾶγ οἱ Ῥα5ε ραῖἩ, 

9 ἔχοντας τὸ µυστήριον τῆς πίστεως ἓν καθαρᾷ συνειδήσει, 
Ἠο]άϊῖηρ '1πθ µταπαγβίε οΕξἴπθ «Σαἴα 1π Ῥπτο 1 οοηςσΊεπο, 

10 καὶ οὗτοι.δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτοῦ, εἶτα διακονείτωσα», 
Ἅπά Ίπεδο βἼεο Ἅᾖ16ῦ έπετα ο ρτογεᾶ Ἀτεῦ, 1μεπ 1θὐ ὕΊχετα 5εττε, 

ἀνέγκλητοι ὄντες. 11 γυναῖϊκας ὡσαύτως σεµνάς, μὴ δια- 
3υπ]ταρεαομαβ]ο 1ρεϊπρ. ἼΠοπιει Ἅᾖπ ]κο ταβηπθχ ΡτΑπε, ποῦ Β]8ή- 

βόλους, Ἰνηφαλέους,! πιστὰς ἐν πᾶσιν. 139 διάκονοι ἔστω- 
ἀ4εΙ6ΙΕ, 5οῦες, Σαϊηέα] η 81] 1πΐπρα, "ΤΠοΒε 3π1ο “εεστο 11εὺ 

σαν μιᾶς γυναικὸς ἄλδρες, τέκνων καλῶς προϊστάµενοι 
5ρ6 Ἰοΐξ2οπο ”ψο «Ἠπεραπάς, [1 Πεῖτ] 13ομΙ]άτεπ 11γγα]] χοχμΗηρ 

καὶ τῶν. ἰδίων οἴκων. 198 οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες, βαθμὸν 
Ἀπᾶ ᾖἰπείτονυῃ ἈἨοιςες. Έοχ ἴποξθ Ἅπε]] Ἠαν]ηρ βατγοαᾶ, 8 34εστος 

” ὀρέγεται, 

ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται, καὶ πολλὴν παῤῥησίαν ἐν 
Άξος “ἴΠεπαςε]τες Ἰροοᾶ Ἀοαπ(το, βηᾶ τημοὮ. Ῥο]άποεἙς 1 

πίστει τῇ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ. 
4ΒΙ{Ώ ουΠΏῖςα ας5]1α Ομεῖςε 1688. 

14 Ταῦτά σοι γράφω, ἐλπίζων ἐλθεῖν πρός σε 3Ἀτάχιον"' 
Τμεεο {Πίπρφ {ο ἐπερ1 νιτ]ίθ, ἈἹορίπσ Ίοοοπιθ ᾖἵο {ἴπεῬ πιοτε αι]οΚκ]σ; 

16 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῃς πῶς δεῖ ἐν 
Ῥαῦ 1 1 «Ποα]ά ἀε]αγ, ἐπαῦ ἴποα τααγεβί Χποῖγ Ἀου 16 Ῥεμογες Γοπε] ἵπ Γὔπε] 

οἴκῳ θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία θεοῦ 
ὭἩοιςο οἱ ἄοᾶ ἴο σοπᾶιοῦ οΏθεθ]ξ, πΠεα ᾖ [16] αδεοπιὈ]γ οἳ Ξᾳοᾶ [111ε] 

{ ανεπίληµπτον ΠΤΊτΑ. Εξ νηφάλιον ΒΟΙΤΤΓΑΥΓ.. Ἁω. μῃ 
1 ἀλλὰ ΌΤτς. Χ--- αὐτὸν (γεωᾶ δεῖ 16 19 ΏΘΕΟΘΒΒΑΣΥ) ΗΤΊΤΑ. αἰσχροκερδῆ ΑΠΤΤΤΑΥΡ. ο κα ρα 

ἐν τάχει - Ἰνηφαλίους ΕΟΙΤΊΤΑΤΓ. 
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ζῶντος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. 16 καὶ ὁμολο- 
τίαρ, ας απᾶ ὼα οἑίπο Ἅᾖἰταίῃ. Απά οοπ{εβ- 

Ὑούρενως μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μµυστήριον’ Ἀθεὸς! 
»ο41Υ ο 18 119 30Ε 3ΡΙοῦγ αοης αοᾶ 

ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἓἔν πνεύματι, ὤφθη ἀγ- 
88 πιβη]{ρβθᾶ ἵπ Ἅ«ΑθΡΗ, Ὑπεα ]μςύβοᾶ Ίπ [ο] Βδρίτν, πίβββεοι ὮΥ 

γέλοις,. ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν µκόσμ 
ΑΏΡΘΙΒ, 5 ο ΑΙΩΟΠΠ [119] πα[ΙΟΏΒ, παβ8 Ῥο]ίθγοά οἩ ἰπ [119] πποσ]ᾶ, 

οἀνελήφθη! ἓν δόξρ. 
Ἡ/β8 τεοεϊγεᾶ πρ Ίπ Ε]ουγ. 

4 Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἆπο- 
Ῥυΐςίπο ΕΒριτίς πας ΒΡΕΒΚΒ, ὑπαῦ ἱπ ἍἡἹπίίος «παρ 3βΕΗΛΙ] 

στήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασιν πλάνοις 
Σ4εραχί “Έγοπι 1569π1θ ἴπθ Σα1{Ἡ, Εἰνίπρ Πεθᾶ νο Ἀβρῖτιίς ᾖ}ἀρθοεϊνίπρ 

καὶ διδασκαλίαις δαιµονίων 3 ἓν ὑποκρίσει ψευδολόγω», 
Άπια νθασολίπρβ ΟΕ ἀ6ΠΙΟΏΒ 1π ἍἨγροοτίβ οἳξ 8ΒΡΟΔΚΟΓΒ οἱ 19β, 

Ῥκεκαυτήριασμένων" τὴν.ἰδίαν συνείδησιν, ὁ κωλυόντων 
Ῥοΐπρ σβια(οσ]σθᾶ [8 {ο] {λοῖς ουστι σοηβοίεποθ, Σοτριάἁἵηπρ 

γαμεῖν; ἀπέχεσθαι βρωµάτων, ἃ ὁ θεὸς ἔκτίσεν εἰς 
ξο ΙΒΣΣΥ, [μἱάᾶμιρ] {ο αρβίβῖπ ΣτΓΟΠΙ πηΕΑΦΒ  ἍὙἨΏΙοη 4ο οτεβ{εᾶ ' 1ος 

αμετάληψιν! μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσιν 
ἑσοραμή θα στα ος ΣΟΣ πο Σαἰ{πέαΙ απᾶ π/]ο Ίςποῖγ 

τὴν ἀλήθειαν. 4 ὕτι πᾶν κτίσμα θεοῦ καλόν, καὶ οὐδὲν 
119 χα, Ἡθοβιξθ ΘΥΟΣΥ οτθβίμτθ Οἱ ἀοᾶ [1β] ροοᾶ, απἀ ποϊβμίπρ 

ἀπόβλητον, μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον ὅ ἁγιάζεται 
το ο το]εοίαᾶ, πι ὑπιαηκερινίπρ Ὀοΐπρ τεοθ]νοά ; 3105 315 “ραποῦϊβοᾶ 

μα ες λόγου θεοῦ καὶ ἐντεύξεως. ϐ Ταῦτα ὑποτι- 
ΤΟΣ Ἀγγοχὰ }ᾳοᾶΏ απᾶ ΙΠπἴθΓοομτβθ ὑπλαν Ἠϊτα]. Τηοςο (πΙπρβ ᾖἹΙαγίπρ 

να τοῖς ἀδελφοῖς, καλὸς ἔσ διάκονος ]ησοῦ 
Ῥοεξοσθ νπθ ὈτείμτεἨ, Ἄροοᾶ “ἴλοι δγη]ὃ ο Ἶς ὄρετταπί οἳ φαᾳ5α8 

χριστοῦ,! ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως, καὶ τῆς 
Οητῖευ, Ῥοῖτπρ ποασῖσπεά ση τἩ {1θ ποχᾶς οξίχπο ἍᾖτΤαΙἴῃ, Αλᾶ οἳ ἴπο 

καλῆς διδασκαλίας  παρηκολούθηκας. 7 Τοὺς δὲ βεβήλους 
Εοοάἀ Μεποπῖπς ἍὙνπἢη]ομ {που Ὠαεῦ ο]οδεῖγ-{ο]]οπθά. ἨΒπί πε Ῥτοίαπο 

καὶ .γραώδεις μύθους παραιτοῦ' γύμναζεδὲ σεαυτὸν πρὸς 
Ἀπᾶ οἷά νγὶνος’ Σ80]98 χοξᾳ5θ, Ῥαῦ εκεχοεῖςο {Ώγβε]Ε το 

εὐσέβειαν'- 8 ἡ.γὰρ.σωματικὴ γυµνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν 
ΡΙείγ; Σοχ Ὀοαί1γ εχετοῖςθ 4ο. α Ἠθί]θ 18 

ὠφέλιμος' ᾖ.δὲ.εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐ ἐστιν, ἔπαγγε- 
Ρτοβίαῦ]ε, Ῥαΐ ΡϊευΥ ΣΟΥ πιασει 3ΡτοβίηΡ]9 11, ΡΥΟ- 

λίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς «νῦν καὶ τῆς µελλούσης. 
πο ἨΠατίπρ οΕ11ΐο, οἱ ἔπαῦ γΠ]οὮ [15]πουυ απᾶ οἳ ἐπαί π]Ἠ]ΙοὮ [1] οοπαῖηρ. 

Ὁ πιστὺς ῥὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. 10 εἰς τοῦτο.γὰρ 
Ἐαπεα] [19]1ηΠο υοτᾶ απᾶ οἳ α]ἱ ασοορύαθίοη ψοίΏγ; 05, ἔοτ {Π]8 

καὶ κοπιῶμεν καὶ ᾿ὀνειδιζόμεθα,ὶ ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ 
ωοίἩ πο ]αῦθοας απᾶ Ἅαἴθ τθρΓοπσΠεᾶ, ΊΏθοπιςο πο ΊΏπτο Πορ π α Ξ4οᾶ 

ζῶντι, ὃς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, µάλιστα πιστῶν. 
α]ηνίηςρ, πο 1 Ῥτεβεττος οἳ α]] ΙΩΘΏ, «ρεςΙα11γ οἳ Ὀε]ΙεγαΓβ. 

11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. 19 .- σου τῆς 
ζπατβο ἴηεςο ὑΠ]πρς απᾶᾷ ᾖἴθαςῃ. Νο 3οπο δ5έµΥ 

Ψεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἓν 
ΣγουῖτἩ 1]οί "ἀεερίσα, Ῥαῦ 4 Ῥαύίετη Ῥο οἱ {Πο Ῥοεμενοτς ἵπ 

λόγῳν ἐ ἐν ἀναότροφῃ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύµατι,! ἓν πίστει, 
πιονᾶ, η οοπάιιοῦ, 19 Ίοτο, 1π[ίπε] βδριτῖβ, 1η ᾖΕα1ίἩ, 

πα ὃς ΠΟ αΙΠΤΊτΑΝ. 
1ΤΊτΑ. ς χριστοῦ Ἰησοῦ ΙΤΊτΑΥΓ. 
ν --- ἐν πνεύµατι ΕΙΠ1ΤΓΑΠΓ. 

ο ἀνελήμφθη ΤΤΊτΑ. 
.--- καὶ ΙΤΤΙ[Α]. 

Ρ κεκαυστηριασµένων ττν. 

τ ἀγωνιόόμεθα Ὑπο ουΏλ 280 1 Ἔκς 

δ459 
που πουν ἴπου ουαρΏέ- 
οςῦ 0ο Ῥεπβτο {λγεε]ε 
1η Πο Ἠομεβο ο οᾶ, 
πνἩ]οἩι 18 Όπο οἨητοὴ οἳ 
ἴπο Ἠνίηρ αοᾶ, ἴπθ 
μί]]ασ απᾶ βτοιϊπᾶ οξ 
Ὅηθ ἱταζ], 16 Αιᾶ νἑα- 
οπῦ οοηἴχοτοταγ Ρτουῦ 
18 319 τηγ»ίοτγ οξ '6αΙ- 
1ΐπ6ςΒ : ἄοά πγο8 πωηπή- 
χθεῦ 1η ἴ]μο Βοβ]ι, Ί18- 
Φβ6ᾶ ἵω {πο Βρῖτϊξ, 
ΒΘΕΠ ΟΕ ΒΗΡΟΕΙ5, Ῥγεβςῇ- 
εᾱ ππῖο τηο (9Η1116Β, 
Ῥε]οτεά οἩἳ Ἱπ {Π8 
πποτ]ᾶ, Σοοεἰγεᾶ 1 ἱ- 
{ο ΡΙοχγ. 

1Υ. Νοπ {πο Βρϊτϊς 
ΕΡΘΑΚΟίΗΏ  ΕΧΡΓΕΕΗΊΥ, 
τπΑ 0 1π ὑῃο ]α{ίετ ὔἼπαεἙ, 
ΒΟΠ19Θ ϱΏα]] αερατῦ Έτοπα 
ἴπο {α19Σ, μινίπρ Ἠθεᾶ 
το πεδποίνρ αρὶσ{ζ5, απᾶ 
ἀοοΐσίηπες οἳ ἀθνῖ]η; 
2 βρεπκῖηρ 198 1π. Ἀσ: 
ῬοοχίβΣ; Ἠατίπρ ἴπεῖτ 
σοπςοῖθησθ βοἈγθᾶ γΙ{Ἡ 
3 Ποῦ Ίτοη; ἃ 2οΓ- 
Ῥ]ᾷάἳπρ {ο πιβΙΥΣ, απᾶ 
οοπωπαπαἴπῃ {ο αὈπίαϊῖπι 
άχοπι ἍΤΠΕΒίΒ, Πο 
αοᾶ ΠαΐἩ οτοπθεᾶ ἴο Ὀθ 
χεοεϊγοᾶ πνΙἩ {παμ]ςς- 
Εἰνίπρ οἳ ἔηοθπα πυηῖσα 
Ὀε]ίετο βπᾶ ἆπουν {1θ 
οχαῦἩ, 4 Ἐος ΘΥοΟΓ 
εχεβίμτθοξ ἄοά ἑδροοά, 
Ἀπιά ποϊλῖηρ {ο Ῥε το- 
Σαφεὰ, 1 1 Ῥε τοορῖτεᾶ 
πα {ποαπκορ]νῖηρ : 
ὃ ος 18 18 βαποῦϊβεᾶ ν΄ 
Ίπε νγοτᾶ οἳ ἄοᾶ απᾶ 
ῬΓΑΨΕΣ. 6 Τ{ ἴλοι ρυςθ 
Τπθ Ὀτείητεη ἴπ τε- 
ΤΩΕΠΙΏΓΑΠΟΘ οἱ {ἴπεςθ 
{Πίτπρς, ἴποι 9ΗΑ]1{ Ὀο α, 
Έα τα]π]ςέοχ οἱ 168118 
Ἠτίςε, πουτἰςσπεᾶ αρ 

Ίπ Τηθ πγοτᾶςθ οἳ Εα1(Β 
Άπιᾶ οξ ϱοοᾷ ἀοοΐτῖηο, 
ππετεαπ{ίο Όπρα Ἠαβῦ 
Α{αϊπεᾶ. 7 Ῥπΐέ τοε- 
41599 Ῥγοξμτιο απᾶ ο]ά 
ψ1νεβ’ {8ΡΙ6Β, βπᾶ εχκ- 
εγοῖ5ε Ἠγεο]ξ Ταίλογ 
ππ{ο βοᾶΗπεςα. 8 Έος 
Ῥοαᾶ11γ εχοτοῖςο ρτοβί- 
οὐ Ἡ ΠΜ{]9: Ῥα{ἑ ροά1ποββ 
5 ῬτοβίκΏρ]ο ππίο α]] 
{Π]πρς, Βανῖηρ Ργοπα]ςθ 
ΟΕ πε Ἰ{ο ἔλαῦ πο 
16, απᾶ οἳ ἐπαῦ νημΙοα 
5 νο οο0ΙηΘ. 9 ΤΗΙ5 ἵ 8 
Ση10πΕα] ΒΑΥΙΗΡ απᾶ 
πυΟΤΓΗΥ οἳ α]] ποοερύα- 
ΡΊοηῦ, 10 Ἐοχ {ογοίοτθ 
Ὢνθ Ῥοίαμ Ίαῦοισς απᾶ 
ΒΙΒΕΣ ΤΕΡΓΟΒΟΗ, Ὦε- 
681186 στο ταξί 1Π 1ηθ 
Ἠπνίηρ ἀοᾶ, ν;πο 18 119 
Βππν]οαχ οἳ π]] πποἨ, 
φρεοῖα]1γ οἳ {ποςο {ια 
Ῥοδ]ίετε. 11 ΈἨοσε {ΠΊπδβ 
οθπηπιαηᾶ απᾶ {σοπςῇ. 
12 Τιοῦ πο πιαπ ἀε5δρί5θ 
ΜΥ γοαία; Ῥαἡ ο ἴλοα. 
3η ϱχαπιρ]θ οἳ ἴπε Ῥε- 
ΊϊεψετΒβ, 1ηπ ποτᾶ, Ιπ 

4 μετάλημψιν 



δ44 
ΟΟΠΥΘΥΒΑΡΙΟΠ, 1 οἶια- 
τῦγ, 1η ορῖτίτ, ἵπ ΕΑ)0Ἡ, 
Ίπ Ῥυπίίσ. 19 ΠΠ 
ούπ1θ, μἰτθ αὐζεπάπποθ 
ἴο τθβᾶΙΩΡ, ἴο οχἹος- 
{Β01Ο1, ο ἀοοιτιπὰ, 
14 Νερ]εοί ποῦ {πο ϱ1Ε{ 
{Αβίβ {π ἴλμθρθ, συ π]οἳι 
1/85 ρῖνου ἴ{ἨαῬ ὮΥ Ῥτο- 
Ῥ/θογ, πΙζἩ ἴμο Ἰαγίπρ 
Οη οἳ ἴποθ Ἠαπᾶς οΕ ἴ]θ 
άν 15 Μεάᾶϊ- 
Ώἳθ προη ἴῃθβο (μήπρε; 

ρἶτο ΤἨγ5ο]ε ππο]]γ 6ο 
ἔμθσα ; ἴπαῦ ἴγ Ῥτοβί- 
1πρ ΤΙΑΥ ΒΡΡΕΑΣ ἴο α]]. 
16 ΄Τακο ἸἨθεά απίο 
{Ἠγβε]ξ, απᾶ υπῖο ἴπθ 
ἀοοϊχίηθ; οοπίίπαο πι 
ἔπετα: 2ος Ἰπ ἀοῖπα 
ἀΠίΕ ἴποι οπα]ῦ Ὀοῦα 
8Ατο {Ἠγςθ]ῇ, απᾶ ἴπθπα 
Τλαί Ώθαγ {πορ, 

γ. Ἐενακο ποῦ ΑΠ 
οἸάσς, Ῥαξ ἱπίχεαίύ Λέπι 
Ώ8 α {ΑἴΠεγ; απά ἴπε 
ΨΟΙΠΡΟΣ ππεΏ 85 τθ- 
ἴητοη; 2 ἴπο ε]άοτ 
ΊΨΟΠΙΘΩ 38 Ἰποίπεχα; 
{Πρ Τουπρογ 85 εἶς- 
19Γ8, τν Ἡ 31] Ῥαχίζγ. 
8 Ἡοποιχ πᾶοπς μας 
806 πάοσς Ἰπᾶεθᾶ, 
4 Επί ἵξ απγ σ/ᾶον 
Ἡατο οἨϊ]άτθη ΟΥ Ἠθ- 
Ῥποννς, 1εύ ἔἨεπι ΊθβγἩ. 
Ώχοί ἴο επεη Ρἱείγ αὖ 
Ὢοταθ, αΏᾶ {ο χεἁα1ζθ 
ελθῖτ ραχοηίς : ζοχ ἴπαῦ 
18 ᾳοοᾷ απᾶ θοοαρίπΌ]θ 
Ῥεξογο ἀἄοᾶ. ὃ Νοπ 
βΏο ἴἐπαῦ ἵς α π]άον 
ἀπᾶεοᾶ, θπᾶ ἀφβο]αῖθ, 
ἐχαρθθία ἵηπ ο, απᾶ 
οοπ/ἠπαθύ] ἵπ εαπρρ]- 
οβίῖοπ8β Επᾶ ὮῬΡΙΑΥΘΓΘ 
ηὶρΏῦ ππᾶ ἆαγ. 6 Βαὸ 
εἩθ ἴπβυ ἸἨποῦι ἵπ 
Ῥ]εβδιτο 18 ἄεβά νΥΏ]]θ 
819 ΙνείΗ, 7 Απᾶ ἴπθιθ 
{Πίπρς ρῖτο ἵπ ομαχρε, 
{πβί ἍᾖΤπεσ ΤιβΥ ὃὈθ 
Ῥ]αιηε]εςς. 8 Βαὺ Ἰε 
ΑΠΥ Ῥτον/ίᾶο ποῦ 1ος 
Ὠϊ5 οὔΏ, απᾶ 5ρεοῖα]]γ 
40ΟΥ ἴἨορθ οἳ Ἠϊς οἵἩ 
Ἡοιιςθ, πε Ἠβίη ἀθη]οᾶ 
19 {αἴσα, αὐιᾷ 15 ΥΤΟΙ5Θ 
ἔῬηω απ Ιπβᾶα], 9 Τμοῦ 
Ὠοῦ  πΙάονΥ Ὦθ ὕηκοι 
1Πύο πο ὨΙΠΙῦὈοχ ἀπάθχ 
ἔῳἩὭχορδοοτθ 7εΒβχς5 ο]ά, 
Ἠατίηρ Ῥεεη {πο π1θ 
ϱἳ 9ἨΏ6 ΤΩΒΗ, 10 τνε]] 
χθροτίθᾶ οἳ ἔοτ ροοᾶ 
ποτκς; 1 8διπθ Ὠπτθ 
Ῥχοιραί παρ ολπ]]ᾶ-' 
ΓΕ,  ΕΏΠθ Ἠβτε 
Ἰοᾶρεά ΒΙΤΑΠΡ6Θ6ΙΒ, ἹἸξ 
ΕΏε Ἠπτοθ τυηβηθᾶ {πο 
Βαἰπς) 16εἳ, ἵξ «πε Ἠβτο 
χθ]ενεᾷ ἴπο αΠΠ]οίθᾶ, 
15 5Ώο Ἠανο ἀῑ]]ρειιυ]γ 
Σο]]ογ/αᾶ ΘΥΕΣΥ Ρουά 
πποχ]ς. 1] Βπὸ {ἴπε 
ψοιηΡας ΠΙᾶοπΒ 1θ- 
Ἔπςσο: {οχ γ/εη Τπεγν 
Ἡατο Ῥερπη ἵἴο νηχκ 

π.-- ἐν (Γεαᾶ πασιν ἵο α]]) ΕΤΤτΑΥ. 
: ἀνεπίλημπτοι ΙΤΊΤΑ. 

ΠΡΟΣ ἨΤΈΓΤΜΟΘΕΟΝ Ἁ. 1τ. τν 

ἐν ἀγνείᾳ. 18 ἕως ἔρχομαι, πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρα- 
1π γρασίθγ. ΤΙ] Ἰσοπθ, ἍΕἶπο Ἠεεά {ο τολᾶῖπρ, 9ο οχΒοςσ- 

, ” ῃ ον ο, - 3 ν ῃ Π 
κλήσει, τῷ διδασκαλίᾳ. 14 μὴ ἀμέλει τοῦ ἔν σοὶ χαρίσµατος, 
ΦΕΡΊοἩ, 9ο {εποΠίηρ, Ἠο ποί πορ]ἱρεπέ οἱ {πο 31π "μοβ χα, 

ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέαεως τῶν χει- 
ὉγΏ]ο] Ίγα8 ρίτεπ Ίο ἴπεο ἑΠτοιρἩ ΌῬτορμοοσγ πῖίἩ ἍἹαγίπρ οπ οξ {πο Ἠσπᾶν 

ρῶν τοῦ πρεσβυτερίου. 15 ταῦτα µελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι 
οξ ἴμθ ο]άοετ]οσᾶ, Τμο659 {πῖπρε πηθᾶ]ταίθ οι, ἵπ Ἅἔπθτα νο, 

η { μ μ] μ.ά ο Ι νά ” 

ινα σου Ί.προκοπῇ Φανερᾶα { εν πασιγ. 16 Επεχε 

Ὅππῦ ΤΗΥ αἀταποεπιοηῦ πηβπ{θβξ ΤΩΑΥ Ὀθ Απποπς κα], νο πεθᾶὰ 

σεαυτῷ καὶ διδασκαλίᾳ' ἔπίμενε αὐτοῖς' τοῦτο.γὰρ 
το ΕἨψβεΙξ Επᾶ ἵο τπθ ἍἈἴοβοπίπρ; ροπῦηππθ Ἰπ {μοι ; 1ος Μπ] 

ποιῶν, καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου. 
ἀοἵπεβ, ἸὈοῦα {Ἠγεε]ξ ποια βΠα]ῦ β8Υο απᾶ {ποςθ ἐπαῦ Ώρας 1196, 

Ὁ Ἱρεσβυτέρῳρ µμὴ.ἐπιπλήξῃης, ἀλλὰ παρακάλι ὡς 
Απ ο]άςτ 4ο ποί ϱΠατΡΙΣ τερα]θ, Ῥαῦ θχλοσίε Πάτα] 95 

πατέρα’ νεωτέρου ὡς ἀδελφούς' 3 πρεσβυτέρας ὡς 
Α {α1ἨθΓ; ΨοιΏρος [ποπ] Ὀτοίμτοη; ο]άος [ποπαρπ] 98 

µητέρας' νεωτέρας ὡς ἀδελφάς, ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. ὃ χήρας. 
ΤΠΟΙΗΘΥΣ: ψοιπµος 8 Βἰσίθτ, σα αἱ] φατῖ(γ. Αγγιάόπη 

τίµα τὰς  ὄντως χήρας. 4 εἰδέ τις χήρα τέκνα ἢ ἔκγονα 
α1ποποας ἐ]μαῦ ΓΑτθ]”1πᾷθθᾶ ΣγΙάονς; Ῥαῦ 18 Απγ πῖᾶου; "οἩ]]ἄτου ος “ἀθευεπᾶβπίς 

ἔχει, µανθανέτωσαν πρῶτον τὸν.ἴδιον οἶκον εὐσεβιῖν, καὶ 
1μᾳνο, ᾖ1θῦ ἴμθπα 1ΘΑΥ1Π. ατεί [88 1ο] ὑΠοῖςοππ ἍΊοαβε ἴοᾖθ ΡΙοπΒ, απᾶ 

ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς .προγόνοις' τοῦτο.γάρ ἐστιν καλὺν 
3χοοΟπΙρθΏ5ΞθΘ ᾖ0ο᾽τοπᾶος ὮᾖΤο[{ποῖτ] ρατοπίς ; {οχ ΓΠ18 18 βοοά ” 

καὶ' ἀποδεκτὸν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ὅ ἡ δὲ ὄντως χήρα 
Απᾶ ἈοοθρίαβὈ]θ Ῥοέοτο οά, ἍἌοῦπ 819 πο [18] "Ἱπᾶρθᾶ 19 2νϊάουη, 

καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ στὸν! θεόν, καὶ προσμένει ταῖς 
Ἀπᾶ 16ξί 519οᾳ9, Ὦββ Γπεχ] Ἠορο ΄ ἴπ. οᾶ, απᾶ οοπῦ]παθς 

δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας' 6 ἡ.δὲ 
1π βαρρ]ϊοαθῖοπς απᾶ ΤΣΑΥΕΣΒ Ὁ πρηί ) Απᾶ ἆἄαν, Επί επο πας 

σπαταλῶσα, ἕζῶσα τεθνηκεν. 7 καὶ ταῦτα παράγγελλε, 
Ίϊνο ἴπ 5ε]{-ρτα ϊβοβ{1οἩ, Ἠνίπρ Ἱε ἀθμᾶ. Απά ἴμεςο (π]πρ8 οἩβτρο, 

ἵνα ᾽ἀνεπίληπτοι' ὦσιν. θΒεἰδὲ τις τῶν.ἰδίων καὶ µάλιστα 
υπαῦ Ἱττερτοβο]αθ]θ ΤΠθγ ΠΙΑ Ῥο, ἨΒπίΙξαπγοπο Ἠϊβοπα απᾶ αρθοἰα]]γ 

"τῶν! οἰκεων οὐ ὑπρονοεῖ τὴν πίστιν Ίρνηται, καὶ 
Γη1ς] Πομβεπο]ᾶ ἆοθβ ποῦ ρτονὶᾶο Σοχ, Ίο Σα1ἱ]π ο ἨαΒ ἀεπὶθᾶ, απᾶ 

ἔστιν ἀπίστου χείρων. Ὁ Χήρα καταλεγέσθω µμὴ 
ἵ λατ ὃαπ “απρο]ῖθσες γοςβ6, 5Α. Ἰν]ᾶουν 5]9ἱ Ῥο ραῖ οπ {ο εί "ποῦ 

ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα, ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή, 10 ἐν 
31658 4{Πβῃ ὄγοΒΤΒ σα]τίν αρείηρ, ΟΕ0Π6 ἨΠβΠ π]έθ, ἴπι 

ἔργοιὰ καλοῖς µαρτυρουµένη, εἰ ἐτεκνοτρόφησεν, εἰ ἔζενο- 
Ἄπιογκβ . Ἰροοᾶ ὮΛΡεΐπρ Ῥοχπο πΥ1ήπθβε ο, 1 ες Ῥχοταρλῦ πρ ομἱ]άτοπ, 16 ϱηθ οπίος- 

δόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἔνιψεν, εἰ θλιβομένοις ἐπήρ-, 
ἑα]πες ΒΙΤΑΏΡΟΤΕ, 16 βαἲπίθ) 1εοῦ Αθ παςηθᾶ, 1ξ 6ο πο ορρτεββθᾶ ϱἩε Ἱπαρατί- 

” ο. - ο ΄ ῃ πι 

κεσεν, εἰ παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούθησεν. 11 Νεωτερας.δὲ 
ο το]]θξ, .1ξ Ώπετν "πο ᾿Ρποοᾶ  ΕΠθ 2ο]]οπεᾶ αξίας, Ῥαἳ γοπηρος ! 

χήυας παραιτοῦ' ὕταν-γὰρ εκαταστρηνιάσωσιν' τοῦ 
τυλάοἵνΒ 161150: ΞΟΣ νγ]θηὮ 1πογ ταΑγ Ἠπτο ΡΤΟΙΓΗ γγαηίοπῦ Αρα]πβῖ 

χριστοῦ, γαμεῖν θέλουσιν, 132 ἔχουσαι κρίμα ὅτι τὴν 
Οπτ]αί, 5ο ΠΙΑΥΥΥ Ἅᾖ{ΤΠεσ πΙδᾳ, Ἠατῖηρ Ἱπάρπιθπῖ Ὀεσβτςο Γυημθῖσ] 

πρώτην πίστιν ἠθέτησαν. 19 ἅμα.δὲ καὶ ἀργαὶ µανθά- 
τοῦ ΣΑΙΙπ Ίπεγ ομβί ος. Απά π]νμα] 8]ςο [ἱο Ῥο] 1419 Τλευ 

5 --- τὸν [π]τ. 
6 καταστρηνιασουσι» 

χΧ... καλὸν καὶ αΙΤΤτΑΥ. 
α-- τῶν ΙΤτι[Α.]. υ προνοεῖται ΤΤς., 

ευ βΗ.1] ϱτοῖ ΙΑΠἴΟΗ αραϊηθί ᾱ. 
[ 



σι. 

νουσιν, περιερχόµεναι τὰς οἰκίας" 
1θασπ, ροΐνᾳ πΏουιέ ο ᾖ3ηπθ ἍἨοιυβθθ; Ἅαπά πού οἩ]γ 1419, τοις 

καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ  µμὴ.δέοντα. 14 βού- 
π]5ο ἰμρ]οτα απά νβγ-ροάίθς, βροβκίπρ ὑπίπρε [1ου] οπβΏί ποῦ, 1 

λομαι οὖν. νεωτέρας κγαμεῖν, τεκνογονεῖν, οἰκοδεσποτεῖν, 

Ια ΤΙΜΟΤΗΥ. 

οὐ.μόνον.δὲ ἀργαί, ἀλλὰ 

ππ]]]ε Ἅλεχθξοτθ ΥοΏΡΟΙ ΓοπθῬ] ὕο ΠΙΛΣΣΣ, {ο νθαχ ομἩ]]άτοτ, {ο τα]θ {πο Ἠοιςθ, 

µηδεµίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντικειμένῳ λοιδορίας χάριν. 
δπο 4ροοαρίοα" 19ο3βϊπο ὑοῦπθ Β4ΤοΙΡΗΣΥ 3οξ΄ΓΘΡΓΟΛΟΗ 1οη “αοσοιΏῖ, 

16 ἤδη.γάρ τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. 16 Εί τις 
Έοχ α]τεαᾶγ 5οπ1θ Ἅαἴθ ὑπτπεὰ αβ]ά Ἅαξίθς Βαΐα. 15 αηγ 

ἁπιατὸς ἢ! πιστὴ ἔχει χήρας, ἐπαρκείτωϊ αὐ- 
ρο]λσνίηρ Ππαπ] ου Ῥο]ϊοτίπρ [ΠΟΠΙΑΠ] Ώαγο ΠΙάοπΒ, 1θίύ Ἠϊπι ἱπιρασῦ χο] ᾖ{ἵο 

ταῖς. καὶ μὴ ᾖβαρείσθω ἡ ἐκκλησία, ἵνα ταῖς ὄντως χήραις 
ΤἨθΠΙ, απᾶ ποῦ ]αοῦ ο Ῥμτάεηθᾶ ἰ1θ Α856ΠΙΡΙ7Σ, Ἅ1ἴπαῦ ο 0πθ 3πᾶθεᾶ "ππᾶοντβ 

ἐπαρκέσῃ. 
ἀμ ταν 1πρατί χο]εξ, 

17 Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς 
. ὙἹμοθ δγθ]] ΄Άνπο 3ίακο 10ο 5]οπᾶ α1ρ]146σβ οξ ἀοιρ]θ Ἠοπους 

9 , ὃν / ς Αν ῃ , ῃ 
ἀξιούσθωσαν, µάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασ- 

1εἱ Ὦο οοιιτι{θὰ πποτίἩγ, 1π πτνιοτὰ απᾶ Ἅδαομ- 

καλίᾳφ. 18 λέγειγὰρ ἡ Ὑραφή, 'Ώοῦν ἁλοῶντα οὐ Φι- 
1ης: ΣΟΥ 5478 Ἅἴπο 5οτἱρίατθ, Αποχ ἰτοβμάῖπρ ομί οοτη 3ποῦ 1ΐποι 

ώσειςἹ καί, Άξιο ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ.αὐτοῦ. 19 Κατὰ 
βΏς]16 πιαΖζ]ο, απᾶ, ἸΓοτίἩγ [5] 119 ποτ πιΘἩ. οἱ Πΐς Π1το, Αραϊτεί 

πρεσβυτέρου κατηγορίαν μὴ.παραδέχου, ἐκτὸς εἰ.μὴ ἐπὶ 
ΒΗ ε]άει 8Ώ ασοοιδαῦ]οἨ. χοος]το ποῦ, πη]ος5ς οἩ [Γ0μο ὑεβί- 

δύο ἢ τριῶν μαρτύρων. 20 Τοὺς ἔ ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον 
ΙΠΟΠΣ οΕ] ἴπγο οἳ ἴἨτερ ὍηΙςΠΘΡΒΘΒ. Τηοςο {Πα{, ΒΊΠ. 3Ρεξοτθ 

΄ 2 “ υ « 8 ΄ ” 

πάντων ἔλεγχε, ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν. 31 Διαμαρ- 
δα]. αοοπτἰοξ, ἴπαῦ 415ο πο τοβῦ Ἴθας ΊπιαΥ 'Ἠατο. 1 εβγηρἙθ]γ 

τύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ἈὈκυρίον Ἰησοῦ Χριστοῦ! καὶ 
185115. Ὅοξοχθ ἄοά απᾶ [ὔπ6] Τοχά πΠερβας Οὐτὶςυ Απᾶ 

τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς 
Τηο ο]οοῦ 9ηΠρο1β, "λα ἴῃεβο ἐπίπρς ἴῆσα 5εποα]ᾶο»ῦ Ίθερ, αρατῦ ἔτοπα 

προκρίµατος; μηδὲν ποιῶν κατὰ Ἱπρόσκλισιν.ὶ 
Ῥτοδ]ιᾶϊσθ, Ἠποῦμίης ἀοῖπρ ὮὉὮΥγ Ῥρατύϊαλϐγ. 

22 Χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις 
Ἠαθιπᾶς ἍαπἰοξκΙψ οΠΠοΟΠθ ἍΊαγ, Ἠος 5Ώατθ 1π 81Ώ8 

ἀλλοτρίαις. σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 98 µηκέτι ὑδροπότει. Κάλλ᾽' 
οἳ οὔἨοΓβ, ᾿ ΤἩγεοΙιξ  Ἅγρατο ἍἆΚεερ. Νο Ίοηςσαχ ἀτιπ]ς γγαΐετ, ΌῬαῦ 

οἴνῳ ὀλίγῳ χρῶ διὰ ᾿ τὸν.στόμαχόν.σου" καὶ τὰς πυκνάς 
“πνῖηο 3, 3Η 05]1θ 115ο6 ΟΠ αοσοαηῦ οἳ ΤἩγ 5ἴοπιποῦ. απᾶ ΞΕχεααοπό 

» ΄ ” 2 ΄ « { ΄ ΄ ΄ 

σου ἀσθενείας. 324 Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί 
αΙἨΥ’ Ππβχπα]ζίος. ΟΕ Ροιπθ ΤΩΘΙ. 119 ΒΊΠ5 ππβη]{εςδε 

εἶσιν, ,προάγουσαι εἰς κρίσιν' τισὶν.δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν. 

βρεοϊα]]γ Ίπορο Ἰαρουτίπς 

Άτο, Εοϊπρθξοτθ ο ἠπάρπιεπῦ; ΑπΠᾶ βοπιθ Ά]το μπε {ο]]οπ αΜῖες. 

20 ὡσαύτως 3 καὶ τὰ "καλὰ ἔργα! πρόδηλά ἐστιν καὶ τὰ 
Τη 1116 πιαπΠθΥ α]έο ροοᾶ ποτκα πιαπῖξοςῦ τε, Απᾶ ἴποβο ἐπαῦ 

ἄλλως ἔχοντα, κρυβῆναι οὐ δύναται." 
οὐηοχγγίεο 16, 3ρ9 "ΠΙᾶ ᾿αορηποῦ, 

ϐ σοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς.ἰδίους δεσπότας 
Α5ΤΙΑΠΥ 388 Αχ “ππᾶος γοκοθ 1ροπᾶπιθῃ, 1λΠεῖτ οἵνΏ ΤΩΒΒΊΟΙΡ 

45 

ΥΤΑΠΤΟΠ αρα]πβί Ομτ]αῦ, 
Ὅπο απ Ἠατχσ/ 
12 Ἠπνίηρ ἀβπαπαί1ος, 
Ὦθομαβο {Ἠ6Υγ Ἠανο οαςξ 
ο ἰποίς Πχδί {αϊἩ. 
13 Απᾶ π]ιπα] ἴ3ο9Υ 
Ίθαχπ {ο ὅε 1818, παη- 
ἀετίπς αδροαί ἆτοτα 
Ἠουιβο ἴο Ἠοιςθ; απᾶ 
πο οπ]σ 116, Ὃται 
σα Ώί]οχό 18ο απιᾶ Ώ19γ- 
ῬοᾶἱςΒ,5ροακῖηρ ἐλίπρα 
πνυἩῖοἩ ἴΠου ουρῦ ποί, 
14 Ι πν]] 1πργθξοτθ 
Ὅπαῦ 1ο γοπηροες ἵγο- 
ΣΩΘΕΙ ΤΙΑΤΤΥ, Ὀθας ολι1] 
ἄχαπι, ϱαἱᾶθ ἴλο Ἠοιςο, 
Ρϊτο Ἠοπθ οοοβςῖοιι 6ο 
1Ἠθ ΠΑΥΘΓΕΑΣΥ ἴο βρει! 
χεΡΓΟΒΟΠΕΗΙΙΥ. 15 Ῥος 
5Ο0Ώ1Θ ατο α]τοσᾶσ ἔατη- 
εᾱ αθὶᾶθ αξίογ Βαΐαπ. 
16 ΤΕ ΑΏΥ ΤΙΑΠ ΟΥ Ὑγο- 
πλαν Ίπαῦ ὮῬο]οτεία 
Ίανο γγ]οῦγς,.1θῦ ἔλθπι 
τε]Ίργε ἴλαπα, απᾶ ]εῦ 
ποῦ {πθ οπιτοιἈ ῶοθ 
οπαχροά; ὑμαῦ ἵξ τΙβΤ. 
χθ]]ετο ἔποηπα ἐπαῦ αΓθ 
ππὶᾶουνβ ἠπᾶροᾶ. 

17 Τιοῦ {Ἡο ε]ᾶςτβ 
1ΠΕῦ ττα]θ πνε]] Τθ 
σομη{εᾶ Ἅπποτίπγ οξ 
ἀοιὈ]θ Ἠοποιχ, 65Ρϱ0- 
οἵα]]γ {παογ ππο Ίαρουσ 
1Π ἴἨθ πιοτᾶ απᾶ ἄοο- 
ντίπθ. 18 Ἐϊοςχ {ηο 5οσῖρ- 
τατο 5α1ζῃ, ΤΠόι εΠα]ό 
πιοῦ πιαζᾳ]θ {19 ος {ηαῦ 
ὀτολάείἩπ ουῦ {Πβοοχη. 
πα, ΤΠο Ίαροστοτ {4 
πνοτίμγ οἳ Ἠϊβ χοτνατᾶ. 
19 Αραϊηξεί απ ε]άεγ 
τεσθεῖγο ποῦ 8Η 8οοαδα- 
ὔΊοἨ,. Ὀαό6 Ῥεέοτε Όντο 
ΟΥ ΊἨτεο ήντηοςςεβ, 
20 Τηεπα {μβί 5η το- 
Ὅακε Ὀεξοτο Αα], πείς 
ΟὔΠθγβ 4]5ο ΏπαΥ 165. 
21 Τ εἨαχρο ἐλεο Ῥ8Εοχθ 
οᾶ, απᾶ ἴπο Τιογᾶ ἆε- 
ας Ομχὶςσέ, απᾶ ᾖ1ῃθ 
ε]εοῦ 8ηΡε]ς, ἐμαῦ {ποια 
Οὔ56εισθ ἴ]οθςο {π]πρβ 
πυλ(ποῦ ρτεξοτχ]Ώ/ 0ΠΘ 
Ῥεέοτε αποίµος, ἄοΐπᾳ 
ποϊπίπρ Ὦ} Ρρατι]α1{γ. 

ϱ0 Ταν Ἠαμᾶς ριιᾶ- 
ἄοπ]γ ΟΠ ΠΟ Ώ]4Π, πεῖ- 
άηετ Ὦο Ῥατία]κεγ οξ 
οὔ]6ς 1ηΘ11’5 5ης : ΊἹκοερ 
Όηπγς5οα]ξ Ῥιινο, 95 Ὀσϊπι]ς 
πο Ι9ηβ6Υ π/αῦεχ, Ῥαῦ 
18ο α., λδθ]ο τνἶ]ο 1ος 
ΦΗΣ ΔΒ{ΟΠΙΑΟΗ 8 5ακθ 
απᾶ 1Π]πθ οξῦοηᾳ 1πΗΤ- 
τη]01θ5. 24 ΒοΠΠΘ ΙΠΘΠ᾽8 
ΒΙ1ς 4τθ6 ΟΡΕΏ Ὦείοχθ- 
Ὠαπᾶ, ϱοῖπρ Ῥοξοτθ το 
Παᾷστηρηῦ: αηΏᾶ 50110 
ΊποΊι Όπου Το]]1οτν α1ΐετ. 
205. Πϊκενν]σα 415ο Το 
Ροοᾶ πγοχ|κ5 ΟΥ 5Ο0πι 
8106 πηκηἰ{θβῦ ΌεΈοχε- 

ἃ--- πιστὸς Ἡ (/εαᾷ ἐπαρ. 16ῦ Ώθχ Ἱππρασῦ τε]16Ώ) πττι[α]. 
Φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα 1. 5 -- δὲ ὑιιῦ (ποβο {πα ) τΓΑ]. 
ἆ πρόσκλησιν αάνοσᾶογ 1. κ αλλὰ ΠτττΑ. 
Όυῖῦ (π 1]ςα ΠΙΘΙΙΏΘΣ) ΠΜ. Ἀ έργα τὰ καλὰ ΗΤΊτΑΥΓ, 
8 δύνανται 1 ΤΤΙΑΝ, 

ε ἐπαρκείσθω ΣΗΤΤΓ. 
Ἀ χριστοῦ Ἰησοῦ ΙΤΤΙΑΥΓ. 

Ἱ--σοῦ (γεαά [0Ώγ]) ΏΤΤιΑ. 
ο--. ἐστιν ΙΠΊτΑ΄ εἰσιν ΝΝ. 

{οὐ 

ον {- δὲ 



δ4δ 

Ἠαπᾶς απά {λμεγ πα 
Άχθ οἴΠθσπή5θ οβπποῦ 
ρο Πἱά, 

ΥΠ. Τε 45 ΠΙΑΠΥ 
ΕθγναΠῦς 48 Ατο Ἡηάᾶες 
1Ἠθ6 7οκο σοιπῖ {λείῖς 
ΟΠΠ πηββίετς ΠΟΣΜΗΣ. 
ο α]] Ἡόποας, ἐπαῦ {ηθ 
Ώβπιο οἳ ἄοἆ Ἀιλᾶ Μῇ8 
ἀοοίτῖπθ Ῥο ποῦ Ό]ας- 
Ῥπεπιθᾶ, 2 Απᾶ ἴπον 
Όιαῦ Ἠαπτο ὈῬε]ιονίπς 
ΣΩΒΦ{ΕΣΒ, ]οὐ ἴποπι ποῦ 
ἀεερίβο {λεπι, Όδοβαβο 
ἴλογ ατο Ὀχοίπτοῦ ; Ῥΐ 
χαΐ]ος ἆἄο {λέπι 5ετ- 
γἰοε, Ὀθοβ1186 {197 ΛΤΘ 
Σαἰ(λξιι] απᾶ Ῥε]οτεᾶ, 
ΡΑΓίπΊΚετβ οἳ {πε Ῥεπε- 
8ἱ, Τποςο ἵΠήμρς ἴθαςλ. 
Ἀμᾶ εχΠμοτί, ὅ ΙΤ ΑΠΥ 
1ΛΑΏ ἴθαοὮ οἴμεγνςθ, 
Επᾶ οοπςρωῦ πο ἴο 
πύΠΟΙεΞΟΠΙΕ ποχας, 6υ6)ὲ 
{Πο πιογᾶς οἱ οΆχ Τιοτᾶ 
76818 ΟἨΩστῖς6, απἀ ἴο 
{πο ἀοοίχίπθ πΏ]οἩ 1Β 
βοοοτᾶῖπρ {ο ροά]ποςε; 
4 Το ἱςρτομᾶ, Κποπίπς 
ποϊμίπρ, Όυπί ἁοθϊαπρ 
βρουῦ απεβοπΒ βπᾶ 
Βὐτιίος οἱ Ἠποτᾶβ, 
νΠεχγθοξ οοπιθίἩ ΕΠΥΣ, 
βἰτῖᾷξθ, τα]ηρα, ετὶ] 
Βυτηἰδῖηρα, ὅ ΡΕεΓΥΘ6ΙΞΘ 
ἄἱβριάπρ οἱ Ίπεη 
οἳἑ οοτταρί π]πᾶς, 
Αβπᾶ ἀεςθϊυιίοθ οἳ ἴπθ 
Γταίὴ, εαρροβῖης πας 
ρα]η1β ροά11ποςς: ἔτοπα 
Βαοῖ πλάτος ἴπσ- 
ΕΕΙΕ, 6 Βπίὸ ροᾶ]ποςβ 
ση] οοπθεηίπιοπῦ 18 
ρτεαῦ ραῖπ. 7 Ἐοσ Ὑπ/θ 

"Ἑτοαρηύ ποϊπῖηρ Ἱπίο 
ἐλὶα πνοτ]ᾶ, απα 
οΘΓΓΠΊΏ Ὑθ ΟΛΠ Ο8ΥΙΥ 
ποἰβίηρ ους. 8 Απά 
Ἠατῖπρ Εοοᾶ απᾶ: τα]- 
πιεπῖ 19ῦ α5 Ὦο 1Ἠεχο- 
ὉπΙῖἩπ οοηἵουῦ, 9 Βαΐ 
ἴπεγ ἐπαῦ η] Ὄε τΊοἩἨ 
Σα]] Ππίο Ἀρπιρίαξίοι 
ΑΠᾶ 3 ΕΏΗΙΘ, οπᾶ Ώιίο 
ΣΙΒΗΥ {οο]]βἩ απᾶ Ἠἀτῦ- 
Σα] 1815, ν/Β]οἩ ἀτογνη 
ΣΕΠ ΊΠπ ἀεείτιοδῖοη απά᾿ 
ογα1ὐ]οι. 10 Έοτ τ]ιθ 
οὗθ ΟΕ ΠΙΟΠ6Υ 15 Ίο 
χοοῦ οξ 411 ετ!1] : νγἩΊο]ι 
πυπΙ]θ 8οηΏ1ε “οοτεἰεά 
Ἀ{ΐοτ, που Ἠατε εττεᾶ 
Έτοπι ἴπο ΕΠ, απά 
Ῥϊεχσεᾶ άποπαβε]νοἙ 
ἔπτοιρα πι ἨΠΑΠΥ 
ΒΟΙΤΟΙΑ, 11 Βπή ἴποι, 
Ο πιβηπ οἳ «ὸᾶ, .Άεθ 
ἔμεερ ἐΠίπρβ; απἆ {ο]- 
Ίοπ αξίοτ τῖρΏίεοιιδ- 
Ἡ6βΒ, ϱοά11ποςς, Εαϊέ]ι, 
1οτο, Ῥαΐίθπσο, πηεε]- 
Ώ6ΕΒ, 13 ΕΙρΏῦ έ]ιο ϱοοᾶά 
Αρ] οξ Επ] ὔ]ι, 147 Ἰο]ᾶ 
ΟΠ εἴεσπη] 11ο, /Ἡθχε- 
υηπίο ίποι ατ{ αἷςο σα]]- 
εᾶ, απᾶ Ἠαξί ΡΓο/θες5εὰ 
Ροοᾶ ΡΓΟΓΘ58ΙΟΠ Ῥεξογθ 
ΙΠΒΙΥ πήόπεεςθβ, 19 1 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α, σ], 

πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν. ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ 
οἑ θα ἍἅἨοποας ὙἩΝοσίμγ 1θύ ίποπα ἐρίθοπα, λα Ἱοῦ ἴἩθ παπιο οἱ ἄοᾶ 

Δ ε ΄ -” « 4 3 3 

καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. 3 οἱ δὲ  µπιστοὺς ἔχοντες 
ΆΑπᾶ ἵπθ ἍἈΤθαςπίπα Ῥθ Ὀ]πδρμοπιθάα,  ἍἈπά έΊπεγ ὑμαῦ "Ῥομονίας πατθ 

δεσπότας, μὴ-καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν' ἀλλὰ 
χβ8ίΘΙΒ, 16ὐ ἴἆιθτα πού ἀθβρίσο [{Ποπα], Ώοσπαςο ὈσοίἨτεα ἔλογ Άτο; Ὀιό 

μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσι'. καὶ ἀγα- 
χαΐμος 190 ἴθπι 8εχγθ [1Ἡοπα], Ώθοσιιδο Ὀο]{ετίπῃ [οπο5] ἴπευ Ώτθ απᾶ 3Το- 

πητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε 
Ἰογεᾶ ὙἩο 5ἱΠθ 9ροοᾶ Ἰπετνίσθ 14το 3ροΐπς “Πε]ροᾶ “Ὀγ. Τπεβο ὑμίπσς Ίεαο]ι 

καὶ παρακάλει. ὃ Εϊ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ, καὶ αμὴ.προσέρχεται! 
Ἀπᾶ εχκμοτῦ, 1 ΑΠΥΟΠΘ {θβΟΠοΟΒ οίμος ἀοοῦσίπο,μπᾶ  ἀταπ/ς ποῦ ΠθαΣ 

ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ.κυρίου.ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, καὶ 
3ρουπᾶ 19Ο γοχᾶΒ, "Ἠοβθ οἑ ουσ Τιοχᾶ σεβαβ Ομτίβέ, απᾶ 

τῷ κατ εὐσέβρεαν διδασκαλία, 4 τετύφωται, μηδὲν 
116 "αοοοτάϊπρ το "ΡΙεγ αρεπομῖπρ, Ἡρθ {5 ραΏεᾷ αρ, ποϊπῖπσ 

ἐπιστάμενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, 
Κποπ]πᾳ, ταέ Β]ο]ς ΆΑροπῇ; απεβοπβ απᾶ ἀἱδραίος οἳ ποτάΒ, 

ε] 3 ΄ ΄ ” / « ΄ ον Ἡ 
ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ερις, βλασφημίαι, υπονοιαι πονηραί, 

οπῦ ΟΕ πο]  οοπιθ επσσ, Εὐχῖΐθ, οτἰ] ερεακίαρς, "βαδρίοῖοας Ἰπ]οκεᾶ, 

ὅ Σπαραδιατριβαὶ' διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν, καὶ 
γαῖη ατραπιεη{η]οπΒ Ξοοστυρίεά αοἳ "πιεπ π πα]πᾶ, απᾶ 

ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας, νοµιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν 
ἀεεμιμίθ οξίΠο {ἐταίὴ, πο]άϊπρ “ραῖπ 3µο “ο 

» ΄ . 3 ’ . - ΄ Ἱ 3 . 9 

εὐσεβειαν": "ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων.! ϐ Ἔστιν δὲ πορισμος 
αΡΙΘΙΥ; πιλπᾶτανν άτοπα βυςῇ. Ῥαΐ “16 δραῖη. 

μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας. 7 οὐδὲν.γὰρ εἰσηνέγκαμεν 
ρτοςῦ αΡΙΘίΨ πι 5οοπεπίπιεηῦ, Έοχ πούλμίηρ πγθ Ὀχοιρηῦς 

εἰς τὸν κόσμον, Ιδῆλον!" ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνά- 
Ἱπίο 'Ἡθ ποχ]ᾶ, [Πΐ 15] πιαπ]ξεςί ἐπαῦ ποϊίΠεςσ 6ο σαΥΣΥ οαί αἡγβῖηπρ 3χθ 9 

µεθα᾽ 8 ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σκεπάσµατα, τούτοις ἆἀρ- 
9019, Ῥυΐ Ἠανίπρ ἍΕΙςῦΘΠΩΠΟΘ απᾶ οοτετῖηρα, πίῃ ἔῃπεςθ ππθ 8ΠΑ]] 

, ῤ ὧΏιε δι , ” ῃ / ῃ 
κεσθησόµεθα. 9 Οἱ.δὲ [βουλόμενοι πλουτεῖν, ἐμπίπτουσιν εἰς 
ῶο βαἱ]φβαᾶ., Βαζ {ποπ «ἀθβῖτῖηπρ Ίο Ὀο τ]οἩ, Σ4]1 1πίσ 

πειρασμὸν καὶ παγίδα "καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτουο καὶ 
ὑρηιρίαῦ]οι Επᾶ α ΒΠ4ΙΘ6: απᾶ 5ᾷΘΡΙΥΘΡ. ΤΗΥ Ξμηννίσο -πιᾶ 

βλαβεράς, ἁἵτινες βυθίζουσιν τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον 
Ἀπυτιεα], ππλ]ο] βἰπ]ς ΤΠΘΗ. ἀπίο ἀθείγιοῦίοῦ 

νο» , ε, π ΄ . » ε) ε 
καὶ ἀπώλειαν. 10 ῥίζα.γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ Φιλ- 
Απᾶ ῬετάΙῖοη, Έοςχ α τοοῦ οἳ ο] ον]5 16 ᾖΤἴπθ 1οτο 

αργυρία᾽ ἡἧς τινες ὀρεγύμενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς 
ΟΕ ΠΙΟΙΕΥΣ;: ἍἹλῖοἨ 5οπιθ Ἀὐτείοπίπρ Ἀξὗεσ ππετο βεᾶιιοθᾶ ᾷχοπι ᾖἵἴπο 

πιστεως, καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναιςο πολλαῖς. 11 Σὺ 
Σα], Απᾶ {λοαπισε]τες Ῥϊοτορᾶ νο “ΒΟΙΤΟΠΑ ΤΠΙΑΠΥ. “Τηους 

δὲ, ὦ ἄνθρωπε Ἀτοῦ' θεοῦ, ταῦτα. φεῦγε' δίωκε.δὲ δικαιο- 
ρα, ο ΣΩΒΗ. οξ ἀοᾶ, ἴποςο πῖπρς Άεε, ΒΠπᾶ ρΙχ5σαιο Ἁτἱρηῖ- 

σύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, Ἱπρᾳότητα"ἳ 
Θ0Π5ῳΏ655, ΡΙθἴΣ, Φαἳτμ, 1οτε, "επάισαποο, ΣΠΘΘΙΚΤΠΟΡΒ, 

12 ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως' ἐπιλαβοῦ τῆς 
οοπιραξ 1ηοθ ροοᾶ «οοπιῦς οἳ 1πο ἍᾖΕαἰθῃ, Τιαγ Πο]ᾶ 

αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν Ἱκαὶ. ἐκλήθης, καὶ ὡμολόγησας 
οἱ εἴετηα] Ἠ8ε, ἵο πλίο Απο Ίἴποι πγαδί ομ]ἱεᾶ, απᾶ ἀῑάςδυ σοπ{οβ 

τὴν καλὴν ὁμολογίαν ἔνώπιον πολλῶν μαρτύρων..10 Παραγ- 
Ίο µμΡοοᾶ οΟΠ{8βΡΙΟΠ. Ῥεξοτο ΤΙΑΩΥ ΤΓΙΓΏΘΒΣΟΡ, η 

4 μή προσέχεῖαι οἰοανοςποῦ τ. 
5. ἀφίστασο απὸ τῶν τοιούτων ΗΤΤΓΑΥΡ. 

7 πραὐπάθειαν 1Ω8ε0]ς18ΒΡ οἳ βρΙτῖῦ ἩΤτΑΊΥ; πραὐπαθίαν τ. ατα]. 

αχ διαπαρατριβαὶ οοπδίαηὺ απαχτε]]]ηρς αμτττΑ , 
τ--- δηλον (γεαᾶ ὅτι 5ο ἴμαι) ι1ΤνΑ- μ.ο τοῦ 

Ἡ --- και ο] ΤΑ. 



γΙ. Ι ΤΙΜΟΤΗΥ. 647 
«Πθεος γοῦ ο οσα πό ἔμαο οἈλχρο ! γέλλω Σσοι! ἐνώπιον Στοῦϊ θεοῦ τοῦ 2ζωοποιοῦντος" τὰ πάντα, Εντ νι τος ο νη θα 

66 περ Ὦεξοχθ 6οᾶ ν/λο ος ΑΙ] ΓΠΙΠΡΑ, απ]σκοποίἩ αἩ ἐπίπμα, 
-” -” ΄ αυ ΄ . 

καὶ χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ µαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου "Πι- τα ος ας 
Απά Ομτὶεε «1οςας ἨΠΠο πϊπεςςεά, ο. οιας .. Ῥϊ- ας Ῥ]]ρίο πἼμιοδο- 

λάτουϊ τὴν καλὴν ὁμολογίαν, 14 τηρῆσαί.σε τὴν Εντολὴν «8 π Εοοᾷ οοπᾷοβσίοι: 
18ΐ9 .. να πρι τ]ἣηῦ ἴλοι χεθρ ἴΠο σοπιπιππάιαθ 14 ἵλαῦ ὕμοα Ἱκθερ {ή ν οκ : τς : οοπιταβπάπιεπέ πνϊτ- 
ἄσπιλον, Νἀνεπίληπτον,! μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου οαὀ προῖ, πωτορυΚο- 
Βροΐ]εςβ, Ἱππορτοβοβαῦ]ο, σον πο πππεςε ς ο ποια Ὃ οο ος ἳ, Ὃν ας 

ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ, 16 ἣν καιροῖςίδίοις δείξει ὁ Ομης; 16 πηνίο Ίπ 
12ρασ πεσας Ομσῖςε; πἩίοἃ Ἰπ ἴτς ο ἔἴπιοα σβἨπ]] ΊεἨθυν 11ο πο ο 

µακάριος και µόνος δυνάστης, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόν- οἳ ππᾷ οπἱγ Ῥοϊοπίαίο, 
Ἀμ]θαρεᾶ "ρπᾶ “οπ]σ Ἔμ]α,  ᾖἵἴπμο Κἰππ οἳ ἰποπο ἍἡΛΡεϊΐπρ Ἰΐησε ἴπο Κῑπρ οξΚίπρς, απᾶ 

. : , ο ο , ε , ος : Τιοτᾷ οἳ Ἰοχᾶβ ; 16 πο 
των και κύριος τῶν κυριευόντων, 169 ὁ µόνος ἔχων ἆθα- οπ]γ]αῖλ ἱπιπαοσαΙδγ, 

Ἀπᾶ Τιοτᾶ οξ ἴπος Ὦῥ}Ῥεῖπρ ]οτᾶς; πνἩο Αἶοπθ Ίας ἵπι- ἀπο]]ῖηρ 1η ιο Ἠρ]λῦ 
, τι »ν ’ , « σος ἨΝΠΙΟἨ ΠΟ ΤΙΑΏ 60Π ΑΡρ- 

νασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτν, ὃν εἶδε  οὐδεὶς ρχοιοἈ πέο; γήλοπα 
πιοχα]1{γ, 3π “Ιρηί 1ἀποα]]πρ “απαρρχοποβαβίθ, ποτα 5ᾷἱὰ 55668 Πο 30Π6 Ἠὸ0 πΙπΠ Ἠαῦῃ 5ΕΘΗ, 11ΟΥ. 
β ΄ Σον , τ ι π , . οπἩ 568: ἴο πηοια δ6 
ἀνθρώπων οὐδὲ ἰδεῖν δύναται, π] τιμὴ καὶ κράτου Ἱοποας απᾶ  Ῥοπας 

30Ε Πεν ηος ᾖἴο βθ 18 αρ]θ; Το πποπι Ἰοποισ, θπά πηὶρηῖ οπτετ]αβί]ηπρ. Απιοηι 

αἰώνιον. ἁμήν. 
εὐετπα]. ΑΤΠΘΗ, ς 

17 Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε, Μο  ιαεικο ικα 
8 Το ἴπθ τ]οἩ Ὃ 1π οσο ας Άσςο 9 ει , που ἔμαξ που ῶο ποὺ Ἠἱρ]λ” 

εὐψηλοφρονεῖν,! μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ππἰπᾶεᾶ, τος πας πι 
{0 Ὀο ἨϊρΗ -παϊπᾶεᾶ,  πος 10 ἨβτθἨορθ Ίπ 308 4τίσ]ιεα [11ΠἩ6] "αποεχίαἰπῦγ ; ολα ανα ο. 

| 

ἀλλ᾽ ἀενὶ ετῴὶ θεῷ 'τῷ ζῶντι,ὶ τῷ παρέχοντι ἡμῖν ΕἈπλου- Εἰποίν τις τίοα]γ αἲὶ 
τας 1η Ξᾳοὰ 1119 3Πγίπρ, ἩὙππο ρῖνες υπ] τΊοΒ]γ ο αα εω ος 

΄ ΄ ΄ ” -” - ο]ο 

σίως πάντα" εἰς ἀπόλαυσιν' 18 ἀγαθοεργεῖν, πλουτεῖν ἔν ον Ῥο τίοὪ ἵπ βοοᾶ 
81] {Ἠϊπρα Ίος επ]ογπιεηπῦ ; Το ἂο ροοᾶ, 1ο Ώθτίοι ἵπ ΠΟΓΚΕ, χοβᾶΥ {ο ἀἱς- 

. τν : ών πς . ὑπ] σα ῦε, πΙ]]]πρ {ο σοπι- 
ἔργοις καλοῖς, εὐμεταδότους εἶναι, κοινωνικούς, 19 ἀπο- πιαπϊοαίο; 19 Ἰαγίαᾳ πρ 
γνοχ]κα 3ροοᾶ,  Ἰροτα] ἵτπ ἀῑειτῖραξίπρ {ο Το, τοβᾶγ {ο οοπιπιαπἰσα[θ, ἴχεα- Ίπ Αὔοτθ 4ος Ίμοπι- 

͵ « Ξ , Ἆ : κο), συ 5ε]το5 η ροοᾶ Σουπάς- 
θησαυρίζοντας ἑαυτοῖς Ύθεμελιον καλὸν εἰς τὸ μέλλον, ἵνα {οι αβαποῦ ἴμο Εἶπια 
βυτῖπρ πρ ᾿ 2οχ ἴπεπαςε]τος α “Εοαπᾶαβῖοη 'ροοᾶ «ος ἴπθ Σΐμχθ, Ίἴπαῦ Τἴοςοπ}ε, ὕπωί Όμογ πιαγ 

ς ρ ον 5 Ίαψ Ἠο]ά ον εἴετπα] 
ἐπιλάβωνται τῆς αἰωνίονῦ ζωῇς. 1139, 
{ου τααΣ ΊαΥ Ἠο]ά ο εἴετηα] 1149. 

20 Ὦ Τιμόθε, τὴν Ἐπαρακαταθήκηνὶ φύλαξον, 390 Ο ΤΊπιοβμγ, Κοερ 
Ο Ἀϊπιοίπεας, {πο ἀεροβῖΐῦ οοπιπα]μεᾶ {Γίὲο ἴποε] κεερ, ὑμαῦ πνἩΙοα 15 σοπι- 

εκτρεπόµενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας, καὶ ἀντιθέσεις τῆς Ὃ πο σσαιά 
ανοϊάῖηρ Ῥχοίαπθ « επιρίν Ὀαῦῦ]ηρβΕ, απᾶ οΡΡροςΙΙοΏβ παῖν Ῥαῦθ]1πρς, ' απᾶ 

ψευδωνύμου.γνώσεως' 91 ἥν τινες ἐπαγγελλόμενοι, περὶ  οῬροπίῖοπς οἳ οἼνηοο 
μ 14ἱ9ε] 5ο Ἅ«οπ]]εᾶ : 

οἳ {Α]5ε]ν-παπαεᾶ Ἐποπ/]εᾶρο, πνἩῖοἩ 5οΠ1Θ Ῥτοξεββῖπρ, Ίπ χοξεχεποθίο 9] ορ βοπης Ρτοξεςᾶ- 

τὴν πίστιν ἠστόχησαν. Ἡ χάρις μετὰ σοῦ.! πάμήν.! πει Ἠαπο τες ος 
ελλ Ἡ ΕΑ1ΕἩ πι]θςρᾶ ο τηατῖς, Έταοσο [6] ππΙῖπ {πεο, πιο. τος 5 ο. να 

"Πρὸς Τιμόθεον πρώτη ἐγράφη ἀπὸ Λαοδικείας, ἥτις Άτα. 
3ῦο “"Τϊταοῦαγ Σῃτεῦ χει ἍΆΈτοπι 1ιβοᾶΐσξεα,  ἸΥΠῖοα 

ἐστιν µητρόπολις Φρυγίας τῆς Πακατιανῆς." 
16 Το ο]ι]εξ οι οἳ Ῥητγρία Ῥασα{1βΠΑ, 

ᾱ--σοι (τεαά [6μ6ε]) τ.  -- τοῦ π. ἍΣ ζωογονοῦντος ΡΙΘΒΘΓΥΕΒ ο]]νε 1ΤττΑ. 3 ΤΤει: 
Ἀάτουτ. Ὦὃ ἀνεπίλημπτον 1πτιΑ. ο ὑψηλὰ φρονεῖν ἴο τηῖπαᾶ Ἠϊρ] ΓΠΙηρβ τ. 4 ἐπὶ την. 
ὁ-- τῷ Τττ. Γ--- τῷ ζῶντι 1 ΤΤΓΑ. Ε -Ε τὰ 1, ἃ πάντα πλουσίως ΑΙΤΤΤΑΥ. 1 Όντως 
(Γεαᾷ οἳ ὑμαῦ νΏΙοἩ [15] ὑτα]σ 116) αιτττΑνν’. κ παραθήκην ΑΙΤΊΤΑΥΓ. Ἰ μεθ) ὑμῶν πΙΏ 
σου τη, Ἅᾖ -- αμήν ΟΙΤΊΤΑΝΥ. ἊἩ ---ἔλε εωδεεγὲρέίοη ΙΤ; Πρὸς Τιμόθεον α΄ Ίτλ. 



.Η ΠΡΟΣ ᾖΓΡΙΜΟΘΕΟΝ, ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. 
ΤΗΕ 

ῬΑὉΤ,, απ αροβῖ]ο οἳ 
Ἱεεας ΟἨτῖςεὲ Ὁγ πο 
νη]]-οξ ἄοᾶ, ασοοχᾶῖπρ 
Μο πε Ῥτοπαῖμο οἳ 159 
τυῖοὮ 16 Ίη ΟἨτ]βῦ 1ε- 
Β45, 2 ἴἵο Τ1πιοίµγ, 
ἄθατ]ψ Ῥε]ογοᾶᾷ ΒοηΠ : 
ἄτασθ, Ίπετογ, απά 

Ἀσθ, Ίτοπι 4οᾶ ἴμο 
ὠὔΏεσ απᾶ ΟἨτ]ςίέ ὧε- 

Εὰς ους Τιοτᾶ. 
931 {παπ]χ αοᾶ, πποτα 

Ί ϱοχτε Έτοπι πι! Έοχθ- 
ΣΑ{ΏεΤΒ νηίη Ῥαχο σοἩ- 
Ἐσίθᾳσε, ὑπαῦ πιυποαῦ 
σοαδῖηρ 1 Πατετεπιεπι- 
Ῥχαπςσο οἳξ ἴμερ 1π ΠΩΣ 
Όταγοχς π]ρΏύ απᾶ ἄαγ; 
4 ρτεαῖ]ν ἀοξεῖτιπρ Το 
Εθθ {ποο, Ῥεῖηπσ παπᾶ- 
χυ] οἳ ἴἩν ἴθατα, πα ῦ 
1 πιατ Ῥο6 Β]]οᾶᾷ πα 
Ποσ: ὃ ΝΠθη 1 οα]] 1ο 
ΤΟΠΙΘΠΙΡΥΑἨςΘ ἴλο ππ- 
Σ2ο]σπεᾶ ἁαΐτα Ίπαῦ ἶ5 
1π τ]1θρ, ν/ΠπῖοὮ ἄπνο]ό 
Ἀγου ἵπ ΤἨπγ ᾳταηᾶπιο- 
{λος Τιοῖς, απ ἴἨγ πιο- 
Ίπετ Ἐτππῖσθ; απᾶ Τ 
Άτα Ῥογςεαβᾶθᾶ ἔπαῦ 1η 
1πεο 8]δο, ϐ6 ἸΠοτο- 
Ίοτο Τ ραῦ ἴμερ ἵπ το- 
ΏΙθπΙῦ{απσο ἴλαῦ μοι 
ΕΟὶτ αρ πο ρήῦ οἳ 
σα, συ πῖςὮ 5 1π ἴλπαρ 
Ὦγ ἴπεριδῖπς οΏ ΟΕΤ1Υ 
Ἐππά». 7 Εοχ ἄοᾶ Ἠπία 
ποῦ ΡίΥεπ ας το αρ]τῖο 
οἳ ἔεας; Ὁτῦ οἳ Ῥοΐπος, 
Όπᾶ οἳ οσο, παπά οἳ 8 
Εοιιπᾶ παπά. 8 Ῥο ποῦ 
1ποα {πετεξοτε α5Ώατι- 
εᾱ οἳ ἴηε {1εβδιΙπιοΏΥ οἳ 
οἳν Τ,ογᾶ, πος οἳ πιθ 
ἨὪἱ5 Ῥτίσοπετ: Ῥιαΐδ Ῥο 
Ἴπουι Ῥραχία]εες ο ἴπο 
αΏΠ]οί]οις οἳ 1μοθ. ϱοξ- 
φε] ποοοτᾶϊπσ ἵρο τε 
Ἐν οἳ ἄοά; 9 νο 
ΑἴἩ βατεᾶ τς, απᾶ 

ου]]οᾶ 115 νι αἩ Ἠο]ψ 
ορ]]πα, ποῦ αοσοταῖτπρ 
{ο οἳσ ποιζς, υαῦ αο- 
οοτᾶΐηςσ ἵο Π8 οπΏη 
Ῥυχροςϐ απᾷ ῥρτασθ, 
Ῥ/ΠΙοὮ τνας ρίνεη ας ἵπ 
Ολμη]ξδέ Ζοδας Ώεξοχο ἴμθ 
“υοτ]ᾶ Ῥερατ, 10 οαῦ 
18 ποὺ’ πιπᾶςε π]απ]{οςθῦ 
Ὦν ἴπο αρμουχῖίηπς οἳ 
Ίοιτ Βατίοις ὅὦσοδας 
{ΟἨχ]ςε, ΊνἩο ΠαίὮ αὖο- 
Ἰςμοᾶ ἄθαίΠ, απᾶ πατἩ 
τοαςηῦ 116  απᾶ 

Ιωπιογῦα]1ῦγ {ο Ἡραυ 
Ἡγοιρη ἴπο Ροβρε] : 

1] υποτοαπύο Ἰ απι 

5πο «ΤΙΜΟΤΗΣ 3ΕΡΙΡΤΙΙΒ 19ΘΕΟΟΝΡ 

ΠΑΥΛΟΣ ἀπόστολος Ὀ]ησοῦ χριστοῦ! διὰ  θελήµατος θεοῦ 
Ῥαυ], ΛΡο5{]ο οξύεδας Οπτὶςι Ῥσ [πε] σι]. οἵ ἀοᾶ 

κατ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἔἕν χριστῷ Ἰησοῦ, ὁ Τι- 
ποοοχαἰηρ το Ττοπι]5θ οξ 11496 ππ]ςα ᾳ5]ΐα Οπτίεῇ 1ες518, ἵο Τί- 

µοθέῳ ἀγαπητῷ τἐκνῳ' χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
παοῦλμεις [ππΥ] Ῥο]οτεά  οἨ]]ά : Έχασε, Ῥυβοθ Ίτοπι οάᾶ [πε] 

πατρὸς καὶ χριστοῦ ᾿Ιησοῦ τοῦ.κυρίου-ἡμῶν. 
Ἐπϊμες απά Ομτ]εὺ 168118 ουσ Τιοχᾶ, 

8 Χάριν.ἔχω. τῷ θεῷ, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν' 
1 απ. παν] α] το ἄοᾶ, πποπα 15696 τοπ [πχ] Εογεξαίπετα πα 

καθαρᾷ συνειδήσει, ὡς ἀδιάλειπτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ µνείαν 
Ῥατθ ΟΟἨΏΒΟΙΕΠΟΘ, Ἠοἵ: ἸποθββίΠςδΙ 1 ηατοε ἴμο 3οξ 9ἴμ6θ ἸΤοποπιΏταπσθ 

ἐν ταῖς δεήσεσίν.µου «νυκτὸς καὶ ἡμέρας,! 4 ἐπιποθῶν σε 
1π 1ΑΥ βαρρ] σα βίος πρην απᾶ ἄασ, Ἱοπρίπρ  Άὔπεθ 

ἰδεῖν, μεμνημένος σου τῶν δακρύων, ἵνα χαρᾶς πληρωθῶ: - 
140 35ε6, τοπιθπιρογ1ηΡρ ἍᾖΤἨΥ 18818, ππαῦ να 1ο 1 πιαγ το ΒΙ]εᾶ; 

ὃ ὑπόμνησιν ἁλαμβάνων! τῆς -ἔν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, 
3χοπιεπηργαπος ααΙπρ οἳ ἴμο π .πεο ἍἈπηξβεῖρπεᾶ 3ΕΑ108, 

ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ.μάμμῃ-σου Λωῖδι καὶ τῇ µητρί 
γω ἁπγτε]ῦ Πτδῦ 1η ΊΤΠΨ ρταπάπιοῖµετ Τιοῖς ΑΠᾶ Ίπ Σπιοίῃος 

8 » / Π , κ. τ οι ΄ . ἃὃ μὴ 
σου «Εὐνείκῃ,ὶ πέπεισμαι.δὲ ὅτι καὶ ἔν σοί. 6 Δι ἣν αἰτίαν 
11Ἡν ἈἘππῖο  απᾶ Τ απ ρεχςιαᾶθᾶ ὑπαῦ .1βο Ἱπ {μᾳ6θ. Έος π/π]οἩὮ «81159 

ἀναμιμ»ήσκω σε ἀναζωπυρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ θεοῦ, ὃ "ἐστιν 
1 ταεπαϊπᾶ 1πεοθ ἍἵοκϊπᾶΙθ αρ Ἅἴλπο ρες οἱ ἄοά πηηῖο]ι 1ψ 

ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν.χειρῶν.μου 7 οὐ.γὰρ ἔδωκεν 
1Ώ 1ηπθ9ο Ὦσ ᾖἵἶἴηπο ἍᾖἸαγίηρ οἩ ΟΣ πιγ Παηᾶς, Έοχ “ποῦ ρατθ 
« - « Ν . / ) ) ΔΝ 2 /". 

ἡμῖν ὁ θεὺς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ δυνάµεως καὶ ἀγάπης 
3μς αᾳοά α πρὶτ6 "ο σοπαχᾶϊσε, , Ῥαΐ ΟΕ Ῥοππ6ς, απᾶ οξ]οτε, 

καὶ σωφρονισμοῦ. 8 μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇῆς τὸ 
ἈΑπᾶ οἳ νγδο ἀῑδοτοίΙοη, 3Νοῦ "Πεγεέοτο ".ποι “ΞΠου]άεδί Ὦο αβΠαπαθά οἳ ἴ]μθ 

μαρτύριον τοῦ.κυρίου ἡμῶν, μηδὲ ἐμὲ τὸν-δέσμιον.-αὐτοῦ. ἀλλὰ 
9βςΙΙΠΙοΙΥ οἳξ οἳσ Τιοτᾶ, ἩΟΣ 1Πθ Ἠ]5 Ῥτϊδοπεσ; Ῥυῦ 

ἔσυγις 1θ "τῷ εὖ λί ὰ δύ θεοῦ, 9 τοῦ γκακοπᾶθησον' τῷ εὐαγγελιῳ κατὰ ὀύναμιν 6εου, 9 τοῦ 
βαΏεσ εν!]ς αἶοως η ἴπε β]αᾶ Μάΐπρς αοοοταῖπρ ἴο ΄Ῥοπες οᾶ; πο 

σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος κλήσει " ἁγίᾳ, οὐ κατὰ 
βαγεᾶ π5 απᾶ οα]]εᾶ  {[α5] ση] ο Ξοα]]ΐπρ 1Ἠο1γ, ποῦ αοσοτᾶῖΏς ο 

τὰ ἔργα.ἡμῶν, ἀλλὰ ἔΕκατ' Ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν 
ὁ πχ Ὑοσ]ς8, Ῥαῦ αοοοτᾶΙπς ὕο Ἠὶδ ΟύΏ ἨΛΡΙΙΡΟΘ απᾶ βχᾳοε, π]Ἠ]ο]ι 

δοθεῖσαν ἡμῖν ἔν χριστῷ ᾿Ιησοῦ πρὸ χρόνων.αἰωνίων, 
πας) Είτεα π8 1π Οπτὶςῦ φεριβ Ῥεΐοτο Όμο αρες οἳ ἴἶππε, 

10 φανερωθεῖσαν.δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ.σωτῆρος ἡμῶν 
Ῥαΐ0 τααᾶθ πιαπ]ξοξῦ ἨΠοΟοΝ Ὁνσ ᾖ1ἴποθ -αΡρεατίης ο ου) Βατίουσ 

Ἀ᾿Τησοῦ χριστοῦ," καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον, φωτίσαν- 
ᾳδεεςας Οπτ]ςῦ, πο αππυ]]οά ἀοαίἩ, Ὀτοιρύ 5ΐο 

ῳ Λ . 1} ΄ η κ ε] 9 ΄ . εν 

τος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 11 εἰς ὃ 
"]σμύ Ἰπᾶ 1486 απᾶ ἱποογταρθρ]]ίγ Ὦγ {πο βἰπᾶ ὑάϊπρβ: το πἩῖςα 

1ΏατΟΣ, 

5 -Ι- Παύλου τοῦ ᾿Αποστόλου οἳ ἴπο Αροδίιε Έαα] Ἐ; -- Παύλου α; Πρὸς Τιμόθεον β’ 
1 ΤτγΑἵ/, 
ὅο. τας. 
Σ11ιΑ. 

 χριστοῦ Ἰησοῦ τΊτΑΥΓ. 
ἆ λαβὼν Πα νΙπρ α]κεη ΗΤΤΑ. 

ἃ χριστου Ἰησοῦ ΕΤ1Γ. 

5» νυκτὸς καὶ ἡμέρας (τεαᾷ πὶρλῦ οι ἀαγ Ιουρίπρ 
ε Ἐὐνίκῃ ΕαΙ-ΙΊνΑΤΓ. {συν- Ἡ. ἔ κατὰ 
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ἐγὼ κήρυξ καὶ 
Ί 3 Ποιπ]ά απᾶ 

Ιἐθνῶνὶ 19 δι «ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω' ἀλλ᾽ οὐκ 
οἑ [116] παοπβ, Έοτ πη]οἩἃ οα5θ βἱ5ο ἔλθβο ἠΠΐπρς 1 θα ος;: Όαυσ που 

ἐπαισχύνομαι, οἶδα.γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισµαι ὅτι 
ΣΤ η πβΠαπιοᾶ; ος 1 Ἐποιυ πποια 1 ηατο Ῥε]]εγεᾶ, απᾶ απι ρεγθικᾶεὰ ἐπαῦ 

δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην ου φυλάξαι εἰς ἐκείνην 
α9]θ Ἡθ 18 ᾖ1ἴμο ἀεροδίῦ σοπιπατοᾶ [1ο Ἠ11Π] ΟΕ 1θ ἵοἹθερ Ίος Ἅᾖἴπῦ 

τὴν ἠμέραν. 19 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων, ὦν 
: 8γ. 3Α “ἀε]Ιπεαθῖοηπ 'Ἠαγτθ οἱ 5ουπά πΥοχᾶβ, πΏ]οὮ [ποτ α 5] 

παρ᾽ ἐμοῦ ἤὔκουσας, ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ 
Ίτοπι πθ ἴλοι ἀῑάςύ Ἠθας, ἵπ ἍᾖΕαΠ απᾶ ἍΊονθ 
ε) τι. μ λ μ | Β θή Π φλ δ 4 

Ιησοῦ. 14 τὴν καλὴν Ἱπαρακαταθηκην φύλαξον διὰ 
ποσα», Ἴπο ροοὰ ἀεροςῖῦ οοπιπαϊἑτθᾶ [1ο ἴπος] χεερ Ὦγ [11ε] 

πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος ἐν ἡμῖν. 15 Οἶδας τοῦτο, 

Ί1τΜοτηγ. 

διδάσκαλος 
ποιιςθΥ 

111. 
ἐτέθην ἀπόστολος καὶ 

Ἅπναα αρροϊπ[θᾶ αροβί]θ απᾶά 

ἐν χριστῷ 
ΠΙΟΣ [ατα] 1 (Οπτ]ςὺ 

3ρρ]τις 1Ηο]Ιγψ πΏ]οα ἀγγο]]8 1η Ἅᾖβ, Ἔλοι Ιεποπεςδῦ ᾖτπίς, 

ὅτι ἀπεστράφησάν µε πάντες οἱ ἐν τῇ Ασία, ὧν ἐστιν 
Τπαῦ {αχηοᾷ ΑΥ/ΑΥ τοπ Τ1θ β]] π/Ἡο ατα] Ἱπ Ααΐα, ο πποπι 18 

ΚΦήγελλος! καὶ "Ἑρμογένης.! 16 Δῴη ᾖἔλεος ὁ κύριος τῷ 
ἘΒΥεε]]ας Απᾶ ἨςεΠιοροΠπεΒ. Μαν ὄρταπί “πιοτογ "ΤΏο "]ιοχά Το πο 

[) .»” ε/ ΄ ». ν π 
Ὀνησιφόρου οἴκῳ' ὅτι πολλάκις µε ἀνέψυξεν, καὶ τὴν 
3οὲ "Οποβίρβοσιβ 119158, Έθσβαβθ οἑῦ πηθ ες τοίτθ»μοᾶ, απᾶά 

ἅλυσίν.μου οὐκ. ἐπῃσχύνθη,ὶ 17 ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ. 
1ΩΥ «ΠβίἨΏ / πγαβ ποῦ αβΏαπαρᾶ οΕ/ Ῥαῦ ἨΠατίηπρ Ὄοευι ἵπ ΆἘοπιε, 

« ΄ ”9/ / . τ ιά υ ρω 
Ἀσπουδαιότερον! ἐζήτησέν µε καὶ εὗρεν' 18 ὃδφη αὐτῷ 

χΏοτο ἀ]Ιραπί]γ Ἡθ 5εουρΏῦ οι! 1 Αβπᾶ Ξοιπᾶ [παο]-- τααΥ ὀρταπί “ο Πίτα 

ὁ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ' καὶ 
11ο ]ιοχᾶ {ο Ππᾶ πΘτοΥ Έτοπα [11ο] Τιοτὰ αι ἍὭᾗἵπαι 4λγ-- απά 

ε/ . , [4 ΄ [ή 4 ’ 

ὕσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν βέλτιον σὺ γινώσκεις. 
Άουυ πιασ] 1η Βρμεςας ἎΘ βεγγεᾶ βρείίοτ ["τπαπ 1 δπερᾶ 7ραγ] έμου, Ἄκποπγεςξε, 

3 Σὺ οὖν, τέκνον-µου, ἐνδυναμοῦ ἔν τῇ χάριτι τῇ 
Ἔποι ἴΠεχθξοχθ, τα ομ1]4, "Το αἰτοιρ 1π Τπθ ἍΡρταος π]]σοὮ [18] 

ἐν χριστῷ Ἰησοῦ" 3 καὶ ἃ Ίκουσας παρ ἐμοῦ 
19 Οτ]ςο 196β1, Απά ἴποε {πίπρα πἩῖοἩ ἴλοι ἀῑάδυ Ἠομχ οξ 1ΩΘ 

διὰ πολλῶν μαρτύρων», ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, 
σα ΑΠΦΏΥ ΥΥΙΌΠΘΒΒΘΒ, .λλρςθ οοπιταίς ᾖΤο ζαἰ(πΕα] ΊΠΕὮ, 

ω πε ν ν ο τμ ; ο,- τ 
οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. ὃ σὺ οὖν 
ΒΙΟ] 49 οοπιροθεηῖ ΒΏβΙ1ῶοθ Ἅαἱ5ο οἴπειβ το {εαςἩ, Τποι {πεγείοιφ 

κακοπάθησον! ὡς καλὸς στρατιώτης Ρ]ησοῦ χριστοῦ.! 4 οὐδεὶς 
; 5αΏεχ ΠατάςδΗΙρ 8 ᾽ποοᾷ 8 Β0]41εσ οἳ ὀεθας Οπμτῖςί, Νο οπθ 

στρατευόµενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου ἀπραγµατείαις»! 
κεγτίπρ 35 α βο]ᾶ1ες εηἴαΏρ]ο8 Ἠϊταξε]{ξ νη(Ἡ ἴπο 308 3118ε 1284115, 

ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. ὅ ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῷ 
τπαῦ Ἠ]πα πο οπχο]]θᾷ Πΐπα 85 α 5ο1ᾶΐος θε πια” Ῥ]εβςθ, Απά 1 α415ο 3οοπίεπᾶ 

τις, οὔὐ.στεφανοῦται ἐὰν.μὴ νομίμως ᾱ- 
[δα “Εθ ΒΡΑΤΩΕΒ] 12Ἠ7ΟΠΘ, Ίο 18 ποῦ οχογπεᾶ ἍαΏ]6ββ 1αγν{α]]ψ Το εἩα]] 

θλήσῃ. ϐ τὸν κοπιῶντα Ὑεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν 
Ῥατε οοπίεπᾶεα, Τη9 3]λρους 

καρπῶν µεταλαμβάνειν. 
αβιαςραπάπιαια Ζωμδῦ ὮῬθίοτθ οἱ ἴμθ 

Στυϊίβ Ῥατίακίηρ, 

7 Νόει τΝἳ λέγω" "δφηὶ γάρ΄σοι ὁ κύριος σύνεσιν 
Οοπβίᾶεσ ἴ11ο ὑμίπρς 1 ΡΑΣ, Ἅπααγ 'ρὶνθ "Έος 91969 "με “Τιοτά απάρετείωπά (πρ 

940) 
πηροϊπίοᾶ α Ῥτοπο]μος, 
αμ Λι ἀρορί]ο, αι 
ΌοιιοΏοχ ο ἴλο ἄοι- 
δί]ο5, 19 Ἐοχ ἴμο τν] οὮ 
σπα. 1 αἱξο βμ{ος 
Ὅ]ονο ΤΠΙΠΡΒ: ἨΕΤοΓ- 
Ἴλο]ονς Ἰ απ. ποῖ ἃ- 
ΡΏπιποᾶ: ἆογ 1 Ἐποιν 
ΝΟΥ Τ Ὠανο Ὀο]]ετοᾶ, 
8ΠΏά Πλ ανα ᾷ πλου 
Ὥο 15 αὐ]θ ἴο χαερ ἴ]ιαῦ 
ν/πΊοἩ [ Ἠαγο οοπιλτ- 
τοῦ Ἱιμτο Ἠϊπι αρυΊπος 
τλαί ἀλγ. 19 Ἠο]ᾶ ταςς 
11ο οτι οἱ βοαμᾶ 
π/ογᾷς, πι μΙοπ {ποια Ἠπςε 
Ἱθατᾶ οἳ ης, 1π 1α1τπ 
Ἀπᾶ Ίογε νΥπΙοὮ 198 Ἱηπ 
Οπτ]εί ἆσθυςδ, 14 Τλαῦ 
Ροοᾶ ἴλπῖπρ π]Ώ]ο) τναΒ 
οοπιταϊτεεὰ απίζο ἴ]μεθ 
Ἴθερ Ὦν {πο ἍἨο]ν 
λοεξί νΏίοἩ ἀπνο]]οι. 
1π ας. 16 ΤΠΙβ ἴποι 
Κποποςί, {Παῦ α1] ἴπεγ 
πυΏΙσἩ ατθ 1π Αδὶα Ὦθ 
Ίατηοά ο γα ΕΓΟΙΩ Ί1Θ/ 
οἳ νΊοπα το Ἐ]γρο]- 
118β απᾶ Ἠετπιομο- 
ὮΘΒ. 16 Τηο Τιοτᾶ ρῖνο 
ΙΩΘΙΟΥ Πίο ἴἨθ Ἠοιμςθ 
οἑ Οπρβῖρποταθ; {1ος 
Ὢο οξύ το[τοξΏεά Ἡηπθ, 
θΏάᾶ πγα8 ποῦ α5λαπιεᾶ 
οἳ πι οπαῖπ: 17 Όαῦ, 
πυΏοθη Ὦο πας ἵπ Ῥοππε, 
Ὦο βοιιϱΏύῦ Ώ]θ ομ{ τει 
ἀἱ]ρεπτ]γ, αιιᾶ {οαπά 
Ίιθ. 18 Ἠε Τιουᾶ ρτατΏ 
πη{ο Ἠ]πα {λα ῦ Ἡρ ΤΙΣ 
Άρα πιτογ οἳ ἴῃε Τιοτά 
Ίπ ἐλαῦ ἄαγ: απᾶ Ίπ 
Ὥοινν ΠΙΛΠΥ {π]ηπρς Ὦθ 
παϊπ]σίεχοᾶ απίο Ττιθ 
αἲ Ώρποριις,ἔποι Κποῦγ- 
ϱρδύ νοτγ Υε]]. 

11. Που Ίποτείοσε, 
ΤΩΥ 50Η, Ὃο Ξξίτουρ ἵπ. 
1Πθ ϱἵασο τηαὺ 1 Ἱτπ 
Οµτὶςεύ ὅοσι», 2 Απά 
1ηπο {Πῖπσ» τ]λαῦ ἴποι 
Ἰαςῦ Ἠθατά οἳ 1ης α- 
ΙΏΟΏΠ ΠΙΝΠΣ ΙΕ 6ΡΕΘΒ, 
Ίπο 5ΛΏλὸ σΟΙΩΠΙΙ τησ. 
{ο {πλ {α] πιος, ΤνΏο 
ΡΠα]1 Ῥο 4υ]ο το ἵεπςὮ 
οἴμετς αἱςο. 3 Τποι 
τλογεξοτοεπάαχθ Πατᾶ- 
1658, 45 α ρουᾶ 5ο]άΐοτ 
οἳ ᾖσοδμς (15. Α Νο 
ΏΙΑΠ {ηηῦ ΙναγτοίὮ 6Ἡ- 
ὈρηΏρ]οίὮ Ἠηδο]Ε πΙἩ. 
1μο αΠαΐτς οἱ ἐίδ 1 ΐας 
νλαῦ η πΙΣΥ Ῥ]ομςε Ἠϊτα 
ὍυἩο Παζλ «Ώοσθι Ἰ1πα 
ῦο Ῥε α εο]ά]ετ. ὁ Απά 
48 Αα ΤΙΛΏ 3ἱ5ο 5υ]νθ 
1ο; Ἰωβείετίες, εί 18 
Ἡο ποῦ ογοι/ιεᾶ, εςκ- 
οερῦ Παρίσίτε]ασν{α]1γ. 
6 πο ἩΠιαςδραπάπιαπ. 
{μαῦ Ἰαρουτεία την» 
Ῥο Ετβῦ ρατίαχεχ οἱ {πα 
Στυ]ῖς, 

7 Οοπβίᾶος σαπὲ ἳ 

1 ---ἐθνῶν τ. } παραθήκην ΑΠΤΊΤΑΥΓ., 
Ὦππιορεηπεςπ. απ ἐπαισχύνθη Ι1ΊτΑ. Ἡ σπουδαίως ἀ]ροιιτ]γ 1ττ;. 
(συνκ- τ) 5α8εσ Παταβιῖρ ση Ἡ [Πας] Ότττα η. 
ὃ τας ΣητελΝ.. : δώσει ψη]ὶ ϱΐνο τι. ΊταΥγ. 

κ Φύγελος Ῥησρε]ὰς ττττΑτγ. 

Ῥ χριστοῦ Ἰησοῦ ΕΤΤΤΑΊΤ. 

1 Ἔριογενης 
ο συγκακαγώύησον 

α πραγµατίαις Ἡ. 
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47; Απὰ {πο Τιοτᾶ σἶτο 
έπισ απάετρίπιά πρ 1 
α]] (ΠΊηρΒ. ϐ 1ἱ6πιειι- 
Ῥετ τηΏαῖ δα Ογὶςε 
ΟΕ [πο βεοᾷ οξ ΠὨανῖά 
της ταῖσεᾗ ἔτοπα (ἐλθ 
ἀεπᾶᾷ ποσοχᾶϊἶπρ ἵο ΠΙΥ 
ΡοϊροΙ; 9 πλμετοίῃ Ι 
βα{1 ος ἴχουῦ]ο, 88 απ 
εγ1]άοςχ, ευεᾳ Ἱηῖο 
Όοπᾶβ; Ῥαΐ {πο ποτᾶ 
οξ ἀοᾶ 18 ποῦ Ῥουπᾶ, 
10 Έμαχεξοτο 1 επἆωτο 
αἳ] αηίηρς 1ος {ἴπθ 
ο](οἵ/5 51]Κοβ, τπαῦ {1οΥ 
ο Σ α]5ο οὐζιῖπ τηθ 
απ]τατ]οα σνΏΙοὮ 18 1π 
Οπσῖςί ζεἙας τν τα εἴετ- 
απιπ] ρ]οτγ. 1 Πέ ἶ9. 
Σαϊιαξα] βαγίπρ: ἘΈοτ 
4ᾷ νο ο ἀεθὰ πΙτα 
Πΐπι, τνο 5Ἡπ]] 9159 11γ6 
πνῖτω Πϊπι: 12 1 πο 
εαπεχ, ἵνο βἸα]] Ά]5ο 
τεῖρπ πΙὮ Λῖπι; 18 τνο 
ἄοπγ πε, Ὦο αἱβο σν]]] 
4εηωγ αφ: 15 1 πο 
Ὢσ]ιετο ποῦ, 4εἳ Ἡο α- 
νιάσίη Εαϊτηξα]: Ἆοθ 
οπηποῦ ἄσπσ ἨΠΙπιβε]ξ, 
14 Ο5 Ό]ιεςε {Πίπρα ραῦ 

Τλεπι ἵη ΤΘΙΩΟΠΙΡΙΑΠΟΘ, 
ειατρῖΏς {επι Ῥείοτθ 
ἵἩο Τοτᾶ (παῦ Ίπεν 
Βίχ]το πο αΌοιί ποτάς 
{ο πο ΤΡΓοβῖ, ὃιί {ο 
Το ειΏτοτίῖηρσ οἳ ἴἴθ 
ἨεΠχοΘΓΒ, 15 Ῥπᾶγ ἴο 
ΒΠΏεσν ταγ5ε]ᾷ αρρτοτεά 
ππίο ἀοᾶ, α ποσα 
τμαῦ περᾶεί]ι ποῦ το Ὦθ 
βεπαπιθᾶ, τιβΏῖΏ]γψ ᾱ- 
τἰάϊπρ τἩο Ἱποτᾶ οἳ 
ἐταίῃ, 16 Ὀπί«Ώαη Ρτο- 
ΣπἩθ απ ταῖα ὈῬαῦ- 
ομπρς ; 6οΥ ἔπεγ γη] 
ἄποτεῃςε ΙΠ{ΟπιοτδΙΠ- 
Εοά ΗπθςΒ. 17 Απά ἐλπεῖσ 
πγοταᾶ π1]] θαῦ 45 ἀοΐ]ι 
9 ΟΛΏΚΕΥ : οἱ πΏοπα 18 
Ἡγσπιοπεβας απᾶ Ῥη]]θ- 
Ία8: 18 πνπο σοποθγη- 
Ἱπρ ἴπο ἰτυιίῃ Ἠανο 
εχτθᾷ, βαγῖηρ ἵἩβῦ 1ο 
ΣΘΘΙΣΤΕΕΡΙΟΠ 18 ρας5{α]- 
τεπᾶγ ; Απᾶ οτεσίΒτον” 
119 ΕΑΠ ο Βοπ1θ, 
19 ὙΜετετιπε]εβςβ πο 
Ξουπᾷκιῖοι οἳἑ οᾶ 
5{ρμάθιΠ 51196, Ἠανίηρ 
ΜΠῖ5 απ], Το Τιοτά 
Ἐποποα ἔΏετα τΠα/{ .τθ 
Ἠϊβ. Απᾶ, Τιοῦ ετετγ 
οπΠ6 ἰἨπῦ ππταείἩὮ τῃΏθ 
Ώππιθ οἱ ΟΥ 15ἱ ἀορητύῦ 
Ἔτοπι Ἱπ]απΙ0γ. 20 Ῥαυ 
ϊπ α ρτεαῦΌ ποαβο ἴπετο 
ΑΥΘ ποί οη]γ τοςςε]5 οξ 
Ρο]ᾶ απᾶ οἱ 511τετ, Όας 
Ώ]5ο οἳἑ ποοὰ απᾶ οἑ 
ΘµτίἩ: απᾶ 85οπ1ο {ο 
Ἠοποιίςσ, αΑπᾶᾷ 8οπ16-ΐο 
ἄϊδποποιτ. 21 ΤΕ α τας 
Ίπετεέξοσθ Ῥιιχβο Πϊτι- 
5ο]ξ Ίτοπι {1πθβθ, Ἰθ 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ . 
ἐν πᾶσιν. 8 Μνημόνευε Ἰησοῦν χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ 
1η αἩ τηῖπρς. Έοπεπιβαγ Ἱεδις Ομχ]σὺ χ864  1τοπι Απποπς 

- η ; ε ῃ ὃ ἤ . απ) ο 
νεκρῶν, ἐκ σπέρματος "Δαβίδ κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν 

[ης] ἀεβᾶ, οί [πε] ποθᾶ οἳ Ώανιᾶ, αοσοτάΊηρ {ο Άρ]αά "Μζἴπρα 

µου: Ὁ ἐν ᾧ  κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος Τάλλ’' 
πηγ, 1π γγΏ]οὮ 1 εαϐεχ ΠατάςΗαϊρ Ἠπίο ΤῬοπάς 48 αποτί] άοε: ὍΌαπε 

ὁ λόγος τοῦ θεοῦ οὐ.δέδεται. 10 διὰ τοῦτο πάντα ὑπο- 
19 ὙἹποτᾶ οἳ ἀοᾶ 18 ποῦ Ῥοιπᾶ, Ἔεοριςσε σἳ ΤΠ αἱ] ἐΠΐπρε Τοπ- 

ἔνω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύ- 
ἆασχθ ἍΕοσ5πκθ οξ 1πθ ε]εεῖ, πα α]κο Ίπεν [π6] ρα]γαῖ]οα “ππαΥ 

χωσιν τῆς ἔν χριστῷ'Τηςοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 11 πιστὺς 
ορίαῖη τ'ἩῖσΕ [15] απ Ομτῖθ αερα τσηία 3ρΙογ ᾖλεἰετπα]. Ἑα πει] 

ὁ λόγος: εἰ.γὰρ συναπεθάνοµεν, καὶ συζήσομεν'"' 
Π5] πο ποτά; Ἅ1ος 1 πο ἀῑεᾶ {ορείπος σΙζἩ [η ῖπα], α]δο τε 5ια]] πο ἰορείπες; 

12 εἰ ὑπομένομεν, καὶ Ἀσυμβασιλεύσομεν' εἰ Σἀρνούμεθα,ἳ 
αε ν/θ επᾶ τε, 3ἱδο το 5Πα]1 τεῖρῃπ {ορδίπες; Ἱξ πε ἄεπτσ ᾗ 

κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς 198 εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος 
Πήπα], 9 α]5ο πν]]] ἀεπγ 5; ο ἆξ πε ατο ππ{αΙἩξα], 1Ἡθ 

πιστὸς μένει’ ἀρνήσασθαι” ἑαυτὸν οὐ. δύναται. ἷ 
Σα (πΕπ] αΏ]ᾶςς; Ίο ἄοπγ Ἠ]παςε]ξ ες 19 ποῦ αῇ]6, 

14 Ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἔνώπιον 
3Τηεςε "λίπρς “ρα ἵπ γαπιεπαιῦχαπσθ 108, {εεη[γίπρ θατηθΒίΙγ Ῥρέοτθ 

τοῦ κυρίου! μὴ λογομαχεῖν' εἰς! οὐδὲν χρήσιµον, ἐπὶ 

Π. 

τπθ 1ιοτᾶ πού Ίο ἀἱδραίο πΌοαῦ ποτά 3ΐος Ξποιμῖπρ ρχοβίαδ]ε, ἵο 

καταστροφῇ τῶν  ἀκουόντων. 15 σπούδασον σεαυτὸν 
βαΏτοτείοπ. οἳ ἴοβο πο Ἠεασ., Ῥο ἀϊρεπο 5Η1γΔε]Ε 

δόκιµον παραστῆσαι τῷ θεῷ, ἐργάτην ἀνεπαίσχυντον, ὄρθο- 
“Αρρτοτεᾷ {ο 3ρτεςοπῦ 1ο ἀοᾶ, Α πΟΣΊΚΠΙΒΠ. ποῦ ββΏηπαρᾶ, αἰτοίρηῖ- 

τομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας 16 τὰς δὲ βεβήλους κενο- 
1 οαήηπρ πο ποτᾶ οἱ ἱταία; Τα Ῥτοξαπθ επιρίγ 

φωνίας περιῖστασο' ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, 
ῬαρρΗηρς βίᾳπά Α]οοξ Έχοπα, “ἴο 3πιοχ Ἅ"Σοχ ΤΠ6Υ ππΙ]] πἄγαποῬ οἱ πΠπΡοᾶμπεβΒ, 

17 καὶ ὁλόγος.αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει ὧν ἐστιν 
Απᾶ τΠεῖγ πγοτᾶ 88 Ώ ΡΑΏΡΤΕΠΘ Ῥαδίμτο π]] Ἠατο; οἱ π]Ώοπα {ἵβ 

Ὑμέναιος καὶ Φιλητός, 18 οἵτιες περὶ τὴν ἀλήθειαν 
Ἠγπιειβας απᾶά ἘπΙείαβ: πο οοποεχηῖπρ {πο Ἰτπία 

ἠστόχησαν, λέγοντες τὴν! ἀνάστασιν Ίδη 7εγονέναι, 
πηΐβςθᾶ ἴ]ο τααχ]ς, αβδεχ πρ ἍΆ1Πο ΣΘΒΙΥΤΘΟΙΊΟΩ αἸγεαάγ 1ο Ἠπτο ἵρκεη Ῥ]ασθ; 

καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν. 19 ὁ 3μέντοι'. στερεὺς 
Αβηπᾶ 4χθ οτετμτοπῖπρ πο 30Ε350πθ6 Ἅᾖ3ὰ1{α1{Ἡ, Νετοτίηοἷθς  3Άβτπι 

θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγϊῖδα.ταύτην, Έγνω 
ΞΕοππᾶς{Ιοη. ὰᾳοᾶς βἰαπάβ Ἠπτίπρ τΠ]8 5εα], ΣἘποπϐ 

κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καὶ ᾿Αποστήτω ἀπὸ ῥἀθι-, 
[1116] "Τιογά ἴποςο ὑ]αῦ ατθ Ἠϊ,  απά  ᾖΤεῦ ἀερατῦ Ίτοπα απτῖρπό- 

κίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα Ἰχριστοῦ.' 90 ἐν µεγάλῃ 
ΘοἩς5Ώ6ββ6 ΘΤΕΓΥΟΠΕ ΠΟ  ἍἵἨΒΠΙΘΒ 'Ἠθ Ώηππιθ ο Οµτ]5ὔ, τη “Ετεαῦ | 

δὲ οἰκίᾳ οὐκ.έσιν µόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ 
αραξ 3 Ἠομςθ ἴπετο ατθποῦ ΟΠΙΥ ἍΤθβδε] ρο]άοπ απᾶ ἍΒἶἶτες, τις 

καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμήν, ἃ δὲ εἰς 
15ο Πποοᾶθι Απά εβτίµοτ, ΑΠᾶ 5οΠ19 πο Ἰοποιςσ, ὀΐύπετ ἴοι 

ἀτιμίαν. 21 ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, 
ἀϊβποποιτ, 14 1ΠεσΘΕΟΣΘ ΟΠΘ ΒΠα]1 Ἰατο ρατβεᾶ Πήπαςο]ξ Έχοπι Ἅᾖ1ῇἨοβθ, 

ἓ Δανείδ τΤΊτΑ; Δαυῖδ αγγ. 
ππθ 5Ώο]] ἀθΏσ ΙΤΊΤΤΑ. 
λογομάχει Βϊβραίο ἴποι ποῖ αροαῦ πποσᾶβ 1, 

κυρίου οἱ [16] ]μοτά αττταΠ.. 9 µέν τοι Ττ. 

ν ἀλλὰ ΙΤΊτΑύ. ὙἹσυν- ΙΤΊΓΑ. 
Ξ -Ἑ γὰρ {ΟΥ (ιο ΕΠΣ) ΙΤΤΓΑΥΓ. 

ο ἐπ᾽ Ι1ΤΙΑ. 

! 

χσυν-π. 7 ἀρνησόμεθα 
3 τοῦ θεοῦ οᾶ τπτ.  -ὃ.,. μὴ 

ἆ --- την (εεαά Γ1π6]) ττιζα. 



11, ΤΠ. ΙΙ ΤΙΜΟΤΗΓΥ. 

ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, Ἠγιασμένο»ν, ἔΕκαὶὶ εὔχρηστον 
Ἡρ 5]α]] ὮΘ α ποββε] ἵἴο Ἠοπουχ, Ἠατίπρ ΌΘεἨ βαποῦἰβεᾶ, απά κογγὶσοκΌ]α 

τῷ δεσπότῳ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἠτοιμασμένον. 
Ίο ἴπἩθ Ἁτηβδίος, ΣΟΥ ΘΤΟΙΥ πιοσ]ς 1ροοᾶ ἨΠανῖπρ Ῥοςῦ ῃχορητθᾶ, 

92 τὰς δὲ.νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε' δίωκε-δὲ δικαιοσύνην͵ 
Ῥαϊ γουμ{α]. 1αβί8 6, απᾶ Ῥάχευο τἱρΠίθοα»ποςβΒ, 

πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ Ἡ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν 
Σα1{Ἡ, 1οτε, Ῥεασθ πει Ίλποςδο τπαῦ οσ]] οἩἳ {πα 
΄ ΄ ” ’ 3 μυ μα 9 ) κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 295 τὰς-δὲ μωρὰς καὶ ἀἄπαι- 

1ιοτᾶ ουµοί "ρατθ 1 Ἠθατῦ, Ῥπὸ Εοο]ῖδῃ ἈΑπᾶ απαῖς- 

δεύτους ζητήσεϊξ παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν ' µάχας: 
οἱρ]ιποᾶ  αιοςοπίηρ τεξυβο, ἆποπίπρ ἴλπαῦ Ίἴλπογ Ἰεροεῦ οομὔεΠΙΙοἩ5, 

24 δοῦλοι.δὲ κυρίου οὐ δεῖ  µάχεσθαι, Ἰάλλ”! ἤπιον 
Απά “Ἂ “Ῥοπάπιαη 5οΕ[5{π6] 7 Τιοχᾶ 115 3Ρεπογος ποῦ {ο οοπίεπᾶ, ἈὈαῦ ρεμί]ο 

εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν, ἀνεξίκακον, 25 ἐν Κπραότητι" 
το ο ἰοπατάς αἲ; αρῖ Το οποια; «Σοτρεαχίπς; 1Ώπ ἹπιθεΚηο»5 

παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, µήποτε Ἰδῷὶ αὐτοῖς 
ἀϊξεοιρ]πῖησ {ποςο ἴπαῦ ΟΡΡΟΕΕΘ, 18 Ῥεγπαρε 3πιβΥ "ρῖτο “ἴπεπι 

ε Ν ΄ ει ει) /΄ εν) ’ ο. 2 

ὁ θεὸς µετάνοιαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας, 326 καὶ ἆνα- 
1ᾳοᾶ τοερεπίαποθ {ο αοκποπ]θοᾶάρπιοπί οἳ [ίμο] τα], απᾶ ἴ]εγ πια 

γήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ 
Άννα] αρ ουῦ ΟΕ ἴμο 2οε3ἱποθ Ἅἀετί] 19Π0Χ9, Ἠατίπρ ὈερἨ ἵακεπ Ὦγ 

αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου πια 
Ἠΐπι 1ος 18 Ἱ 

Ὦ Τοῦτο.δὲ 'γίνωσκει! ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἔνστή- 
Ῥυιϊ ἰΠίβ Ἀἆπονπ ποια, ἴπαῦ Ίπ [πε] 1α5ὲ 4αγ5 Ξτνι]] 99 

σονται καιροὶ χαλεποί. 3 ἔσονται.γὰρ οἱ ἄνθρωποι Φίλαυτοι, 
πρτεςεηῦ '3παιθα "ἀἱβμοα]έ τος Ἅνγ]] “Ρο 1ΏΙΘΠ. Ίοτογε οἳ 5οἱξ, 

φιλάργυροι, ἁλαζόνες,΄ ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν 
Ίογετβ Οξ ὨΙΟΠΕΥ, τυβΠ{ίΠβ, ρτοτᾶ, ετ!] 5ροαΚοΓς. {ο ρατείΒ 

ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι,  Ὁ ἄστοργοι, ἄσπονδοι, 
ἀϊκορεᾶϊεωί, απιπαπκ{α], Ἱππ]μο]σ, «οπποαῦ παθυτη] αΏεοίΙοἩ, Ππιρ]ποαδ]ο, 

διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, 
ΒΙΑΙάσΓΕΣΒ, . Ἱποοπέϊπεης, Β8ΤΩΡΕ, 

προπετεῖς, τετυφωμένοι, «Φιλήδονοι μᾶλλον ἢ «Φφιλόθεοι, 
Ποαᾶ]οῦρ, ραΏοὰ πρ, Ίοτετβ οἱ Ρ]εββατο ταίπες Ίλαη Ίοτοι» οἱ ἀοά; 

ὃ ἔχοντες µόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν-δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνη- 
ἨΠανίπρ 8 οσα ος Ρἱείγ, Ῥαΐ ἴπθ ΌῬοπος οξ 1ΐῦ 49ηΥ- 

µένοι. καὶ τούτους ἀποτρέπου. ϐ ἐκ τούτων.γάρ εἰσιν οἱ 
1ἨΡ: Ἀπᾶ Ἅἴπθβθ ἍΊυΓΏ ΑΤΑΥ 4τοΠΙ. Έος οἱ ἴπεςο 896 ἍΤἨοδο ΥΤο 

ἐνδύνοντες εἰς τὰς οἰκίας καὶ "αἰχμαλωτεύοντες τὰ! γυναικάρια 
{Άτε] επἰετῖηρ Ἱπίο Ἡοιβεβ απά Ἰθαάῖπρ οαρί]το 51117 πνοπιοπ 

σεσωρευµένα ἁμαρτίαις, ἀγόμενα ἐπιθυμίαις ποικίλαις, 7 πάν- 

ἀφιλάγαθοι, 
ποῦ Ίοτοετς οἳ ροοᾶ, 

4 προδόται, 
Ῥείχαγοις, 

Ἰβάρπ. πλ βΠ5, Ἰθᾶ ΑΤΑΥ ΡΥ "]αςίς αγατίους, β]- 

τοτε µανθάνοντα καὶ µηδέποτε εἰ  ἐπίγνωσιν ἀληθείας 
ΙΑΥ8 1εατπίης απᾶ ΤΘΥΕΣ το Πε] ἸΚποπ]εᾶρο οἱ [πε] ἐγαί]α 

ἐλθεῖν δυνάµενα. 8 ὃν τρόπον δὲ ἹΙαννῆς καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέ- 
350 360ΠΙθ6 1919, Νου ΤΠ {Πο πα «ὀβηππει απᾶ «οαπιῦτες νι τἩ- 

στησαν Μωῦσεϊ, «οὕτως καὶ οὗτοι ᾿ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ, 
Ρτ'οοά Ἠοβε,  ἴπας Ἅα4ἱδο ᾖΊἴλεςθ πηλ(ηβίαπᾶ πο Ἅταίῃ, 

ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν. νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ 
ΤΠΕ. ατθετ]γ οοτταρίθᾶ Ίπ ταϊπᾶ, {οππᾶ πποτίμ]θβς 85 τεβατᾶς 

τὴν πίστιν. Ὁ ἀλλ᾽ οὐ.προκόψουσιν ἐπὶ πλεῖον' ἡ γὰρ ἄνοια 
ἴπθ ᾖ«{αἱΗ, Ῥαέ [που ΡΗΏΑΙΙ ποῦ βἄγαποῬν Ἅ«ατίπες, Ξ ος 5ο] 

δο] 

ΕΠΑ] Ῥο α τεςςεο] απίο 
Ἠοποιγ, ςαπο(ἶβσᾶ, απά 
Ὦλθοῦ ΤΟΥ ἴλο ΠηςίςγΒ 
πδο, απᾷ Ῥρτορηχεᾶ τιπ- 
Μο οπετγ ροοᾷ ποτκ. 
22 Ἔ]σοο αἱκο τοι(Ἡ- 
Σα] Ἰα5ΐ5: Όαῦ Το1]ουν 
χἰᾳΠίσοοιβηοδ», {Πτα 
οΏαχ1{γ, Ῥοαπσο, σαι 
Έλοπα ἴληῦ οα]] οἩ ἴθ 
Τιοτᾶ οιῦ οἳ α΄ ῬΙΣΘ 
Ἠοατέ, 329 Βπί Σοο]ῖςα 
απᾶ απ]οπγηποά απθδ- 
{19οπ5 απτοῖᾶ, Κποπίπς 
{μας ἴπεγ ἆ4ο ρεηπᾶες 
βἰτῖζο5. 24 Απά ἴ]πο 
βεοιταπῦ οἳ ἴπο Τιοτᾶ 
1ημςδῇ ποῦ αίτίτο; Ῥιαΐ5 
με Ροη/]ο απ{ο α11πιεν 
πρῦ ἴο {εαο], Ῥαθϊοπί, 
205 1π Τπιθεκηθβς Ἱπ- 
εἰχπο[ίηπσ ἴποςο {λπαῦ 
ΟΡΡΟΣΕΘ {ποπαρο]τες; 1 
αοάᾶ Ρετιᾶνεπίέατο σνἹ]]. 
Ρΐνε ἴποπα τεροπίαπςσθ 
το ἴπο αοκποπ]οᾶρίηπς 
οἳ ἴπο ἐγαί]μ: 26 απᾶ 
ἴλαί ἴπου πιαγτοσονες 
{πεπιφε]τος ουῦ οἳ {πθ 
ΒΏΑΤΟ ΟΕ {πε ἄοτῖ], π]ιο 
8Τθ ἴπκεη οαρίτο ὮΥ 
Ἠίΐτα αὐ Ὠϊς ππ]]]. 

ΤΠ. ΤΗΙ8 Κπον ϱ]- 
5ο, {παῦ 1π {πο 1αβῦ 
ἄαγθ Ῥοτῖ]οας /πιθβ 
ΕΠαΩΙ] οοπιθ. 2 Έοτ 
ΤΠΕΏ βΏα]] Ὀο ]οτετβ 
οἳ {λμεῖγ οπη 5εἶτοΒ, 
οοτείοΠΒ, Ῥοαρίεις, 
ρτοιᾶ, Τ]α5ΡΊΘΠΙΘΤΑ, 
ἀἰνοὈεάϊσοπί νο ρατοπ{, 
ππιπαπ]κ{εα], ἈαπΠο]γ, 
ὃ πν]ιποαί παίατο] αἰ- 
Σοο{1οἨ, ἔχασεΏΓΘΩΚΕΤΕ, 
18156 ΔΟΟΝΒΟΤ5, Ίπσοῃ- 
ΜΙποπ{, Άοτσο, 4ο5ΡΙΞοΓΥ8. 
οἳ {]ιο5θ {Παΐῖ ατε ροοᾶ, 
4ΙτΑΙἴοτς, Πεαᾶσ, Ἠ]ρη- 
πηϊηᾶσᾶ, 1οτοτ5 οἱ ρ]θα- 
ΒΙΙΥΕΒ ΏΙΟΓΘ {Ώβη ΊΟΥοΓΒ 
οἳἑ 6οά; ὃ Πατίηρ 
Έοτπα οἱ ϱοά]11πεβς, ης 
ἀεπγπΙηπρ {πο Ῥοπεςγ 
Ίποχθοξ: Ίτοπα ΑΠΟΠ 
ΤάΧΏ Απναγ. 6 Έος οί 
9ΠΙ5 βοτῦ Ώτθ Τπογ 
πυΠΙοΏ «οτεθρ ἍΊπίο 
ὮΏοπβαεβ, απᾶ Ἰεπᾶ οπρ- 
ντο βΙ1]1Υ πγοπΙεΠ ]αᾶθη. 
νηἩ Εἶπς, ]εᾶ ΑπγαΥ 
ση ἀϊγτετς]αβίῦβ,7ενεγ 
Ἱεατπῖηπρ, απᾶ ηεγες 
ΑΌ]ε "ο οοπΙθ {ο 1Ἠθ 
Κποπ]εᾶρο οἱ ἴπθ 
ἐταίῃ. 8Νοπ 5 ζαη- 
τες Απάᾶ 7 απιῦχες πΙ{]- 
Βἰουᾶ Μοβθβ, Βο ἆο 
νἨῃο5θ 45ο τοβῖςσύ {πο 
Ἐττίῃ :τηεπ οἱ σοοτταρῦ 
πα]ηᾶςβ, τερτοραίθ «οἩἹ- 
οεγηϊπρ {Πο ξα!ΙίἩ. 9Βυέξ 
ἔΠογ εΏα]] γγοσθεί πο 
Σατίπετ: ος ὑμεῖτ Μο]1γ 

1 ἀλλὰ ΙΤΊτΑ. 
3 αἰχμαλωτίζοντες ΕΙ:ΤΊτΑΥΓ. 

6 --- καὶ ΙΤΤνΑ. Ἡ - πάντων 31] 1. 
τ. γινώσκετε Κον γε1, 

Κ πραύτητι ΙΤΊΤΑΥΓ., 1 δη ΙΙΤτΑΥΥ., 



Φ52 
5Ώα]] ο πιαπ]{εαί ππΐο 
ΑΙ] ΕΠ, 45 ἰποῖτβ αἱβο 
ναβ. 10 Βαΐζτποα Παξδῦ 
Εα]]γσ Χπονπι αγ ἀ4ος- 
«116, ΤΙΘΏΠΟΣ οἱ 149, 
ΡΙΤΡΟΡΕ, ΣΑ, Ί]οηρ- 
Σαβ οτίηρ, ολατλέψ, Ῥρὰ- 
6Ἱσπος, 1] Ρρογκοσα{βΙοπΒ, 
ΑΕΗΙΟΙΟΠΑ, ΥΥ}ι]ση οππαΘ 
ππίο πιθαῦ ΑΠΙΙουἩ, αὖ 
Ποοπῖππα, αἲ Τψοίχας : 
πηβῦζ ῬοσβθοιιθΙοΏΒ τ 
επάπχθᾶα: Όας ουῦ ος 
ἔ]ιεπι 51] πο Γιοτὰ ἀ4ε- 
Ἰνετεᾶ παθ. 12 Ὑαε, 
απᾶ αἲ ᾖ]αῦ π]] Ἠτο 
Ροᾶ]γ ἵη Οὐτ]κῦ θθαβ 
Βλα]] βαβζος Ῥεχεθοι- 
τοι. 15 Βυΐ ετ]]τηθη 
Ι8πᾷ βεάποθτβ επθ]] σαχ 
ΠΠΟΥΞΘ6 απᾶ Ίνοχ56, ἆθ" 
οεϊνῖης, απᾶ Ῥοῖπρ ἆθ- 
σοοἱνοᾶ. 14 Επί σοη- 
Ἕλπαθ ἵποι Ἱπ Ἅᾖ1πθ 
τηῖπρα πΠπ]οὮ ποια Παςῦ 
Ίθατηθά απᾶ ἨὨβθῦ Ῥεεπ. 
ββειτεᾷ οἱ, Κποπηρ οξ 
ποσα ἐλοτ Ἡαςί]θασπ- ῥ' 
εᾱ ἐλεπι; 15 απᾶ ἴπαῦ 
ᾷτοτΏ 4 οπ]]ᾶ ἴηοι Ἠαρυ 
Ἐπούν/π ἴπο Ἠο]γ βοσὶρ- 
νπτοἙ, πνμῖοὮ ατο αὐ]θ 
Το πιαΚθ ἴμοο πήςθ 1Ἡη- 
{ο βα]ντατίοη {πτοιρα 
Σα19Ἡ υΏῖοα 18 η Ομτ]ςε 
1ε5Ἵβ, 16 ΑΙ] ποτῖρ- 
οαχθ 18 Ρἵνεη Ὁγ Ἱπδρ]- 
χαΤΙοη οἳ ἀοἀ, απᾶ {8 
Ῥχοβταῦ]ο Το ἀοούχίπθ, 
ΣΟΣ τερχοΟΕ, ΣΟΥ 6ΟΣΤΕΟ- 
Ώ1οἨ, ΣΟΥ ΙπδύγοῦΙοἩ 1π 
χΙβΏ{ΘΟΙΕΠΟΣΒ: 17 τπας 
1Π96 πια οἳ 4ο ΠΙΛΥ 
νο Ρρετξεοῦ, {Ἡτοιρη]γ 
Σιχη]θηεᾶ απῖτο αἱ] 
Ροοὰ ποςΚΒ, 

ΤΥ. 1 οἩαβχρο {ἰλερ 
Έπεχεέοχε Ἠθίοτρ οᾶ, 
Ἀπά πο Τιοτά ὦ-αβ 
Οητ]αῦ, νο ϱπβ111αᾶρο 
{πο αα]οῖς αππά το ἀθαά 
βἲ Πῖς αρρεατίπρ οπἀ 
Πῖς χΙπρᾶοπι; 2 ῬτεβοἩ 
1ηθ σιοτᾶ; ο Ἰπδύηπί 
1Ώ ἍΕΘΗΦΟΗΠ, ουῦ οξ 
ΒΕΑΞΟἨΠ/; 1ΙΘΡΓΟΤΘ, Τθ- 
Ὅυκο, οχ]λοτύ υ η 1] 
Ἱοπσειβογῖπρ απᾶ ἄοο- 
ἐχίπο, ὃ ἘοΥ πο Όλταθ 
ππΙ]] οοπ1θ ΊΝΠεΏ {Ἠεγ 
πν]] ποῦ οπᾶαχθ βουπά 
ἀοειτῖπε; Ῥαῦ αξίος 
τηαῖγ οπω 1μβίς ϱΠα]] 
ΤΠεγ Ἠεαρ Το ἴλεπι- 
8ο]τεΒ {θαε]μετε,πατίπρ 
19ομῖπρ 6µΓ5; 4 Ἀπά 
Ὅμεγ βΑ]1 ἔπτη Ανα 
{λειγ 6815 ἔτοπι Ί]μθ 
ἐχυτά, απᾶὰ βΏα]] ο 

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 1ΠΙ1Υ, 

αὐτῶν ἔκδηλος ἔσται” πᾶσιν, ὡς καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο. 
αελοῖς Εα]]σ ταμπἰξεδῦ ΒΠΑΙΙ ὃς Ἅ{Το α1Ι, 8 ΄ 88ο ἔπαίῦ οἱ {ποςο : οσνται 

10 σὺ δὲ ὁπαρηκολούθηκάς! µου τῇ διδασκαλία, τῇ ἀγω 
ῬΒυΐ ποα Ἠαρῖ ο ο ᾷο]]οπεά ος 3 νεβοΏῖπιι μ θ ο ων 

τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῷ µακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπη, τῇ ὑπομονῇ, 
Ῥμχροςε, Ξ410Ἠ, Ῥπΐίεποθ, 1οπο, ο 

11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήµασιν, οἷά µοι ἐγένετο ἐν Αν-' 
προ εαβυτίπσβ: ρω 38 ἵο Ιαθ Ἡαρμεπθᾶ η  . 

τιοχείᾳ, ἐν Ἱκονίῳ, ἐν Λύστροις" οἵους διωγμοὺς ὑπ- 
"1ου, 1π ο να 1π Ἰφείτα; πα ῦ ΠΙΑΠΠΟΣ ΟΕ μεμαπΩα, Τεπ- 

ἤνεγκα, καὶ ἐκ πάντων µε Ρὲ ἐῤῥύσατο" ὁ κύριος. 19 καὶ 
ἀπχοά ; βπᾶ ουῦ οξ 8Ι1 “Ἵηθ ἀθ]ϊτετεᾶ 1119 3"Τιοτᾶ, ι Απᾶ 

πάντες δὲ οἱ θέλοντες ἀεὐσεβῶς ζῆνὶ ἐν αν στα Ἰησοῦ 
ο]  ἈἸπᾶρθᾶ πο πα ΡΙοιςΙγ ᾖἵο το ἵπ Ἠτ]ςς εσας 

διωχθήσονται" 19 πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ Ὑόητες προ- 
πώς Ῥαῦ νγ]ο]κεά τηε. ΆΑπᾶ Ἱπιροδίοϐ ελα] 

κόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14 σὺ δὲ 
βάψαησο τρ ΟΙ, Ἰπαδ]εαᾶίηππ απᾶ ὮΛῬεῖπρ πι]θ]θᾶ, Ῥπῦ τµοτ. 

ἓνε ἐν οἵς ΄ἔμαθες . καὶ ἔπιστώθης, εἰδὼς παρὰ 
βὈὶᾶρ Ίπ ἴμο ἴμίπρβ ἔποα ἀῑᾶμί Ἱεατη, απᾶ παδὺ απειτεᾶ οἳ, πατῖηπρ ποπ Στοπα 

ατίνοοὶ ἔμαθες, 15 καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους "τὰ! ἱερὰ 
πιποια ἴποια ἀῑᾶδί Ίοατη [ποπα]: Αμᾶ ἴπαῦ Έτοπι ος τρ πποτεά 

γράμματα οἶδας, τὰ δυνάµενά σε σοφίσαι εἰς 
1είθετβ ἴποι Ἠαβῦ Ἰποση, πΗῖοἃ Γαχε] αλ]θ 3{πθςΈ 1ἱο ΄πιακο πνῖδοθ Το 

σωτηρίαν, διὰ πίστεως τῆς ἔν χριστῷ Ἰησοῦ. 16 πᾶσα 
Βα]ναβίοἩπ, ἵἩτοιρη «Αα Ἡ ἍὙπΠοπΠε]1π Ομχεί 196818, Έτοιγ 

γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς 
Βοτ]ρίατε [18] ο... ρπᾶ ῬτοβίαΡ]θ 10Υ 1ΘΔΟΠΙΩΡ, 1ος 

'ἔλεγχον»" πρὸς ἐπανόρθωσιν, ποις Υπαιδείανὶ τὴν ἐν 
οοπγΙοΓίοἩ, ΣΟς ο ουν ἀἱβοῖρ]πο πλίο] [18] ἵπ 

δικαιοσύνη’ 17 ἵνα ἄρτιος ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὺς 
μμ ν . ἴλαῦ οοπιρ]εῖο πΙΑΥ Ῥθίποθ ἍοἱΔοᾶ Άπια, 

πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 
676 "ποχ]ὶκς ᾿Ρβοοᾶ Σα]1γ Βἱ1εᾶ, 

4. Διαμαρτύρομαι "οὖν ο ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ 
3Ειατηρβί]γ “θβΙ{Υ “ΊἩθτεξοσθ Ῥοξοχθ 4ο απᾶ ᾖ{ἴπο 

κυρίου" Σ]ησοῦ χριστοῦ,! τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ 
1ιοτᾶ 7ε5αβ Οπτ]εῦ, ππ]ο 18 4ου το τα Ππίπρ απἀ 

νεκροὺς ᾿κατὰϊ τὴν.ἐπιφάνειαν-αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν 
ἀεαᾶ βοοοτᾶῖπρ Το Ἠϊ8 αΡρθαχῖηπς βπά πιο 

αὐτοῦ. 9 κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, 
1119, Ῥχοσ]αΐπι πο ἍἩὙποτά; Ῥοθ πχροπύ η ο οπ{ ΟΓ ΕΠΟΣ, 

ἔλεγξον, Αἐπιτίμησον, παρακάλεσον,! ἓν πάσῃ μακροθυμίᾳ 
οοηγ]οῦ, χεθρακο, πσημιάσο πα αἲ Ρατῖθηςθ 

καὶ διδαχῇ. Ὁ ἔσται.γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης δι- 
απᾶ ᾖἴεπομίπρ. Έος ἰποχθ πνΙ]] Ὀθ α πιο Ἡ/ηθη βουπᾶ τεβοῇ- 

δασκαλίας οὐκ.ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς Ῥέπιθυμίας 
1πρ άΠεσ πΥ] ποῦ Ῥθαςσ; παῦ αοοοχᾷῖηωρ ἴο 3ᾷ465Ίτες 

τὰς.ἰδίας" ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους, κνηθό- 
αμοὶγ Ἰοππ ᾖἵο ἴΠεπιςε]τοἙ σπΙ]] Ώραρ πρ Ἐτεσςς 

μενοι.-τὴν- ἀκοήν' 4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἅἄπο- 

Ἠατίηρ απ Ἰθολίπρ οασ; Απᾶ Έτοπα τηθ ται Τμο ες 1μου 1 

ο. υυἶυὔυυ-υ-υ-υ-υᾱυ-ἴ-Ὅ------------------------------- 

ο παρηκολούθησάς 
: ασ νγΏσῦ [Ρ6Γβοπβ] «μΤτιΑ. 

--- οὖν ἐγὼ αμΤΊτΑΥΓ. 

τα [0σ] αμα ττΑΥ’. 

α ζῇν εὐσεβῶς της. 
. παιδίαν τ. 

:. καὶ 

Ρ ἐρύσατο 1ΤτΊττ. 
{ ἐλεγμόν ΗΤΤΑ. 
ριστοῦ Ἰησοῦ ΗΤΤΚΑΥΓ. 

Ὁ ἰδίας ἐπιθυμίας ΑΠΤΤΤΑΥΠ. 

ἀϊᾶςύὲ «Ἰοβδε]γ {ο]]ουυ 1ΤΊτΑ. 
---τὰ [Εε][ττΑ], 

α τοῦ κυρίου αΤΤΓΑΥ. 

Α παρακαλεσον. ἐπιτίμησον τ. 



1ν. 

στρέψουσι», ἐπὶ.δὲ 
ἑπτα βπαγ, ςηᾶᾷ ἴο 

νηφε 
Ὦθ βοβος 

ΙΙ ςοσατ, 

τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται. 
ᾶπρια τσ] ο ἑατιθᾷ αρβ]ᾶρ,' 

ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὔὐαγ- 
1π α]] 0Π1πδΒ, εαΏοχ ἨαχάβΗΙρΕ, [πο] Ἱνοτ]ς 4ο οἳ απ. 

λ - Δ ον / ΄ ᾿ 3 3 ” 

γελιστοῦ, τὴν. διακονίαν.σου πληροφόρησον. 6 Εγὼὠ. γὰρ ἤδη 
οταπρο]15ῦ, ΤΗΥ ε5ετνἰοο Σ11Υ ο.ΣΙΥ ομῦ. Ῥογ] ἍαἸτολᾶγ 

/ Γι -” ” 

σπένδοµαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς. ἐμῆς.ἀναλύσεωςὶ ἐφ- 
Άτα Ῥείηρ μοιιτοᾷ ου, απᾶ {πο Ἅπθ ΟΕ 31Υ χ6ΊΘ8βΘ 18 
μι 9 . 4 ΄ σ ἑστηκεν. 7 τὸν ἀάγῶνα τὸν καλὸνὶ ἠγώνισμαι, τὸν .δρόμον 
οοπαο. πο "οοπιῦαῦ αποοᾶ 1 γατο οοπιραί{εᾶ, ἴἨἩθ  οσοπτβθ 

. τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα' 8 λοιπὸν ἀπόκειταί µοι 
Ἡ πατο ΒΙ9Πεᾶ, ἵἩθ Ἅ«Εβὶί 1 πατε χΚορῦ, Ἡοπορίοτίι 1βΒ ]8ἱᾶ πρ 2ος πιο 

ε -- εν ΄ « 

ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει µοι ὁ κύριος 

ὅ σὺ.δὲ 
Ῥαϊ ἴποι, 

τηο 308 “τίβηπίοοαβΠΘΒΑ ἍᾖΛοτούἩ, πυΏ]σἩ Όση 111 Ἰτοπᾶος 5ἱο 3πιθ 119 "Τιουᾶ 
α) /. . / μ Φ. ΄ . ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος Κριτής' οὐ-μόνον.δὲ ἐμοί, 
μα 1341 3ο “τραίεοις 5]πᾶρε; Απά ποῦ οπ]γ Ίο πιο, 

2 ῃ ” » αν ΄ Γ - 

ἀλλὰ καὶ πᾶσιν τοῖς ἠγαπηκόσιν τὴν .ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 
Ὀπύ Ἅαἶδο ἴοα]] πτ]ο 1ογο Πἱ5 αρρεατῖηρ. 

9 Ὑπούδασον ἐλθεῖν πρός µε ταχέως. 10 Δημᾶς γάρ µε 
Μο ἀῑλρεπί Ψοσοπιθ Το πι αιῖσοκ]γ; {ος Ῥοπί9ς παθ 

ἐγκατέλιπεν, ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς 
1{ρχεοοϊς, Ἠατῖηρ Ἰογεᾶ {πο Ῥτεξοπί προ, Απᾶ 18 6οΠ9 το 

Θεσσαλονίκην’ Κρήσκης εἰς «Γαλατίαν,! Τίτος εἰς (Δαλματίαν' 
Τηερββ]οπίσα; Ότενσεπβ 3ο α]αθία, Τ]ι8 ο Ὥα]πιαῦ]α, 

11 Λλουκᾶς ἐστιν µόνος μετ ἐμοῦ. Μάρκον ἀναλαβὼν ἄγε 
Τιαλκθ 119 αβ]οπθ τν τρ, Μαχκ ἍἈἨατίηρ ἴακεα Ὀτίπρ 

μετὰ σεαυτοῦ' ἔστιν γάρ µοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 12 Τυ- 
ο  ᾖηγεοΙξ, ᾶοτ Πο ἱ5 3ο”πο ἍᾖΛβεία] 1ος εετνίοθ. 31Υ- 

χικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 19 Εν Εφαιλόνηνί ὃν 
ομῖοις υαύ 1 εοπέ ἵο Ἐρπεεας, Τῃθ οἶοα]ς πτΏΙοὮ 

ἀπέλιπον ἐν "Τρωάδι! παρὰ Κάρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ 
1 1οέῇ 1π του πα ΟΌατρας, [ΎἩεΠ] σοπιῖπ ἍὮὨχίπᾳ, απᾶ {μθ 

βιβλία, µάλιστα τὰς µεμβράνας. 14 Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς 
Ὅουοξκς, θβΡροοῖα]]γ Ίο γρβχομιηρπί», Α]εχαπᾶοτ 1πο Απ 

/ 4 3 ΄ . 1 ε [ὁ " ) -” ε 

πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο' Ἰάἀποδφηἳ αὐτῷ ὁ 
1πΙΑΠΥ 5Σηβαληδί πι Ξεν]] "Ὅηῖηρε αᾷ1ᾷ, Μαγ “τοπᾶςεχ 350 5Ηῖπα 1119 

κύριος κατὰ τὰ.ἔργα.αὐτοῦ' 16 ὃν καὶ σὺ Φφυλάσσου, 
3Τ,0ΟΤᾶ αοοοτᾶῖηρ Το Ἠὰ5 τνοτΚ8, ὝΓποπα 15ο ἴλοα ο πατο ος, 

λίαν.γὰρ Χἀνθέστηκεν! τοῖς ἡμετέροις λόγοις. 16 Ἐν τῇ 
{ο εκοθεζΊπρβΙγσ Ἡθ Ἠα5 νηΏδίουα ουσ π/οχᾶς. Ίπ 

πρώτῃ-µου ἀπολογίᾳ οὐδείς µοι Ισυμπαρεγένετοι! ἀλλὰ πάντες 
ταΥ Ώτδυ ἄείεποσθ ηο 0πΠ6 πιθ βίοοᾷ "ναί, ταῦ 811 

η) μ Δ ε) - /. ε μ ΄ ΄ 

µε ἐγκατέλιπον μὴ αὐτοῖ  Ἅλογισθείη' 17 ὁδὲ κύριός 
πιθ ΣΟΥΡΟΟΚΣ., Νοῦ {ο ΐἴπεπα πια 10 Ῥο 1οοκοποεᾶ, Ῥαϊ 1πο  ἍΤοτᾶ , 

μοι παρέστη, καὶ ἐνεδυνάμωσέν ΄με, ἵνα ὃδι ἐμοῦ τὸ κή- 
ϐ Ἀβίουα νσ, επὰ βἰτεπρί]λοτιθᾶ πιθ, ὍἨαῦ ἵἩτουιρῆ πιθ Ἅ{ἵΠθ . Ῥτυ- 

ρυγµα πληροφορηθῇ, καὶ '"“ἀκούσῃ' πάντα τὰ ἔθνη' καὶ 
οἰατηαῦῖοη παϊρηῦ Ῥο {1117 πιρᾶς, απᾶ “εποπ]ά Ἠεατ 91] 

ρεῤῥύσθηνϊ ἐκ στόµατος λέοντος. 18 «καὶ! ῥύσεταί µε 
1 ννββ ἀε]]γετεᾶ οιῦ οξ [1Ἡ9θ] "πιουῦΕα 1119Υ/8, Απάα "ση]]4ο]ίτος 5ταθ 

ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ, καὶ σώσει εἰς τὴν 
10ῃο ΞΤιοτᾶ Ίτοπι 6πετγ Ἀποχς ἍἈἀν]οκθοᾶ, απά πν1]] ρτοεεΥγο[ταθ] Τος 

3119 ΞπβίίΟΠΒ; θπᾶ. 

5689 
Ίπγποᾶ υπῖίο 140168, 
5 Ῥυῦ ταἰσῃ ἰποα ἵπ 
αἳ] {Π1πρΒ, επά το αἲ- 
Ώ1οῦΙοΏ5, ἄο ἴπο σΥοσ]ς 
οξ 8Ώ θτλΏΡο]]8ί, πιάκθ 
Σι]] τους οἳ {γ παί- 
ὨΙβΙΥΨ. ϐ Ἐος 1 απι 
ποῦ τοδᾶγ ἴο Ὦο οἳ- 
Σετεᾶ, αηᾶ ἴλο πιο οξ 
ὨΙΥ ἄερητίιτο 5 αἲ 
Ἠβπᾶ, 7 1 Ώατο ξοαρΏέ, 
4, Ροοᾶ ΒρΗΐ, 1 Ώπνο 
Άπ]ςΏοᾶ 3Ι/ οουχβο, Τ 
Ἠατο Ἱορῦ {πο ΕΠ : 
ϐ ἨοποεξοτίἩη ἴποτο 18 
1αϊᾷ τρ ΕΟΓ της α το. 
οξτΙρΏ{6έοἩΡΠΕΞΒ,ΨἨ1οἷν 
1πο Τ,οτᾶ, ἴποτ]ρΏίεοαβ 
ἀμᾶρο, εἨα]] ρἰνο΄πιθ 
αἲ ἰπαῦ ἀ4πγ: απᾶ ποῦ 
το πῃθ οἨΙΥ, Ὀμς ππίο 
811 {επι θἶ5ο ἔλαῖ ]1οτθ 
Ἠ18 αρρεατῖηρ. 

9 ο {πγ ἀἄϊρεποῬ 
τω οοπ1θ 5Ποτσ]γ υπίο 
τηθ : 10 {οχ Ώοπαθβ Πα ῦἩ. 
ΣΟΥΒΑΚΘΠ Τηθ, Ἠβτίηρ 
Ἰογεᾶ Ἅ{Πῖ  ΌῬτερεηῦ 
πιοτ]ᾶ, απά 15 ἀερατ”- 
εᾱ υπ{ο Τηεεεα]οπίοι 
Ότεδοεπβ ἴο π]αίία, 
Ἠ]νας απίο Ῥα]πιαβία, 
11 ΟπΙΥ Τμακο 195 πα 
πηθ, ἜΤακε Μαχ]ς, απᾶ 
Ότίηρ Ὠῖπα να 1ποθ: 
ΣΟΥ Ὦο 15 Ῥχοβίαβ]ο {ο 
1ηθ ΣΟΥ ἴπο τηϊηἰδίτγ. 
12 Απᾶ Τγοβίοας Ώανθ 
Ί επ ἵἴο ἘρηεβδιβΒ. 
13 Τε οΊοχκοα ἴπαῦ Τ 1οῦ 
βὐ Τχορς πι Οατρίβ, 
πίπεη ἴπουι οσοπιεςῦ, 
Ῥτίηρ αωΐ]ι {]εε, απᾶ 
ἴπο Ῥοοκς, Όμέ οβρεοῖ- 
β1γ πο Ῥητοβπαθη[β, 
14 ΑἹοχαπάεχ πο οοΡ- 
Ῥεγαπα{] ἀῑᾷ πιο τησ] 
ονἰ] : ἴπθ Τιοτᾶ τοπ ατᾶ 
Ἠΐπα αοοογάῖπρ ἴο ἨϊβΒ 
πΥοΥΚ8: 15 οἱ π]οπι ϱθ 
ἔλοι Ἱναχθ 85ο; 20Υ 
Ἡθ ΠαῖἩ ρτεα{]γ τ,ϊζ- 
ρἰουᾶ οἳσ πιοιάς, ἸσΛί 
ὮΙΣ ΠΤδί ΏΦΤΥΘ ηυπιβἩ 
Ῥίουοᾶ πλζἩ τας, Ρυῦ α]] 
ΊΊΕπ Ξο0Γ8οοκ Ὦθ: 
ταν άοα ἵππῦ 16 ταν 
που Ῥο ]πιᾶ {ο ἐλεῖη 
οἩαχρθ,. 17 Νοϊπῖτα- 
ΡίαπάϊπΓ ᾖἵἴηο Τοτά 
βἰοοᾶᾷ πλ τπθ, απᾶ 
βἰχοπρίπεποᾶ της; τα 
Ὦγ παθ ἴλο Ῥτεαολίπ 
πηϊρΏῦ ο Σα11γ ἘποπἩ, 
απᾶ ἐλαί ϱ]] τηε ἄοπ- 
τ1]ες πα]ρΏύ Ἠθαχ : 8Πι 
1 τας ἀεΙϊγετεά ου! ο 
Τπο πιοπ{Ἡ οἳ {πο 11οπ.' 
18 Απά {ποιΤιοχᾶ β]ια]]. 
ἄἀθ]νος πιο ἔτοπα ΘΤΕΥΥ 
οτί] ποτ], απά ση] 
ὍΓθδεχτε Ίπε απῖο Ἠ18 

ο ἀναλύσεώς µου 1ΤΊτ, 
Χ φελόνην ΕΩΙ/ΕΤΓΑΥΓ. . ρφάδι 1. 
Ἡθ πυυηδίοοα 1τητΑ υγ’. συν- Α; παρεγένετο 5ἴοοά ὃν στι, 
Ὦ ἐρύσθην ΙΤΊΤΑ. 9 --- καὶ ΙΤΊΤΑ. 

ἆ καλὸν ἀγῶνα τς. 6 Ταλλίαν 41118 π. 
1 αποδώσει β5Ώθ]] 1θηάςΓ ΙπττΑν. 

{ Δελματίαν 1.. 
κ αντέστη 

πι ἀκούσωσιν ΤΊτΑΥΓ{ 



σσ 

Ἱιοαποπ]σ ΧἘϊηρῦοπα : 
το ν/Άοπι ὃε ρ]οιγ ος 
67ες απά 6Υ6ςΓ, ΑΠΙΕΠ. 

19 Βα]αῖο Ῥτίδορ απᾶ 
Ααα]]α, απᾶ {πο Ἠοιςθ- 
Ἠοιά οἳ ΟμεβδίρηογαΒ, 
20 Ἐταφίας  αροάο πῦ 
Οοσϊπία: Ῥαῦ Ττορηϊ- 
ΤΩ9 Ὠανοἵ Ἰοεί αὐ ΜΙ- 
Ἱούαπα εἶσ]ς. 21 ο {ην 
ἀϊ]ήπεπορ ἵο 60Π1θ Ὄθ- 
Ίοτθ πνιλπίοτ. Ἐατι]ας 
ΕτεείείἩ {περ, απά Ῥι- 
416, απᾶ ΤήΠΗ5, αηᾶ 
Οἰαμᾶῖα, απᾶ α]] ἴπο 
ὈτείλτεἨ., 22 Τ19 Τ,οτᾶ 
Ίθβις ΟἨχ]Ας ὅο νγίἩ 
ταν ερὶσ6, ἄχαορ ὃε 
ψιίἩ γοα. 

ΠπΡροΣ ΤΙΤΟΝ. 

βασιλείαν.αὐτοῦ τὴν ᾿ ἔπουράνιον' 

1. 

ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς 
119 Ἰςπσᾶάοτα {πα Ἠεπνεπ]σ; ο πποπι [16] ρ]ο απίο {ἴ]ο 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 
8Ρο5 ο ἵἩρ Ἅα8βε5. ΑΤΩΘΗ, 

19 ΄Ασπασαι Πρίσκαν καὶ ᾿Ακύλαν, καὶ τὸν ᾿Ονησιφόρου 
Βα]πίθ χάδρς, απᾶ Ααππῖ]α, Απᾶ {πε 398 “Οπεεῖρμοχας 

οἶκον. 20 Ἔραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ' Τρόφιμον.δὲ ἀπέλιπον 
1μους8, Ἐταρίμβ τοπααϊπεᾶ Ἱπ Οοχ]πίἉ, Ῥαΐ Τχορ]λίπιας "Τ]1εες 

ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα. 321 Ὑπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. 
ἵπ ΜΠείας βἷο]ς. Ῥε ἀἱ]]ρεπί Ἅ6ίοθ ἍἨὙάπίες 19 οοπιθ, : 

᾿Ασπάζεταί σε Ἐὔβουλος, καὶ ἸΠούδης, καὶ Ἀλῖνος, καὶ 
3ΒΑ]π0θΒ. 3.466 "Ευνα]ας, Ἀπᾶ Ῥπαάεπς, Ἀπᾶ 1άππΒ, απᾶ 

Κλαυδία, καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες. 3239 Ὁ κύριος "]ησοῦς! 
Οἰααᾶ1ᾳ, απᾶ "πο Ἀρχείητεπ 11]. Ἔπε Τιοτᾶ 1ε5π5 

Σχριστὸς! µμετὰ τοῦ.πνεύµατός.σου. ἡ χάρις Ἅµμεθ) ὑμῶν. 
Ομχῖες {ε] σι 1Ηγ αρἰσ]ζ, ἄταοε 06] πὶιἈ το. 

εάμην Ἱ αμην. 
Άππον. 

"Πρὸς Τιμόθεον δευτέρα, τῆς Ἐφεσίων ἐκκλη- 
3ο «Πϊπιοίμεας 3βθοοπᾶ, 350Ε 3419 119Ε[130Πε] 1 Ἑρπεείαπα 1σρβοεπι- 

σίας πρῶτον ἐπίσκοπον Χχειροτονηθέντα, ἐγράφη ἀπὸ 
τισ Ἅᾖ[5ιπ6] δβτεῦ Ίρτεχβεθς 30ἨοΡεἩ, πτιτίοη  ΊΈτοπα 

Ῥώμης, ὅτε ἐκ.δευτέρου παρέστη Παῦλος τῷ Καίΐσαρι 
Ἔοπιο, ὙΠΘη ϱ βεοοπᾶ παρ Ἅγτας "Ρ]ασεᾶ 'Ῥθίοτθ Έα] ζ6ας 

έρωμια 
ετο. 

“Ἡ ΠΡΟΣ ἨΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ.Ι 
πΕΗΕΒ 

ῬΑΤΌΙ,,  πογταπῦ ος 
οὰ, απᾶ ΑΠ βΡοβΏ]θ οξ 
ὤθεας ΟΗἨχῖ56, ποσοτᾶ- 
Ίπσ ἴο ἴπθ Σα οξ 
9άᾷ)Β ο]εοῦ, απᾶ ἴμθ 
ποκποπφ]εᾶρίηπρ οἱ ἴμοθ 
ἐταία σλΙοὮ 18 Αξἴες 
Ροᾷ1ΐποβς; 2 ἵπ Ἠορθ 
οἳ είετΏα] 1146, σπΙοἩ 
οᾶ, Όπαῦ ομηποῦ 16, 
Ῥτοπιϊοθά Ῥοξοσο ἴ]θ 
π;οτ]ᾶ Ῥεραπ: ἃ Ότι 
Ἠαΐα Ἱπ ἆπρθ πιεβ 
χηαπῖ{εςθεᾶ Ἠϊ5 ντοτᾶ 
ἔμτοαρη µὈΡιθαοΠῖης, 
πυΏίοα 18 σοπαπαϊττεὰ 
Ἑππίο πας βοσοογᾶῖηρ Το 
1πθ σοπιπημπάταρηῦ ος 
οᾶ οΆχσ βαντίοασ; 4 ἴο 
Ταέας, Πιῖπε οἩΏ 8οπ 
Ἀ{ῦες 1Πθ ἍσΟΠΙΠΙΟΠ 
Σ910Π : Έτβοςβ, ΤΠΕΧΟΣ, 
απᾶά Ῥθ8οθ, ἔτοπι ἄοάᾶ 
{Πο Ἐαΐλπες απᾶ ἴπο 
Τοχὰ ζεςας Οµτ]εύ οςς 
ΡΑΤΙΟΠΣ, 

5 Ἐοχ ἰΠῖβ οαπςο 1οξῦ 
1 περ ἵπ Οτοίο, ἐπαῦ 

“Το ΣΤΙΤΌΡΒ ΣΕΡΙΡΤΤΙΕ 30Ε 3ΡΑΤΡΙ., 

ΠΑΥΛΟΣ δοῦλος θεοῦ, ἀπόστολος.δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ ᾿καξὰ 
Ῥατ] Ῥοπάπιαη οἱ ἄοἆ, απᾶ βΡροβί]ο οἑζε5αιβ ΟΩτβῦ αοοοτᾶῖπρ {ο 

πίστιν ἐκλεκτῶν θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς 
Γ1πε] «{α1ῦἩ 3ο]οοῦ 10ξ34οᾶβ αμᾶ Ἀποπ]εᾶρο οἳ [1π6] ἑτα(ίἩ πλ]οῖ [1] 

η ) 5» η ; - ” , - εν 3 
κατ εὐσέβειαν, 2 ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγ- 

βοσοοχᾶιπβίο ὭΛ}ΡΙείΥ; 1η Ππθ] ἹἩορο οΕ]1ἱ506 οεὔετηα], ΠΠϊοπ Ρτο- 

γείλατο: ὁ ἀψευδὴς θεὸς πρὸ χρόνων αἰωνίων, ὃ ἐ- 
τηϊςεᾶ 1119 3πΥΠο “οπηποῦ 51ο "0οᾶ ὮῬεέξοτθ 19 4βο5 οἱ πας, 

φανέρωσεν δὲ καιροῖς.ἰδίοις τὸν-λόγον-αὐτοῦ, ἐν . κηρύγματι 
Ῥαῦ τααηὶξεβιθᾶ  1π 1{β ΟΠΠ ΒΘΒΡΟΠΕΒ «15 πγοχᾶ ἀπ [ηιο] Ργου]αταβ{]οἩ. 

ὃ ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος 
ππῖοα ἆνγας “οπύχιειθα Ανα 11 αοοοτᾶῖπρ ἔο [ηθ] οοιαπααπᾶπισπό  οἳ ἍΡατίους 

ἡμῶν θεοῦ, 4 Τίτῳ γΥησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν 
ᾳοᾶ: {ο Τῖμα8 [πα] Ίτπο οπϊ]ᾶ αοοοτάῖπρ {ο [ος] οοπιπιοἩ. 

πίστιν, χάρις, Ὀἔλεος,! εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατοός, καὶ 
ΣΑΝ: ΆΏχασ, 1ΠΘΓΟΥ Ῥόβορ. Έτοπι Θοᾶ [16] Ἐαύμος, απᾶ [1ο] 

εκυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ! τοῦ.σωτῆρος ἡμῶν 
Τιοτᾶ ὤφεδα Ονπείι ους βΑτίοῦσ, 

ὅ Τούτου.χάριν ἁκατέλιπόν" σε ἐν Κρήτη, ἵνα τὰ.λείποντα' 
Έος {Π19 οβ.5θ 1 1εξυ ἆμεοθ ἵπ Οταίε, ἴλαί {πο (αἵπρε ]αο]ίπᾳ 

1οασς 

α Λίνος ΣΤΥ. Σ.-. Τησοῦς ττι[α]. .--..χριστὸς ΠΤΤι[Α]. ἓ--- ἁμήν ΗΤΤΤΑΥΓ. 
σ--- {με ειδεογέρείοπι 6 ΤΥΥ ; Πρὸς Τιμόθεον β’ (--- β΄ Αα) ττΑ. 
;5 -- τοῦ ᾽Αποστόλου ἴπο αροβί]θ Ε; Πρὸς Τίτον ΠΤΊτΑΥΓ. 

ἆ ἀπέλιπόν ΙΤ ΤΊΚΑΥΠ. Ἰησοῦ 1ΤττΑ.” 
Ὁ καὶ αΏᾶ ΤΊτΑΊ; «(8 Χριστοῦ 



{, 1. τΙτῦὉΌβΒ. 

εἐπιδιορθώ καὶ καταστήσῃς κατὰ.πόλιν πρεσ- 
ἔλοα παϊᾳαθεεί «ο ΟἨ ἴο καΐ οᾶκ. ο απᾶ παϊρλ{οξί εν 1π ΘΤΟΣΥ οἱ ο 

βυτέρους, ω- σα. σοι διεταξάµην' ϐ εἴ τις ἐστὶν ἀνέγ- 
οἰάστε, Ἄϊμεο Ἅ᾿οτᾶρτοᾶ : 1 ΑΠΥΟΠΟ ᾖΒ υπίπι- 

4 ῃ 
Κλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά, μὴ ἓν 
Ῥεασμα)]θ, 3ο830π6. “"πὶξθ α1ῃαβραπᾶ, ἸομΙ]άτοι ΣπΏανΊηρ οταν ποῦ ππάος 

κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπότακτα. Ἰ δεῖ.γὰρ τὸν ἐπί- 
Ἀοοπδβαθῖοη οἱ 4ἱ5βο]αίθπθβς ΟΥ ο ο. Έου 16 νο 1πθ οτετ- 

σκοπον ἀγέγκλητον εἶναι, ὡς θεοῦ οἰκονόμον" μὴ αὐθάδη, 
86εΓ ππϊταρεβο]λαβρ]θ ᾖΤοῦθ, 85 οά8 Εὔεπιβτᾶ; πος πο]{ν]]εᾶ, 

μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, μι) αἰσχροκερδῆ, 
ηοῦ Ῥαβδίοπαΐς, ποῦ Ρίγεη {ο πε, ποῦ 4 ΒὗΓΙΙΚ6Σ, αποῦ Ρτοεᾶγ οἳ Ῥα5ο Ραΐπ, 

8 ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγ- 
αῦ μα, 8 Ίογος ο ροοᾶ, ἀἱβοτεθῦ, ἀασν, ἨοΙψ, Όεπι- 

κρατῆ, Ὁ ἀντεχύμενον τοῦ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ 
Ρογαίς, πο]ά]ηρ {ο 'Ἠο ὃαοοοχαίπρ το 5ί1Ἓ9θ δυεαομῖπρ ᾖ}Σαἴ θεα] 

λόγου, ἵνα δυνατὸς καὶ παρακαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ 
Ἀντοτᾶ, σι Λ9Ιθ ο ασας ῬοϊἩ {ο 6Πσοιχαρθ ση ο νε 

τῇ ὑγιαινούσῃ, καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 10 εἰσὶν.γὰρ 

3ΡΑΕ9 1ασρ]ά 

αροππᾶ, Απᾶ ποβο ππο Ραΐηπραγ {ο οοπητἰοῦ, Έος ἴἨοσθ ατθ 

πολλοὶ ἵκαὶ! ἀνυπότακτοι µαταιολόγοι καὶ φρεναπάται, µά- 
ΙΩΑΏΥ Εηά ἹΠπβαροτάϊπαίθ ναῖη ἴβ]κοτ απᾶ απο αερείσοτη ε8Ρθ- 

λιστα ξ οἱ ἐκ τ περιτομῆς, 11 οὓς δεῖ ἐπιστο- 
οἶα]]γ 1Ἠο5ο οἳ [1π9] οἰτοάπιοΙβδίοἨ, πγΏοΏλ 18 15 πΕΟΘΒΒΑΣΥ 1ο βἵορ ἴπε 

µίζειν’ οἵτινες ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν, διδάσκοντες 
πποπύηβοξ, Ὑππο ππΏο]θ Ίοπβες οτοτίητον, δεαολΊπρ 

ἃ μὴ δεῖ, αἰσχροῦ κέρδους χάριν" 19 εἶπεν 
Τλίηρα πΠίοἩ Γ1Πογ] οπρΏύ ποῦ, ραῖῃ 38ος 75αἷκθ 308, 

τι; ἐξ αὐτῶν διος αὐτῶν προφήτης, Κρῆτες ἀεὶ 
α6ης Τοξ 5{Πεπιπρ]νεβ 110Ε1"4µ6ΐσ 1ου 3ῃ αι κς Οτθίατβ ποσα [ατο] 

ψεῦσται, κακὰ θηρία, Ὑαστέρες ἀργαί. 19 ἡ μαρτυρία. αὕτη 
Ἠασς, ετΙ] πνη]ᾶ Ὀεαςίς, ο ίομς 1142Υ. Τη]5 ὑθβδίίπιοπγ 

ἐστὶν ἀληθής' δι ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα 
18 ἴταθ; Σο: πιο οΆἈτθ οοπτ]οῦ Ίἴπεπτι τν] βοτοτίῦγ, "πα 

ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, 14 μὴ προσέχοντες ᾿Ιουδαϊκοῖς 
1Ἠ6Υ πιαγ ο 5οαπᾶ Ίπ Πο Ἅᾖ{αίἩ, ποῦ µβΡἰτϊηρ Ἠθεᾶά 10 ϱεππίδη 

µύθοις καὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων ἀποστρεφομένων τὴν ἁλή- 
180168 ΑΠᾷ οοπιπηβλάπαθρηίς ΟΕΊΑΕΠ, πατηῖηρ ΑΥΕΥ σοι 1πο τα, 

θειαν. 16 πάντα Ἰμὲν! καθαρὰ τοῖς καθαροῖς τοῖς δὲ 
ΑΙ] [π]πρα [ρτο] φατθ 1οίμπθ Ῥατθ; ἍὭΌὈπῇ {ο ἱποςθ ππο 

Χμεμιασμένοις! καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρό», ἀλλὰ µεμµίαν- 
Άπ9 ἀθβ]οά απᾶ πο Ε ποίηίπᾳ 15] Ῥρατο; τας 810 ἀ4θ- 

ται αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ-συνείδησις. 16 θεὸν ὁμολογοῦσιν 
Λ]θᾶ 3ἰλοῖὶς 1Ώοῦπ Ἅµταϊπᾶ απᾶ [ἐπΠεῖτ] 6οηβοῖεποθ, 6οᾶ «μαγ ΡτοξεΒ5 

εἰδέναι, τοῖς.δὲ.ἔργοις ἁρηρπατοιὶ βδελυκτοὶ ὄντες καὶ 
{ο Χποῦτη, Ὅπί 1η ποσκβ τῷ Πτα], ΖαῬοπαϊπαρΙδ ἈλΡαῖης απᾶ 

ἀπειθεῖς, καὶ πρὺς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἀδόκιμοι. 
ἀπουοεάϊῖοπί, απά 88 ἴο Έπει νποσ]ς ρα Σουιιᾶ γγοςύμ]θΒς. 

3 Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῷ ὑγιαινούσῃ διδασ- 
Επί ποα αρεβκ πο ἔπῖηρη μας ὮΌεσοπιθ βοαπᾶ 1θ8οἩ- 

καλίᾳ' ρ) πρεσβύτας νηφαλίους εἶναι, σεμνούς, σώ- 
1πρ: σα βΡβοᾶ [πιο] ΒΟΏΘΣ 1ο νο, λος ᾱἵς- 

Φρονας, υγιαινομτας τῷ πίστει. τὸ ἀγάπηῃ, τῷ ὑπομονφ' 
οτεοῦ, ππᾶ ἀπ {1{Ὦ, 1π Ἴοτο, 1π ϱπάπταΏςθ 

. ἐπιδιορθώσῃς Μ, {--- καὶ υπτ[Α]. 5 -- [δὲ] Όαῦ (θδρεοία]1γ) !. 
6 -- μὲν υΓΊτΑΥΥ, ξ µεμιαμμένοις ΌΤτε; μεμμαμένοις Α. 

δδδ 
ἔποα εποπ]άςεί βοὺ ἵπ 
οχᾶθς {λα ὑπίπρε ἴπαῦ 
Ατθ ΤΠΠΙΙΠΡ, Επᾶ ος- 
ἀαθίπ ο]άετα ἵπ ογετγ 
οἵογ, 88 1 Ὠδά αρροϊπ(εᾶ 
1Πθθ: 6 ἹἸξ απγ Ὁθ 
Ῥ]απασ]οβς, πο Ἠπαραμτᾶ. 
οξ ο9Π6 γν]ο, Πατνίηρ 
χα (ΠΕα] οἨἩΙ]άτοι ποῦ 
βοοιβθάᾶ οἳ τ]οῦ ΟΥ πηπ- 
σα]γ. 7 Ἐοτ α Ὠϊδπορ 
πωπβῦ Ὃο Ὀ]βΤαθ]θβΒ, 98 
1πο Αἰθπατᾶ οἳ ἄοά; 
ποῦ αθ]1π]]οᾶ, τποῦ 
ΒΟΟΠ ΒΏΡΤΥ, πο ρῖτει 
νο π]ηθ, πο βίτίκες, 
ποῦ Ρίτεπ ἵο ΑΙΙΗΥ 
Ίαπστο; 8 Ὀαΐ Ὢ Ίοσες 
οἳ Ποβρ](α]1ζγ, Α Ίογες 
ΟΕ Ρουᾶᾷ ΊπεῃΏ, 800εΣ, 
1α56. Ἠο]γ, ἰεπιρεταίθ; 
9 Πο]άϊπρ -{4ᾳδί Τἴπθ 
Φα νπΓα] υτοτᾶ 5 Ὦθ 
ἨπίἉ Ὀθοι ἐπαρΏῦ, ἴπαξ 
ὮἩοθ ΤΙΒΥ ὮῬοθ αὓ]ο ὮΥ 
βοαπᾶ ἀοοίτῖηο Ῥοῦμ ἴφ 
εχΏοτί απᾶ ἵο οοπ- 
πἰπορ ἳἴμθ ΡΒΙΠΒΒΥΟΓΒ. 
10. Ἐον Ἠ1ἴπετν ατθ 
ΤΩΔΤΠΥ πηγη] απᾶ ταῖπ 
18]6τβ απᾶ ἀοοθΙτοΓΒ, 
ερεοϊα]]γ {που οξ ἴ]μθ 
οἰγοαπιςΙβίοἩη :11 πἩοΒβθ 
πηοΏῦΏΒ πιαθῦ ο »ίο}- 
Ῥεᾶ, πἩο βαὈτετί πἩοίθ 
Ίοπεςς,{ραομῖηρ ἐπ]πρθ 
πγΏ]οὮ ἴμού οαρΏύ ποῦ, 
1ος ΒΙ{Ηγ Ιαντθ’5 βαΚθ. 
12 0π9 οἳ {ῃθππεε]τεΒ, 
ευ6Ί 9 ρτορπεῦ οξ ἐλοῖς 
ΟΝΠ, βαῖᾶ, Τηθ ϐΌτο- 
ΦΊ9ΏβΒ αγθ Α]γναγ 1ατβ, 
οτ1] Ῥεαείς, δΊου Ῥε]- 
1165. 15 ΕΠΙ5 νγΙ{ηθβΒΕ 18 
ἐχαθ. ἩΓΗΠΘΕΙΘΕΟΤΓΘ 1θ- 
ὍΌακο Ίἴπετα ΒΠαΤΡΙΣ, 
{λαῦ ἴηογ τααΥ Ὀο βοαμά 
1Π 1Ἠ9 {αὶϊα; 14 ποῦ 
Εἰνῖηπρ Ἠθοά {ο ήοπ]βα 
489168, απᾶ οοταπινπά- 
ΠΕΠ“ ΟΣΕ ΊΠΘΗ, ἴπας 
Ὅαχπ τοπ ἴπο ὑταζῃ. 
19 Ὁπίο ἴπο ρατο 81]. 
ἔπ]ηρε αγε ριτο: Όας 
πηπῖο ΊἨεπι (λαῦ Αχθ ἄθ- 
Λ]οὰ απᾶ ππροµετίπς 
18 ποῦμΙπρ Ῥατο; Ῥαῦ 
61επ ἰποῖτ τη]πᾷ απᾶ 
σοηΏ5οΊθποθ 15 ἀθβ]ρᾶ. 
16 ΤΠοεγ ρτοίθ8ς ἴπαῦ 
{μεν ποπ ἄοά; Ὅαῦ 
Ίπ ἹΟΓΚ5 1Ἡ9υ ἄεπν 
Λϊπι, Ὀοῖπρ αὈοπαϊπιαβ]θ, 
Απᾶ. ἀϊπουθαίεηί, απά 
Ὥπ{ο ΘΥεΕΤΥ Ροοᾶ ποσ]ς 
χθρτοραῦθ. ἩΠ. ἘῬπαῦ 
βρθεακ {ποι {1ο {Παρα 
ππηΏϊοὮ ὍὭοθοσπιθ βοαπᾶ 
ἀοοὐτῖηο: 2 ἴπαῦ Τἴπθ 
Άρεᾶ ΊΠιθη ὮῬ6 ἍΒον 
Ῥεχ, ρτατε, ἰθπιρθγαία, 
Βουπᾶ ἵπ ΣΑΙ{Η, 1 οἩςβ- 
τίθη, ἵπ ρβΐϊοπορ. 9 ΤΏυο 

Ἀ -- τῆς ἴπθ ττο 
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Ἄροά ποπαοῦ Ἰχοπήςο, 
Φίναν λε ὁσ ἵπ Ὅε- 
Ἰατίοαγ Α8 Ῥοσοππεῦ 
Ἠοἱίπενβ, ηοῦ 8]56 3ο- 
οµβ6ἵΗ, ηποῦ ΡΙτεη ἴο 
ΤωΙΙοἩ ύήΠθ, ἵθας]οτς 
οἳ ροοᾶ τπΊπρ8; 4 ἐπαῦ 
1πεσ πιασ ἰσαοἨ ἴμθ 
ποιΏρ πΟπΙεΏ ἴο Ὦ6 
8ΟΡΕΥ, {ἴο Ίοτε {λοαὶσ 
Ἱαςυηπᾶς, ἴο]οτο ὑπεῖν 
οἩϊ]άτεα, ὃ {ο ὂε ἀϊδ- 
οχουῦ, οἩαξίο, Κθερειβ 
Βί Ἠοπιθ. Ροοᾶ, ουθ- 
ἀϊθπέ το ὑπεῖσ οἵ/Ώ Ἡμς- 
Ῥαπᾶς, ἴπαῦ ἴλο ποτά 
οξ ἄοᾶ Ὦο ποῦ ΌῬ]ας- 
πεπιθᾶ. 6 ΥομΠρ τηε 
Ἰκοιν]5θ εχ]λοτύ ο Ὦθ 
5οῦεσ ηι]ᾶςᾶ, 7 Τπ αἲ]. 
πίηρς επεπῖίηρ ΤἨσ- 
μθΙξ α ραΐτετη οξ ϱοοᾶ 
πίοχ]κς: η ἀοοίτίπθ 
ε]αιυῖπα  αποοτγαρί- 
Ὥσες, ρταν]ΐγ, 5ἶπσε- 
τὶζγ, 8 ποιιπᾶ εΡρεεσἩ, 
τπαῦ σαηποῦ Ὀο οοπ- 
ἀεπιπεᾶ ; ἰπαῖ Ἡε ἴλιαῦ 
18 οἱ {πο σοπίχατσ Ρατῦ 
ΧΩΒΣ 6 α5λαιησᾶ, Ἠαν- 
1πρ πο ετὶ] ἰΠίπρ ἴο 
ΒαΥ οἱ τοα. 9 Εαλογέ 
Βεχναπῖς ἵο Ῥο οἩε- 
ἀῑσπῦ ἁπίο ἐλποαίς ον 
Ῥιβδί6Γ5, απᾶ ἵο Ῥ]εαςθ 
Τ]ιεηι πνθ]] ἵω α]] {1ἱπρ8; 
ποῦ αηδννοτίηςσ αβαϊη ; 
10 ποῖ Ρριιχ]οἴπίης, Ὀαῦ 
ΒΠΕΥΠΡ απ]] ροοᾷ Πάε- 
Ἠοσ ; τυἨπίυ ἴΠεγ πιαγ 
Α41οτἩ ἴπε ἀοοίτίηπο οξ 
αοᾶ οἳσς Βατίουσ ἴπ 
811 {μίπρβ, 1 Ἐος 
11πθ ρτασθ οἳ ἄἀοά 
τμαί Ὀτιπρεία βα]τα- 
οἼοα Ἠαίλ ΑρΡρεατεά {ο 
81] ταεΏ, 12 {εαοπίῖαρ 
τς ἴλαί, ἀεπγίπρ ἹΠ- 
ροᾶ]1ηῦςβ απὰ πνοτ]ᾶ]γ 
Ἰπβίβ, πο εποα]ά το 
βορεσ]σ, τἱρηίοοπςδ]γ, 
απᾶ ροᾷ]γ, 1π ἴΠ]5 Ῥτο- 
Βοηῦ πνοχ]ᾶ; 13]οοκίπρ 
ΐοτ {Παῦ Ὀ]θβεεά Ἰονε, 
Ελιά πο ρ]οτίοαβ 3}- 
Ῥομτῖηπρ οἳ ἴλε ρτεαῦ 
ᾷοᾶ απᾶ οἳς βατίουσ 
Ἴεςιις5 ΟΕἨτ]ςύ; 14 ππο 
Εαπε Ἠϊπαεε]ξ {ος τς, 
{λαῖ Ἡε παὶβΏί τεᾶρεπα 
τ8 {τοπ αλ αμ]α1(σ, 
Ἀπᾶ Ῥατί{σ απῖο Ἠϊπαι- 
Βε]ξέα Ῥεοσ]ίατ Ῥεορ]θ, 
Ζεβ]οι5 οἱ ϱοοᾷ ποχκς. 
15 Τηεςε {πῖπρε 6εΡεαΕ, 
απᾶ εσποτῦ, αηᾶ τε- 
Ῥακο στα α]] βαἴμο- 
19γ. Τιεῦ πο ΠΙΒΏ ἆε- 

βρῖας 'μες, 

ΤΙ. Ῥπῖί ἴπετα ἵπ 
παϊπᾶ ἴο Ὀο εαο]εοῦ 
το Ῥγ]πεοϊρα]ϊ]ε5 απά 

ΠΡΟΣ τΤΙΤΟΝ. 11, ΠΠ. 
9 πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἓν καταστήµατι ἱερο- 

[ππε] αρεᾶ {[ποπαθς] ἵπ 1] ππωΏπες ἶπ ἀεροτιπεπῦ  α5 Ὀεσοπιθβ 

πρεπεῖς, μὴ διαβόλους, Ἰμὴϊ οἴνῳ πολλφ δεδουλωµένας, 
βαοτθᾶ οΏ68, ποῦ δἱΩπάςτςτβ, πο "Ίο "πνίπο πιαο]. αρπε]ατοᾶ, 

καλοδιδασκάλους, 4 ἵνα "σωφρονίζωσινϊ τὰς νέας 
{εποΏοτό οἱ ππαῦ 19 τ1βαί τιαῦ ΤἨΘΥ τααγ 5οποο]. 

φιλάνδρους εἶναι, Φιλοτέκνους, ὅ σώφρονας, 
Ίοτετς οἳ [1Πείχ] Ἡαξςραπᾶβ ἴο Ῥθ, Ίοτετβ ο [{ποῖτ] οπ]άτεπ, ἀῑδοχοεί, 

ἀγνάς, Ἀοἰκουρούς! ἀγαθάς, ὑποτασσομένας τοῖς.ἰδίοις ἀν- ϊ 2 ἵψ] ς 

ἴαθ γοανς [ποπαεπ] 

οἈαείθ, ΊΘΕΡΘΣΡ αἱ Ἡοπαθ, µΡοοᾶ, βα0]οοῦ το ἰπείχοπιπ Ἠδ- 

δράσιν, ἵνα μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ βλασφημῆται. ϐ Τοὺς 
Ῥαπᾶς, Όλα πο ἴπρθ υνοτᾶ οἱ ἀοᾶ τιαγ Ὀο ετ]] ϱρο]κεπ 08, Τπο 

νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν, Ἰ περὶ 
οπΏρες ᾖ[πεπ] 1π Ἠ]κο ΠΙΛΏΠΕΣ εχηοτί 1η 

πάντα σεαυτὸν παρεχόµενος τύπον καλῶν ἔργων, ἔν τῇ 
8Ἡ. ὑμίπρα ᾖ{ηἨγβε]ξ Πο]άϊπς {οι κα Ῥβίοετη οεροοά ποτκβ; 1 

διδασκαλίᾳ Ῥἀδιαφθορίαν, σεμνότητα, Ιάφθαρσίαν,! 8 λόγον 
ΤθαοβΙηπς πποοτταρίπςςς, Ετατ]ῦγ, ΙποοττιρίΙοἨ, ἌφροοσἩ 

ὑγιῆ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ-ἐξἐναντίας ἔντραπῃ. µμηδὲν 
α1βοαμᾶ, ποῦ {ο Ὀε οομάσεπιπθᾶ ; λαῦ ο πγἩο 15 ορροδεᾷ τααγ ὃο α5Παπιεᾶ, "ποιαίπς 

ἔχων περὶ ὑμῶν λέγεινὶ φαῦλον. 9 Δούλους Ἀλῑδίσις 
αηανίΏρ «οΟΠΟΘΕΙΠΙΠΡ Ἴγοα “Ίο ἴεαγ 3ρτ]]. Ῥοπάπεα Το ἴΠεὶχ οπἩ 

δεσπόταις! ὑποτάσσεσθαι, ἐν πᾶσιν εὐαρέσταυς εἶναι, μὴ 
τηβςίθτΒ το Ὀο 5αῇ]εοῦ, 1π ονετγύμῖπρ πο]]-ρ]ειθίπρ ο Ὀε, ποῦ 

ν ΄ 0 ᾿ [4 ” ιχ [4 ΄ - Ἱ 

ἀντιλέγοντας, 10 μὴ νοσφιζοµένους, ἀλλὰ Ἱπίστιν πᾶσαν 

το Ὦο ἀϊδοτοοί; 

9 οοπἰχαἀϊοιπρ ; ποῦ ρατ]οίἰπίπᾳ, νας αάε]Ιίν 3µ]] 

ἐνδεικνυμένους ἀγαθήν' ἵνα τὴν διδασκαλίαν τοῦ σωτῆρος 
αεμεπΙπρ ὁροοᾶ, τπαῦ Ίἴπο Μεβοπίηρ ΣΒηνῖους 

πὺμῶν! θεοῦ κοσμῶσιν ἐν πᾶσιν. 
10 Ἴγοις ἀοᾶ 1Πεγ τιαγ πάοτα ἵη αἲ] {πίηρς, Έοχ ἡ1Αρρεβτεᾶ 119 

χάρις τοῦ θεοῦ Σην σωτήριος πᾶσιν «ἀνθοώποις, 
Ἔρταςθ 30Ε “οᾶ ἈπηιοἩἃ οὐτίπρς Ἰ5α]να[ίοα 8δος 311 Φππεη, 

19 παιδεύουσα ἡμᾶς ἵνα ἀρνηήσάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς 
ἀπείταοίπς 8 Παί, Ἠατῖηρ ἀεπ]θᾶ ππροᾶμπθββ απά 

κοσμικὰς.ἐπιθυμίας, σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζή- 
πποσ]ά]γ ἀθβῖτεἙ, ἀϊξοτεεί]γ Απά τὶρἈίεοιβΙγ απᾶ ὮΛΡἱοπβΒ]γ πε 

σωµεν ἐἓν τῷ νῦν αἰῶνι, 198 προσδεχόµενοι τὴν µακαρίαν' 
5που]ᾶ το ἵπ {πο ρτοδοπύ ἆ8βε, ναι πρ {πο Ῥ]ε5βεᾶ. 

ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆ- 
Ἡορθ απᾶ αμρθησῖπβ ο ἴμοθ βΊ]οτγ βρτεαί “4οᾶ 5απᾶ ο το] 

ρος ἡμῶν Σ'Γησοῦ χοιστοῦρ! 14 ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, 
τῖοις 1ο Ἴοασ «εραις Ομτῖαή ΝΥἩΟ βΡΑγε Ἠϊπιδε] {1ος υ8, 

ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας, καὶ. καθαρίσγ 
τπαῖξ Το ταὶρΗύ τεάρεπα Ἡς Ἅἆτοπ β]]. 1πγ]οβ5πεςς, .απᾶ παὶραῦ ῬατίίΥ 

ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 15 Ταῦτα΄ 

11 ᾿Ἐπεφάνη.γὰρ ἡ 

Μο ΠΙπΙΒΕΙΕ Α Ῥεορ]θ Ῥεομ]ίας, πεβ]οι5 οΕβοοᾶ πογχα, Ἔμερο {μίπρα 

λάλει, καὶ παρακάλει, καὶ ἔλεγχε μετὰ πάσης ἐπιταγῆς. 
Βρεαξ, απᾶ εχλοχσῦ, Ἀπά οοητ]οῦ πα 89) οοπαπαδλιᾶ, | 

μηδείς σου περιφρονείτω. 
Νο ὅοπε 511εθ εί “ἀθβρίβο, 

Ι .] ΄ « ΄ 

ἐξουσίαις ὑποτάσ- 
το 9 

3 Ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς "καὶ 
Ῥιΐ 31Π 3ΤΘΠΙΕΠΙΏΌΙ8ΏΘΘ 11Ἠεπι ἍᾖΤΟΥμ]68 απᾶ {ἵο απἰλποτίθ]εῦ 

1 μηδὲ 1ΟΣ ΤΤΤΑ. 
ὮΏοη]ε ΤΤΤΤΑ. 

τὰις ἰδίοις 1. 

ο Ῥεαᾶ ἴο Ὀὲ ἀϊδοτεθῦ Τη α]] (Π1ἨΠρ5, τ. 
α --- ἀφθαρσίαν ΕΕΙΤΤΤΑΝΓ. 

{ πᾶσαν πίστιν ΙΤΊΤΑ. 
.-- ἡ (γεαᾷ σωτή. ὈτΙΏΡΙΩΡ Β8]ΥΘ{ΙΟΠ) ΗΤΤΑ. 7 χριστοῦ/ Ἰησοῦ τε. 

πι σωφρονίζουσιν ἴπεν 5οποο] τττα. η οἰκουργούς ΥΥΟΣΕΥ5 αἲ 
Ρ ἀφθορίαν Ἱποοχταρ{ίοὮ 1ΤΤεΕΑΝΥ. 

Σ λέγειν περὶ ἡμῶν (18) ΙΤΊτΑ ; περὶ ἡμῶν λέγειν ΑΝ. " δεσπό- 
ν - την νΠΙεὴ [15] ΌΤττΑνν. Ὁ ἡμῶν οξοισ ΒαΙττ. ἀπ. 

.-- καὶ υΤΤγΔὸ 



ΠΠ. τι τὸ βΒ, 
” ” - ε 

σεσθαι, πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἑτοίμους εἶναι, 
ραη]σοῦ, ᾖἵο Ῥο οὐθι[]θπῦ, "ο ὅθτετγ ἸΤνγοσ]ς δροοᾶ 3χοβᾶν  Ά1το7.ε, 

2 µηδένα ᾖβλασφημεῖν, ἁἀμάχους εἶναι, ἐπιεικεῖς, 
ἨἩΟΟΠθ Ἅᾖο 5Ρρθα]ς οτί] ος, ποῦ 3οοπίθπίίοιβ 1ο 3ο, [ζο Ῥε] µρεπῖ]ο, 

πᾶσαν ἔνδεικνυμένους "πρᾳότητα! πρὸς πάντας ἀνθρώπους. 
3911 ο Ὀλν τς ΠΠΕΘΚΠΘΡΕ8 ῄΊοπναχᾶς 8Η Ὢλθλ., 

Ὁ ἦμεν.γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι,  ἀπειθεῖς, πλανώ- 
Έου Ἴπνθιθ 3οπος 34ο πο Ἠπζλποιῦ Ιπτε]]ίρεπος, ἀἰδουεᾶ]επό, 186ἆ 

µενοι, δουλεύοντες ἐπιθυμίαις καὶ ἡδοναῖς ποικίλαις, ἓἔν κακίᾳ 
ΑΛΟΣΑΥ, Σεετίπρ τ1α5ΐς8 3απά "Ῥιεβδαχο Ἰναίοας, η πιβ]σθ 

Ν ΄ ΄ εἰ . - ΄ ο “/ υ 

καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί, μισοῦντες ἀλλήλους' 4 ὅτε-δὲ 
Απά ΘΗΤΥ Ἠν]πε, πανεξυ], Μαζίπς 0Ἠ0 απούἨετ, Βαῦ πΏεπ 

ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλανθρωπία ἐπεφάνη τοῦ.σωτῆρος.ἡμῶν 
ἴμο ἍἈΚἰπάπθε Ἅαπᾶ ἴπο ᾖΊοτο ο τλαπ 5αυρεαχεᾶ 108 Ίοιχ Ῥηνίουτ 

θεοῦ, ὅ οὐκ ἐξ ἔργων τῶν ἔν δικαιοσύνῃ δών! ἐποιήσαμεν 
“ᾳοᾷ, ποῦ Ὁγ ΙΟΣ π]ῖολ [πποχς] ἵπ τἰρΒίθοµβπΏοςς πΠῖοα 3Ρργαοϊϊσεᾶ 

ἡμεῖς, ἀλλὰ κατὰ: “τὸν αὐτοῦ.ἐλεον! ἔσωσεν ἡμᾶς, διὰ 
πο, Ῥαΐῦ αοσογάῖΏηρ ἴο Ἠ]8 ΠΙΘΙΟΥ Ἠα'ββγεᾶ τς, {πχοιρῃ [1π9] 

λουτροῦ ἁπαλιγγενεσίας! καὶ ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου, 
νγβΘΠΙΠΡ οἳ τεβεποσα6]οη απᾶ ΠΕΠΘΥΊἨΡ οἳ [πε] Ξβριτϊς "Ηο]γσ, 

ϐ οὗ ἐξέχεεν ἐφ᾽ ἡμᾶς πλουσίως διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ 
ὉυΏ]ο] Ἡοθ Ῥουχεᾶ ους οἳ Ἅᾖβ- ποπ  Ἱλητοιρ]ᾗ «εβιβ Οητὶρύ 

σωτῆρος ἡμῶν' 7.ἵνα δικαιωθέντες τῇ.ἐκείνου-χάριτι, κληρο- 
ΟΥ ΒΕΤΙΟΙΣ; αλαῦ Πανίπρ Όεθη 1αβι]βεᾶ Όγ Πἱ5 ρταος, Ἠθίτβ 

γόμυι "γενώμεθαὶ κατ᾽ ἐλπίδα ζωῆς ΄ αἰωνίου. 
πο 5Που]ά Ῥεσοοπιθ βοοοχᾶῖπρ ὕο [πε] ΊἩορο οἳ 19 εἴετπα]. 

8 Πιστὸ ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε δια- 6) ρ 
Ἑα μα {1 [15] ἴἨο πποτᾶ, απᾶ οοποθιπἰπρ ὑΠεςοιυμίπρα 1 ἀεβῖτο Ἅπεθ ἴο 

βεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι 
ΒΕὔγΏλ ΑΙΟΠΡΙΨ, λα ηΑΥ Τέλλο 9οητθ 13ροοᾶ 13ψοσκς "4ο 1.09 11 {οστά 131 

ο οἱ πεπιστευκότες 'τῷ! θεῷ. ταῦτά ἐστιν ἔτὰ! καλὰ καὶ 
α/Πον Ἅπνπο 3Ἠατο “ρε]ιογεᾶ δᾳοᾶ. ΤΠεςο ὑμῖηπρς 4τθ Ροοᾶ απᾶ 
μρ ’ - 3 ΄ Ν ο . μ / μ 

ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις' 9 μωρὰς.δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλο- 
Ῥτοβίαυ]θ Μο πιθη ; Ῥαῦ {οο]α  αερῖ]οπς απᾶ Ρεπεβ]ο- 

γίας καὶ Ἀέρεις' καὶ μάχὰς νομικὰς περιϊΐστασο᾽ εἰσὶν 
Εἷε6 απᾶ Αἴτίξει Επᾶ οοπῦεηῦίοης αροιῦ [1πε] 1.1 5ἴαπα α]οοξ {τοπι;ἴμου 3319 

γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ µάταιοι. 10 Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ 
[1ος ππρεοβίαρΙο . απᾶ παῖη. Α. βοοῦαγ]8Ώ 1ΩΛΏ. ΒΤῦΕΥ 

µίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέ- 
! 0ΟΠθ απᾶ κα βεοοπᾶ βαπιοπίβίοπ τε]θοῦ, ποπΙηρ ἐπαῦ 18 

στραπται ὁ τοιοῦτος,- καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. 
Ῥετνετθεᾶ ΒΗ6Π α 016, «Επᾶ εἶτπα, Ῥεϊῖπρ 9ε]Ε-οαπάρπηπεᾶ, 

19 Όταν πέµψω ᾿Αρτεμᾶν πρός σε ἢ Τυχικόν, σπούδα- 
Ὕήπεπ 1 ΑΠα]] βεπᾶ Ατίοεπιςς ο ᾖΊμεο, ος Τγομῖοιβ, Ῥο αἁἲ]ἰ- 

σον ἐλθεῖν πρός µε εἰς Νικόπολιν' ἐκεῖγὰρ κἐκρικα 
Ρεπί Το οοπιθ ἴο) πιο ἵο Ἰ]σορο]!ς; 2οχ Ἠοτο »Τ Ώατο ἀθο]ᾶεᾶ 

΄ ” . 9 ΔΝ 1 η Ἱ] 

παραχειµάσαι. 18 Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ "Απολλώ! σπου- 
Το π]ηίας, Ζεη8β ᾖἴπθ ἍΊβπγες απᾶ Άγρο]]ος ἁ]]- 

δαίως πρόπεµψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς Ἁλείπῃ.ὶ 14 µαν- 
ρευτ]ν 5εύ {ογπητᾶ, αμαν ποϊμίπρ ᾖὕο ἴἨεπι ΤΙΑΥ Ῥθ Ἰλοκίπς; 2]εῦ 

θανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι 
51εαση. ἀβΏᾶ “α]εο 5οατΒ χοροοᾷ 3Ίγοτκς 56ο 70ε ΞΕογγγατᾶ ϊπ 

εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα µμὴ.ὦσιν ἄκαρποι. 16 Ασ- 
ΣΟΥ ΤΏΘΟΘΕΞΑΙΥ ππαπῖς, ἴλαδῦ ἴπευν τιβΥ ποῦ Ὀο υαπεγαἑ{υ]. 5ος 
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ΦΟύ/6Υ8, {ο ο8εΥ πωλρ]5- 
Ἰχηῖθς, ἵο Ὦο γοπάγ Το 
ΕΥΕΙΣΥ βοοᾷ ννοχ]ς, 2 {ο 
Βροα]ς ετΙ] οἱ Ἡο ΠΙΛΗ, 
3ο Ὦο πο Ὦχασ]οϐ, δέ 
Ροπ!]θ, επθινῖηρ α]] 
ΙΩΘΘΊΓΠΘΒΒΊ1ἨΏ{Ο ΑΙ1ΠΙΘΗ. 
3 Ἐοχ ν/ε οπσρε]τες α]- 
ΒΟ 3ΤΠΕΙθ ΒδΟΠΙΕΤΙΤΙΘΒ 
2οο]16Ἡ, ἀἱβορεα[εηῦ, 
ἀεσαεῖγοᾶ, εοτνίπρ ἆ- 
Νετβ ]αβίς απᾶ Ῥ]οαμ- 
ΦΕΒ, Ἰϊν{πρ 1η τηβ]1σο 
απᾶ εΠΥΣ, Ὠβίεξα], απ 
Ἠρίϊηπρ ϱ9Πθ ΑΠΟΙΠΟΣ. 
4 Ῥαΐ6 αξίοι ἴπαῦ πο 
ΙΙΠᾷΠεδΕ απᾶ Ίοτο ο 
αοᾶ οἳχ ΒανΙοΙσ ἴο- 
πι ΤηΛΏ αρρεατοᾶ, 
ὃ ποῦ Ὁγ ποχ]κ οξ 
τἰβΏίθοιισπθξβς ΤνΠΙοἩ 
Ὑ/ο Ὠανο ἄοπε, Ῥπΐ «ο- 
οοτάϊπρ ο Ἠ]ψδ ΤΩΕΤΟΥ 
Ἡο εανοᾶ β, Ὦν ἴπο 
πνβδηῖηρ οἳ ΤΕεΡΕΠΟΙΑ- 
3ΊΟΏ, απᾶ τεπεπῖηρ 
οξ ἴπο Ἠο]σ αΠοςί; 
6 π]Πῖο]Ὦ ο βΠ6ά οἩ τις 
ΑὈαπάαμπτΙγ τ{ητοτρῃ. 
Ίεεας ΟΩητὶςῦ ουχ 58- 
νίοασ;, 7 ἴπαῦ δεῖπς 
Παοθὶιβεᾶ Ὦγ Ἠϊς ρταςθ, 
πνθ αποπ]ᾶ Το τηκᾶθ 
Ἠεῖχβ αοοοχᾶῖτηρ ἴο 1ηπθ 
ὭἌορε οἳ εἴεσπα] 1149, 
8 105 ἴδα Εβ1{πξα] καγ- 
1ἨΡ, ΕπΠᾶ ἴηΏοςε 1ΠίπρΒ 
1 νν]]] {λαί ἔποι αΒῖττα 
οοπείαπ!]γ, ἔλαί 4ΠενΥ 
πυλῖο] Ἠωτο ΤῬε]ϊίετεᾶ 
1η ἀοά πα]ρῃέ ὃρ ο8Το- 
Σα] ἴο παπ]ηἑαῖπ ροοᾶ 
πποτκς. Τ]εςο {ΠΙπρΒ 
8τθ Ροοά απᾶ ρτοβίαΡ]θ 
ππῖο ΤηΕΠ. 9 Βυΐτ α- 
γοῖᾶ Ξοο]ϊ5Ἡ αεβίίοπς, 
81ᾷ ΡεΠοα]οΡΙε5, απᾶ 
οοπζεηἰῖομς, απ ϱσ!τ- 
1πρ8 αὐοιῦ {πο Ίασ: 
Χο: ᾖἴπεν 3τθ τπηῃ- 
Φτοβύαρ]θ απᾶ ναϊη, 
10 Α ποπ ἴΠαῦ 56 απ 
Ἠετεί]ε]ς αξίογ 1πε Πτεῦ 
Απάᾶ 58οοπΏᾶ αἀπιοπ]βίοπ. 
τε]εοῦ; 1] ἸΚποπῖπρ 
τλαῦ Το ἐλαῖ ἶ5 5τιοὮ ἵπ 
ΕαὈγετίεᾶ, απᾶ αἶπ- 
ποῦἩ, Ώ6ΙΏβ οοπᾶεπαπθά 
οἳ Ἠϊπιεε]{, 

12 ποπ ΤΕΠΑ]] παπά. 
ΑΤΡΕΠΙΒΒ υπίο {μοε, ος 
Ἐγολπῖοας, ο ἄἱλ]ρεπε 
ο Ο6ΟΠΙ6 Ἀπῖίο Ἠθ {ο 
ἹΝἀοορο]ϊς: {ος 1 Ἠβνθ 
ἀαίεγπαϊπεᾶ Ίπετο 1ο 
ν/ϊηίεχ, 19 Βτίηπρ ᾖ79- 
Ώβς5 ΤἴΠθ Ίαννγετ απᾶ 
ΑΡρο]]ος οἩη {Πεῖσ 1ο1γ- 
πεγ ἀλρεπ{Ιψ, πας 
Ὡηοίληῖηπρ Ὀο παπθῖηπς 
ππτο Ίπεπι. 14 Απᾶ 
166 οἳτβ αἷςο Ίθαγη ἴο 
πηβΙη{αΙη ροοᾷ Ἱνοτ]κ 
ΣΟΥ ΤΘΟΕΕΡΑΣΥ µ5ες, έλα 
ΤΏαΥ ο ποῖ απ έτα τξα]. 
15 ΑΙΙ ἴπαῦ ἀτο στ 

ο τὸ αὐτοῦ ἔλεος ΙΤΊτΑ ΥΓ. 
6 --- τὰ ὈΤΊτΑΤΙ. 

5 ἃ ΤΤΤΤΑ. 5 πραύτητα ΤΤΤΓΑ, 
{--- τῷ ΙΤΊτΑΥΥ. 5 γενηθῶμεν ΤΤΤτΑΤΥ. 

λὼν Τ. κ λίπη τ, 
 έριν φὐχ]{ο τ. 

4 παλινγενεσίας Τ. 

1 Απολ- 
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χηθ εα]πῖο ἐποθῬ. τεοί 
1λἈθηα ἴλαῦ 1ογο 5 1η 
ΤἈο ΕΑἰίΠ, Έχασο ὅὂε 
πια τοι α]], ΑπΙΕΠ, 

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝ ΑΙ 

ἐμοῦ πάντες. ἄσπασαί τοὺς Φι- 
Ἰηθ 

πάζονταίἰ σε οἱ μετ 
αα]]., Βα]αίθ Ἅᾖ1ποβο πἩο 1αἱθ 8,10 "4ποςρ "ση 

λοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις µμετὰ πάντων ὑμῶν. 
Ίονθ ος .Ἡπ 116] «15Η. ἄταορ (06) σα 111 σοι. 
Ιάμην Ὁ ἁμήν. 
πιο, 

πττρὸφῳ Τίτο», τῆς Κρητῶν ἐκκλησίας πρῶτον ἐπί- 

--α 

Ἔο Τήιπς “οξ 5019 Ἰοξ [5016] "Οτοίαπα “πβκεπαὈ]σ Αβχεί . 3οτοι- 

σκοπον χειροτονηθέντα, ἐγράφη ἀπὸ Νικοπόλεως τῆς Μακε- 
εθοσ ω 10ΠΟΡΘΗ. σιχϊοῦοι  ἆΈτοπι ἨἈὶοορο]ί οἱ Μαῤθε 

δονίας.] 
Φοπ]ς, 

Ἡ ΠΡΟΣ. ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ. 
ΤΗΕ 

ΡΑΤΙΤ,, α΄ Ῥχίβοπος οἳ 
Φεδας ϱἨχίςζ, ανά Τί- . 
πιοίΏγ” οι Ὀχοίπες, 
μπῖο .Ῥηϊ]θπαιου ου 
ἄεατ]γ Ἰο]ογεά, απά 
Σε]Ισπ]αροιχετ, 2 απᾶ 
Το ού Ῥε]οτοᾶ ΑΡρΗΙΑ, 
απᾶ Ατοπίρρας οι 
Σθἱ]ουγ«ο]ᾶϊες, απᾶ ἴο 
Τηθ ολυτοα ́  ἵπ τσ 
Ἠοιςθ: 3 ἄχασθ ἴογοτ, 
Ὠπά Ῥθαςθ, Στο αοά 
ος Επίπθς απᾶ ᾖ1λθ 
Τιοτᾶ 5ε5ας ΟἨσί5ῦ, 

41 ἴλαηπκ πιγ αοᾶ, 
ΠιλΙπρ Ἡπεπῦῖοη οξ 
ἔπεο αἶπ'αγσα ἵη ΤΙΥ 
Ῥταγ6τς, 5 Πθατίηςσ οξ 
ἨΠΥΣ οσο απά 2ΣΑ1{Π, 
συΏ]οὮ ἴποια Ἠαεί ἴο- 
πυβχᾶ "πο Τιοτᾶ οὧε- 
848, Ἀπᾶ τονατά α]] 
βαϊπίδ; 6 ἵἨππῦ ἴλπο 
οοπιπιαπ]σοβΏΊοἨ οἳ ΤΗΥ 
ΣΠΙΙἩ Τα8Υ Όεσοπιθ ϱξ- 
ΣοοῦικΙ ὃν 1πθ αο- 
Ἐπον]εᾶρΙηρ οἳ 6νοιγ 
ροοᾶ ὕπῖηπρ πνΠΙοἩ 18 1π 
οι Ἱπ ΟἨτῖςθύ Ζ65ᾳ5, 
Έοχ πθ Ἠατο ρτεβῦ 

1ογ απᾶ οοηςο]α/1οη 1π. 
ΤΏΣ οτε, Ῥεσπαςο {ηθ 
Ῥουγε]ς οἳ 1πθ' ββ]πίβ 

: Ἀπθ χεξτεςηθᾶ Ὦγ ἴπεο, 
Ῥχοίμος, 

8 ἸΓποτείοτα, ἐποιρἩ. 
1 πσηύ ᾖὍθ παιποἩἈ 
Ῥο]ᾶ ἵη Ολτὶςῦ ο επ- 
1οῖπ ἴπθρ λΠαῦ πνἩΙοἩ. 
18 οοπγεπϊςηῦ, 9 τοῦ 
ΣΟΥ 1976) 88ο 1 ταίἩεχς 
ΌεεεεσἩ {ᾖ6ε,Ὀεῖηρ 5ο 
ΒΏ ΟπΠο 456 Ῥαν] {πο 
αροᾶ, αηᾶ ἩοΥ 4ἱ5ο 
8 ΛΡΕΓΙΦσΠΘΕ οἱ ὄεδας 
Οπχ]5ς, 10 1 ῬοεεεοΒ 
ΤἨ9ο {ος ΠΙΥ 60η Όπο- 

“ΤΟ 

'πατρὸς ἡμῶν καὶ 

ΣΡΗΙΤΕΜΟΝ ΣΕΡΙΡΤΤΕ 30Ε 3ΡΑΌ1,, . 

ΠΑΥΛΟΣ δέσµιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, 
Ῥαπ], Ῥτίδοπες οἱ ΟἨτὶθ ἍαθθαἽβ, απᾶ Τιπιοίποαβ πο Ὥ᾿Ὀτοίμος, 

Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ-ἡμῶν, 9 καὶ ᾿Απϕίᾳ τῇ 
Το Ἐλί]επιοπ ἴἨθ. Ῥε]ογεὰᾶ απᾶ ους ΓΕ]]1οη/-/ΟΓΚαΣ, Ἀπᾶ {ἵο Αρρηία 119 

δἀγαπητῇ,! καὶ ᾿Αρχίππῳ τῷ. συστρατιώτῃ! ἡμῶν, καὶ τῷ 
Ῥε]οτοᾶ, Απά ᾖἵο ΑποπΙρρΙΒ οας 2611οπγ-εο]άϊῖος, Απᾶ το 119 

κατ οἶκόν.σου ἐκκλησίᾳ' Ὁ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ 
απ 3Η Ὥοιςθ ᾖλ8β88ποΏ]7: 6τασθ ο σοι απᾶ: 68ο. Ίτοπι ἄοᾶ 

” - ν ἀ 

κυρίου Ἰησοῦ χριστοῦ." 
ουσ Εαΐμεσ Απᾶ [1πθ] Τιοτᾶ.- οΌεδας «Οπτῖςῦ, 

4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ.μου, πάντοτε µνείαν σου ποιούµενος 
1 (παπ]ς τηγ ἀοᾶ, Άντα ἸπεηπδΙοη ΟΕ ἴπερ πηθκῖηπρ 

ἐπὶ τῶν προσευχῶν.μου, ὃ ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν 
η ΤΑΥ ΡΓΑΥΕΙΑΒ, : Ἠεατίης οἳ {αγ 1οτο βπᾶ 

πίστιν ἣν ᾖἔχεις ' πρὸς! τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάν- 
4ΑΙΤΏ ' πΠῖοἃ ἴποια Ἠαδὺ ᾖοπατᾶβ {πθ Τιοτά 26818, ᾿ απᾶ {οπβτᾶς α] 

τας τοὺς ἁγίους, 6 ὅπως ἡ κοινωνία τῆς.πίστεώς-σου ἐνεργὴς 
πο ἍΒἱΠίΒ, 6ο ὕπαῦ ἴμο {ε]]οπ5βίρ ο ἴγ Σα1{Ἡ εβΠο]εηῦ 

γένηται ἔν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ ετοῦϊ ἐν 
ΣΩΑΥ Ώεοοπαο ἵπ [1Ἡθ] ποκπον]εᾶάρτιεπί οἳ 6πεσγ μΡοοᾶ [Ἡϊπρ] τυ]]οὰ [15] ἰπ. 
εὐμῖνὶ εἰ ὸν 5 ὔν.ὶ 7 Ἁγάριν" νο ἃ λλὴνι μῖν' εἰς χριστον5 ]ησοῦν. χαριν γὰρ ᾿ἔχομεν πολλὴν 
οι ἰοπατᾶς Οητὶςὲ 108118, ΣΤΠΑΠΙςΕα]πθς8 4ος Ἅπθ Ἠανο “ρτουῦ 

καὶ παράκλησιν ἐπὶ Ὥτῇ.ἀγάπφ-σου, ὅτι Τὰ σπλάγχνα 
βμᾶ εποουιχαρεπιεπύ Ὦγ οεσβδίοηπ ος 3Ἠγ 1οτο, Ῥεοβαςθ 1μθ Ῥοποἱς : 

τῶν ἁγίων ἀναπέπανται "διὰ σοῦ, ἀδελφέ. 
οξ ἴμο αβἰηῦ Ίατε Ῥεεπ τοξγοςλεᾶ Ὁγ μεθ, Ὀτοίμος. 

8 Διὸ πολλὴν ἔν χριστῷ παῤῥησίαν, ἔχων ἐπιτάσσειν σοι 
ΓἨθτΘέΟΙΕ6 ΤΙΠΟἨι π ὀομτὶςῦ 1ηο]άπεβΒ ἹἨανίππ ο οτᾶςς Ἅᾖ1ποῬ 

τὸ  ἀνῆκον, 9Ὁ διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον: παρακαλῶ' 
πιπαῖ [15] Ὀεοοπαίηρ, 2ος {πο 88] ο 1οτο 5 παῦπες 1 εχλοτῦ, 

Δ « ” Ξ ΄ κι ῃ ; 
τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος Ἠπρεσβύτης, νυνὶ.δὲ καὶ δέσµιος 
ΒΠΟΠ 8 0π6 ὈῬεῖηρ 5 Ῥαα] ΄ [ἴπε] Ἀβοᾶ, Απᾶ πουν; 85ο ΡΕΙΡΟΠΘΣ 

τέκνου, ὃν Ν'Τησοῦ χριστοῦ"! 10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ 
ομ]]ᾶ, ποσα οἱ ζεβας Ομτὶαῦ, 1 εχἹοχῦ Ἅᾖπερ Τος 1ωΥ 

ἔσυνσ- ΤΤΊτΑ. 

Ἀ χαρὰν ΙΟΥ ΕΟΙΤΊΣΑΥΙ. 

1 --- ἁμήν ο[υ]τττΑνν. ; ς 
:5 -- τοῦ Αποστόλου ἴμο Αροβί]θ Ε; Πρὸς Φιλήμονα ΙΤΊΑΥΥ. 

ἆ εἰς ΠΤΤΑ.. 

τα ---- ζ]νθ ειδογἡμέέοη. αυτ; Πρὸς Τίτον ΤτΑ. 
5 ἀδελφῇ 5ἱ686Υ 1ΤΤτΑ, 
Ε---᾿Ιηόοῦν ιστι[α]. 9 --- τοῦ Όστ. {ἡμῖν Ἡ5 αττΑν’. 

Κ χριστοῦ Ἰησοῦ ΠΤΤΓΑ, 1 πολλὴν ἔσχον 1 Ὠαᾶ ριθαῦ ΕΤΊΤΑΥ. 



ΡΗΙΙΕΜΟΝ. 

ἐγέννησα ἓν τοῖς δεσμοῖς Ίμου,ὶ Ὀνήσιμον, 11 τὸν ποτέ σοι 
1 Ἡερος ᾗἵἹπ 3ρῬοπᾶς αγ, σε, οπο0ϱ {Το ἐπεθ 

ἄχρηστον. νυνὶ.δὲ 3 σοι καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, ὃν ἀνέπεμ- 
Ἡηβεγγ]οθαῦ]θ, Ῥαέ που ᾖ{ἴοί]μεθ απᾶ Ίοππθ βεγγίσεαρ]θ: οτι 1 ϱοπ6 

ψαν" 19 υσὺ δὲ αὐτόν, Ῥτουτέστιν! τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, 
Ἐασ]ς Γίο {πεε]: Ῥαϊςίποι ἍἨίυι, (παῦ 1, πα παρ 

Απροσλαβοῦ"! 19 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, 
χεοθἰτθ : πῃοπι ΤΙ πνΒ ο πν ατα τηγ5ε]Ε 1ο Κοερ, 

ἵνα ὑπὲρ σοῦ τδιακονῇ μοιὶ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου" 
1μπῦ {4ος {πο Ἡο πιὶρ]ηε 5εΓΤθ π1πθ ἀπ ἴπθ ΤῬοπάςβ ο {πο ρ]αά πε» 

14 χωρὶς.δὲ τῆς σῆο γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ 
Ῥαῦ αρωσί ΣΤΟΠ {πγ πιϊπά Ῥοίπναςι, 1 π]ςδπεᾶ 1ο ἆο, 1πβῦ ποῦ 

ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν.ισου ᾖ, ἀλλὰ κατὰ ἐκούσιον. 
88 οἳ ποοεβδΙ{γ {Ηγ ϱοοᾶ πηὶραῦ ος, Ῥαῦ οἳ πΙ]]Ιησπεςε: 

1 τάχα.γὰρ διὰ τοῦτο ἔχωρίσθη πρὸς ὥραν, 
2ος ρογηΏαρς Ῥεσααςο οἱ ΠΒ 

ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς' 
επαῦ οεἰθτπα]]ὺ ἩἨΐπι ἴποι πιὶρΗιοςί Ροβ88Β8; 

ἀλλ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, 
Πο ττη πυοτθ α ΏοπάπαβἨϐ, α ὈτοίΠος Ὀθ]οτοᾶ, πομν {ο τας, 

πόσφ.δὲ μᾶλλόν συι καὶ ἔν  σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ; 
Επά Ἠοὶν ΠΙΙΟἩ ἍταΐἨΘΕΣΓ {ο ἴπερ Ῥοῦμ 1η Εεπο] Πθομ απάᾶ Ἰπ[ίπε] Τιοτὰ 2 

17 εἰ οὖν "ἐμὲὶ ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς 
18 {πεχεξοχθ ιο Ίἴποι Πο]άεδὺ α πανπ τεσεῖτθ Ἠΐπα 858 

ἐμέ' 18είδέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ.τἐλλόγει." 
Ί1θ; Ῥαϊ 1 αηγ{Πίηρ Το πυτοπρεᾶ ἰπερ, ΟΣ , 0Π65, πῃμῖς ριῇῦίοπαγασσοαπῖ, 

19 ἐ ο Παἵλος ἔγραψα τῇ.ἐμῇ τκχειρί, ἐγὼ ἀποτίσω' ἵνα 
Έει] Ὑτοῖε [15] πια ων [οσα] παπά. Ι πυῖ]τεραγ;: ἴπαῦ 

μὴ. ο σοι ὅτι καὶ σεαυτόν µοι προσοφείλεις. 320 Ναί, 
1 πιαγ ποῦ ασ το ἴπερ Πιαῦ ΘΥεηΏ {ηγοε]ξ ᾖἵο πιο ἴποι οπυοβῦ 41ο, χΧεα, 

ἀδελφέ, ἐγώ σου  ὀναίμην ἓν  κυρίῳ' ἀνάπαυσόν µου 
Ὁτοίμεσ, 3] 3οξ "υπερ 1παπΥ Ὠπτο ΡτοΠί ἵπι [Πο] Τιοτᾶ: χαξτεδΏ. πι 

τὰ σπλάγχνα ἔν  Ὑκυρίῳ.ὶ 91 πεποιθὼς τῷ-ὑπακοφ-σου 

Ἡθ πας δερατα{εᾶ Εέτοτα, τοι Σο 

16 οὐκέτι ὧς δοῦλον, 
Ὦο Ι0ΠΡΘΓ 48 ο 

Ἀ 11π16, 

Ὦούγε]8 1π ΠΤπο] Τιοτᾶ. δοινρ Ῥοχ5υθᾶεά οἳ ἍὉΗγ ορεάῖεπσθ 

ἔγραψά σοι; εἰξὼο ὅτι καὶ ὑπὲρ Σδὶ λέγω µποιήσεις. 
Ί πχοῖς {ο ἴλεε, Ἱεποπνίησ ἴπαβξ ΘΥγεηπ αὔοτο π]αί Τ1η87 5αγ ἴλοι τν1]ὲ ἄο, 

329 "Αμα.δὲ καὶ ἑτοίμαζε µοι ζενίαν' ἐλπίζω.γὰρ ὅτι διὰ 
Ῥαῦ π]νμα] αἷξεο ὮῬχορατε πη ϐ Ιοάρίπρ; Ἅ1ο0ς1 ορ Ἅᾖ{ἴπαί {μχγους]. 

τῶν προσευχῶν.ὑμῶν χαρισθήσοµαι ὑμῖν. 99 7 Ασπάζονταί! 
". ψοιτ ρΓαγετ6 1 5Ώπ]] Ὃε ρταπ[εᾶ {ο ον α5σρ]πίθ 

σε ᾿Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχµάλωτός μου ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, 
1μεθ 'ΕΒραρητας 3Εε]1ονν-ΡεΙδοΠεΣ αν -π ᾖοοΟητῖεῃ δῇεδας; 

24 Μάρκος, ᾿Αρίσταρχος, «Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί-µου. 
ΊΜατ]ς, 5Ατίδίατολιις ΣΌεπιας, αοΤκα, ἆπην "386110ΥΓ-ΥΓΟΥΙςΕΙΡ. ι Α ή 

25 ἡ χάρις τοῦ.κυρίου. "ἡμῶν! Ἰησοῦ Χριστοῦ  µμετὰ τοῦ 
πο µρταςθ οξ ουσ Γιοχᾶ {ο5α5 Ομτῖδ ᾖΓο] ντα 

πνεύματου.ὑμῶν. "ἀμήν.! 
σουτ ορῖσῖ6, ΑΠΙΟΠ, 

“πρὸς Φιλήμονα ἐγράφη ἀπὸ Ῥώμης, διὰ ᾿Ονησίµου 
ο ΤΗ]οπο) ντ είοιη  ἆΈτνοπι ΈῬοιπο, ου Οποβίτηιβ 

Ιοίκετου.! 
Α 5εγναηΏῖ, 

δο0 
ΒΙΠΙ18, Ὅποπι Τ Ἠατε 
Ῥεροίίοτ ἵπ πι Ῥομάβι 
11 νΥμ]σ]ι ἵπ Όἶπιο Ῥρηςί, 
Ίπης ἴο ἴποῬ ππρτοβῦ- 
αδΙο, Ὀμίξ Ώου Ῥχγοβί- 
βὐ]ο {ο ἴμθῬ απᾶ {οπιο: 
19 ποια 1 Ὠαπνο ϱοπῦ 
αβαῖη: Ίποα ΤΠεχθξοχθ 
χοσεῖνο Ἠϊπι, ἴλαῦ ς, 
ΊηΠθ ΟΝΏ Ῥοψε]ς: 
18 τνποπα 1 που]ᾶ Ἠατο 
πεϊβϊπεὰ ία πε, 
ἐπαῦ ἵπ 117 πτεπᾶ Ἠό 
πηρΏ{ Άπγο πα]π]ςτετοᾶ 
Ἁππίο τηθ ἵπ πο νομάβ 
οἱ ἴἩο ροβΡρε]: 1 Όιξ 
πιποις ᾖτΤἩπψ παϊπᾶ 
ποι]ᾶ Τ ἄο ποϊλῖηρ; 
πα ἵἩγ Ῥεπεβί εποιι]ά 
πιοῦ Ὦθ 88 16 πνετο οξ 
πιθοθδεΙ{γ, Ὀυαῦ πν]]]Ιπρ- 
17. 15 Ἐοχ Ῥεγ]μαρ Ὦθ 
'Πεχεξοχθ ἀερατίεά {ος 
8. ΒΕΙΣΟΠ, Τπαῦ ἴποι 
βποι]ᾶρςί τεοεῖγο Ἠῖπι 
ΣΟΥ ΘΤΕΣ; 16 ποῦ πο 
88 Α 5εγταπῇ, Ῥυς α- 
Ῥογο Α 5οΓγβΠ8, α Ώτο- 
νπεχ Ῥε]ογτεᾶ, 5ρεεῖα]]γ 
{ο Ώα, Ὀιπιό Ἠοτ/ τισ. 

Σ ΊΠΟΤΘ ππῖο ἐλεε, ῬοίΏ 
1π ἔπε ΒεςὮ, αι Ίπ ἴ]ιθ 
Τιοτᾶῦ 171Εἱποι σου Ώ 
1ηθ ΤΠΕΓΕΓΟΤΘΕ ΡηΤΊπεΣ, 
περεῖγε Ἠϊπι α5 ΏιΥςε]ξ. 
18 ΤΕ Ἠοθ’ ἨαίἩ πυχοιρεᾶ 
.μεθ, ου οπείη 1λεε 
οαβΒί, ρυῦ ἴπαῦ οἩἳ 
1ΠΊΠθΘ αοοοαπῖς 19 Τ 
Ῥαα] Ἠανο στ] ίοτ {έ 
πηΙΏ Πιῖηθ ΟΦ Ὠαπᾶ, 
1 τη] τερας {ὲ: α]ρεῖό 
1 ἆο ποί ΒΑΥ ἴο ἴπεθ 
Ἠοπ ἴποι οπγοδῦ ππτο 
πηθ 61εηπ ΊἴΠῖηπο ΟΝΠ 
56]1{ Ῥεδίᾶες. 20 Χεα, 
Ὀτοῖμος, 1εῦ το Ἠανο 
1ού ος {περ Ίπ ἴπθ 
Τιοτᾶ: τεξτοξ] ταγ Ῥουν- 
εἰδῖτπ {πε Τιοτᾶ. 41 Ἠαν- 
1πρ οοπβάθπος 1π ΤἨγ 
οῬθᾶῖοπορ Τ πτοίθ ἩΠ- 
Ἔο ἴπεε, Κποπῖπρ ἰπας 
ἴποι π]6 αἰ5ο ἆο ΠιοΓθ 
παω 1 αγ. 22 Ῥυο 
πο] Ῥτεραϊθ πιο α]- 
6ο 4 Ἰοᾶρίηπρ: Τοντ Τ 
Ίταςύ ια {Πτοαβα 
γψοισ ΡΓΑΤεΤΕΘ ΙΤ 5Η] 
ο ρῖτεηπ αἨπίο Του. 
23 ΤηοτῬ βα]ιίθ ἴποθρ 
ἨἩραρητας, ΤΙΣ 4{ε]]οἵ- 
Ῥτίσοπες Ἱπ ΟἨτ]ςῦ ᾖε- 
Βυ5» 24 ἨΜατουβ, Ατίς- 
{ΑΥΟΠΠ5, Ώση]ηβ, Π1ςσλ5, 
πΙΥ Σε]]οπγ]αβουχθσα. 
20 ἨἩηοθ ρτασθ οἳ ουσ 
1ιογᾶ «δεις ΟἨτὶϱῦ ὁ9 
πτἩ ους ερἰσϊν, Ας 
ΤΗ. 

τα -- καὶ 4159. 
8--- ΠΑΛΗ ΗΤΤΑ. 

5 ἐλλόγα ΕΤΊΤΑ. 

Ἱ -µου ΤΤΊτΑ. 
5 τοῦτ ἔστιν ο. 
ἔ µε ΑΙΤΤΥΑΥΓ. 

Ἡ -|- σοι ἴο ἴΏεε ττττατγ. 

χριστῷ Οµ150 οΤΊτΑΥΓ. 

ΟΓ {Πο Τοχᾶ) ». Ἅ-ᾱ--- ἁμήν αΕΤΤΙΑΥΓ. 

Σ µοι διακονῇῃ. ΦΤΊτΑΥΨ. 
ο --- σὺ δὲ Ι1ΊτΑ. 

5 ἀλλὰ τΤττ. 

τὰ ἴπο επ]πρς πημΙον ΕΤΤΤΑ. 
5 ἀσπάζεταί (γεαᾷ Ὥραρβτας ΠΙΥ νο, -ΡΙΙΡΟΏΕΣ 5ο]ιι{ες {Ώες) στττΑτν. ---ἡμὼν (γεαᾶ 

Ὁ ε--- ιό διεδογἡρέίοη ΟΙΤΤΥ; Πρὸς Φιλήμονα ΤτΑ. 



Ἡ ΠΡΟΣ 
ΗΕ “Το 

ΦοῦῬ, πΊο αἲ εππᾶσγ 
εἶπιος Απᾶ Ιπ ἀἱτεγβ 
ΙΛΑΏΠΘΥ5 ΒΡΑΙΚΟ ἵπ {ἶπαθ 
αθὺ υπίο ἴπο Σπΐ1ιοσ6 
 Τ1θ Ρτορμεί, 2 ἨβίἩ 

4π πες ]α5ῦ ἆατς 
ΒΡρο]κοπ απ{ο τς Ὦγ 5 
Βομ, πλοπι Ἡθ Ἠπίπ 
αρροϊπίεα Ἰεῖτ οἱ αἲ] 
Τπ]ηωσα, Ὁσ Ἱνποπα Α]5ο 
Ἡθ 1ηπᾷς ἔπο πνοσ]άς; 
Ἀπυπο είπα Τε Ὀτϊρλί- 
1ιθβς οἳ ἠΠῖ5 ΡΊΟΤΥ, πιᾶ 
Το οχβτεςςΊΊπασε οΓι]5 
Ῥεσσοπ, απᾶ αρπο]όίπς 
α]] λΐπσς Ὦγ πο ποτά 
οἱ Ἠἱ5 ρΟ)Υ6Σ, πετ Ἰθ 
Ίαᾶ Ὁσ Ἠἰπιδεθ]{ Ῥιχροᾶ 
οἵιχ 5ΙΠ5, 5αῦὐ ἀοινη οἩἳ 
ἔπο τὶρπι Ἠαππᾶ ο 
{πο Μα]ενῦγ οἳ Ἠ]σἩ ; 
4 Ὀεῖης 1η498ΟΤΑΠΟἨ 
Ῥεϊτες Παπ {πε απσο]ς, 
88 Ὦο ἨηίὮ Ὁτ ΙπΠετίζ- 
Άπου ουίαἰποά  ΏΙΟΥΘ 
εχοθ]]εαῦ ἨπΠΙΘ ΤΠ8πΠ. 
{Πεγ. 5 Εοψ τιπ{ο πγη]ο] 
οἳ ἴπο απΏσο]ς αῖᾶ Ὦρ 
βἱὔ αγ πο, Τποι ατῦ 
χην ΒΟΠ. ἴλῖς αν Ἠλτθ 
1 Ῥεσοίίθεη τἩσθὸ Απᾶ 
Αραίπ. Τ τν 11] ως {ο Ἠϊπα 
Ά ΕπίΠος, Απᾶ Ἀθ «Πα]] 
ῶο {ο ας α Βοη 2 6 Απᾶ 
ΑραϊηΏ, Ψπεπ Ἡο Ῥγῖαρ- 
ϱἵπ 1η ἴπο βγςιυεροῦίοη 
1Πίο ἴπα πτποτ]ᾶ, θ 
Β81ΤἩ, Απιᾶ 1οῦ α]] ἴπο 
Ληρο]8 οἱ ἄοά πποτςΠ1ρ 
Ἠάπι, 7 Απᾶ οἳ ἴπο 
Άπρο]ς ο βπ1{Ἡ, πο 
χηα]κείἩ Ἠϊ8 απρε]ς 5Ρρὶ- 
χ5, ἀπᾶ 'Ἠ18 τοϊπίς- 
{ετ5 Αα Ώππιο οἳ το. 
8 Βπὺ απίο ἴηπθ Βοη 
26 δαἴμλ, ΤΗΨ ἴλπτοπα, 
Ο ἄοἲ, ἴδ {ον 6ύες απᾶ 
ΕΥΕΓ: 3 εοερίτο οξ 
πἰσ]ίθοαβηθθς {5 ἴπο 
Βοορύγο οἳ "ην Κπσ- 
ἄοπι, 9 Τῆοι Παξί 1οτ- 
εὖ τἰρ]ίδοιςπςβ, απᾶ 
Ἠφιοθά Ἱπῖαα1δγ ; ἔπετε- 
ᾶοτο ἀοὰ, ευοηπ ΤΠ 
οᾶ, Ἠπίπ αποϊηθεᾶ’ 
1Ἠθο τση Ίππο οἱ οἳ 
Ρ]αάπεββ Άβ,οτο 1ΤἩΝΥ 
29]]1ο1,ν5, 10 Απᾶ, Τποι, 
1ιοτᾶ, ἵπ ἴπο Ὀορϊππῖπρ 
Ἐπεί Ἰ]αῖᾶ {πο Τοαπᾶς- 
ὲίοχι οἳ ὑπο ουσία; Ἀπᾶ 
ΊἨθ ἩθβΥοΠ8 8Γθ {πο 
πποσ]κ8 οἳ (Ἠϊπο Ἠαιιᾶς: 
11 που εἴια]] Ῥοτίδῃ 

-.. Παύλου ΕΔΑ; Πρὺς Εβραίους ΕΤΤΓΑΥΡ: 
ο ἐποίηόεν τοὺς αἰῶνας ΙΤΤΙΑΥ. αΓτΊτΑ ή. 

ποιησάµενος ΙΤΊΤΑ. 
3 ἐς τῆς 11ης, --- ἡ ()εαά [τπο]) στ. 

ΒΒΡΑΙΟΥΣ  ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΠΑΥΛΟΥ. 
ΠΤΗΕ] “ΒΕΒΒΕΙΡ ΜΕΣΡΙΡΤΗΙΕ 30Ε ΕΑΤὉΙ,. 

ΠΟΛΥΜΕΡΩΣ καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας 
Τη ΤΙΒΏΥ ΡΑΣΙ5 απᾶ Ίπ 1ΠΩΥ ΥΤΙΥΒ οἳ οἷᾶ ἄοᾶ Ἡατίπᾳ βροκοπ. 

τοῖς πατράσιν ἔν τοῖς προφήταις, ἔπ᾽ Ῥἐσχάτων! τῶν ἡμερῶν 
νο ΤΠθ ἍΕΠΙΠΘΙΒ 1π ᾖΤἳπθ ἍἨΤΡχορΠείβ, 1π "]αβί, 3418 

΄ ] ΄ ε -- 3 ρω ει 3 ΄ 

τούτων, ἐλάλησεν ἡμῖν ἔν-υίφ, 2 ὃν ἔθηκεν κληρονό- 
αὔπθξθ βΡοκθ νοιἽβ Ἅᾖπβοη, Ὢποπα 9 αρροϊπίεά Πεῖς 

ον πάντων, δι οὗ καὶ «τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν, ὁ ὃς ὢν 
οἳ α]] Ἠ]ηρα, Ὦγ ἨἩοτα π]το ἵπθ ἉἨποχ]ά Ἅετηπᾶθ: πΏο Ῥείπα 

ἀπαύγασμα τῆς.δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως 
[1Ἡθ] οὔια]ρεπςοθ οἳ [Πἱ5]β]οσγ απᾶ [118] οχαοὔ 6ΣΡΓΘΕΡΙΟΠ. οἱ “οαΏβίβπσθ 

αὐτοῦ, φέρων,τε τὰ.πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάµεως.αὐτοῦ, 
αἩὶ,  απᾶ αρπο]αῖπρ α]] ὑπίησα ὮΥ ἴπθ ποτᾶ οἳ Ἠ18 Ῥοπ6ας, 

ἀ4δί ἑαυτοῦ! καθαοισμὸν “ποιησάμενος τῶν ἁμαρτιῶνὶ 
ὮἩΥ  ἈἨϊπιβϱΙξε [1ο] ριτὶβεαθῖοι Ἠανίπρ πιλᾶθ ΟΕ "ΊπΒ 

Ιἡμῶν,! ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς µεγαλωσύνης ἐν ὑψιλοῖς, 
χρους, βαῦ ἄοππι οἩὐ [6] τῖρ]λί Ὠαπᾶ οϐἰπθ µΡτΘΛΊΠΘΒΒ οἩ η, 

4 τοσούτῳ κρείττων Ὑγενόµμενος τῶν ἀγγέλων, ὕσῳ 
Ὦγ 5ο πιπο] Ῥοΐῦες Ἠανίπρ ὉθΘΟΟΙΙΘ ἴ]Ἠαη ἴΠθ ἍΑαπρε]β, 48 ὨΙΙοἩ 568 

διαφορώτερον παρ αὐτοὺς κεκληρονόµηκεν ὄνομα. ὃ Τίνι.γὰρ 
3Υ1ΟΥΘ “εχοε]]οπί 5Ῥεγοπᾶ 5ἴπ6πι Ἠ9 9Η88 ΞΙωΠοχ]εᾶ 19 "Ὢβπηθ, Ἐος ὗο πΏ]οα 

εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων, Ὑἱός µου εἴ σύ, ἐγὼ σήμερον 
“ερ]ᾶ 3Ἡθ "πετ 1οξ 31Π9 3απρθ]β, 8ροη Ἅᾖπιγ οτό ἴποι: 1 1ο-άςγ 

γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, 
Ἠμτνο Ῥεβοῦίεη ἴπερῦ ππᾶ αβαίῃ, 1 «11 Ῥθ ἍᾖΤο Ἠϊπα Τος ΆΈἘπίμες, 

καὶ αὐτὸς ἔσται µοι εἰς υἱόν; ϐ ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ 
Απᾶ 9 βΏα]] ῶο {ο παθ {ῦγ Βου Απᾶ Ἄγπεη Ἰασαϊπ ἍἩθ ὑσῖηρ» ἵπ 

τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, Καὶ προσκυνη- 
1ηθ Ἀτβί-Όοση. 1Πἱο {πο Ἠαυ]βΌ]θ πποσ]ᾶ, Ἡθ Β8Υ5, Απᾶ 1οἱ πνοι- 

σάτωσαν αὐτῷ πάντες  Ἅἄγγελοι θεοῦ. 7 Καὶ πρὺς μὲν 
5Πἱρ πάπα. ΒΙΙἹ ἍᾖΓ[ἱπθ] βηρει οἱ ᾳοᾶ, Απᾶ αδίο 

τοὺς ἀγγέλους λέγει, Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους.αὐτοῦ πνεύ- 
1ηΠθ Ώ1Ρο1Β 19 88Υ5, Πο ππακες 118 βπσοἶΒ βρ]- 

µατα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς.αὐτοῦ πυρὺς Φλόγα" 8 πρὺς-δὲ 
τ]{Β, ππᾶ 18 μα] νίοτς 30 “Ἠτο Ἀπ "ΠΒΜΙΟ: Όαι 81ο 

τὸν υἱόν, ὍὉ.θρόνος-σου, ὁ θεός. εἰς τὺν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος" 
πο ο, ΤἩγ {πτοπο, Ο οᾶ, 15] ίο ᾖ{ἱπθ Ἅασδο οἑῖπθ αρο. | 

Ε ῥάβδος Ἡ εὐθύτητος ᾖἡ' ῥάβδος τῆς.βασιλείας.σου. 9 ἠγα- 
Ά δορρἰο οἱ αρείρμίπες [16] 01ο βοβρυτθ οἳ {ιν ΚΙπρᾶοπα. Τ]οα 

πησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας Χάνομίαν.ὶ διὰ τοῦτο 
ἀϊᾶςῳ 1ο τἱβΏ[οοάβΠΘϐΒ απᾶ «ἀῑᾶρί Ἰαίθ Ἰαπ]οβεπθςβ; ΊΏθοβιεθ οἳ ἐπί 

ἔχρισέν σε ὁ θεὸς ὁ.θεός.σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς 
«ρηποϊηϊιθᾶ 5ἱ:1Ἡθο Ἰ6ᾷοὰ "Ἡγ "αυοαᾶ πμ [ΌΠε] οἳ] οἳ οτυ]{αίλοη. 8Όοτθ 

µετόχους.σου. 10 Καΐ, Σὺ κατ’ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἔθε- 
3ἨΥ οοΠΙΡΗΠΙΟΠΒ, Απᾶ, Τλοα {π {ηε Ὀερ]ππίηρ, Ἰιοχᾶ, πο θατία ἁἀῑᾶςν 

µελίωσας, καὶ ἔργα τῶν.χειρῶν.-σου εἰσὶν οἱ οὐρανοί' 11 αὐτοὶ 
Σουπᾶ, Απᾶ ποτ]ΚΒ οἱ ’πγ Ἠαπᾶβ Άτθ ἴλπο Ἠθατθδπβ. ΤηεΥ 

Ὁ ἐσχάτου (γεαᾶ αἲ ἴπθ οπᾶ οἳ ἴμθςο ἆπσβ) 
ἆ -- δι ἑαυτοῦ ΕΤΤτΑ. 5 τῶν ἁμαρτιῶν 

Β Ί- καὶ ιά Ἡ; Ί- καὶ ἡ 84 ἴῃο (5οθρύτθ) τττα, 
κ ἀδικίαν ἀπτρΏ{ΘοΙΡΏΘΒΘ τ. 

ἔ-- ἡμῶν ΕΤΊΤΑΥΝ. 



ΠΕΒΕΈΕΕΊΥΣΡ, 

πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιω- 
88 α βαχπιεηῦ βλα]] ϱχοὺ 

1, Ἱ]. 
ἀπολοῦνται, σὺ.δὲ διαμένεις" καὶ 
5λ]1 Ροσίὴ, Ῥαὔ ἴποα οοπἰπασςύ; απᾶ Γ1Ἡ6γ] 11 

θήσονται, 13 καὶ ὡσεὶ περιβύλαιον ᾖΙἐλίξεις' αὐτοὺς", καὶ 
οἱὰ, απᾶ 8 Α ουποτῖης Ίποι 5ηα1{ το]] πρ {λεπι, απᾶ 

3 , ζ 4 δι « φις κο 9 » ρ ΄ , 
ἀλλαγήσονται σὺ. δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ.ἔτη-σου οὖκ ἐκλεί- 

Ώπεγ 5πα]1 Ῥο «παπροᾶ; Ῥαΐ έλοι {πο 8ηπηθ αχῖ, θιᾶ ἍΤΠΥγεατς που 1βΗς]1 

ψουσιν. 19 Πρὸς.τίνα.δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ 
Σα]. Ῥιιῦ 38 ἴο πἨίολι οἱ ἴλό απΏρο]ς Βαϊᾷ Ἡθ πες, τὴ αὖ 

δεξιῶν.μου, ἕως.ἂν.θῶ τοὺς ἐχθρούςσου ὑποπόδιον τῶν 
ΏΙΣ χὶσΠῦ Ἠημᾶ τπτ] Τ ρ]αοθ ἀμίπο δμειαῖθ Ἅᾖ{[ᾳα5] α Ξοοίβῦοο], 16ος 

ποδῶν σου; 14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα, εἰς 
Μου 32 οδοῦ ΤΙ] Ατε 5ἴΠογ παϊπἰοίθιῖπςσ ϱρϊτϊζς, Ἔοτ 

διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς µέλλοντας κληρονο- 
νεχτῖοθ Ῥοδΐπρ εεηπῖ οτί ΟΠ αοοοιιηῦ ΟΕ ἴποσθ ᾖ}Ῥεϊπρ αὐοαί Ἅᾖ{ἴο Ἰπποτῖ6 

μεῖν σωτηοίαν ; 
βα]ναίῖοη 2 

9 Διὰ, τοῦτο δεῖ πεβισσοτέρως "ἡμᾶς ' προσέχειν" 
οπ βοσουπῦ οἳ τἰπῖς 16 Όεποτες Ὠιοτς Παπ ΙΙΥ π8 Ίο ρῖτο Ποοᾶ 

τος  «ἀκουσθεσιν, µήποτε ὀπαραῤῥυῶμεν.ἳ 3 εἰγὰρ 
το {πε ἐπίπρ8 Ἠοητᾶ, 1ε8ί πῦ αΏγ παρ τνο «Ἰοι]ά 5]ῖρ ΑΥΤ. Έου 1Ε 

ὁ δι ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα 
ἴπο γ “"ΆηρεΙς 36ΡΟΙΚΕΠ. αγγογᾶ πας «οολβτπηθᾶ, απᾶ ἍϱΕΤΕΙΥ 

΄ Γ] 3” 3” ’ ” 

παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον µισθαποδοσίαν, ὃ πῶς 
{τβΏΡΡΤΟΡΞΣΙΟΠ απᾶ ἀϊ5ορεᾶίοπος τοσαἰγεά Παςί ΤΘΟΟΠΙΡΘΠΦΘ, Ίου 

ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις 
Ἄννθ Σοηα]] ε5οβρθ 55ο δστοεαίῦ [18 Ἔννε] ΎἌπτο “ποσ]εοίεᾶ ο 5α]τατῖοἩ } Ίο 

ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι 
5Α, “ουππιθποθταεπ6 "Ἠανίπς ᾿τεσθεϊτθᾶ ᾖἵο Ῥο 5Ροκεπ [ο] Ὁν {Πο ἍΤιοᾶ, 507 

τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, 4 συνεπιµαρτυ- 
σελο5θ Ελαυ βηθατᾶ 3ο -π Άπγνας"οοπβεπιθά: ᾖλπεατίπρ "λγΓίίποἙς 

ροῦντος' τοῦ θεοῦ σηµείοις τε καὶ τέρασιν, καὶ ποικίλαις 
Ζππιῦη 13 1θη] Σᾳοά 150γ "Οβίσης ""Ροξλ απᾶ πιοπάθτβ, Απᾶ τατίοἳΒ 

δυνάµεσιν, καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς, κατὰ τὴν 
βοΐβ ΟΕ Ῥοπθχ, απᾶ 3ο [ὅμπο] Βρισίς “Ἠοιψ 14ἱυνραίΙοπβ, αοοοχᾶΐτπρ ἴο 

αὐτοῦ θέλησιν, 
Τίς πν]]]. 

ὅ Οὐ γὰρ ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλ- 
Ἔοχ ποῦ  Ἅο θπσθ]9 ἀῑᾶ Ἡο εαυ]αοί ἴπο ΠαλριίασΙο νποτ]ᾶ πο 15 ίο 

λουσα»ν, περὶ ἧς λαλοῦμεν' ϐ διεμαρτύρατο-δὲέ που τὶς 
σοπ1θ, οἳ ὙἨΠΙοἩ πο βρεα]ς; Ῥαῦ 3ξα]]σ 3εο5μβεᾶ “Βοπαιθινποτθ 1οπ6 

λέγων, Τί ἐστιν ἄνθρωπος, ὅτι µιμνήσκῃ αὐτοῦ. ἢ υἱὸς 
βαγίηπς, ἨΠπαῦ ᾖ1Β ΤΙ8Β1, Ὅλαῦ ἔποα ατί παπά δα] οἳ Ὠἶτα, ΟΥ 85οη 
2 ΄ ϱ/ » ΄ Ῥ ε) ΄ | ” ΄ ΄ Ν 

ἀνθρώπου, ὅτι ἐπισκέπτῃ Ῥαὐτόν ; 7 ἠλάττωσας αὐτὺν 
Τποι ἆἱᾷςδῦ πια] ΄Ἴουγες. "Πίτα οἑ Ίαῦ, ἍᾖΊἴπαῦ ἴποι τικ ἍἨΠπιρ 

βραχύ τι παρ ἀγγέλους' δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας 
311Η19᾽ Ἔβοπις ἴπαη [πε] απρε]5; σι ΡΊοΓύ απᾶ Ἡοποισς ἴποι ἀῑᾶξῦ οτοιΥ η. 

(ον ἔοτ α 11101916) ὦ ' 
΄ ἃ . ς) 3 ” .. ” 

αὐτόν, καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν.χειρῶν.σου"' 
"Ἠΐπα, απᾶ ἀϊάξί 5εῦ Ἠϊτι οτε ἴπο ποτκς οἳ ἴΠΥ ἨἸαπᾶς; 

8 πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν. ποδῶν. αὐτοῦ. Ἐν "γὰρ 
α)] {Πΐπρς ἴποι ἀϊάςύ βαρήθοῦ µτιπᾶος Π]5 ἐροῦ. Έος Ἱη. 

τῷ" ὑποτάξαι ᾽αὐτῷ' τὰ.πάντα, οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακ- 
βποροῦῖηρ ο Πίπ Ἅκαἲ] ἠἨμΐπρα, ποϊπῖπρ Ἡθ ]εξ {ο Πίτα πηπδιαβ]οοῦ, 

τον νῦν.δὲ οὕπω ὁρῶμεν αὐτῷ τὰ πάντα ὑποτεταγμένα" 
Ῥπῖ που πού τεῦ ἆἂο 365696 ἴοἨιη ”΄ π]] {πῖπσς '"οπυ]οσίοᾶ ; 

1 ἀλλάδεις ἴποι 5Βα]6 οΏαηρο τ. 
ἡμᾶς ΤΤΤΙΑΥ. 9 παραρυῶμεν 1ΤΤΤΑ. 

α[ [τε]. Σ τῷ γὰρ ΗΤΊτΑΥΓ. 
Ῥ αὐτοῦ Ἠ. 

. [αὐτῷ] 1, 

διὰ τοῦ κυρίου, ὑπὸ: 

πι -- ὡς ἐμάτιον 85 α ραγιθηῦ τ[τ' Ἱ. 
4 --- καὶ κατέστήσας ἴο επά ο) 0ει96 

661 
Ῥαῦ μοι” χοπαβίπθαῦ ; 
Ληᾷ ἴπογ α]] πα] πας 
οἱᾶ π5 ἀοί]ι ο ϱασγπιθυΏ; 
12 απᾶ 48 Α Το»ῖΙΓΘ 
βΠΑ]6 μου ' {οἱᾷ ἴ]ιθπα 
πρ, απᾶ ἰπεγ 5Ἡα]] - ο 
ολαπσεᾶ: Ὀι{ ἔποι ατῆ 
{πο Β8Τ16, ηΠὰ ΜΥ γοβΥ8 
βΠα]1 πιο Εαϊ]. 15 Βιις 
{ο πΥλῖο] οἳ ἴλποθ π]ισα]β 
βλ Το Εὐ αΏΥ τα, 
8ἱ5 οἩ παγ χὶσλῦ Ἰαμᾶ, 
υπ] Ἰ τπη]κκο . Ιπίπθ 
επεπαῖθς {Ίιγ ξοοῦβίοο]2 
14 Ατθ ἴ16Υ ποί α] 
τωϊη]κίογίης «ερἰτϊϊ, 
βοη{ ΕοτίἩ ἴο πο Ω]νίες 
Φος Ίπεπι ππο βα1] Ὦθ 
Ἠοθίτβ οἳ βα]τα μου 2 

ΤΙ. ὮΤπεχθίοτθ, τνθ 
οιςσΠῦ {ο Ρῖτοτ]ο ΠΙΟΥΘ 
ΘαΥπεςί Ἠεοᾷ ἴο ἴπο 
{Π11ρ8 τυΏ]ο] νο Ἠατθ 
Ἠεαχά, ]ορῦ α{ ΑΏΥ {ππθ 
πνα ΕΑΠοίι]ᾶ 1εῦ {στι 
-5ΗΡ. 2 Έου 18 {πο πυογᾶ 
βΡοΚεπ Ὦγ βησθ]5 τνηβ 
βἰοάξαςι, Ααμᾶ ΘΤΟΙΥ 
ὉγαΠςΡτΘΒΞΙΟΏ β1ιᾷ ἀἱδ- 
οὐθάίθηος τεοεϊτεᾶ 
ἆπαβῦ τεοοιηρθµςσο ΟΕἷ6- 
πνατᾶ; 3 Ώου 51 ]] πθ 
8501Ρ8, Ἰξ τνο ποσ]εοῦ 
5ο ρτουῦ βη]ναΏΙοα 
π/Ἡ]οὮ αὖ ἴπο Ἠταῦ Ὦο- 
ΡαΏ {Το ὈὋθ Αροκεπ Ὦγ 
119 Τιοτᾶ, Επ Ἱα5σοῃ- 
Ἀγπιθᾶ παπίο ας Ὁγ 
Ίποπα ἴΠαῦ Πεαγᾶ ἠτπις 
4 4οᾶ αἶἱξο Ὀὑθητίηπρ 
έ]απι ῄἹΙίΠθξΒ, ὮὈοια 
πν τη βΊρης απᾶ τνοή- 
4655, απᾶ ντα ἀἴτετα 
τηϊγας]οΒ, απᾶ ρ]ξίς οἳ 
πο Ἠο]ψ ἄποςῦ, ας- 
οοτάῖης ἵο Πϊ5 οὗἩ 
σι] ο 

ὃ Ἐοχ ππίο {ΠθβπΡο]8 
ἨαβίἩ Ἡο ποῦ ραῦ ἵῃ 
5αὈ]θοδίοη πο υνοσ]ά 
Μο 60116, ΠΕΓΘΟΕ 3νθ 
ΒΡΕΑΚ, 6 Βυιΐομθ πα 
οργζβΊΏ Ῥ]αποο ἰεδί]πεᾶ, 
βησΊηρ', Ἱγππύ 19 11η, 
τυαί ποια οτί τηϊπάξιι] 
οἳ Ἠϊπα 2 ΟΥ 116 8Ο οἳ 
παάπ, που ἴποα τὶδίτ- 
οεῦ Ἠἰπιῦ 7 ΤΠποι τυπί- 
ε»ε Πἶπα α Η5]ο Ίουγος 
ἔπαπ {πο απΏσα]ς; ἴλοι. 
ογουνποᾷςυ Ἠϊπι τν; 
ΡΙοτγ απᾶ Ποποας, απ! 
ἀῑάδί ϱοῦ Ἠῖιαπ ογεχ {πθ 
νου] οἳ ἵἩγ λαιιᾶς 
8 ἴποι Ἰᾳηδε Ῥαύ αι 
πηρα ἴπ ριιρ]εοῦ]οι. 
ππάοςσ Ἠϊς {εοῦ, Έον Ίπ' 
Ὅλαῦ πο ραῦ αἲἱ η εαἩ- 
ἀεοῦίοα αμάετ Ἠή1α, Ὦθ 
168; ποίβῖης ἐλαί 1ἴδ 
ποῦ ρας απᾶᾷες Ἠίπα, 
Ῥαΐ ηοΥ πο’ 6εε ποῦ 
εί α]] επῖπς- Ῥιπίς μη» 

η προσέχειν 



6θ2 
ἄος Ἠίπι, 0 Ῥιιξ πο 5οθ 
ὖθεσα, Ἡ]ο πλα Τιλ]ο 
Α 11έ6] 1οινος έλη ἴἶΘ 
απβεὶς 4ος ἐἩθεαδετ]π, 
οἳ ἆθαί]ι, οσοπ θὰ πήῦ 
Εἶοιγ Ααπᾶ Άοποις; 
1παῦ Ἡθ Ὦγ {πθ µτβοθ 
οἳἑ ἄοά εοπ]ᾶ [βίο 
'ἀθαίἩ Έος Θ6Υ9ΓΥ ΤΗ. 
10 Ἐοχ 16 Ὁθοππαο Ἠίπα, 
1ος Ὑπ]ποπ αγε πι 
ΜΠῖπᾳΑ, απᾶ ὃν Ὑποπι 
αγο αἲἱ ἴπίπρι, Ίπ 
ὈσγϊπρΙπρ ΤΙΑΠΥ ΕΒΟΤΠΒ 
πΏίο ΡΊ]οσσ, ἴο πιπακο 
{πο οβρζαϊη οἳ ἐλοῖτ βα]-, 
ναθίοι Ῥογεθοῖ ἵἩτοαρη 
εαέξοτῖτπσ8, 11 Ἐος Ὀοία 
Ἠο ἐ]ιαῦ «πποξΙβεἰ]ι απᾶ 
Έπογ Υπο Ἀτο 5αποῖ]- 
Βοᾷ αγθ β]ὶ οἳ 9Π9: 20Υ 
πυΏῖοὮ οἈΆ5θ Ἰθ ἵβ ποῦ 
Ἀ»Ἠβπιθᾶ {ο οα]ἱ ἔπθπα 
Ὀχοίητο, 12 βαγῖτρ, 1 
ππὶ]] ἄεο]ατο ἴ]γ ΠΦΙΠΘ 
Ώπῖο τιΥ ῬτοίμτοἨ, 1π. 
νο πα] δέ οξ ὕ]ο οιατοῖι 
ση]] Τ αἶπρ Ρτφϊςθ απίο 
4οθ. 13 Απᾶ αραϊτπ, Τ 
πλ Ῥαΐξ ταν ὑταδυ ἵπ 
Ἠΐτα, Απά αραΐτπ, Βο- 
Πο]ᾶ 1 απᾶ {πο ολΙ]- 
ἄτοη πηπ]οι ἄοά Ἠαί]ι 
μίνεπ πιθ. 14 Έοσας- 
πιποι ἴπθπ 45 Τἴπθ 
οἩί]ἄταη ατθ Ῥατύα]κοτς 
οἳ 4ες]ι απᾶ .Ὀ]οσᾶ, Ἠθ 
Ά]5ο Ἠϊπιςθ]{ 1]ου/]ςθ 
{οο]ς Ῥατῦ ο ἴθ βατασο; , 
οπαῦ {πτοιρη ἀθαιπ 
Ἡθ πιὶσπὲ ἀθβίτογ Ἠῖπι 
ἐλαῦ Ἠπᾶ ἔπε Ῥοποχ οξ 
ἀααίἩπ, ὑπαῦ 18, . ἴθ 
ἄρτΙ]; 15 απᾶ ἀθ]ϊτετ 
ἴπθπι πο {ἵπμτοιρα 
{οατ οἳ ἄεπίπ Ἱγεγθ Ἁ]] 
ἀΠοῖτ Ἰ1[θείπαο βαρ/οοῦ 
ἵο Ῥοπάαβμε. 16 Έοσς 
ψετῖ]σ Ἡο Τοοῖς ποὺ οἩ 
Λὶπι ἴλε παίιιγο ο ΑἩ- 
9ἱ5; Ῥαῖ Ἡο ἰοοκ οἩἳ 
.. ἔμο «οθᾶ οἳ ΑΌτα- 
Ἠαπι, 17 Πθτοξοτθ ἵπ 
αἲ] ἐπίπσα 15 Ὀσπογοά 
Πἴπα ἔο ὃθ πτηπᾷο Ἰΐ]θ 
απέο Μὶ5 Ῥτοίητεπ, ἐῑιαῖ 
Ίο παῖσηῦ Ὦθ Αα Ιηοχσὶ- 
Σα] αιᾶ Σαἰθπξα] Ἠΐρα 
Ρτϊοςυ ἵπ ἐπίπρε ρεγ- 
ἑαϊπίπφ ἵο οᾶ, ἴο 
1πβκο τθοοποϊ]αδίοι 
2ος ἴμο Εἰπς οξ ἴπθ Ῥθεο- 
19. 18 Έος ἵπ ὑπαῦ Ἡθ 

Ἠλπικοίε παῖα ααΏοτοά 
Ροῖπᾳ {θπιρεοᾶ, Ἠθ 18 
αὈἷθ {ο βασσοις ἴπόπα 
ελαῦ ατο ἐεπιρθθᾶ, 

11Π. ΊΓΠΘΓΕΞΟΣΘ, Ἠοῖσ 
ΣτθίΏτεη, Ῥατία]κογ8 οἳ 
{1θ Ἠθατοπ]γ οα]1ῖηρ, 
οοπβἰἆθτ ἴπθ ΑΡροςίῖθ 
απᾶ Ηἰὶςσῃ Ῥτίοςύ οἳ οατ 
ῬχοξεδβίοἨ, θΗτίςύ 16- 
8π5: 2 π]ο ππΒ Γαἰ(Π- 
Σπ] {ο Ἠΐπι (παῦ αρ- 
οἰπίθᾶ Ἠλα, η» αἱ5ο 
9868 1ἴσα» ΓαϊλΓωῖ ἵτπ 

ΒΙΙ Ἠἱβ ἨἈοιςθ, 8 ἘΈος 

5 αἵματος καὶ σαρκός ΙΤΤΓΑΥΥ. 
. Μωύσης αι.ΤΤΙΑΠ., 

"θανάτου. 10 Ἔπρεπεν.γὰρ αὐτῷ, δι ὃν 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. π, ΠΠ. 

9 τὸν. δὲ βραχύ τι παρ) έλους ἠλαττωμένον βλεπομεν 
. Π ” 

αγ 
Ῥαῦ “πο "Ι1εεῖο Ίποπαθ "δέμαπι [ὶ ἐν σκασαε [5948] δπιπᾶς οπου Άν 3606 

ἳ (ο Ίοτ η 19519) ό 5 : 

Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθηµα τοῦ θανάτου δόξρ 
3164υ5 οπ βοοοππξοξ {πο παποτῖπα οἳ ἀραῦ στ] ϱΊοσγ οπᾶ σηλ(]ι Ἡοποιας 

ἐστεφανωμένον, ὅπως Χᾶάριτι θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται: 
οτοπποᾶ; 5ο θλοῦ ὮΥ [419] βτἍοθ αξ ἄοᾶ 1ος Πες οπο Ἡθ ταῖρΗαῦ {πεῦθ 

(ου κά ο. ϱ) ὄ 

τὰ.πάντα καὶ δι 
ἀθαίχ, .  ἘΈοσ 16 πγθς Ὀθοσπαίπς Το Ἠΐπα, ος Ἡλιοπι [ατο] Α]] πηρα απᾶ 

οὗ ΄ ’΄ τὰ.πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα, τὸν 
ὉἨοπα [116] 1] ἐπίπρα, ΠΠΑΏΥ ΒΟΠ ο Ἅµβ]ὸτΥ Ὀτ]πρϊτπρ, 119 

ἀρχηγὸν. τῆς.σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθηµάτων τελειῶσαι. 
1εαᾶος οἳ ἐποῖς ϱα]γαί]οτ. ἀπτοπρη απΏοτίπρ  Ὅο πιακο Ῥροςξθοῦ, 

11 ὅτεγὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι, ἐξ ἑνὸς πάντες" 
Έοτ Ῥοῦ]λ Ἡθ πο βαποθίΏθι ΑπΠὰ {Ἠοβθ βαπομ]ῃπθᾶ ᾽ οἳ οπθ [4τθ]α]]; 

δὺ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 12λέ- 
20ς Ὁλ]οὮ ο8π5θ ἍἨθ]β ποῦ θδΠαπαθά «Ῥτούητοα "ἴμθαι 0ο ”οβ]1, ΒΑΤ- 

. ”» ” ρ - 2 -” α) ’ γων, ᾿Ἀπαγγελῶ τὸ .ὄνομά-σου τοῖς ἀδελφοῖς µου,.ὲν µμέσῳ 
πα, 1 πΙ]] ἄθο]ατο {7 ΠατηΘ {ο ΠΙΥ ὈχθίἨται ; Ίπ ΠΠ6] τα]άκῦ 

ἐκκλησίας ὑμνήσω.σε. 19 Καὶ πάλιν, π. ἔσομαι 
ΟΕ Γ{16] αξεοπορ]ν 1 ν]] βἶπρ Ῥταϊςο ο ἴ6θ. Απᾶ αραίῖπ, ση] οο 

πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ. Καὶ πάλιν, Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ 
ἐχαβήηπσ ἂ ἉἨΠἶπ. Απᾶ αραῖῃπ, Ἠθλποιᾶ 1Ι απᾶ 1π9 οπἱ]άτοπ' γλῖο]ι 

μοι ἔδωκεν ὁθεός. 14 ᾿Ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν 
3πιθ ρατθ αᾳοᾶ. Βπορ ἐ]οτθξοσο ἴπθ οἩί]άχοι Ίβτο Ρατύακοπ 

Ὑσαρκὸς καὶ αἵματος,! καὶ αὐτὸς παραπλησίως μὲτέοχεν 
ος Βρε απᾶἀ ]οοᾶ, 85ο .] 1Ἠ Ί1]ςο χαβΏποσς ἵοο]ς ρατὺ ἵω 

τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος 
ΊἨ9 βαπαθ, {λα ἔπτοπαρ]. σα Ἡε παὶρ]λὺ αππἱ Πΐπα πο Ἔίλλο “παῖραί 

ἔχοντα τοῦ θανάτου, "τουτέατιν' τὸν διάβολον, 16 καὶ ἁπαλ- 
ας οξ ἀθαίμ, ἔλαῦ 18, η] ἀοτι]; Απά τηϊρηῦ κοῦ 

λάξῃ΄τούίους ὕσοι Φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ.ζῷν 
1τ98 1Ἠο56 ἍΊΓΊΟΞΟΘΥΟΣ Ὦγ έθας ο ἆθαμ Ἡτουιρ]ῃ αἱ ποθῖς 11ΕθιΊπιθ 

ἔνοχόι ἦσαν Χᾶδουλείας.ὶ 16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμ- 
3ναΏ]υοῦ 1νθτο 37ο Ώοπᾶβρο. Έοχ ποῦ Ιπᾷθοθᾶ οἳ βπρθ]8 τρκος Ἡθ 

βάνεται, ἀλλὰ σπέρματος Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17 ὅθεν 
Ἠο]ά, Ῥαυ οἔ[ΓίΠπα]βοοᾶά ο ΑὈταπαπι ᾖΊν ἴ8οβ Ἠο]ᾶ. Πιεγαξοσθ 

ὠφελεν κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεή- 
16 υοποτοᾶ Γπἰπα] ἵπ αἲ] ὑπίπρα {ο (Π1ἱ8] Ὀτοίπτεα {ο Ὦθ ταβᾶο 1116, ἐχιαέ Α, πιογοί- 

µων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὺς τὸνθεόν, 
4υ] 5μθ Σποὶρ]ιῦ τρρ Ἰρπᾶ "ξαϊ(μ{α] «Πὶρ “ρτϊθαῦ [1π] Ολῖπρς το]αίίπρ {ο 

εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18 ἐν ᾧ γὰρ 
Σο; {ο ππακο Ῥτορίθίαβίοπ ΞΟΣ {ἐ]θ ΒΠΒ οξ ἴπθ Ῥοορί]α; 2ος ἵπ ἐλας 

πέπονθεν αὐτὸς πειρασθεί, δύναται τοῖς πειοαζοµένοις 
Ίο μας "παβοτθᾶ "Ἠϊπιαο]ξ Πανίαρ υεθτ ἑοπυρίθᾶ, ο 18 αΡ1θ. 0]. συ ἴβιηστσα 

- 
καὶ τιμῇ 

βοηθῆσαι. 
το Πο]ρ. 

Ὦ Ὅθεν, ἀδελφοὶ ἅγιο, κλήσεως ἐπουρανίου μέτοχοι, 
ὙΓπεχαξοσθ, “Ὀτείητοα Ἅᾖο]σ, οξ [έπο] "σα]ῇπρ 3Ἠθανεπ]σ Ῥατύακοτς, 

κατἀνοῄσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς .ὁμολογίας ἡμῶν 
οοΠδΙ46Υ νποθ προςΏ]θ ππᾶ Ἠίρη ρτὶοςς οἳ οας οοπΕρβΒΙοἩ, 

. ’ - μ - ΄ 

Σχριστὸν' Ιησοῦν' 3 πιστὸν ὄντα τῷ ποιῆσαντι αὐτόν, ὡς 
Οπτ]οῦ :4θ818, ἈΕαϊίπξα1 Σρείπᾳ {ο Ἠἶτα ἨἩο αρροϊπθᾶ Ἠϊτι, 8 

καὶ "Μωσῆς' ἔν ὅλῳ τῷ.οἴκῳ. αὐτοῦ. Ὁ πλείονος.γὰρ "δόξης 
βἱΡο λ[ο5θ8 πα Ἡ]6 Ἠοιςθ, Έοχ "ΟΕ 3πιοτθ “ρ]οιγ 

Σ -- χριστὸν αΙΤΤΙΑΥΙ, π τοῦτ' ἔστιν 6Τ. ἡ δουλίας Τ. 
5 οὗτος δόξης αἰ,ΤΊτΑΥΓ. 



ΤΙ1. ΕΕΡΕΕΤΧΝΕΑΟ, 

οὔτοβὶ παρὰὺΜωσηνὶ  ἠξίωται, καθ ὅσον πλείονα τιμὴν 
1Ἀθ ἍΊλωπ  ἍΜοβθΒ ρα μρονεοισεκποκσι Ὦγ Ἠοῦν ὨλμοὮ ΊἩοχο Ἠοποις 

ἔχει τοῦ ρἴκου ὁ κατασκευάσας αὐτόν' 4 πᾶς.γὰρ οἶκος 
Ἠθ8 Σ5ίΠαη 5ἱμο ἼΠοιςφε 'Ἠ9 3ψ/πο 

κατασκευάζεται ὑπό τινος ὁδὲ «Τὰ πάντα κατασκευάσας 
ᾱς ρα1ς ἩΣ ΒΟπΙθοπΠθ: ὈυέΠθππο αἱ] ἐμΐπρς ναμο Π5] 

θεός. ὅ καὶ Μωσῆς! πιστὸς ἐν ὅλῳ τῷ.οἴκῳ αὐτοῦ ὡς 
οᾶ. Απάᾶ ος Ιπᾶεθᾶ [πας] Εαϊ(πξα] 1 αἱ Ἠὶ5 Ἠοι5θ 88 

θεράπων, εἰ µμαρτύριον τῶν λαληθησομένων' 
Ά τοϊη]βύεχίηρ εογγαπῦ, 30: ἍΆ ΤΘΕΙΠΙΟΗΥ ΟΕ με ἰΠηρ8β Ροῖτς {ο Ὀε πποκοας - 

ϐ χριστὸς.δὲ ὡς υἱὸς ἐπὶ τὸν.οἶκον.αὐτοῦ, οὗ οἶκός ἐσμεν 
αυ Οητ]ςς ΑΒ Β0Ν οτε Ὠ]5 Ἠοιςο, π/Ἠοδθ Ἠοιβο 8τθ 

ἡμεῖς, «ἐάνπερ' τὴν παῤῥησίαν καὶ τὸ καύχηµα τῆς ἐλπίδος 
πθ, 1{ 1πάεοἆ {πο Ῥο]άποξςς απἀ 1ο ὭΛῬουςιμβ οἳ ἴπθ Ώορθ 

Σμέχρι τέλους Αβαίαμ κατάσχωμµεν. 
ππτο [119] επὰ την νο 5ηοιι]ά πο]ᾶ. 

7 Διό, καθὼς λέγει «τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Σήμερον ἐὰν τῆς 
βιονσόσαν 6ΤΕΠ α5 μας {πο ο πσαν πο Ἠοίψ, Το-άαςσ 14 

φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, 8 μὴ σκληρύνητε τὰς.καρδίας ὑμῶν, 

5ρυ]ὸ 1σ, ΈΟΣ επὀΣΥ ἸἈουςθ 

Ἠ15 τοϊσθ γο ν!]]]ρας, Ἠατᾶεπ ποῦ ους Ἠεατίβ, 

ὡς' ἐν τῷ παραπικρασμφ, -. ας ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν 

95 Ίπ πο παπα κάθε ηθ .1 οἱ ἰεπιρίατίοἨ, 1η. 

τῷ ἐρήμῳ, 9 οὗ ἐπείρασάν εμεὶ οἱ- πατέρες. ὑμῶν, Ῥἐδοκίμασάν 
τηθ ο. πηοτο Δὑεπιριεᾶ πιθ 1τουιχ ανετα Ῥτοτεά 

με,! καὶ εἶδον τὰ.ἔργα-μου Ἱτεσσαράκοντα"' ἔτη: 10 διὸ προσ- 
σης, απᾶ Ἅβ8α.Τ την ΤΥΟΓΚ8 ση ΨθαΥ6. ἸΠοχείοτ 1 πα8 

ώχθισα τῇ -γενεᾷ {εκείνγ,!' καὶ Κεῖπον,' ᾿Αεὶ πλανῶνται τῇ 
ἀπάϊρηααῦ « ση Ζρεπεταῦίου 1η, απᾶ οεαῖᾶ, ΆΑΊπαγβ ᾖ1ΤΠεγ εΙσ 

καρδίᾳ᾽ αὐτοὶ δὲ οὐκ.ἔγνωσαν τὰς ὁδούς µου 11 ὡς ὤμοσα ἐν 
ἆπ Ἠειτὸ; απᾶ ἴἩον ἍἸἀῑᾷ ποῦ ΚηΠΟΥ 1αν πρ . 58ο 15ποτο ἵπ 

τῇ.ὀργῇ-μου, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν.κατάπαυσίν.µου. 132 Βλέ- 
πας ντ Ἡ, τε ος 5πα επίες ἀπίς 1 τεβί,. 1 α]κα 

πετε, ἀδελφοί, µήποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονἠρὰ 
Ὠεθᾶ, ὉτοιμχθὮ, 165ῦ ρετπαρς 5Ώα]1 Ῥο Ίπ Αηγοπθ οἑτου α λοαπτυ ᾖἸπν]οϊκοᾶ 

ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ θεοῦ 'ζῶντος' 19 ἀλλὰ 
σὲ ιηῦε]οξ Ίπ «ἄερατιίπς άτοπα Άαοᾶ Γ1πΠε] "πνίπο. Ῥαυ 

παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ. ἑκάστ]]ν ἡμέραν, ἄχρις οὗ τὸ σήμερον 
) ΕΠΟΟΙΤΑΡΘ Ψοαχςε]το8 επειγ 4νγ 35 1οπβ 5 3το-άαγ 

παλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνθῇ ἾΊτις ἐξ ὑμῶν'  ἀπάτ τῆς 
σαν 3οα]]6ᾶ, ἑλαῖ ποῦ ηιαγ ο ῬἨπχάελοα ΑΏΥ οἳ του Ὦγ[ίβε] ἀεςσἰ({α1ποςς 

ἁμαρτίας' 14 μέτοχοι. γὰρ πγεγύναµεν. τοῦ χριστοῦ,! "ἐάνπερὶ 
οἳ βἶπ. Έος Ὃ ο μοοα πνθ Ώαγο Όεσοπιθ ΟΕ ἴπθ Οητῖοί, α8 Ιπάεεᾶά 

σα ἀρχὴν τῆς ὑπσοστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατά- 
ϐ Ὀεριππῖηρ οξίΠθ 485ΙΓΑΠΟΘ «ππῖο [119] επᾶ Έτπα ππθ 

σχωμεν' 16 ἐν τῷ. λέγεσθαι, Σήμερον ἐὰν τῆς. φωνῆς. αὐτοῦ 
ϱποπ]ά Ὠο]ά; -ᾱπ ᾖὉ ας Ῥεῖηρ 5αἱᾶ, Το-άαγ 1ε Ἠ158 νοῖοθ 

ἀκούσητε, μὴ. σκληρύνητε Τὰς.καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπι- 
ψο π!]]πθας, Ἱατᾶεπ ποῦ ουσ Πεατῖρ, 886 1η 1ηο9 μκοσροςς 

κρασµφ. 16 Ὀτινὲς γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν,' ἀλλ᾽ οὐ 
Μ1οηῦ.. Έοχ ΒΟΠ1Θ Πατῖτρ πεπτᾶ Ῥτοτοκεᾶ, Ῥαέ πού 

πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου διὰ ΡΜωσέως.!ὰ 17 τίσιν. δὲΣ 
ΑΙ]  Ὑ/ηο οἳπιε οι; Ίτοπ Ἡρτρυ .λὰ 11ο8ες. Απᾶ στη πνποτα 

 Μωῦσην αΝΤΤΙΑΝ. 5-- τὰ ΙΤΙΙΑΝ. ἆ Μωῦσῆς αΙ1ΤἵΑΥ7. 
{--. µέχρι τέλους βεβαίαν Α. Ε --- µε ΤΊτΑΥ. 
1ΤΤΤΑΥΥ. 1 τεσσεράκοντα ΤττΑ. ἆ ταύτῃ Τπ18 ΣΤΠΤΑΥΥ. 
αἴιλγγ. πι τοῦ χριστοῦ γεγόναµεν ΟΙΤΤΙΑΥΝ. Ἡἃ ἐάν περ Πτι 
κράβαν; Ῥος 'νῬο, πανΙημ Ἱεατᾶ, Ῥτονο]εᾶ Ὦ ΟΤΊτΑΥ. 
αν α οιεδί{οχι ρα[ννας 19] ποῦ α]], ο ὥο. ἳ) αι ΊτΑΥΓ. 

6698 
{ΠΙΒ ηιαη Ὑπας οοαπἰθᾶ 
πνογίΏγ οἳ ΏΙΟΓΘ ΡΊΟΣΥ 
ΤΑ Μοςςς, ΙπβΡΙΩΙΙΟΠ 
35 Ἡο ἹνἨο ἨητΏ ὑμ]1]ά- 
οᾱ ἔ]ε ποιιθο Ἠαδ{μ πιοΥθ 
Ἠοποις {Αη Πο Ἰιοαρο. 
4 Ἐοχ ΕΥΕΤΥ Ἠοιιδο 18 
Ῥα]]άςθᾶ Ὦγ Βοπιο παν; 
Ῥαέ ο ἐλαί Ῥα]ύ αἲ] 
{πῖηρς ἓς ἀοᾶ. 5 Αι 
ἸΜοβοςνονΊ]ψιυας Τα Γ]- 
χα] 1η α]] Ὠϊ5 ποςβε, 35 
Δ ρογναηῖ, {ΟΥ α ἱερτ]- 
ΙΩΟΠΥ οἱ ΤἨοβο (πίηπρς 
π/Ἠἱοῃ Ίνοχο ἵο ο 
βΡοκεη αΜἴογ; 6 λιῦ ΄ 
Ομτ]ςῦ 45 α 5οη ον 
Ἠϊς ΟΦ Ἠομδθ ; πο5θ 
Ἠοιξδθ αχο τνθ, 1 πθ 
πο]ᾶ {α5ῦ {ἴ]ο οοπῇ- 
ἄεησε απἀ ἴπο το]οίσ- 
1ηρ οἱ 11ο Ἠορο Έτπα 
ππύυ ἰμε οπά. 

7. πετεέοτο (5 έπθ 
Ἠο]γ Πποςί βα1ίπ, Το 
αγ 1ο π1]] Ώσατ Ἠ18 
ποῖσθ, 8 Ἠπτάεη ποῦ 
Ψοῦχ Ηθασί5, Α5 ἶη ἰίηθ 
Ῥτονοσαίίοη, ἵηπ 1Τπθ 
ἆαγ οἳ ἰεπιρίαί]οη 1η 
'πο τν]]άογηεςς: 9 τνηθη 
Ψοιις {αΐπετς ἱεπιρίοά 
118, Ῥτογεᾶ 1ηθ, απᾶ 
5ο ΤΙΥ πογκς Μοχίγ 
ΘΑ, 10 Ἠ/πετοξοτε. 1 
τνας βτῖονοά πα {μπε 
ΡοΠΟΓΗΊ10Π, απᾶ 5α]ᾶ, 
ΤΠεγ 4ο αἶπαν ευτ ἵπ 
λεῦ: Ἠεατί; απᾶ ἴπεγ 
Ἴατο που Χποπη ΤΙΥ 
ασς. 11 9ο 1 5Ἱνατο ἵπ 
πηγ ὙτβίἩ, Τηεν 5πα11 
ηοῦ ΕΠ ΤΟΣ 1Π{οταΥ χεςύ.) 
19 Τα]κθ Ἠθεᾶ, ὈτδίΏτοεη, 
1ε5ί ἴπετο Ὃο Ίπ ΠΥ ο 
ποι απ αγῖ] Ἠοατί οἳ 
απ)ρο]]οξ, π ἄαρατιῖηπς 
ΣΤΟΠ ἴποε Ἠνίηρ 6οἆ. 
19 Ῥτπί εχποτί οἩηρ αη- 
οίποτ ᾖα1]γ, πυἨῖ]ο 1ἱ 15 
οβ]]αᾶ Το ἄασ ; Ιεσίαπγ 
οἳ γοι Ὦο Ἠατάεπαᾶ 
{µτουΡΏ {πε ἀοεοϊιξα]- 
ἩΕΒΒ- οἳ 6ΊΏ, 14 Έοχ ντο 
9τ9 πιπᾶς Ῥατία]κεχς ος 
Οπτίςε. 1 τνε Ἠο]ᾶ {Πθ 
Ῥερϊππίηρ οἳ ΟΥ σοοἩπ- 
Έάεποο. εᾶ[αξδύ απίο 
119 επᾶ:; 15 πγηῖ]ο Ιὸ 18, 
ξα18, Το ἆπνγ 179 σι] 
Ίιεατ Ἠ]5 τοῖσς, Ἠβχᾶεπ 
ποῦ γοα -ἨεασίΕ, 45 1π. 
{πο Ργοτοσβ/{]οη. 16Έος 
ΕΟΠΙΘ, τνηοπ {που Ἰαᾶ 
Ἠεατᾶ, ἀἱὰ Ότογνοκε: 
Ἠοπνυοθῖῦ ποῦ α]] {πας 
οαπιο οι οἱ Ἐργρί Ὃν 
Ἰοδο5. 17 Ῥυϊτ ν νΙεἃ 

ε ἐάν[περ] 1,; ἐὰν 16 ττιΑ. 
Ἡ ἐν δοκιµασίᾳ ϱΥ Ῥτοτιπς Παιθ] 

κ εἶπα 1, 
ο τίνες γὰρ ἀκού. παρεπί- 

Ρ Μωῦσέως αΙΤΤΙΑΥΓ. 
ς-- [καὶ] ἀῑδο 1, 

ἐξ ὑ ὑμῶν τις 

3: Οχαά 



ὅ64 
πνΊοπι πας Ἰθ ρτ]ονεᾶ 
Σοχῦγ ΥΕΛΥ52 1α9 ἴξ ποῦ 
ππὶθ ἴλποπι ἐπαῦ Ὠβδά 
βἰππεᾶ, πνἩοξθ οΙΟΒΡΘΒ 
3911 1 ἴπο π]άεγπεςςῦ 
18 Απᾶ Το ποσα ΞΥΩΤΘ 
Ἡθ {ἐπαῦ που εποι]ᾶ 
χιοῦ εΏ{ίοχ 1π{ο Ἠί8 τος, 
Ῥιΐ. ἐο ἴποθπι Όπαῦ Ῥο- 
Ἠοθγεά ποῦ 2 19 Βο ντθ 
εεο {λαί {Που οοπ]ᾶ ποῦ 
οπἵθγ Ίπ Όεσβαᾳδο οἳ 
πποο]Ιοξ, 17. Τιοῦυ απβ 
{λοχγαξοσθ 46Η, 98, 
Ῥτοπαϊ»θ Ῥοΐηρ Ἰοξὺ 18 
οἳ επῖοτΙης ΙΠίο Ἠ]8 
χθβί, ΑΏΥ οξ τοι βπου]ά 
ΒΕΘΏ} Το οοταθ 5Ποτύ οξ 
105. 2 Ἐος ἀΠῖο 18 9/88 
119 ᾳο5ρο] Ργοπσλεᾶ, α5 
ππε]] α5 απίο ἔποπα: Ῥα6 
Ίλο ποχᾶ ρτοπολθᾶ ἀῑά 
ηοῦ Ῥτοβί παπι, ποῦ 
Ώείηρ πα]χεᾷ νἩ ΕαἰίἩ 
ἀπ ἔλοπα ἴπαῦ ἨΠεατᾶ ἐέ, 
3 Ἐογ πρ τυἩμῖοβ Ἠατο 
Ῥο]ιογεᾶ ἆο επίοχ 1πίο 
χεςῦ, 35 Ὡς βαῖά, Α9 ΙΤ 
Ἰαπνο ΠΟΙΑ 1π ᾖΤΙΥ 
ταῦἩ, 1 ἴπεγ 5πα]] 
επίεν ἀπίο ΠΙΥ χρδῦ: 
ΆἈ]τποαρη {πο ππογκβ 
ποιο Ἀπὶδηθά Ίτοπα 
τηρ {οαπάαἴ]οη οἳ {πο 
π/οτ]ᾷ. 4 Ἐος Ἡε 5ρακθ 
19 α σετίαῖη Ῥ]ασο οξ 
Ίποςετου{Ώ αν οἩ {Πῖβ 
π/]νθ, Απά ἄοᾶ ἀῑᾶ τοδῦ 
Ίο «οτετΏ ἆαγ Εγοπι 
β]] Ἠϊ5 Ἱγοχ]χα, ὁ Απάᾶ 
3μ ἐμῖς ρίαςσε ασαϊμ, ΤΕ 
1πογ 5Ώα]] επῖῦος 1πίο 
ἩιΥ τορ. 6 Βοοίπς 
{λεχοξοχθ 16 τεπηβ]πείη. 
{λαῦ 5οπ1θ πιαδῦ επίος 
{Ποχαῖη, αλιᾷ ΤΠεγ ἴο 
πνποτα 1 πας Έτοί 
Ῥ{ςηο]ιθᾶ, επθετεᾶ ποῦ 
Ἰπ Ῥοσδαςρ οἳ ππδο- 
11968: 7 αραῖπ, Το Ἱ- 
τη] θείἩ ϱ ορτπΊη ἄαγ, 
βαγΊηρ ἵπ Ὠανίᾶ, Το 
4µγ, ΑΣύεΓ 8ο Ίοηρ α 
ύμιθς ας 1ἱ 19 βαὶᾶ, Το 
αγ 17ο τνῖ]] Ἠεατ Ἠϊ8 
τοῖσε, Ἠαγάςη ποῦ τους 
Ἠουχῖ5. 8 Εος 14 ὀε5α8 
Ἠαά Εῖτεη παπι τοβί, 
Ίποιπ Ἱποιμ]ᾷ Ἡο ποῦ 
ἈΕιογυγητᾶ Ἠανο βροζκ- 
επ οἳ αποῖμες ἆἀπγ. 
9 ΊΤήΠοθτο τοπηβ]πθία 
1Ἡθχοξοτο 3 τοβῦ Το ἴἩθ 

ορ]θ οξ αοᾶ. 10 Έοσγ 
ϱ ἴπαῦ 15 επ{οταᾶ Ἱπίο 

Ἠϊκ τοβῦ, Ἡο 415ο Ἠατ]ι 
σεηςοᾶ Έχοπι Ἠ]8 οὗη 
ΤΝΟΥΧ5, 38 ἄοᾷ αἰᾶ 
Έτοια ἨὨϊ9, 11 Τιοῦ τιβ 
1αβοιις {πεχε[οχο {ο 6π- 
δουν 1μ{ο {]ιαῦ τοςῦ, εδ 
ΔΏΝΥ 11πΏ 41] α{ἱοΥ ἴπθ 
ΒΩΙΠΘ εκαΠΙΡρ]ε οἳ πἩ- 

5 τεσσεράκοντα ΤτιΑ. 
υπ] ξθα μ ὑπ Ιω Έ1οςθ, ἄτο.); συνκεκερασµένος"Τ. 
11ΤΙΑ; Δαυϊὸ απ. 

ΠΡΟΣ ΒΒΡΑΙΟΥΣ. 

προσώχθισεν Στεσσαράκοντα! ἔτη; 
π/Ώ5 Ἡο ΙπάΙρπαπό Σοτίγ Ψεατβ [Γη 15] ποὺ πμ] {]νοβο σγηο 

΄ κά 3 - ” .] ” Αν / 

τήσασιν, ὦν τὰ Κῶλα ἔπεσεν ἐν τῇ ἐρήμῳ; 18 τίσιν.δὲ 
βἱππσᾶ, Οἱ π/ποπα {19 ϱΑΙΟ88Ε «2611. 1π πο πΙ]άρτποξςβ Απᾶ {ο 'νηοπα 

ὤμοσεν ἡ εἰσελεύσεσθαι εἰς τὴν.κατάπαυσιν.αὐτοῦ, εἰ μὴ 
3Ί/οσ9 ο Γυπαῦ ὑπεσ] αλα] τοῦ επίες ἍΆΊπτο Ἠϊβ τοβῦ, εχοορῦ 

τοῖς ἀπειθήσασιν; 19 καὶ βλέπομεν ὅτι οὐκ.ἠδυνήθησαν 
10 0Ποβο πο «ἀἱρουεγθᾶ 2 Ἀπά  ποςεθ Ἔλαῦ ἍΤΠΕΥ γιο ποῦ αΏ]θ 

εἰσελθεν δι  ἀπιστίαν. 4 Φοβηθῶμεν οὖν µμήποτε 
{ο επ{εσ 11 οπ βοσοαηῦ οἱ απ[ε]]Έ, Ίο βΠοιλ]ά ΐεαχ {Ἠεχεξοχθ ]α5ί ΡοἩπρβ 

καταλειποµένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν.αὖ- 
Ἀρείπρ "Ἱεςῦ 1 "ρτοπι]κθ 1ο επὔες Ιπίο Πῖ5 τορῖ, 

τοῦ, δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι. 3 καὶ γάρ ἐσμεν.εὔηγ- 
ΑπηϊρΏῦ ὄρεεπα 14ΠΥ 308 ὅγοι ἍᾖΤο 6ΟΙΠΘ 5ΗΟΣ0, Έοχ Ιπάθεᾷ  Ὑθ Ίατε Ἠαᾶ 

γελισµέναι, καθάπερ κἀκεῖνοι’ ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν ὁ 
β]αᾶ ὑλάΐπρς ππποππςρᾶ [ίο π5]6γει 8 Ἅαἱ5οίπο;: Ὀαπό πού ἁῑᾶ ρχοβύ 3:19 

λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ "συγκεκραμένος! τῇ.πίστει 
Ἀγγοτά “οἱ 5ἱΜ8 Δδτοροῦ ᾖ3Πει, ποῦ Ἠατίηρ Ῥθεεπ παἰκεᾶ ντα Σαἳτα 

τοῖς ἀκούσασιν. ὃ εἰσερχόμεθα.γὰρ εἰς τὴν] κατάπαυσιν 
1ἨΠ ἴἨοβο πΠο Ἠεατᾶ, Ἔοτ νγο οπὔεσ 1πίο Ἅπθ εςί, 

οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, Ὡς ὤμοσα ἐν τῷ ὀργῇ-μου, 
πο Ῥομεγεᾶ:; 88 ο Ἠῃβ εαἷᾶ, Βο 1 4ποτο Ἱπ ΣΟΥ ὙταίἩ, 

Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν.κατάπαυσίν.µου" καίτοι τῶν ἔργων 
18 λε ϱπα]] εμ{ος 1πίο 1ΩΥ τος; ἄλοιρῃ τοτ]]ψ ἰπθ ἍἩΤΟΣΊΒ 

ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων. 4 Είρηκεν.γάρ που 
Έτοπα [ὔμ6] ξοαπάα[ίοπ ο [116] ποχ]ᾶ ῄποτο ἄοπθ,  Ἐος Ἠθ Ώα5 5014 ΒΟΥΠΘΙΥ/ΠΕΣΘ 

περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως, Καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ 
οοποοιγπῖηρ ἴπθ µκβετοηπίἩη [άαγ] ἴπα, Απά Ἀχοείοα 14ο οπ ἴῃθ 

ἡμέρᾳ τῷ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν.ἔργων.αὐτοῦ' ὅ καὶ ἐν τού- 
34πγ ααεγεπι]λ 1τοπα 811 Ἠ18 ντοχκς : απά ἵπ Ἅᾖἴπί8 

/ η η / α) ωί ΄ ΄ ” ᾽ 

τῳ πάλιν, Βὶ ἐἰσελεύσονται εἰς τὴν-κατάπαυσίν-µου. 6 Ἐπεὶ 
[ρ]ασθ] αραῖπ, 1 ἰπεγ επα]] εηίες Ιπίο τΏγ τεςῦ, ξ ΒΙποῬ 

οὖν ιἀπολείπεταί τινας εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ 
ΤΠεχοξοτο 1 τοπιβίπς [ος] βοπιθ {ο επίος Ἰπίο Ἅᾖδ, Ώπᾶ ἱἨοβθ πνηο 

τερον εὐαγγελισθέντες οὐκ.εἰσῆλθον Ἱδύϊ ἀπείθειαν, Ἰ πά- 
ΣογΏιος]ν Ἡθατᾶ ρ]αῖ ὑ]άιπρα ἀῑᾶ ποῦ επῖεχ 1π ΟΏ βοοοαη{ῦοξ ποθεάίαπσθ, αραϊπ 

λιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, Σήµερο», ἔν ΣΔαβὶδ λέγων, μετὰ 
8 ορτίαίτ 9 ἀθύεγπιῖπθς 214ΑΥ, Το-ᾶαγ, Ἱπ ἍοὈαν]ᾶ εαγίπβ, αξίες 

τοσοῦτον χρόνον, καθὼς ᾖεϊρηται! Σήµερον ἐὰν τῆς φωνῆς 
80 Ίοπς 8 0ἱππθ, (αοσοτᾶῖηρ 88 1ΐ Ἀ88 Ῥθεπ ββ1ᾶ,) Το-άασ, Ἀνοῖοθ 

αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ-σκληρύνητε τὰς.καρδίας ὑμῶν. 8 Εἰ.γὰρ 
1ἨἱΑ 7ο π]]] Ἠσας, Ἠατάεη ποῦ σουχ Ἠθασίβ, Έος ἰξ 

αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλά- 
3πθπα α76βΙΦ Άρανο 'Τεβί, ποῦ «οοπορτπῖπρ αποῦ]οχ Ἅποπ]ά «Ἡθ 'Ἠανθ 

(16. αοεΏας) 

λει μετὰ ταῦτα ἡμέρας' 9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ 
6αροκεη δαΣ{εγγγητᾶς 14αγ. Τπεα 3ΘΠΙΒΊΠ8 8 βαὈδβίάσπι {ο ἴπθ 

λαφῷ τοῦ.θεοῦ. 10 ὁ γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν.κατάπαιυσιν.αὐτοῦ, 
Ῥεορ]θ οξ ἀοᾶ, Έον Πρ ὑπαῦ επἰετοᾶ Ἰπίο Ἠ18 τεβί, 

καὶ αὐτὺς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν.ἔργων.αὐτοῦ, ὥσπερ ἀπὸ 

ΠΠ, 1Υ. 
οὐχὶ τοῖς ἁμαρ- 

ε ΄ 

οι προ- 

9]5ο Ἡο τεςιθᾶ 4τοπα” Ἠὶ8 πνοσκα, 88 Ἅτοπα 

τῶν.ἰδίων ὁ θεός. 1] ὙΣπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς 
αμίς δονγη. χᾳοά [2414]. ο βΠοα]ᾶ Ὦο ἀϊλρεπυ {Πεγεξοτθ {ο οηπίες Ἱπίο 

ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα.μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγ- 
τπαῦ τουῦ, επ “Αξίοτ "Μο 9ΡΒΑΠΙΘ 14Ώ7οπο ᾖ᾿Ἰθχαπιρίθ 

ἕ συγκεκερασµένόυς ΙΤΣ{Α, συγκεκραµένους 3, (γεαά ἴπεπῃ ποῦ 
σ [την] τν. π διὰ Α. α Δανεὶδ 

 προείρηται ἵῦ Ώ8β«Ὀδθιι 84 Ῥεέοσθ ΠΤΊτΑ ΥΓ. 



τν. ν. ΠΕΡΕΕΥΣ, 

µατι πέσφ τῆς ἀπειθείας. 19 ζῶν.γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ 
Ἅπααγ "Εα]]  οἳ ἀἰδουοάίεπσθ, Έοχ Ηνίηρ [13] πο νγοτᾶ οἳ ἄοἆ απᾶ 

ἐνεργής, καὶ τοµώτερος ὑπὲρ πᾶσαν µάχαιραν δίστοµον, καὶ 
οΏλοϊοηι, Απᾶ  ΒΊΒΙΡΟΣ Παπ ἍΟΘΥοΙΥ 3βυγοτᾶ α(πγο-εἀρεᾶ, ετεη 

δικνούμενος ἄχρι µμερισμοῦ ψυχῆς Ίτεὶ καὶ πνεύματος, ἁρ- 
Ρεποϊἰταἰῖπρ {ο [πο] ἀῑπ]βίοᾳ ὮῬοῦμ οξβοσ] απᾶ αρισίε, οξ 

κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν ὤν τε καὶ μυελῶν, καὶ 
] πεπΠίΒ οἶπίβ 1ΡοίἩ απᾶ ΠΙΒΙΤΟΥΑΒ, πια [15] α ἀϊςδοογπος οἳ [πε] {ποιρβΒίβ απᾶ 

ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ" καρδίας" -19 καὶ οὐκ.ἔστιν κτίσις 
Ἠΐπα; ο [11Ἁε] Ποατί, Απά ἴποτο Ἱψ ποῦ α οτοβίθά (πῖηρ ππαρρατεπί ὮῬείοτθ 

πάντα δὲ υμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, 
οπέ ο] Οπΐπρς ος ππχκθᾶ απᾶ 1914 Ῥατο 1ο.ἴμ9 6768 οἳ Επι, 

πρὸς ὃν ἡμῖν ὑλόγος. 
ση πΥποτη [15] οις Αοσοουηῦ, 

14 Ἔχοντες.οὖν ἀρχιερίὰ μέγαν διεληλυθότα τοὺς 
ἨἩατίηρ ἰπετοξοτο α "ΠῖρΙ “ρτίθοσῦ 1ρτοαί [πο] Ἡβ5 Ῥαβςθά ἑΠτουρῃ {ἴμπα 

οὐρανούς, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμο- 
Ἡρανοπς, εσας ᾖἵποθ Θοη οξ ἀοᾶ, πε εποι]ά Ἱο]ᾶ ξαθῦ 1Ἡθ Ἅοοπ- 

λογίας. 15 οὐ-γὰρ ἔχομεν ἀρχιερία μὴ δυνάµενον "συμπα- 
188510Ἠ. Ἔοτ ποῦ Ίαπο πο Α ΠΗΡΕ Ῥτϊοεύ ποῦ 8Ρ]9 το βστη- 

θῆσαι! ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, Ὀπεπειραμένον" δὲ κατὰ πάντα 
ΡΑ{Πΐςο πα οἳς ΙπβχπαΙάθ, ΤῬαῖ [ππο] ἨΒ8 ΌθεἨ ἑοπιριεά Ἱπ α]] (πΐπρε 

καθ ὁἁμοιόητα  ἍµΧχωρὶς ἁμαρτίας. 16 προσερχώµεθα οὖν 
ποοοτάϊηρ ὕο[οισ]11κεπεςε, αρατί ἔτομι βἰΠ., ΤΓ9 ΑΠοιι]ά οοπαθ {Ἠθχ6ξοΓθ 

μετὰ παῤῥησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν «ἔλεον,! 
η). Ῥο]άᾷιεβς {ο {Πο {πχοπθ οἱ ρτασθ, ἴ]λαῦ γγο ΤΙΑΥ τεοείγο Ἠιθτογ, 

καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθεια». 
Απᾶ ΄ρχαςο 1ΠΙΒΥ "Ππᾶ Ίος ορροτίαπθ 19]Ρ, 

ὅ Πᾶς.γὰρ ἀρχιερὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ὑπὲρ 
Έοχ ογθτΥ Ἠ]ΡΗῃ Ρτ]θςί ἔΓΟΊΙ ΑΠΙΟΠΡ  ΤΠΕΩ ρεΐπρ ἴπκοη 40ΥΓ 

"πρὸς ΄ τὸν θεόν, ἵνα προσφέρ 
αοᾶ, ἴπαί ο παηΥ οΏος 

3 μετριοπαθεῖν δυνά- 
Σο /εχετοῖςο "ξοςῬεαχαπορ 1ρεῖηπρ 

ἀνθρώπων καθίσταται τὰ 
Γιο 18 οοπβδ1ὐμθά Ίπ {πῖπρε τολαἴ1πρ {ο 

δῶρά Ἀτε! καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, 
ῬοΐὰἩ ϱ14ἵ8, απᾶ 58ογἱῇσθ 4ο0Υ ΒΙΠΕ; 

μίνος τος ἀγνοοῦσιν κἀὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς 
Ὀ]ο ἍΠτἩ {Ποβοθ Ῥεῖηρ Ἱρπογαμξ απᾶ εστίΏς, 51Π66 α415ο Ἠϊτηςε]Ε 

περίκειται ἀσθένειαν':Ὁ καὶ "διὰ ταύτην! ὀφείλει, 
48 εποοπηρηβρεᾶ νηζ] Ἱπβττοῖίγσ; Άπᾶ ΟΠ ποοοππό οἱ {πῖβ [Ππβττηϊἑγ] Ἡο οιβΗῖ, 

καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτως καὶ περὶ Ιἑαυτοῦ' προσφέρειν 
ετοηπβ86 «40: ἴπθ ἨῬθορΙθ, βο 815ο 1ος Ἠάπηςε]Ε. το ο ες 

εὐπὲρ! ἁμαρτιῶν. 4 Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιµήν, 
{ος ΒΙΠ5, Απιά ποῦ ο Ἠϊπιβε]{ιπσοπο ΊαΚκες ἴπε Ίοποις, 

ἀλλὰ Ἠὸ" καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἱκαθάπερ" καὶ ΔὸΙ᾿Ααρών. 
Ὅαπί Ίο ἡῬεῖηρ σα]]οά ἍὮΤν ἀοᾶ, ετεη 5 8]εο ΑΑΒΤΟΗ, 

ὅ οὕτως καὶ ὁ χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν. γενηθῆναι ἀρχ- 
πϊας Ἅαἱδοίπο Οπτὶβί ποὺ ἨϊπιαοΙξ ἀῑά ϱ]οχ!ψ «οῦθσσπο α ΗΙρῃ 

ιερέα, ἀλλ᾽ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν, Ὑἱός-µου εἶ «σύ, ἐγὼ σή- 
υτῖεδῦ; ὮῬμό Το πἩο ββιά το Ἠϊπι, "δοπ Ίπιγ ατείποι, Ι Ἂᾖο- 

µερον γεγέννηκά σε. θκαθὼς καὶ ἔν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ 
ἆατ Ἠατο Ὀεροίίεη ἴἨεθ, Έτεη 58 αΊςο Ίπ αποῦΒεχ [ρ]αοε] Ἡθ ϱαγ8, Τηοτ Γατῦ] 
ε α ῃ π » Π ῃ Πω. ΄ Ν λ δέ Ὃ 9 
µερευς εις.τογ-αιωνγα κατα την Ταςξιν ΕἈχισεύεκ. 7 ς εν 

Ἀ Ῥτθβυ - ᾷ0Σ ετες Ἀοσοτά(πρ {ο ἴπθ οτάες οἳ Με]ςβίδεᾶεο, πο ἵπ 

"905 
"Ῥο]ιοξ; 12 Έοχ {1ο νοτά 
οἳ ἀοᾶ ἑ αι]οῖς, απιά 
Ῥοπογ{ι], αιιἁ ελησρος 
ἴπαπ αηπγ {ἰπνοοᾶροᾶ 
Εν/οτᾶ, Ῥ]οτοῖηπρ ετοπ {ο 
{πο ἁῑν]άϊπρ βθιπᾶος 
οἳ οι] απά ερἰσῖξ, ππᾶ 
οἱ {πο ]οἶπίβ απᾶ πιβΓ- 
τΟΥΥ, ΑΠ {δ α 4ἴβοθεγπος 
οἱ χε {ΠποιρΏί απ 
1π{εΏίς 'οξ ἴπε Ἰθμτί, 
13 Νεϊί]οχ 15 {πετο απΥ΄ 
οτουίατο (λιαῦ 16 ποῦ 
πηβη]{οβῦ 1η Π]8 εἹρηίῦ: 
Ῥαΐ α]1 {μΐπρς ατε ππ- 
Κεᾶ απᾶ οροπεᾷ ιιπίο 
{πο εγθΒ οἳ Ἠΐπι πα 
Ὑοτα Ὑο Ώαγθ 0ο ἆο, 

14 βοεῖηπρ ἴπεπ {ἐλμαξ 
ππθ Ἠατο α σχεπύ Π]ρΏ 
Ῥτϊεςέ, {ἐλαί 18 Ῥηβεθᾶ 
1Πῇ6ο ΤΏθ ἨἩοηνοπε, ὦο- 
Ρα5{Π9 9Ο οἳ αο8, Ἰας 
ἩΒβ Ἠο]άᾷ Εβεί οτι; Ῥτο- 
4055ΊΟΠ,. 15 Ἐοτ ᾖ1νθ 
Ἠαγο ποῦ απ Πὶρα 
Ῥτϊεβυ Ἱ]]οἩ ορηποῦ 
Ὢθ {οπο]εά σγΙ(Ὦ {πθ 
48ο]πρ οἳ ος 1πβτπι- 
169; Ὀτπίυ ντο ἵπ α]] 
Ῥοϊηπῦς ἰεπιριθᾶ κο 
Άς 106 αγε, γεὶ ν]ποιε 
Εἶπ, 16 Τμεί τι ἔπετε- 
4019 6ΟΠ1Θ Ῥο]ά]γ απζο 
ΊἩθ ΤἨχοιε οξ τας, 
τηπαῦ νο ΤηΑΥ οὐίπΙηπ 
ΙΩΕΙΟΥ, αηΏᾶᾷ Ππᾶ ρταςθ 
{9 Ἠο]ρ {π [πο οἱ μερᾶ., 

Ύ. Έονγ ατοτν Πϊρ 
Ῥτ]εεύ {ακεη άκοπι η- 

Ὦ Ταοηᾳ πηθη 18 οτάλ]ποὰ 
ΣΟΣ ΠΕΠ ΊΏ ἐΠίπρς ρετ- 
ἑαϊπῖπᾳ {ο οά, ἴπαῦ 
Ἡθ πΙΣγ οΏετ ῬοῖἩ ϱ {18 
ΒΠά 5 ογ1ΠσεΒ ΕοΥ βἶπν : 
2 το ΟϱΛΏ Ἠβτο ο0πΠι- 
ΡΑΕΒΙΟΏΠ ΟΠ {πο {ρηο- 
1ΑΠ8, απᾶ ϱἩ ἴπεπι {πας 
Άτθ ουῖ ΟΕ ΊἨο Ἱναγ; 
2ος ἐπαίύ ηε Ἡ]ταεε]{ α]- 
ΡΟ 18 σοπιρα«εθεᾶ τηε] 
Ἱπβγπηϊϊγ. ὃ Απά Ὦγ 
ΙΟΒΒΟΠ Ἠετθοξ ἩθοαρΗξ, 
35 ΤΟΣ {Πε Ῥεορ]ε, ϱο 
Ά]5ο Έος Ἠϊπαςε]{, {ο οξ- 
4εΓ ΕΟΓ 9118. 4 Απᾶ πο 
ΠΙΛΏ ΊὈπκεῦὮ {Πῖβ Ἡο- 
ποισ απίο ΠΙτηβε]Σ, Ὁτέ 
Ἡᾳ {πα ἲς οα]]εᾷᾶ ος 
ἀοᾶ, 38 ας Αλτοη.ι 
ὃ 50 αἷςο Οητῖςὶ ρ]οτῖ- 
Ώ6ᾷ ποῖ Ἠ]μηρε]ξ Το ὃο 
1ηλᾷθ αΏ Ἰ]ςση Ῥτίεςι ; 
Ῥαΐῦ ο {παῖ φαῖά ππτο 
Ἠΐπι, ΤΠοι Αγῦ ΠΙΥ 8οπ, 

“το ἆαγ ἹατεΙ Ροροίτεπ 
{ῃοε, 6 Ας Ὦς οπἰ(Ἡ α]- 
Βο Ίπ αποίπες ϱρίασα, 
Ἔποι α)ί Α ρτϊενυ 107 
ετετ αξίεσ {Πε ογᾶοτ ος 
Πθ]οΠϊκεᾶεο, 7 ΊΥΠο ἵη, 

4 συν- ΤΑ. Ὁ πεπειρασµένον ΕΟΙΤΤΤΑΥΥ. 
δι) αὐτὴν ΟΏ βοοοιιηῖ οξ 1ὲ ΕΤτιΑΤγ. 

1 καθὼς 1; καθώσπερ ΤΑ; καθώς περ Τ. 

Σ---.τεὈοῖῃ ΤΊτΑύ’. 
4--- τε οῦμ τ[ητ]. 
Β --- ὁ ΟΙΤΤΕΑΤΓ. 

{ αὐτοῦ 1,. 
ο ἔλεος Τ,ΤΤΤΑΥ, 
6 περὶ ΠΗΤΤΙΑΥΓ, 



σ6σ6 
1ο ἄασα οἳ Ἠϊ Πο.Ἡ, 
Φ ποτ Ἡθ Ἰαά ο/Εεγεὰ αρ 
ΡΥΑΥΟΕΤΒ απᾶ θιρρ]ῖσα- 
Ό1οπφ τν τἩ βίτονρ οἑγ- 
1πῃ απᾶ ἴσαχα απίο Ἠΐτα 
{παύ σ/α8 Ό]ο {ο β8νθ 
Ἠΐπι Στο ἀθαίῆμ, απά 
πναςδ Ἠεητά π ἐπωῖ Ἡθ 
Σεατοᾶ : 8 Ειοαβι θ 
Ψ/ΕΓΘ Α 801, Υεί ΊεδΥΠ- 
εά ο οῬεᾶῖοπος Ὦγ {μθ 
τηῖπρς νλ]σὮ Ἡρ 5έ- 
Ἐοτεά; 9 απᾶ ὈῬοῖπρ 
χηπᾷθ Ῥεγξεοῦ, Ἡθ Ὦε- 
σὔπηο ἴπο απίπος οἳ 
εὐεγπα] βα]γαίίοη πηίο 
811 Ίπεπι {ἴπαῦ οὓεν 
Ἠΐτω ; 10 ομ]]οᾶ ο 6οά 
Απ Πρι ρτὶεςδὺ β{ζετ 
{πο οτᾶεσ οξ Με]ο]ίςε- 
ἀεο. 11 ΟΕ πποπι π6ό 
Ἐατο πππηΥ {Πίπρα ἴο 
ΒΑΣ, απά Ἠατᾶ ἴο Ὃδ 
Ἑτίιογεᾶ, εεεῖπρ Ύθ ατθ 
ἁμ]] οἳ Ὡρατίηρ. 12 Έοτ 
Ψ/ηρΏ 7ος {πε Όπαρ ο 
οαρμῦ {ο 9 {βασπθσ, 
Ψε Ἠλτο ποαρᾶ {μαί οπθ 
{εποῦὮ σοι Αραῖπ τΥηῖο] 
ὃε (πο Βχεῦ ῬγιποϊρΙςβ 
ΟΕ ἔπε οτασ]ες οἱ αοᾶ; 
Απά ατα ὉὈθοσπιθ επσ] 
Ἀς5 Ἠμτο πθθᾷ οἳ ταῖ]]ς, 
απάπὸ(ζ οξ5ίτοπρ ταθΒί, 
13 Ἐοτ ετετγ οπο ἐλαῦ 
Ἀσείᾗ παῖ]κ ὃν αποκῖ]- 
Σπὶ Ἱπ ἴηΠθ ποτά οξ 
τιφΏίροιςηθΏς: Έος Ἡς 
48 4.0λῦ9, 14 Ἐπῖ είτοπρ 
παρα Ῥε]οπροαί] {ο ίχετι 
1η ητο οἳ Μα] αµρο, 
ευεπ {ποςο πἩο Όστεα- 
5οΏ οἱ πεο Ἠατο ἰπεῖγ 
5εη»θς οχοχοἰβοᾷ το ᾱἵς- 
οθτη Ῥοῦ]λ ροοᾶ απᾶ 
εγι]. 

1, Τπετεξοτθ Ίεατ- 
1ΠΡ.: ἴπο Ῥγϊποῖρ]ες οξ 
11ε ἀοοϊσίπε οξ ΟἨτῖῦ, 
1εῦ πς Ρο οη ππ{ο ῬεΓ- 
Σεοβῖοη ; πο ]αγ{ηρ - 
ΡΕαΐπ ἴπο {οππάφῦῖοη 
φξ τορεηίαποθ Ίτοπα 
ἀοκᾶ ΊνοτΚκς, Αηπᾶ οξ 
Σαϊτῃ θουγατᾶ ο, 2 οξ 
{πο ἀοοῦτῖπο οἳ Ὦ}- 
11ρτης, απ οΕ]ατίηπρ οπ 
οἳ Πιιπᾶς, απᾷ οξ τοξισ- 
τοοῖῦῖοπ οἳ {πο ἀεβᾶ, 
Απά οΕ-εἴετηα] Ἰπᾶςσ- 
τηρΏῦ,. ὃ Απά {6 νν]] 
πνε ἀο, ἵξ ἄοά Ῥοτπαῖῦ, 
4 Ἐοχ τέ ἔς Ιπιρορδϊθρ]θ 
ΣΟΥ ὉἨοβθο ἹΏο Ὑοτο 
οηςσο οπ]ΙρΏίεπεᾶ, απά 
Ίπτο υπεῖθᾷ οἱ {Πο Ώθα- 
ποπ] ϱῖ, απά πετο 
παπᾶς ρατίακοτς οἱ {Πο 
Ἠοὶσ ἄΠοςί, δηπᾶ Ἠατο 
Μαςίοᾶ Τε ποοὰ ποτᾶ 
οἑ ἀοά. απᾶ (Πο ροπετβ 
οἳ 1]ιο πγοτ]ᾶ {ο σοπ1θ, 
6 1 1πεσ ελα]ϊ 5α]] α- 
ΦΙΛ, ἵο τεηευ ἴπεπι 
Αραϊη υποτεροπίβησς; 

πΠροΣ ἘΕΒΡΑΙΟΥΣ. τσ, ΤΙ, 

ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις-τε καὶ ἱκετηρίας πρὺς 
ἁ 19 78 οἳ 8 ΒοεἩ Ῥού]ι ϱαρρ]Ισβ{1οπΒ αλᾶ επίτομί]ς ἍἨ3ίο ἕ 

τὸν Ἅδυνάµενον σώζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου, μετὰ κραυ- 
αἨΐπι ὄπιλο [ὅπγας] αὈ]θ 9030 ἀΣθηίπα 1λΐγοπι 1Σά4ραίΒ, ην 15ογ- 

γῆς ἰσχυρᾶς καὶ ἁακρύων προσενέγκας, καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ 
1ης ἍᾖΑςίτοιρ 13Απᾶ Ἅᾖ1ΐρατ ᾖλΠατῖπρ "οβθτθᾶ, απᾶ Ἠρτίηᾳ Όθεπ Πεατᾶ Ἱπ 

τῆς.εὐλαβείας, 8 καίπερ ὢν υἱός, ἔμαθεν ἀφ' ὦν 
Ὅλα Γπο] {εατοᾶ ; ἔποαρῃ Ῥοῖπρ Α 8οΠ, ο ]εασποθᾶ, {τοσα 11ο ἐμίπρα πΏ]οὮ 

ἔπαθεν τὴν ὑπακοήν, Ὁ καὶ Ἅτελειωθεὶς ἐγενετο Ετοῖς 
19 εαΏοτεᾶ, ορεάίεπσθ; Απᾶ Ἠατίπρ ΌεοἨ. Ρετ{οζερᾶ Ῥεσβταθ {ο 31μοςο "εμέ 

ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν! αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου' 10 προσ- 
298εΥ δµΊτα 19Η,  «αιίλος οἳ 3βα]γαζίοαι Ἰθίετνε] ς Πανίπᾳ 

: ο σος ; 
αγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελ- 
Όεθι βα]α(θᾶ ” Ὦγ αοά [55] Π1ρΗ ρτὶθοεὲ ποοοχάῖπῃ ἵο πο οτάετ οἳ λ]ε]- 

ν ’ . - . ΄ 

χὶσεδέκ. 11 Περὶ οὗ ᾽ πολὺς ἡμῖν.ὑλόγος καὶ δυσερµή- - 
ομπθᾶθο. Ορποετπίπρ σε]οτα [518] “παποἩ Ίους "4ἱβοοαχβθ απά ἀἰβοια]έ1π Ἰηδετ. 

νευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς.ἀκοαῖς. 12 καὶ γὰρ 
Ῥτθίαὐἱοη 6ο βροβ]ς, εἴπορ ϱ]πρρίβῃ γεΏανοΏοοοπιο Ίπ Πθατίἡρ. Έοτς τα] 

ι , - 
.ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, πάλιν 

[πἩεπ γε] οραρΏῦ {ο 8 {θβοΏοτ ἍΌεσβιεθ σξ 1106 Ἅταο, ,βραῖπ 

χρείαν ἔχετε τοῦ-διδάσκειν ὑμᾶς τία τὰ στοιχεῖα τῆς 
πηρθά Ύ7εή8τθ ο [οπθ] {ο έθ8οι γοα π]αῦ [ατε]ίηο οἰεπαεπίβ οἳ {Ἠθ8 

ἀρχῆς τῶν "λογίων τοῦ θεοῦ' καὶ Ὑεγόνατε χρείαν ἔχοντες 
Ῥορϊμπῖπρ οἳ ἴἩο οσας]θΒ οἳ ἄοᾶ, απᾶ Ἠασο Ὀροοππθ προ .) αγίας 

γάλακτος, Ἰκαὶ" οὐ στερεᾶς τροφῆς. 18 πᾶς γὰρ ὁ µετέχων 
οἳ τα], ΄ απᾶᾷ ποὺ οἳ 5ο]ᾶ 1οοᾶ ΣΟχ ΘΤΕΓΨΟΠΟ {ἔπαῦ Ῥατίακος 
, » , μερω , ν 

γάλακτος ἄπειρο λόγου - δικαιοσύνης' νήπιος γάρ ἐστιν' 
οξταϊς [16] ππελῖ]]θά ἴπ [ἐ1θ] ποτᾶ οἳ τἱρ]ίεοπεπεβι, Έος απ Ἱπξαπὺ Ἀο ἵῃ: 

14 Ἅµτελείων.δξ «ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν 
Ῥαί “Έοχ [1118] θΕα]1γ Ίρτουι 318 αβο]ᾶ '"Ἴοοᾶ, ὙἨἩο ΟΠ Αοοοπηΐ ΟΕ 

ἕξιν τὰ αἰσθηζήρια γεγυμνασμένα ἐχόντωφ πρὸς διάκρισιν 
Ἠαρὶὸ "ιο 3ΡΘΠΒΘΒ "θκετοἱβρᾶ 1Ἠ9γθ ΐος ἀξαπραϊραῖπς 

καλοῦ τε καὶ κακοῦ. 
Ἀροοᾶ λροΐἩ απά επ]. 8 

μ ε) ΄ -” ἂν ο ”- ΄ . - 

ϐ Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ ᾿χριστοῦ λόγον. ἐπὲ 
ὙΓθχθέοςθ, Ἡανίτιᾳ 1εξὲ {πο "οξ "61ο "ρορϊππῖπρ 50ξ “Ὥιο "Ομτὶοῦ ἠάϊπεσασςθ, 1ο 

τὴν τελειότητα φερώμεθα" μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόµενοι 
1ποθ Σπ] ρτοπί] πνε επου]ᾶρο ον; ποῦ αρθίπ Αα ξοππάα{1οπ. Ἰασίπρ 

πε. ον πε. τς 
µετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν, 2 βᾳπ- 
οξ τεροπίαποθ Ίχοπ ἀειᾶ  ἍἨΠἹΟΓΚΗ, απᾶ {αλ η αοᾶ, “ο παβῃ- 

τισμῶν Ἀδίδαχῆς," ἐπιθέσεώς.τε χειρῶν, ἀναστάσεώς.Ἀτεὶ νε- 
Ἱπρβ Ἅ9Ε[31Πε]άοοαΊπο, Επᾶ οἳ ]γῖπρ ον ΟΕ Ὠρπάς, Επιᾶ οἱ τοβαττθοίΊοπ οἳ [ίπε] 

κρῶν, καὶ κρίµατος αἰωνίου. ὃ καὶ τοῦτο ποιῄσοµεν, θἐάνπερὶ 
ἀθπᾶ, απᾶ ο ἠαᾶρπιθηῦς λθίρτηα]: 3 απᾶ ἍνίΒ πλ] πνθᾶο,  ξ ἱπᾶεοᾶ 

ἐπιτρέπῃ .ὁθεός. 4 ἀδύνατον.γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, 
Ἀροτπαῖς αᾳοἆ. Έος [10 15] ἹπιροββὶὈ]θ, ἴποςθ οποθ επ]ρ]νθπιοᾷ, 

γευσαµένους.-τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου, καὶ μετόχους 
Απᾶ [ν/πο] ἐβθυθά οείπο "σαι 1ΠεΔΥΕΠΙΣ, «8πά. Ῥατίακετα 

. ΄ ’ 

γενηθέντας πνεύματος ἁγίου, ὃ καὶ καλὸν γενσαµένους 
Ῥθσβπαθ οἳ [ύ11ε] 3Βρϊτϊς -"Ἠο]γ, απᾶ Γίμε] "Ροοὰ αᾳοῖρᾶ 

΄ ». 3 

θεοῦ ῥῆμα δυνάµεις.τε μέλλοντος αἰῶνος, ϐ καὶ 
5ο «3ο Ὑγοτᾶ απᾶ Γἐ]ιε] πγοςκβ οἳ Ῥοπεχ οἱ [ὔπε] 31ο “οοτηθ 1ρ9, Ἀπά 

παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς µετάνοιαν, ἄνασταυ- 
[ππο]  4ε1] 8πναΣ, Αραϊπ Ίο τεποιν το τερεπίβποο, οτιο]{γ- 

κ πᾶσιν τοῖς ὑπακούονσιν αὐτῷ ΙΗΤΤΙΑ 
ο έάν περ ΗΤτΥΓ. 5 [τε] τς. 

ὶ - καὶ τ[ττ]. το διδαχήν [1πε] ἀοοίκίποι. 



τΙ. ΠἩΕΡΒΕΕΝΑΘ, 

ροῦντας ῥἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγ- 
1παρ Ἐος {ποπΙβο]τος [ας ἔπογ 4ο] ἔπο Βοπ οἱ 6οὰ, απᾶ - οχροδίπς 

ατίζοντας. Ἴ γῆ-γὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς Ρπολλάκις 
ο τα] ναυ]]εῖγ, Έοχ μτουπᾷ Ἀ μοι ἄταπκ ᾖἴμπο ΄προπ 3δ 3οΕίεα 

ἐρχόμειονὶ ὑετόν, καὶ τίκτουσα ῥοτάνην εὔθετον ἐκείνοις 
3οοιπίηρ ἀταῖΏ, αππᾶ })Ῥτοᾷιςθβ πετραρθ αι ΣοΣ {ποβο 

δύ οὓς καὶ γεωργεῖται, µεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ 
30 εακο οἱ πΊοΠα 15ο ᾖξ ἶ5 Ε]σᾶ, Ῥαχία]καβ οἳ ω]εςείηρ ἔτοπα 

θεοῦ' 8 ἐκφέρουσα.δὲ ἀκάνθας καὶ τριβύόλους, ἀδόκιμος καὶ 
αἄοά;: ἍὭΌαί [ελα] υτπραις Εοχε ΤοχἨδ απᾶ ίσες Ἅᾖ{[5]τε]οσίεᾶ απᾶ 

κατάρας ἐγγίς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν. 9Ὁ Πεπείσμεθα.δὲ 
δν “ομχγςθ "ΗΟΣΥ το, Οἱ ἨΥΜΙσἩ ἔπο οπᾶ [15]4ος Ὀατηπίηςρ. ἈἘΒπόσγεατο ρογθδιπᾶθά 

περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ Ἱκρείττονα"ϊ καὶ ἐχόμενα 
σοοποεχηίης τοι, ρε]οτεᾶ, Ῥοίῖου τΏΙΠΡ», απᾶ [η 1πςς] οοιπεοῦοά πηῖεαι 

σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν. 10 οὐ γὰρ ἄδικο  ῥὁ θεὸς 
βαἰτατίοα, "ξ]εγοα ἰπαβ πο 5ροα]ς, Έοτ ποῦ απτὶρμίεοας 15] ἄἀἄοά 

ἐπιλαθέσθαι τοῦ.έἔργου-ὑμῶν καὶ Ἱτοῦ κόπου' τῆς ἀγάπης ἧς 
Το Μουρεί Τους πγοσ]ς Ἀπᾶ ᾖἵἴπο Ίπυοις οἱ Ίοτο πι] ῖοᾶ 

ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα. αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ 
ο ἀῑά «Ώοιν {ο Ἠ]8 πατπα, Ἠατ]ηρ βοτγεᾶ Ἅᾖἴοίμο ει]πίβ απά 

διακοχοῦντες. 11 ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν 
[5111] σεεντίηᾳ. Ῥαὅ πνο ἀοδίτθ » ε80ἳ οἴἔγοα ἴπε 8ΒαπΠθ 

ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι 
3ο 35πεν; 14ήρεποσ {ἱο ᾖΤἴπθ Ἅ«Επ]] αβδΠΓΒΠσθ ΟΣἱἨθ ἍἨορο ἍἨππῖο 

΄ ο . ΔΝ ’ ΔΝ Ν -- 4 

τέλους" 13 ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ 
[πε] επά; ἐπαῦἹιοῦ"Ε]αρβρί5ι 19306, Ῥαῖ Ιπαϊζαίοσς οξ ἴποςδθ πἩο {Ἡτοαρι 

πίστεως καὶ µακροθυµίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας. 
Στα βπά Ίοπμ Ῥαἴίεποθ Ἰππετίῦ . ηθ Ῥτοπιίςο8. 

19 Ίφ γὰρ Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁθεός, ἐπεὶ κατ’ οὐδενὸς 
Έοχς "το ΑΡταπωτη Ξπατίηρ ΄Ῥτοπαϊςεᾶ 1ᾳοᾷ, 5ἶπον Ὦγ  ἍὮἨποοπθ 

. ντ ” Σε - ΄ ΕΤ [] μ 

εἶχεν µειζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ ἑαυτοῦ, 14 λέγων, " Η! μὴν 
Ἡο Ἠβά ρτεβίετ {9 βἹνοαΣ, πο ἍᾖὮν Ἠϊπαιβε]ξ, 5αγίπς, ΒΗΤΘΙΥ 

εὐλογῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε’ 15 καὶ 
Ῥ]εεεῖπσ 1 π!]] Ὀ]εδς {πεε, απᾶ πια]Ηρ]γψίπρ Ι τ] πια]Ηρ]γσ ἰπεο; βπᾶ 

οὕτως µμµακροθυµήσας ἐπέτυχεν τῆς ἔπαγγελιας. 16 ἄνθρω- 
ἔπα» ἨανΙπρ Ἠαά Ίοης ῬαῦΊεπσθ Τε οὈίαϊπεᾶ ἴπε Ῥτοπαϊ5θ. 3Μεν 

ποι 'μέν' γὰρ κατὰ τοῦ µειζονος ὀμνύουσιν, καὶ πάσης αὐτοῖς 
Ἀμπάσθά "4ος 3γ δίµθ Ἰρτυαίετ Ἓβτγεαχ, Απ οξ α]] 3ο Ἄπετα 

ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος' 17 ἐν ᾧ περισσό- 
1Ρ8ΊΠΡΑΣΙΠΕ6 ΑΠ επὰ 1οτ οοπβγπιαξῖοπ [15] ἐπΠθ οαίἩ. ἨἨετείη ποτε -Ἠ- 

Τερον βουλόμενος ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἔπαγ- 
ὈυπόσητΙιν “"ἀεβιτιπς λᾳοά Το 5Π6ι ᾖἴο ἴπα Ῥεϊτ» ΟΕ Ῥτο- 

γελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς.βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὄρκῳ, 
τηῖςε {πε πποβαηρβεαΡ]επεςθ ο Πΐ5 οοαηςσε], 1Ππίεγροδεά Ὁσαπ οβ{Ἡ, 

18 ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον 
τπβῦ Ὁγ ἴπο τηάιρς ααπομαηρεββ]θ, ἵπ γ/Πῖοῃ [15 πγα5] Ἱπιροςδίρ]ε 

ψεύσασθαι ᾖἹΤθεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ᾖἔχωμεν οἱ κατα- 
31ο 16 {[1{ος]:αοᾶ, ΒΙΤΟΝΡΕ επεοιταρεπιθπύ Ὑ/θ τπῖρΒΏῦ Ἠβντο πΨπο Βεά 

Φυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειµένης ἐλπίδος' 19 ἣν ὡς 
2ος τεξαϱθ Ὦᾖο 187 Πο]ᾶ οπ ἴποθ ού "Ῥεξοτο [πα] 1ηορε, πνΏΙοὮ 38 

ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς Τάσφαλη" τε καὶ βεβαίαν, καὶ εἰσ- 
ΒΠ ΑΠΟΠΟΣ ὙΤθ Ἠπτο οΣἴπο σοι] Ῥοίμ οετίαῖπ απᾶ Άττι, Ἀππᾶ εἩπ- 

ερχοµένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσµατος, 390 ὅπου 
τοτίπς 1πίο ἴπαυ  πθηῖτι τπθ πα]: τν πετθ 

δ60] 
πεοῖτπρ {1οΥ οττιοῖεν {9 
ἑλοπικο]νος {πο Ῥοχι οἳ 
ἀοά αἴχοβῃ, απᾶ ριξ 
Μη {ο ΑΠ οροῦ κἨπτηο, 
7 Έογ {1ο ορχέ] πμίοΠ 
ἀτίη]κοίἩ η ἴ]θ γιῖἩα 
τπαῦ οοιποῦα οξξ Ἱπ]ιο 
1, απᾶ Ὀτίπσοία Τοντ 
ΏοτΏς πιοεί {οχ ἔμοπι 
πι ποπι 15 16 ἄγοβσαι!, η 
οεϊγείπ Ὀ]οεείπς ἔγοΏα 
αοα: 80αἱ τ]ιαὲ π]ΙοἩΠ 
ἸεβτοίὮ ἴποιηπς απά 
Ὄτῖογς { το]οςίσᾶ, πιιὰ 
ἶ6 πἶρῃ πιπίο ουγείπς; 
πνηονς επᾶ 15. ἰο θ 
Ῥυχπος. 9 Ἠαΐέ, Ῥε]οτ- 
ϱᾱ, νθ πτο Ῥετβια ει 
Ὀοεϊίετ ἰΠῖπρὸ οἳ τοι, 
Ἀπᾶ τηῖηρε ἴπαῦ ας- 
ΟΟΠΙΡΑΏΥ Απ]τα[ίος, 
ἐποαρ]ι νθ πας ϱροιῖ.. 
10 Ἐου ἄοά ἴβ ποῖ πµ- 
τῖρῃίοοις {ο ᾖ{οτρεῦ 
ουσ ποχ]ς απᾶ Ίαροας 
ο οτε, ν/]ῖοἩ Το Ἠπτθ 
5Ἡεν/εᾷ {ἰοπατᾶ ἍἨϊ8 
ΏβΠΙΘ, Ιπ ἴηβί Το Ἠβτθ 
πωϊη]θίετεᾶ ἵο Ἅπθ 
βαϊπίς, απᾶ ἄο παϊη]- 
Βίεσ, 11 Απά πο ἀοεῖτθ 
{λαῖ οτετγ οηπθ οξ τοι 
4ο 5ΠΏ6ύΥ ἴπε ΒβΤαθ ἁἲ]]- 
Εεποθ Το ἴπο Σα]]1 5ξ- 
ΕΙΤΑἨςΘ οξ Ἠορο αηἩίο 
ἔπε οπᾶ : 12 ἴηαῖ το Ὦθ 
πιοῦ ϱΙ1οίμ{α], Όαῦ 2ο]- 
Ίοπτετβ οἳ ἴπεια π/πο 
πΏτοαρῆΏ {πΙἴΠ αῑᾷ᾽ ρ8- 
Ἴπεπςο ἸπΠετ]ῇ {]ιΕ το- 
1ΠΊβΘΒ, 19 Ἐος ππεη 
αοάᾶ πιβᾶε Ῥτοπιῖεε {ο 
ΑθταἨαπα, Ῥ6οβαβθ Ἡθ 
σοα]ᾶ Απατο ὮὉγ πο 
Ετεβίεχ, Ἡθ Επατο Ὁσ 
Ἠϊπαδε]ξ, 14 βατίπᾳ, 
Ῥητε]γ Ῥ]εξείηρ 1 πΙ]] 
Ό]εςς {πεθ, απᾶ παπ]{]- 
Ῥ]γϊῖτρ Τ πν]] πια] Η1ρ]Υ 
τηεε, 15 Απᾶ Ρο, αξίεσ 
Ἡθ Ἠβᾶ ῬραἰΙεπί]γ επ- 
ἀμτοᾶ, Ἡθ ορήἑαϊπεᾶ ἴμθ 
Ῥτοπαϊςθ, 16 Ῥοτ πε 
ποτῖ]γ απεατ Ὦγ ἴπθ 
Ετεβίοτ: απᾶά Αη οα{Ἡ 
Έοχ ΟΠΒΥΤΙΑΊΊΟἨ 15 ἓο 
ἔπθπι απ επᾶ οἳ αἲ] 
5ἰτῖζα, 17 ἨΓΠετεῖη αοᾶ, 
πνἰ]]ῖπς Τηοτς ΑΡΙΠ- 
ἀπτί]γ {ο ελειὶ υπίο 
ἴἨο Ἠοῖτβ οἳξ ῬΓοπαῖβθ 
1Ἠθ ἹτοπαπζαὈ]Ηίγ οξ 
Ἠ15 οοιιη5θ], οοπΏγτηεᾶ 
Τὲ Ὃγ επ οδίἩ : 18 ἐπα 
Τγ ἴπο Ἱπιπιπίαυ]θ 
1π]πρς, ἵπ πΠηῖοη {5 
1οας ἹταροςξβῖΏ]θ ἔοχ αοἆ 
το: 116, Ίν6 ταϊρηῦ Ἠανο 
Β ΒίΤΟΠΡ οοΏςο]β11οἩ, 
π/Πο Ἠπτθ Ώεᾶ Έοσ το-' 
ΣαΡε ἴο Ίαγ Ἠο]ᾷ προπ 
1ηθ Ἠορο ϱδεῦ Ὀεέοτθ πς; 
19 γγἩ]οῃ Λορε στο Ἠανθ 
85 ΒΏ ΑΠΟΠΟΣ οἱ ἵ 
5ο], Ὀοία βπτο απἩπ 
5{θά ξα5ίζ,βπαᾶ συ ῖςοἩ επ- 
τετεῖΏ 1πίο (λιαῦ ντῃ- 
ἀπ ἱἴπθ τεῖ]; 20 πλὶ- 

4 κρείσσονα ΤΤττΑσγ, Ρ ἐρχόμενον πολλάκις ΗΤΤΑ ΥΓ. 
ἓ--- μὲν υπτ[Α]. Ώιο νε) ΟΙΠΙΤΑΥΓ. . Ει ΙΤΤτΑ. σ -- τὸν Τ. 

9τ 

Σ--- τοῦ κόπου (}εαὰ τῆς ἀγ. 
π ἀσφαλην 185, ” 
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11οΣ {1ο {ΟΥΕΤΤΙΏΠΕΥ 18 
{ος π οπἰοτοᾶ, ευεπ 
ᾖσκαβ, 1ηπἀάθ απ Πρ] 
Σ]ο5έ Τος 6Υος αξΐος 
ο ογἀεχ οἳ Μο]ο]ί5ο- 

ἆσο, : 
ΠΠ. Έος επ] Με]- 

ολίκεᾶες, Κίπρ᾽ οἱ η- 
1οπ1, ργἱθβῦ οἱ (πο ταοβΏ 
Ἠϊρη ἄοᾶ, πο πιο 
Αὕταῦατα τι (ατηῖπρ 
1τοτα ἵἩρ ε]αιισΠίετ οἳ 
Ίπο ἘίπρΕ, απᾷ υ]εςβθᾶ 
Ἠϊπι; 2 {ο π]οπα Ύ]πο 
ΑΡΤΑΠΛΠΙ ρᾳτο η ΜεπίἩ 

{ οἱ αἲ]; ἄτδί Ῥεῖηπς 
Ψ Ἱπίργρτθίαὐ]οη Επι 

οἳ χἱρΏίοοιβπόβΒ, ΑΠ 
Ἀ{ίθγ (παῦ 8]εο Ἐϊπαπ 
οἱ Βη]στα, πΠῖοη 18, 
Κὶπρ ο8 ρθβοε; 5 τν Ἡ- 
ουί 2αΐΠοεσ, π]πους 
ΤΙΟΙἨΘΧ, π]πουῦυ ἆε- 
Εοεπῖ, Ἠανῖηρ πεϊίπες 
Ῥερϊππίπῃ οΕ ἄργ8, πογ 
Θηπά ο ]]ΐέο; Ὁπι πιβᾶρ 
1ο ππίο {Πο Έοπ οξ 
αοάᾶ; αρ]ᾶείχ α ρτῖεεί, 
οοπΙπιβ]]σ. 4 Νου 
οοπείἀος Ίος ρτοβῦ 
ῶΠῖν Ἰααπ α8, υπίο 
Ψ/Ἠοπα 9πεη πο Ῥαίἰτὶ- 
ΑΤΟὮ ΑὈΓβΠβΙη Κβανο 
{πο ἴοπίἩ οἳ {19 βρο!]β.. 
ῦ Απᾶ τετῖ]σί]εσ ἴ]παί 
Άτθοξ {11 8019 οἱ Τιεν!, 
π/Ἡο χθσοῖτθ ΤΠθ οΏῖσθ 
οἳ ἴπο ρτ]εβδ(λοοᾶ, Ώαβτοθ 
Α οοπιωιωπάπιρηῦ ὕο 
Ίβο {τμες οἳ {16 Ῥοο- 
με βοοοξᾶ]πᾳ {ο ἴ]ο 

ν, ἴλαῦ 19, οἱ ἐπεῖλ 
ῬτοίπτεἨ, ἔλποτιρΏ ἴπεγ 
σοπαθ οί ο ἴπο9 1οἵπβ 
οἳ Αταπαπ: 6 Ρις 
ὮἩθ πποςθ ἀοβοεπὲέ ἵ8 
πο οοππ{θᾷ ἔτοσα ἔποθπα 
χοοεϊγοᾶ {πε οί Α- 
Ῥταβαπα, απᾶ Ὀ]εςβθοᾶ 
Ἠΐτα {παῦ Ἠβᾶ ἴπο Ῥτο- 
Ἰη]βθς, 7 Απᾶ πσ]ποαῦ 
Ἁ]] οοπἰταᾶἹείῖοιπ {πο 
16υ8 ἶ5 Ῥ]εςαθά οἳ {ἶθ 
Ῥείίοας, 8 Απᾶ Ίιεγε ΠΕΠ 
ἔπαῦ ἀῑθ τεσεῖνε θ1εΠες; 
Ὅπέ ἴΠιχο Ἡθ γεσεῖυε(ῇ 
ἔλεηπι, οἳ πποπα δν 18 
νν1υπεεςοᾶ {]αί Ἡο 1ϊτ- 
θίη. 9 Απά 58 Ι ταν, 
ΕΟ8ΗΣ, Τιενί 91ο, πἩο 
χοοοϊτεῦἩ 918Ἠ6Β, ρηγοᾶ 
τ1(ῃθς Ἱπ ΑΤΓΑΠΑΤΗ, 
10 Ἐοχς Ἠθ τνηβ τες 1η 
16 ]οΐτικ οἳ Πῖ5 Ε8ἴΠος, 
ν/επ ἈΠε]οῃῖςοᾶοο ππεῦ 
Ἠϊπα, 1] 1 ἴπετθξοτθ 

Υ8οΡΊΟΏ Ίνεχα Ὁγ ἴ1θ 
ον] ος] ΤῬτϊθείῃοοᾶ, 

(ἄοχ απᾶςχ 19 πο Ῥεο- 
Ρἱε τεεθϊτεᾶ ἴπο Ίαν.) 
πηρα ῦ Ευτί]ποχ ποθθᾷ 1υαθ 
ἔλετο τηνῦ αποίΒες 
Σεἱθςὲ οποι]ά τ]βθ αΕὐετ 
ΤἨ9 οχᾶεχ οἱ Μο]ομῖςε- 
ἀθο, απά ποί ο σα]]εᾶ 

αμιῶν" Ὀλευϊ" τὴν ἱερατείαν 

ΠἩΡοΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, 

πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ τὴν τᾶξιν 
Γα5] Έοχωχαηππες Ἅ-0ς 8 3επέετεᾶ 179.18, αοσοτᾶῖπρ το 1πθ οτᾶος 

Μελχισεδὲκ ἀρχεριὶς γενόμενος εἷς τὸν. αἰῶνα. 
οἱ Μοιομίεσᾶοο ᾿Α Ἠ]ρ]ι Ῥτίοςε Ἠπγίπα Όοσοπαθ 29χ ΘΥο5, 

Ἱ Οὗτος.γὰρ ὁ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ θεοῦ 
Έος ]8 Με]ομῖςθᾶες, απο οἱ Ῥλ]ετα, Ῥτ]θεῦ οἳ ἀοᾶ 

τοῦ! ὑψίστου, Τὸ! συναντήσας Αβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς 
1Ἠθ µπποεβύ ἨΙΡΗ, πἩο πηθῦ Αυταπατα τούυχηίπρ Έτοπι {θ 

- - με ᾿ ς) ΄ ες) ΄ Ὀ τ 9 ΄ 

κοπῆς τῶν βασιλέων, καὶ εὐλογήσας αὐτόν' 2 ᾧ καὶ δεκάτην 
απαϊῖτρ ο ἴμθ πρ, απᾶ Ἠανίπρ μ]εββεᾶ ἍἨῖπα; Το πΠοπα β]βο 3 “επίἩ 

τισ, 

ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν ᾿Αβραάμ' πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος 
ΣοΕ σα]] ἀἰνιᾶεᾶ  ἸΑΡτπηπας Ατεῖ, Ῥοῖηρ Ιπύετρτεῦεά 

βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα. δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὅ. ἐστιν 
πρ ΟΕ ΤΙΦἨΘΟΗΡΠΕΘΕΒ, απᾶ ἴπεπ 8189 κίπρ ο Ῥα]οπα, πἩ]οἃ 18 

βασιλεὺς εἰρήνης Ὁ ἁπάτωρ, ἁμήτωρ, ἀγενεαλόγητος" 
πρ οξ Ῥεβοθ; πηναοαί Εαίμες, πηλιοαῦ πιοίἩοχ, νηέλοπαῦ ρεπεβ]ορτ; 

µήτε ἀρχὴν ἡμερῶν, µήτε ζωῆς τέλος ἔχων' ἀφωμοιωμένος.δὲ 
ηθίτμος Ῥερίππίηρ οἳ ἆπγβ ΧἨος ”οΕ31140 Ἰοπᾶ Ἠανίηρ, Ῥαὐ αρε παἰ]αέοᾶ 

τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ. διηνεκέο. 4 Θεωρεῖτε.δὲ 
{ο με Βου οἳ ἀ9ᾶ, αρἱᾶες α Ῥτϊεεῦ ᾖΊπΤῬοτροςμ]έγ. Νου οοπβῖᾶος 

΄ ο » 9 “ 

πηλίκος οὗτος, Ἰκαὶ! δεκάτην Αβραάμ ἔδωκεν ἐκ 
Ἡοῦ μτοαί ᾖ1Πί8 [οπο Ἰγβ8], ἔο ποσα ἔθσεπ “ς Ἰιθηίαι 1ΑΌχαμβπα “ρατο "οπῖ 5οξ 

τῶν ἀκροθινίων ὁ:΄ πατριάρχης. ὃ καὶ οἱ μὲ. ἐκ τῶν 
19/19 ααρροϊ]η 3πο ἍῬαίἰτίβτοῃ. Ἅπά ἴλογ Ιπᾶρθθᾶ ΕΓΟΙ ΑΠΙΟΏΓ {19 

λαμβανοντες, ἐντολὴν ἔχουσιν 
ποπ οξ 1ιοτὶ, 3ἴἨθ “ρπεβύμασᾶ [απλο] ᾿τεσοθίτθ,  οοπιχπρπάπιθηῦ  Ἠατθ 

εἀποδεκατοῦν! τὸν λαὺν κατὰ τὸν νόµον, ἀτουτέστιν,! 
{ο ἴλκο ΌἱίΠθς ἔτοτα ΤἴἨθ Ῥεορ]θ ποσοτάῖηρ {οίἹο ἍΊαπ, τπαί 1 [Πτοπα] 

τοὺς.ἀδελφοὺς.αὐτῶν,. Καΐπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος 
ἀΠοῖχ Ῥτείμτεη. «πουρΏ Ἠργίπρ οοπιθ οπῦ οἳ {πο 1οῖπβ 

᾿Αβραάμ’ ϐ ὁ δὲ Μα όν ἐξ αὐτῶν δεδεκάτω- 
οἱ ΑὈτηηαπα; Ὀυῦ ο [πιο] -χ6οΚΟΠΒ Ώο Ρεποβ]οµΥ Έτοτα ποσα Ἐαβ Ελίλεά 

κεν’ ετὸν! ᾿Αβραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας Ιεὐλό- 
ΑΡταἨατα, βπᾶ "Ἠΐτα “Πο ἨἩπᾶ Ἅ«ἴλο Ἰρτοτηίςεβ, ντ] 

γηκεν"' 7 χωρὶς-δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ 
Ἀριεεεᾶ, ἈΒπὶ αρασῦ Έτοτα αλ Ραϊπβαγίηρ Τπο Ἰπβετῖος  Ὁν 

κρείττοχος εὐλογεῖται. 8 καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες 
ΒΗΡΕΣΙΟΣ 15 Ὀ]εεβεά, Απά Ἰετθ Σµ]ιος (λαί] 5419 

ἄνθρωποι λἀμβάνουσιν΄ ἐκεῖδέ,  Ὢµμαρτυρούμενος ὅτι ζῇ: 
1χηεΠ. “τεοεῖτε ; Μαϊ ἔπετε[οπθ] ἨὙνποβεεᾷ οἳ Ὁιαῖ Ὦε Ἠτοβ; 

9 καί, ὡς ἔπος εἰπεῖν; Εδιὰϊ ᾿Αβράὰμ- καὶ Ἀλευϊι ὁ δεκάτας 
Ἀπᾶ, Βο Το ϱΡρεαῖ, ἑπτοαρᾶ ΑΡΓΑἨΑΠΙ, 8ο ἍΙθνὶ, Ὑπο 3110ἨεΒ 

΄ ΄ Ν . 3 . ο 3) ΄.. - υ 

λαμβάνων δεδεκάτωται' 10 ἔτιγὰρ ἐν τῷ ὀσφύὶ τοῦ.πατρὸς 
1χ80ΘΙΥΘΒ, Ίπ8 Ῥδεπ 0ἱεῃμοᾶ. Έοτ γεῦ Ἱπ 1θ Ἰοῖπβ ος [ΠΒ] {βίος 

ἦν, ὅτε συνήντησεν αὐτῷ Ιὸ" Μελχισεδεκε. 11 Εί μὲν οὖν 
Ἡρ πβςθ π/ΠΘΩ Ξτηεῦ Ρίτα αΜε]ςμΙαεᾶςο. 14 Ιπὰθεᾷ {ποια 

τελείωσις διὰ τῆς Κλευϊτικῆς! ἱέρωσύνης ἡν, ὁ-λαὸς.γὰ 
Ῥεχλεοίίοα ὮΥ πο ἍἸενὶθϊοα] Ῥτϊεβίμοοά ῄἍετο, {οχ ἴλθ ρεορΙθ["Ῥαβθᾶ] 

ἐπ Ιαὐτῷ' "'νενομοθέτητο,! τίς ἔτι χρεία κατὰ 
οµρον Πδ 1Παᾶ ”τεσθιγοᾶ [51π6]"Ίασν, πταῦ 1] πεεὰ [πας ἴπεγθ] βοοοτᾶ(πᾳ ο 

τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα. καὶ οὗ 
ἴο οχᾶες οξ Με]ομϊβθᾶες [6ος] απούπος το 3ασίδο αρεῖεεἰ; απᾶ ποῦ 

 --- τοῦ Ε. 
ροὴ 1, 
ηὐλόγηκεν 1.. 

Υ ὃς (γεαᾶ Ὢ πο, Ἀρνῖηρ πθῦ) Σ/ΤΓΑ. 
ὃ Λευεὶ ΤΑ. 

Ε δι ἹτττΑα. 

Σ--- καὶ Ιπτ. 
ἆ τοῦτ' ἐστιν ἀπ, 

ἕ- ὃ ΤΤΊτΑ. 

»-. νὶῶν (γεαᾶ 
8---- τὸν ΕΤΊτΑ. 

κ Λευειτικῆς ΤΑ. 
ο ἀποδεκατοῖν ΤΤΓΑ. 
Ἀ Λενϊῖς Ι,; Λευεὶς ΤΤτΑ., 

1 αὐτῆς (νεα ος ἴπε ρχουπὰ οἳ 18) ΗΤΊΙΑΊΠ. 3 νενοµοθέτηται Ώα8 τοσθίτθα [019]1.νΥ ΠΤΊΑΥ. 



τ]. ΗΕΡΒΤΣΕ ΤΠ ΡΒ. 

κατὰ τὴν τάξιν ᾿Λαρὼν΄ λἐγεσθαὶ; 19 μµετατιθεμένης γὰρ 
Ἀοοοχάϊπς ὑο ἴ]θ οχάες οἱ ΑΝζοια 1ο Ῥο πππιοᾶ Ῥοςχ “νοῖπρ “οπυροᾷ 

τῆς ἱερωσύνης, ἐξ ἀνάγκης καὶ νόµου µετάθεσις γίνεται. 
ιο Ἅρτίοκίμοσᾶ, Έτοπι Ἰοοσδίσ αἶδο οἳ Ίων ΒΑ οπΏπηπσθ Ίλμ]κες Ῥ]ασς, 

» - -” 19 ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας µετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς 
Έοχ Ἡθ οξ πν]λοπα απο βαἱᾶ {λοςο ἐΠπίπρς, αΑἰχίυο "ἀἱΙβεχεπό ης ραχε{π, ᾿οξ πηίοἩ 

οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ' 14 πρόδηλον.γὰρ ὅτι 
ηο Οπυ Ἠαςρίνοη αἰϊοπᾶσπησο αἱ ἴμθ αἰ{αχ, Έου [ῖτ 16] πιρπ] οί ἐπαῦ 

ἐξ ᾿Τούδα ἀνατέταλκεν ὁ.κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν ποὐδὲν 
οπῦ οἳ ὅπᾶς 18 6ρτυνς ουν Τουὰ, - Ὢ5 ο πμῖοαλ {πίῦο Ἀποίμίηπρ 

περὶ ἱερωσύνης' Μωσῆς! ἐλάλησεν. 16 Καὶ περισσότερον 
Αεοποεγηῖπρ “ργίοςἰ]οοᾶ 111ο8ο5 Ἄρροκο, Απᾶ πιοτο αραιά πι] 

ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ 
Σοῦ αιΙζθ πιαμ]{οςῦ 1615, αἶποῬ ποσοχι]ηρ ἴο ἴχο Ἅκἰπαϊ]ίαᾶο οἳ ἈΠα]ολίροᾶσο 

ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 160 ὃς οὐ κατὰ γόμον  «ἔντο- 
Αχνες α ργ]οδ 1ἀ1βογοπῖ, πΥ]ο ποῦ ποοοτάἰπρ το Ίαν οἳ οοπαπιιι- 

λῆς Ῥσαρκικῆοὶ  Ὑγέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς 
πι ηῦ 1β6ΦΗΙΥ πας Όσο οομς(]ἑαῦεᾶ, Ἐιῦ ΑβοοοτζΙΠΡίο ἍΎῬονετ οἱ 3]ὲο 

΄ ΄ 5 ᾳ η] / «/ 3" ε αυ » . 

ἀκαταλύτου' 17 αμαρτυρεῖ'.γάρ, Ότι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
«ἀμιβ{ρελ]α 1ο, Έοχ Πο Ὁο5δί18ο5, Τμοι [ατέ] α ρτῖονῦ ος 

αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 18 ᾿Αθέτησις μὲν γὰρ 
επετ Ἅαἲίιτ ἴπο οχγᾷοτ οἳ λυ]ομίςοᾶοο, 3Α δρηιθιῖηρ "απναγ {ΟΥ 

γίνεται προαγούσης ἐντολῆς, διὰ τὸ αὐτῆς. ἀσθενὲς 
ι1θγ615 οἳ ἔ]ο “ποίης ΄ωοίοτο }οΟΠΙΠΙΑΠΟΠΙΘΠΕ, Όοσπιςε ο 118 ΊΥΘΛΙ«ΠΘΒΞ 

καὶ ἀνωφελές, 19 οὐδὲν.γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ῥἔπεισ- 
απᾶ ππγρχοβτα]έησας, (ος ποι]ῖησ  35Ρροιξεοιοᾶ 11ο ]απ,) [5Ηπε] πίτο- 

αγωγὴ δὲ κρείττογος ἐλπίδος, δι ἧς ἐγγίζομεν τῷ θεῷ. 90 Καὶ 
ἀποίἹοπ "αμᾶ οἳ α Ῥεξζετ Ἠορθ Ὢγ /]]οἩ Ίο ἀπν/πεατ ᾖΤοοᾶ, Απᾶ 

καθ  ὕσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας' οἱ μὲν γάρ, 
Ὦγ Ἠοπ/ ΠΥασῃ [18 γνας] ποῦ αΡραχυ ἴτοπι [μα] απνοατῖηρ οἳ αἩ οα{Ἡ, (11ο 1ΐ0Τ 

χωρὶς ῥρκωμοσιας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, 91 ὁ.δέ, 
πλ τπους [ης] ΕποπτΙης οἱ απ οαίἩ πε  ᾿ρτίοδίς 1Ώσσοπααο, ντ Ἡρ 

μετὰ" ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ  λέγοντος πρὸς αὐτόν, 
τα [πο] σἹνοπσιπς οἳ 1 οαἳἩ, Ὁγ Ἠῖπι πο δΗ58, 5 ΐο ἨΊπη, 

” αρ ’ ᾽ , μ 
Ώμοσεν κύριος καὶ οὐ-μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
Ἄρνγογο [πα] Ξ]μοχὰ, απ. πι]]] ποῦ τορολιΏ, Τ]οιι [ατζ] α ρεγ]εδῦ Τος 

αἰῶνα ἈἹκατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδεκ’ὶ 299 κατὰ.ἵτοσοῦτονὶα 
οτε αοοοτζῖης {ο ἴηο ονος οἳ Με]αμῖςοᾶες,) Ὦγ βο 11110] 

κρείττονος διαθήκης Ὑγέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς. 98 Καὶ οἱ 
οἳ α οί  «οοτοπαῦ!ι "Πα Ὥσσοπιθ /διχοίγ 118515. Απᾶ ἴ]ογ 

μὲν πλειογές εἰσιν."γεγογνύτες ἱερεῖς' διὰ τὸ θανάτῷ κω- 
ΞπΙΑΣΣ 1µχο Ῥχ]εςί8 ΟἨ πἐςοιηί οἳ υγ ἆειτ Ῥεῖαρς 

λύεσθαι παραμένειν' 24 ὑ.δε διὰ : τὺμένειν αὐτὸν εἰς 
Ἠιπετθς ἴχοτα «οοΙΙΠΙΙΠΡ Ῥατ Ἠε, Ῥοσπασε οΕ Πὶ5 αὐ]ᾷῖηπσ 40. 

τὸν αἰῶνα, ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνη»' 25 ὕθεν καὶ 
θτοΣ, αππιταηςιῖςε]ρ]ο Άλλμας "πο ὁργ]αςί]ιοος. Ἰ/ηθησθ α15ο 

σώζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομέγους δι 
Ί0 54τθ οοπαρ]εἰοΙγ Ὦς 15 4,16 1Πο5δο 1νπο ΑΡΡΤΟΒΟἨ γ΄ 

αὐτοῦ τῷ θεφ, πάντοτε ζῶν εἰς.τὸ.ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν. 
ων {ο ἀοᾶ, ανα ἹΠτίης το Ιπίοτοσάθ 1οτ ΊΠοπι, 

96 τοιοῦτος.γὰρ ἡμῖν 3 ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὕὅσιος, ἄκακος, 
Έοχ 516] στ] αρεσοβπιθ Τα ΜὶδΗ “ρτ]οδί, ἍἨο]σ, ἨβχΠ1]688, 

ο Μωῦὺσῆς ΟΙΤΊΤΑΝΓ. π περὶ ἱερέων (Ρτ]εςίβ) οὐδὲν ΤΤΤΣΑΥΓ. 
τ μεθ 1. α μαρτυρεῖται (γεαᾶ {ο ηθ 15 {οββεὰ ο{) ΌττνΑν’, 

χισεδέκ πΊτΑ. ᾖἵ τοσοῦτο ΜΤΤΙΑΥ, ἍἩ -{- καὶ 8ἱ5ο ΤΑ. 
θὶδο [π]1τιΑΤΓ. 

Υ ἱερεῖς γεγονότες ΑΠ). 

609 
βάῑος ἴπο ογᾶςσοξ Αητ. 
οι 2 12 ἘοΥ ἴπο9 ρτίοςύ- 
Ἠοοά Ῥοαΐππ ολαπροᾶ, 
ἴπετο 1 πιβᾶο οξ πθ- 
οεββ1ζγ Αα οἼπηρθ αἶςο 
οξ ἴπο Ίαν, 18 Ἐοτ 
Ὢο οἳ Ὑ]οπι ἴλοβρ 
{Π1πσ8 ατθ βροΚθη Ῥοτ- 
Γπϊησιῃ Το αποϊ]θς 
1106, οἳ πυ]]οἩ 11ο Ώ]ςΠ 
Ραγο αἰτοπάβησο Πῇ {1θ 
α]ζατ. 14 Ἐου 1έ {9 ον]- 
ἀσπί Ἰπαῦ ουσ ἹΤιοτά 
ΑΡΤΑΠΡ ομῦ οἳ ὅπᾶςς 
οἳ π/λ]ο]ι {γὶοο ἸΜοσεβ 
ΒΡΊΚΟΘ ποϊμῖπρ οοη- 
οογηῖπς . Ῥρνίοξίποοᾶ. 
15 Απά 16 18 τει ἴατ 
1ΠΟΤΟ οτ]ιάςῦ: ΓοΥ {ηπῦ 
ΑΕίογ ἔλο ΡΙπα Πτα ᾶο οἳ 
Με]ο]ι]εοᾶεο ἴπετο ᾗ- 
χὶβείλ αιοί]ογ Ῥτϊοςῦ, 
16 πο 18 ταφᾷσ, ποῦ 
αξίας ἔποθ]ητν οἱ ϱ ομχ- 
πι οοω]πηππ(πιεη 
Όα6 αξίοΥ ἐπο ροτνοτ οἑ 
πηΏ ευ 1]65ς 1149, 17 Ἐοσ 
11 1ΤενΙβείἩ, ΊἼοα 
αγὲ α Ῥτϊεβευ {ογ ετος 
αξτοτ πο οτᾷος οἳ 
Ἰο]ο]]βοᾶθςο, 18 Έοτ 
Ίπετχο 19 νετ] α ῖς- 
αππα]]ῖπς οἳ ἴπο οοπι- 
Ὠιππάπιεηῦ ροῖηρ Ἰθ-΄ 
Έοτο {0ΥΓ {πο ὙποπΚΠΘΡΒ 
απᾶᾷ απρτοΠίπβ]οπεἙβς 
1]ιεγθοξ, 19 Ἐοχ {λε ΊατΥ 
πηπᾷο ποίηῖπρ Ρετ{εοῦ, 
Ῥαῦ {πο Ὀτίπρίπμ Ίποξ 
8 Ῥεέίογ Ώορο ιά; 
πο π]]οἩ Ίο ἅτανν 
ηΊς] πηΐῖο ἄοᾶ, 20 Απᾶ 
ΙπβΡςΠΙΙςΟΗ Αα ποί πΙτη- 
ουῦ απ οπία Ἰε ΊσαΣ 
πιαᾶε ΛΌγὶσδε: 21 (4ος 
ἴἨοβο Ίχῖεςί Ἡοχθ 
τηθᾶο πλ (]ουί 4η οπἳΏς 
δα {Π]Β νι απ οαἳ 
Ὦγ Ἠῖπα {πα ῦ θηἱᾶ ππίο 
Ί1πι, Τ1οθ Τιοτᾶ ΒΊΥΑΥΘ 
α1ᾷ τν] ποῦ τοροπ{, 
Τποι αγίέ Αα. Ῥτιεοί 1ος 
ογοι ηξίου Ίο ουογ 
οἱ Με]ολῖβοᾷες :) 25 07 
Β0Ο ΤΩΠΟὮ της ὦθεαβ 
παβᾶθ η βιιτεῖσ ο Ῥεῦ- 
νοσ ἱεβίαπιεηῦ. 25 Απᾶ 
ἴλογ ἔτυ]γ π/ΕΤΘ ΠΙΑΗΥ 
Ῥτ]ο»ίβ, Ὀεοβαςα {ΠεΥ 
Ἰνχο ποῦ βιΏεγοᾶ ἴο 
σοπτΙΏθ Ὦγ ΓΘΗΣΟΝ οξ 
ἀθαία: 24 τναῦ ΠΒ 
ιαπ, Ώσσβαβθ Ἡθ εοπ- 
θΙπιιείἩ 9Υος, Ἠπίαἃ η 
ππςΠβηρβοπβ]θ, Ῥγ]εςῦ- 
Ὥουᾶ. 25 ΊΠθτοξοτο Ἡφ 
18 πΏ]ο πἱ5ο ἴο 8ιν8 
1Ώθπα {ο πο αἲέθτη)ο»ῦ 
τλαῦ οοῦ)ο υπίο ἄοά 
ΤΥ Πἶπι, 56εεἵ ης Ὦθ ΘΤΟΣ 
Ἠγτείλ {ο πιπκο Ἱἵῃ- 
{θεχοβββῖοι {ος Ίμεπι, 
26 Ἐοτ 5ο] απ Πρι 
Ῥτϊθβῦ Ῥθοσπας ας, 1υΟ 

Ρ σαρκίνης ΏΕΡΏΥ Τ/ΤΊτΑΥΓ. 
κατα τὴν τάξιν Μελ» 

ἅ «Ες κα) 
Η 



σ70 
ἳδ Ἠο]γ, Ἡαττη]σσα, απ- 
ἀο[ι]οά, βορηταύο Έτυπα 
ΒΙΏΟΓ8, Βά Ἰπάθ 
Ἠΐρ]ουν ἔππα ἴπο Ίιοα- 
νους; 97 πο ποοᾶοια 
ηοῦ ἀα11γ, 88 {ποβο πῖρΗ 
Ῥτίθ»ὔ8, ὕο ουχ αρ β8- 
οι1βσο, Βγαὺ Τος Ἠ]5 ΟΥΥΠ. 
ΒΙΠΒ, αᾶ ἴἨθη Σο ἴπο 
Ῥεορ]θ’β: Ἔος {Ππῖβ Ἰθ 
ἀἱᾶ οἱσθ, ΠΠοα Ἠθ 
οΏυχοᾶ αρ Ἠἰπαδο]ξ, 
28 Εοχ ὕπο ΙαπΥ ταπ]κοῃ 
ΤΟΠ Ἠὶρ]ι ργϊοβί8 σνΏ]οἩ. 
Ἠατο Ἰπβγπήϊσ; Ῥαῦ 
Έλο πνοτᾶ οἳ ἴπθ ο, 
ΝΠὶοὮἃ ΥΥΑ5 Β81οθ 11θ 
Ίανν, πιαλεί]ι πο Βοπ, 
σ/]ο 18 οοπβθοχαἰθᾶ {ος 
ΘΥΘΓΠΙΟΧΘ, 

ΥΤΙΙΠ. Νοπ οἳ {πο 
Τπΐηρς πἩῖοἩ πο Ἠπτθ 
ΒΡΟ]ΚΟΠ. {λές ἕ8 ἴχπο 8απα: 
ο Ἠβτο ΒΙΟἨ ηπ Ἠϊρῃ 
Ῥτϊθςυ, πτπο 18 Βεῦ οἩ 
Ἐπο τὶρπῦ Ἠαπᾶ οἳ ἴλθ 
ἔΏτοπο οἳ ἴπο Μα]οδίτ 
1η ΤΠο Ἠεβτεηβ; 2 8 
χω] μ]βζοσ οΕ {ης βαποῖι- 
Ἡχγ, Ἀπᾶά οἳ ἴπο ἴτιαθ 
Ἰαβρεγπμο]ο, πΠΙΟἩ 1ηθ 
Τιοχᾶ ρἱοπθᾶ, απᾶ ποῦ 
πιαη, 

3 Ἐωσ εποιγ ρα 
Ῥχϊεςυ 5 οχἀκ]πθᾶ {ο 
ο ες ρ]Είβ απἆ βαοτὶ- 
ΆσαΒ: Ὑποτθξοχὸ ἐὲ {8 
οἳ ποορβδῖῦν {παί (πῖβ 
τηΦπ Ἠβτθ βοπιοπΏεΏ 
8159 {ο οΏοτ. 4 Έοτ 1Ε 
Ἡθ ΊπθΓθ ΟΠ ΘΑΥἳΗ, Ἰθ 
Εποα]ά ποῦ Ὦο Αα ρτῖοξί, 
Εοεεῖηπρ ἸηΠαῦ ἴἨοχθ Αθ 
Ῥεϊορίαϐ ἴπαῦ οΏος ΡΙΕίΒ 
ποσοχάἰηρ {ο 1Π6 Ίασν : 
ὃ πο 5θΓΥθ πΠ{ο {Πθ 
ΕΧΑΙΠΡΙΘ απᾶ βΏπάοι 
οἳ Ἰεανοπ] 1ἰπίηρς, 
88 Μοβθβ 48 αἀπιο- 
π]βηθά οἱ ἄοὰ πΠον 
Ὦθ ττας αοι!έ {ο π]η]ςθ 
116. ἴαρετπαο]ο: 295, 
Ψωθ, δβαἰῖἩ ο, "λαέ 
ἴποι πιακθ αἰ] ΕΠΙπρβΒ 
βοοοχβπρ ο ἴπο ραί- 
Έχω «Ποπγεᾶ {ο ΐπερ ἵτπ 
ἵπο πιουπ{, 6 Βυΐ που 
ἨβίἩ Ἡο οὐίπὶηθᾶ Ἁ 
ΣΩΟΣΘ θχοε]]οπῦ πϊπ]- 
ΒΙΤΥ, Ὁσ πουν; πιαο]ι α]- 
Βο 9 16 ἴ]θ πιεᾶ]βίος 
οἳ α Ὀείζετ οοτοπαπΏ, 
ΑπΠῖο] πναβ οδίαυ]]5ησᾶ 
Ἄροπ Ῥεῦίετ Ῥγοπϊδεβ, 
7 Ῥου ΤΕ τπαῦ Βταῦ οο- 
νεπαπί Ὠπὰ Ῥθον ξυ]ί- 
1655, ἴπεπ- βποιι]ᾶ πο 
Ῥ]ασο Ἠμγε Ώοεπ εοαρΏ 
3ου ΤἨθ 5οσοπ, 8 Ἐογ 
Πηᾶ]μσ ἀΕαιμ] πα 

κ ΕΦ᾽ ἆπαξ τς. 

ἩΡροΣ ΕΡΒΡΑΙΟΥΣ. ΥΠ, Τη. 

ἁμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν.ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος 
απάσβ]οᾶ, πορηχηυυᾶ Ίτοπα ΒΙΠΟΤΗ, παπα. 3Ρϊρ]ιασ' 

τῶν οὐρανῶν γενόμενος" 37 ὃς οὐκ.ἔχει καθ. ἦμεραν ἀνάγ- 
5{η8η "πο "Πεβγοη5 1ωσσοοπηθ: Νο Ία8 ποῦ ἄαγ ὼΥ αγ. Ώοσεβ- 

κην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν.ίδίων ἁμαρτιῶν 
Βἰέσ, 88 ἀμο Ἠϊρα Ῥτ]εσί», τοῦ 4ος ΠΒ οπη ΒΙΠΒ 

θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ' τοῦτο.γὰρ 
“ββοχίῆοος ᾖ1ἱο9 "οΒθς "αμ, [το.] ΣΟΥ ἴοβθ Οἱ {πο Ῥοθορίο; «ος 118 
η ΄ ον, "πε η γῥ ; τ « , Π { 
ἐποίησεν Σἐφάπαξ,' ἑαυτὸν Σἀάνενέγκας.' 326 ὁ.νόμος.γὰρ ἀν- 
«Ἡθ ἀῑά 9Π609 20χ 81], “ήπιδο]ξ "πανί "οΒετεᾶ 5πΡ. Έοχ ἴμο Ίατγ 

θρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς, :«ἔχοντας ἀσθένειαν' ὁ.λόγος.δὲ 
Άρχρα αοοποὐλὐμίθΒ ΠάἱρΗ ρτίεΒίς, [πο] Ἀπτο ἀπβγπισ; ὮἘῬμό ο πνοτᾶ 

τῆς  ὁρκωμοσίας τῆς µμετὰ τὸν νόµον, υἱὸν εἰς τὸν 
οἱ πο ΕποαχίἩρ οξ ἴ]θ οα{, Πίο [15] αξίας Ἅ1πθ ΜΑ Λοπ {1ος 

αἰῶνα τετελειωμένον. : 
ΕΥοΧ πας ρετ{εοίοὰ. 

ϐ Κεφάλαιο». δἒ ἐπὶ τοῖς Ἅλεγομένος τοιοῦτον 
ΝΟΠ 8 ΒΗΠΙΠΙΑ ο Ἅᾖἴπθ ἴΠΙ1ρβ Ῥείηρ 8ροκθη οἳ [18], ὅβιομ. 

Ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἔν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς. 
απο “απο Α ΠΙΡΗ Ῥχίεδέ, Πο βδἱ ἄονπ οἩ [πε] τ1βΏί Ἱωπᾶ οξἑ υπ ΊἨτοπθ οἳ ἴἩο 

µεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 2 τῶν ἁγίων λειτουργός, καὶ 
ΡτθαποθΘβ 1 ᾖΤ]λθ ἨΘΑΤτεηΒ/ 305 "πο "λο]ίθς απαἱΠΙ6ἵ6Υ, Ἀπᾶ 

τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ κύριος, καὶ οὐκ 
οἱ ἐπο "ἔποθτπαο]θ αυτιθ ππη]ο]ι Ρριίομεᾶ 101ο6 ἈΠιοᾶ απᾶ µποῦ 

ἄνθρωπος. 
Σε 

ὃ Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά.τε καὶ θυσίας 
Έοχ 9νΝΘ6ΙΥ ἨΠίρα ρτίοςὺ 1ος Το οΏος Ῥούα ρἱ8 απᾶ βαογίβσθβ 

καθίσταται ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦ- 
16 οοπουϊζαῦαὰ ; πμεπος [15 19] ποσερβασ; “ἵο Ἕλπθ Σεοπιεύαῖπρ Ἴ8]εο [5 5οχ] "μία 

τον ὃ προσενέγκη. 4 εἰμὲν “Ὑὰρὶ ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ 
3019 συ ΒῖοἩ Ἡθ πίαΥ οἳ ος. 318 3Ιπᾶθεᾶ 33ος ἍἩθ Ἡ6τθ οπ εΒΓΙΠ, ποῦ ΘΤ6Π 

ἂν ἦν ἱερύς, ὄντων ὑτῶν ἱερέων! τῶν προσφερόντων 
πποα]ᾶ Ἡθ Ὦο α Ῥτίθ5ῦ, ἴπετο υοῖπς ἍᾖΤμο Ῥτιεβίβ  ἨὙπᾗῃο ο8θυ 

κατὰ «τὸὺνϊ νόµον τὰ δῶρα, ὅ οἵτινες  ὑποδείγματι καὶ 
βοοοτᾶἰπρ ἴο ᾖ3ἴ]πθ 1 Ἅᾖἴπο ρἰεῖς, δν πο [ἴπ6] ταρτοθδεμιμυίοη αλά 

σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθῶς κεχρηµάτισ- 
βΏλάον ΒΘΙ7Θ οἑ ἴἩθ Ἠθατοπ]]θ», αποοοτάἶπρ 8 Ἅνγηρ ΟάινίπεΙψ Ἱη- 

π] μα] / η οΞ ω . : , ϱ/ / 
ται Μωσῆς! μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Όρα, γάρ 
Βἰχαοθὰ Μονο ἠἨαῖπρ αΌοαῦ Το οοπουχιοῦ 7ο ΤωΡεΓΠΒΟΙΘ: «205, 8εθ, 

φησιν, «ποιήσῃς' πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα 
8ΗΥ8 Ἠθ, ἴλοι πιακο αἲ] {μίπρβ αοοοχἀϊπρ ὕο πο }Ῥαὐθετπ πΠῖοἃ τνωβ νο πα 

σοι ἔν τῷ ρε. ϐ ᾿νυνὶ' δὲ διαφορωτέρας Ἓἔτέτευχεν" 
περ ἵπ ᾖΤποθ παομπία!ϊη, Ῥιήό πού Ἅ ΤΙΟΣΘ εχκοο]ἱεπὺ "με Ὑμα5 "ουιβ]πθά 

λειτουργίας, ὕὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης, 
απιϊπὶςἊσσ Ὦγ 8ο ΠΙΙΟΙ 88 3ἱ5ο οἱ α Ὀεύῦος πο 18 ΛἸσοποπαπῦ πιθᾶἰαῖος, 

ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενοµοθέτηται. Ἰ Εἰ.γὰρ 
πυῖοἩἈ προῦ νθῦῦες ΡΓΟΠΙΙ86Β. Ἠπδ θε θείπο]]ρσά, Έος ὰξ 

ἡ.πρώτη-ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο 
ἵωαυ χβῦ [οπο] πποτο «48101655, πού 20Σ 8 Βεοοπᾷ πγοι]ᾶ ρε "δομρ]Ώέ 

τόπος. 8 µεμφόμενος.γὰρ Ἀαὐτοῖς! λέγει, Ιδού, ἡμέραι ἔρ- 
1ρ]ασθ, Έοι Βπάϊπρ Εαα]όῦ, 3ο Ἴθπι 119 7βΑσΒ, Το, ἀ4βγβ 8ἴθ 

ὅ προσενέγκας Ἠανίηρ οΏεγεᾶ 5. ----καὶ ὉΤΤτΑΥΥ. 8 οὖν (γεαᾶ 
{Γ ὤχεη 1πᾶθθᾶ) 1ΤΊΤΑΝΥ. Ὁ --- τῶν ἱερέων (γεαᾷ τῶν ὕποβο πιο) ΙΤΊτΑΝ. Ἅἡ --- τὸν ΗΤΤΑ. 
ἆ Μωῦύσης ΟΙΤΤΓΑΥΓ. 9 ποιήσεις ἴποι 5Βα]6 Ὢβ]κθ τα γΩΥ. {Ενῦνῖ, Ετέτυχεν ΗΤΑΥΓΟ 
Ἀ αὐτοὺς (γεαά Βπαϊπρ [αυ] 0 η τ0οο) 1 



ΙΙ, ΙΧ. 

χονται, λέγει 

ΠΕΒΗΕΕ Ν 8. 

κύοιος, Καὶ συντελεσω ἐπὶ κτὺν' οἶκον 
οολαΐπα, Βαΐῦω [116]! Τον, απᾶὰ ᾖἵ πν] τμ α5 του] ἵπθ ΊἨοιβθ 

᾿Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ιούδα διαθήκην καινήν' 9Ὁ οὐ 
οἱ [οχηθ] θπὰ Αν τοσιγᾷς πθ Ἅλοι-ο οξυυάπ Αα οοποπιηῦ Πο; ποῦ 

κατὰ τὴν διαθῄκην ἣν ἐποίησα τοῖς.πατράσιν.αὐτῶν, 
ΔοοοτάΙΏς ἴο ἴἩο οσγειυμῦ υπηῖο] 1 πιπᾶρ ην υλλοῖς ΕΛΟΠΟΥΕ, 

ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου! τῆς.χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν 
ἵπ {1πθ) ἅπν ΟΕ ΠιΥ ἰβ]εῖης Ὠο]ᾶ οξ Ὁλοϊχ Ἠωπά ἴο Ἰειά 

αὐτοὺς ἐκ ῆς Αἰγύπτου" ὅτι αὐτοὶ οὐκ.ἐνέμειναν ἐν 
1ποιι οαῦ ο [Πε] Ιηπὰ οἱ Ιδπσρίύ; ἍΌὈεοιπιθ ]εγ ἀἷὰ ποῖ οοπύϊηαθ᾽ Ἱπ 

τῇ.διαθήκμ.µΌυ, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος. 10 ὅτι 
11Υ οονομαπῦ, αλά Τ ἀἰετοσατάθα Ίἴπεπι, βαἰυα ΓύΠθ] Τοτᾶ.  Ῥεομιςθ 

αὕτηῃ ἡ διαθήκης ἣν διαθήσοµαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ 
Μλὶ5 [15] υο οοτεπαπό νη]οἃ Τ ππΙ]] σογεπαπ 6 π]ῖη ἴμο Ποιός οἳ 1.γπεὶ αξιτετ 

τὰς.ἡμέρας.ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νύµους.µου εἰς 
ἴποςο ἆαγα, βησ5 ᾖ[ἴπο] ἸΤιτᾶ, αἰνῖπσ Ώσ ης ἍᾖἸίο 

τὴν. διάνοια».αὐτῶν καὶ ἐπὶ Ικαρδίας! αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς' 
ἐπεῖσ πα]πᾶ, 8Ι5ο προπ Πθατι ἍᾖΠαῖν Τ τπ]]] Ιπεονίοθ τοπ; 

καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί µοι εἰς λαύν. 
Ἀπᾶ Τ π]]1Ῥο Το ἴμεπι {ος οᾶ, απᾶ που  οΏα]] Ῥθ ἴο ιθ ξοῦ ῬθοΡΙΘ. 

Δ » «ι / ιᾗ μ ’ » -” ΔΝ 

11 καὶ οὐ-μῆ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πλησίονὶ αὐτοῦ, καὶ 
Ἀπά ποῦ αὖ α]] ϱα]] 1πεγ ἴθαοἩ θ3ο] 2ποϊσηροιχ αμί», απᾶ 

ε/ Γ ) 9 3 - [4 . Ν / ε/ 

ἕκαστος τὸν.ἀδελφὸν. αὐτοῦ, λέγων, Τνῶθι τὸν κύριον ὅτι 
Θθ40Ἡ. Πὶ5 Ῥτοίμος, βηγίπρ, Ἐπου- ἴπθ ἍἸοχὰ; Όεσβαβθ 

πάντες εἰδήσουσίν µε, ἀπὸ μικροῦ παὐτῶνὶ ἕως 
8]] 5Ώα]] Ἐποιη πι, ΈΓοπι [πε] Πττιθ Γοπθ] οἳ ἴποπι {ο [,πθ] 

µεγάλου αὐτῶν 19 ὅτι ἴλεως ἔσομαι ταῖς.ἀδικίαις.αὐτῶν, 
Ρτονῦ [οπ6] οξ ἴἨεπα. Ῥεοβιαςο πηρτοῖϊΕ] 1 πΙ]] Ῥο ζο εποῖς αητίϱίθοµ5Ώθβδες, 

καὶ τῶν.ἁμαρτιῶν αὐτῶν «καὶ τῶν.ἀνομιῶν.αὐτῶνὶ οὐ. μὴ 
απά ΜΠαῖσ δἶπς απά {ποῖσ 1α1ν]εβ5πεςςες 1Ώ ηο π]ςδθ 

- ”. ” ” 4 ΄ ΄ 

μνησθῶ ἔτι. 19 Ἐν τῷ λέγειν καινήν, πεπαλαίωκεν 
1 γεπαιοπαὈθς Τ1ΟΓ6,. Ίπ ἴπο δ5ΗγΙΠΡ Νενγ, Ὦθ Ὠβς παµάο οἷά 

τὴν πρώτην' τὸ.δὲ παλαιούμενον καὶ γήηράσκον ἐγγὺς 
'ηθ Πχεῦ, ΌῬαῦ ὑπαῦ πο  ΕΡτοπ8 οἰᾶ Ἀπᾶ βρεά [19]. πθυςσ 

ἀφανισμοῦ. 
ἀϊξαρρελχίηρ. 

9 ΡΕΐχεν! μὲν οὖν Ἀκαὶ ἡ πρώτη "σκηνή! δικαιώµατα 
"Ἠθά "Πιὰσθᾶ 5ΡΠΘΓΘΕΟΥΘ 5.]5ο 11196 Βχβδῦ "«αὈεγηαοίθ οτάΙΠΒΊΟΘΒ 

λατρείας, τό.τε ἅγιον κοσµικόν. 2 σκηνἠ-γὰρ κατε- 
οἳ δει νίσθ, Έος α ἵαὈοχηπο]θ Υ/Β. Άπᾶ ἴἨς ΑΠΟΡΙΕΣ, Ἀ ποτ]ά]ψ Γοπα], 

σκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν . ἥτε λυχνία καὶ ἡ τρά- 
Ῥτορματεᾶ, {ἴπο Ετοί, 1π πΠΏ]οἩἃ [ππετο] Ὀοίῃ {19 Ἰαπαρείαπά απᾶ ἴ]θ τα- 

πεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ἁγία.! ὃ μετὰ 
1 Ἅαπάᾶ πε Ῥτοσεπίατίοη ΟΕ ἴμθ Ἰομγες, πΠΙοι 18 οβ]]θᾶ ἍἈἨοιγ; 3Α410θΥ 

δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασµα σκηνὴ Ἡἡ  Ἅλεγομένη άγια" 
αΌμῖ ἴηθ βεοομᾶ τοι] Β βοογηκπο]ο πΏ]ο]ι [15] οα]]εᾶ Ἠο]γ 

ἁγίων, 4 χρυσοῦν ἔχουσα θυµιατήριον, καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς 
οἱ Ποιοι,» "Αα ᾽ρο]άεπ "Πατίπα 6ΕΏςΕΣ, Άπά 1Ἠθ ατ]ς οἳ {ηθ 

διαθήκης περικεκαλυμμένην Ἠπάντοθεν ἈΧρυσίῳ, ἐν 
οοτεπαῦ!Ώ, Ἠατίπρ Ὄεοπ οοτετεᾶ τουπᾶ 3Ίη 1θγειν ρατί Ανθη “ρο]ᾶ, ἵπ π]ΙοἩ 

τάμνος χρυσῆ έχουσα τὸ μάννα, καὶ ἡ ῥαάβδος ᾿Ααρὼν 
[πας ἴπε] "ρου Ῥο]άθιπ ἡἨπνίηπρ ἵπθ ΠΙάΠΠΗ, απᾶ ἴπθ τοὰ οξ Αατοηῦ 
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1]οπα, Ἡθ απῖϊἩ, Το- 
Ἠο]ά, ἴπο ἀισὸ σοπ1θ, 
Βαἶτῆη {πο Τιοτὰ, νποι 1 
πνϊ]] πιηο 1 ΠΟ σΥ 6076- 
ππΏῦ ΙΟ ἴπθ οιικο οἳ 
Ίβγποὶι απά πια ἴπθ 
Ἠουδθ οἳ ο πάμ]μ:9 ποῦ 
ποσοχά!ῖηρ Το ἴπο ο0γε- 
παπῦ ἐπαῦ Τ πια ο να 
ΤΠεῖσ 1αΐποι» 1π ἴπθ 
48γ Ἱνπεη 1 ὑοο]ς ἴΠεπι 
Ὦγ ἴλΠο Ἰαπά {ο Ἰοιιᾶ 
"λλονα οαῦ οξ1Ἠο ]Ἰημά ος 
ἨῬσγρί; Ὁθοπαςο ἵΠογ 
σομτιπιθὰ ποῦ ἵὰ ΣΥ 
οοτοµαπῦ, αιά Ι το 
Ρατᾶσὰ ἴπθῦ} 108, Β41 81. 
ἴπο Ποχὰ, 10 Έος τ]ς 
ἳδ ἴπθ οογοαηππῖ Όπηῖ Τ 
αν] ππο]κο γι ἴπο 
ποιςθ οξ Τετης] απΕἴες 
ἴλοβε ἆαγ5, δα μθ 
Τιονᾶς 1 τν] ραί πι 
18ννβ Ίπίο ἐ]αῖτ παϊπᾶ, 
Ἀαπά «οτί ἴποπι Ἱπ 
ἡΠοῖτ Ἡθατί5: απᾶ Ι 
τυῖ]] ο {ο ίπεπῃ α αωα, 
Απά {μον 5Ώα]] Ὀο {ο π1θ 
Ἀ Ῥοορ]θ: 1] απά ἴπυγ 
ΒΠα]] ποῦ ἴσαοῖι οπειγ 
παν ἨΠῖδ πεϊρηροις, 
Απᾶ 6Τ6Γύ ΠΙΑ Ἠῖ8 
Ῥτοίπος, βαγῖπα, Ποπ 
τηε Τιοτὰ : Έοσ 1] οπα]1. 
Ἐποιν πε, ΕΓΟΙΠΩ 11θ 
1εαςί {ο {πο ρτοαῖοςῦ, 
1» Ἐου 1 πν]]] Ὀο πηπεγοί- 
Σα] {ο ἰπεὶγ απτίρηῖ- 
ΕΟΙΦΠΕΞΘΑ, απᾶ ᾖΤΠοαῖς 
βίπβ απἁ ἐπεῖτ Ἱπ]ομ]- 
σ1ες ΙΙ ΙΤ Υ«ΠΙΕΠΙΡΟΣ 
ΏΟ 11016, 15 Τη τηπῖ Ὦθ 
541ἵἩ, Α. ΏΘΠΥ οοἳ"ελιαεὲ, 
Ὦο ΠβίΠ πιαᾶς ἴπθ Πτεῦ 
οἱ, Νου ἐπαῦ κ 11ο 
ἀοσαγείλ απά Υαχσείπ 
ο] {5 τοβᾶν {ο ταυίδα 
ΒΙΥΑΓ. 

1Σ, Τπεη τοτῖ]γ {πμ 
Πτα οονεπαπί Ὠπᾶ β]5ο 
οχάἴπβησθθ οἳ ἀῑνῖπθ 
5εγνἰσε, απᾶ α πγοσ]ᾶ]ν 
ΒΩΠΟΙΙΛΥΥ. 32 Ἐογ ὕπογθ 
σας ἰπὈργηπο]θ ΠιΛάε; 
ἴπο Ατγςῦ, υΥ Ποτοῖπ Ίμας 
ἴπο οαρπᾶἱεςμ]οις, απά 
τΏο ἰπβοίε, απάἀ {ἴπθ 
βμετγΌτοβά; νη]οα 18 
ομ]]οᾷ ἴπο βαποίαδτΥ. 
ὃ Απά αξίθσ μα 5θσοιά 
νεϊ], ἴπο {ἰαθεγηπο]θ 
συαῖο]ι 15 οβ]]εᾶ ίμο Ἡο- 
1ἱο5ς οἳ αἲ]; 4 νἉῖοϊι 
Ὠαά {πο ρο]άθη ο8ᾳἩςες, 
ΑΗ] ΤΠ ΑΓ]ς οξέα σογε- 
ηπΏῦ οτετ]α]ᾶ τοιιᾶ Α- 
Ῥουῦ πΙ{ῃ ρο]ᾶ, π/Ἠεχε- 
1Ώ Ίυας ἴῃπο σο]άεη Ῥοῦ 
ἴπαῦ Ὠβᾶ ΤΠΒΊ1Ἠ, θηᾶ 

ἕ --μου ΠΣΕ. κ -Ε [μου] (γεαᾶ ΠΙΥ οογεπαΏ!) {, 
(γεαᾶᾷ 5 [16]]οστ] οἵΙπεη) αΙΤττΑ ΥΓ. ἃ --- αὐτῶν ΙΤΤτΑ. 
πττΑ. 5 Εἶχετ. 4 [καὶ] τς. τ--- σκηνη ΑΗΤΊΤΑΥ. 

- 
ἅγια ἁγίων Ώο]γ οἳ Ἠο]ίθθι,  Ἡ 

1 καρδίαν Ἠεατῦ τ. 
ο--- καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν 

5 ἅγια Ἰο]γ ρ]αοθ ΒαΤΊΤΑΤΓ ; 
τὰ ἅγια τῶν (γεαᾶ ἴΠο Ἠο]γ οξ Ιοἱ1θβ) τς, 

πι πολίτην 
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Άαχοπ) τοὰ ἐπί Ὀπᾶ- 
ἀοὰ, απὰ ἴπα Τπο]ες οἳ 
Τπθ οοτοπβηῦ; ὅ απὰ 
οπεχ Ἱῦ {πο οπογαοἳ 118 
οΕ μ]οχγ βππἀοπῖηῃ τπθ 
μιεχογβθαῖ; οἱ ὙπΠϊοϊι 
πνεθ οβπποῦ ποπ βρθα]ς 
Ῥαχλοι]ατ]γ., 

6 Νον ἨπΠεπ (λοβθ 
μῖπρε πνετο 1118 οἵ- 
λαΐποᾶ, ᾖἴλμο }ρτίεβίς 
νιωωῦ ΑΊΥΤΑΣΑΒ Ἰπῖο Τηθ 
Ἐτει Ταηετηπασ]θ, 8ο- 
οοπιρ]ςμῖης 1ἴμθ 5οτ- 
νίοο οί σοᾶ, 7 Βαο 
᾿1πῖο ἴἨο βοοοπᾶ 1οεπί 
ἴπο Ἠϊρσα Ρτϊοβῦ 8]οπθ 
9Ώ608 ΕΥΘΙΥ ΥΘΑΣ, ποῦ 
ππτπουῦ ου, π]ῖο]ι 
Ὦο οβυτοᾶ Έοτ Ἠϊπιρο]{, 
απᾶ ΤΟΥ 1Ἀθ ΘΚΤΟΧΒ οἳ 
19 ορια: ϐ ἴ]μο 
Ἠο]γ ἄποβί ἐπὶ βἰσπ]- 
Σγίπς, τΏπί ἴπἉο παν ἵη- 
νο τῃἉε Πο]εςξί ο αἱ] 
ππβ6 ποῦ γεῦ πιβάθ 
Ὡιαη]{θ-ε, νΥΏῖ]θ α5 18 
Άτοῦ ἰπρογηβο]ς 88 
ψεῦ εἰππο (πρ : 9 Ισ 
εσαθ α Ώσιχο 2οΥ ἴ]ιθ 
τς ἴπεα Ῥγοβομί, 1 
πυπ]οἃ Ὑεγο οἰξετοᾶ 
Ῥοια ΡὶΕίς απ φμονί- 
Άσε», ἵππυ οοι]ᾶ αοῦ 
Ώια κο Ελα ἔπατ ἀῑᾶ ἴλιθ 
Βεχτῖσε Ῥεχξεοῦ, 08 Ῥοι- 
ταἰπῖασ ἵο τῃοθ σοπ- 
βοἶθειιοθ ; 10 τω]ιΐσ]ι δίοοᾶ. 
ου] Ἰπ πιθβῖ απᾶ 
ἀπίη]ς, αμά ἀΐϊτετα 
ΨΤΑΦΗΙΠΡΕ, θηᾶ οδτης] 
οΥ4ΙπβΠσθ8, ἱππροδοά οπ 
ἔλεπι πι] ἐλθ πιο οἳ 
χεοσπιαί]οῦ. 11 Βιΐς 
Οπμεῖεί Ὀεῖαρ οοπΠθ 5Ἡ 
Πῖρα ρτίεςι οἳ ροοᾶ 
ΣΗἰπρ8 Το οϱ0Π16, Ὦγ 8 
Ρτοαῦες απᾶ ΠΙΟΓΘ ΡεΓ- 
Ἔοοι Ὁδῦδχηπο]ε, ποῦ 
χπαἆρο νὰ Παπᾶς, ἴπαίῦ 
18 ο µαγ, ποῦ ο ἴΠίβ 
Ὀα]άΐπρ; 10 ποϊίπες 
Ὦγ ἵπο Ὠ]ουᾶ ος ροαίβ 
απᾶ οἈ]τε», Ὀαό Ὦγ Πῖς 
οπη ὑ]οοὰ Ἡθ οπΌεχοᾶ 
1π οποθ Ἰπῖο ἴλο Ἠο]ν 
Ῥ]ασε, Πανίπρ οὈίαϊπεά 
θἴογπα] τοᾶρπαιρ{εῖοπ {ο 
α6. 19 Έος 1 {1ιθ Ὀ]οοᾶ 
οἳ Όμ]]5 απᾶ οἳ ροαῦ8, 
Ἀπάᾶ {πθ Ἅ8βΠ6ΕΒ οξ 
η Ποιες αρτ]ηκ] πρ 
ἔπε ἩΠοίθβῃ, εαποί]- 
ΔείἉ {ο ἐμοθ ρυσ]Εγῖπρ 
οἳ {λε ΏεςἩ: 14 Ώου 
ΣΩΙΙΟὮ 1Π0Υθ ΕΠα]] ἴμο 
Ὀ]οοὰ οἳ ΟἨχ]εί, π]ο 
ΤπτοιρΏ 1πο εἴοτηρ] 
Ερῖτίν οΏετεά Ἠϊπιςε]ε 
πηλζ]λοιῦ ϱροί {ο οᾶ, 
ῷυχρο 7ος οοπςοῖεποθ 
ᾷτοπι ἀεαᾶ Ἱνοχ]Ε {ο 
ΒεΓΝΟ {Πο Ηπνίπρ ἄοᾶ 2 
15 Απᾶ Εος ΤΠΙΒ σ8158 
19 1» {πο πιεβἰπίος οἳ 

"ποῦ 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ΙΣ. 
« ΄ 9 « , - « “κ - άν 

ἡ βλαστήσασα, καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης 5 ὑπεράνω.δὲ 
τααι βρτουτοαᾶ, Ἀπᾶ ιο {ρυ]εῦ οἳ Όλο σοοτοπαηῖ ; Θιᾷ µΌοτο 

αὐτῆς “χερουβὶμ! δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον' 
αν [πε] οἰλεταυία οἑριο «οπτειοιιάοπῖπσ πο πεΟΤΟΥ 5εαί; 

περ; ὧν οὐκέστιν νύν λέγειν κατὰἀ.µέρος. 
σοπορτπῖπρ πἩΊοἩ 1] ποὺ που [ίΠο Γππθ] το βἸθαις Ἂἵπ ἀθιαί], 

ϐ Τούτων.δὲ οὕτως κατεσκευασµένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην 
Νον {λθεο τἩῖηρς πα ἉΠατίπε Όεοη ργεριχθᾶ, Ιπῖο τπε Ἀτνῖ 

σκηνὴν "᾿διαπαντὺς' εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦν- 
ναβεχηπαο]ο αἲ 81] 9ἱπιεβ οπίος ἍΤ1Πθ ΡΓΙΘΡΙΑ, ἴἹθ ἍΒεΓΤίσΘ8 βουοπιρ]]δἩ- 

τες Ἰ εἰς-δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ.ἐνιαυτοῦ µόνος ὁ ἀρχιε- 
1πρ; ὍῬαῖ ἱπῖο ἴθ αβθοοπᾶ 9Π0Θ 1Π ἴπο εις  Ἅ«αἱομθ ἵἴπο Πρ] 

ρεύς, οὗ ἈΧωρὶς αἵματος, ὃ προσφἐρὲι ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ 
Ῥτϊθαῦ, ποῦ βρατῖ ἔτοπι Ὠ]οοά, Πίο  ἍἨθ οΏθίς 40Τ Ἠϊπιςε]ξ απᾶ 

τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων' 8 τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύ- 
πρ “ΟΕ "πο “ρθορ]ο "αἴης "οξ “Ίβποχήλορ: αλτηϊς αΒεὶρη][σίηρ ᾖἸΤίπο δδρίτίε 

µατος τοῦ ἁγίου, ἧἠπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων 
519 19Ηο]γ, [1ΠἉα4] ποῦ γοῦ Ἐὰ5 νοεὮ πιαᾶςὸ πιαμί{θεί 1μο "οξ 31Ἠ9 “Ἠο]]θᾶ' 

ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν' 9 ἥτις 
ανναγ, "5011 519 η ἸµαροχηαοΙς "Πηνίαρ Α ββπάϊηρ; πυΏ]οὮ [18] 

παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὺν ἐνεστηκότα, καθ Ἁὸν! δῶρά.τε 
Α βἰωιί]ς ᾶος ἵἴηπθ "πια αργεκεπΏ, 1π  ἨπΠλίςι Ῥοιμ ρῖετς 

καὶ θυσίαι προσφέρονται, μὴ δυνάµεναι κατὰ συνείδησιν τε- 
Ἀπᾶ οποτῖβοθΒ 8χθ οβοχσᾶ, ποῦ ὮὈεῖπρ πὈἱο αβἴο οοπ5οίθΏσθ το 

λειῶσαι τὸν λατρεύοντα, 10 µόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ 
Ῥογ{τεοῦ πι πνἩο ΒΟΣΥΘΒ, [εοπβῖςυίπρ]  οπἱ ηλοβἴ8 θπά 

πόµασιν καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς, Ἑκαὶ' Σδικαιώμασιν! σαρκός, 
ἀπίωκ απᾶ ἀΐγτετα Ὅ/ΦΗΙΩΡΣ, Ἀηπᾶ ογάπαπςσεΒ οἳ Βθ.Ἡ, 

ἔχρι  καιροῦ  διορθώσεως ἐπικείμενα. 11 Χριστὸς.δὲ 
Ἀπητί] [πε] “πιο 5οξ δβουτίης Ἱυλίηρς Ὀεὶρπυ 3μιροξεᾶ, Βας Οητίαῦ 

παραγενόµενος ἀρχιερεὺς τῶν Ζμελλόντων' ἀγαθῶν, διὰ τῆς 
Ῥοϊπρ σοΙ1θΘ Ἠὶρῃ Ρι]εδῦ οἳ ἴπο οοπαἵμς Ροοὰ τηΏΐπρε, Ὦγ {πο 

μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, 3τουτεστιν" 
ΒΊΘΑΙ6ΣΓ εαηᾶ ΊΠΙΟΓθ ρεγᾶοοῦυ Ἰβυοτηασ]θ, ποὺ τὰς Ὁγ Ἰηπᾶ, (ειπα! 16, 

οὗ ταύτης τῆς κτίσεως, 132 οὐδὲ δι αἵματος τράγων καὶ 
ο 1Πί8 οχθΏΤΙΟΠ;) ποτ ὮὉγ Ῥ]ουά οξ ροαῖβΒ᾽ απὰ 

µόσχων, διὰ.δὲ τοῦ.ἰδίρυ.αἵματος εἰσῆλθεν Ῥἐφάπαξι εἰς 
οα]τες, νους ο Πῖ5 οἵνη Ὀ]οοᾶ, επΌετεᾶ 0108 {οΣ αἲ] ἍᾖἹΙπίο 

τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν “εὑράμενου.! 19 εἰ γὰρ τὸ αἷμα 
{πθ Ἠο]ίθ, εἴεσπα] χοάεπαριίοη ἨΠαπίηπρ 1ουιπᾶ. Έως ἵξ τἵπο Ῥ]οοὰ 

ἀταύρων καὶ τράγων!, καὶ σποδὸς δαµάλεως ῥαντιζουσα τοὺς 
οἱ Ὀμ]] απᾶ οἱ Ροµῖΐ8β, αιπά Ἅ8851θ ο 4 Πείίες αρτίπκ]ίπςσ τθ 

κεκοινωµένους, ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, 
ἀεβ]εᾶ, ΒΑΠοΓΙΠεΕ 3ος ἍΤ]μο 3ο 5τπθ “Πθ5Ν αρατίζψ, 

14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος 
1ιοΥ/ ΠΩΙΟἨ ἍΤαῦἨθς ἴπο Ὀ]οοά οἳἑ ἰπο Οπτίες πνἩο ἑπτοαρῃ [18] “βρίτίῦ 

αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἅμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν 
αχουεχηαὶ “Ἠίπιρε]ε βοβετεὰ. ΒΡΟΙΙΘΞΒ 9ο ο, ϱἩα]] ρατ]{γ 

συνείδησιν “ὑμῶν' ἀπὸ νεκρῶν ἔργω», εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ 
3σοηΏβοίθποθ αγοις 1χοπ ἀεθμᾶ π“οσκς 1ος 19 8εγγθ "οά [11π6] 

ζῶντέ; 15 Καὶ διὰ. τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, 
αμνίηρ | ἈΑπὰ 2ος ταἱ8 ΤΘΙΡΟΠ οξ α "οοτεπαπύ 1Π6ύ πηεάϊθῦος 3μ9 18, 

Ε χερουβεϊν Ίττε; χερουβὶν Α. 
[βἱΤ11]6]) 1τΊτΑπγ. 
5 τοῦτ’ ἔστιν Ο1. 
ἡμῶν ους 1ΑΠ. 

7 διὰ παγτὸς ΤΤτΑ. π ἣν (γεαᾶ ασοοτᾶῖης {ο Ψ]ῖσα 
α --- καὶ ο [τε]. Υ δικαιώµατα ΙΤΤΤΑΝ. 2 γενοµένων Ι.. 

υ ἐφ᾽ ἆπαξ Ίτ. 5 εὑρόμενος Β. ἆ τράγων καὶ ταύρων Ι:ΤΙΓΑΥ. 
{ -- καὶ ἀληθιγῳ απᾶ ἴχαρ ευ. 



ΙΧ. ΕΗΕΒΕΕ ΥΠΑ, 679 

ὅπως θανάτου Ὑενομµένου, εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ Όλο ποπ Ὃ μας 
μον ἀθαίῃ  ἍἡἨΠανίηρ ἔπ]κεη Ῥ]ὰσθ ΣοΣ χενμωντίοα  οἳ 1μθ 3υλᾷος ὅτι . ο ποσο ο μα « Ὁχ λε τοάςπαρίΊοἩἨ οἱ 

πρώτφ διαθήκῷ παραβάσεων, τὴν λα. λάβωσια αμα σιςταιοιἡμὰ 
Σοογοπαυῦ μα εποο 119 ΡΥΟΧΙ58 αοχοῖσ)ιν  χεσεῖνθ άσε Ἱοτ πλ 

οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας. 16 ὑπου.γὰρ πτο ομ]]θᾶ ταὶραὺ χο”. 
5.Ἠ9Υ 9π/]ο Ἴλατο "ρθοα"ομ]]οὰ "οξ”1]19 ετοτανὶ  ῄπμ]οτίτάλος. (Έος ππετθ ο τμ ρολ ο 

διαθήκη θάνατον ἀνάγκη «φέρεσθαι τοῦ 16 Ῥος πΊοχθ  ἴθεία- κη, 

[Πεπετο ἴε]α δες ων [73ος 31Πε] δᾷοαῖη [11 1ε] “πουθδοιςγ "9ἱ0 1 1οοπαθ1"1π ΤοΕΣτ]ιε 

διαθεµένου" 17 διαθήκη γὰρ ἀπὶ νεκροῖς -..βεβαία, ἐπεὶ 
ΣΙ6ΒΙΑΙΟΣΥ. Ἱ, Έος α Τοδία ιο 1π ἴῃθ οα5ο οἱ [1πε] ἀθαά [18] αβῆτιιεᾶ, βἴποῬ 

µήποτε ἰσχύει ὕτε ὅῇ ὁ διαθέµενος.ξ 18 ὅὕθεν Νούδ' 
1π 1ο Ίνα 16 ἶς οἳ ἔοχοθ ου 15 "ΙγΙΠρ '1Ἡο 3Ιεετατογ.) Ὕποηπσς ποϊίπος 

ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος Ἰἐγκεκαίνισται.' 19 λαληθείσης 
ἔμο ἍἈἨτευ αρισῦ ἔτοπα Ὀ]ουά Ἆαπδ Όεεη καν "Ἠατίπρ ἔνθεη 56ροκοπ. 

τό πάσης ἐντολῆς κατὰ Ἑ νόµον ὑπὸ Μωῦσέως παντὶ 
»36πειγ Ξοοπιπιαπάιπεπῦ ποοοχάΙησ {ο τν υγ Ποσο» το αἲ] 

τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν µόσχων καὶ ἱτράγων, μετὰ 
τὴο Ῥνορίο, Ἠστίηρ ταΚ6η {ἨἩο Ῥ]ουά οἳ ολ]τεῦ απἀ οξροιῖ τα 

ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου και υσσώπου, αὐτό.τε τὸ βιβλίον 
πνατε απᾶ "ποουι ᾖ5οατ]ιευ απᾶ Ἠγδεορ, ὮῬοιἩ Ἱτβε]Ε211ποθ 3ροοῖς 

. , ν, ῃ πλλς ο ἤ ῃ ” ῃ 
καὶ πάντα τὺν λαὸὺν Πἐῤῥάντισεν,, 20 λέγων, Τοῦτο τὸ 
ανά 811 τΆο ῬεορΙθ πο βρτηκ]εᾶ, ΒαγΊ15, τμ Π8] πο 

αἷμα τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁθεός. 21 καὶ 
Ῥ]οοᾶ οξ τΏθ οοτεμαπῦ πΠηῖσι "θπ]οϊπθᾶ »το του αᾳοἆ. Απά 

τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ 
1ο ᾖπλεγπασ]ε ἴοο απά α]1 1Πθ τεβδε]Ιβ οἳ Πο Ἠηπϊκιτατίοα στα 

αἵματι ὁμοίως 3Νἐῤῥάντισεν 99 καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι 
ἡ πιουᾶ ἵπ 11]ςς Ππβππος νο 5ρεηι]κ]οᾶ : απᾶ Ἅαμιο5ῦ δνατα Ἅ"Ὀιοοά 

πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόµον, καὶ 
111 "ολλῖπρς ατό Ρυχ]Πθᾷ αβοοοχάῖηςσ ἴο ἴπε ἍΊατν, 

εκχυσιας οὐ-γίνεται ἄφεσιο. 
ελκάαῖας ΤἨθΙθ 14 πο Ἅτειηἰδδίοῃ, 

ὑποδέιγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, 
τεργυδεηῖατίοΏ5 ΟΕ χε (μίηπσς ἵη {ἵμθ Ἅ«Ἠεάτεῦς νι τηεςθ Το Ὀα αρα 

αὐτὰ ἓὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσιαις παρὰ ταύτας, 
Όπαυ ποιησο]νος 11ο "Ῥεαγεη]]ος ἡνΙτΏ Ῥετῖος Ἅ5αοτιβςθ λατ {ποςο., 

24 οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα "ἅγια εἰσῆλθεν" 9ὐ! χριστός, ἀντί- 
Ἔοχ ποῦ Ἰηῖο Ἅπιαᾷο ὉΥ "Παπάς 1Πο]ῖθ θπ[ετοαὰ ἴπο «Οπτῖει, ἢ- 

ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἔμφα- 

χωρὶς αἵματ- 
Απᾶ αραγῖῦ ἔτοπα ὮὈῬ]ουί- 

90 ᾿Ανάγκη οὖν τὰ μὲν 
Πεπαξ]ηεσε»-αχγ ἴπεπ [ο] ἰπθ 

τυπα τῶν ἀληθινῶν, 
Ρατθς οἳ ἴπθ τχιθ Γοπες], Ῥα6 Ίπτο "Π{δεΙε 1μεανεἩπ, που το 

νισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡβῶν' 39ὅ οὐδ' ἵνα 
αῤρεᾶαχ Ώοσξοτε ἴπο Έλοθ οἳ αοά 1ος 18: πος δι 

πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς 
οἵτεπ Ἅθ αποι]ά οὔετ Πϊπιδε]ξ, ετεπ α5 ἴπο Ἠϊρα ρεῖεςῦ επῖετΏ ἸΙπίο 

τὰ ἅγια κατ. ἐνιαυτὸν ἓν αἵματι ἀλλοτρίῳ: 96 ἐπεὶ ἔ- 
1Ἠθ Ἠο]ίθ Ἅτεαχ ὮΥ σεας πυα "Ὀ]οοά ᾖ᾿Αποιμεσ; 5ἶποῬ 16 πγββ ηθοςΞ- 

δει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου" 
ΒΗΣΥ {ος Ἠϊπα οἑίοι ᾖ{ο]ανοςαβετᾶᾶ ἔτοπι [116] ξουπάκτίοη οξ[{Πε] ποτ], 

Ῥνὺν «δὲ ἁἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων, εἰς  ἀθέτη- 
Ῥμτποιη οποθ π [1Πε] οοπευταπηαί]οπ ο {πο Άδες, ῶοχ [πο] ραυιπρ 

σινὶ ἁμαρτίας, διὰ τῆς.θυσίας.αὐτοῦ πεφανέρωται. 397 καὶ 
ΑΤ/ΑΥ οἳ βἴη ων Ἠ]5 βαοτῖΏοθ 9 Ἠβ5 Ῥεθη πιαπῇξεβ{θᾶ, Απά 

καθ ὕσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ 
ΣΟΓ 88 τπςἩ 5 1915 ρροχ[Ιοπθᾶ το πιθη. οποθ το ἀἴ9, ΞΑΕίος 

τη Ὢῦ ἴδ, ἴπετε παιδί ϱ]- 
50 ΟΕ πεοεςβῖίγ Ῥο ἴθ 
ἀεβίΠ οξ {πο {ερίαίος. 
17 Εος 4 τοβέρπιεηί ἴφ 
οξ ἔοχσθ αξἴετ πιθη 41Θ 
ἀθπά- οἴ]μετνβο 16 18 
οἳ πο µαἰτεηριι αἲ 
Φ]] σνΏ]]ο πο ἱθβίαίος 
Ἱτείη. 18 ΊπετευροἩ 
ηοῖίποχ {ιο Πτου ἐεδία- 
πιεπί νι ἀθάϊομίοά 
πυι]λοιυῦ Ῥ]οοᾶ, 19 Ἐοτ 
πνΏθιι 0868 Ἠπά «Ῥο]κ- 
επ ϱ6ΤΕΓΥ Ῥτοοερί ἴο 
Β]] ἴπο Ῥθορίιθ αο- 
οοτάῖως Το τῃθ Ίαπ, 
Ίθ {οσο]ὶς 119 ὈἘ]ουᾶ ος 
ο8ἶτες απᾶ ο ρο8βί8ς, 
πη τη Ἱνηἴθς, αΏᾶ 5ο6αχ- 
«1εῦ που], απᾶ Ἠγ»5οΡ, 
αμᾶ αυσῖακ]θᾷ Ῥοῦ]ι τ]ιθ 
Ῥοο]ς, απά αἱ] ἴπο Ῥεο- 
Ῥἱ6, 90 ΒΗΥΙΗΏΡ, ΤΗΙΡ ἵ 
το Ῥ]ουᾶ οξ {1ο {ρε- 
{απιεηῦ ὙΠῖοι ἄοᾶ 
Ἠατα οπ]οϊπεά απῖο 
σοι. 2ἱ Μοτεοτοχ Ἰθ 
αρτ]ηκ]εὰ ντῃλ Ῥ]ουά 
ῬοῦἩπ {πο ἴπρεγηασίε, 
Άπᾶ α]] ἴμο τες»ε]5 ος 
Τπο ταϊπ]δίχγ. 32 Απιᾶ 
Β]πηοςῦ αἱ] Γπίπσβ ατα 
ΟΥ ἵΠο]ατγριιτρεᾶ νλϊἩ 
Ῥ]ουά; απᾶ π]ίησπὃ 
βΠεάἄϊηρ οξ Ὀ]οοᾶ ἴππο 
ΤΕΠΙΙ56ΙΟἨΠ. 05 Γέ ωα5 
ΤΠεχθξοτθ ἨεΟΘΞΣΑΙΥ 
τηαῦ ο Ῥπίίετης ος 
1Π]πρ8 ἵπ 1Πθ Ἠθατεπβ 
5λοι]ᾶ Ῥο ρασ1Πεᾶ τνῖ]ι 
.πεςε; Ῥαῦ {απο Ἠθα- 
πεπΙγ {ἰπ]πρε ἴπεπι- 
Εε]τθος ππΙῦ Ὠείξίος β8ο- 
χἼῇβοε ἴπαπ ᾖ1μεςθ, 
24 Έος Ομτῖςεῦ 18 ποῦ 
εητετοᾶ 1Ππίο ἴἨο Ἠοίγ 
Ῥ]βοςθ πηβίο τα 
Ἠρπιᾶςβ, αυλίσ] αγε τα 
Άρατος οἳ 1ἴποθ ἴταο; 
Ῥαῦ 1πίο Ἡθαγεη 1ἱδε]ξ, 
πιοἵύ Το Άρροατ ἵπ ἴμθ 
Ἄχεδθησε οξ ἄοᾶ 12ος 
ΤΒ: 25 ΠΟΓ τοῦ ἰπαῖ Ἡθ 
Εποπ]ά οὔες Ἠϊπιβε]Ε 
οξείοι, 886 ᾖἴπο Πῖρ]α 
Ρτ]θςϱῦ επἰετεια Ιπίο 
1Ἠθ Ἠο]γ Ῥ]8οῬ ετετγ 
γθας πι Ὀ]ουᾶ οξ 
οἴποτς; 26 1ο; Ίἴπει 
παιβῦ ἘἩθ οξίεηπ Ἠβτο 
βαΠοχοεᾷβίπσρ {ΠθΣοΙη- 
ἀβΐΙοη οΕ ἴμο τντοτ]ᾷ : 
Ῥαῦ ποπὶ οπςθ ἵπ {1θ 
επά οἳ {1ο νγοσ]ἀ Ἠβδία 
Ἡθ αρρεβτεᾶ {ο Ραΐ ᾱ- 
ΠΥΑΥ 8ΙΏ Ὦγ ἴπο 5αοτί- 
Άςσθ οξ ἨΙπηβε]{. 27 Απᾶ 
ας 10 15 αρροϊη{τεᾶ αππίο 

Ἀ οὐδὲ ΙΤτΑΥ. 1 ἐν- τ. λα Ξ 
π εἰσήλθεν ἅγια ΤτιΑ. 

5 Κεαά {λε εεπίεπεε αν α φιιεείζοη. 1. 
ὶ -- τῶν ΙΤΤΑΥ. πι ἐράντισεν ΗΤΤΑ. 
6 νυνὺ ΙΗΤΤΙΑ. 4 -ἵ- τῆς ΙΤ1ς, 

κ .Γ- τὸν {πο ΙΤΤΑΤΥ, 
9 ---ὁ ΠΤΤΓΑΥΗ, 



Β74 
ΠΙΕΏ 9πΠο68 Το ἆἴθ, Ὁαὲ 
μεέογ τἨὶς ἴπο Ἰαᾶρ- 
πηοπῦ: 28 ϱο Ομτίςε 
πα» Ο9Ἠ086 οβετρὰ ἴο 
Ῥοθας ἴ]ιθ βἶης οἳ ΤΠΙΣΏΥ; 
αβηᾶ Ἀπίο Ίποπα ἐπαῦ 
1οο]ς ἔοσς Ἠϊπι εἨβ]] πο 
ΆΡΡΟΠΣ ἔ]ο βοσοπᾶ {1ππθ 
σν]τπουῖ 8ἵη απῖο ϱα]- 
ΤΑΤΡΙΟΣ, 

2” Χ. Έος {ποθ]αιν Ἠαν- 
1πρ ο Εππᾷοιν οἱ ροοᾶ 
1Π]ηρδ8 ἴο οοπο, απ 
τοῦ ἴηθ ΤεΙΥ 1Π18βθ οξ 
11θ 0Ἠ]πρς, 68Ώ ὨΕΥεΓ 
ππΙτἃ ἵηοῦϱ 5βογίῇσεβ 
πιΏ]οὮ {Πεγ ο ετεά σοατ 
Ὦγ σεαχ οοπεπυα]]ν 
χηβ]κο {Πο 6ΟΏ1ΘΣ8 {Ποτθ- 
Άπίο Ῥοτ{θοῦ. 3 Έος 
Τπθη πποι]ᾶ ἴλεγ ποῦ 
Ἠαβτθ οεαςεᾶ ἴο Ὃθ οἳ- 
2ετεᾷ 2 Ῥεσαιδο ἴλαῦ 
{Ἠ9 ἹΤΟΙΞΗΙΡΡΕΤΕ5 ΟΠ6Θ 
Ῥυτρεᾶ αποι]ά Ὥινο 
Ὠπάᾶ Ὠο ΠΙΟΤΘΟΟΜΘΟΙΘΠΟΘ 
οἳ 51115, ὃ ΒιιὈ 1η Γ]λο5δθ 
δαεγᾖ]σεν (]ενο ἵδ 
ΣΕΝΙΟΙΑῦΤΙηΠσΕ αβαῖα 
πιαᾶε οἳξ ρίη5 τον 
Ψθυχ. 4 ΈἘοτ 1 ἰἴδ Ἰοῦ 
Ῥο»δἱυ]ᾳ τπτ Τηθ Ὀ]ουά 
οἱ Ῥα]]5 απ οἱ ρο8ῖβ 
Εμοι]ά Τα]κε 8)νας 5ἱπς, 
ὃ Ἰγ]ιογοξοτθ Υπ Ὠθ 
ουπαθῖἩ 1πτο ἵηα πγοτ]ᾶ, 
Ἶε εἰ, Φιώ1Πσο απ 
οβογίηρ ἴποι ανου]ᾶεςί 
Ώου, Ἐμπῦ α Ὀοῦγ Ἠαπςε 
{ποι Ῥτερατθᾶ πιο: 6 1π. 
ουτηῦ ουτίπρ αμά 
δαο) ὕῇσθἝ {ου 5ἶπ τποι 
Ὠὰςῦ Ὠαὰ ηο ΡΙ6ΒΦΙΓΘ, 
7 Τπεηπ ραϊᾶ 1, Τι, 1 
οΟΠΙθ (1π ΤἨθ το]αταθ 
οξ ΤἴἨο9 Ῥοοχ 1ν 186 συτίῦ- 
Τεη οἳ πιο,) Το ἆο ΤΠ 
ππῖ], Ο ἀἄοά,. 8 Αροτθ 
πνπεῃ Ἡθ 5αἱᾶ, Βαοτὶῇῃςσθ 
ςπά οβετ]ηρ απ Ὀυτηῦ 
οβετῖηρς απὰ ο[/εγίπρ 
ᾷος αἶπ ἴλοα ποι]ᾶεςῦ 
ποῦ, πδϊ(λετ Πβᾶςέρ]οα- 
8υχθ ᾖ{)ιογεῦι; . πτπῖοἩ 
Άτο οΏετεᾶ Ὀγ 119 Ίππν: 
9 ἴἨεμ ββ]ᾷ Με, Το, 1 
ϱ0ΟΠ1θ ο ἆο ταν 1], 
Ο ἄοᾶ,. Ἡο ἰβ]οθίμ α- 
ΝΑΣ ἴλο Ώται, τΏΝῖ Το 
ΤΙΑΥ θς(βρ]]5Ὦ {ο 5θ- 
οοπᾷ, 10 Ἡγ ἴπο πυΠπῖςα 
πνΤ]] ννθ αγ 5αποϊῖβεᾶά 
νμτοιρῃ {πε οβετῖηρ οξ 
πο Ὀοῦγ οἳ οσόδα» 
ΟἨτ]5ῦ οπου 70» αἴ 
11 Απάᾶ”- εγοτγ Ῥτγῖοςῦ 
εἴαπζοίἩ ἁἀαῖ]σ αλ]πῖ- 
Ρίθογ]ηπς απὰ οΒεχῖτπα 
ΟΕΙΘΙΙΊΠΙΘ8 {Ἠθ ΒΑΠΙΘ 
Εποτγίῇσο», τσυΏϊῖοὮ οπΏ 
ηεν:ν Τηκο ΛΊΝΗΥ 8ἶπς: 

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. ΊΣ, Χ. 
δὲ τοῦτο κρίσις' 38 οὕτως: ὁ χριστὸς ἅπαξ προσενεχθεὶς 
1απᾶ {λπίὶς, Ιμᾶρπεηϊ; ἴπαβ ἔπο Οπτῖεί, 0Πο0θ Ἠπτίηρ ὕθεπ οΒετεᾶ 

εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ.δευτέρου Χχωρὶς 
10: ο ΒΠΥ 109706 [91] Ἅκίπα, Α 5εοοπά παρ “Αρατί έτοτα 

ἁμαρτίας ὀφθήσεται  τοῖ αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς 
11η αβμα]] “4ΡΡΕΑΣ {ο “ἴἨος5ο μα "Εΐπα αργιαῖς ος 

σωτηοίαν. 
Β4]ΥΛΤΙΟἨ. . 

10 Σκιὰν.γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ 
23ος “Α " 9Ππάον "Πατίπρ "1196 Ί]αν οἳ 11ο οοπαΙΠπΡ µρουᾶ {ήπρ8, ποῦ 

αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ’ ἐνιαυτὸν ταῖς.αὐταῖς 
Β10ς6]έ 11ο "Ίπιβδο οἳ {ο τμίηρς, 76ΑΣ ὮΥ σεασ ση ο] Το Β81ΠΘ. 

΄ πα] ῃ ἐν 4 δ ῃ ”9/ εν Π 

θυσίαις "ἃς' προσφέρουσιν εἰς.τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε 'δύναται 
ΑΠΟΣΙ8088 πηλ]ο] 'μεγ οΏ ος 1η Ῥεγρεία1γ Ὥθγεσ 18 αυ]θ 

τοὺς προσερχοµένους τελειῶσαι. 3 ἐπεὶ Τοὺκ'.ἂν.ἐπαύσαντο 
31Πο5ο”π/Ἡο 5ιμρτοβοἩ χο Ρογ{οοῦ, Βίπσο πνοπ]ᾶ {εγ ποῖΏατε «ρβςθᾶ 

προσφερόµεναι, διὰ τὸ µηδεμίαν ἔχειν -ἔτι συνείδησιν 
{ο Ῥο6 οΒετγεᾶ, οἩ ποσοιπῖ οξ σπο ΑΣ ἈἨβνΙπρ Ίοπβες 1σοπφοῖεπσθ 

ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας, ἅπαξ Ὑκεκαθαρμένους!; ὃ ἀλλ᾽ 
1108 11ης 1ήο5ε "πο Ἄρρχνε 4οποθ Σριχρεᾶ 2 Ῥας 

ἔν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ’ ἐνιαυτόν. 4 ἀδύ- 
1ΏΠ Ἅᾖ1μθςθ ϐ ΤΕΠΙΕΠΙῦΓΑΠσΘ Ἅο8 δἶπο Ψέαχ Ὢγ Υθις {[ἴμετοθ 1]. “Τπρος- 

γατον ἁ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἆμαρ- 
εἰν]ε [3185 319] 1ΐος [ὲος {ἐπε] Ὀ]οοά οἳ Ὀα]118 απᾶ οἱ ϱοβΐ8 ἴο τα]θ Ανα Ἅ«ἱπβ, 

τίας. ὃ Διὸ «εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, Ἓθυσίαν καὶ 
Ἰγπετεξοτθ σολίης 1Π{Ο {Ἡθ Ἅπμοτ]ᾶ ἨθΡ8γ3, ῥἈβοτίβσο απᾶ 

προσφορὰν! οὐκ.ήθέλησας, σῶμα.δὲ κατηρτίσω µμοι' ϐ ὁλο- 
οβο)ίης ἴλοι π]]]εᾶ»ῦ ποῦ, Ὀιί α Ὀοᾶγ έποι ἀῑάρι Ργθρατθ 1Θ. Ῥατπί 

καυτώµατα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ-εύὐδόκησας." 
οξεγίηπρς ἈΑπᾶ [5αστῖβπορς] 1ο 5ίη τποα ἀεΙϊρηύεάςι ποῦ 1Η, 

7 τότε εἶπον, ᾿Ιδοὺ ἥκω, ἔν µκεφαλίδι βιβλίού γέγραπται 
Τπουν ΤΙ εαῖᾶ, Ίο, 1 οοπαο, (1π Γ1Ἡθ] το] οἳ Γίπε] Ὀουἷς {0 16 πυτἰεέθπ. 

περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεός, τὸ-θέληµά.-σου. 8 ᾿Ανώτερον 
οΕ 116) το ἄο, ο ο, την ον]. Άυογο 

λέγων, Ὅτι θυσίανὶ καὶ “προσφορὰν! καὶ ὁλοκαυτώματα 
ΒΑΣΙΗΡ, Ῥαοχίβσςο απᾶ οβετίπµ βπᾶ Ῥαχπῦ οβυτῖπρς 

μ Δ ε ος ” » ελ σι 2 δὲ Θ » ὃ ́ Ι 

και περὶ ἁμαρτίας οὐκ.ἠθέλησας, οὐδὲ Ῥεὐδόκησας, 
βηὰ [58ογ1ῇοθβ] {ος 5ἱπ. {λοιι ση ]]εἆςυ ποῦ, ος ἀελρ]ιτεάςι 1π, 

αἴτινες κατὰ τὸν' νόµμον προσφέρονται, 9 τότε εἴρηκεν, 
(πΠ]σ] αοοογάῖπς ἵο ἴμα Ί1ασν αχο οβεγοῦ) ; ἴπεπ Ἅε βαἱᾶ, 

Ι ν) ε/ νά ” ἀ ε ΄ η] μ θελ ΄ » - μυ 

Ιδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι, Ἰὸ θεός.! τὸ-θέλημά.-σου. ἀναιρε τὸ 
Ο Εοᾶ, 

στήσῃ᾽ 
Ἡο πηηΥ αἱ 0]1ςΠ 

τησ σι], Ἡε {αχκος ΑπΥΑΥ ἵηθ 
. ΄ α ΄΄ 

πρῶτον, ἵνα τὸ δεύτερον 10 ἐν ᾧ θελήματι 
τει, Όλαῦ πο 5εσομᾶ Ὢγ πιο πι] 

ἡγιασμένοι ἐσμὲν «οἱ διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ιτοῦι 
Ἀβαπου]βοά }1ψ/θ "418 ΊπτοιςΏ "ἴμθ οπει]μς οΕξίμο ἍἨῬοᾶγ 

᾿ησοῦ Χριστοῦ ξἐφάπαξ.' 11 Καὶ πᾶς μὲν Πἱερεὺς" ἕστηκεν 
οἱ ὄθδαις Ομτὶςῦ οιςσθ ΣΟΥ α]]. Απᾶ οτοιγ στὶεςυ πε ττες 

καθ ἡμέραν λειτουργῶν, καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων 
ἃαγ Ὁγ ἆασ τωϊηϊςτετῖηπςσ, Απᾶ ἴἨο ἍΒΠΙΘ 3οξτοη. βοβοχῖπς 

θυσίας, αἵτινεο οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτιας' 
1βπΟΓΙΒΟΘ5, ἀνΗ]ο]ι ΊΘΤος πτοπὺ]ο  ἍᾖΤο ἴπκθ αἵναΣ 5ης. 

Ίο, 1 σοπιο, {ο ἆο, 

Σ-- καὶ 85ο 6ΙΤΤΙ 
ἔ]ιε Φεπέεπεε πού αξ α φιεδίίοπ) Ἐ. 
α προσφορὰν καὶ θυσίαν Υ. 
. προσφορὰς ΟΠΕΥΊΗΡ5 Ι1ΤΓΑΤΥ. 

9--- οἱ ΕαΙΤΙΤΑΥΓ. ΙΤΤΙΑΝΝ. 
Π1ρΏ Ρι]θβί ΜΑ, 

ΑΥΓ. ς αἷς τα. ἓ δύνανται ἵλεγ ατα αδΌἱθ ΠΤτ. σ--- οὐκ 1οῦ (γεαὰ 
ν π κεκαθερισµένους 1; κεκαθαρισµένους ΤΤιΑΙΓ. 

Υ ηὐδόκησας Ι.ΤΊΤΑ. θυσίας 5αοχίΏοες ΕΤιΑΝΓ. 
υ ηὐδόκησας Ι11ν. ο--- τὸς Ιπτη Α |. ᾱ-- ὁ θεός 

Γ--- τοῦ ΟΗΣΤΙΑΝΓ. Εε ἐφ᾽ ἅπαξ Ἱτ. Ἀ ἀρχιερεὺς 



Ροἳ ΠΒΕΡΒΕΕ Ί 8. 

19 Ἰαὐτὸς' δὲ µίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν, εἰς 
Ῥαυ Ἡο, 3οπθ «5ος δρῖης αλανίας “οβοχεᾷ “σαοιϊβσθ, ἵτπ 

τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεζιᾷ τοῦ θεοῦ, 19 τὺ.λοιπὸὺν 
Ῥοχρειαῖίν εαῦ ἄονηπ αἲ [πο] τὶσ]ῦ Ἱαπά οξ ᾳοᾶ, ἩοιμορξοτϐἩ. 

” /΄ ο - εν σ ω υ - ς ΄ - 

ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ.αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν 
Ἁπνιθίηρ απ] ο ρ]ηοθᾶ Ἠἱ5 οποπηἱθΒ [α5] α {οοΐδίοο! 

ποδῶν αὐτοῦ. 14 μιᾷ.γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰσ-τὸ.διη- 
2οχ 3Εεεῦ ᾿'Ηἱ8. Έοχ Ργο0πθ οΒβοτίπς Αθ Ἠπε Ρο Εοοῖθᾶ Ίπ Ῥοχρθ- 

νεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους. 16 Μαρτυρεῖ.δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα 
ἐπὶ τἐλο 5ηπο[]βοᾶ. Απά Ῥευτς π]ίπςςς {ο 11» αἶδο πο δΒρὶχϊο 

ν . Ν 4 ν΄ ῃ Ἱ Ἶ [ια ς 
τὸ ἅγιον' μετά-γὰρ τὸ Ἠπροειρηκεναι, 16 Αὕτη ἡ δια- 
1μοθ Ἠο]γ; Έοχ αἲίος πο ἹΠατίηρ ουἱὰ Ὀθέοτο, ΤηῆΙ8Φ [15] υπο σοτε- 

θήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰςἡμέρας.ἐκείνας, 
ηππὸ ὙπΠίσὮ Τ τν1]1 οοποπαΏῦ ὑοπιχᾶς ἴπεπι. Ἅαἴτετ ΤΠορο ἆαγε, 

λέγει κύοιος, διδοὺς νόµους.µου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ 
547» [1Π6] Τοτᾶ: οαἰτίπσ τΏγ 14199 Ιπίο  Ίποῖς ἨεατῖΒ, 85ο Ἰπίο 

Ιτῶν διανοιῶν!ὶ αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς' 17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν 
Ἀχηϊπάς αμηείς Ι πΙ]] Ἱπφοτίρο 1παπα; Απᾶ 39118 

αὐτῶν καὶ τῶν.ἀνομιῶν. αὐτῶν οὐ μὴ 'μνησθῶὶ «ἔτι. 
Σερεῖτ απά {Πεῖσ 1Α9Υ]859π6ς568 1Ππ ΠΟ Ἰγίδθ πΙ] 1 Τ6ΠΙΟΙΑΡΕΣ ΑΏΥ 1ΠΠΟΣΘ, 

18 ὕπου.δὲ ἄφεσις τούτων,  οὐκἒτι προσφορὰἀ περὶ 
Ῥιὴῦ π]ηθΓθ τοηλἰδδίοα ΟΕ ἴμθβο [15], πο Ίοπρος [15 πετθ] Αι οΏετίπς ᾖος 

ἁμαρτίας. 
8ίΠ. 

19 "Ἔχοντες 
Ἠανίηπσ 

γ ε) ΄ Σε [ό ΙΓ ν ” 

οὖν, ἀδελφοί, παῤῥησίαν εἰς τὴν.εῖἴσοδον 
ΊἨθχοίοχθ, Ὀτοείμχομ, ΤοἱᾷπθΒβΒ 4ος επίχηπορ Ίπῦο 

τῶν ἁγίων ἔν τῷ αἵματι ᾿Ιησοῦ, 20 ἣν Ἔἔνεκαίνισεν ἡμῖν 
ἴπθ Πο] ὮΨ ἵἴπθ ἡὈ]οοᾶ οξσεβας, ΤνγμῖοὮ "ο "ἀοάἰσαθεᾶ 19ος 118 

ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσµατος, "τουτ- 
ΣΑ Ἅνγηγ ΠΘιΙΥ "Ιηβᾷθ δαπᾶ δΜτίπρ {πτοιρφῃ {Πα νοῖ], παῦ 

ἐστιν' τῆς σαρκὸς.αὐτοῦ, 21 καὶ  ἱερέα µέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον 
18, Ὠ5 Βαδα; Απᾶ α ΣΡργίοςῦ Ίρτοαῦ οΥ6Γ ἴμε Ἠοιβθ 

τοῦ θεοῦ, 23 προσερχώµεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν 
οξἑ αοᾶ Πιατίπρ], πο 5Ποσ]ά αρρχοαο]ι νἩ  ἴχαθ πεατί, 1π 

πληροφορίᾳ πίστεως, ἐῤῥαντισμενοι, τὰς καρδίας ἀπὸ συν- 
Συ]] αδςιχαμςσθ οἳ ξαἰἴΒ, Πατίησ Όεεῃ 5ρτ]ηΚκ]εᾶ [ας ο] Πο ἍἨὨοατίβ ΊΈτοτα Α΄οΟΠ- 

ειδήσεως πονηρᾶς, καὶ ἈῬλελουμενοι! τὸ σῶμα ὮΌὕδατι 
ΒοΐεποῬ ἀππ]σ]κοᾶ, αππᾶᾷ Ἠατῖπς Ῥθοιι πγαςῃοᾶ [ᾳ5 Το] ἔπο Ὀοὰσ στα "πγαίθς 

καθαρῷ' 3 9 κατέχωµεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ» 
α1ραχθ. Ίο Αποι]ᾶ Πο]ά Ξαξθ ἴπαθ Ἅοοπ{οςβῖοη οἳξ ἴπθ Ίορο αππατοσίης, 

πιστὸς.γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος' 94 καὶ κατανοῶμεν ἆλ- 
Σο [18] Εαἰτιξα] Ἡθ ππο Ῥτοπιίςος ; Ἀπᾶ πο 9Ποι]ά οοπβδἰἀςγ οπθ 

λήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, 35 μὴ 
μποίἩος Ίοτ ᾿ Ῥτοτοξκῖπρ 'ο1ογψθ απᾶ Ίἵοροοί ποτκ6; ποῦ 

. ” . 

ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγὠγὴν ἑαυτῶν, καθως 
Σοτδηξίης 'πθ αββεπιὺ]ίπα {οβαῖπες οἱ ΟΝΥ68]Υε5, επεπ 8 [πε] 

ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες' καὶ τοσούτῳ 
Ὁπδτοπι [15] πΊθὮ 5οπας; Ῥαῦ εποουτβρῖπρ Ἅᾖ{ΓοηΏθ ΑΠΟΤΙΟΣ], απᾶ Ὦγ 8ο ΠαΙςἩ 

” ε/{ , 3 [ο Ν « , « 

μᾶλλον ὕσῳ βλέπετε «ἐγγίζουσαν τὴν ἡμεραν. 326 ἑκου- 
[1Ἡ9] πιοτθ 88 ψοθ 5θθ ΑΓΑΥΙΠΡ πθασ ἴπο ᾱμγ. (3ΎΠποτο] ὀννϊ]]- 

σίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ.λαθεῖν τὴν ἐπίγνωσιν 
ἀπρ]γ Ίος δαῖη πε Ἅ«αξτθςτ Ἁτεοβϊτίπᾳ πο ἈΚπον]εάρε 

τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία’ 
οἑίπο τα, πο ]οηπσογ 3Τος θΐπς Στεπαιθίης αν "Βποχίβσα, 

ἶ οὗτος (γεαᾷ Ῥπῖ ῦΒῖ5 οΏθ ΠΤΤΤΑΥΓ. 
1ΠΙΏᾷ ΕΤΤΤΑΝΓ. πι μνησθήσομαι ΙΤΤτΑ. 
Ῥ λελουύσμένοὶ τ. 

Ἡ τοὺτ' ἐστιν 6ἵ. 
κ εἰρηκέναι πιν]ηρ 5αἷὰ ΗΤΤΤΑΥΓ. 

ο ῥεραντισμένοι ΤΤ{ΙΑ. 
α [ιιοίμαίε σο αξ ἰο ού ππφ 5που]ά Πο]ά ζωδι ων ω]ιαί ϱΥεσεζε ΘΗΤΤσε 

676 
19 Ῥαἱ 1Π]9 ΤΠΑΠ, ΑΕἴος 
Ίο Ἠβᾶ οΏθτθᾷ ΟΠ63ΛΟ- 
χὶβορ ξοτ βἶπβ ξος οτετ, 
ΒΑ0 (1οπύπ οἹ ἴπο τ]μηξ 
Ἠππᾶ οἳ ἄοᾶ; 13 ἔτοια 
Ἡοποβξοχία εχρεοϊίαπρ 
ΗΕ] Ἠϊδ ὀπετηίθΒ Ὦθ 
χηπᾶθ ἍἩἨϊβ {οοΐβ[οο], 

ο 14 Ἐοτ Ὦγ οπο οβυτίἠὴσ 
Ἡθ ἨβῖἩπ Ῥοχξεοῖεᾶ Σο 
69π6ςΓ ἴπεια τηπί ατα 
Βαπουἰβεᾶ, 15 ΗΓΠΕΥΕΟΓ 
1μθ Ηο]γ ἄλοςί αἰευ ἵ5 
Ά Ὑ/ΙΌηθ5Θ ο α5: Του 
βΕἴοσ Όποῖ Ἡθ Ἠπά πιά 
Ῥεΐξοτα, 16 Τηϊς {9 τπο' 
οονοπηπῦ ἴληῦ Τ τν] 
ππςθ γη ἔπεια αξνες 
ΤΠο8θ ἀ4ᾳγ8, εαἳῖΒ ταἍθ 
Τιοχᾶ, 1 π] ρυῦ παγ 
18195 1πῇ{ο ἐπαῖτ Πθβγῖ8,! 
Απά Ίη {πείς πιἰηᾶϐ 
ση 1 πτῖ ἴλμοπα; 
17 ηπᾶ ἰποῖχ βἶπβ αμά 
ἀπ]αα]ζες ππ]] Τ το- 
ΙΩΟΙΠΡΕΣ Ἡο Ποἵθ, 
18 Νοι πΊοτε τευιῖδ- 
8ἵοπ οξ ἴποςο Τ8, έλεγε 
18 πο ΤΟΣΟ οΘΣΙΜΡ 2οΥ΄ 
βίΏ, 

19 Ἡατίπρ {ποτοξοτθ, 
Ῥτείμτατ, Ῥο]άπθςς 1ο 
επίεχ Ιπίο ἴπθ Ἠο]θκῦ 
Ὦγ ἴπο Ῥ]οοί οἳ ἆθαιις, 
20 Ὦγ Αα ἨθΠ απᾶ Ἱϊτ- 
1ης αγ, πΏῖοα Ἰθ 
Παπ οοιβθοτα[εᾶ ἔοτ 
τν, ἵητοαρ]α ἴπο νεῖ], 
Ό]ιαῦ 19 {ο 5α7, Ὠἱ8 Πος]ι; 
21 απᾶ ]αυῖηρ απ Πῖμῃ 
Ῥτίας, οτος ἔπο Ἰοιι-θ 
οἳ ἄοά; 25 Ιοῦ ας ἆτανν 
ἩΘΑΣ ψ](η α τας Ὠθιχο 
1π Σα]] ΑΔ5ΙΤΑΠΟΘ οἳ 
ΣΑΙ(Μ, Ἠπνίπρ ος 
Ἠεατίς ερτῖη]κ]οά Εοπι 
αμ αγ!] οοµβοείθησε, πιά 
οὰσ Ὀοάίθο παςποιῖ 
πι  Ῥατθ ἍἩπαϊῖον, 
25 Τιεῦ 5 Ἠο]ά ἔαςε 
νπο Ργοξεββίου οἳ οἱ 
Σπα νι νποαῦ πητ τἹ- 
Ίηπσ; (ἔος Ἡο {8 θνΙτη- 
ἆα] ἴπαῦ Ῥτοηιῖνος |) 
21 ππά 1εῦ απ σοπβ]άες 
9Π0 αποΐπες {ο Ῥιο- 
πο]θ ιιηῖο Ιογθ ΑηΏ(ἱ Το 
Ροοᾷ Ἱποικθ: 25 ποῦ 
Σοτβακῖπσ ἴΠθ 8559ΊΙ- 
Ῥ]ϊπσ οἳ οιιγδε]πεὰ Το- 
Ρειμας, 45 0μθ ΏΙΝΑΠΘΥ 
οἳ 5οιπς ες Ῥαπς ετ- 
Ἡοτβίηᾳ οπε αποίλεγ» 
Απᾶ 80 ΠΙΟ Όλο Ἠ1οχθΘ, 
Ώ» ο 599 ἴπο αγ αρ- 
ῬχοιιοΏίηρ. 2ὐ Έοτ Ἱξ 
πε οἷω π]]{α]]σ αξίες 
τλαῦ πο Ώβνο τεσεϊτεά 
τηο Ἐπον]εᾶρο οἳ Τ]1θ 
{ταῦμ, ἴηοχς τοι τιθςἩ. 
ΠΟ ΤΠΟΣΘ µποχ]Πσο 105 
815, 27 Ὀαῦ Αα οετῖαῖπ 
ᾶθατ{ι] Ἰοο]είηπρ 1ος ος 

1 την διάνοιαν 



δ76 
Ππᾷσπιοπί απᾶ ΒΑοτγ 
ἀπάΙΡΜΑΌΟ3,  ἹλῖοἩ 
Βλα]] ἄθνοιις {πο αᾱ- 
τοταιχίθΒ. 28 Ἡο ἰπαῦ 
ἀθ-ρῖ»εά Τους) 19 
ἀῑθιί πν]εποιί ΊΙΘΥΟΥ 
ππθς Όπνο οΟΧ ΤηχθῬ 
πνιζπεννθςβ: 39 οἳ Ἠοι 
ΧΗΠΟΗ «οχος Ῥρυη]ν]η- 
1ηθ)ὔ, 41ΡΡρο»5θ 7ο, βαν] 
Ἶε ὃν τλοιιρ]ῦ ἹνοστΏγ, 
πνΠο Ἠδίὰ Γτοίάεα μη- 
ἄοτ Εοοί ἴ]εδοι οξοᾶ, 
8Πίὶ Πα οοιιαῦθά το 
Ό]ουί οξ ΓΠθ σογοπαπζ, 
πα ον Ἡρ ἍἨν/ὴδ 
βαποτιβοά, απ αἀη]ιοισ 
ΑΠΙΗΡ, ιιπὰ Ππε]ι ἆοπθ 
᾿ἀοδριτο απῖο ἴ]ο Βρἰτίῦ 
οἳ ρτιςθ2 30 Εοχ πο 
Έκποιν Ὠίπα ἔλαῦ Ἠατα 
Βαϊΐἀ, Τομρθεβπσθ ὂε- 
Ἰοπρεί] απῖο παε, 1 νη]] 
Σ6ΟΟΠΙΡΕΜΒΑΘ, 5α1{Ἡ1 ἴπο 
«1ιοτά. ἁπὰ βραίΏ, Τ19 
Τιοτὰ εα]ὶ Ιιιάρε Ἠϊ8 
Ῥεορἱθ. 51 2 ἴ5 α ἔθα- 
χα]. (παρ το Εα]] Ἱπίο 
Τπε Ἠαπζ8οξ ἴπο Ππτίηρ 
αοᾶ. 

35 Βαῦ οα]] {ο το- 
ΤηΘηΙΏΓαπηοςε {ῃθ ΕΟΓΠΠΟΣ 
ἆλσα, ἵπ πνΒίςοΠ, Ετος 
γψθ ποτ Π]απιϊπατεᾶ, 
Ψο επἀιχεᾶ α ρτεαῦ 
Ἀρπί οἳ αΏ]οβίοπα; 
90 ΡΑΣΙΙΨ, σνΠϊ]ς5ῦυ 7θ 
πνετο Ὠιαίθ  ραζίπρ- 
Εἰοοκ οι ὮὉγ τε- 
Ῥχοποπθὴ απᾶ αΏίο- 
τοπ: απᾶ ΛΤῬατΏ]γ, 
σγπ]]ςῖ γε Ώθοβπαρ οοπι- 
Ῥηππίοις οἳ ἴπεπι παῦ 
Ν/ΘΓΘ 6ο αι5εᾶ. 94 Έοτ 
Ψθ Ἰαά οοπΙρβββῖοη οξ 
Ώθ ἵη Πιγ Ὀομάβ, ππᾶ 
τοοκ ἍᾖΙογέα]]σ Ἅτἴπθ 
αρυϊπποξ ουχ ροοᾷβ, 
Ἐποπ]ης ἵη γοιχ5ε]τοΒ 
τπιῦ τε Ίατο ἵπ Ἠεα- 
γεη α Ὀθυίογ πηᾶ απ 
επἀιιτίηρ Βαηδίαπορ, 
3ο (µ9ὔ ποῦ ΑΜΗΑΥ 
1Π6Γεξοτο τοις οὐπβ- 
ἀθπσο, ὙΠίσα ατα 
Ἐτοπῦ τθοοιΠραπσθ οξ 
χοινατᾶ. οῦ Ἐοχγο Ώατο 
ηοσρᾷ οξ Ῥα/1οπος, ἴπαῦ, 
Ά[ΐοτ 7ο Ίατο ἆομο πθ 
σηΏ]] οἳ .οᾶ, το πιὶρΏῦ 
χοσεῖνο 'ἴμο Ῥτοπαϊσθ, 
97 Ἐοτγ τοῦ α Πτνὶθ 
π/Ώ]]ο, αηᾶ Ἡο ἴπαῦ 
ΒἩΛ]] οοπ1θ σν]]] σοπ.α, 
απᾶὰ πν]]]» πο ΤΑΙΣΥ. 
58 ΝΜοπ {πο 1αδὺ ο]ιαι] 
1ἱπο Ὦτ ἐαϊιαπ: Ῥας τε 
[αμ] γΛ( ἅταιν Ἰαοῖς, 
ΤΗΥ σου] 9Ἠπ]] Ἠπτε 1ο 
Ῥ]θασατε ἴπ Ἠϊπη, 59 Βαΐϐ 
πνο 816 ποῦ οΕ ἔποτη νο 
ἄται Ὁμοὶς αμίο ρε- 
ἀϊμου: Όιιν οἳ ἴπεπι 
Ἐλαῦ Ὀοιίαγο ἵἴο ᾖἴπθ 
Ρανίηρ οξ ἴῃο βου]. 

Πρόὸ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. Χ. 
27 Φοβερὰ.δὲέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως, καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσ- 

Ῥαῦ α "Εουχξα] "ορτζαϊη θτρεοϊλΌἰοπ ΟΕ /ιᾶςπιεηῦ, απᾶ 3οΕ33τθ 14οχγουτ Σο 

θίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. 28 ἀθετήσας τις 
σᾷυγοις "αροαῦ ἴπθ βἀγοχρατίθῦ, ἈΕανῖηρ "εεῦ "αθιᾶρ 7Α3Υ 30Π9 

νόµον "Μωσέως" χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν 
Γίπ9] Ίαπ οἱ 9888, πνΙ(ποιῦ 3σοιπρββδίοπΒ “οπ [51μο9 Δ{θβιίπιοπγ ἸοΕ] "ἴπο 

ὴ τρισὶν µάρτυσιν ἀποθνήσκει 329 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος 
δος 1ιπτορ 11π/ΙΤΠΟΞΡΕΒ χᾷἱε5: Ίιουγ τωαοἩ ΕΠ ]η]ς "ο Ἅᾖ1πγοχνο 

:ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ 
δΑΠΑ]1 519 70ο 5οοιπῦσᾶ "ον Ἡγ 1ο Αριπίσπιηοπί πημο πο ἍΒοπ οξ ἄοά 

καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησά- 
ἑταπιρ]εᾷ Ἡρο”, απᾶ 3ἴπο "Ῥ]ουά 5οΕ "1ο Ἰοονεπαπὺ . "6ΟπΙΤΠΟΠ ἍᾖλίθεΠΙ- 

µενος ἐνῷ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῇ” χάριτος 
θὰ ψιπατθυγϊ(π Ἆρ παν 5αποτ]βθᾷ, απᾶ ἍΊπο Βρίτις οἱ Ρταςθ 

ἐνυβρίσας; 90 οἴδαμεν.γὰρ τὸν εἰπόντα, ᾿Βμοὶ ἐκδίκησις, 
ἀπσι]τθς | Έου νο Κποπ Ἠΐπι Ψπο Ἅβηίά, Ἔοπιθ 3γεηρεβποθ 

Β ; 7 5λέ ρ .ἱ αρρω ἔγω ἀνταποδώσω, λέγει κύριος" κἀὶ πάλιν, 
Πρε]οπς5]; Ι Ἅµπί]ῃ τεσοπιροηςε, β4Υ5 [Πε] Ποτά: απά αραῖω, [ΤΗ9] 

Κύριος κρινεῖ! τὺν.λαὸν- αὐτοῦ. 9] Φοβερὺν τὸ ἐμπεσεῖν 
Τιογά ν]] ]αάρο Πῖ5 ΡοοΡρἱθ. [αι 18] α Ερατέα] επίπς το Σ]1. 

εἰς εἴρας θεοῦ ζῶντος. 
Ίπτο Γἔ1ε] Παμᾶς οἳ "ο [1{Πε] ΣΗνίης. 

95 ᾽Αναμιμνήσκεσθε.δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἓν αἷς φωτισ- 
Ῥυἳ ο»]] ζο τεπιεπαῦχωησο ἴπθ ΣΟΓΠ1ΘΥ. ἀ4πγθ Ἅᾖπ πΠΏΙοἩ, ἨΠπτίπσ 

θέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθηµάτων΄΄ 99 τοῦτο 
Ῥθος οπ βλ] ὔεπεᾶ, “πιασα οοπβίοῦ 1σα”οπᾶιτεᾶ οΕκαετίηρα; ΡΑτΙΙΣ, 

μέν, ὀνειδισμοῖυ.τε καὶ θλίψεσιν θεατριζύμενοι' τοῦτο-δέ, 
ῬοῦἩ 1π τεΡχΟΔΟΒΘΒ αμᾶ τίρα]αζίοπς Ῥοῖπς πααᾶρ Α δρεοϊβοῖθ; απᾶ ρατι]γ, 

κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες: 
3ρΑΤΓΏΙΟΤΑ “ΟΕ 3τποςο δυπαδ Ἰραφθῖης Ἀτπτοαρα {[ὁίπεπα] 1Παντίηρ “Ῥθοοπαθ, 

94 καὶ γὰρ τοῖς Ἱδεσμοῖς µου" συνεπαβήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν 
Έος Ὀοῦ]ι πιο ταΥ Ῥομάς γο βγπιραϊπΙπεᾶ, απᾶ ἴμο ὭὈῬ]απάςς 

τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες 
οΕΥΟιΓ Ρροββεβ»ἴοιβ ση λτ 1ου ψο τεοθἰνεᾶ, Κποπῖης 

΄ νο! ας - ή π γῥ , η Ἡ 
Εχει) εν “εαυτοις κρειττονα ὕπαρξιν εν ουρανοις και 

1ο Ἠατο Ἱπ 7οιχρε]τε Ἅα Ῥοῦτ ἍῬοβδοξείοα “Ιπ [5ίπε] «Ἠθατοπβ Ἰηπᾶ 
Γ . { ’ 

µένρυσαν. 96 μὴ.ἀποβάλητε οὖν τὴν-παῤῥησίαν.ὑμῶν, 
3ρρ]άϊπρ. 0Α8ἱ ποῦ Αα”  (ΤΠετθξοτθ γοιχ Ὀο]άπθΒββ 

ἥτις ἔχει ᾽μισθαποδοσίαν μεγάλην." 96 υπομονῆς γὰρ ἔχετε 
ὉπιΏῖον Ἠπβ ΣΤΘΟΟΠΙΡΘΠΒΘ αρτοαῦ, Έοχ οξ θπάμτβΏσθ Ἅ7θ Ἰατθ 

χρείαν, ἵνα τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ ποιησαντες κοµίσησθε τὴν 
Ὥηρεᾶ, ἰπαῦίπο πι οἑ ἄοᾶ ἍἨΠατίπρ ἆ4οπθ 7θΙΠΩΥ τθοοείτο ᾖἴ]θ 

ἐπαγγελίαν. οὉ] ἔτι γὰρ “μικρὸν.ὅσον.ὅσον, ὁ ἐρχόμενος 
Ῥτοπηβθ, Έοχ σεῦ 8 τοχγ Π5]9 πνηῖ]ο, Ἡθ,π]ο ϱΟΠΛΘΒ 

ἥξει, καὶ οὐ χρονιεῖ.ὶ 98 ὁ.δὲ Ὀδίκαιος! ἐκ πίστεως ζήσε- 
τ]]] σοπαθ, απᾶ υ]] ποῦ ἀε]αγ7. Ῥιΐ πο ᾖαοῦ ὃν «Εαν αμα! 

νο) « ” . ῃ ν « , η . - 
ται’ καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ.εὐδοκεῖ ἡ-ψυχή-µου ἐν αὐτῷ. 
1ἱπε; απά 8 Ἡθ ατασν Ὠποῖς, 3Δἀε]ὶρ]ίς “ποῦ αταγ. 35ο] 1η. Ἠπω, 

99 ἡμεῖς.δὲ οὐκ.ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ 
Ἑπῖ πο Άτθ ποῦ ο Γίποβ6] ἀταπίηπρ Ὠβοῖὶς "ο ἀθβυχποιίοα, Όδας 

πίστεως εἰς περιπυίησιν ψυχῆς. 
οἳ {αϊζἃ {ο βανίπρ {1181 καοι!. 

Σ Μωὺύσέως αἰΤΊτΑΥ. .---λέγει κύροςτη.  Ἡ κρινεῖ κύρίος 1ΤΤΤΑΥΙ. Σ δεσ. 
µίοις (/εαᾶ πνΙΓὮ ΡΥΙΒΟΠΕΙΘ) 61ΤΤΓΑΝΝ. π--ἐν ΩΗΤΙΤΑΝ. ᾱ ἑαυτοὺς κρείσσονα 
Ττττ; ἑαυτοῖς (ἴωχ γοιχ»ε]νεβ) κρείσσονα Α. } -- ἐν οὐρανοῖς ΙΤΤΓΑΨ. « ᾖἜμεγάλην 
µιαθαποδοσιαν 1.ΤΤΓΑΥΓ. 3 χρονίσει Τ1Γ. Ρ δίκαιός µου (7εαᾶ ταγ 1980 [ομ19]) ΗΤΤΑ, 
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11 Ἔστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγµά- 
ἆου 3 ἍᾖἈλΕίἩ οἳ Γιο μορεᾶ {ΟΥ [1Π6] αββισαπσο, οἱ Ο1ησθ 

ἔμαρτυ- των  ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. 3 ἔν.ταύτῃ γὰρ 
Ἄνποσο "Όοχπθ [ὁυπε] “οοπνἰοί]οπ Ἰποῦ Ἄροοῃ, Έοςχ Ὦσ 0π]5 

ρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι. 3 Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι 
πἰῦπιθας 50ο 111Θ 3ε]ᾶοτς, Ἡγ Εμῖθι πο αρρτε]ιεπᾶ {ἴο πα νο νθετ Εσιπιθᾶ 

τοὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ, εἰςτὸ μὴ ἐκ φαινομένων 
πο ποτ]ᾶς Όν[ε]ο] πνοχᾶ οξ (ο, 5ο ἴλαῦ 5ποῦ Ἰέτοπι [(Ἠϊπρς] "αρρεβτίπῃα 

ετὰ µβλεπόμενα! γεγονέναι. 4 Πίστει Ἠπλείονα θυσίαν 
11πο 3ΤΠΙπρΒ Ἄρθοπ. αματο δροίηρ. Ἑν ξαϊυα 1 “πιοτο΄ εκοε]]οπ!, "βαοτίβσο 
’ 4 ΄.. ΄ ΄ - - ” αἱ γ΄ 

Αβελ παρὰ Κάῑν πῥροσήνεγκεν τῷ θεῷ, δι ἡἧς ἁμαρτυ- 
1Αμοιἱ ἴπαα οαῖῃ οβεχθᾷ το ἀοᾶ, Ὦν πΏ]σἃ τθ πας Ῥοχπο πῖζ- 

ρήθη εἶναι δίκαιος, μαρτυροῦντος ἐπὶ τοῖς δώροις.αὐτοῦ ἀτοῦ 
ἩΒΒ ἴο 35 Ῥοῖπρ τἰρηίθοις, "υοπσίπα 3πέποςς “ἴο δΏῖς δρΙ{ῦ8 

θεοῦ Ἱ καὺ δι αὐτῆς ἀποθανὼν ἔτι “λαλεῖται.! ὅ Πίστει Ἐνὼχ 
1ᾳοᾶ, απᾶ ἑπτοιρα 1, ἉἨΠατίης ἀἱοᾶ, γεῦ βΡΘΗΙ6. Ἕν Σα Ἐποση 

µετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον, καὶ οὐχ. εὑρίσκετο,! διότι 
σγης Ίταηρ]αῦεά ποῦ Το 598 ἀεαίἩ, Αηπᾶ 388 οῦ Εοαπᾶ, ΤὮθοβΙ18Βθ 

µετέθηκεν αὐτὸν ὁ θεύς' πρὸ.γὰρ τῆς.μεταθέσεως αὐτοῦ! µε- 
, Ζιαπδ]αεᾶ πίτα αᾳοὰ; τος Ῥε[οτθ Πἱ5 ἐταπδ]αίοη. Ἡθ Ἠ98 

µαρτύρηται  ΛὈεὐηρεστηκέναι! τῷ θεῷ. ϐ χωρὶς-δὲ πίστεωι, 
Ῥεοπ Ῥοσπο πΠ πρβ {ο ἴο Ἠανο πε]1 ρ]θαβεά ᾷοὰ. ἈΒιί αρατὺ ἔτο Ἅ«Σαϊζῑι 

ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι' Ἠπιστεῦσαιγὰρ δεῖ τὸν 
[αἳ 16] ἱπαιραξβῖρ]θ {ο πο]] ρ]επςο [ηϊπα], Έοσ 36ο "ρομςθτο 1160 3ρεπμοτος 3Πΐπα “πο 

προσερχόµενον Ίτῷὶ θεῷ. ὅτι ἐστίν, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν 
ΣΑΡΡΤΟΛΟἨΘΕ δµο7αοᾶ, ἴπαῦ Ἡε 18, απᾶ [υπαἱ]Έοχ {Ἠοςθ πο βοεκ Ζουῦ 

αὐτὸν µισθαποδότης γίνεται. Ἰ Πίστει χρηµατισ- 
αΣηῖτα 8 τοποτᾶςς Ἡρ ὈΘοοπῃςΒ, Ἑγ {απ Πανίπρ ΄Ῥοου “ἀῑνΙπε]ν 5ἶπ- 

θεὶς Νῶε περὶ τῶν µηδέπω βλεπομένων,  εὔλαβη- 
βγποῖθᾶ 1Νοδ] οοποογπίΏρ ἴπα πηρε ποῦ γεῦ 5661, Ῥανίπρ Ώεεη πιονεά 

θεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὺν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου 
στα 1εατ, Ῥτεραγθά Απ ασ Ἅἆοτ [μθ] εαἰναίῖοη οἳ ΄ποιςθ 

αὐτοῦ: δὲ ἧς κατέκρινεν τὺν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν 
1ης; ὮὉγ πΠίομ Ίο οοπάςπωπθᾶ ἴπθ ἍἨποτ]ᾶ, απᾶ οἱ {πο ποοοτᾶίηρ 5ο "ξαϊΒ 

δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 8. Πίστει Ἡ καλούμενος ᾿Α- 
αγΙσῃΏίοοΙΡΏΘΕ5  ἨθςβΠΙΘ Ἠοαίτ, Ἑν Τα1(Ἡ Ῥοϊηρ σα]]οᾶ Δ- 

τη τες λος εἰ προς ω πο ελλενὶ ραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς Ἰτὸνὶ τόπον ὃν ἤμελλεν 
Ῥταβατα οὈεσεᾶ το Ρο ουιῦ Ιπίο τπο Ῥἶαοο Ὑπ]ηίοἩ Ὦο πας αΌοιῦ 

λαμβάνειν εἰς κλήρονομίαν, καὶ ἐξῆλθεν, μὴ ἐπιστάμενος ποῦ 
{ο τεσεῖτο 40ΟΥ ΑΠ ΙΠπΠετΙίαπσθ, απᾶ πεηῦ οι, ποῦ Κποπίηςσ Ἡτποτθ 

-ἔρχεται. 9Ὁ Πίστει παρῴκῃσεν εἰς "τὴν! γῆν τῆς ἐπαγγελίας, 
Ἆο ἵ5 ροΐίαρ. Ἠγ ΕΙ ο 5ο]ουγπθά Ππ  ἵπθ ἍἸππᾶᾷ οξίπθ ἍΡτοπαδθ, 
-. Ε ; μα. .- , ο ανα Ν 
ώς αἀλλοτρίαν, ἐν σκηναϊς κατοικήσαο μετὰ Ισαὰκ και 
988 Ππτπ] α εἴταηρο [οοσηύτγ], ἵπ τεηίς Ἠανῖηρ ἀπε]υ υι(Ἡ Ίδβ8ο απᾶ 

᾿Ἰακὼώβ τῶν 9συγκληρονόμων! τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς" 
/α5ος, Ἴπθ 1οἶἱπῦ-ΒΘῖτβ οἳ πο 3Ῥτοπι]5θ ΣΡΑΤΩΘ/: 

10 ἐξεδέχετο.γὰρ τὴν τοὺρ θεµελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς 
Ἔος Ἡθ ππαθ παϊζ]ης ἔοχ 1Ἠθ Ἀεουπάαί]ους "Πανίπρ Ἅᾖοἱῦγ, οἳ πἩΙοἩ [116] 

τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὁθεός. 11 Πίστει καὶ αὐτὴ Σάῤῥα 
! Ἀτυὶβσος απᾶ οοηδιταοίος 18] «(οᾶ, Ἑν {ΑΙ{1 85ο 3Πθυβ6Ιξ 1βΑΓΑἨ 

δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν, καὶ παρὰ καιρὸν 
Ῥοπος {ον [Πε] οοποθρθίοαπ ο βοεᾶ τεοθὶγθεᾶ, Απᾶ Ῥεγοπᾶ 3Αρο 
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βαυ-ύππσο οἳ ἴΠίησε 
ἨῬορυοᾶ {οτ, ἴπο οτὶ- 
Ἔἄθπσο οἳ {πῖπρε ποῦ 
8υ0, 2 Ἐοτ Ὁγ ἵς ἴπα 
οϊάει» οὈίπϊπσά α ϱοοᾶ 
χοροτῦ, ὅ ἘΤπτοιρα 
Σπἳ πο ιάογβαπᾶ 
τπαῦ ἴπο ποτ]άᾳ Ἱνεχο 
Ἐταταεᾶ Ὦγ {ιο ποτά οἳ 
αοᾶ, βο ἴπαῦ οῖπρα 
τν ὩἶοὮ 4ΓΘ 856611 1ΥΘΤΘ 
ποῦ πιιμᾶο οἳ πηρα 
πιηῖο]ἃ ἄο αρροητ, 4ΒΥ 
ΣΑΙ Α Ρε] οΏοτοά απ- 
{ο ἀοά Αα πιοτο οκσε]- 
1επῦ αποτιβσο ἴἨπηα 
Οαῖπ, Ὦγ πηΏἰσϊι Ἡο οὉ- 
Τβϊηπθᾶ πν]ίηεβς ΤΠαῦ Ἰθ 
98 τὶρηίθρα», ἀοά 
τεβεΙΕγῖηπρ οἱ Πῖ» σεις: 
Απ Ὦγ ἰζ ηε Ῥείπις ἆσιᾶ 
ψεῦ αρεακοίΏ. ὃ Ἑτ 
Έα1{ῃ Ἐπος] ψ/η8 ἵτηπβ- 
Ἰαΐθά ἴπαι Το ϱποι]ά 
ποί. βοο ἆθατα; αιά 
ππωβ ποῦ ΑΕομπᾶ, Ὀθ- 
ζἀμ5ο ἄοά Ἠπά ἵταηβ- 
1α0εά Ἠΐϊπα : ἔος Ὀεξοτο 
Πῖ8 ὑγαπς]αίοη Πα Ὠπά 
ΦΗΠ18 ἱοθξείίπιοιγ, ἴπαῦ 
19 Ῥ]οββεά ἄοἀ, 6 Βαὸ 
ση]νποαέ Εαῖε]ι 1ὲ ἵδ ἵπι- 
Ῥοββῖβ]ο {ο Ῥρ]ελσε ἠἴπι: 
ΣΟΥ Ἡθ (ΠΒῦ οοπιοίΏ {ο 
ἀοά πιαςτ Ῥε]ῖοτε ἐμοῦ 
Ὦθ 18, αηᾶ {ᾖαί Τε 19 α, 
τοπγαγάετ οἳ ἴποπα Τπαῦ 
ἀλ]ίρεπ!ί]γ βεεκ Ἠίπι. 
7” ΒΥ Εαϊα ΝοβΏ, Ὀθ- 
1πρ πηχπεᾶ οἳ αοᾶ οἳ 
ΜΠῖηρ- ποῦ 8εθΠ 88 τοῦ, 
πιογθᾶ π{Ἡ ΐθατ, Ῥγε- 
Ῥατεᾶ η ατκ {ο 119 
βηνῖηρ οἳ Ἠϊς Ίοαςθι 
ὍγΥ το νηἨΊοὮ 19 αοἩ- 
ἄσπιπθᾶ ἴπο ποτ], αυά 
Ῥθσσπαθ Ἠθὶτ οἱ {ο 
τᾳΏίεοιςπεΒβ ἸνΏ]σἩ 15 
Ὅγ {αϊθα. ὃ Ἑγ {αἴτη 
Αὐταηαπα, ὙΠεη Ώς πας 
σα]]θ6ᾷ ο ρο ου ὔ ἴπῖο ϱ, 
Ῥ]ησθ ππΏ]οᾶ ο αποι]ά 
Αύετ τοσεῖτο Το αἩ 1π- 
Ἠετίίβηος, οὈογσοεί; ππά 
Ἡο πγοηῖ οι, ποῖ Κποπ- 
Ίηρ πΠἰίπεχ Ἠο πεηῦ, 
9 Βγ Σα1ίΏ Ὦε 5ο]ουγπ- 
εᾱἆ Ἱπ ἰπο Ἰαπᾶ οἳ ρτο- 
η1ἱνθ, 88 ἴη 8 ΕἴΤΑΠΡΘ 
οοιαηίχγ, απνε]]]ηρ ἵπ 
αρυγηασ]ας τν] Ίδαασ 
ἈΑπὰ οὧποοῦ, ἴπο Ἰεῖτ 
πνλτὮ Ὠἶπι οἳ {Πε 5819 
Ῥτοπαϊσε: 10 Τογ Ὦθ 
Ἰοουκοά 1ος α οἵἳτγ 
πνΏΙοἩ Ἠαιῃ Τουπάα- 
91οπς, νπο5οθ Ῥι1]ά4θς 
Απά Ίηα]κεγ {6 αοἀᾶ. 
11 Τητουρ] ΕαΙΙΠ αἷξο 
Βηγ8 Ἠετςθ]ξ τοορῖνεᾶ 
ΒἰτεηπρίΏ ἴο οσοποοῖντθ 
56ϱἆ,απᾶ πας ἀε]]νεγεᾶ 
οἳ α οπὶ]ὰ ππθη Εθ 

α τὸ βλεπόμενον Πα 8εΘΏ (}εαᾶ γεγ. Ἠα5 Ῥθϊηρ) ΓπτιΑ. 
1655 Ὃν Ἠ]8 ΡΙ[ίβ Το 4ο) Ίων. «λαλει ΟΙΤΤΤΑΥΓ. 
το (γιηρβ]αΙοπ) ΙΤττΑ. Ἀ εὐαρεστηκέναι ΤΑ, 
Ἡ--τὸν (1εαᾶ ἃ Ρ]βος) ΙπΈτΑ.  ἔμελλεν ἩΑ- 

α -, τῷ τ[ττ]. 

ἆ τῷ θεῴ (γεαᾶ Ῥεαγίηπρ σπῖῦ- 
{ηὐρίσκετο 1 ΤΊΤΑΥ. 5 -- αὐτοῦ (γεαᾶ 

ῷ κ -- ὁ ἴΠ9 [οη6] Ε[ τε]. 
ἃ--- την (Υεαά [πε]) µστιΑ., οσυν- Τ. 
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ΑΣ Ῥμςὲ ηρο, Ἡδοβτςθ 
Βηε ἠπάρεᾶ Ἠϊπα Εαϊζῃ- 
Ἐιι] πνἩο Ἠπά ρτοπιἱςσᾶ. 
12 ΤΠοχςξοτς βΡρτηπς 
ΊΠο6χθ 6ΤΟΠ 9Ε 9Π6, απᾶ 
Ἠΐτα ας ροοᾶ α5 ἀεαᾶ, 
50 πιαπ/ 5 ἴπε βίαυς 
οξ ἴμο οχγ ἵπ πιυπ]]- 
Σαᾶς, απᾶ αξ [πο βαμᾶ 
σῖο]ι 5 Ὦν [πο 9ε8, 
ΒΠΟΣΘ Ιππαπιθτββ]θ, 

13 Τ]εςε α]] ἀῑεᾶ ἵπ. 
Σ4ἴ8ῃ, ποῦ Ἠπνίης το- 
οθῖνεά πο Ῥτοπαϊςοβ, 
Ῥαέ Παν ηνς 5θεΏ ἔλεπα 
ΏΕ4Χ ος, απᾶ ΤΥΘΓΘ Ῥεχ- 
βαπᾶᾷσᾶ οἳ {λσπι, απᾶ 
επιυγασθᾶ ᾖ1λεπι, απᾶ 
φοπ{εςςεά ἴπαῦ ΤΠεγ 
ΤΨΘΓΟ 5ίΙ4ΠΡΕΘΙ5 απ 
Ῥϊ]ρτίπις οὉ πο θατίΗ, 
14 Ἐοχ {πε ἐπαῦ 5ατ 
βιιοἈ ἐπίπρ ἄεο]ατο 
Ῥ]αα]γ τικ ῦ ἴπογ 5θε]ς 
3 σοπἩπῦχγ. 15 Απᾶ 
Ότα]σ., 1ξ (πθσ Παᾶ Ῥεοι. 
ποπ ξα] οἱ πα ῦ σοιζι- 
ἵγψ Ίτοπι πποισο {Πογ 
οἵπιο ου, τησγ Ὠλὶσης 
Ὥρπτε Ἠπᾶᾷ ορροτύαπῖιγ 
ο Ίπνο ᾿τοατησᾶ, 
16 Ῥαῦποι ἴπογ ἀεδῖτθ 
Ἀ Ὀουίοτ σοι}, λα 
ἆ8, ΑΠ Ποπτομ]γ: ΥΠΘΙθ- 
ῶΊοτο ἄοᾶ 5 ποῦ α- 
ΞΠππιοᾷ Το ὮῬο οπ]]εᾷ 
ἀλοαῖτ ἄοα: Ξοχ Ἡε Πα 
Ῥχοραητεᾶ 1ος ἴπθπι 
οἵογ. 

17 Ἡσ Εαϊι ΑΡτη- 
Ὠαβπι, ὝμΠεα Ἡε παβ 
Στιεᾶ, ο οταᾶ αρ ]5οβο: 
Άπά Ἡο τααῦ Ἠπά τε- 
ορῖτοαα {ιο ρτοπαῖδος οξ- 
Ίοτεᾷ πρ Πῖ5 οπ1Ιγ Ῥε- 
Ροΐΐειπ 5οἨ, 18 οξ νποπι 
16 τνας οαἱά, Τπαῦ ἵτπ 
Ίδπας «Ἠα]] ἴπγ 5θεά 
Ῥοσπ]]εᾶ: 19 αοσοιπῖ- 
1πς {ἴππυ ἄοὰ Όαδ 
8Ό]θ {ο ταῖδε Λι πρ, 
6ΕΥεη Έτοῦι ἴπο ἀελά ; 
Έχοπι πνποπσθ 85ο Ἰθ 
χοοοϊνοᾶ Ἠϊπι ἵῃη 
Ἅρατε, 20 Ἑτσ ταϊϊα 
Ίδηπο ὈῬϊεσςεαά ἆὦᾳσοῦ 
ἈΑπᾶ Τσαα οοποοεγηῖηπς 
υπῖπῃς {ο σοπ1θ. 21 Βγ 
ΣΦῑῑπ Πάςοῦ, πνηοπ Ἰθ 
ππης α ἀγίηπς, Ῥ]ος5αά 
ὉοἱἩ ἴπο 5οἩπ5 οἳ ἆο- 
Ξ56ΡΗ ; απᾶ πνογςπϊρραᾶ, 
7εαπῖηᾳ προηπ ἴμο ἱορ 
οἳ Πῖς σἰαα, 22 Βτ 
Ἑαϊ{Ὦ Πο-ορᾗ. ἩΠθΘΙ Ἡθ 
ἀϊεᾶ, πιπᾶο τπεηῇΡίοη οξ 
11ο ἀερητίῖπρ οἳ ἴπο 
οΠ]άχοπ οἱ 1βτας! ;απά 
πατο κοοπιπιαπάπισπῦ 
σοπσοΥ πῖης 5 Ώοπθς8. 

25 ἩΥ Εαιῖα 3ΤΟΡΕΒ, 
Ψ/λιθεΠ Ίο Ίνας Ρο, 85 

ΓΙ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΤΙΟΥΣ. τι, 
ε Β 

ἡλικίας Ῥἔτεκεν,! ἐπεὶ πἰστὸν ἡἠγήσατο τὸν ἐπαγγειλάμενον. 
1βοββοπηΡ]θ Ρατο υἱτίἩ ; οἶπσο ξα1{ΠΕι] 5Ἡο ο5τοετααᾶ Ἠϊτα ΠἩο Ῥχοπαϊςοᾶ, 

12 διὸ καὶ ἀφ' ἑνὸς ἀἐγεννήθησαν,' καὶ ταῦτα νενεκρω- 
ΠΘΓΕΖΟΙΘ 3]5ο Έτοπι ΟΠ68 πποτο Όοσπ, Ἀπά ἴππῦ ἴοο οξ [οπο]Ππανίπςπ 

µίνου, καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει, καὶ τὼσεὶϊ 
Ῥοσοπαθ ἆθβᾶ, εΥεΠ π8 ἴπΠο βἴπτβ οἑἴπο ἩθατεἩ Ἶτ πιπ] Μας, Απᾶ 5 

ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θᾳλάσσης ἡ ἀναρίθμητος. 
Βαπᾶ Πίο] [115] Αρ Τίπο ρποτθ 508 19ίΠ8 χρρα 31116 3σουηῖ]ευς, 

19 Κατὰ πίστιν ἀπεθανον οὗτοι πάντες, μὴ "λαβόντες! τὰς 
Τα Σπα 341964 3{μῃεςθ αβ]11,  τποῦ Πατίηρ τασεϊτοᾶ 19 

ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόῤῥωθεν αὐτὰς ἰδόντες, καὶ πεισθέν-. 
Ῥχοιαίφες, τας τοπ βία ἍᾖΊπεπι Ἠπτίπρ 86οπ, απᾶ Ἠατίηρ Ῥεει Ῥεί- 

τες! καὶ ἀσπασάμενοι, καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ 
Βπαἀεᾶ, απᾶ Πατῖπς θπιθτασεᾶ [ἔΠοπα],απᾶ Ἠατῖπῃ -οοπξοςεεᾷ {πα «ἴχαησοτς απᾶᾷ 

παρεπίδηµοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 14 οἱ γὰρ Ἁτοιαῦτα λέε- 
5ΟΙΟΗΙΠΟΙ5 ἍΠΕΥ 209 οπ ᾖΤ]1θ ΘΑΤΤΗ., Έος {λεγ νο 5αςῇ {πίπσς 

γοντες, ἐμφανίζουσιν ὅτι πατρίδα ἐπιζητοῦσιν. 15 καὶ εἰ 
ΒΑ, πης]ζο πιππ{ο5ῦ {μαῖ [1Πεϊτ] ούΏ οοιη/{σγ {Ἡεγ ηχο 5εεΚίτπρ. Απα 18 

μὲν ἐκείνης "ἐμνημόνευον'  ἀφ' ἧς "ἐξῆλθον,! εἷ- ᾿ 
ἀπᾶοεᾶ “παῦ "ΤΠεγ”ντοτο ὄτεπιαπιρεσῖΏρ Έτοτα ὙπεποςῬ 1ηογ σαπαο οαῦ, {Ἠογ ταῖσ]ιῦ 

χον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι' 10 Σνυνὶ' δὲ κρείττονος ὀρέ- 
Ώατο Ἠπᾶ ορροσίιιπ]ίγ {ο Ἰαπε τοταγηοᾶ Ὅναῦ πο 

γονται, Ζτουτέστιν,ὶ ἐπουρανίου'. διὸ οὐκ.ἐπαισχύνεται 
Ξοχγγαχᾶ Το, τμαῦ 19, 8 Ἡσαποπ]σ; ὙἩΠΊΘΧΕΕΟΙΘ "5 "που "απωπαεᾶ 30 

αὐτοὺς ὁ θεός, θεὺς ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν' ἡἠτοίμασεν.γὰρ αὐτοῖς 
5(Ἠοπι α1ᾳοᾶ. 14οά Το 50ε Σοβ]]θᾶ ᾖ3Ι9ιλαῖτ; {30 Πθ ρχεραχεά 205 0)θ 

πόλιν. 
5 οἵγ. 

17 Πίστει προσενήνοχεν ᾿Αβραὰμ τὸν Ἰσαᾶκ πειραζόµενος, 
Ῥγ ΕαΙἩ "α8 5οβοτεᾶ δαρ "Αυταπατα Ίδααο 3ρεῖπςσ "ετῖοᾶ, 

καὶ τὸν-μονογενῆ προσέφερεν ὁ τὰς ἐπαγγελίας ἆνα- 
απά [Η15] 1οοπ]γ-Ροποίῖαεπ ὅπας Τοβοτίηρ δ1ρ 119 3ψΊο “Πο Σρτοπιῖςος 5ης 

δεξάµενος, 18 πρὸς ὃν ἐλαλήθη, Ὅτι ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί 
οερίςά, Ά5 ο Ὕλοια 16 πας δαἷᾶ, 1π ἍΊδπαο εἰΏα]] Όο σα]]οᾶ. 

σοι σπέρμα 19 λογισάμενος ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν 
Την βε6ς ; τθς]ΚΟΠΙΠΡ 'παῦ 6Υ6Π Έτοπα απιοπρ [πε] ἆἀεπᾶ 
σ» ’ ᾿ | « θ ΄ οθ ο) μ Ν . . 

ἐγείρειν δυνατὸς ὁθεός, ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ 
“Ρο Σταῖςθ δρυ] ᾖ[Ἴπης] Ἰᾷοᾶ, ππεπσθ Ἠϊπ Ἅαἰδο η 3 51π11]6 

ἑκομίσατο. 390 Πίστει " περὶ µελλόντων Ῥεὐλόγησενὶ Ἰσαὰκ 
Ἡε τεσεϊπεᾶ. ΒΥ Σαἲἴλ οοποεσπῖπρ ἡμῖπρς οοπαῖπς “Ῥ]εβεοά Ἱσασπο 

τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν ᾿Ἡσαῦ. 91 Πίστει ᾿Ιακὼβ ἀποθνήσκων 
«ασοῦ απᾶ Έραι, Ἠγ {απ «ἆασοῦ ἄνίαρ 

ἕκαστον τῶν υἱῶν ᾿Ιωσὴφ Ῥεὐλόγησενὶ καὶ προσεκύνησεν 
Ἄθασι  3οξ “'Ἡθ ᾖ5οπ5 5οξ77ο5ερΗ 1ῃΏ]ο55εά ππᾶ πνοιςμῖρρεὰ 

ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς.ῥάβδου-αὐτοῦ. 32 Πίστει ᾿Ἰωσὴφ τελευτῶν 
οη ΤἵἩθ ορ οἳ Πἱ5 δία8. Ῥγ {αϊιπ «ο5ορῇ, αγίας, 

περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν ᾿Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν, καὶ 
οοποθγπἰπᾳ ἴ]ο Ροΐπῃ {οτῖ] οξἴἩθ 8οηπ5 οἱ Ι5ιπο] ΧπΠ(0 ΙΙΟΗΡΙΟΗ, απᾶ 

τῶν.ὀστέων. αὐτοῦ ἐνετείλατο. 

α Ῥοττος τλογ βἰτοῖοϊι 

περὶ 
οοησογπῖπςσ Ἠϊς Όοιιος βατο σοπιπιπά, η 

98 Πίστει “Μωσῆςὶ γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίµηνον ὑπὸ 
Ῥγ ΕπΙῦπ λΠομσς, Ἠατίπςσ Ώεαπ ῬοσΠ, 85 Ἱιᾷ ἴλμχοο πιοπυΏς ὮὉγ 

Ῥ ---- ἔτεκεν (γεαᾷ Ἀπᾶ [0198] Ὀεγοπά α 56α5οηᾶΏΙ9 4ρ 6) αΗΤΤΤΑ. 
ςὡς ἡ ΟΙΤΤΓΑΥΓ. 
σ μνημονεύουσω {Ἠεγ αγθ πιπά Για] τ19. 

Υ τοῦτ' ἔστιν ΟΤ. 
Ρ ηὐλόνησεν 1Αν 

απ πεασν. 
1{ΤτΙΑΥ. 

4 ἐγενήθησαν 1:Α. 
5 προσδεξάµενοι Ὦ; κομισάµενοι Τ15. ἕ--- καὶ πεισθέντες ΟΙ ΤΤΤΑΝΡ. 

Ν ἐξέβησαν ἴπεγ πποηῦ ουῦ 1/ΓΤΓΑΝΓ. α γῶν 
: ἐγεῖραι δύναται ἶ5 3Οἱθ ἴο 18ἱβΘ 1. 5 -- καὶ 850 

ο Μωύσης ΟΙ ΤΙΝΑΥ, 



χ]. ΠΒΕΡΒΕΕ Υ 8, 

τῶν.πατερων.αὐτοῦ διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον’ καὶ 
Ἠ]8 ρατεπς ῬΏθοβαβθ {που εα! “Ὀοααεῖξα] 1419 "ΠΗ{ε]ο "ο]]ᾶ; απάἁ 

οὐκ.ἐφοβήθησαν τὸ ἁδιάταγμαὶ τοῦ βασιλέως. 394 Πίστει 
ἀἷά ποῦ {64 'πθ Ἅπ]ηποίοαι οἱ ἴμθ κίπρ. Ἡγ {αἲ τα 

εΜωσῆς! µέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς ο ποτεις 
Μο9ΡΕΒ, ρτοαῦ Ἱανίπρ Ῥθοοππθ, τοξισοᾶ ο Το σα]]εᾶ βοαπ οἱ ᾽ἀπαρβίος 

Φαραώ, 36 μᾶλλον ἑλόμενος ᾿Ισυγκακουχεῖσθαι! τῷ λαφ 
1ΡΡΑΤΑΟΒΒ; Σχαίπες "Πανίηρ "οἩἈοσοπ Το βαΏ ος αΠ]οί]οη πηΙτἩ {πο Ῥεορ]θ 

τοῦ θεοῦ, ἢ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν' 
οξ ᾳοᾶ, πα [30πθ] “"ΘΠΙΡΟΧΑΙΥ «ο ἨἩατο ο απ δοπ]ογιποθυῦ ; 

96 μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν Εὲνὶ ἈΑἰγύπτῳ" θη- 
ΕΥΘΑΊΕΓ. χὶοηθ  Ἡατίπρ οβίθεπιθά “Παπ Τίμο δπ ἍἈαἩρτρί Ἅῥίχθβ- 

σαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ χριστοῦ" ἀπέβλεπεν.γὰρ εἰς τὴν 
Λ1ΥΘΒ 1:Πθ 3τθργοποἩ 3οξ Πο "ΟἨχὶαῦ:; «ος Ἠο Ἠβᾶ τεερεοῦ ᾖἵο ᾖἴπθ 

µισθαποδοσίαν. 27 Πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς 
ΥΘΟΟΠΩΡΕΠΕΘ, Ἡν {19 Ἅ9 1ος Ἡργτί, τποῖ Πατίηρ ΕθΑτθᾶ. 

τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως' τὸν.γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν 
11ο Ιπάϊσπα[ίοπ οξ{1θ πρ; 4ος3ΐπο6 ἍΙπτ]βιρ]θ [οπ6] 15 3ρεεῖηρ 

ἐκαρτέρησεν. 268 Πίστει πεποίηκεν τὸ πάσχα καὶ τὴν πρόσ- 
Ὦθ ρεχδετετεᾶ. ἩῬγ {αΠἩ ες Ώπα Ἱθαρί ᾖΤἴἨΠθ Ῥβββοτες απᾶ ᾖἴπο β8ι- 

χυσιν τοῦ αἵματος, ἵνα. μὴ ὁ Ἰὀλοθρεύωνί τὰ πρωτότοκα «ί- 
Βἶοπ οξῖπο ΛὈ]οοά, 15 1πο ἀδβίχογοχς ο πο ἨΠτεαίροτη Γοπμες] παῖρΏί 

Υῦ αὐτῶν. 29 Πίστε διέβησαν τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν 
ΊουοἩ Ίπεπι, Ἡγ {α1{Π Τπεγ Ῥαδεοᾶ {Ἡχοιρῃ ἴμο Ἐεά 968, 

ὡς διὰ ἔξηρᾶσν' ἧς πεῖραν.λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι 
88 ἵμτοιρῃ ἆτγ Παπᾶ]; οἳ πΠ]οα "Πανίηρ “πιβᾶο δεσῖα] πε ἈΕρτρίϊαης 

κατεπόθησαν. 90 Πίστει τὰ τείχη ὴἹεριχὼ! Ἠἔπεσεν', κυ- 
πγοτο βπα]]οπτεᾶ πρ. Ἡγ {α1ἴἩ ἴπε ππβ]]ς οἳ ζοτῖομο 461], ἸΠανίηρ 

κλωθέντα ἐπὶ ἑπτὰ ἡμέρας. 91 ᾽ Πίστει 'Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐ 
Ὅεεμ εποϊτο]εᾷ 2ος ἨΒετεπῃ Ἅἆἀπ75, ἨΒν ΣΑΙ“ ἘθΠαῦῬ {πο Πατ]οῦ 3ποῦ 

συναπώλετο τοῖς ἀπειθῆσασιν, δεξαµένη τοὺς κατασκό- 
1414 ρετῖθὮ ΑνΙΏἩ ΊΠοςθ πο «ἀϊδοθεγεά, Ἡατίηρ χεοεἰτοά {ο ΒΡΙΘΒ 

πους μετ’ εἰρήνης. ον 
ΙΓ ἍἨῬεαοθ, 

92 Καὶ τί ἔτι λέγω; ἐπιλείψει'γάο μεῖ διηγούµενον ὁ 
Απᾶ νγπβ!΄ πιοχε ἄο 1 βαν 2 Έου δπνΙ]] “Εβῖ] ὅπηθ οχε]αίῖπρ Ἅᾖ1Ἠ9 

/ ῳ ’ κ, 8 ΄ χρόνος περὶ Γεδεών, “Βαράκ Στε καὶ' Σαμψὼν Ἱκαὶ! Ἰεφθάε, 
ς "Πτηρ ος εάεοἩ, Ῥβτα]ς αἷδο Απᾶ  ΒΠΠΙΡΕΟΠ απᾶ «ερηίμας, 

ΓΔαβίδὶ τε καὶ Σαμουὴλ καὶ τῶν προφητῶν' 998 οἳ διὰ πίστεως 
Ἑατ]ὰ Α6ο Αππᾶ ἍΒΑπΙΠεΙ απᾶ οἳ {1ο Ῥτορ]μείϐ : πο οσ Ἅ«ΕἰΒ 

κατηγωνίσαντο βασιλείας, "εἰργάσαντο! δικαιοσύνην, ἐπέτυχον 
ΟΥΘΓΟΑΊΑΘ Ἱάπράοπας, πτουρΏῦ τΙβΏ{εοΠβΗθΒδΕΒ, οῬέπὶπεᾶ 

3 - , ΄ ” ΄ 

ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόµατα λεόντων, 94 ἔσβεσαν δύναμιν 
Ῥγοπ1νθἙ, 5ἱιορρεά πποιίης οἳ ους, απεπο]εά [1Πε] Ῥοπες 

πυρός, ἔφυγον  στόµατα 'μαχαίρας,' "ἐνεδνυναμώθησαν! ἀπὸ 
οἳ Πτθ, εδοβρεᾶ [ἐἩ6] ππουίης οξ[ίπε]βυγοτά, βοαυ]τεᾷ βὐχοπρίῃ ουῖζ οξ 
. ; κα Ἡ ο 
ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς 
ππεακηεςς, Ῥεσβτηθ παϊρηὺν Ἱπ πας, 3µΠε] ΞαγταίθΒ 

ἔκλιναν : ; 5 
ἀλλοτρίων᾽ 96 ἔλαβον "γυναϊκεςὶ ἐξ ἀνα- 

απιλᾶς “Το Ίρϊνε "νου “ΟΕ “ΒΙΧΑΏΡΕΙΕ, αοΏροεϊνοᾶ Ῥπνοπιθη. ὮῬγ τεςΙτ- 

στάσεως τοὺς.νεκροὺς αὐτῶν ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ 
χεο!ῖοι 1λεῖτ ἀρλᾶ : Άπα οἴπετς Ἵνεχο {οτγύιιχεᾶ, ποῦ 

ἆ δόγμα ἀεογεε 1,. ε Μωύσῆς αΙΤΤΓΑΥΓ. { συν- τ. 
οἱ Εσυρῖί αιττταγ;. 1 ὀλεθρεύων 1:Α. 
π ἔπεσαν ΙΤΊΤΤΑ. ἍἩ µε γὰρ ΗΤΤΤΑ. 
Σ Δανείὸ ΏΤΊτα; Δανῖδ απγ. 
αἰτοηβίπεπες 1 τττ. 
επείγ ἀεαά 1. 

9 -- καὶ αΏᾶ ν. 
5 ἠργάσαντο Τη. ἡἵ µαχαίρης ΙΤΤΤΑ. 

Ε--- ἐν ΟΤΤτΑΥΓ, 
κ -- γῆς Ἰαπᾶ ΤΤΊτΑΥ’. 

Ρ ---τε καὶ ΙΤΤτΥ. 

679 
λὶᾶ ἐπχοο ταοπίτς οξ Ἠϊ 
ῬαχθηίΒ, ὮθοβΙΙβ0 {Ἠεγ 
ΒΑΥΥ 6 Ίωα8 α Ῥτορες 
ομῖ]ᾶ; απάἁ {1εΥ πνετθ 
ποῖ αξγαῖᾶ οξ {πο Κἰπρ᾽9 
οοιωπιππάπαεη{. 24 ΒΥ 
ΣΕ11π ἨΜοβες, πΏοπ Τε 
Ψ/48 ΟΟΠ1Θ ἴο ΥΘΑΣΒ, Γε- 
Σμεθά ἵο ὃῬθ οα]]οά 
1Ἠο 8ΒΟΠ οἱ Ἐματπολ”ς 
ἀδαρΏίος ; 25 οοορίης 
χαΐηεχ ἴο 5αΆ6χ α[ῃ]ο- 
π]οη νη{Ἡ ἴμε ροορ]θοξ 
αοᾶ, ἵπαπ Το επ]ογ {ο 
Ῥ]6βΞΙΣΘ8 ΟΕ ΕΠ ΤοΓΑ 
Βεβ5οῦ; 26 ερεοπαῖης 
119 τερχοβςἩ οἱ Ομτῖςς 
ΕΤΕΒΊ{ΕΥ τῖσηες ἔπατ {θ 
Ίχθβειτος ἵη Ἑρτρί: ος 
Ἡθ Ἠπᾶ χθβροςί απίο 
1Π9 τεσοπιρεπορ Ὁξ ἴπο 
χονγητᾶ, 27 Βν {αι 
Το Ξοχβοο]κς Ἐρτστί, ποῦ 
{8ΗΤΙηΡ ἴπο στα ος 
πα Κίπρ: 1ος Ἡο επ- 
ἀατθοᾶ, 8 5εεἰηᾳ 
Ἠϊπι ν]ο 9 ἰπτ]ς]ρ]ο. 
28 ΤἩτουιρΏ {πια Ἠθ 
Ἱορύ {πε Ῥαββοτες, απἁ 
{πε αρτίπ]ε]]ηρ οξ Ὁ]οοᾶ, 
1688 Ἡο μαι ἀεξίχογοά 
{9 Βτείροτπ αλοι]ά 
άοιο]Ἡ {παπι. 29 ΒΥ Εαϊί 
Τπθγ Ῥαβςβς5εά ΊἵΏτοιρα 
{πε Ἐεά 5θ8 Αα Ὦγ ἀτγ 
Ἰαπα: πυΏῖομ {πο Ἐρτρ- 
νἶβπα αβδαγίηρ ἴο 4ο 
ππετθ ἀτοππεά. 30 Βν 
ΣΑ11Ἡ πο ν/α]]β οἳ ᾖε- 
πΊοηο {ε]] ἄονη, α{ἴες 
1Π6γ ποτο σοπιρᾶςςεά 
ἈὉοαῦ ΆΒεπεη -ἀἆβγβ. 
31 ὮἙν {αϊίῃ {πε Πατ]οῦ 
ἜαβηΏπῦ Ῥροτὶ]ςηοᾶ ποῦ 
ππΙεῃ ἴποπι τπαῦ Ὀε]ῖοτ- 
θὰ ποῦ, ππεπ 5Ώο Ἠαά 
χεσοαϊτεᾶ {πο ερίος πια 
Ῥε808, 

39 Απᾶ πΠπί οπα]] Τ 
ΏΠΟΣΟ ΕΛΥ Ὁ Γος ἔπε ἔἶπιο 
ποια] Εαὶ1 πιο ἴο {ε]] 
οἳ ἀεάεόπ, απᾶ ο Ῥα- 
ταῖς, απᾶ οὗ ΦαΠΙςΟΗ, 
Αηᾶ ο «ερπίπαο: οὗ 
Ῥατ]ὰ α]δο, παπά απι- 
πα], απᾶ ΟΥ ἴπθ Ῥτο- 
Ῥποίς: 35 νο ἑπτοιρ]α 
4ΑΊ1π παυράιεά ἸΚίπς- 
ἄοπις, υχουιβηῦ τὶρπῖ- 
ΘΕΟΙΞΊΟΞΡ, οὐίέα]πεᾶ 
Ῥτοπηϊςος, 5ἴορρεά ἴπθ 
τηου{Ἡς οξ 11οπβ, 
34 ϱπεποπεά ἴπθ γὶο- 
Ίοησο ΟΕ Άτα, εςξοιρθοά 
το εἂρε ο {1ο 5Ἱνοχᾶ, 
ουῦ οἳ πεαεβς Ἱπογθ 
τηἈᾶο 5ίΤΟΗς, συπχεά 
τα]απ{ ἵπ βρηΏῖ, ἔατη- 
εᾱ {ο ΒἰπΏί {πο αγηιῖες 
ΟΕ πο αἶἶοης. 9ὅ Ἰγο- 
πΙΕΠ µτεοο]νοά τηεῖχ 
ἀεαᾶ ταῖαεᾶ ἴο Ἰϊΐο α- 

Ἀ Αἰγύπτου 
1 Ἱερειχὼ Τ. 

α--- καὶ τΤΊτ. 
7 εδυναμώθησαν Ψοχθ 

 Ύυναικας (7εαᾷ ἴπεγ τεσεινεὰ Ὦγ τεςιχχεοΒίοΏ ΊΤΟΡΙΕΏ [ίμαί 19] 



580 π 
Ραΐπ: απᾶ οἵἩοχβ ποτο 
ποχύπτοᾶ, ποῦ ᾿Αοσοθρί- 
ἀπρ ἀε]ίνοχαπορῬ ; ἐλαῦ᾽ 
1πεγ Ἰϊρηί οδεαῖπ 
Ῥοΐΐες τθβυττεσβῖοη : 
36 απά οἱποσβ λα Γσῖα] 
οἱ νογμεῖ παοοκῖπρε 
ππᾶ ΒΟΟΙΣΡΊΠΡΒ, 7ος, 
1ΠΟΙΘΟΤΟΣ οἳ Ῥοπάβ 
Ἀπᾶ Ἱπιργϊβοππιοπῇ : 
37 ἴἨθΥ πγογο είοπθᾶ, 
416Υ πποτο βα η 5ΙΠ- 
ἄθτ, πετο Ἰεπιρυεᾶ, 
πνθτο β]αῖπ πι" 119 
Εποτᾶ: «που Ὑαπάετ- 
εᾱ αδοι{ ἵπ επΏθορεξίπΒ 
Ἀπᾶ ροβίακίπα; Ῥείΐηπρ 
ἀθβύϊθαζο, ο Π]οίοᾶ, νοχ- 
χηεηέθᾶ ; 3β (οξ πποπα 
1Ἡθ ποτ]ᾶά ἵαπβ ποῦ 
πγοτίἩγ:) ἴπου πγαπᾶοΓ- 
ϱ Ίηπ ἄθπετίβ, απᾶ ἴπ 
πΙΟΙΠΙΛΙΩΠΗβ, απᾶ ᾖ{ἵπ 
ἀ4επα ἀπά σἈτοη οἳ ἴπο 
οατίῃ, 39 Απά ἴμοςο 
α]], Πατίπρ ορέηΙπεᾶ ῃ. 
ροοᾶ τοροτυ ὑπτοιρ] 
ΣΑ101, χθοοϊνοᾶ ποῦ ἴῃμθ 
Ῥτοπι]5θ : 40 ἄοά Ἠαν- 
ἀπρ Ῥτοτϊὶάθά βοπαθ Ῥοῖ- 
νεχ Πῖτπρ {ος πα, ἴπαῦ 
ἴμον πΙ(ποπ{ τα βμοι]ά 
που Ὦθ η]αᾶθ Ρετ{θοξ, 

ΧΤΙ. ὮΓποχθίοτο 5θθ- 
1Ώρ Ἱπθ 8150 Άτο σοπι- 
Ῥβββεᾶ αΌοιῇ νηϊἩ ϱο 
ρτεαῦ Α ο]οιᾶ οἱ σὶζ- 
ὤθε8βες, 1οῦ 18 Ίαγ αβ]ᾶρ 
ΘΥετΥ ποῖσηῦ, απᾶ {πο 
Βἴη ν;μ]οἩ ἄοΐῦᾖ 5ο θββῖ]τ. 
Ῥεςού 5, απ 1εὐ π8 τατι 
συ] Ῥαύϊοπσθ Όῃθ τἍσθ 
τπαί 15 βεῦ Ώ6ξοτο τς, 
3 Ἰοο]είπρ ππῖο ἆᾖοβιβ 
πο α{Πογ απᾶ Ππ]ςΗ- 
ος οἳ οι” ΕβἩ; πἹο 
3ος Ίπο Ίου παυ σβ 
πεῦ. Ὀδίοτο Ἠῖπι οπ- 
ἀπτθοᾶ ἴπο 9088, ἀε- 
ερ]βῖπρ ἴπο εΠαπαθ, απᾶ 
16 ΒεΡ ἄοπηπ αἲ ἴπο 
χπΊρΏν Ἰαπᾶ οἳ πο 
1Ἠτοπο οἱ ἄοᾶ. ἃ Έος 
οοπηδ]άετ Ἠϊπι ἴπαῦ επ- 
ἀωτοᾶ ϱποὮ οοπἰταᾶ]ο- 
{19η ΟΕ ΒΙΠΠΕΤΑ βρα]ηεῖΏ 
Ἠτηδο]ξ, 198 το Το 
ππθβτῖθᾶ απᾶὰ {απο Ἰη 
γοιςσ πη]ηᾶς, 4 ο Ἠατο 
ὦηοῦ γοῦ τοβὶειεᾶ απζο 
ῶ]οοά, εὐτ]νῖπρ αραϊπβῦ 
Βἶπ. 5 Απάτο Παβτθ {ΟΓ- 
Ροΐδεπ {πο εσ]λοταν]οπ 
ψηλ]σα αρεακεύπ ππῖο 
Όα 38 ππί{ο ομ]]άτοα, 
Ψ 8οΠ, ἄεβρίδο ποῦ 

Τποι πο οἩαβίεπῖηρ οξ 
1Ώε Τιοχᾶ, πος Μαϊπο 
Ὅυπεη ἴποι ατό χερι]- 
ϱᾶ ο Ἠϊπ: 6 3ογ 
πΥΠΟΠΙ 019 Τιοτᾶ Ἰοτοία 
Ἡο οἨπββίθηπθίἩα, απᾶ 
ποουτρεῖἩἈ ϱπετγ 50η 
Ὅποπα ο τοοθἰτείη. 
7 1 γο οπᾶατο οἨΏβθβ- 
πεπίπβ, ἄοᾶ ἀθα]οῦ] 

» ΄ 
!. α ἐπειράσθησαν, ἐπρίσθησαν π. . 
ΡΤΟΠΙΙ5ΘΑΒ 1, Ὁ κεκάθικεν Ί85 βαῦ ἄο’Ώ ΘΡΤΤΙΑΥΥ. ; ᾖ 
ας α φιεείοη Ἰ, 9 παιδίας τ. -{ εἰς (γεαά γθ οπά χο {ότ ἀἰβοίρ]ίης) ΗΤΤτΑ. 

ΠἩἉροΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ. ΧΙ, ΧΙ. 
ε ο ΑΝ 

προσδεξάµενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως. 
Ἠανῖπρ βοοθρἰθᾶ ᾿ χθἀρπιρθῖοα,  ἵλμαί  α Ῥείίος ποβαχτροῦΊοη ́  

τύχωσιν' . 96 ἕτεροι.δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ  μαστίγων πεῖραν' 
Ίμοσ πιὶραέ ὁρίαῖα; Άπᾶ οποτε "οξ παοσκῖπρε “απιᾶ 5οξ Ξεοοατρίηρι τία] 

Ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ Φφυλακῆς' 9] ἐλιθάσθησαν, 
χθοθὶγθᾷ, 768, ΠιΟΣΘΟΥΕΣ, ΟΕ Ῥοπᾶβ απᾶ οἳ Ἱπαρε]βοππαθηΏί,  ΤΠΟΣ π/οτο βἱοπεᾶ, 

χἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν,! ἐν φόνῳ Σμαχαίρας! ἀπέθα 
ππθΓθ ΒΑΙΤΏ αεμπάθς, - νΓΕΤΘ Εεταρίθά,  Ὦγ Βἱβαραίεγ ο [1πο6] ποτά 4ΠϱΥ 

νον᾿ περιῆλθον ἐἓν µηλωταῖς, ἐν αἰγείοὶς δέρµασιν, ὑστερού- 
ἀϊεᾶ Ἰ Που ν:απᾶριθά 1π βΠεορ-ακίπα, ἵ µροβίβ ΕΚίπΒ, Ῥοϊῖπρ ἄθβ- 

µενοι, θλιβόμενοι, κακουχούµενοι, 98 ὧν οὐκῆν ἄξιος 'ὁ 
Φµαΐο, Ῥεῖηπρ ορρτεβεθᾶ, Ῥεῖπρ οσ{] ἐχθαίεᾶ, (οἱ πποπα "γγας “ποῦ "πγοσ ιν "419 

κόσµος' Τἐν' ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις 
Ἀπποτ]ᾶα)  Ἱπ ἀθρθτίβ ππβπᾶετῖηπσ απᾶ 1π πιουιπἰαῖης απᾶ  ᾖ1π 6ΑἴΘΒ 

«καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 99 Καὶ οὗτοι πάντες µαρτυρη- 
Άπᾶ 1π{ῃ9, Ἠο]εΒ ο 1ο θατί]ι, Ἆπά {ποςο 8Η, Ἠατίηρ ΌθεἨ ῬογπΏ 

θέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ.ἐκομίσαντο "τὴν ἐπαγγελίαν,' 
ὙπΙΓπΠΘΒΒ {ο {Ώτοιρ]. ΣΑΛ0Η, ' ἀ]ὰ ποῦ τεοθῖνθ τπθ ῬΏσοπαίβθ, 

40 τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεϊττόν τι προβλεψαμένου, ἵναιμὴ, 
4οᾶ Ἅ1ος 318 Ἀρούΐες λβοπιθίλήαρ Ηανῖηρ {οτθβθόα, Ίἴπαὶ πο 

᾿χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι». 
ΑΡΑΥΜ {τοπι Ἡ8 Ἅ(1θΥ 5ποπ]ά ο τηςᾷρ ροτ{όοῦ, 

19 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς τὀσοῦτον ” ἔχοντες περικείµενον 
ΤΠθγθίοτθ ἍΑἰβο Ὑ/θ 3βο ρτθαῇ Ἠατίπα Βοπεοοπαραβθἶπῃ. 

ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον  ἀποθέμενι πάντα καὶ 
5μς “Α 5οοπᾶ "οξ Ἰηγίέπθβαθα, 1πγοῖρμί 1οἨῃπίτρ 11114 13ρ6ἱᾶο 130πεχΥ :απᾶ 

τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι  ὑπομονῆς τρέχωµεν τὸν 
119 εββῖ]γ-Βαχτοιπάῖπρ απ, ΙΙ . οπάιχαπσθ πε ποά]ά ταπ 119 

προκείµενον ἡμῖν ἀγῶνα, 2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
808, Ἁϊγίπρ “Ῥεξοτθ 8 : Ἰοοκίηπρ ΑπΑΥ ἵο ἴπθ ο οἱ Ἰξα1(α 

ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦ», ὃς ἀντὶ τῆς προκει- 
Ἀ]θαᾶετ  'ππᾶ δοοπιρΙθῦθς 11ρβ18Β: Ίππο Ἱπ λε οἳ ἴπο , η 

ἕνης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμειεν  σταυρύ», αἰσχύνης 
πρ "Ὀθεοτθ Πῖπα 11ο σπἀαχθοᾶ [1θ] ' οΓοβ8, ΠΠπο] ΒΊΔΤΙΘ 

/ 1 να Ίν ι ” -” Ό ” / 

καταφρονήσας, ἔν.δεξιᾷ-τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ Ῥεκάθι:] 
Ἠαν]ηρ ἀθβρῖσθᾶ,  Ἅαπᾶ αἲ [γη19] τῖρΏύ Ἠαπᾶ οξ ἴπο Ίπτοπθ -οξ ᾳοᾶ βαῦ. 

σεν. Ὁ ἀναλογίσασθε.γὰρ . τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα 
ἀοπτ. Έος οοπβίᾶος πθιἹ  ἍἡἈἨϊπι πΊο 38ο "ρτονῦ 1Ἀρ9 “επᾶπχθᾶ 

ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς «αὐτὸν! ἀντιλογίαν,.ἵνα μὴ κά- 
αρτοτα Ἰβίππθτα "Ὡραϊηαῦ "Ἠϊπιςοϊξ, "ραϊπδαγίπε, “'μαῦ 3ποῦ 17909 

µητε, ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι. 4 Οὕπω μέχρις αἵματος. 
Ἀππθρτῖθᾶ, απ Ἴγοας "βοι]θ Σεπ Ίπα. Νουγεῦ απίο Ῥ]οοὰ | 

ἀντικατεστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι, ὃ καὶ 
χοβὶβθρᾶ γθ Ἑρραϊπδῦ Βἶτι απυτεείἩηρ, / 8η 

α) ΄ - . ιά ϱ/ ς -” « ε » ψ λ. 

ἐκλελησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέ-' 
79 Ώαγο αα]ζο {ξοτροίδεπ ἴμο εχλοτἰβθίοὮ, Πίο Ίο 7ο, 88 "9 ΒΟΠ8, Τε βᾶ» 

γεταιἃ Ὑϊέμου, μἠὴ.ὀλιγώρει παιδείας! κυρίου, μηδὲ κ-. 
ἄτθββοι: Μον, ἀεβρὶςθ πού [19] ἀἰδείρ]ίπο οἳ [ίπε] Τιογᾶ, πος 

λύου ὑπ) ᾽αὐτοῦ ἐλεγχόμενος. ϐ ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος 
4απὸ, ὮΥ. Ἠϊτα'.. Ὀοΐπρ τορτογνοᾶ ;. Ἔοχ πἨοπι Ἴοτος [μα] "Ποτά 

παιδεύει μαστιγοῖ.δξ πάντα. υἱὸν ὃν παραδέχεται. Τ "ΕΙ 
Ίθ ἀἱβοίρΙπθβ, απᾶ βοοισρθΒ 9πετ ποπ πποπι Ἡρ τεςθίγθΒ, .. 

Επαιδείανὶ ὑπόμένετ, ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται 
ἀἰδοιρ]ίπθ Ὑθ οπᾶωτο, 8 "Ἱνηῃ 3ΒΟΠΒ απ ὅγοι Ἆς "ἆθα]ῖηπς 

3 τὰς ἐπαγγελίας ἰλθ 
ἃ Πε ἴᾗε φεπίετισε 

Επαιδίαν Ἡ. 

ὔ µαχαίρης 1ΤΊτΑ. : ἐπὶ 1ΤΤτΑ. 
ε ἑαυτὸν ἹΤΊτΑ. 



ΠπΕΡΕΕΡ Υ Α, 

ὁθεός' τίς.γάρ Ἀἐστινϊι υἱὸς ὃν οὐ.παιδεύει πατήρ; 
10οᾶ; {ος ο ᾗἹ Ἅᾖ{ΓΠε] 6ος ποπ "ἀἱβοϊρ]ίπας "ποῦ [1116] "Ελλος2 

8 εἰ δὲ χωρίς ἐστε Ἰπαιδείαςι ἧς μέτοχοι γεγόνασιν πάν- 
Βαῦ 1Ε πηίμουϊξ 1γ934τ6 ἀἰκοϊρ]ίπο, ο ν/πῖεὮ ρυχ (π]κουν "Ἠαγο ΄Ῥοσοιπο 1411, 

τες, ἄρα νόθοι ἱἐστὲ καὶ οὐχ υἱοί.ὶ 9 εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς 
ΊλοἨ Ὀπσέηχᾶς 7647 απᾶ ποῦ 8ΟΠ5, ἍΛΙΟΓΘΟΥΟΣ ἴλμθ “βομἩ. 

ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτάς͵ καὶ. Κένετρε- 
ἈοΕδοις 14ου πο ἸἍνθ Ἠπᾶ Γα5] οσο Ἡ1ο ἀῑοῖρ]ῖπο ας], απιά νε τευµοσίυά 

πόµεθα"ὶ οὐ Ιπολλφ! μᾶλλον ὑπυταγησόμεθα τῷ πατρὶ 
[ἰποτα]; "ποῦ “πωασοι ταίμες "πη]1 3γγο 6 ἵπ ναῬ]αομῖοπ {ο ἴπο Έπιβυτ 

τῶν πνευμάτων, καὶ ζήσομεν; 10 οἱ .μὲν.γὰρ πρὸς ὀλίγας 
οἳ βρἰτῖζ, απά εΗβ]] τοῦ Έοχ ΠΟΥ Ἰλάοοᾶ 1ο Α 16 

"τ ΄ . α ιῤ 2 ” ” 3 ο « . 3 ΔΝ 

ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον' ὁ.δὲ ἐπὶ 

ΧΙΙ. 

44γβ Αοοοτάἶης ἴο {Πα ΥΥΠίο]ι βεεπιοᾶ ροοᾶ {ο ἔμαπι ἀῑδε]ρ]ίπεα: Ῥιΐῦ Ἡθ ἔος 

τὸσυμφέρον, εἰς τὺ μεταλαβεῖν τῆς-ἁγιότητος.αὐτοῦ. 11 πᾶσα 
Φχο8ῦ, {ογ[α5] 1ο ραχίακο οἱ Ἠϊν Ἠο]ῖπεςβ, κ ν 

Ί (156, ογετγ) 
μυ ΄ Ν 9 . ο) ” 

πιδὲ παιδεία! πρὸς μὲν τὸ.παρὸν οὐ.δοκεῖ αρᾶς εἶναι, 
αρα ἀἱςοιριίπο ἍΈος πιθ Ῥτεξεπέ 8ούΏ18 ποῦ [παρέας] "οξ 51ου 11979, 

ἀλλὰ λύπης' ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὺμ τοῖς δι αὐτῆς 
Ῥυῦ οΕρτῖεξ; Ῥιῦ αξιεγννατᾶς ἍΕτυ]ῦ 3ρεβοσαΡ]θ δἱο 7έποςσθ 110ν 1 

γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης. 
μανία "ρθρπ 1ρχοχοϊθοᾶ  Ἰτεπᾶοις “ο χϊρμέοοιςαθας, 

12 Διὸ τὰς παρειµένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα 
Ὑπεχεέοχο ἴπθ πιπρίηρ “ἀουνπ ᾿Ἡαβηᾶς απᾶ {πο επ{εεὈ]οά Έποςϐ 

ἀνορθώσατε' 19 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς Ἀποιήσατε! τοῖς.ποσὶν ὑμῶν, 
Ἠευ αρ; Απᾶ ὁριῖπὸ λαἰταϊρηῦ ]ακθ Σοχ γοιχ 4964, 

ἵναμὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῷ, ἰαθῇ. δὲ 
1οβῦ ΄ παῦ πο] [15] Ἰαπαο ο ἑαχπθά αμίᾶθ; Ῥαῦ {πα "6 πλαν “99 "Ἠεα]θᾶ 

μᾶλλον. 14 ρήμα, διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, 
αΣΑ{ἨΘΣ., θαςσθ Ῥιτβοιθ πμ 811, Απᾶ ΦΑΠΟΙΙΒΟΝΙΙΟΗ, 

. ΔΝ 3 μ / . ” -” ΄ 

οὗ Χχωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον 15 ἐπισκοποῦντες µή 
Ἀπγμ]ο α1βραχΏ {τοπ πο ΟΠ9Θ 6Π8]1566 ἴπθ ἍΤιοτᾶ: 1οοκίῖπρ ἀϊΙρεπί]γ Ἱερδ 

τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ' µή τις ῥίζα πικρίας 
ΡΏΥ 18οἷς 119 Εταῦθ οἳ ἀοᾶ; 1εδῦ Αμ τοοῦ ο ψέτεγποςς 

«ἄνω φύουσα ἔνοχλῇ, καὶ Οδιὰ ταύτης"! μιανθῶσιν 5 
μρ ὁρεἰπρίης ΕΠοπ]ά ἴχομρ]ο [γοια],απᾶ ἍᾖὮγ τΗ18 Ῥο ἀεβ]οᾶ 

πολλοί’ 16 μή τις πόρνος ἢ βέβηλος, ὡς Ἠσαῦ, ὃς 
ΙΗΛΗΥ ; οςῦ [έπετο Ῥε] απγ {ογπ]οβ{ος ΟΥ ΡΓΟΕΑΠΘ Ῥ6ΙΡΟἨ, 98 ἍἈἘδπι, Πο 

ἀντὶ βρώσεως μιᾶς Δάπέδοτοϊ τὰ πρωτοτόκια "αὐτοῦ.! 17 ἴστε 
130Γ 3λεο] 10Πθ κο]ὰ Ἀριτίμτιρα 6 1π]8: 3γο 5Ί«πουγ 

Δ ε/ Γ [4 ’ -”- Γ » ιά » 

ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἄπε- αρ 
[να ἐμαῦ Α]5ο αξίοχγ/ατᾶς, νηςηῖης το ἸπΏοχ]ὸ 1πθ ἍὮΟ]θβδΙΏΠΡ, Ἠθ τας 

δοκιµάσθη! µετανοίας γὰρ τόπον οὐχ.εὕρεν, καίπεῤ μετὰ δακ- 
χο]εσῦεᾶ, 2ος 398 “τερεπίβηοϐ Ρ]8οῬ θ Σοιπᾶ ποῦ, β]ίπουιρα πα 

ρύων  ἐκζητήσας αὐτήν. 
ἴθατς Ἠανίηρ εαχηοςϐ]ν εοιβΏὲ ᾖδ. 

18 Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ 5όρειὶ καὶ 
Έος ὀποῦ 1ο "Ἠαγο «0119 ἴο βροϊπρ “Τουσηθα [1116] Ἀπιοιιηῦ απᾶ 

κεκαυµένῳ πυρί, καὶ γνόφῳ, καὶ ἱσκότῳ,! καὶ θυέλλῃ, 
Ἠατῖηρ Ρεεπ Ἰπαᾶ]εᾶ πλ Άσθ, απιᾶ {ο οὉςοισ]{γ, Απᾶ {ο ἀβχΙςΠΘΡΒ, απᾶ {οἱρπιρορῦ, 

19 καὶ σάλπιγγος ἤχῳ, καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ 
Απά "χαπιρεῦς 10 βοιπᾶ, απά ὕο τοῖοε Οἱ ποτᾶς; πΙοἩ [τοῖσο]ίπεγ τμαῦ 

68] 
τι ἡ{Ἡ γοιι α5 τν έἩ κοιις; 
{ον πνἨαῦ βοη {9 Ἰς 
ΥΥΊΟΤὰ {1ο ἔπίμος οπν- 
ναπείἩ που 8 Ῥπΐ {Ε 
φο 9 τη (λουῦ «μη θ[1.ε- 
παηςηῦ, νΥ/Ποχεοξ α]] αιγθ 
ῬαχίβΚΟΥ8, ἔποιι 419 Το 
Ὀβδίατϐὔ», απά ΠΟΕ ΡΟΠΗΣ. 
9 ΕιτίΒογπιοχθ π/ΘἨπτο 
Ἰαὰ ΑιἴΠοίΒ ο οας 
Ώεδ] πνΏ]ο οοχτεοιθᾶ 
15, ππᾷ πο ρηνε (Ἴιθηι 
χΟΥεΓεΏσθ: εΏα]] 1ο 
ποῦ ΠΙΙΟΠ τα]ιος ὃς ἐν 
βα)]οοῖοη Ἱπίο ἴπθ 
Ἐπίποχ οἳ αρίτῖίς, αιᾶ 
Ἠπε ῦ 10 Έος ἴἩογ νε- 
αγ {ος α {οἩ ἆ5γ8 
οἩαςίοπθᾶ τδ αξίες 
ὑμεῖσ οἵπι ῬΙΕΛΒΙΤΟ; 
Ῥαῦ Ἡο Σοσ οἱ ΡτοβΕ, 
ἴπαῦ τοὲ παρα ὂε ριτ- 
{ακοθχβ οΕ Ὠΐς Ἠο]ίπενα, 
11 Νου πο ομβξίουίηρ 
ΣΟΣ {πο Ῥχεςεηῦ 6εεπ]- 
εἶἩ 1ο Ῥθ΄ογοις, Ῥαΐ 
ΕτῖθγοιΒ: πετεσ[]ο]εςς 
ΒΕΕεγπαχᾶ 15 γῖε]άεί]ι 
8ηθ Ῥεαοεην]θ Στις οξ 
χἱρΠίθοιβδΏεΘΒ ππίο 
ἴπρπα τνἩ]οἩ 41θ ϱς- 
εχοἶβθᾶ {ποχεογ. 

12 ἸΓπεχοξοχο 146 πρ 
11ο Ἠαιιᾶς π]ἩΙοὮ Ἠληρ 
ἄοινΏ, απᾶᾷ {πο Ξεοῦ]θ 
Έπθυβ; 15 απᾶ πιιι]θ 
εἰταὶρΏί ρδῖἩ» ἔοχτοιτ 
49εἴ, 1986 (πινῖ ννΏΙΕἩ 18 
14πιθ Ὦοθ ὀπτηυᾶ οιῦ 
οξ ἴπθ παν; Ῥιυῖ Ἰεῖ 
16 ταῖμετ Ὦο Ἠεα]εᾶ, 
14 Ἐο]]οπ; Ῥομσο ντῃΏ 
ΒΙ] ΏΙΕΏ, Απά Ἠο]]ποςς, 
πθπουῦ τν Ἠ]ο] Το ΤΙΛ 
βΏα]] 8οο Ίἴπε Τιοιᾶ : 
15’ Ιοοκίηπρ ἀϊ]ρεπι]ψ 
195 ΑΠΣ Τη» 141] οξ 
Τπε ϱταοθ οξ ἀοᾶ ; ]1ε5ῦ 
ΒΏΥ τοοῦ ΟΕ ΟΙὔἴετηεδς 
αρτ]ηρἰπρ αρ ἰτοιιν]θ 
4ο, Αιιᾷ ΤΠεΤΕΡΥ ΙΠΔΗΥ 
ῶο ἀεβ]εά ; 16]ο5ἱ {πετθ 
ῦε αἩν 420ΥΗΙΟΛΊΟΣ, ΟΥ 
ΤΤΟΕΑ3ΟΘ ῬοΓ5ΟΗ, 45 Ἐ- 
Άπια, ἨΠο ΣΟΥ 0118 ΤΙΟΓ- 
8ε] οἳ πιεπύ 5ο]ᾶ Ἠϊβ 
Ὀιτιωτ]ρΏῦ, 17 Έοχ το 
«ποτ; ΠΟΥ ἐλαύῦ ΒΕίεΓ- 
πνιχᾶ, ἨΝἨθ Ἰθ που] 
ἨἩπνο ᾖἸωλπεχ]θᾷ ᾖ{ἴμθ 
Ῥ]ε»»ίηρ, Ἡθ ἨἹ/ΑΡ Τθ- 
1εοίοᾶ: 2ος Ἡο {ουπᾶ 
πιο ρἱαος οξτοερυμίαπησε, 
'ππουρΏη ἘἩο βουρηί 16 
οαιθΕιι]]1γ νἰ{Ἡ Γεαγβ. 

18 Έοτ το ατθ: ποῦ 
60Π1Θ ἀπΐο ἴπο πηουπῦ 
{παῦ ναῖρΗ{ ρε 1οιιο]σά, 
απᾶ τΏπῦ Ῥασιος ση 
να, πος υπίο Ὀ]αοκ- 
Ἠρ58, απᾶά ἀπτκηΏσβΒ, 
Ἀπᾶ Ίἴεπαρεδῦ, 19 αιά 
ἵηο 5ομλιᾷ οξα {ταπιροῦ, 
Επ ἴπο νοῖσοθ ΟΕ ποΓάΡ} 

,ἁ παιδίας Τ. ) καὶ οὐχ υἱοί ἐστε 1ΤΤτΑ. 
α μὲν παιδία ΑἱδοΙΡΙΙΠε παει 1. - 

4 ἀπέδετο 1,Α. 
ἕ ζόφῳ ἨστΑΠ. 

ᾱ--. ἐστιν τπτι[Α]. 
τερρεοί Ε. 1 πολὺ ΙΤΤτΑ. 
αὐτης (τουρΏ 1ξ 1, Ρ -- οἱ ἴπθ 1 ΊνΑΥΓ. 
» --- ὄρει (}εαά [1198] Ὀείηρ {οιομαᾷ) Ε1ΊτΑ. 

κ ἐντρεπόμεθα σε 5 . 
ποιεῖτε 11. ο δε 

αχ ἑαυτοῦ Ὠἱ5 ΟΠΗ ΙΙΊτΑ. 



582 
π]ῖοὮ 1οἷσε ἴπου ἐπαῦ 
Ἠθιτὰ Ἱπίχεπτεά ἔλπαῦ 
ἴμθ ποτά λοιπά ποῦ 
Ὦθ ΒΡΟΚΟΠ [ο Πατ] 5ΠΥ 
ΏΙΟΥΘ: 290 (ἔως Ί]ογ 
σου]ά ποῦ οπάστε πα 
ψιλίοἃ σας οοπιταππᾶ- 
θά, Λπᾶ 1Ε5οπιυέαα5 
Ρεαςῦ {ουσἩ {πε πιουη- 
ἐαΐπ, 1 5α]] Ὀοβιοπεᾶ, 
ος ἵμχυαί (τομ πα 
9 άρτου: 21 απὰ 5ο ἴετ- 
τὶο]θ πνας ἴπο 5ἱρηί, 
έ]ι(ὰ Ἀᾷοβθς βλῖᾶ, 1 εχκ- 
ορθά ἑπεΙσ 1θς απά 
αιιακο:) 20 Ὀμϊ 7θ 4το 
σ0πθ υπίο πιουηπς 
ΦΙοηΏ, Απὰ Ἱππίο ἵἴ]πθ 
οἵτγ οξ ἴπε Ἠνίπρ αοά, 
τηυ Ἠεατεπ]γ ύεχαδα- 
Ίεπι, πηπᾶ ἵο 5η ἵηπ- 
παπιοχαθ]θ ΟΟΠΙΡΑΙΩΥ 
οἳ απΠΏρε]ς, 23 ἴο ἴπο 
Ρειογβ] αα5επιδ]γ απἁ 
οπυτςὮα οἳ ἴπο Βτείι- 
Ῥογηή, ΝΠϊῖσἃ απο συσι- 
1θΠ Τη ἨθβγοἨ, απᾶ {ο 
οἆ ἴπε ζμάρο οἳ αἳ], 
Απὰ {ο {πο ερἰτιίς οἳ 
ἀαδί ἨιεΏη Ὠηιιάς ῬεΓ- 
Συοί, 34 απὰ ἴο «εδα5 
1Πο πιθαϊκίος οἳ {πο 
Ὥοιυ οοτεπβΏ, βπᾶ {ο 
.πθ Ῥ]ουά οἱ αρτίη]κ- 
1πς, ἴπαί 5ρεακειῃ 
Ρε! {έοτ ἐπῖπς5 ματ [ια 
ο Α Ρε]. 95 ῥεο ἴπαί ο 
χοξαςα ποῦ Ὠἶπι ἴλπαῦ 
ΒροπμκείΏ, Ἐοςσ ΤΕ ἴπεγ 
οβ6οαρεἀ ποῦ ἩΝΠο 16- 
Σιςεά Ἠῖων {μα βρηκθ 
ο) εατίἩ, πιο ἨΙΟΓΘ 
Φ]ιαἰ] ποὺ πνο 6ὔσαζε, ἰξ 
πε ΤΙΓΏ ΑΤΙΑΥ 1Γοπι 
Πίτα ἐπαςδρεα κεί] ἔτοπι 
Ἠεπτέεη : 26 πνΠος5θ τοῖσθ 
{Ποπ β]οο]ς {1θ ουσία: 
Ῥιῦ Πο Ἡθ Ἠπίῃ Ῥτο- 
χαϊςεά, 5αγΙΩΡ, Υεὐ οὗοθ 
ΏλΟΤΘ 1 5ΊἼακο ποῦ ἴπο 
εατί] οΠ]γ, Ὀαῦ 3]βο 
Ώθατεπ. 27 Απάὰ Τί 
τυογα, Υθῦ 9Ποθ 1ΠΟΓΘ, 
βὶσηΙβείἩἈ 11ο τεπιοτ- 
Ίπρ οἳ ἴλοςρ Πίπββ 
1Πβΐέ 4ἴθ ΒΗΛΚΟΘΠ, 88 
οἳ 1πϊηρα ἴπαῖ ατο 
χααάθ, {παῦ ᾖἴλοςβθ 
1πῖηρα σγλῖοἩ ομπποῦ Ὦθ 
ΒΙΠΙΕΕΏ ΣΩΑΥ ΧεΠΙΒΙΩ. 
286 ἩΠΘΓΘΕΟΣΘ Ὑνθ 1θ- 
ορἰτῖης 8 Κπρᾶοπι 
σι ΠἷοἩ οβποῦ Ὦθ πποΥ- 
ο, 1εύ 8 Ἠβνθ ρταοο, 
Ψ/ΠΘΓΕΌΥ ΊΥθ πιαΥ Ββ6Γνοθ 
αοὰά αοοερίιαϊγ πα 
ΙΕΤΕΙΕΠΟΘ απὰ ροᾶ]γ 
ΣεΑΥ : 29 Σος ους ἄοά 
48 οοΠπςυτΏῖΏΡ το. 

ΧΙΠΙ. Τιοῦ Ὀτοί]μοςσ]γ 
1ουθ οοπΊΊπμθ. 2 Ῥθ 
πιοῦ Εοχρείἔμ] {ο επίεχ- 
{αΐπ ΝΙΤΑἨΡΟΙΒ: 20Γ 
{πυτθὈγ 5οπ1θ Ἠπτο εΠ- 
τεττα]πεᾶ βπΏρο]β ππα- 

π- ἡ βολίδι κατατοξευθήσεται ΟΙΤΤΤΑΤΗ. 
ο8 8ΠΡΕΙΦ ὂν α σοπιπια ΗΤΤΑ. 
Ὀουίεν ΡΙηρ οἱ ΤΊτΑΊΓ. 
ν--.- τῆς ΟΗΤΊΤΑΤ. 
µενων Ε1Τ(Α. 

ΠΡΟΣ ΒΒΡΑΛΙΟΥΣ. 
ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς 

ἨἩεατᾶ  εχουεοὰ ἔπεπιαθ]τος [αρκίπρ] "ποί "ο 5Ρε 5αἀἀχεβεθά Τ{ο Μλλεπη [1119] 
΄ . 

λόγον’ 20 οὐκ.ἔφερον.γὰρ τὸ  διαστελλόμενον, Κἄἂν θηρίον 
Ἀπιοτά; (ος ἴπθγ οοα]ᾶ τιοῦ Όθας ἐλαί [π]ὶο] πας σοπιπιαπἀθᾶ: Απᾶ 1ξ ο Ῥουεε 

θίγη τοῦ Όρους λιθοβοληθήσεται, "ῆ βολίδι κατατοξευ- 
αΠοιι]ά τομο] ἐπο ταοιπίαίπ, 1 επα]] Ὦο βίοπθᾶ, ος πΙἩ ο ἀρτε Ρος 

θήσεται"' 21 καί, οὕτως φοβερὺν ἦν τὸ φανταζόµενον, 
ΤἩτοιρη; Ἀαπᾶ, ο Σοατέα] να {πθ βρεοίΐαο]ο πκί] 

ΣΜωσῆς! εἶπεν, ᾿Ἐκφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος 393 ἀλλὰ προσ- 
Μος κααἷᾶ, "ριεαίϊν “"αξτοϊᾶ 11 ́ Απα απ ἐχοπιρ]ίπρ:) ας Ἅτο Ἀατθ 

εληλύθατε Σιὼν ὄρει, καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, Ἱερου- 
9ΟΏ1θ ἴο Ἄθιοηυ ππουπί; απᾶ Γί1ε] οἱ οἳ "οᾶ [11π6] Ατίπρ, ύετα- 

σαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν Ἱάγγέλων 399 πανηγύρει, 
Βρ]θπα «ΠεανεπΙγ; απᾶ ἴο πιγσ]αᾶᾳ ΟΕ Προ, Ἅᾖ{πε] απίτοσβη] ραϊΠοτίπρ; 

καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων έν οὐρανοῖς ἀπογεγραμ- 
απᾶ {ο [ἴπε] β55ΕΠΙΡΙΥ οξ [Πε] βγδίρογπ [οπος] ἵπ [16] Ἡεατεπς χερῖδ- 

µένων,ὶ καὶ µκριτῇῃ θεῷ πάντων, καὶ πνεύµασιν δικαίων 
Ίθτθά ; Απᾶ 1ο[7 πε] ]μάρο "ἄοά οσα; Ἅαπᾶ οι οἑ [116] πες 

τετελειωμένων, 34 καὶ διαθήκης νέας µεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ 
[πἩο] Ώατε Ῥεεπ ρεχεροξθᾶ; απᾶ “ο δα Ἰοογεπβηί "ΕτεςΏ “πιεάΙβΤος 1109 "46815; απᾶ 

αἵματι ῥαντισμοῦ }Σκρείττονα! λαλοῦντι παρὰ τὸν ᾿Αβελ' 
{ο [πε] Ὀἱοοἳ οξ ϱρτϊπ]ε]]ᾳς, ἈΡοϊίες “Ἡ]πρς ἈἹπρεακίης 'ἴπαν Α.0ε]. 

20 Ἑλέπετε μὴ.-παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα. εἰ-γὰρ ἐκεῖνοι, 
Τακε Ὠεεά Ψοτεξιςε ποῦ Ἠϊπα πο  ΒΡ8ΑΚΒ, Ἐογτ1ξ πε 

οὐκ. ἔφυγον,ὶ Ἀτὸν' ἐπὶ Ὀτῆς! γῆς παραιτησᾶμενοι" νρη-. 
Θ5οαρεᾶ ποῦ, "Ἠῖπα “λαῦ 3ο Πο ᾿Ἰθατία [71ο] 3χοξυεοᾶ τρ») 

΄ ο | -” « -” ε . [ » - 

ματ ος πολλφ' μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ οὐρανῶν) 
Υ ἱπβίτιοῦοᾶ {ιποτα], παπς] ΤΙΟΥΘ ππθ Ὑ]Ίο πίτα 5έτοτη [5119]΄Ἡθατοῦς 

ἀποστρεφόμενοι, 326 οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε; 

ππ, ΣΠ, 

Άρση Ίβ/ΑΥ “τοσα | πΠοΒθΘ γοῖαθ 3ΐπο 3εατίλ 19ηοο]ς άπθυις 
- ν ἐ ΄ ’ 3 ϱ/ ) ) ἁ ’ 1 ια. ΄ 4 

νῦν δὲ ἐπήγγελται, λέγων, Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ Ἀσείωϊ οὗ µόνον 
Ῥαΐ ποπ Ἶς Ἠας Ρχοπιὶςθᾶ, ἍΡαΥίΠΡ, Ὑεῦ οποθ 1Ἰ  ἍΕµΑκθ ποῦ οπΙν 

τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. 97 Τὸ.δὲ "Ετι.ἅπαξ, δηλοῖ 
ἴπθ «θβχίἩ, Ὀπὶν 8ἱ5ο ἴπθ ἍΆἨθατεη. Ῥποἴμο Ὑεῦ Ἅοπσο, εἱππίπους 

ττῶν σαλευοµένων τὴν! µετάθεσιν, ὡς πεποιηµένων, 
30Ε “:π9 [51 πρς] 5ΡΠΑΚΘΗ. 11Μθ ἍτθπιογίΏΡβ, 88 Ἠατίηρ Όθευ τηδάς, 
Πο πλ 3 ο ΄ 3 ΄ Ἰ 

ἵνα µμείνῃ τὰ ἡ σαλευόµενα. 38 διὸ βασιλείαν' 
ια δτ1ΑΥ ΓΕΠΙΒΙΗ 11ο [3 0π1ηρς] ἀποῦ «Ἀλκον. ἩηΓΠοχθέοτθ ϱ Ιἰπρᾶοτα 

ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες, ἔχωμεν Χάριν, δι ἧς 
ποῦ Το Ὦθ 5Ἰια]κθὮ. χοοεϊνίηρ, 1αβΥ θ Ἠρνθ  βτΑο, 7 πηῖο 

λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ θεῷ μετὰ [αἰδοῦς Καὶ εὐλαβείας.!ὶ 
στο ΤΩΒΥ 56χγο Ἀπγε]] “Ρ]εαίιηρΙγ αᾳοὰ τν ἆ1ΘΥΕΤΕΠΟΘ απὰᾶ 49.1. , 

29 καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκο». 
Έος αδο οἩς ἄοά [5] "Βτο αοοπθιπαῖηρ. 

19 Ἡ Φφιλαδελφία µενέτω. 3 τῆς φιλοξενίας μὴ ἐἔπιλαν-, 
ἌΡτοϊμοτ]γ Ἴοτγο "Ιθί αρίάο ; οἱ ΠοδρίζαΙίγ ποῦ 319 ᾷος- 

θάνεσθε' διὰ .ταύτης.γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. 
ροϊέα]; 20χ ὮΥ ἴπίβ ΠΑΤΓΑΙΘ8. ΒΟΠΘ οπτεείαϊποά βηβο]5. ἰ 

8 µιμνήσκεσθε τῶν δεσµίω», ὡς συνδεδεμένοι’ τῶν κακου-. 
Έ9 παπα ἑα] οξ ΡΕΙΦΟΠΟΓΒ, 88 Ῥουπά πα ΓΠ]οπχ]; ἔ]οβθ Ῥοΐπα 

χουµένων, ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν  σώματι 4 τίµιος 
οτί]-ἰχεβιθᾶ, 88 4Αἶβο 7οπχςο]γες Ῥοῖηις {ἵπ [6] ῶοάσ. Ἡοποπταδ]ο [1οἱ] 

ν Μωῦσῆς αι ΤΊτΑΝ.  δεραταίε πιγτί8ᾶβ /γοπε 
αχ ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς ΟΙ ΤΊτΑΥ’. 7 κρεῖττον 8 

:εξέφυγον ΙΤττΑ. : τὸν ρἰασεᾶᾷ α[ἴεν παραιτησάµενοι ΙΤΤΓΑ. 
ο πολὺ Ἱτττα. ὰ σείσω πλ] ΦΏ8Κθ ΏτΊτΑ. 5 Την τῶν σαλενο- 

{ εὐλαβείας καὶ δέους {θ68χ απὰ 4ΠΠθ ΗΤΤΑ. 



ΠΠ. ΗΕΡΠπΕΤ ΑΡ. 

ὁ γάμος ἐν πᾶσιν, καὶ ἡ κοίτη ἁἀμίαντος' πόρ- 
Ὠιαχτίηρο Γω9 Πε]ά] ἵπ ἍεποειΥ [παγ], απᾶ ἴπθ οὰ [06] απάσβ]θά; "λος- 

νους Εδὲῖ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὡθεός. ὅ ἀφιλάργυρος 
ηϊοβίογς 1υαὲ απᾶ αἀπα]ίοτοτς Αγγ] Ἱαᾶρο ᾿οά. ἸΜ1ηποαί 1ογο 08 Π]οΠοΥ Γ1οῦ 

ὁ τρόπος: ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν' αὐτὸς 
ψοιςσ] πιηηπος ο 16ο Γ06], βαὐ]σβοά πν]θ Ῥχοδθπί Γοἰτοαπαδία]οςς];, "9 

γὰρ εἴρηκεν, Οὐμή σε ἀνῶ, οὐδ οὐ.μή σελἐγκαταλίπω.! 
1βογ΄ πα βαἰᾷ, ΤΠ πο σγίςθ ἴ]ουῬ ἹπΙ]] 1 1ρᾳτθ, ποΥ ἵῃ πἩΥ Ὑγίσο {Πορ ΤΙ] 1 4οΓ889, 

ϐ ὥστε θαῤῥοῦντας ἡμᾶς.λέγειν, Κύριο Ἅἐμοὶ βοηθός, 
Ῥο {πε πτθ ΠΙΑΥ Ρο]ᾶ]γ δα, [πε] Τοινὰ Π5] ἰοπ1θ α Ἠε]ρος, 

Ἱκαὶ" οὐ.φοβηθήσομαιΧ τί ποιήσει µοι ἄνθρωπος : 
Άπᾶ Ι πῖ]] ποῦ δε αξταῖᾶα: π]λαῦ βπα]] "4ο 30ο ”π1θ ἍΆπιππ 

7 Μνημονεύετε τῶν-ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν 
Ῥοπιοπιρος γουτ ]εαάσις, πΤἩΟ 8Ροκο 

« - Ν ΄ ” - κά α ανά δν 4 3 

ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν 
ίογοα ἴπο ποτᾶ οἳ ἀοᾶ; οἱ Ὑποπα, οοηδιἀεχ1ηρ ἴπο 19819 

τῆς.ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τὴν.πίστιν. 8 Ἰησοῦς χριστὸς 
οξ [ἱΠείτ] οοπἀαοῦ, παϊζαῖθ ᾿Πμοῖτ] Σα19ῃ. 16β8υ8 Οπτ]είς 

Ἰχθὲς! καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.. 9 διδα- 
γεσιεχᾶαγ Απᾶ Ὥ{ο-ᾶαγ ᾖ{[18] ο 88Π16, Απᾶ ἴο ᾖἴπο Άρε». πια 

χαῖς ποικίλαις καὶ ἕέναις μὴ. περιφέρεσθε'' καλὸν.γὰ 
«{οιοβπῖπρς "τατῖοις Σαπᾶ 39ίχαπρο Ὁο ποῦ ορτχὶθᾶ αροαῦ; {ος [Πῦ 15] ᾳοοᾶ [ος] 

χάριτι ᾽ βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασι», ἐν οἷς οὐκ 
αγγι(ᾷ Ίρταος “το “09 5εοπβγπιθᾶ 119  πθβχ6. . ποῦ πιθαῦς; ᾖἹπ νΠῖοἃ 3ποῦ 

ὠφελήθησαν οἱ Ἀπεριπατήσαντες.! 10 Ἔχομεν θυσια- 
1πνοτθ “ρχοβίεᾶ ἴποςο πο πυα]]θοᾶ [υπετεϊπ]. Ἡ/ε Πατο 8Η 98]- 

, , - » - - - 
στῆριον ἐξ -᾿οὔ φαγεῖν οὐκ.ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῷ σκηνῇ 
{Αγ οἱ πΠοἃ ᾖο οὐ Ἅᾖπεγ απο ποῦ αμὐΠποχΙϐγ πο ὑπθ ἔαροτπασ]θ 

λατρεύοντες. 11 ὧν.γὰρ εἰσφέρεται ζώων τὸ αἷμα 
Ἀθετε:; Έογ οΕ ἐποςθ Ἄφῃοςο “5 "γουρΏῦ "ΑΠΙΠΙΑΙ8 3ρ]οοᾶ (88 βδοτγ]- 

οπερὶ ἁμαρτίας! εἰς τὰ ἅγια » διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων 
Ποο5] ΄ ἔος βίπ 1ΠπῇΡο ἴπο Ἠο]θε ὃν ᾖἵπε ἍἨΠϊρη ρεϊθβῦ, ος ἴπεςο 

τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς' 132 διὸ καὶ 
{πο Ῥοᾶϊος Άχθ Ὀαχπθᾶ ομ{δίάθ 1πθ ΟΝΠ1Ρ. ἩΓΗΘΓΘΕΟΓΘ 8159 

Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσ διὰ τοῦ.ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, 
Φεθα5,  Ίλπαί Ἡθ τα]ϱΏῦ βαποῦΙΕΥ Ὁν Πΐ8 οπΏ Ῥ]οοά 1πθ Ἅµ3ΎῬεορ]θ, 
” ” ΄ 3” ΄ 3 ” μα 2 Ν 

ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. 19 τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν 
ουίθῖᾶθ ἴπο -ραΐς οαΏετεᾶ: ΥἨΠθχθίοχο πο δἩοι]ά ρο Μ{οτίπ ὭᾖΤο Ἠλτα 

ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν.ὀνειδισμὸν.αὐτοῦ φέροντες' 14 οὐ 
οαΐθῖᾶο {πο Ο8ΠΙΡ, Ἠ]5 τεΡΓΟΒΟἨ. Ῥοατίπςρ; Αποῦ 

ἔχομεν ὧδε μένουσᾶν πόλιν, ἀλλὰ τὴν µέλλουσαν ἔπι- 
8Η αρ]άῖπρ οἵ υγ, ναῦ  ἍᾖΤπθ οοπ]ηπρ 0Π6 ἨΤΠθ 816 

ζητοῦμεν. 156 Δι᾽ αὐτοῦ αοὖνὶ ἀναφέρωμεν  θυσίαν αἰνέσεως 
ΒΘΕΠΡ 205. Ἡγ ἍἨϊτπι {μετεξοχθ΄ το εΠοι]ᾶ οΏετ [116] 5αοτῖΏορ οἳ Ῥγαῖςθ 

Σδιαπαντὸς' τῷ θεῷ, 'τουτέστιν,! καρπὸν Χειλέων ὁμολογούν- 

γὰρ ΣΟΥ Ἅγνγο 3ῃβνο Ἠθτθ 

οοπ/]ππΒ]1γ. το οᾶ, τπαῦ 18, Στις οἱ [υπο] 11ρ5 σοπ{6βΒ- 

των τῷ.ὀνόματι.αὐτοῦ. 160 τῆς δὲ εὐποιῖας καὶ κοινωνίας 
1ηρ Μο Ἠὶ8 ΏβΏΙθ, Βατ οἳ ἀοῖπρ Ροοᾶᾷ απᾶ οἳ οοπιπιπ]σβίπρ 

μὴ.ἐπιλανθάνεσθε' τοιαύταις.γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ θεός. 
ῶο ποῦ {οτρεῦξα1, 40ΣΓ ντ βποἩ Β8οτίβοςς 5 "γγε]] 3ρ]εηβθά οἀ. 

17 Πείθεσθε τοῖς ἠγουμένοις.ὑμῶν, καὶ ἡὑπείκετε αὐτοὶ.γὰ γουι ς-υμων; γ 
0ΡοΥ γοας Ἰθβᾶστς, αηᾶ ῶο 5αΏπαίβδίτθ: {ος ἵπεγ 

Ε γὰρ {ΟΥ ΤΑ. Ἀ ἐγκαταλείπω ἆο 1 {οχββ]ςο ΤΑ. 
Εεσερίως ἐν Ῥιωπούμαϊεά αξ ἵπ Αιω]ιογάζεὰ υεγδίοπι.  ἐχθὲς ττΊτΑνγ. 
Άγιου ΟΙΤΊΤΑΥΓ. Ἀ περιπατοῦντες Ἱνα]]ς ΓΤΊτ. 
ἁμαρτίας {ΟΥ ΒίΏ 1. α [οὖν] ττ. «διὰ παντὸς ΙΠτΑ. 
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Ἱ --- καὶ [τ]τ[ττλ]. 

Ρ89 
ππαχθΒν 3 ὮἘςπιοπιθος 
{λαπα τΠηΐ αἲο 1 Ῥομά», 
Α5 Ῥουιά ση] ἴποια; 
απιᾶ πεπα γΥπ]οἩ βα{ξος 
Ἀἀγτοτ»ίγ, 8 Ῥοῖας 
ὉΤΒ6]ΥὲΒ Ππ]5ο 1π ἴ]ιο 
οἆγ. 4 Μῃμχτῖαρο 18 

Ἰοποιταδ]ε 1π α]], απά 
'λο Ῥεά απᾶσβ]αεὰ :Όας 
Ψ/ΏΟΣΟΠΙΟΠΡΟΥΡΒ Απᾶ α- 
ἀπ]ίθγθχ ἄοὰ υψ] 
1πᾶρο, ὃ Γοαί γοιγ οοἩ- 
πετβαίΊοηπ ὂε πίποαὉ 
οογείοιεπθΒ»; απᾶ ὃς 
οοπίοεπί Ἅππ( εποῖ 
ΜΗΙΠΡΒ 8 7εΊατεο: 1ος 
Ἡο Ἠαϊ βαῖᾶ, Ι ση]. 
ἩΘΥΘΣΓ Ίεβγο ἴἨορ, ηΟΣ 
Σοχθακοίλᾖεο. 650 πας 
πίθ ΤΩΑΥ Ὀο]ᾶ]ν αγ, 
Το Τιοχᾶ {5 πιγ Ἠε]ρος, 
ππᾶ ΤΙ νη]] ποῦ {εαξ 
πνηςὃ ΠΙΘΠ βΗΛ]] ἄο ππ- 
1ο 19, 

7 Ἐρπιοπιρος ἴποπα 
ππ]ηῖοἩ Ὥπγο {πο τα]ο 
ο07ες τοι, πἩο Ἠατο 
ΒΡΟΚΕΠ πηίο γοα ἴ]θ 
πποχτᾶ οἳ ἄοᾶ: τν]ο5θ 
ΣΑ10Ἡ {ο]1ουγ, οομςϊᾶοτ- 
Ίπρ πο οπᾶ ο {Πεῖγ 
οοΏΥΘΓΒΒΦΙΟΗ, 8 εσας 
Ομτῖεῦ ἴ]θ β8τηο γερίοτ- 
ἆᾳγ, απᾶ 1ο ἄαγ, απᾶ 
ΣΟς 6Υετ. 9 Ἠο ποῦ 
οαττ]οᾶ αθοπῇ τηϊίἩ αἷ- 
ΝΕΓ8 απᾶ 3{Τβ1ροθ ἄος- 
ΊτΙηΘΒ, ἘΟΥ 1ΐ ἴξ αροοά 
Ὅπιπρ που ἴπε Ἠθατί 
νο οδαὈ]βηοά, ντα 
Ρτ8ος; ποῦ πΙζῃ τηραύς, 
πγ ΏΙοἩ Ὠατο πού Ῥχοβί- 
θᾱ ἴΏοεπῃ {Ώαΐ Ἠαγο Ῥεοπ 
οσοιρίθᾶ ὑπετεῖπ, 1016 
Ἠαγθ αἱ α]ίατ, ΥΠετε- 
ο {ποτ Ίατο πο τὶβῖ- 
το εαῦ πη]ο]ι 5οΓπο {πθ 
Ίπροεχηας]ε. 11 Ἐοτ {πθ 
Ῥοᾶ165 ο ἴμοςθ Ῥεμείς, 
ΊνΊος5ε Ὀ]οοᾶ ἶ5 Ῥτουρ]ῦ 
1Π{Ο {Ἠθ δαποίπαχγσ ὉΥ 
1πθ ΠἱρΗ Ῥτϊεςί ἔοτ αἵτ, 
Αθ Ῥήχποα ν]ὔποιαῦ 
9Ἠθ6 οππαρ. 12 ΊΓπετε- 
2079 1θ8ί5 Λ]5ο, ἴπαῦ ο 
πηὶσηπῦ β5αποῦῖγ ᾖἴπα 
Ῥθορ]ο ΠΠ Ἡϊ5δ ο/η 
Ῥ]οοᾶ, εαΏετοᾶ τσηζϊ- 
οαῦ ἴπο ραΐο, 13 Τιεί 
Ἡ8 Ρο {οτίἩ ἴποτεβοτθ 
απο Ἠϊπα πηύλοα{ ΤἨθ 
ΟΒΏ1Ρ, Ἠθατίπρ Ἠ]8 το- 
ΤΤΟΒΟΗ. 14 Ἐοχ Ἠετο 
Ὥατο σγθ πο οοπὔΙπΙΙΠΡ 
οἵ υγ, Ὀαῦ πνε 5θε]ς 9Π8 
ῦο 60Π19θ. 1ο Ὦγ Ἠϊτα 
ΊΠεχοξοχθ 1εῦ Ἡ5 οὔεσ 
Ἔμπο ββοτίβοθ ΟΕ ΡΓα58Θ 
πο ἄοάᾶ οοπίΙπΙαΙ]γ, 
1Παῦ 18, ἴπο ἐτιις οξ οι’ 
11ρ5 ρ]τῖης ἵλαικς 1ο 
Πἱ5 ἨβΙΙΘ, 16 Ῥιΐὸ {ο 
4ο Ρροοᾶᾷ απιᾶᾷ Το ο0Ίη- 
παηαπῖσοβίο ξοτρεῦ ποῦ: 
ΣΟΥ γηΙτἩ 5αοἩ Β8ΟΓΙ806Β 

κ Τεπίις 
πι παραφέρεσθε ουτι]εᾶ 

ο--- περὶ ἁμαρτίας ΤΑ. 
5 τουτ ἐστιν ατ. 

Ρ -- περὶ 



ὅδαε 
ᾳοᾶ Ἱᾳ ποῖ] Ῥ]ομασᾶ. 
17 05εὔ {ποια {]λΒί Ἠατο 
1με χα]θ οποσ Του, απά 
αι πας 7οισβε]τεΒ: 
ἆρε Ίπεγ ὙΠβῖοα 1ος 
Ψοισς βοα]β, ας Ίπευ 
τηαῦ πιασε βἱτοθ αἈο- 
οοιπῖ, ἰμαῦ ἴπογ Πιν 
ἆο ἵε πῖιλι 1Ο0Υ, αιλᾶ ποῦ 
στὰ ρτῖεξ: {ος ὕ]αι ἵς 
ππρτοβίαρ]θ ἔος σοι. 
18 Ῥγαγ Ξος ας: Τος 
πιο ἰτιιδῦ πο Ἠαγθ 
Ροοᾶ οοπβοῖοπσθ, ἵπ ϱ]] 
{πΐπρς ΥΙΙἨβ {ο Ἰνθ 
Ίοπεςεῖγ. 19 Βιΐ Τ Ῥο- 
βευσ]ι /0μ ἴ]πο τπ{]θΓ ο 
ἆο οοῖς, ἴπαῦ 1 πιὰγ θ 
χοφιοχεᾶ ἴο γοιι {πθ 
ΒΟΟΠΟΣ. 20 Νοπ ἴπο ἄοά 
οἳ Ῥεπσθ, ἴπαε Ώχοιιρπ 
ΒΡΒΙΏΠ Έτοπῃ {ο ἀεκά 
οασ Τιοτᾶ ὀθ5διβ, ἰπαῦ 
ρτοβν Ἀπορβετά οξ 
1Ἠο ΑἸθθρ, ἴπτοαρα 
{πθ ἈῬ]οοᾶ οἳ πο 
οπετ]αθύῖηρ οοποπαηῦ, 
21 πα] γοι ροτ{εοῖ ἵπ 
Θν6ΣΥ ροοᾷ ποτκ {ο ἄο 
Ἡϊβ ππῖ], πογκίπρ Ἰπ 
τοι ἴ]ιαῦ υῖσαι 5 στε]]- 
Ῥ]θασίπρ ἐπ Βία εἰσβῦ, 
αμτοιρᾶ ᾖοσις Ομτῖδῦ; 
{ο πποπι δε ρ]οτγ Τος 
6506 ΑπΏᾶ 6ΥυΣ. ΑΠΊΘΠ., 
20 Αμᾶ 1 Ώρβοσσὰ 7ου, 
ὍχοίἩχαἩ, βα.ος 1πθ 
πτοτᾶ ο εκμοσῦα[ῖοι : 
4ος 1 Ἠπτο Ἰτίθτεα 
Ἰεζίος ππίο γοι {π {67 
πποτάβ. 

23 Ἐποπ το ἑλαῖ οι 
Ὀχοίμος ΓΙΜΙΟΤΗΥ 18 5οῦ 
αἲ Πρετυσ; ντα ν]οπα, 
1ξ Ἡο οοπ10 ΒΊιΟΣΟΙΥ, Τ 
πι ]] 9οθ Υοι. 24 Βα]αίθ 
Β]] {Ώοπα ἔωηαί ΠανοἴἩο 
ττι]θ οπεςχ 7ο, αά αἰ] 
1Ἠθ βαϊπία. που οἳ 
1ίΑΙΥ ἉΒα]αίθ τοι. 
25 ἄχαςο ὂε πΙίπ γοι 
α]]. Απιθη., 

ΣΙΑΚΩΒΟΥ 
«ΟΕ ύΑΜΗΣ ΠΤΗΕΙ] 

ΙΑΜΕΒΕΒ, α πογταπῦ οΕ 
αοἆ απᾶ οἳ {πο Τιοτά 
περας ΟἨτῖβῦ, {ο Τμθ 
Έπε]το Τἴγίρθ πσ]ιῖοἸ 
Αθ ποβ{ϊοτεά αρχοαά, 
Ετοεί]πρ. ’ 

προς ἘἛΒβραμτον ΧΙΙ. 

ἀγρουπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν.ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσον- 
πυθίσἩ 2ος σοιχ αου]8, Ἀ5 “αοσουπί 10ου "το ὔτει- 
ο αυ ” - ” 3 Γ ΄ 

τες ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν, καὶ μὴ στενάζοντες" 
ἀἆοιτ; ἴλπαῦ ντ ἍὮ1ογ επί Το ΠΙΒΥ ἄο, απᾶ ποῦ Ρτοβίπρ,” 

μυ Ν ς - . ΄ 

ἀλυσιτελὲς γάρ ὁ τοῦτο. 18 Ἡροσεύχεσθε περὶ 
{ος ππρτοβῖα)υἱθ ἍΕος Τοα [που] | 5ο] τις, Έταν 1ος 
ες ῃ τι ῃ , ῃ 
ἡμῶν' "πεποίθαμεν! γάρ, ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν 
τς: ᾷοςχ θ ΑΘ Ῥεχ»αβἀθᾶ, ᾖ1πβί,  ϱοοᾶ οοηβοίθµθ Ὑν/θἍἨανθ, ᾖπ 

πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι' 19 περισσοτέρως.δὲ 
81] τἨίπρΒ “πολι αυγἰσπῖωρ "το 3οοπάσοῦ "οπχβε]νεἙ, ἘΒπτ πιοτο αΡαπάκπ{]γ 

παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῷ 
1 οχ]Ἱοχί [συα] τοπία το ἄο, τλαῦ πποχθ αι]οκ]σ Ι η1ηγ Ῥο τεβιοτθᾶ 

ὑμῖν. 390 Ὁ δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ 
{ογοα. Απά τηο 4οᾶ οἳ Ῥεαοθ, πἨο Ὀχοπρ Εξ αραἰπ Ίτοτα ΑΙΙΟΏΡ [1ο] 

νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν µέγαν ἓν 
ἀεθᾶ ᾖἵπο ΒΠερπετᾶ ο {πθ βΏεερ 1πθ µρτεαβί Γοπο] 1π [11θ ροπεσ ο 

/ ΄ . 3 - - 

αἵματι  διαθήκηῦ Ἅαἰωνίου, τὸν.κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, 
άπθ] ὭὈ]οουὰ οἳ [τμθ]”σοοτεπαπό ᾿"ετεταα!, οἳσ Τιοτὰ ύ6εας, 

21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἔν παντὶ Ἱέργῳϊ ἀγαθῷ, εἰς τὸ ποιῆσαϊ 
Ῥετ{εοῦ γοι ᾗἹ οτε ψοσς 1ροοὰ, 2ος το ἄο 

Ν θελ ” - τση. - κ», ) Ἱ] . ο . ΄ 

τυ.σε ημα-αυτου, ποιων εν ᾽υμιν το ευαρεστον Σνω- 

Ἠἱ8 σν]], ἀοῖηπρ ἵπ τοι ἵἴλπαῦ νλ]]σ [19] ντε]] ριεβείπσ Ἁ6- 

πιον αὐτοῦ, διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ" ἡ δόξα εἰς τοὺς 
2019 Ἠΐϊπα, ἵἴπτουιρη ἆθδις Ομχίας: Τἴο πΠοπι 06] ΡΊοΥ ἵο Ἅἴπθ 

αἰῶνας τῶν «αἰώνων. ἁμήν. 329 Παρακαλῶ.δὲ ὑμᾶς, ἆδελ- 
ΆΡΘΑ ο {Ἡθ Ἅ4β68. ΑπήάθΗ. Βατ 1 οχποτί τοι, Ῥτεια- 

»/ ” , - κ. 
φοί, 7άνἐχεσθεϊ τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως' καὶ γὰρ διὰ 
τθἩ, ρθυς πθ ποτά οἱ εχμοχίαῦ]ος, 10: 9165ο ἍᾗἾπ 

βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν. 
4ΘυΥ υγοτᾶβ 1 πτοίθ Ὥἴογοα, 

20 Γινώσκῖτε τὸν ἀδελφὸν ".Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ 
Ἐπον ο ἴ]πθ Ὄχοιπες ἍΊΤϊπιοιπειβ 8 Ῥοθη τε]εωθεά; πα 

οὗ, ἐὰν τάχιον ἔρχηται, ὄψομαι ὑμᾶς. 324 ᾿Ασπάσασθε 
πνπυτα, 1 8Βοοπ6ς Ἡθ βποι]ά σοπαθ, 1 πΥΙ]]5οο τοι. Βα]α{θ 

πάντας τοὺς.ἡγουμένους.ὑμῶν, καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. 
81] γοιςσ ]οαάετβ, απᾶά 9] 119 ΒΕἱπίς, | 

ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ιταλίας. 3ῦ ἡ χάρις μετὰ 
“οα]αίθ 5γοα ᾖ1ἴΠεγ "έτοπι 51{817. ἄταοθ (96] ντα 

πάντων ὑμῶν. Αάμήν.!' | 
λα]] 1γοι. Απιθη., Ξ 

Ὀῃρὸς Εβραίους ἐγράφη ἀπὸ τῆς Ἰτᾶλίας, διὰ Τιμοθέου.! 
Το [πο] ἨΗευτοπβ Ἱππ]θύοη ἔτοπα 1ιαΙσ, ὮὮυν ὮἸποίλμεια, 

ΕΠΙΣΤΟΛΔΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ.' 
ΡΒΡΙΕΤΙ/Ε 4ᾳΕΝΕΕΑΤ, 

ἸΑΚΩΒΟΣ θεοῦ καὶ κυρίου ᾿ Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ταῖς 
1ΑΠΑΘΒ 308 Ξ4οἆ “απᾶ "οξ [πε] "Τιοχὰ "ὕερας "ομχῖ αροπᾶπιαπ, ἴο ἐμθ 

δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. 
τνε]νθ άπ108ς ὙὉΠίοα [ατε] ἵπ ἴλο ἀῑδρετείοα, μρτερίϊπᾳ. 

ἔ πειθόµεθα Ὑίθ Ρετβιαᾶθ οιΓβε]νθβ ΕΤΤΤΑΥΥ. 
Σ ἀνέχεσθαι ἴο Ώοαγ 1. αημῖν 45 1. 

νι. ἔ ας. γῳ 1. π -Γ αὐτῷ {ο Ἠϊπηδθ]{τ, 
5-- ἡμῶν (γεαᾶ οι} Ώτοῦμθτ) ΙΤΊτΑΥΝ. -ᾱ- - ἁμήν Τ. 

Ὁ.-- {λε ειδεεγιρίέίοη αΙΤΤΤ; Πρὸς Ἔβραίους ΤΓΑ. 
ς -- τοῦ ἀποστόλου ἴ]λὸ Αμοφίϊς Ε; ᾿Ἐπιστολαὶ ( -- 'Ἐπιστ. Ἡ) καθολικαί. ᾿Ιακώβού ἐπι- 

στολή ἄεπεταὶ Ἡριβί]θ5. Ερ!»ίἱο οἱ ζαπιεβ αΠΝΥ; Ἱακώβου ἐπιστολή Τττὰ. 



ΑΝ Ε 8Β, 

9 Πᾶσαν χαρὰν ἡἠγήσασθε, ἀδελφοί.μου, ὅταν πειρασμοῖς 
ΑΙ 1ογ εδίουα Ἅᾖ[], Ώιγ Ὀχοίπχεα, Ὑπεα 5ιοπιρίαδίοϱΒ 

περιπέσητε ποικίλοις, 9 γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίµιον ὑμῶν 
γρ Ἅγπαν ΕΙ] Ππίο Ἀγατίοις, ποπίπρ ἐλαῦ ἴποθ Ῥτονίπᾳ οτους 

1. 

τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν' 4 ἡ.δὲ.ὑπομονὴ ἔργον 
ΣπλτἩ. πνοτΚΡ οιαῦ 2Π0ΙΓ4ΠΟ6Θ. Ῥυιὴ επάιταποο [3108] ὄγνοχ]ς 

Τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λει- 
5ροι{ζοῦ "1ου Ἴμνο, ἐπαῦ ο Ώιαγ ῶθ Ῥοχ[οοῦ Απᾶ οοπιρ]οίθ, Ἰπ ποϊλίηρ Ί8οἷκ- 

πόµενοι. ὅ εἰ.δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ 
ἲνς, Ῥυῦ ἵξ Αηγοπθοξγοα Ἰθοικ πηϊνάοπα, 1εῦ Ἠῖπα Άδὶς ἔτοπι 3ψ/Πο 

διδόντος θεοῦ πᾶσιν ἁπλῶς, καὶ μὴ.ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσε- ς 2 μη υ 
Ἀρίγοις Λ}λ6οᾶᾷ τἵο α]] ῶτοθ]γ, απᾶ ΊΘΡΙΟΠΟἨΟΒ ποῦ, απά 1ν βπα]] ο 

ται αὐτῷ. 6 αἰτείτω.δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόµενος' ὁ.γὰρ 
Είτεηπ {ο Ἠΐνα: Ῥιέ ]οί Είπα αξκ η ᾖΣαἩ, ποίμῖπρ άουι)υί πρ, Έοχ πο ἰπαῦ 

διακρινόµενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ 
ἀοταρίβ 15 ηχο α ππτο οἱ [ίπε]δοα Ῥοΐπρ ἀτίτοι Ὦγ ἰμο π]πᾶ ππᾶ 

ε [ 3 4 , ε ” ΄ - «/ ἁἆ ΄ 

ῥιπιζομένῳ. 7 μὴ.γὰρ οἰέσθω ὁ.ἄνθρωπος.ἐκεῖνος, ὅτι ἑλή- 
νείπβ τοβ5θά 2οχ “ποῦ 318ῦ 3811ρρο5θ 51ηαὐ παν. τἨπαῦ  Ἀθ 

ψεταί! τι παρὰ τοῦ κυρίου’ 8 ἀνὴρ δίψυχος, 
5]ια]] χοοεῖτο απγἰΠῖηρ 41οὮ ᾖ1ἴπθ ἍἸΤοτά; Πιοῖ] α ιαπ Σάοσρίε-μιπάθᾶ, 
9. ΄ 3” ῥ .” « -” .. -” ΄ μ 

ἀκατάστατου ἐν πάσαις ταῖς .ὁδοῖς αὐτοῦ. 9 Καυχάσθω.δὲ 
πηδύη)υ]ο 1η 911 Ἠϊ5 ΊνΑΥΑ. Ῥαϊ Ἰοῦ “ροαςῦ 

ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς ἐν τῷ.ὕψει.αὐτοῦ' 10 ὁ.δὲ πλούσιος 
Σο “Ἱτοίμες  35οξ"]οψ ἄθρορῖπ ἍἨῖβ θΙεγαΠῖοἩ, Απᾶἴπο τος 

ἐν τῇ.ταπειγώσει.αὐτοῦ, ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρελεύ- 
ΠΠ Ἠ1β Ἠιιπα Πα 1ο, Ὢθεπμβο 5 ΄Ποπες [11ΗἨ9] “ρταβθς Ἡε πη]] ραβς 

σεται. 11 ἀνέτειλεν γὰρ ὁ ἥλιος σὺν τῷ.καύσωνι, καὶ ἑξή-- 
ΘΝΑΥ. Έαχ 3088 1ο απ ΜηίἩ Πἱς5] υατπῖηπρ Ποβῦ, απά ἀτιεᾶ 

ρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν, καὶ ἡ εὐ- 
πρ 1πο ΡΤ458Β, Ἀπά 1Ἠθ Άοποτ ο ἶδ 1911, η πᾶ ἰπθ 

πρεπεια τοῦ.προσώπου.αὐτοῦ ἀπώλετο' οὕτως καὶ ὁ πλούσιος 
οοπ)ε]Ίπεδβ οἳ 1ῖν πρρεβταπςσθ ρεχῖκηθᾶα:  τΤπαπβ 8ἱ8ο ἴῃΠοθ χ]οῖι 

ἐν ταῖς πορείαις.αὐτοῦ µαρανθήσεται. 12 Μακάριος ἀνὴρ 
1η Ἠ]5 ροῖηρς 5Ώς11 νη(Ἠοχ. Ῥ]εεκεᾶ [18416] πι 

ὃς ὑπομένει πειρασµόν' ὅτι δόκιμος γενόμενος «λήψεταιϊ 
ΦΙΠο οπᾷαχθβ ἐαπιρίέαθίοα; Ῥεσβαςε “Ῥτογεᾶ "Πανίηρ "ρεεπ Ἠο 5Πα]] τοσθῖτθ 

τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο Ξὸ κύριος τοῖς 
118 στο. οἱ 146, ΠΙΟ ἍῬρχοπιὶβθᾶ 3119 "Πιοτᾶ {ο ΐλ]οςο {μβὺ 

ἀγαπῶσιν αὐτόν. 
1οτθ Ἠϊπα, 

ς ; ς ω τς 
19 Μηδεὶς πειραζόµενος λεγέτω, Ότι ἀπὸ ἔτοῦ' θεοῦ πειρά- 

3Νο 3οπθ “Ῥεῖηρ Σἱθπιρίεᾶ ΛΙεῖ ΒΑΣ, Έτοπα αοᾶ 1 απ 

ζομαι' ὁ.γὰρ.θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει .δὲ αὐτὸς 
ἀεπρίεᾶ, Έοχ ἄοά Αποῦ το” ο 5{επιρίιεᾶ 35 Ὦγ οτί], απά Ἀεπιρία 1Ἠπιςθ]έ 

ϱ) δέ 14 “ - δὲ ΄ Ἆ ε α Πῃ ”. 29/ ” ΄ 

οὖδενα. ἕκαστος.δὲ πειράζεται, "ὑπὸ! τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας 
ἩοΟ 0Π6, Ῥτπϊ 68Ἀ οπο ᾖβ ἴεπιρίθᾶ, τν ἨΙβ οπηΏ 1α»5 

ἐζελκόμενος καὶ δελεαζόµενος' 15 εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα 
Ῥοΐπρ ἄτα η ΑΊΤΑΥ απᾶ ὈῬεῖηρ β]]ατεᾶ; ἴπεην 1αβῦ ἨΠανίηςσ σοοποθὶτοᾶ 

τίκτει ἁμαρτίαν' ἡ δὲ.ἁμαρτία ἀποτελεσθεσα ἀποκύει 
Εἰτοβ Ὀίπίο Ἅἡεἶπ; Ῥαῦ οἶπ Ἠαν]πρβ ΌεθἨ οοπωρ]θιεᾶ Ὀσίπρα ΕοτῦἩ 

θάνατον. 16 Μἠ .πλανᾶσθε, ἀδελφοί µου ἀγαπητοί: 17 πᾶσα 
ἀεβιἩ. Ἠο πού πα]φ]σᾶ, Ἀρτοϊητεην Ίπατ 3ρε]οτοᾶ. Ἔτειν 

3 Δ . ”, ΄ 2” 

δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν 
Ξροί 50Ε/ΡΊτπῖπςΡ Ροοᾶ απᾶ οπει ”ρς α1ρογβεοῦ έτοτα Ἴ2Ώ0ύ9 318 

π--τ-τττττ ο το ον ο 
9 λήµψεται ΙΤΤΤΑ., Γ --- ὃ κύριος (γεαᾷ ἐπηγ. Ὦθ Ρτοποϊβοὰ) ιτττΑ. ἆ λήµψεταί ΙΤΊτΑ. 

Ε--- τοῦ αΙΤΤΤΑΥΓ. Ὦ ἀπὸ Α. 
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2 ΜΥ Ὀχοί]πτοπ, οουπί 

δὲ ϱ1] 1οὗ ἍἩθηυ Υθ {911 
1πίο «νετ ὑεπιρία- 
Μοπβ ; 3 ΚποπΊηρ {λ18, 
τἨαῦί ἴμο ἰχγῖπρ οἱ 
γοιχ Εαὶ{Ἡ ποχκείἩ ρα” 
Ίϊεποθ,. 4 Βαΐ Ἰοῦ Ῥα- 
ὀἱεποθ.Ώατο εν ρετ{εσῦ 
πποχ]ς, ἴπωί γο πιαγ ο 
Ῥεγζθοῦ αιιά επ{Ιτθ 
Ὑ/ΑΠΙΙΩΡ ποϊΠίπρ. ὃ τε 
ΒΗΥ οἱ Υοι ]δοὶς γ/]β- 
ἄοτα, 1θύ Ἠϊπα αθ]ς ο 
ο, ελα ρὶτείη {ο αἲ] 
ππεη 1ΡεΣΒΙ]Ψ, θπὰ πρ” 
Ῥχαϊάθίἃ πού; απά 16 
βΗα]] Ῥο ρῖτεου Ἠϊπ, 
6 Βαΐ οὐ Ἠϊτπι αν]ς ἵπ 
Σα1{1, ποϊλίπρ πανετ- 
1ἨΡ. Ἐοχ ηο {παῦ νᾶ- 
ποτείἩ 18 «1ο α πβνθ 
οξ {19 8εΒ ἀτίτεη να 
01ο γηπᾶ απᾶ {οββεᾶ, 
7 Ἐογ 1ο πο (Πα ξ1πβΠ 
{Πἰπ]ς ὑλαί Το ϱ]Ώα]] γο- 
οεἶτθ ΑἨΥ {Πίπρ οἳ ἴπθ 
Τιοχᾶ. 8 Α ἀοπῦ]ο τα]πᾶ- 
εᾱ πααΏ ἴδ απδίηρ]ο ἵπ 
ΒΙ1 Ὠϊ5 παγΒ. 9 Τιεί ἴἨθ 
Ῥτοίπετ οξ 1ούη ἆερτοθ 
χο]οῖοθ ἵπ {παῦ ο 1Β 
οχα]υεᾶ: 10 Ῥαῦ ἴμο 
τΊοὮ, 1π ὑλαῖ Ἡο ἰ5πηβάθ 
1ου: Ώεοβας5θ 88 ἴπθ 
Άονοτ οξ ἴἨθ ρτβΕΒ Τθ 
ΒΏΑ]1Τα888 απναΤ. 11 Ἐος 
3Πθ ΑΗ 18β ἩΟ ΒΟΟΠΟΣ 
ΤΊΒΘΩΏ υὮ |. Ὀιχπῖηρ 
Ἠθαῦ, Ῥαῦ 16 νι υπετείχι 
1Πθ ΡΓΑΞΒ, απἀ 1ἴἨθ 
Ώοπεχσ Ί1οτθοξ Σα11είἩ, 
Απά ἴ]1θ ρταςοθ οἳξ ἴῃθ 
Σβ8Ώ10Ἠ οὗ Ἱορετ]ρηεί: 
60 85ο 5Ώπ]] ἴπο τῖο] 
ΙΩΗΒΠ 049 ΑΥ/ΑΥ ἵπ Ἠ]8 
Ν/ΒΥΑ. 12 Β]εεςεᾶ {8 ἴπθ 
τΏηβΏ {ἴπαῦ επἀαχοϊἩ 
ἠθπαρίΒΡΙΟἨΠ : Εος πΠεηα 
Ἡο 1β {ἰχ]εᾶ, Ἡο 5Ώα]]. 
χθοθΙΥΘ ἴμο οτοππ ος 
1136, ππ]οἩ πο Τιοτᾶ 
Ἠα{] Ῥτοπα]εθά 6ο ἔλθτα 
τπαῦ 19ο Ἠΐτα, 

19 Τιοῦ πο ΤΙΑΠ ΕΑΥ 
Ῥ'Ώθη Ἠθ 8 θεπαρίιεᾶ, Τ 
8Ία εεπιριεᾶ οἳἑ ἄοά:ς 
{ο: οἀ οβηποῦ )θ 
ἑεπαρίεᾶ νηη ου11, πεῖ- 
Ὅπεχ ὑετωρίθίἩ Ὦο απσ 
ΤΩΑΏ: ἹΙ4 Ὀυῦ ο6τετν 
ΏΙΒΗ 18 ὑεπαρίεᾶ, πΊεὮ 
Ἠθ 5 ἄτανπ απαΥ οξ 
118 οση 186, απᾶ ϱἩ- 
φ]οθᾶ, 15 Τπεηυ ππεῃ 
1αβί ΠαῦἩ οοποθ]τοᾶ, 15 
Ῥτιπρευα {Αοτίη Εἶπς 
Επᾶ ΒίΠΏ, πΊεη 1ΐ 18 Βνι 
ηὶδλεᾶ, Ὀσιπρείλ {οτί 
ἀθαῖἩ, 16 Ώο πού εττ, 
παν Ῥο]οτπεᾶ Ὀτείητεη. 
17 Βγοιγ ροοᾶ ρ1ξί απᾶ 
ΘΥΟΙΥ Ῥοχ{εοῦ αὶξῦ ἵς 
Έτοτα ΒΡΟΤΘ, απά οοπι- 
ϱἵἩ ἄοσνπ {γοτα ἴΠε Ἐς- 
Έποχ οἱ Ἠρηίβ, πα 
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ΤΥἨΟΠΑ Ί8 10 νηγ]πΏ]ο- 
155, αθ] Ίος πλ ωτν οξ 
τατηϊπρ. 18 ΟΕ 15 οἶνΏ 
πῖ]] Ὀεραίῦ Ἡο 4 τν] 
Το νγοχᾶ ο ὑτα{ῃ, ἐπαῦ 
ντο 9Ποιι]ά Ὦθ Α Ἱ1γιᾶ οἳ 
Βτοβγυ1τβ οξ Ὦ]β οΓ6Η- 
11168. 

19 ΊΠΙΘΓΕΕΟΣΘ, ΤΙΥ Ὦο- 
1οτεᾶ Ὀτείμτεα, Ἰθ 
ΕΥΟΙΥ πιβηΏ Ῥε ΒΙ/ΙΗ0 {ο 
Ἐθασ, 81ού ἴο 6Ρροαξ, 
Β]ού ο πιταί] : 20 Μος 
{πο υταῦῃ οἳ ΤΠ 
πποχκείῃ τποῦ Ἅἴπο 
χἰσΏέθεοιβποςς 08 ο, 
21 Ἰπετεξοτο Ίαγ α- 
φατί αἲἱ 1ΠΊπθββ απᾶ 
βαρεγβυ1έγ οἑ παυῤλ{]- 
Ὥρ»», απᾶ τεοοῖτο πι 
χηοθΚκΠεςδς πε επρταξί- 
ες γ/γοτᾶ, τν μῖσοα 16 α]θ 
Το 84ο τοις 8οἱ]8, 
22 ἙῬαὶ Ῥο Το ἄοοτς οἳ 
Ἔπο ποτά, οπᾶ ποῦ 
ΊςατΕΥΒ ΟΗ1Υ, ἀεοεϊνίπρ 
ΥΟΙΓΟΤΥΠ 68]Υ68. 23 ΈΟΣΓ 
1Γ 47 Ῥθ α Ἠθβτεγ οξ 
11ο Ὑοτᾶ, απᾶά ποῦ 8 
ἀο6Υ, Ώο ἶ5 ΊἶΚκο αηίο 
1η ᾖΛῬεπο]άϊπρ ΗΒ 
ΤΕΣΛΑ] 1Ασο 1Π 8 ΡΊΑΘΒ: 
24 Ίος Ἰθ ᾖἸῬοπο]άοία 
Ἠ1η1βο]{, απᾶ ροείἩ Ἠϊ8 
ν/αγ, απᾶ αἰταΙρΏύπναν 
χουροθεῦ] πππῦ πςη- 
110Υ Οξ ΤΩΛΑ Ἰθ Ἰνας. 
25 Ἑιαΐὸ Ὑ/Ποβο ]οοκθίἩ 
ἀπῖο {πο Ῥετξεοί Ίανύ οξ 
Ἰροχῦγ, απᾶ οοπύῖπι- 
εἰ {λμεγεῦπ, Ἡρ Ῥεϊπρ 
χιοί η {οτρεῦξα] Ἠθατετ, 
Ῥαΐ ο ἆοθχ οἳ πο ννοσ]ς, 
1Π15 πιαπ 5Ώα]] Ὀθ Ώ]εςς- 
οἆ ἵπ ἨΙβ ἀ4εθᾶ. 26 ΤΕ 
ΔΗΥ ΤΠΙΒΏ ΑΠΙΟΠΡ τοι 
ΒοσΏι ἵο Ὦο τεβρῖοις, 
απᾶ Ὀτ]ά]είἩ πιοῦ Ἠ]Β 
Τοπσαςθ, Ῥαὺ ἀεσεϊγεία 
Ἡϊςδ οπᾳι Ἠεατό, ἴΠπῖβ 
ΤιβΠ)5 τεΠΙρίοη ἐς ναῖη, 
27 Ῥατο χθ]ϊρῖοπ αηᾶ 
πιπᾷθβ]οᾶ Ῥεΐοτοθ ἄοά 
Επά {πε Ἐαίποετ ἶ5 ἐλῖς, 
Το νὶεῖρ πο {αίπει- 
168 απᾶ υάοννς 1π 
ἀλεῖχ α/Πϊοβίοπ, απᾶ ἴο 
Κοερ Ἠϊπιεε]ξ απεροί- 
τθὰ ἔτοπι {πε ποσ]ά, 

ο ΤΠ. ΜΥ Ὀσθίπτεπ, Ἠατθ 
αιοῦ πο {πλ οἳ ος 
Τιοτᾶ ζες5αν Οπτ]ςῦ, έλα 
}ογᾶ οἳ ΡΊοσΣ, η 
χεερθοοῦ ΟΕ ὮῬΡ6ΥΡΟΠΒ., 
32 ΕΟς 14 ἐἨετο οοπιθ π- 

{ Ἴστε Ὑ9 Ίκπονν [10] ΓΤττΑ. 
πι ἀκροαταὶ µόνον ΤΙΤΑΝ. 

4 ἀλλὰ ΤΤΤΤΑΥ. 
π προσωποληµψίαις ΙΤΊτΑ. 

ΟΥ ΤΤΓΑΤΓ. 

ν--τῷ 17. 

1} ” ΄ ΄ ν) ε μ 

ἐν ἐσόπτρῳ' 34 κατενόησεν-γὰρ εαυτὸν 

Ι1ΑΚΩΒΟΣ. 1, Π. 

καταβαϊνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν Φώτων, παρ᾽ οὖκ ἔνι 
«οο)αηρ Σἄοππ Έτοπι ἵπθ Ἐπίπος οἱ 1ρΗ5Α, τη πν]οπι {πεχο ἵ5 ποῦ 

παραλλαγή, ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα. 18 βουληθεὲς  ἀπε- 
τατ]αθοῦ, ος 3οξ Ξαγπῖπρ αρῃβᾶουν. ἨἩανίηπρ πη]]εᾶ Πἱῃ] πο Ῥε- 

κύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν 
εεῦ π8 ἍὮΤΥ Γὔπε] ποχᾶ ο ἐχαῦι, 3ος. 3939 πψ ἍᾖἸβτεί-έταϊία 

τινα τῶν.αὐτοῦ.κτισμάτων. 
3 5ροτῦοξ οἱ ΐ5 οθαΏιχθ, 

19 Ώστε,' ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, ἔστω ξ πᾶς ἄνθρωπος 
5ο ἴμαῦ, ὀρτείπχεα ὅπαγ Ἅρε]οτεᾶ, οῦ5-ρθ Ἅᾖ1εγοιν 1ΤΩΑΗ. 

ταχὺς εἰς τὸ ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν. 
Εν ϱὸ Το Ἠθαχ, 51ου; το βΡρθη]ς, Φον ἵο ὙυπβῖἩ; 

20 . ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην θεοῦ Ἰοὐ.κατεργάζεται.! 
1ος Σνιχαία 1πηςΏ)8 1πσΠίθοιβποςς δᾳοᾶβ Ἄννοχ]ες "ποῦ 5ομ8, 

2] Διὸ  ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περισσείαν κα- 
ΊΠΠεΓΕΈοχθ, Ἠατίπρ Ἰα]ᾶ Αβ]ᾶο αἲ] Β]ίΠΊπεςς απᾶ αροιπάϊπρ οΕποἷ- 

’ 3 α- ’ μ 3 ΄ αυ Φλ 

κίας, ἐν πραῦτητι δἐξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον, τὸν δυνά- 
θᾶμεςς, ἵπ ἨΙΘΕΊἨΘΒΒ. Αοσορύ 1πθ Ἀπιρ]απιθᾶ ποτᾶ, τπλίοἃ [1β] 

µενον σῶσαι πὰς ψυχὰς ὑμῶν. 32 γίνεσθε.δὲ ποιηταὶ λόγου, 
8019 9ο β81θ γοιχ βοπ15, Ῥαΐ Ῥ9 79 ἄοοτς οἳ [016] ποτᾶ, 

καὶ μὴ "'μόνον ἀκροαταί»ὶ παραλογιζόµενοι ἑαυτούς. 99 ὅτι 
Άπᾶ ποῦ οπ]γ ΊθαΙΘΙΒ, Ῥοριϊμπρ ΨΟΙΥΡΕΊΥΘΡ.  Ἀοσβςθ 

εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ οὐ ποιητής, οὗτος 
1 ΑΠΥ πι 4 Ἠθβτος οἱ [πο] πποτᾶ ᾖ1Β Απᾶ ποῦ τα ἆοο, ἍΤΠῖδοπθ 

ἔοικεν, ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ 
18 λε {οα πια οοπβδ]ᾶοσίης 36409 3ηφΐατα] 2019 

καὶ ἀπελήλυθεν, καὶ 
ἵπ Αα πττος: ΞΟχ ο οοηδἰἀρτεᾶ  Ἰπιβο]ξ απᾶ Ἠββ ΡΟΠΘΑΤΙΑΥ, αἈπᾶ 

εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖο ἡν. 36 ὑδὲ παρακύψας εἰς 
ἀπωπαρᾶἱα{ε]σ «Σοτροῦ ππ]ιαῦ "1]κθ 19 3ντας. ἍἨΒύ Πο ιβ ἼΙοο]κεὰ 1πΤο 

γόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας, καὶ παραµείνας, 
[1π9] Ίαν αρετεθοῦ, Όλα οἱ Στοεάοπι, Απᾶ οοπύϊηαθᾶ ἵπ Π1{], 

ποῦτος! οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος, ἀλλὰ ποιητὴς 
{Πῖδοποθ ποῦ κ ́ΠεαΤεΣ α{οτρεῦξα]. Ἠανίπρ Ῥοε”, ὭΌῬαῖ Ά ἄοες 

ἔργου, οὗτος µακάριος ἓν τῇ-ποιήσει.αὐτοῦ ἔσται. 36 Εϊ 
Ῥ]θβξβεᾶ 1π Ῥ]5 ἀοῖτπρ 5ΗΠβ]] Ῥο. ο [16] πγοσ]ς, 1Πἱ5 οἳθ 

οτις δοκεῖ θρῆσκος εἶναι Ῥὲν ὑμῖν! μὴ χαλιναγωγῶν 
ΑΠγοπό 3ρθοπις τοµρῖοις “"ο”ρθ 1πποπρ ΄"φι, µἉποῦ Ὀχια πρ 

γλῶσσαν- αὐτοῦ, Ιάλλ" ἀπατῶν καρδίαν. αὐτοῦ! τούτου 
Ἠ]5 ἴοπριιθ, τας ἀεοοεϊτίπρ Ἠ18 Ἠοατί,- ΟΕ ἴλῖβ 18 

άταιο Ἠἡ Ἱθρησκεία.ὶ 27 θρησκεία! καθαρὰ καὶ ἀμίαντος 
παῖπ Ἅᾖ{[15] ἴΠο τε]ρίο”, Ῥε]ρῖοη Ῥατθ απᾶ απᾶεβ]Ἕᾶ 

παρὰ ἴτῷι θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὁρ- 
Ῥοέοτθ οά απᾶ [ἴπ6] Ἐαίπετ 38 11. το τἰςῖῦ ΟΓ- 

φανοὺς καὶ χήρας ἔν τῷ.θλίψει.αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν 
ΡΕΗΒΠΒ απᾶ ν/άονα ἵπ Ἅπείς ἐτιρα]βίίο",  Ἱπβροῦθᾶ 3ομοβεΙξ 1ὲο΄κεερ 

ἀπὸ τοῦ κόσμου. 
Έτοπα ἴπο Ἅποσ]ᾶ. .. 

ϱ ᾿Αδελφοί.µου, μὴ ἐν Ἱπροσωποληψίαιςὶ ἔχετε τὴν πίστιν 
ΜΥ Ὀχοίμτοῦ, “ποῦ Αγ ὄτεβρεοῦ 50 ΊρετεοπΒ "4ο .Ἠμνο ἴπε «ἐαἴθ 

τοῦ.κυρίου-ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης 3 ἐὰν.γὰρ 
οἳ οἳσ Τιοτᾶ φ6βας Οπτῖεῦ, [Τιοτᾶ] οἳ Ρ]οσγ; ᾷοχ 1 

κ -- δὲ Ὀαῦ (166) ή ΊτΑ. Ἅᾖοὖκ ἐργάδεται ψτοχ]ςα πο 1ΤΤΧΑ. 
π.--- οὗτος ΗΤΤΑ. ο -- δὲ Ὀαῦ (18)1. » --- ἐν ὑμῖν 

τ ἑαυτοῦ (τεαᾷ Ἠϊ8 οπΏ Ἠθαχί) 1, 5 θρησκία τ. 
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εἰσέλθῳ εἰς τὴν" συναγωγὴν.ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος 
ΠΑΣ Ἠλτο συπ1θ Ιπῖο γοιγ «γπασοσιο ἃ ΤΙΠΠ ΥΥΙΤἩ ρο]ὰ τΊπρ8 

ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ.δὲ καὶ πτωχὺς ἐν ῥυπαρῇ 
1π Ξαρρατοὶ ρ]οπάῖά, απά ηλιγ Ἠβνθ 6ΟΠ1Θ ἶπ 85ο α Ῥοου [πιβπ] 1π νἰ]θ 

ἐσθῆτι, Ὁ Σκαὶ ἐπιβλέψητε' ἐπὶ τὺν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα 
αρρατα], απᾶ 7ο 11.5 Ἠατο Ἰοοκθᾷ προς Ἠϊπι πο ὙΠειμ5 ἴπο "αρρατο] 

υ / Δ ” γ νι υ ΄ 9 -” 3 

τὴν λαμπράν, καὶ εἴπητε ᾿αὐτῷ,' Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ 
αρ]επᾶῖά, απᾶ πιαγ Ὠβτε αἷᾶ ἴο Ἠΐτα, Τποι δἱς μοι Ἠθτθ πα], απᾶ 

τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι ἐκει ἢ κάθυυ Ἰῴδει ὑπὸ 
1ο1πθ Ῥοος πππγ Ἀατο αἱᾷ, Έποι βὔαπά ὕποιι Όλους, ος Βἱ0 ἴλοα Ίετο απᾶος 

τὺ ὑποπόδιόν.μου’ 43καὶ' οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς, 
1Υ Εοοΐβ[οο] : 3ᾳ]5ο "ποῦ 1414 ”γο παι]κο α ἀ1ογ6Π6Θ ΛΠΙΟΠῃ Ψοιχρο]νεΒ, 

καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν; ὃ ᾿Ακούσατε, 
Ἀπᾶ ἍὈεσοβιιθ Ἱμᾶσες Πατίπρ] τεββοπΐησς αον1]2 Ἠοατ, 
] ΄ 2 , ϱ ς Ν η] μ ῳ 4 

ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς 
Ἀρνετμτοα Ίπιγ “ρο]οτθαᾶ: 3ποῦ οᾷοᾶ Ἅάϊᾶ οἶοοσθ πο Ῥους 

Ὀτοῦ κόσμου! «τούτου;' πλουσίους ἓν πίστει, καὶ κληρονόμους 
Ἀγνοτ]ᾶ 10Ε 21115, τ]οἩ. 1π ἍᾖΣαἩ, απᾶ Ἠοίτς 

τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν; 
ο ἐπο ἈἸΚἰηράοπι π]η]οα Ἆθ Ῥτοχα]εθᾶ (9 ἴπορβο ἴλαῦ 1οτο Ἠ]πα 2 

ϐ ὑμεῖο δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. ἀοὐχ' οἱ πλούσιοι 
Ῥμΐτο ἀϊςδποποαπτοᾶ Ίἴπα Ῥοος [παιαπ]. “Νου δίπο Ατὶσα 

καταδυναστεύουσιν «ὑμῶν,ὶ καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς 
146 οΡΡΓΘΘΞ τοι, Άπᾶ [που] 3ἴπεγ αᾷο ἄταρ γοα 

” ΄ ϱ) 2 Δ ο α΄ Δ 

εἰς κριτήρια: ᾖἼ οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν 
Ῥοέοτο [1π9] ἱτίραπα]ς 3ποῦ 3ΊΠεγ 1ᾷ0 ΡΙΑΦΡΗΘΠΙΘ 1π9 Ροοᾶά 
3 νὰ. ἳ} μ 3 , ε ο”. » ΄ “ - 

ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς: 8 Ἐϊ µέντοι  νόμον τελεῖτε 
ΏΠΠΙΘ ἹΠΠΙοἩἃ Ἱ88 σα]]εᾶ Ἱπροπ τοι 15 Ιπᾶεθᾶ [Π4Πθ] αν 3ο “κοορ 

βασιλικόν, κατὰ τὴν γραφήν, Αγαπήσεις τὸν.πλησίον σου 
αχογ8Ι  καοοοτᾶἰπρ ο ἴπο κποτἱρίατθ, Τηοι 5Ώα]6 1ουο ΤἩγ πείρῃρουτ 

ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε' 9 εἰ δὲ “προσωποληπτεῖτε,ι ἁμαρ- 
Ὢδ ΤἨγβδο]ξ πο Ἅᾖ1ο24ᾷο. Ῥαἡ 1ξ γθ ἨἈαπο τεςρεοῦ οΕ ΡΘΙΞΟΠΑΒ, 3ΑΊπ 

τίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόµου ὡς παραβάται. 
νο Ἄντοτ], ἍὭὈεῖπρ οοππ]οιϱᾶ Ὦγ ἍΤπο 1. 88 ΤὕΓΑΠΞΣΦΙΘΘΒΟΓΑΒ. 

10 ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόµον τηρήσει, πταίσειὶ δὲ ἐν ἑνί, 
Έογ ππῃοξοονθς Ἄνγπο]θ 1Πθ Ίαν ἍεΏα]]χκοερ, 35πα]] 35έαπαὈ]ο ΣΡιιῦ 1π οπθ 

γέγονεν πάντων ἔνοχος. 11 ὁ γὰρ εἰπών, Μὴ µοι- 
Γροϊπ{], Ἡε ας Ώθοοπαθ 32οὲ σα] Ἀρυ!γ. Έοτ Ἡε πο βαἱᾶ, δποῦ 1Τποια 

χεύσῃς, εἶπεν καί, Μὴἠ φονεύσῃς᾽ εἰ δὲ 
Ἀπιηγοδί οοπιπαϊῦ βΗ1{6ΣΥ, βοῖᾶ 15ο, Τποι πιαγοδύ ποῦ οοπιπα6 παμχᾶρσ, Ἀουυ 1 

οὐ Ἀμοιχεύσεις, φονεύσεις! δὲ, γέγχονας 
{ποια εΒα]{ ποῦ οοπιπιῖὸ αἄμ]ίθσγ, 3ςεΠα]ῦ “οοπιπαϊς "πιαχᾶοτ 1Ρ.ΐ, ἴποι Ἠα5ῦ Ῥεσοπαθ 

παραβάτης νόµου. 19 Οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε, ὡς 
8 ΤΓΒΠΞΡΤΕΒΣΟΣ οἱ [πό] 1417. 5ο ΒΡΘΑΚΥΘ απᾶ 5ο 4ο, ' 88 

΄ ’ - ΄ ο) ε 

διὰ νόµου ἐλευθερίαξ μέλλοντες κρίνεσθαι' 19 ἡ.γὰρ.κρίσις 
Ῥγ [πε] Ίαπ οξ Σχοεάοπα ὮλὈείπρ «ροιαῦ ο ο ]αἀάροᾶ; {ος ]αάρπιρηῦ 

Ἰάνίλεως, τῷ µμὴ.ποιήσαντι ἔλεος' καὶ! κατα- 
[ππ]] Ῥε] πίποαξ ταθτογ {ο Ἠἶπα ὑλαῦ ἍὙππουβΏῦ ποῦ ἍἉΊπθίο7. Απᾶ ᾿Ρο8εία 

καυχᾶται ἔλεος κρίσεως. 
Άρτες 1ππετον Ἱπάρπιθηῦ, 

14 Τί ἍµἸτὸ! ὄφελος, ἀδελφοί.μου, ἐὰν πίστιν 3λέγῃ 
ὉΓηαῦ [15]1πο Ῥτσαῦ, ΤΩΥ Ὀχείμτεῦ,  ἍᾖδαϊΤπ 3 

τιοϊ 

ΣΑΏΥΟΠΘ 

π΄ ---την υΤΊτΑ. α«ἐπιβλέψητε δὲ Α. 
ὃ τῷ κόσµῳ (αβτθρατάΦ {πο πποτ]ά) ΤΤΤΣΑΥΥ. 
{ προσωπολημπτεῖτε ΤΤΤΙΑ, 
Ῥ]εά) Πττιατν. 
τουχάεσ) ΗΤΤΑ. 

9 

Σ-- αὐτῷ ἄΙΤΤίΑ. 
«---τούτου ΑΠΤΤτΑΤΥ. 

1 ἀνέλεος ΡΙΙΊ]6Β5 ΙΤΊΤΑΊ. ἍᾖἆΚ--- καὶ ΗΤΤΓΑΥΓ. 

.--ὧδε ΤΤΤτΑ. 
4 οὐχὶ 1’. 

Ε τηρήση, πταίσῃ (γεαᾷ 5Ώα]] Ἰανο Ἱκερῦ, Ὀιῦ 9α]] Ώανο 5ί1Πῃ- 
Ἀ μοιχεύεις, φονεύεις (γεαᾷ 1 Όποιι οοπαπα1{,θδύ ποῦ τν Ῥαΐ οοπιπη{ξίο8έξ 

--τὸ], 

667 
{ο γοασ αδβοπιυ]σ α 
ΤαπἩ νὰ α ρο]ά τίηᾳ, 
1η ϱαοῦ]γ αΡρηχο], απά 
ΤἨ6χθ 6ΟΠ1Θ 1π 8]5ο 8 
Ῥοος πΙΑΑ π νὶ]ε ται- 
πηθηΏί; ὃ απᾶ 7ο Ἠπτο 
χολροοῦ {ο Ἠϊπι ἴπαῦ 
πγθατθῖλ {πο αγ ο]οῦἩ- 
1ηπρ, απᾷ βαγ απίο Ἠἶπα, 
Β10 Ίλοα Ἠοτο ἵ αροοά 
Ῥ]ασθ; απᾶ βαΥ ἴο Της 
Ῥοος, Βίαπάὰ {ποια {ποτς, 
ΟΥ 5ἱ6 Ἠθχο ἀηπάθί Τα7 
Σοοΐβίοο] : 4 8το 7ο ποῦ 
ἴπεηω ρατα] 1 γουΓ- 
πο]γθςθ, αηΏᾶά αἴθ }Ῥε- 
6019 Ἰμάρο οἳ οτί] 
νλοιρηΏί5 ὁ Ἠθαχ]κου, 
ΊΠΥ Ῥε]οτοᾶ Ὀτεύμτοπ, 
Ἠπίῃ ποῦ ἄοά οἰιο-οή 
Τμθ6 . Ῥοος οἱ ἍᾖΌλπὶα 
πυοχ]ᾶ τίοςἈ ἵη Εαῑ} 
8ηᾷ Ἠθῖτς οΕ ἴμο Ἰίνι; 
ἆοπι ἹνΏΙσὰ ο Πατα 
Ῥτοιηαϊαθά {ο ἴπεπα τλαῦ 
1ογθ Ἠϊπαι 2 6 Ῥπαὶ το 
Ἠατο ἀεερῖθεᾶ {Πο ΡοοΥ. 
ο ποῦ τίοἩ Ώιεπ ο)Ρ- 
ῬΙ6Β5 οι, απἀ ἁταιν 
γύοι Ὦεέξοχθ ἴηπθ ]ιᾶρ- 
παρηΐ 5ε8{5 2 7 Ὦο πο 
"πε Ὦ]αβρηεπιο {παῦ 
πποτίἩγ 18Π1θ Ὁγ Τἴθ 
ππηπῖοἃ Ὑθ Άτο οα]]- 
θ42 8 ΤΕ το {]4] ἴπο 
ΤΟΥ] Ίαπγ αοοοτάῖηρ ο 
πο κβοχϊρίατθ, ΤῃΠοα 
5ης]6 Ίουο ἴἩν πεῖρι- 
Ῥους ας {Πγβο]ξ, το 4ο 
ππθ]]: 9 Ῥαῦ 1 το Ώανθ 
χθβρεοῦ ἴο ῬεΓ5ΟΠ5, Υθ 
σοπιπαῖῦ 8ΊΠ, Επᾶ 8ἴθ 
οοπτἰποθᾶ οἱ ἴΠο Ίαν 
858 {ΓΑΠΒΡΤΟΒΒΕΟΥ5.10 Έος 
ΊΨἨΟΡΟΘΣΕΓ 5ἨΏα]] Ἱαθερ 
1Ἠ9 γΥηο]ε]απγ, απᾶ τοῦ 
οβεπᾶ ἵπ οπο βοϊπί, Ἡθ 
186 ρα]]6γ οἳ α]]. 11 Έος 
Ἡο ἴπαί βαῖᾶ, Ώο ποῦ 
σοπαταῖῦ αἀπ]ίθιγ, εθῖᾶ 
3]δο, ο πού Ἰ1]. Νοπ 
1 ἴλοα οοπαπαῖς ηο 
βάἀπ]ζοχγσ, γεῦ 1 ἴποα 
ἘΙΙ, ὕποα ατῦ Ὀθοοπιθ 8, 
ΌΓΑΠΙΘΡΤΕΒΞΟΣ οΕ{µθ απ’. 
12 Βο 8ρεα]ς το, απά 59 
4ο, 5 ἴπογ ὑπαῦ 5Π8]11 
Ὄο Ἰιαάρεὰ Ὦγ ἴπο Ίαν 
οΕ Ιροτίτ. 13 Έοχ Ἡθ 
βΠα]] Ἠαταε Ἱπάρπιεπς 
πυϊεποιιδ Πιετοσ, ἴπαῦ 
Ἠαίῃ εΠονγεά ΠΟ ΠΊΘΓΟΥ; 
Άπᾶ ΊΙΘΤΟΥ τοα]οἱσθίὮα 
Ἀραϊπβί Ἱαάρταρης, 

14 γαι ἄοῦι 
Ῥτοβί, ταγ Ῥτείμτοπ, 

5. καὶ ΙΤΤτΑ. 
ε ὑμᾶς τ. 

τα τις λέγῃ 1. 



688 
ἐποιρῖ. Α ΤΠΑΠ ΒΑΥ Ὦθ 
Ἱαῦ]ι Εηἴ(α, απὰ Ἠλνθ 
ποῦ γνοςκη 2 ονπ Σα 
βανο Ἠίηι 2 15 1 3 
Ῥχοίπες ος εἴρίετ Το 
πη]χεᾶ, απὰ ἀεςιὐπίο 
οἳ ἀπί]ν 4οοᾶ, 16 απά 
οπε πει 847 Ἄπ{ο 
1πεπι, Ὀθρητύ ἵπῬθβοθ, 
ῶο {6 τναγιοᾶ αλά Β]]- 
εᾱ: ποίύνν αμ (απάΐπρ 
}ε Ρίπο ἔποτα ποῦ ὕπορθ 
τπῖπρς ν/λ]σ]Ἡ ΑΓθ πουᾶ- 
Σι] το {πο Ὀοᾶγ; ππβε 
«ἴοιλ ἓ ρτοβῦ 17 Έντεπ 
5ο Σαἶτλ, 14 15 Ἠα{Ἡ ποῦ 
πνοτχκς, 18 ἀεκά, Ῥείπρ 
ΒΊ916, 18 ὙεΑ,  ΠΙςη 
ΣΏΑΣ 8ΑΥ, Τποα Ἠπεί 
34ἴτπ, απᾶ 1 ἼἸπτο 
ΤΤΟΓΚ8: ΠΕΠ πο ἴν 
Σαἵτα Ὥνυλοαπο τπν 
ΝΟΓΚ6, απ 1 ππὶ]] 6ου 
{μεθ παν ΓαἰἴἩ Ὦγ ταΥ 
ψγοεκα. 19 Τποι Ὦε- 
Ἱοτοςύ ὑπαῦ ἴποτο 5 
οη9 ἄοᾶ; {οι ἀοθςε 
νγο]]: ἴπο ἀθτι]ς α]5ο 
Ῥο]ίενο, απᾶ ἰτεπιῦ]ο. 
20 Βαό νη]{ νΠοι κποτνς, 
Οναίπιηπη, ὑπ ΕαΙ( 
πέους ννογκς 5 ἀρλᾶῦ 
21 Ίνας ποῦ Αταλαιη. 
οἳτ {{µ6χ {αε]πεᾶ ον 
Ψ/ΟΣΓΊ5, ὪΝ ΠΕΠ ἣθ Ἠαᾶ 
οβογθᾶ Ίδββο Ἠϊ5 Βοπ. 
προηῦ ἍΊπο β]έηγ 2 

22 Ροοεῖ ἵποια Ἡουγ Στ] 
πιουρμύ νι Ἠϊ 
ΦοΓΚΕ, απᾶ ὃν πποτκα 
πας Σ4ἴΤπ πιβᾶο Ῥες- 
Εεοῦ 23 Απᾶ ΊΤἴπ6 
εοτ]ρίατο πας {μ]β]]οᾶ 
σιΏ]σΕ βατ, ΑΌγα οτι 
Όειϊενεᾶ ἀοᾶ, απά ἵί 
σνας Ἱπιρυ{εά αη{ο Π]τα 
20Υ τ1ρΠίθοιμΠθΘες: β)λά 
Ἡο τς ολα]]εᾶ ἴ]μο 
Ἐτίοπά οἳ ἄοά. 24 Ὑο 
560 {πΠοη Ἠοι Ὀμαυ Ὁγ 
ποΓΚΕ 4 τας {9 ]ηβιί- 
Πεάἀ, αιιὰ ποῦ Ὁγ Σαϊθι 
οπ1γ. 55 1.κοπῖρθ α]βο 
νΝ38 ποῦ Τι]Αῦ {πο 
Ἠατ]οῦ Ἰπασίιπεά ὮὉγ 
ΨΓΟΣΙΚΑ, Ποπ 586 κά 
χεσεϊνεᾶ ἴἨο Πιθββθη- 
ΡοΥΑ, απᾶ Ἠπά 5ο (επι 
ουἳ αποῖπες να 
26 Ἐοτ 45 ἴπε Ὀοάν 
πθποπί πο ερὶσῖυ 19 
ἀυπᾶ, 5ο Εαἴτα πνίνποαί 
Ἅνοσ]κα ἵρ ἀοκὰ α15ο, 

1ΠΙ. Μγ ὈχθίἩχοπἨ, Ὦθ 
ποῦ ΤΙΑΠΥ Ἰπιββῖίοσ», 
ἀποπίης ὑιβί ντο 1]. 
χεοεῖτθ ἴ]ε µρτεβῖοετ 
οοπᾶοπαπα/{Ίοη.” 2:Έος 
1Ἠ ΠΙΑΙΥ ἐπ1πρα πο οἵ- 
Σεπᾶ α]|. ΤΕ ΑΠΥ ΤΙΛΠ. 

ΙΑΚΩΒΟΣ. Π, ΠΠ, 
ἔχειν, ἔργα. δὲ μὴ.ἔχῳ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν; 

[516] ας, Ῥαῦ πνοχ]» Ἠμνθ μοῦ 2 18 5αδθ α{αΐ(Ἡ {οβιπο πι 

16 ἐὰν.'δὲῖ ἀδελφὺς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν, καὶ λειπό- 
Νου 1 α Ὀχοίμες ος Αα Με μακθά νο, απᾶ  ἀοείῖ- 

µενοι οὦσινὶ τῆς ἐφημέρου τροφῆς, 16 
ταίθ πιαγ οθ οἳ ἁπῖ]γ 2οοᾶ, ΑΠά "ΒαΥ "ΑΠΥΟΠ9 στο Ίτποπα 

3 « - « / α) 2 ΄ ΄ 9 ΄ 

ἐξ ὑμῶν, Ὑπάγετε ἐν εἰρήνη, θερµαίνεσθε καὶ χορτά- 
Ἄξτοτα "απιοπρεῦ ΄γοα, 6ο 1η  ἛῬθμοο; ἍᾖἨθπ/βχπιθά Ἀπά ἍᾖΤεΒΙ]- 

ζεσθε, μὴ.δῶτε.δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί 
θά; Ῥαΐ Εἶτε ποῦ {ἴο ἴλθπα {χο ποεάξα] ΓΠΙΠβΒ 2ος ἴπθ Τοᾶγ, πας 19] 

Στὸ! ὄφελος; 17 οὕτως καὶ ἡ πίστις ἐὰν μὴ Ίέργα ἔχφὶ νεκρά 
ιο Ῥτοβί 5ο 34ο ἍἈ,ΣΑΠ, 1 3ποῦ “ποτκα Ἡῇ ”ματο, "ἀραᾶ 

ἐστιν καθ ἑαυτήν. 18 ἀλλ ἐρεῖ τις Σὺ πίστιν ἔχεις, 
"1 τν 19δο]Ε, Ῥυΐ δη] “ΕδΥ 1ροπιε7οπθ, Τποα Εαν πεί 

κἀγὼ ἔργα ἔχω᾽ δεῖξόν µοι τὴν.-πίστιν-σου Σἐκὶ τῶν ἔργων, 
ἈπάΙ "ποσκς απο. 8μεπ Ἅπθ {11 Επὶ(]ι ἔτοτα "ποσκα 

σου! κἀγὼ δείξω σοι! ἐκ τῶν ἔργων.-μου τὴν πίστιν “μου.Ἡ 
14Η, απάΙ πσ]] «ποπ ύλεο Έτοπα ΑΣ οκ 3Ει Τηγ. 

4 , η τε µ σ. 5 τ ”- μμ ἃ .] 
19 σὺ πιστεύεις Ότι "ὁ θεὸς εἷς ἐστιν.! καλῶς ποιεῖς καὶ τὰ 
πποι " ῬειΙονοδύ τπαί ἄοᾶ Ἴοπο ᾖς, 5ΥΥΕΗ ποια“ ἀοεθέ; 9Υο [9 

δαιµόνια πιστεύουσιν, καὶ φρίσσουσιν. 90 θέλεις δὲ γνῶναι, 
ἀθΙΙΟΠΒ νε]ίενε, Απᾶά ᾽ επιάᾶςχ. Ῥμῇ νΠ]ῦ ὕποα  Ίπονν, 

ὦ ἄνθρωπε κενἑ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων "νεκρά" ἐστιν; 
ο 3ΏΙΛαΆ ἍᾖΙοιΠΡρίγ, ἴπαῦ Σα101 αρατῦ ἔγοτα ΜΥΟΓΊςΒ ἀεκνᾶ: 182 

21 ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἄνε- 
ΞΑΤΌΤΑΠΑΝ .οπσ “Εαΐπες ποὺ Τγ Όποτκ 1γας Ἡπεῖβοᾶ, Πανῖπς 

, ᾿ ο μ .. » ο μας ΄ ιά 
νέγκας Ἰσαὰκ τὸν.υἱὸν- αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; 25 βλέ- 
οὔντεά 1ρββο Ἠϊ5 βοη Ὥπροηῦ ΤἨθ β]χ Ἔποα 

πεις ὅτι ἡ πίστις Ὑσυνήργει! τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν 
καεεῖ (λαῦ ΣΑα1{Ἡ τννας ποχκίπρ πν]ε]ι Ἠ18 ποχσχςς, Ἀαπά ὮὉγ 

ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη ὗ 399 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ 
Ν/ΟΣΚΒ Σα]  Ὑἵας ροτεοοιοᾶ. Απᾶ ν/α5 {υ]1Π11εἀ ἴ1θ βογῖρτιτο ὦν]η]ο 

εἴπῃ-δέ τις αὐτοῖς 

λέγουσα, ᾿Ἐπίστευσεν δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη 
ΒΑΥ5, ου 3υε]οτοᾶ 1Αυτοματα ἀοᾶ, Ἅεἀπᾶ 1έ να τεοκοπθᾶ 

αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη. 394 Ὁρᾶτε 
{ο ἨΠῖπι 1ος Απᾶ Ετ]επᾶ οἳ ἄοᾶ Τε πας οα]]θᾶ. Χο εοθ 

Στοίνυν! ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ὄνθρωπος, καὶ οὐκ ἐκ πίστεως 
τμεπ ἍτπβίὈσ νοκ ᾖἱβ ]αςυῖβοᾶ Β ΤΩΝ, Ώπὰ πού ὃν «Αη 

µόνον." 35 ὁμοίωςδὲ καὶ Ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων 
οπ]γ. Επί ἵπ 1]ςθ πιΑΏπθχ Αἶδο "Βλπαῦ “61ο "Πατ]οῦ "που Ἰρν ὄγγοτ]κα 

ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους, καὶ ἑτέρᾳ ὁὀδῷ 
αν δ]αβυ]βεᾶ, Ἠανῖπρ τεοεϊνθᾶ Το ἸπεεδθΏβΕΙΒ, Απὰ Ὦγ ΑΠΟΤΠΟΣ πο 

ἐκβαλοῦσα; 36 ὥσπερ.γὰρ τὸ σῶμα ἨἈχωρὶς πνεύματος 
Παν]ηρ ρυΐ [ἔποτα] ΕοσίἩ Έου 88 βρὶσῖς 

ΣΙΡΊΙΓΘΟΙΣΠΟΣ5, 

πο ΤῬοᾶν αρατύ ἔτοτα 

νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ α πίστις χωρὶς ὑτῶν' ἔργων νεκρά 
34εμᾶ 118, 5ο 8159 441058 ,Βρθσῖ Έχοτα πποχκ "ἀθρά 

ἐστιν. 
118, 

9 Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί.μου, εἰδότες ὅτι 
ἈΝοῦ Πλας, ΡΕΒΟΊΕΣΞ 1νο, πΙΥ Ὀτδίμτεα, Ἐποπίηπρ ἴπαί 

μεῖζον κρίµα “ληψόμεθα”' 3 πολλὰ γὰρ πταίοµεν ἅπαντες. 

Ἡ ---- δὲ 1οἳν Ττς, 
Εγοπα ΕΙΤΊΤΑΥΓ. 
ὃ θεός 1ΤΤτ; εἷς ὁ θεός ἐστιν ΑΝ. ἳ Ἱ 
γ Ρεαὰ υειεε 92 ὑμεγγοραξίυεμι, αἲ ροϊπίεᾶ ἔτι ἐ]νε 6γεείς, ΕαΙΗΤΙΥΓ. 
. Εραά νε)8ε 24 αξ α «ιμεδίῖοιν 61/1ς. 

ρτεαύος Ἱπάρταθαίῦ πο ΒΗΑ]] τεοείτε, Έος»5οίζθα 1νπο "μπαρ]θ 3μ]], 

ο--- ὧσιν ΤΤΓΑ. Ρ---τὸα. 3 ἔχη ἔργα ΟΙΗΤΤΤΑΊ. Ἅχωρὶς αρατῦ 
.-.. σου ΙΤΤτΑΥΓ. ἔσοι δείξω ττς. Ἡ-- µου ΤΤτΑΙΓ. » εἷς ἐστὶν 

5 ἀργή 19]θ ΙΗΤΤΓΑ. α συνεργεῖ Ἱποσ]ςς υπ] της. 
. Σ.---τοίνυν ΘΗΣΤΕΑΝΜΟ 

ο --- τῶν π[ττ]. ο λημψόμεθα ΙΤΤΤΑ. 



1ΑΜΕΒΘ, 
ν ἑ η ο ΄ ς έλ ) ΄ δ 4 

εἴ τις ἓν λόγῳ οὗ.πταίει. οὗτος τέλειος ἀάνηρ, δυνατὸς 
1Ε αΠγοπθ ἵπ ποχὰ βἰαπιρ]θ Ὠοί, {Βίβ οπθ [15] α Ῥοχ{εοῦ ΤΙ 8Η, αυίο . 

” . ε«. μ - ” - [ 

χαλιναγωγῆσαι καὶ ὅλον τὸ σῶμα. ὃ ὙΙδοὺϊ τῶν ἵππων 
1ο ὑχίᾶ]ο π1δο 3Ἄπποιε 11196 ὮῬοάγ. Ίο, ο 11Πθ 3ΠοΟΓβΟ8 

τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόµατα βάλλομεν «πρὸς! τὸ πείθεσθαι 
1119 1ρι{ς8 31η {πο διποιῖης πνθ ριαῦ, ᾷος 3ϱο 30ΡΏεΥγ 

αὐτοὺς ἡμῖν,' καὶ ὅλον τὸ. σῶμα.αὐτῶν µετάγοµεν. 4 ᾿Ιδοὺ 
α1γηεπα τς, Άπᾶ Ἅγγμο]θ αγμεῖτ Ὀοάγ ππε ἔατη 8Όοαῇ, Τιο, 

καὶ τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα, καὶ ὑπὸ σκληρῶν ἀνέμων' 
αἷςεο ἴπο βΗ1Ρ5, 3βο "ρτοαῦ αΡεϊΏΡ, απᾶ ὮὉὗΥ νὶο]επί πιΙηᾶΒ 

ἐλαυνόμενα, µετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου, ὅπου 
Ῥεῖηρ ἀτίνεωπ, 3Ἀτθ ἑπχηθᾶ αροαῦ ὮὗὮν Ά ΤΕΣΣ οπιρ]] χαᾶᾶςτ,  ΤΠΕΓΕΥΘΣ 
Ἶν Ἱ ς « υ -- φθύ 1 ΄ π ε/) "ν 

ἀνὶ ἡ ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος Ἰβούληται.! ὅ οὕτως καὶ 
τα Ίπιρα]5θ ΟΕ Ἠἶπα ππο µβίθΘετς 1ΑΑΥ ση]. ΤῃΏαδ Ἅαἷπο 

ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστίν, καὶ Χμεγαλαυχεῖ. Ἰδού, 
Τπθ Ἅἴοηριθ 8 Ἠ0]ο πεπιΏος 18, Φλά ὭΌὈομσῖς ρτεαί (π]πσς, Ίο, 
1 ΄ ὁ - ς ΄ «/ » ΄ . Τη κ « η. 

ὀλίγον" πῦρ ἠλίκην ὕλην ἀνάπτει' ϐ Ἀκαὶ' ἡ γλῶσσα 
α Πτι]ε Άχθ ὮἨος Ίθχρθ  ποοᾶ 1ῦ Κἰπᾶ]θΒ: Άπά ἴπθ Ίοπραο [5] 

πῦρ, ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας. Ποὔτωςὶ ἡ γλῶσσα καθίσταται 
Άτα, ἴπο Ἡποτ]ᾶ οἳ υπσ]βΏύθοπθηΏθς8, ΤῆΠι8β {πο ᾖΊἴοηριθ 18 5ο 

ε) - ’ « -” οι | κ.» ε/ κι - Ἡ 

ἐν τοῖς.μέλεσιν ἡμῶν, Ὁἡ' σπιλὀῦσα ὅλον τὸ σῶμα, καὶ φλο- 
1η ΟΥ πΙΕΠΙΌΘΓΒ, 1πο ἄεβ]οτ Γοξ] Ἅπν]ιο]ο 19119 Ῥοάσ, απᾶ βοὐῖπρ 

γίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως, καὶ Φλογιζομένη ὑπὸ τῆς 
ΟΠ Ώτο 19 6ΟΠΤΒΘ οἳ παίατθ, απά ΛῬεῖηπρ πού οη Πτο 7 

γεέννης' 7 πᾶσᾶ γὰρ φύσις θηρίων.τε καὶ πετεινῶν, ἑρπε- 
ΡΘ6ΠθΘηΏλΙΑ, Έοχ 6ΥεχΥ ΑΒρεοῖθ» Ῥοίμ οἳ Ὀθαςίς απᾶ οἱ Ὀϊτᾶς, 390Ε53οχεερίηρ 

τῶν τε καὶ ἐναλίων, δαµάζεται καὶ δεδάµασται τῇ 
Σιπῖπρς 1ροΐὮ αμᾶ {ἐΠῖπρε ο ἴπο 6θα, ᾗψ βαοθάιθά απᾶ Ὦβς Ῥεεπ βαράπεά ὮΥ 

φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ' 8 τὴν-δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς Ῥδύναται 
προοίεβ 1119 3ΡΗΤΙΑΗ ; Ῥαῦ {πο νοηπραθ πο οποθ 8 8Ρ]θ 

ἀνθρώπων δαμάσαι"' αἀκατάσχετον᾿ κακόν, μεστὴ (ἰοῦ 
10Ε ποπ ᾖἰοραράπο; [180 15] απ αππητοε[χαἰπαρ]ο ετνΙ], Σπ οἳ “ροϊβοη 

θανατηφόρου. 9 ἔν. αὐτῇ εὐλογοῦμεν Στὸν θεὸν! καὶ πατέρα, 
Σ4εαἵα- ρτιησῖηρ. Τπετοπι τα ππθ Ὀ]εββ 6ο απᾶ [πε] Ἐαίπες, 

καὶ ἐν.αὐτῇ καταρώµεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ 
Ἀπᾶ {ποτον]ύα ππε οἱΙ5Θ Ἠπεη. πππο αοοοτᾶἶπρ {ο Γὔ]ι6] 

ὁμοίωσιν θεοῦ γεγονότας' 10 ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρ- 
Ίχκθιθβς οξ 4οᾶ Ἅατο τιµᾶρ. Ὁ Οα8 ο πρ Ββ4π]θ πποαῦ]ι Ε986Β 

χεται εὐλογία καὶ κατάρα. οὗ χρή, ἀδελφοί-μου, ταῦτα 
Φοτυα Ὀ]οβεῖπρ αιιᾶ οπχδίηρ. ΑΝοῦ 5οαβΏῖῦ, 1ἨαΥ "Ρχείμτοῦ, 3μ9βο "μῖπρα 

οὕτως Ύινεσθαι. 11 µήτι ἡ πηγὴἡ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς 
της το Ῥε. 3ΤΠ9 “Ἑουπύαίη 5οαῦ 50 71818 ὅββπαθ 3ορεπίηρ 

΄ μι 3 3 . ΄ σι ΄ 2 ΄ 

βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν; 12 μὴ δύναται, ἀδελφοί 
1ΡοῦΣΡ "οτί. Ἀπεοῦ απᾶ ριτοτ 2 18418, τοίῃτου 

-”. 3} ’ - Ἁ 3» ” 8 / | ε 2 ΄ 

μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι, ἢ ἄμπελος σύκα; "οὕτως! ἴούδεμία 
ΊηΣ, 3 Ώρ-υτθρ οἸἶνοἈ Το Ῥτοᾶπσθ, ο α τίπθ Άρβρ ν η πο 

ΠΠ. 

πηγὴ ἁλυκὸν καὶ! γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. Ξ 
Σοαπίαϊῖη 18 οΡΙθ] βα] απάᾶ απεεῦ 35ο “ρτοᾶπορ 1γΓαίετ. 

19 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς 
Πο [18] π]δθ απᾶ ππᾶετβύμπᾶϊηρ ΑΙΩΟΠΡ τοι; 1θῦ Ἠϊπιβμοιουῦ ο 

ἀῑδεα; εἰ δὲ Ὀαῦ 15 (γεσᾶ καὶ 9ἱ5ο) ἙππτΑΥγ. “9 εἰς ΤΤΤΤΑ. 
5 ἀνέμων σκληρῶν 1ΤΊτΑΥΓ. Ἀ.-. ἄν (χεαᾷ πΥἩεΓθ) Τττς. 
κ μεγάλα αὐχεῖ ΗΤΤιΑ. 
π--. καὶ (γεαᾷ ἴηπο ἵοηραε Κ1άΙε8. Α Ἠτε, ὥο,) Τ. 
(τεαᾶ Ὀοία ἀεβρ) τ. Ῥ δαµάσαι δύναται ἀνθρώπων 1ΠΙΑ. 
ΕΤΤΤΑΥ. : τὸν κύριον ἴπθ 1Ἰοτά ΕΤτιΑ, | --- οὕτως ΩΤΊτΑΥΓ, 
δα]ῦ [π9ίθχ {8 αὈἱθ] αμτΊτΑΙΓ. 

560 
οὔοπάᾶ ποῦ Ίπ ποτᾶ, {πθ 
ΒΑΠΙΟ ἴΒ α Ῥργεθοῦ ΏΙΛΏ, 
απᾶ 8519 3]8ο {ο υτίᾶ]ο 
Το γγλο]ε Ῥοάγ. 3 Βθ- 
Ἠο]ᾶ, πο ρα 0. ἵτπ 
{πο ἨοχβθΒ) πιουίβα, 
{λα {ΠθΥ τΩΒΥ οΏοΥ πβ; 
Ἀπά πο ἴυπτηπ αὐοαῦ 
{Πποῖσ ν/ηο]ο Ώοᾶγ. 4 Βε- 
Ἰο]ά αἶβο 11ο εἩίρα, 
νιη]ολ ἴπουρια {λεν 
8Ο ρτοβῖ, απὰ ατγε ἁτι- 
ΥοΟπ ΟΕ Πεχορ ὙγΙπᾶβ, γεῦ 
3Υ9 {Ἠεγ τπτηθὰ αΌοαῦ 
σι 8 νετ πια] 
Ἠεῖπα, ὙΠΠΙΤΠΘΓΒΟΕΤΟΕΣ 
'Ἠθ ΡοΥεΥΒοΟΣ Πίθίὴη, 
Ὁ Έπτεηπ 8ο Τμθ {οπραθ 
18 α ΠΕἴ]ο πΙΘΠ106Σ, απᾶ 
ῬοβείοίἩὮ ρτεδῦ {πϊπρβ. 
Έεπο]ᾶ, Ἠοι ρτοαί 
πηαίθοτ α ἨΠτθιιο Άτο 
Χπά]είἩ Ι 6 Απᾶ ἴ]ο 

'ποηβαιθ ἵὃ α Βτθ, 8 
πποτ]ά οἳ ἀπ]αυϊΐγ: 5ο 
18 119 {οηπραθ αποπς 
ΟΝΣ ΠπιεπΙΡΟΓΒ, ἐπαῦ Τὰ 
ἀεβ]οῦἩ πο πΊηο]θ 
Ῥοᾶγ, απᾶ Βεἰίείῃ οτ 
Άχο ἴἨθ οοπχβθ οξ ηα- 
νπτα; απά 16 ἷ5 εεί Όπ 
Άτο οἳ Ἠε]]. 7 Έοχ 6Υ6ςγ. 
Ἐϊπά οἳ Ὠθβδίβ, απᾶ ος 
ΤἱΓᾷΒ, απᾷ οἳ φεγρεΏίΒ, 
Απᾶ οὗ ΌἨϊπρα 1η {1θ 
ΕθΔ, 8 {ατηθοᾶ, απά 
ἹαῦἩ Ἓθεη {ππιεὰ οἕξ 
πηκπ] πᾶ: 8 Ῥαί ἴπθ 
Ἰοηραθ Ο8ΒΏπ Ὦηο ΤΠΙΑΠ 
ὕθταε ; ἴί ἴδ απ ππτΌ]γ 
ετἰ], Ξα11 οἱ ἀθαᾶ]ν ροἱ- 
ΒΟΗ. 9 Τπετοπη{] Ώ]εες 
πιο ο, ετεπ {19 Ἐα- 
1Ποας; απᾶ ἰπετοπήία 
61166 ΊΘΟΙΩΘΕΗ, πλΠῖσοιι 
Άτο πιβᾶθ αξίρΥ {με αἷ- 
πηϊΗ(αᾶεοξοᾶ. 10Οπ6 
ΟΕ 0Ἠο βαππετηοπΏἩ Ῥχο- 
ορθᾶθίῖι Ῥ]ερεῖπρ απᾶ 
ουτείηᾳ. ἸΜγ Ὀτείητεα, 
άλεεο {Π]πρς οπρΏί ποῦ 
8ο ο 6, 1] Ὠούι α 
Σουπ{β]η 5επὰ ΣοτίἩ ϱἲ 
1Ἠθ ΒΑΊΠΘ Ῥ]ασο βπ/οοῦ 
πυαίε απᾶ ὮὨὈϊτοτ2 
12 Οβη πο Αρ ἰτοῬ, 
ΧΩΥ ἍῬΓΘίΠτεῦ, ὮΌῬθαςχ 
οἸϊνο Ῥετγίεβ  εἴί]ος Α 
νίπο, Αρ8ζ Βο’ οαπ πο 
ΣουπζβΙη ΤῬοίἩ γὶε]ά 
Βα]6 ττβίος απά {τοξΏ. 

19 πιο ἐν α νο 
ΤΙΑΊ απᾶ οπἀπεά πα 
Ἐτιογγ]εᾶρθ ΑπποΏΡΤοα2 

{ημιν αὐτούς Α. 
1 βούλεται σνι]]ς τητ. 

1 ἡλίκον δεγαῖιι ου ϱτεαῖῦ (6οπιε ἐγαπε]αίε Ώονυ 5παα]1) τττεατν. 
ἃ-- οὕτως ΕΤΊτΑΥΓ. 

4 ἀκατάστατον 8Π Ιπβοι{]θά 
τ οὔτε ἆλυκον ηθίθ]θς 

ο καὶ 



590 
1θί Ἠΐπα «που ου οἳ α 
Ρβοοᾷ «οπτογββθίοη Πῖ6 
Ὅνοσ]κς ΙΓ παοε]κησας 
ος πἰδάοπι, 14 Βνϊ τε 
ο Ἠατο δἱ0ΐ{οχ οπνσίηρ 
Απᾶ απο Ἰτπ γουχ 
ἨεβχῖΒ, Ρ]οχγ ποῦ, απά 
1196 ποίῦ αραἰηπδῦ ἴπε 
ΤτυίἩμ. 15 ΤΗΙ8 τβᾶοπα 
ἀεβοσπάοίἃ ποῦ Ίτοπι 
Άθοτε, Ρας τς οατί]- 
1Ψ, 5επεια], ἄονί]ῖνη. 
16 Έοτ μετα επνσίπᾳ 
Άπᾶ κφὐτίᾷο ἴ8, (Ἠετο 185 
σοΏ{ΗβΙΟΠ απᾶ ϱΘΤΟ6ΤΥ 
ενί] πνοχ]ς, 17 Βυΐ ἴπο 
πι]βάοπα Ὅλαῦ 18 ἔτοπι 
Άρονο 5 Αχβῦ Ῥ4τ6, 
Τμεπ ρθαοεβΡ]ο, ρεπί]ο, 
απᾶ 6857 ἴο Ῥο Ιπίτεπί- 
εᾶ, Εα]] οἳ ταθχογ απᾶ 
Ροοᾶ Σταϊϐβ, πλ λοαῦ 
ΡΑχ ΜΗ σ, απᾶ νι Ἡ- 
ου{Ἀγροοχίβγ. 18 Απά 
τηο Εταῖδ οἳ τίρΏίθοις- 
Ὠθββ 8 8ούΏ Ίπ Ῥεασο οξ 
Ίπεπα {παῦ ππς]κο ρεαοσθ. 
ΙΥ. Έτοπα πΊεπσθ 6ΟΠιθ 
ΥΤΑΥ8 αλπᾶ Αρηύϊηρς α- 
πηοηρ το 2 σοπιθ {6 
τοῦ Ἠθπος, έυεποξγοιτ 
1αςΐς ἐπαῦ σαχ ἵπ τουσ 
πηθπρεχς 2 2 Τε Ἰαςῇ, 
Πᾷ Ἠατο ποῦ: ο ΠΠ, 
Ἀπᾶ ἀεδίτο {9ματο, απᾶ 
ολπποῦ οῬίαϊπ: }θ 
ΛΡΏῦ απᾶ Ταχ, γεῦ Ὑθ 
ὭΏατνο ποῦ, Ώ6οβαβθ 7ο 
βα]ς ποῦ, ὃ Ὑ9 αβ]ς, απᾶ 
χεσρεῖτο ποῦ, Ῥεσβαβε 7ο 
Ά ΦΚ ΑΠΙΙΕΒ, Όλαῦ γθΙΙΘΥ 
σοΏ5πταθ ἓέ προπ γοισ 
1845. 4 Ὑ9 αἀι]ίθΓθγβ 
βΏά αἄμ]{6χθβςος, Ιπποπ 
σο ποῦ επαῦ ἴπα Ξε]οπιᾶ- 
ΞΠ1ρ οξ {με πποτ]ά 15 
θωπιῦν τυΙἩ οᾶ 2 
ἩΓΗΟΒΟΕΥΕΣ {Ἡοτεξοτθ 
σπ]] Ῥο α Μτὶεπᾶ οἳ 
1Ἡθ ποχ]ᾶ Ἱ ᾖἴ]μο 
ΕΠΘΠΙΥ οἳ ο, 5 Ῥο 
πο ἵπ]π] ἴπαῦ Τπο 
εοτϊρύατο 581 0μ ἵπ να], 
Τπο αρϊπ]ῦ Ὅπαῦ ἄππο]]- 
οί 1π τας Ἰαςθείῃ ἴο 
επτγὸ 6 Βαῇ Ἡο ρ]νείη. 
ΙΩΟΣΘ ρταοθ, ΊΓΠΕΤΘΕΟΤΘ 
Ὦο 5α1ία, ἄοᾶ τοδϊς{είΏ. 
119 Ῥχοιᾶ, ὍΌαξ ρὶνειμ 
ΕΤΑςθ απῇΏοΊποΠαπιρ]ο, 
7. Βυιηπταϊῦν γοπτβεΙγεΒ 
'Ποτοαξοτε Μο ἄοά, Ἐε- 
βἶδὺ {πο ἀθν]], απᾶ Ὦθ 
ππΙ]] 38606 τοπ Το, 
8 Όταπ πίρῃ 1ο ο, 
Άχιᾶ Ὦε σν1]] ἄτανν η]σῃ 
Ίο γοι. ΟΙεαπβο {ος 
ἨαβΠᾶβ, ΨΕΒΙΠΠΘΤΡ; απᾶ 
Ῥατίςν ψοιγ Ῥοβτίς, σᾶ 
ἀονρ]θ πα]ηᾶρᾶ. 9 ο 
βΠ]οῦεᾶ, απᾶ ΠΙΟΙΓΠ, 
Βπᾶ Ἴθθρ: 1Ιοῦ τους 

ΙΤΑΚΩΒΟΣ. 1Π1,1Υ. 

καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πρᾳῦτητι σοφίας. 14 εἰ δὲ 
Ροοᾶ οοπᾶιιοῦ Ἠ18 ποσΚΒ 1π ταςεκΏρ5ς οἳ πσᾷοπ; του 4 

ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ.καρδίᾳ.ὑμῶν, μὴ κατα- 
Ἀοπια]αθίοα Τ18ΐογ τε Ἠανεα απᾶ οοπ{επ{ίοἩ ἴπ. γοις Ἠθασί, ποῦ .ᾷο 

καυχᾶσθε Ὑκαὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας.ὶ 15 Οὐὖκ ἔστιρ 
Ῥο8δῦ νο μή απᾶ 119 ἈΑραϊπβί ἴπο τὸ Αντή Ἡ 3Νοῦ 318 

αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχοµένη, ο Ι ἐπίγειος, ψυ- 
αμΠῖ8 πο γ]βάοπι Έγοπα πΏοτο οσα ή ἄοπα, θατίἩ]σ, πα- 

χική, δαιµονιώδης. 16 ὕπου-γὰρ ζῆλος καὶ ; ἐριθεία ἐκεῖ 
νατα], ἀετ]]15Ηῃ, Έος φ/πετο θΠ]Α{1οη θπᾶ ορ νελεαὶ [ατα], ἔποτθ. 

ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 17 ἡ.δὲ ἄνωθεν 
[19] οσοπαιπιοβῖοη απᾶ ώάα οτί] ΜΠ1πΡ, Ῥαϊ ἴμο 3ΐτοπι “ἌἍροτθ 

σοφία πρῶτον μὲν ή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικήςσν' 
απφῖκᾶοπα. δβτοί 5ρυτο 318, Ἴπθη Ῥεασεξα], Ρεπί]ο, 

εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος Ἱκαὶ" 
σ1Ιάΐας, Σα] οΕπιεχογ απᾶ οἳ "Εγαϊ{Β Εοοᾶ, παροσα θπά 

ἀνυπόκριτος. 18 καρπὸς.δὲ Στῆς! δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπεί- 
ππβοϊρπθᾶ. Βατ Γ1Ἡ9] ἐταῖῦ ος τἰρΏίθοιβηεΒΒ 1ῃπ Ῥθ8οθ 18 

ρεται τοῖς Ἅµποιοῦσιν εἰρήνην. 4 Ἰόθε πόλεμοι καὶ } 
ΒΟΥΏ 12ΟΥ ἴποσο ὑλαῦ τα] Ῥοποθ. Ὕποποε Γοοπιθ] πβτβ απᾶ 

µάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν.ὑμῶν. 
Ἀρηύίπρβ απιοηπρ παθή {15 10] ποῖῦ {πθρμσθ, Ετοπη 

, τῶν στρατευοµένων ἐν τοῖς.μέλεσιν ὑμῶν; 3 ἐπιθυμεῖτε, καὶ 
πυΏῖοῃ πας 1π ους ΠΙΘΠΙΏΟΣΒ 2 Χο ορ ίσοι απᾶὰ 

οὐκ. ἔχετε φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ-δύνασθε ἐπιτυχεῖν. 

ουχ Ῥ]οαξιιχας, 

Ίατε ποῦ ; σε ΚΙ] απᾶ ατο επΙαΙοΒ, απᾶ απο ποῖ η] {ο ουταῖἩ; 

µάχεσθε καὶ πολεμεῖτε, Ζοῦκ.ἔχετε δε! διὰ τὸ μὴ. αἰτεῖσθαι 
γο Αρπ απᾶ πας, 3γο 'Ἅατο “ποῦ 3ραῦ ΤῬεοβ5θ Ἀρο]ς 

ὑμᾶς" 8 αἰτεῖτε, καὶ οὐ. λαμθάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε ἵνα 
α1γοα. Χο αξ]ς, απᾶ χοοεῖτο ποῦ, Ὅεσβμβο οπῖ]]σ γεαςδκ, ᾖἰπαῦ 

ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε 4 ὑΜοιχοὶ καὶὶ µοιχα- 
1π γοτσ Ρ]εββΙτ6Β 7ο πιβΥ πρεπᾶ Π16]. Αάἀπ]{ετεχθ απᾶ αἀμ]τθ- 

λίδες, οὐκ.οἴδατε ὅτι ἡ Φιλία τοῦ κόσμου, ἔχθρα «τοῦ 
68868, ΧἘΠΟΠ γε ποῦ 1λαί ἴπο Ετιεπᾶεμῖρ οξἑ ἴἹθ ποτά εππιαόγ Επιση 

θεοῦ ἐστιν»! ὃς ἀἂνὶ οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, 
ᾳοᾶ 189 ΊΗΟΡΟΕΥΕΣ ἴΠεχοίοχο Ὦθ πι ὅαα 8 Στὶοπᾶ Το Ὦο οἳ ἴπο οτι 

ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται. ὅ ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ 
ΒΏ ΘΠΕΠΙΥ ΟΕ ἄοᾶ 15 οοπβ1μα{εᾶ, 

φὴ λέγει; πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ 
ὕατθ 5ΡοβκΑ2 πι ΕΠΥΥ ᾖἆοθθ-Ίοπρ 11ο Ἀρρϊτις πη]πῖοἩ νοο]ςαρ[Ηἰς]ασοᾶὰ 

ἐν ἡμῖν τ ϐ -.. «δὲ δίδωσιν χάριν’ διὸ λέγει, Ὁ θεὸς 
ἵπ ᾖυβδ 6 ρτεαίοτ 'Ἠ93ρϊγθ6 Ρτῃσθ, ΠΙΙΘΤΘΕΟΤΘ Ἡρ 5975, αοά 

ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς.δὲ δίδωσιν χάριν. 
[3Ἡθ]  5ρτοιᾶ αεείς 3μΙπαβο]ξ ερ Ῥαΐ το [116] 1οπ1σ Ἶε ρῖτες ριπος, 

7 Ὑποτάγητε οὖν τῷ θεῷ. ἀντίστητε Ἡ τῷ διαβόλῳ, καὶ 
Βαθ]εοῦ γουχςε]νες ὑπεχείοτε ᾖἴοαοά, Ἐεεῖςί 1π9 ἀετ]], απά 

φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν" . 8 ἐγγίσατε τῷ θεῷ, καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν. 
Ἡθ π]] 89ο Ίτοπι το. Ὅταιν πθας «1ο ο, πᾶ Ἠθ ΠΠ] ἀταπγπεαχ ἴοτοι, 

καθαρίσατε χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, 
Ἠατε ο«]εαπκεᾶ [σοατ] Παπᾶς, ΘΙΠΠΘΙΒ, απᾶ Ἠατο ρυτίβεᾶ [σοασ] Ἠθανί», 

δίψυχοι. 9Ὁ ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε ἱκαὶ! κλαύσατε. 
σθ ἀουρ]ε πι]πᾶρᾶ, Ἠο πτείολεᾶ, Ἀπᾶ  πουτη, βπᾶ πνεερ. 

γρα- 
Ος (πίπ]κτο ἴπιαῦ η ναῖη πι. εοτίρ- 

Γκατφκησεν' 

α τῆς ἀληθείας καὶ 
7 -- πόθεν π: ΏεποςῬ ΙΤΤΤΑΥΓ. 
ΕΠΤΕΑΝΓ 3 2οὔπ ἀπ]ίθτεβ5ες Το ]ιαΐ ργεσεᾶεν π. 

: Τεαῖ. Ἔεο. απῶ 
(οθείσί) ΕΤΤΤΑ., 

5 ἀλλὰ ΤΊς. 
Σ -- καὶ απᾶ Ἡ, 

Ὁ --- καὶ ΕΤΊτΑ. α--- τῆς ΕΙΤΊΣΑΝΓ. 
8 --- δέ ΑΠΤΤΙΑ. ὃ ---Μοιχοὶ καὶ 

5 ἐστὶν τῷ θεῴ 15 ψὶῖη 6ος τ. κ ἐὰν ΙΤ. 
{κατώκισεν Ὡς πηθᾶθ ἴο ἀπτθι] πτιὰ, ἨΒ--απ.  -- δὲ Όαν 

ψεύδεσθε τ. 

ΤΑ. 

1 καὶ Ἐ. 



) ΑΜΕ ΟΘ. 

ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος µεταστραφήτω, καὶ  ἡ:χαρὰ εἰς 
Ἅγοιγ Ἱφυμλπιος “ο Ὀπαοατπῖτιας α]19ἱ Ῥο ἰατηθᾶ, απά ᾖ[ψουτ] 1ο {ο 

κατήφειαν. 10 ταπεινώθητε ἐνώπιον Υτοῦ! κυρίου, καὶ ὑψώ- 
απά ο πΗ] 

1Υ. ν. 

πεατίπθἝς, Ἐππαιβ]θ γοαχβΘΙΥθΒ ΤῬεξοτθ «πθ Ἰοτᾶ, 

σει ὑμᾶς. 
θχα]ῦ τοα, : 

- 5 ”. . 

11 Μἡ.καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί ὁ καταλαλῶν 
Βροβ]ς ποῦ αραϊπβέ ΟΠ6 ΑΠΟΙΗΘΣ, ἍὨχθίμχοΠ, ἍἩἨθ ἴλΠαῦ 5ρθαΚα αραϊἰπαί 

ἀδελφσῦ, Ἰκαὶὶ κρίνων τὸν.ἀδελφὸν.αὐτοῦ, καταλαλεῖ 
Ππβ] Ῥτοίπες, απᾶ ᾖπάρες Ἠ18 Ὀτοίχες, ΒΡΘΑΚΕ Αρα]ηβί [119] 

νόµου, καὶ κρίνει  νόμον' εἰδὲ  νόμον κρίνις, οὐκ 
Ίανη, Ἀπᾶ ᾖτπᾶρεβ [πο] Ίατγ. Ῥαΐ 1119] Ίαν ποια αάρεςί, 3ποῦ 

εἶ  ποιητὴς νόµου, ἀλλὰ κριτής. 12 εἷς ἐστιν ὁ νοµο- 
αέλοα “ατὸ Ἀ ἄοθτ οἱ [ἴΠ6]]απ, Ἀπὸ α ]πᾶρο. Όπο Ἱ Ἅᾖ1ἴπθ - 

θέτηςῖ, ὁ δυνάµενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι' σὺ Ἁτίς εἶ οὓς 
Εΐνα ὙπΠο ᾖδββίθ ἵοβ8το απᾶ (ο ἀθείτο: Σποα 11ο Δατὸ πο 

κρίνεις! τὸν Εξτερον!-, 
1αᾶροθῦ 1πθ οἴπογρ 

19 ”Αγε νῦν οἱ λέγοντες, Σήµερον καὶ" αὔριον "πορευ- 
ο το ποπ, 79 πἩο 5.7, Το-ᾶρ  Ἅαπᾶ ἍὮΤΟ-ΠΙΟΤΟΙΥ ἍἨθ ΠΙΒΥ 

σώμεθα" εἰς τήνδε.τὴν-πόλιν, καὶ "ποιῄσωμενὶ ἐκεῖ ἐνιαυτὸν 
Ρο 1Πίο βποἩ α οἵν - απᾶ ΙΠΑΥ προπᾶ ἴπατο "γθας 

ενα! καὶ Ἱἐμπορευσώμεθα;! καὶ κερδήσωμενἹ 14 οἵτινες οὐκ 
10Πθ απᾶ ΤΑΑΥ ἰταβῖο, Ἀπᾶ ΤΙΒΥ πιαΚθ ραῖπ, Ὑθ Ίο "ποῦ 

ἐπίστασθε Στὸϊ τῆς αὔριον' ποίαγὰρὶ η .ζωὴ-ὑμῶν; 
1κΏονΓ σ]ιαῦ ΟΠ ἴπθ πποχτου [πά]] Ῥθ], (ος πρ [15] ουσ 11195 

ἀτμὶς "γάρὶ ἐστιν! ἡ πρὸς ὀλίγον φαινοµένη, ἔπειτα 
Α. ταροαις οτε 1 18, Ὁ]ΏϊοἩἃ ΣΟΥ 8 10019 [πε] αββθασΒ, μοι. 
υδοι , ας . ῃ ” ῃ : γην ε ο 
δὲ’ ἀφανιζομένη" 15 ἀντὶ τοῦ λέγειν. ὑμᾶς, Εὰν ὁ κύριος 

ααπᾶ  ἀἱβΑΡΡΕΠΤΕ) ἀπαίθπά οἳ τοις βαγίπρ, 1 ἴπο τὰ 

θελήσῃ, καὶ «ζήσωμεν;ὶ καὶ ἀποισωμενὶ τοῦτο ἣ ἐκεῖνο. 
αλοπ]ά ππΙ]] απᾶ πο βποπ]ᾷ 11νο, αἶ5ο 3γθ ΤΙΒΥ ἂο τπὶς ος ᾖἴλαι, 

16 νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς «ἀλαζονείαις! ὑμῶν πᾶσα καύχη- 
Ῥιῦποιυ γογοβδῦ ᾖἹπ σοιχ τοπη(ιηρα: 8] Βοβείῖηρ 

17 εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν, σις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. 
1βΠΟΤ ον] 1. Το Παπα] Κποπῄπρ ΠΘΓΘΕΟΣΘ ροοᾶ το ἄο, 

καὶ μὴ ποιοῦντι ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν. 
Απᾶ ποῦ ἁἀοῖπρ ᾖΠ{], Ὀτ το Ἠΐτα ᾖῦ 18.: 

6 "Αγε νῦν οἱ.πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζανπες ἐπὶ ταῖς 
ο ἱο ποτ, [(ο] τ1οἩ, πεθρ, ποπ] πρ 0ΥΘΣ 

͵ ΄ ” ” - 

ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις. 2 ὁ πλοῦτος 
3ΤΩ]βετίοΒ αγοας ἍΊπαῦ [το] οοπιῖηρ προπ [οι]. 3Ἠ1ο]θβ 

ὑμῶν σέσηπεν, καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν' 
1γοπς ἍἈἨβτοτοῦῦθᾶ, απά Ψοτςσ ραχπιθη(Β πιοῦ]-εβύεπ Ίανθ Ῥεσοπιθ, 

5 ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ.ἰὸς αὐτῶν 
οτχ ρο]ά Απᾶ Εἶπος ἍἨββ Ώθεή εΒἴΘΏ ΑΠΤΑΥ, απᾶ 1παῖτ οβπκος 

εἰς μαρτύριον ὑμῖν ᾖἔσται, καὶ φάγεται τὰς.σάρκας ὑμῶν ὡς 

σοι 
Ἱααρλίος Ὦθ {πγποᾶ ἴο 
ΧΙΟΙΧΠΙΠΡ, Επάὰ γοιγ 
1ο ἵο Ἠθανίπθββ, 
10 Ἠαπιρ]ο γοιχβο]νεβ 
1η ἴπο αἱρΏί οἱ /ἴμθ 
πιοτᾶ, θπᾶ ο ελα]] 48 
γοα πρ, 

1] ΒροβΚ ποί οτ]] οπθ 
οἳ αποἰµοτ, Ὀχείμτεμ. 
Ἡσονιμαῦ βροακοίη οτί] 
οἳ ή Ὀτοῖμεσ, απᾶ 
Ππᾶρείμ ΠϊΦ Ῥχοίπες, 
ΒροβκοίἩ οτ!] οἱ (πα 
Ίαν, απᾶ ἠπᾶρεία ἴπα 
Ίαν: Ῥαῦ ἰξ που 1αάρθ 
119 Ίαπ, ἴλοι ατο πο 
8 ἆοοεχ οἳ {π9 Ίαν, Ρας 
3 Ἰπάρο, 12 Τπετο 18 
09Π6 ]ΠΡΊΥΟΣ, πο 18 
Α0]θ Το Ββγο απᾶ ἴο 
ἀθΒίΧΟΥ: Ίππο ατύ ἵποα 
ἐλαῦ ]αάροβυ αποίμες2 

186ο/ο ποπ, γοἰλας 
Β8Υ, Το ἆπγ ος ἴο πἹος- 
χο’ πο πῖ]] ρο Ιπίο 
Βπο]ι ϱ οἵῦγ, οπά οοἩ- 
ὀΊπαο Ίπετθα Υθα8Σ, απᾶ 
αν απᾶ ἡμΕθ]], απᾶ 
βοῦ ραῖη: 14 π/πετθβς 
Ψο ἈΚποπ 'ποῦ νλαίῖ 
θλαῖ ἴε οἩ 1πθ ΤΠΟΓ- 
πούψ. Εος π]Ἡαῦ 17ος 
1492 Τύ 18 6Υοπ ϱ τι- 
Ῥοις, ἐπαῦ αρροθβτοία 
ος 8 Ἠτί]ο παρ, ϱπιά 

{ποπ ταπἱρηθίἩ απΓΑτ. 
15 Ἐοτ ἴΠΒδέ το οιρἠε 
ο ΒΑΥ, ΙΕ ἴπο Τιοχά 
σπὶ]], πο 81811 11ν6, απᾶ 
ο 9μ18, ος ὑλαῦ, 16 Βα5 
πιοῦ’ 79 το]οῖοθ 1π γοιςσς 
Ῥοββύΐηρε: α]] 5ποἩ χο- 
Ἱοϊοίπῃ 15οτ!1].17 Τ]νεσθ- 
Έοτθ Το Ἠϊπα ἑλαί Κηοὺν- 
Θἱ] {ο ἄο ροοᾶ, απᾶ 
:ἀοθῦλμ «ξ ποῦ, ἴο Ἀἶτα 16 
18 επ. 

Ύ. ἄο Ίο ποπ, γε 
τῖοἨ ΤαεΏ, περ αηά 
Ποπ] ξοσ γοιττη]εετ]θ8 
{Εαῦ εΏβ]] οοπ1θ προς 
φομ. 2 Το τ1ἨΘ5 Α1Θ 
σοτγαρίθᾶ, απά τοις 
Ραγπιθηΐῦ” 3πθ ταοῖ]- 
εαίεπ,. ὃ πὙοις ρο]ά 
Ἀπᾶ 5ἴ]νος ἱβοβπκεγθά 
Λπᾶ ἴπο ταςί οἳ ἴλεπα 
ΡΒΗΑΙ] Ὦο α πΙίπθβςβ α- 
ραϊπεῦ τοι, απᾶ ϱ]α]] 
εαῦ τοῖς Άοςη α8 ἶὸσ 

ος Ά θβίτποπγ αραἰπεῦ τοα ΒΠΑ]1 Ῥθ, οπά εἰα]] εαῦ Σουχ Πες 38 πεχθ χο. Ὑοθ Ἰανθ 
ως ἐθ' ΄ ελ 3 , Ξ ερ) 2 « 1 .Ἡεβρεᾶ ΤΤΘΑΒΙΤΟΘ ᾖἵο- 

πὺρ᾽ ἐθησαυρίσατε ἓν ἐσχάταις ἡμέραις. 4 ἰδού, ὁ μισθὸς  ροῦπα {ο ἴπο Ἰδβῦ 
ῶτο. Χο ἱτεββατεὰ πρ Ιπ[ίΠθ] Ἰδεί 478. 1ο, πο Ἠϊτο Ἅἀα78. 4 Βεμο]ά, ἴπο 

Κ--- τοῦ (γεαᾶ [16]) επΊτΑ. 1ήοςχ 1ΤΤτΑ. τα -- καὶ κριτής 9ηΏᾶ Ἰμάρο, ΑΡΤΑ. 
8 -- δὲ Ὀυῦ (νο) ΑΠΤΤΤΑ. «9 ὁ Νρίνων ΙΤΊΤΑ. 
4 ἡ ΟΥ ΕΙΤττ. Σ πορευσόµεθα Ὑτθ π]]] ρο ΕΙΤΊτΑΥ. 
ε-- ἕνα (/εαᾷ 3 ΥθΑΣ) υτττ. 7 ἐμπορευσόμεθα ψῖ] (γαβῖο ΕΙττατγ. 
τηλ]κο ρ8ῖΏ ΕΙΊςΑΥΥ. Στὰτ, 7 [γὰρ] ττ. γάρ. 
υ καὶ ΌΤΊτα --- δὲ Ὑγ. ο ζήσομεν πο 5Ώς]] 1πο τττΑΥ’. 
ΕΙΤΊΤΤΑΤΓ. 9 ἁλαέονιαις τ. 

Ἄ.Ρ πλησίον (τεαά [ην] πεϊρηΌοιγ) 1τττΑ. 
: ποιῄσοµεν Ὁπι]] βρεηΏά ΕΠΤΑΝΓ. 

π κερδήσοµεν νη]] 
5 ἐστε 79 8Τθ ΙΤΤιΙΑΙΥ. 

ἆ ποιήσοµεν Ίπο 5Πα]ἱ ἆο 



60ο ΙΑΚΩΒΟΣ: τ' 
Ἠΐτο οἳ ἴ]θ Ίαροπτοι ὧν ὁ ω ο ή ἁ ῤ Πρ ατα αι τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς.χώρας.ὑμῶν, ὁ [άπεστερη- 
Ὃ πα πας οἱ {16 ἹΟΓΊΠΙΘΑ πὍ]Ἡο ἍἈἨπττεβίθά Ψοις Βο]ᾶς, π]ο]ι να 

΄ ο} Σε - ” 

οἱ οι Χορύ Όλος υσ μένος, ἀφ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς 
οτι οἳ {μοπι π]]οα ΚθΡΙ Όλο Ὦν Ἅὅσοα, οξίον οπ6, απᾶ ἴπο οτίθα οἳ ἴποπθ Ίο χεαρεᾶ, ἍἈἹπίο 

Άανο τολροὰ ατο ον. Τὰ ὦτα κυρίου Σαβαὼθ ξεἰσεληλύθασιν.ὶ ὅ ἐτρυφήσατε 
το ρα αἲ αρυιοὺν ο οπτα ΟΕ [εμο] Ἰοχᾶ ο Ἠοι Ἀατο οπἰατοᾶ. Σο Ηγοά ἵτ Ιπάπ]βοποφ 
ὅ Σο Ίατο Ἰτοὰ ἵα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐσπαταλήσατε. ἐθρέψατε τὰς.καρδίας ὑμῶν 
μις ανα, ν Ἄροπ ἴπο θαΓί11, απᾶ Ἰϊνοά Ίπ ϱο]{-ρτα ή Βοα/]οπ; 79 ποπτὶη]θά γοτς Ἠθατῖα 

. ε ” ᾱ τὰ Άατο πουσαμοὰ 7ος Ἀώς' ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. 6 κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δί- 
σος Ὁ πο Ἴμγο 3 ἵπ ν αι ο .οεκρα Ὃν η 79 οοπἀρπιποᾶ, 79 Κἰεὰ, τμο 

σοπάρπαπεά απᾶ ΚΙεά Καιον᾿ ουὐκ.άαντιτασσεται υμι}. 6 

Όλο ἡπςί; απᾶ πο ού που: 9 ἆοθα ποῦ τεβῖα Το. 
ϊ Ἱἡ ΄ αλ ΄ τε ” ΄ ω 

ο ος. 7 Μακαο ο ήσαπε οὖν, ἀδελφοί, ἕὼς τῆς παρουσίας τοῦ - 
ο νωα 9 Ῥλ{]οπῦ Ἰπεχείοχο, Ὀχοίῆχοα, ΑΠ {πο οοπαῖπσ ο 11ο 
{πο σοπιῖπρ οΕἴ]ποθ Τιοχᾶ. κυρίου ἰδού. ὁ γεωργὸ ἔκδε ὃ ἥ ν ὃ ἤ . : » ὁ γεωργὸς ἐἔκδεχεται τὸν τίµιον καρπὸν τῆς 
ο καα τι πας Τοτᾶ. 10, πρ Ἡαεὔαπάπιαι  απαὶ Ἅᾖ{Πθ Ἠχθοσῖοτβ ον ο ἱµ9 
Ῥτεοῖοις Σταϊό ο Ίο γῆς, μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἕως ἂνὶ λάβρ Σὐετὰν! Σπρώ- 
θατύἩ, απᾶ Ἡδ 6 οατί]ὰ, ΤῬείηρ ραθπί ! ῆ 1 ἱ ϱ) «αν εατ- πρωτα μι να ας ἵΝ, Ῥοΐπρ ραϊθπίε 4ος Ἱ παπί] 19 τοοθίτο [Πθ] “σαῖα ΘΒΣ. 

. 9 μ ” ” 9 « -” ΄ ἃ 

ϱ τοσοῖτθ ἴἨο εαν ἐμονὶ καὶ ὄψι ον 8 µακροθυµήσατε καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε 
ο αμα νε ὃς αν να. πηραν 
Ῥ]]άν σουχ Ἠεατίό: ζοχ Τὰς.Κκαρδίας ὑμῶν, ὅτι 'ἡ παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν. 
Ὃ πα . ο απο Ψους Ἠθαχῦς, Ῥεοβπεθ{Ἡθ οοπαίπ ΟΕ ἴἨἩθ ἍΤοτᾶ ΤἨββάσασιπθας, 

Οἱ ελ. 6 1 , ’ 

9 ἄτιᾶρο ποῖ οπο α- 9 Μἠ.στενάζετε Ἰκατ'΄ ἀλλήλων, ἀδελφοίὶ ἵνα μὴ "κατακρι- 
ον πα ῶχθ- ἄτοαη ποῦ Ἀραϊπςαῦ ϱ9Π6 Αποΐ]οχ, ὮὨσθίμτοῃπ, Ίἴπαῦ-ποῦ ᾖ1γο 3.0 σοπ- 

{πι, Ἰε5ῦ το σοήπ- ῃ» ο ος - 
βοπιπεᾶς ῥο]ο]ᾶ, Όιο θῆτε"Ἱ ἰδού, κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 10 Ὑπό- 
Σμάρο πια εν εοκα ἀεπιποᾶ, Το, Π19] ]πᾶρο Ὦοθίοστο πο ἄοος Εἴαπάς, [85] θποσ- 

6 49ΟΥ, Άκθ, ΤΟΥ ΄ μ , Ε , ” 
Ῥχείλτον, ἐιορτορμοία, δειγµα λάβετε ὑτῆς κακοπαθείας, ἀδελφοί-μου;" καὶ τῆς 
ος Ῥανθ ο» 1π «ΑΠΙΡΙθ Σία] αχοΕ 3πυβοτῖηρ “ον]], ΄παγ τοίμτοῦ, 'απᾶ 

ον μα εκααρὶς οξνας µακροθυµίας, τοὺς προφήτας οἳ ἐλάλησαν 5 τῷ ὀνόματι κυ- 
Σετῖπρ αββΙοῦΙοΏ, απιᾶ 50Ε “ραϊ]επος, 119 Ῥτορβείϐ ὙἩο ΒΡΟΙΘ 1Π 1Πθ Ὥδταο οΕ[{Πο] 

Φιρ  πρπορ ο μρς ρίου. 11 ἰδού, µακαρίζοµεν τοὺς Ἀὑπομένοντας.ὶ τὴν ὑπο- 
ἨβΡΡΥ π]Ἡίομ οπάπτο, ,Ποτᾶ. Ίο, Ὑθ οβ]] ]θαβθᾶ ἴλοβθ πο ΟπάἼθ, - ᾖΤπθ Ἅϱη- 

Ὃ ος ποατᾶ οἵ Όλο μονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος κυρίου Τεΐδετει ὅτι 
Ἠανο «6η ἴ]ο οπὰ οἳ 4πχΑπορ οἱ {οῦ σε Ίατο Ῥεατᾶ 08, απᾶ πο επᾶ οἙ [116] Τιοτᾶ γθ βατ; Εἰαε 
άπο Τιοτά; "Ὅμαῦ ἴπο , ό η ὁ ν ὶ οἰκτί ὗ σερ τες πο πολύσπλαγχνός ἔστιν ὁ κύριος καὶ οἰκτίρμων. 19 Πρὸ 
απᾶ οἳ {οπᾶοτ ΤΠΘΓΟΥ. -.- νεπᾶες Ρίι : . 119 θε : Απ οσο ο) ν τνασος 

12Βαξαρογοα]]ἨμΊπρε, πάντων δε, ἀδελφοί.μου, μὴ-ὀμνύετε, µήτε τὸν οὐρανόν, 
ταν Ὁτοίῃτοπ, ΒΠθὰτ 5ρ]] «,Ἠῖηρα αμαῖ πι Ώσθίμτο,  ἍἈπθατποῦ, πεϊεμες [0Υ] Ἡθαγαπ,. 
ποῦ, ποϊίπεε Ὁν Ἠεα- ᾗ, ο 3 ῷ . ο ή » ο ον . , 
νεα, ποιο Ὢσ ιο μήτε τὴν γῆν, μήτε ἄλλον.τινὰ ὅρκον ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναί, 
πόρο πείνσος ωχ. ον ἩΟΣ ᾖἴπο θατσίἩ; Ἡος 8ΠΥ οἴπετ οαἵἩ: Ὠπί ]θἱ Ὀ οΈτοα {πο σεν, 

ους γεα Ὢο 7εΑ; γαΐ, καὶ τὸ οὔ, οὔ' ἵνα μὴ Νεἰς ὑπόκρισινὶ πέσητε. '19 κακο- 
Άπά 3ου ΠΑΣ, ΏΑΥ5 σοι, αζᾶ {Ἠθ ΠΑΣ, ΠΑΥ, ἴλαῦ ποὺ Ἰπίο Ἡγροστίβγ 7θ1ΠΑΥ Σα]. ὍὈοδ"επξ- 
1888 γο {α]Ι Ιπίο οοἩ- ο . ος δε. , 8 - 
ἄρπιπαθίου. 13 18 απ παθεῖ τι ἓἔν Ἠὑμῖνι προσευχέσθω' εὐθυμεῖ τις; 
ΑΠΙΟΠΡ γοα αίΠ]οίεᾶ {ας "Ἡατᾶεμῖρ 19ΠγΟΠΘ Ἴππποιρ γοπ Ἰθί Ἠϊπα ρχαγ: 1 οπθεσέα] 19πγοπθ2 
1εί Ἠϊπι Ῥταγ. 18 ΑΠΥ , ᾽ - Β τα , 
πποσεσ Ίου πι εἶπσ Ψαλλέτω. 14 ἀσθενε τις ἓν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω 
Ῥβ5]ταβ. 14 Τ9 ΑΏΥ εἰο]ς οί Ἠϊτω ργαῖςθ ; 18 3βΊοκ ΊβΠΥΟΠΘ ΑΠΙΟΠΡ γοα2 168 Ἠῖτα ορ] {ο [Πτα], 
ΆΙΩΟΠΡ τοαπ2 Ἰεῦ Ἠϊτι . , ω 3 ͵ Ἡ , ν 
φα]] ἔος ὑπο εἶᾶοτς οἳ τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' 
{μο οἨιυτοὮ; απᾶ 19 ἴπο ϱ]άςτβ οἱ πο ἍαββοπιΒΙΣ, απᾶ 19 ἴπεπα Ῥταγ οτοςσ! 
Ἡ. Π . , - -- 
ο ρμο µία Ἱ αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτὸν! ἐλαίῳ ἓν τῷ ὀνόματι Ἱτοῦϊ κυρίου" 
οἳ] ἵπ ἴΠθ Ώαπαθ οΕ {1ο ἍἨΐπι, Ἠβτίπρ αποϊηεᾶ Ἠΐτα Ἅυνητ] οἳ] 1π 11Ἡθ ἨΑπΙθ ο ἴπο ἸΤοτᾶ; 

{ αφυστερημένος Τς. Ε εἰσελήλυθαν ΤΤΊτάγγ. Άι ὡς ΙΤΊτΑΥΓ. ἕ ο. ἂν ΤττΑ. 
1} --- ὑετὸν (γεαᾶ [ταῖΏ]) τπτ. κ πρόϊµον Τττ. 1 ἀδελφοί, κατ’ ἀλλήλων 11ΤΑ. τ. κρι- 
θῆτε 1Υε "ρε Ἰαάρεᾶ ο ΤττΑΥ’. Ὦ -- ὃ (ηθ ΟΙ ΤΤΓΑΥΥ. ο, ἀδελφοί µου, τῆς κακοπαθείας' | 

ο ΙΘΕΕΗ" κ θνο.----- 

(-- µου την ΙΑ) ας ΤΊτΑΤΓ. Ρ -- ἐν ἵΏ (116) ατττ' 4 ὑπομείναντας επάιγθᾶ ΕΤΤτΑ.:’ 
Σ ἴδετε 889 70 Α. 5 ὑπὸ κρίσιν υπᾶᾷεσ αἀρπιεπῦ ΕΟΙΤΤΓΑΥΓ. ἓ--- ἁὐτὸν (γεαὰ [11ο ]) τ.ς 
ν--- τοῦ (γεαᾷ οἳ [1ε]) α[ττ]ὰ.. ω 



1. ἵ ΡΕΤΕΠ. 

16 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει ᾿τὸν κάµνοντα, καὶ ἔγε- 
απᾶ ἴλπο Ρχαγος "'. ο δα επα]]βᾶτο {ο οχἰαιδίεᾶ οπο, απᾶ ὁΣψ] 

εἴ αὐτὸν ὁ κύριος" κἂν ἁμαρτίας ᾖ.πεποιηκώς. 
ταῖπο αρ «Πίτα 1119 "]ιοτά; απᾶϊξ ᾖἸ9ίπβ Ἅᾖ31Π03006[5οπθ” νο] "Ἠα8 οοταπα]({θᾶ, 

ἀφεθήσεται αὐτῷ. 16 ἐξομολογεῖσθε Ἡ ἀλλήλοις 
46 αΠαϊ] οο {ογρίτου ἩἨίπι, ζοπίθββ Μο οπθ αποίμος [σουτ] 

στὰ παραπτώµατα,! καὶ εῦχεσθεὶ ὑπὲρ ἀλλήλω», ὅπως ἰαθῆ- 
οΏθποθΒ, απᾶ Ῥταγ ΣΟΥ ΟΠ9 ΑποΐἩθς, {ἴλπαί Υ6ΤΙΑΥ οθ 

τε. πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη- 
Πθβ]οᾶ. "Μπολ "ργογαῖ]ς [1016] “βαρρ]]σα[ῖον “ΟΕ 5. δεϊρἩίεοας [7πιαπ] “ορθχα!]το, 

17 "Ἡλίαςὶ ἄνθρωπος .ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῷ 
Βίας ΔΑ ωπππ Ίνα οἳ ]κο Εοο]Ίηρα ἴο35, απᾶ τν ρΡΓαΥος 

΄ ” 4 ’ ῳ 3 »” 3 αυ - -” 

προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι’ καὶ οὐκ.ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς 
ο Ῥγαγοᾶ {[άος 1ζ] ποῦ ὑοταίηπ; απᾶ 9 ἀἷᾶ ποῦ ταῖη Ἡροπ ἴ]πο θατί] 

ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ. 168 καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ 
3γο6βΤΒ α1τητερθ απᾶ “πιοπίης 1εῖσ; Ἅπᾶ αραϊπ Ἡθ Ῥταγθοᾶ, απᾶ 

« ) υ ς 3 3 " 3 ες .ω ” ΄ μα 

ὁ οὐρανὸς "ὑετὸν ἔδωκεν,ὶ καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησεν τὸν 
{πε Ίθατεης 3τα]Ἠ. α1ρᾳγο, Ἀπᾶ ἴπο εατίἩ οβιβθᾶ 31ο “Βρτοαέ 

καρπὸν αὐτῆς. 
Ἀρταϊε α1ΐς, : 

19.᾿Αδελφοὶ, ὃ ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῷ ἀπὸ τῆς ἆλη- 
Ἐτείμτεη, Ἡξ ΘΠΥΟΠΘ ΑΠΙΟΠΡ γοα ΕΥΤ Έτοπα ἴπο Ίταίῃ, 

’ 3 α) , ς] ΄ ο , η ε/ ε 

θείας, καὶ ἐπιστρέψη τις αὐτόν, 90 “γινωσκέτω! ὅτι ὁ 
Απᾶὰ "ὐσίπρ "ροκ 1πγοπθ πι, 1εῦ Ἠῖτα χποῳ ἍᾖἸἴλαῦ Ἡθ πο 

ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ.αὐτοῦ, σώσει 
Ότίηρς Ὀβο]ς 8 ΒΙΠΠΟΣ ἔτοτα [116] εττος οἱ ΠΒ παγ, Εἶια]] βατο 

μυ ἀ . ΄ 3 / νά « ” 

ψυχὴν ἃ ἐκ θανάτου, καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. 
α που] ἍΊτοπι ἀθαίῇ, Άπᾶ εΏβ]] σογος 8 που] υαᾶθ οἱ ΒΙΠΒ. 

ε]ακώβου ἐπιστολή." 
30Ε 30811998 Ἅᾖερίβί]ο, 
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Τιοτᾶ: ἹΙδ απά 1πθ 
ῬταγοΟΥ οἳ Σα θα]. 
58106 {πο εἰοῖς,. απά 
{πο Τοτά εΏα]] ταἰαθ 
Ἠΐπα πρ; απά ἵξ Ἡθ 
Ίαγθ οοπιπαϊἑ{οᾷ δἶπβ, 
1167Υ ἍΒΠβΙΙ Ῥο 1ος- 
Είνοι Ἠΐπ, 16 ζοη- 
1985 {/οιγ Εβια]{5 οπθ 
Το ΑΠΟΙΠἨΘΣ, Απά ῬΓΑΥ 
919 1ος αποίπες, {πας 
Ὁ πΠΙΑΥ Ὦοθ Ἰθα]εᾶ, 
Ίο οΏοοίας] Εοτνευίς 

ΓΑΥΘΕ οἳ α τὶρπίροιβ 
ΠΙΒΏ ατα]]είῃ τισ]. 
17 Ε]ίαβ υγ ἃ ΤΩΒΠ 
βαῇῬ]θεοῦ Το 1ϊο Ῥαε- 
ΒΙΟΏ5Β 5 ντο 8Γθ, θπά Ἡθ 
Ῥχαγοᾶ ΘΑΥΠΕΡΙΙΥ ὑπαῦ 
16 ταϊρηί ποῦ ταῖπ: απᾶ 
16 ταῖηεᾶ πού οἩ ἴπα 
θατῖἩ ὮΥ ἴ]θ βρήσθ οϐ 
ΊἨτερ Υ68ΤΡ απᾶ Ες 
πΙΟΠ{ΗΒ, 18 Απά Ἰθ 
ΡΣγθᾶ αΡΒΊΠ, απᾶ ἴμοθ 
ΊθβΥΘΗ ῥᾳτο ταίπ, αηᾶ 
4ποθ «εκατ Ότουρης 
Σοχ{Ἡ Ἠος Εταῖς, ’ 

19 Ἐτοίημτεν, 1 ΑΠΥ 
οξγοα ἆο 65Σ ΣΓοΠ1 ἴἨθ 
ἐτυζἩ, απᾶ οπο οοπτετῦ 
Ἠῖπα ; 20 1οἱ Ἠῖπι Ἐποτν, 
τπαῦ Ὦο τνΓΏ]οα οοή- 
γετγίθίἩ ἔπο ΒΏποχ Ετοπα 
119 ΘΙΤΟΣ οἳ Ἠϊς παγ 
βΏβ]] βανο ϱ βοι] Ττοπι 
ἀεβίἩ, απᾶ ϱἩλ]] Πάρα 
πια] μαᾶρ οἳ ΒΊΠΒ. 

ΕΠΕΤΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ. 
“0Ε ΡΕΤΕΑΕ, 34ΒΝΕΒΑΙ, ΞΕΕΙΡΘΤΙΕ 

ΠΕΤΡΟΣ ἀπόστολος Ἰησοῦ χριστοῦ, ἐκλεκτοῖς παρεπιδήµοις 
Ῥεύετ, ΒΡοβί]θ οξώθδα Ομτῖβ, {ἴο[ίπε] ο]οοῦ ΒΟΊΟΠΥΊΙΘΓΒ. 

διασπορᾶς ἸΤόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, ᾿Ασίας, καὶ 
οἑ [18] ἀϊδρεγεῖοη οξ Ῥοπίας, οἳ α]αίῖα, οἳ Οπρραἀοοϊα, οξ Αβΐα, απᾶ 

Βιθυνίας, 2 κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ µπατβρός, ἐν ἅγιασ- 
Ῥ]τηγπῖ,  καοοοτάϊπρ 6ο [1ο] Εοτεκποιγ]θᾶρο οἱ θοᾶ [116] Ἐαίπου, Ὦυ βαποῆ- 

πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος 
οπ{1οη οξ Γἴπα] Βρϊτϊς, ππίο [1Ἡθ] οῬεάῖεπον απᾶ αρτϊπ]ήϊπρ ο [ἴμε] Ῥ]οοά 

Ἰησοῦ χριστοῦ" χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. 
οἳ 76εας Ομτῖβ: Έἄτβορ Τἴ97οι ππᾶ Ῥεβοθ τΤ9 πια] ρ]]θᾶ. 

Ὁ Ἐὐλογητὸς  ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ἰησοῦ 
Ῥ]οβερά {06]ῖἴ]μο 4οᾶ απᾶ Ἐπίπος οἑ οἳσ Τ,οτά 16518 

Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ.αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ξἡμᾶς! 
ΟΗτ]6ῦ, σπο ποοοτᾶ]ηρ ο Ἠ]8 ρτοαέ ΊποτοΥ Ὀθραῦ "Αραῖτι αμα 

π -- οὖν ἩΘΓΕΕΟΣΕ ΗΤΊΤΑ, κα τὰς ἁμαρτίας 8ΙΠ8 1ΤΤγ. 
Ά ἔδωκεν ὑετὸν 1Τήτ., Ὁ - µου πασ (ὈτείΏτευ) ΙΤΊτΑ. 
4 -- αὐτοῦ (γεαᾶ Ἠῖβ εου]) ττ. 
ς τοῦ αποστόλου ἴἨθ ΒΡΟΒΙΙΕ Ε; --- καθολικἡ 6/ Πέτρου ἐπιστολὴ α΄ 

ξ ύμας Υοι Ε., ΐ 

ὅ προσεύχεσθε 1. 
ο γινώσκετε Κπονγ γθ Α. 

ο... {πρ ειὐδογίρίίοη ΕοΙΤΥ; Ιακώβου ΤτΑ. 

ΣΕΙΕΡΤ. 

ΡΗΕΤΕΒ, απ αροεί]θ οϐ 
Ίοςυβ ΟἨτῖαῦ, ἴο 1πθ 
ΒίτΑΏΡΟτΑ Βοβίίεταᾶ 
Μλτουρπουῦ Ῥοπίπα, 
α]λία, Οαρραάᾶοοία, 
Αβία, απά ΕΒΙΗγπΠΙΑ, 
2 ο]οοῦ ποοοτᾶῖπσ {ο 
19 Σοτεκπογ]εᾶρθ 
οἱ ἄοᾶ 1πο Ἐαίμοες, 
τητοαρ] βαποὐ]Ποαί]οη 
ο ἴπο Βρἰχϊν, απίο ο- 
Ῥεᾶϊεπσθ απᾶ αρτῖτπκ- 
1πρ οἳ ἴπο Ῥ]ουά οἳ 
1εςας Ομτῖες: ταο 
ππί{ο γοῦ, απᾶ Ῥ8ποθ, 
Ῥο πια] ΗΡ]1εᾶ. 

3 Ἠ]εβοᾶ Όε τἴτθ 
4οᾶ απᾶ Ἐαίπες οἳ 
οἳσ Τιοτᾶ ᾖοξαᾳ Οησῖςε, 
πππ]οὮ αοοοτάῖπς τα 

5 Ἠλείας ΤἘ, 

τες Πέτρου α ΙΤΑΥΥ, 

ϱ0 
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Ἠϊπ αραπᾶρπὃ 1ΠΘΥ- 
οὗ Παίμ Ῥερούίοη τα 
ΒΡΑΙΠ υπίο α 1τοιγ 
Ἴϊορθ Ἡσ ἴ1θ τθΡΆστοσ- 
π1οπ ος Όεσιβ Ομτῖσς 
Στοπι ἐπθ ἆθαᾶ, 41ο αἩ. 
1ΠΠεΣΙΓπποθ Ίποοσταρ- 
11919, απᾶ απᾶεᾶ]εά, 
Ἀπᾶ ἴπαίῦ Μαᾶεία ποῦ 
ΑΠΑΥ, χεπρχγεᾶ 1π Ἠθι- 
του Ἔοχ τοι, 5 πἩο 8ΤΘ 
Ἱερῦ ὮΥ ἴμο Ῥοπος ος 
6οᾶ ἰπτουρα Σα ὔπαπ- 
{ο 5α]ταίοη τθβᾶγ ἴο 
Ὄο χοτθβ]εᾶ 1π πο Ἰαεῦ 
.Ἴπαθ, 6 «ἨΠιετοῖπ το 
Ρτοβ{]γ τε] οἴσο, ἔποαρῃ. 
ἨΟΙΥ 20ΟΥ 3 ΒΘΑΒΟἨΠ, 1 
πηροᾷ Ῥο, Ὑθ 8ο ἵπ 
Ἠθανίπεςς ἔπτοιρ] ταβ- 
ηὶξο]ᾷ ἰρηπυρίββίοηβ: 
7 τπαῦ ἔμο ἰτία] οἔγοιςσ 
Σ410λ, ὭὨὈεῖηπς πιπομ 
ΠΟΤΟ Ῥχοοῖοας ἔπαπ οξ 
ΡΕο]ᾷ παῦ ῬρετϊςμοίἩ, 
ΊποαρΏ 115ο ἐχ]θᾶ σπα 
το, παὶρῃῦ Ῥο Σοαπᾶ 
τιιζο Ῥχαῖσθ Απᾶ Ἡο- 
πιοῦσ απᾶ ρ]οτΥ αἱ ἴ]ο 
Ἀρρεατίπρ οἳ οἆες5ας 
Οην]»ῦ: 8 νποπι Ἠβν- 
Ίπρ ποῦ 56ΕεΠ, Υθ1οΤθ; 
1ἨΏ τΥΠοπῃ, ἴποιρῃ ποῖν 
9 5οο ]ῖπι ποῦ, γοῦ Ὦθ- 
Ἱετῖης, γοτε]οῖοῬ τε. 
1ογ ιιπςρθαΚκαΡ]θ απᾶ 
χα] οἳ ρ]ουγ: 9 τε- 
οοϊτίπρ ἴπεοπά οξσοας 
ΣΑ10π, 6υεηπ ἴπο ϱα]να- 
{ϊοπ οἳ {οι 5βου]β. 
10 ΟΕ πυπΊοἩ βα]ταῦῖοπ 
το Ῥτορπεϊῦς Ἠβνο Ἱπ- 
πΊγθᾶ απᾶ Εεπτοπεά 
Ἰρεωί]γ, ΠἩο Ῥτο- 

Ῥ]θδ]οᾶ οἱ ἴπο ρτασθ 
τλαὶ «]οι]ᾶ οοπιε ἹἸπῖο 
γψοι:115εατομῖηρ νγμαῦ, 
ος π]ηαῦ ΄ΏΙΛΏΠΕΣ οἵ 
1πιθ ἴπο ΑΒρὶτιὁ ος 
Οπτῖςὺ νλῖοιν σθς 1π 
1πεπα ΄ ἀἷά εἱρηπῖεγ, 
που 1δ ὑρθῦ]βοᾶ Το- 
ΣοτεηΏππᾶ ἴηθ 5Η Ώετ- 
Ίπρο οἳ ΟἨτ]8ῦ, απᾶ ἴο 
Ρ]οιγ {λπαῦ ελοι]ᾶ Σο]- 
Ίου. 12 Ὁπίο πΠοτα 160 
ΤΗΕ τεγοβ]εᾶ, ἴπαί ποῦ 
ππίο ἴπαπιςε]τος, ὍΌαε 
ππίο πΒ {Πε ἀῑα παϊπῖ- 
βύοχ {πο {πίπρς, νΏ]ολ 
Άτο ΠΟΥ τεροτῖθᾶ απίο 
οι Ὁγ παπι ἐμαῖ Ἠατε 
Ῥχοπολεὰ ἴλμο βρο5Ρε] 
πηπίο τοα να 1ἴπθ 
Ἠο]σ ἄποςί 5εηπῦ ἄοση 
ΣΤΟΠ Ἠθεπτεῦ; ὉΏ]οἩ 
αΠῖπρα {Ἠο ΑΏΡΘΙΒ ἆθ- 
εἶτο {ο ]οοΚ Πίο, 

13 ὙΓπετεξοτο ρῖ]τᾶ 
πρ ἴπο Ἰοΐπβ οἱ τουσ 
χηϊὶπᾶ, Ὦθ 30Ρ6Υ, απά 
Ίοθ ἴο ἴλο οπἆ Σοσ {πθ 
ΡΙποθ ἴλαῦ 15 {ο 
Ὀτοιρ]πίυ ππίο γοα οὐ 
ἴπο τεγο]αῦ]οη οἱ ᾖε- 
5µ5 ΟἨτ]ςὐ; 14 α5 οιο-" 
ἀϊθηῦ οἩΙ]άχεπ, ποῦ {Α- 
επ]οπίπσ γοπχεεῖνθς 

ΠΕΤΡΟΥ Α,. 1. 

εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι ἀναστάσεως Ἰησοῦ χριστοῦ ἐκ 
{ο α΄πορο ανίηρ {πχοαρῃ [11ιθ] τοβαττθοῦῖοη οξ ἤθραπς ΟἨσίαξ Ετοπα ΒΙΠΟΠβΙ 

νεκρῶν, 4 εἰς κληρονοµίαν ἄφθαρτον καὶ ἁμίαντον καὶ 
[1Ἡο] ἀεαᾶ, ο απ ἱηπεσϊίπποθ Ἱπσοχταρρ]θ Απᾶ ἍἨἈαπάεβ]θά απά 

ἀμάραντον, τετηρηµένην ἐν οὐρανοῖς εἰς Νἡμᾶς,! ὃ τοὺς ἐν 
αἶηπρ, τεβεγγεᾶ 1π Γπθ] Ἠθαβτεπβ ος ται πο Ὦν 

δυνάµει θεοῦ  «Φρουρουμένους διὰ πίστεως, εἰς σωτηρίαν 
[πο] Ῥοπες οἳ ἀοᾶ [αχ] Ῥείηρ ραπτᾶθᾶ {λητοιρ] «ἀπ, 1ος βπ]γθξῖοα. 

, . . ς 
ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἔν καιρῷ ἐσχάτῳ' ϐ ἔνῳ ἀγαλ- 
χολᾶγ το Ὀ9 τογεβ]οᾶ ἀπ 119] "πιο α]ααῦ, ὙΠπετοῖπ 7θ οςκ- 

λιᾶσθε, ὀλίγον  ἄρτι, εἰ δέον «ἐστίν,ι λυπηθέντες 
τς, 495 ο 111τ]ο υγ] αἱ ρτοξθηξ, 1 προρββατγ 15 1, Ἠατίπρ Ῥουπ μαῖ Το μτῖοξ 

ἐν ποικίλοις πειρασμόϊς, 7 ἵνα τὸ δοκίµιον ὑμῶν τῆς πίστεως 
1π Ὥτατίοας ἐτία]ς, μαι πο ῬΡτοτίπᾳ οξσοασς Ξ41τ1, 

Ἐπρλὺ τιµιώτερον' χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ 
(πιποἩΏ πιοτθ Ρτεοῖοις Παπ ρο]ᾶ που ῬοχίσαεἙ,) αγ 3"Ατο 1ἴποαρλ 

δοκιμαζοµένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ Ἰτιμὴν καὶ δόξαν,Ἱ ἐν 
Ὀοθίπρ Ρτογεᾶ, το {ουπᾶ {ο Ῥχαί6θ ᾽ απᾶ Ίοποας απᾶ ΕΡοῦσ, Ἶἵτπ 

ἀποκαλύψει Ἰησοῦ χριστοῦ: 8 ὃν οὐκ "εἰδότες! ἀγαπᾶτε, 
[ἱἩθ] τοτε]α[οπ οξὔεεας Οπτίαῦ, ὙΊοπα ποῦ Ἠανῖηπρ πει Ἅ7θ οτθ; 

ες ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες, πιστεύοντες.δἐ, ἀγαλλιᾶσθε 
οςῦ ΠΊοπι ποπ [ἴΠπουρΏ]ποῦ Ἰοοκῖπς, ταῖ Ῥοε]]οενῖπς, το οχυ]ό 

- ΄ υ , ΄ ν { 

χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοζασμένη, 9 κομιζόµενοι τὸ τέλος 
πα 10ΟΥ παπθρολκαβρίο απά β]οχ]ῇρᾶ, αροεϊγῖης ᾖἴπο οπᾶ . 

τῆς.πίστεως ὑμῶν,  σωτηρίαν ψυχῶν' 10 περὶ ἡἧς 
οἔσοιςσ ξαϊ], [1ε] εα]ταίῖοα οἳ [σουτ] κου];  οοπορτπῖπᾳ πλῖοἃ 

σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ Πἐξηρεύνησανὶ προφῆται οἱ περὶ 
Βα]ταίίοι  ᾿βοιρῃῦ 15ος λλαπᾶ ᾖ1Ἀρεατολεᾶ 13οαῦ αρχορμεῖα, πο “οξ 

τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες, 11 9ἐρευνῶντες! εἰς 
5/Π9 {ουγβχᾶς Όγοα  ἜΈγαορ χορηθβῖθά ; βθατο]Ίπᾳρ το 

τίνα ἢ Ἠποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα 
Ὁηιαῦ ος π]ιαῦ ΠΙΑΏΠΘΣ ΟΕ ἔἶπιο Ίνας "ερηϊεσίηρ 1119 Σπ Ἅμεπι 3αρϊτΏν 

χριστοῦ, προμαρτυρόµενον τὰ εἰς χριστὸν παθήματα, καὶ 
3ος Ομτ]αϊ, ὑθβϊΕγΊπιρ Ὀρξοτεμαπᾶ οξ ἐπο[ρε]οπρίπρ]51ο "ΟἨτὶβ 1βαβετίΏρΏ, απᾶ 

3 8 . ς τ α] / ο υ ε - τὰς μετὰ ταῦτα δόξας" 12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ. ἑαυτοῖς, 
1πθ αξίες 3εῃπθςο Ἰρ]ογίθβ; Μο πἨοπα 165 πας τονοβ]εᾶ, ἐλαῦ ποῦ {ο ὑμεοπαβο]τθΒ 

Ῥἡμῖν" δὲ διηκόνουν, αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ 
30ο 3πβ 1Ραῦ πγοτε βετνῖηρ ποςο {π]πρα, πνἈίοὮ ΠΟΠ Ίποχθ απποιπσθᾶ ἴοτοα ὮὉΥ 

τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ένι πνεύματι ἁγίῳ ἀπο-Ἵ 
άποβο πο απποπποσθᾶ {πο ρ]αᾶ ὑάιπρβίο τοα Ίπ [0πθ] ἈΡριπό Ηοὶν 

σταλέντι ἀπ᾿ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 
πεηῖ Ίτοτι  Ἡθατεπ, Ἱπῖο πΠίοη 3άεείτο λαρηρε]ς Το Ιοοξ. 

19 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς.διανοίας ὑμῶν, νή- 
ἨΠπιετεξοτθ Ἠανῖηπρ ρ]χάεᾶ πρ ἴμο 1οῖπς οξ γους παπα, ῶθ- 

φοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν Φφερομένην ὑμῖν χάριν ἐν 
1πρ 5οΏ6χ, Ῥεγ{εοῦ]γ Ἠορθ Ίπ 19 3ρδϊηρ Ξυτοαρπῦ “Ἕο ἔγοι Ίρτας» αἲ 

ἀποκαλύψει ᾿]ησοῦ χριστοῦ. 14 ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ 
[ὔπε] τοτο]αθίοπ ο σεις Οτο 35 οἨί]άχει οἱ ουεάίεπορ, ποῦ 

εσυσχηματιζόµενοι' ταῖς πρότερον ἐν τῇ.ἀγνοίᾳ.ὑμῶν ἔπιθυ- 
ΣαβἱΙοπῖπβ Υοιταεῖγθβ Το ῦπθ ἍΣοἵπ1ες ΔἜπ Ἅ"γοας΄Ἰρποχαπορ 149- 

µίαις, 16 ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ 
ΒίΤΕΒ:; Ῥαῦ  µκαοροχάϊηρ ας Ὦθ ν/ῃο οβ]]εᾶ σοι [15] Ποῖσ, αἶδο 

” ῃ η ῃ , β .- , , 
αὐτοὶ ἅγιδι ἓν πάσῃ ἀναστροφῇῷ γενήθητε' 16 διότι 

5τουγςε]νθς “Που δῖπ Ἅα]] (Ἴτοαπστ] λ5οοπάιοῦ 109Ύο; Ῥεσβαβθ 

Ἀ ἡμᾶς γοι ΟΙΠΣΤΓΑΥΓ. 
τιμήν ΤΤΤΤΑΥΥ. 
Σ ὑμῖν {ο γοι αΏΤτΑΥΓ. 

Ἱ-- ἐστίν τας. Κ πολυτιµότερον ΑΠΤΊτΑ. 
πι ἰδόντες ΤΤΤΓΑΝΥ. 3 ἐξηραύνησαν Ττια. 

4 --- ἐν (}εαᾶ ἁγίῳ Ὦν [πε] Ηο]γ) 1ῶτΑ. 

3 1 δόξαν καὶ 
9 εραυνωντες ΤΤΙΑ. 

Σσυνσ- ΤτΑ. Ἶ 



1. 

ΤΑ Ι ΡΕΤΕΕ, 
γέγραπται, Άγιοι 'γένεσθε,! "ὅτι" ἐγὼ ἅγιός "είμι.! 17 Καὶ 

1{πΑυ Ῥερη συτ]θίθα, 'Ἠοῖψ 96736, θοβαςθ 1 "που πλ, Απᾶ 

εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν "ἀπροσωπολήπτως! κρίνοντα 
16 Γος] Ἐλτ]ες Ψοοπ]]οα Ἠϊπα ππο πζποιῦ τοσατᾶ οξ ΡεΓ5ΟΠ8 11ᾶρθ8 

κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας.ὑμῶν 
βοοογάῖπρ ἴο ἴπθ "ο[ "ολοα ἍᾖΆπποχ], ἵπ ᾖἆἀθι ᾖΤἴμπθ 308 "γοιχ ΄ΡΟΙΟΙΣΗ. 

χρόνον ἀναστράφητε' 18 εἰδότες ὅτι οὐ «φθαρτοῖς ἀρ- 
απλο Ῥα85 76, Ἀπον/ίηρ ἔλαῦ ποῦ Ὁγ ροτταριίδ]ε ἐπίπρς, Ὦγ 

γυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς.ματαίας.ὑμῶν ἀναστροφῆς 
οἰἶνεγ οἱ Όγ ρο]ᾶ, γο πενετοἀεεπιθᾶ ἔτοπα ουχ ταῖπ ΏΙΠΏΤΕΣ οἳ 1169 

πατροπαραδύτου, 19 ἀλλὰ τιµίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ 
Ἠαπᾶςᾶ 4ο γη ἴτοπα [γοισ] {αΐμεσς, αυ Ὦγ Ῥτοσίοις Ῥ]οοὰ αἱ οἳ 4 Ισ) 

ἁμώμου καὶ ἀσπίλου χοιστοῦ: 20 προεγ}ωσ- 
ποια Ὀ]οπαϊ»Ἡ απᾶ π]εποαῦ δροῦ [119 Ῥ]οοᾶ] οἳ Ομτῖςὲ: Πανίπς νεεπ Σ0χ6- 

µένου μὲν πρὸ  καταβολῆς κόσμου, Φανερώθέντος.δὲ ἐπ᾽ 
Ἐμοννη ἰπάθοά Ὀεξοτο [πο] {ουπάαίίοα οξ[ίπε] ποτ], Όι6 πιππὶ[οδυρὰ. αἲ 

Σἐσχάτων' τῶν χρόνων  ὃδι  ὑμᾶς, 9] τοὺς δι αὐτοῦ 
[11ε] 1η55 91ππθ» Ἅ{οσ {Πο βαΚθ2έ τοι, πιο Ὦν ἈἨῖπα 

πιστεύοντας! εἰς θεόν, τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, ᾳ 
νε]ῖονθ 1η Ποᾶ, πΠο µταῖςθᾶ Ἱρ Ἠΐπα ΕΓΟΠΙ ΑΠΙΟΠΡΓ{]ιο] ἀσαᾶ, 

καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν.πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι 
ΆΑπᾶ ΕΡΊΙΟΙΥ Το Ἠϊπι ΡΑπθ, 8ο 8 2ος τοις {αΐῦα Ἀπᾶ Ίορο το Ῥθ 

εἰς θεόν. 395 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῷ ὑπακοῇ τῆς 
1η οά. Χους 5ου]5 Ἠαν]ίηρ Ρριιτ]πεᾶ Ὦν οροάΊοπος ο ἴ]πθ 
{λ θ . 1, 3 ΄ 1 ῳ λ δ λ ΄ 2 ΄ α) 

αληύσειας Ίδια πνεύματος" εἰς φιλαδελφίαν ἀνυποκριτον, εκ 
ἔχατπ ἍΊιτοαρ] [πο] δριτίὸ το ὈτοίποτΙγ ]ουο παπ{οὶρησᾶ, οιίοξ 

. θ ” 1 δί Ἰλλή 2 ΄ λεν » ο 938 υ ος 
καθαρᾶς' καρδίας ἀλλήλους ἀγαπῆσατε ἐκτενῶς ἄναγε 
Ἄρατθ ΣΑ Πθηχῦ ΟΠ68 ΑΠΟΙΠΕΓ Ίονο το ΣεχνοΏ!]γ. Ἠανίηρ Ῥεεπ 

, ᾿ . ” - α) 4 ΄ Δ 

γεννηµένοι οὐκ ἐκ σποοᾶς φθαρτῆς, ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ 
ῬοροίίοἨ Ισαῖπ, ποῦ οἳ Ἄκθοὰ αοοτταρἰρ]ε, Ῥαὸ οἳ Ιπουτχαρθρ]θ, Ὦγ 

λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ µένοντος δείς τὸν αἰῶνα.! 93 διότι 
ΓΕπε] ποτά «ΑΠνίηρ 1οξ”αοᾶ απά αρίάϊπρ. 2ο: τετ. Ῥεσαιιςθ 

πᾶσα σὰρξ «ὡς' χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα Ἰἀνθρώπου" ὡς 
α]] Βε.α Π8] ας Ρταῦ, απᾶά αἲ] [Πε] ρ]ουτγ οξ 1ης ας Γίπε] 

ἄνθος 'χόρτου. ἐξηράνθη ὁ Χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος “αὐτοῦὶ 
Ἠοπες οξρταβ. Ἅ"ιπυτεά 310πε "ΡβταῬ, απᾶ ἵἴπθ ἍΆοννετ οἳ 16 

΄ - μ λε.» ΄ ε Δ - , 

ἐξέπεσεν' 35 τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς.τὸν.αἰῶνα. Τοῦτο.δέ 
4ε]] Ανα; Ὅαῦ υπο ποχᾶ οἳ [τῃο] Τιοτὰ αρ]άες ΣΟΥ 6ΠεΓ. Ῥυΐ ἴπ]8 

ἐστιν τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς. 
16 Τπθ ποτᾶ πο νγαδ Απποιποθά ο 7ο. 

9 ᾽Αποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δύλον καὶ 
Ἠατίτπρ Ἰαῖὰ Αε]άθ ἴΠετοίοτθ αἱ] πηβ]σθ απά αἱ συ] ΄ απά 

. 9 ΄ Γ ΄ ΄ ε . ΄ 

ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς, 2 ὡς ἀρτιγέν- 
Ἡγροοεσϊ»ρίες απᾶ οεππγίηρς απἁ αἱ] ετ]] δρουκίπρς, 88 Ώεσγ- 

” υ Ν ” ΄ ΄ “ 

νητα βρέφη, τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν 
Ῥοχη ἨπῦεΒ, [πο Λπιεπία] ρομιμιπο πα]]ς 1οπᾳβ γο αξίετ, ᾖἴπαῦ Ὦν 

αὐτῷ αὐξηθῆτει: 9 Εεῖπερ" ἐγεύσασθε τι Χχρηστὸς ὁ κύριος. 
1”  ΤΘ6ΠΙΑΣΡΤΟΥ, 1 Ιπᾶεεᾶ γο ἁῑὰ {αςίθ Πας [315] “ροοᾶ πε 1ο. 

4 πρὸς ὃν προσερχόµενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν 
Το πλ]οπα οοαῖἩς, Ά 3-ίοπο "Ἠνίηπςρ, Ὁγ πιοτι ἀπᾷεοεά 

ἀποξδεδοκιμασμένον, παρὰ.δὲ θεῷ ἐκλεκτόν, ἔντιμον, ὃ καὶ αὐ- 
τε]θοοῖεᾶ, ουῦ πα 6οά «ἨορεΠ, Ῥτεοῖοις, β]5ογσοιςτ- 

5 έσεσθε γε 5Ώοα]] Ὃε 1 ΤΊτΑΥΓ. {διότι τ. 
ωὠπολήμπτως Ι.ΤΤΙΑ. αχ ἐσχάτου (μεάά εηπᾶ ος ἴπε Εππεβ) Ι1ΤιΙΑΥΥ. 
Ἠεγετς ΠΤΤτΑ. :--- διὰ πνεύματος ΙΤΤΙΑΥΙ. 
5 --- εἰς τὸν αἰῶνα ΟΤ/ΤΤΤΑΥΓ. ο--- ὡς 1, 
ποῦ ΙΤι[ΑΊΥ. { -- εἰς σωτηρίαν Ἠπῖο 5θ]γαβίοτι ΟΙΤΊΤΑΥΓ. 

Σ---εἰμι (2έαᾶ [απα]) ΤΤτΑΥ. 

δ0δ 
βοσοχά!πρ {ο {πε ζοττας 
εχ Πδίᾳ Ιπ γοιΓ Ίβπογ- 
πποῬ: 15 Ῥαῦ ας 
πνλμ]ο]ι ἨσίἩ ομ]]εᾶ τοιι 
18 ΠοΙγ, βο Ῥο 7ο Πο]γ 
1Ώ Α]] ΠΙΒΊΠΟΣ οἳ σοπ- 
ΨΕΥΒΑΟΊΟἨ ; 16 Ὀδοβιι»θ 
16 19 νη]ίοη, Ῥθ το 
Ἠο]γσ; ἔογ 1 απι Ἠοίγ. 
17 Αιιά 1ξ γο ολ]! οἩ 
ἴπε Ἐπίμας, πΠο ππῖτ]- 
ου { τεβρεοῦ ο ῬεύδοὮις 
ΠαάροιἈ ποοοχαίἶιι το 
ΕΤΕΣΣ 1ης Πο νγοζ]ς μα: 
Το Όἶπιο ος Τοιιχ ςο- 
Πουτιίπρ Πεγό 1η ἔοατ: 
18 Έοτβρπιπο] ἆ8 τε 
Έπουν {]ιαῦ τε πποτο Ποῦ 
χθᾶεεπιθᾶ πα «ϱοἵ- 
τιριυῖρ]ο {πῖηπρα, «αἱ 
βί]πεχ απᾶ ρο]ὰ, ἔγοπα 
Ψψοιχ ναῖη ΟΟΠΠΕΙΑΙΙ- 
τ1οη γεσείυσα ὑγ τταά]- 
Τ1οη Ίτοπα γοιιχ 1ίἨους; 
19 Ῥαῦ πφΙἩ ἔπο Ῥγε- 
οἶοις Ῥ]οοά οἳ Ομτίοῦ, 
88 ΟΕ ῃ Ἰαπιῦ νηποιῦ 
Ὀ]οπαϊςα απᾶ π]ίποαε 
5ροῦ: 20 πἵπο τεχῖ]σ 
ππας Εοτοοτάα]ηποᾶ νε- 
10χ9 Έλε {οαπόμ0ΐοη οἳ 
ΤἨθ πσιογ]ᾶ, Ῥιΐς νίας 
Ὠιηη][ο»56 1Π Ίηεσε ]η6 
οἴπαρς {ος τοι, 21 πο 
Ὦν ἨΙηι 4ο Ῥε]ῖετο ἵπ 
ᾳοᾶ, ἴλαῦ ταῖςσοᾷ Ἠϊι 
πρ ἔτοιη {πθ ἀοπᾶ, απᾶ 
6ατο Ἠΐπι ρ]οιγ; 1Π..8 
σοισς {απ απᾶ Ἠορε 
πηϊρΏῖ ο ἵη «οί. 
22 Β6εἵηρ 7ο Ἠανο Ρρυτ]- 
Άεά τουσ σοι] Ἰπ 
ουοσίησ {πο ται] 
νΠτουρ] ης ΡρΙσΙῦ απ» 
Το πιη[εῖστποῦ Ίογψο οξ 
τπο Ὀτοίλτεπ, 5εε {αι 
Ψε Ἰοτθ οσπο αποϊῬες 
ΝΕ} α Ῥμτο Ἠοθατῖ 1οτ- 
πεπ!]γ : 25 υεῖαρ Ῥογπ 
ΛΕΔΊΠ, ποῦ οξ οοττπρίϊ- 
Ῥ]ο «εθᾶ, Ὀιμὲ ο ἵπσοχ- 
χυρίλο]ς, Ὦχ {Πο πνοτά 
οἑ οᾶ, πυπῖοἩ 1ϊγεία 
απᾶ πΡὶζε{Ἡ ΤΟΥ 6ΤοΓ, 
24 Ἐότ α]] Ώοςῃα ἶς 4 
Ρτηςδ, απᾶ αἲ] ἴπα 
ΕΙοςΥ οἱ ιαπ ας Τ1θ 
Ώουνετ οἳ ρτης. Τηο9 
Ρτη5ς πΠἰΠοχοίΕ, απᾶ 
Ίπθ ΆΏοποτ ΤἨΠετθοξ 
Σα]]είὮ ανίαγ : 25 Όα{ς 
ἴλμο π'οτᾶᾷ οἳ ἴπο Τιοτᾶ 
επἀιτείΏ ΕΟΓΕΥΕΤ. Απᾶ 
θΠῖς ἶ5 ἐπο ποτά πΠ]ςἃ 
Τγ {Πε ροςΡε] 15 ρχεαο- 
θἆ ἀπίο τοι. 

11. ἨΠετείοτο Ίατ- 
1πρ α5]ᾶο αἲ] πηα]]σε, 
βπὰ α]] ραῖ]ε. απά Ἡγ- 
Ῥουσ[δῖθδ. απᾶ επν]ος, 
ΑπΠᾶ αἲ] ετ]] ροακίπας, 
9 5 ηΠΕΝ Ώοίη Ὄλρες, 
ἄθβῖτα ὕΠοβίΏπσργο παῖ]]κ 
οἳ ἴμο σ'οτᾶ, ἴλαῦ τε 
ΙΗΑΥ τον Τπετους : 

π ἀπροσ- 
Υ πιστοὺς [αγε] Ός- 

« --. καθαρᾶς (}εαᾶ Ίτοπα [1Ἁε] Πεαγέ) ΗΤΤΑ. 
ἆ αὐτῆς (,εαὰ 195 ΡΙΟΥ) αἲΤΤΤΑΥΨ. 

ξ εἰ ΙΕ 1Ττ:. 
ε--- αὖ. 



696 
3 Τε 5ο Ῥο 76 Ἠβτο 
ἀπδίθά «ΟΛῦ ἴπο Τιοτᾶ 
το ρτβοῖουβ, 4 Το ποσα 
οοπαῖπς, αξ απίο α Ἱϊγ- 
1ης 5ἴοπο, ἀἱση]]οπεά 
ἀπάθθᾶ οἳ πιοπ,' Ῥαῦ 
ϱἩοβεη οἳ αἀοᾶ, απᾶ 
ΥΘΟΙΟΣΕ, ὃ Υθ αἱ5ο, 38 
1νθισ βίοἩἈς5, γε Ὀ1]8 

τρ αἃ αρ]τι πα] Ἠοαςςε, 
ΔΑ Ἠο]ςσ Ρργῖοςεποοᾶ, {ο 
οβος πρ βρῖτίζαα] 5ηο- 
Ἰχῖῇσεςδ, αοοερίαυ]ο το 
Οοᾶ Ὁγ Πεεας Ομτ]ςῦ, 
6 Ἰ/ποχοξοτο 85ο 165 18 
οοηίαἱποα 1η {πο βοτὶρ- 
νπχο, Βεπο]ᾶ, Τ 1 ἵη 
Βίοι Αα οπῖθξ ϱΟΣΠΟΣΓ 
βΐοπο, οἱθοῦ, ῬτεοίοιΒ: 
Άπά Ἡθ {ἐπαῦ Ῥο]ιεγθία 
οἩἳ Ἠϊπι 8]Α]] ποῦ Ὦθ 
οοπξοππᾶθᾶ, 7 Ὁπίο 
γοι ΤΠετεξοσθ πἉῖοἩ. 
Ὄο]ῖοτο ᾖε ἴ8 Ῥγεοῖοιθ: 
Ῥαῦ ππίο {Ἠθπα π/μῖοϊ 
ο ἀῑξορεᾶιεπί, ἴπθ 
ΒΤΟΠΘ πΥΒῖοἩ πο ρα]]ά- 
ε{8 ἀἱβα]]οπγοᾶ, τἴπθ 
ΒΑΠΙΕ ἶ5 πηβᾶο {πο Περᾶ 
οἳ ΤἨθ 6ΟΣΠΟΣ, 8 απᾶ α 
Βἴοπο οἳ αιαπιρ]ῇπᾳ, 
ΑηΏὰ α τουκ οἱ οΏεπςσθ, 
ευεπ {ο 1]θπι πΏ]σα 
βτυπιὈ]ο αὖ ἴμο πποτᾶ, 
Ῥοῖηπσς ἀἱδοῦθά]επί : 
ὙπεγθυΏπ{ο αἶδο Ίἴποτγ 
Ὑνογθ αρροϊη{εᾶ, 9 Βαΐή 
Ψε αγέ 3 ΟΠΟΣΕΏ Ρεπο- 
ΤΑΙΓΊΟἨ, Αα τογα] Ῥτὶθρί- 
Ἠοοά, απ Ἠοἱγ ΠΑίΙοΠ, 
8 Ῥεοι]ίαχ ρεορ]θ; πας 
γο 5ποι]ά βπθυ {οτί 
Τμθ Ῥταίςος οξ Ἠΐπι ππο 
Ἠαῦμ οβ]]εᾶ τοι οαῦ ος 
ἄατ]κηεςς Ἱπίο Ἠϊ5 τιαχ- 
νε]]οις Πραί: 10 νγπ]οῖ 
1η παρ ρηβ86 υ6γε ποῦ 
8 Ῥθορ]θ, ιό αγε που 
4Ηθ Ῥθορίο οἳ οά: 
Ὁπ]ίοα Ἠαπᾶ που ὁτ- 
ταϊπθᾶ ΏΊΘχοΥ, Ὀαῦ που 
Ίατε οὈίαίπεᾶ πΙετογ. 

11 Ώεατ]γ Ρε]οτεά, Ι 
Ώ9β6θοἩ {οι 8 βἴταηρ- 
ετς απά Ῥἱ]ρτίπας, ϱἲ- 
Βἰαϊη Έγοπα ΒεβΗ]γ ]1δίς, 
ν/πίοα γης αραϊπςί 11θ 
ϱου]; 12 Ἠανίηπρ τοις 
οοπτοτββΜίοΏ Ἠοπθςία- 
ΧΠΟΠΡ ᾖἴπο (επίῖ]θς : 
υπαῦ, ὙΠεγθββ Πε 
Βροθαὶς αραϊπθῦ- τοα 
Ά5 οπἰ]άοει, πετ 
1παΥ ὮΥ 3ο” ροοᾶ 
ππογκς, ὙΠΠΙΟΝ ΊΤπον 
βΊα]] Ῥε]μο]ᾶ, ρ]οτίξγ 
αοᾶ ἵπ {πθ ἆΑγ οἱ γ]δὶ- 
ΤαΤΊοἩ, 

19 ΒαυπαΙ6γοιτβε]τες 
{ο ετοτγ ογάίπαπορ ΟΕ 
ΠΏΑΏΠ 20ος ἴπο Τιοτᾷ8 
Ἀπ]κο: υγηθῦποχ 16 Ὀο {ο 
τπο ΙΙΏς, 45 Βαρτετας; 
14 ος ἹπΠῖο ΡΟΤΕΓΠΟΤΕ, 
Ά8 πΠ(ο ἴπειη ἐπβῦ αΓθ 

ΠΕΤΡΟΥ Α.. 1]. 
τοὶ, ὡς λίθὀι ζῶντες Ἰοϊκοδομεῖσθε,ι οἶκος πνευματικός, ἓ 
Βθτοβ, 35 "είοπες 3ΗπίΠβ, πο Ρεῖπρ Ῥαϊ]ῇ{ αρ, 4 "Ἱοιςθ Σεριτ]ταα], ἃ 

ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους 
α "ρτ]οβίλοοά ΆλΠο]γ Το οΏοτ βρίτιθαα]. Βαοτ]Άοες αοσερίαΏρ]θ 

Ιτῷ' θεῷ διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ. 6 "Διὸ καὶὶ περιέχει πὲν τῇ 
το ἄοᾶ Ὦν θα Οωτίοῦ, ὙΠπετοξοτθ αἶφο 16 15 οοπταϊπεᾶ ἵπ {πθ 

γραφῇ,' ᾿Ιδοὺ τίθηµι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον, ἐκλεκτόν, 
βοτϊρίαχο: Ἠεπο]ᾶ, 1 ρ]ασθ Ίῃπ ΒίοἩά κα 25ἱοπθ 100Υ11ΕΣ, 6Ἠοβεπ, 

ἔντιμον' καὶ ὁ πιότεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ. 
Φχθοίοι8: απά Ἠρίμαῦ Ῥομετε οπ Ἀϊπι 1πποπἱδο βποι]ά Ρο ραῖ {ο εἸαπης, 

7 Ὑμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν' οάπειξ 
Τογοι ἴπεταξοχο [315] "πο 5ργεοίοιςηςςς 1Πο Ἀρειίεσα; 35ο [21Πος6] Σ4ἱ6: 

θοῦσιν' δὲ, ἍἡῬλίθονὶ ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 
ορογίπρ ουπῖ, [1Π6] βίοπο Ἅπ]ϊο] ατε]εοξεᾶ 11059 3ραΠαΐπρ, 

οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν Ὑωνίας, 8 καὶ λίθος προσκόμ- 
ΤΗΙΒ Ὄεσθταθ Ἠθαᾶ οἳ [πε] σοςΠθς, απᾶ α 5ἴοπθ ο είμπι- 

µατος καὶ πέτρα σκανδάλου οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ 
ρῬιτπρ Ἀαπᾶ Αα τοοκ οξ οΏθπσθ ; ππο βίαπαρ]ο ϱὐ «πο Ἅκνοτᾶ, 

ἀπειθοῦντες, εἰς Ὁ καὶ ἐτέθησαν' 9 ἡμεῖ.δὲ γένος ἐκ- 
Ρεῖπς ἀϊςορεαϊρηῦ, ἴο πἩ]οὮ 8160 ἴπογ πγοτε αρροϊηθεᾶ, Βαΐ στο [Αχ6] 9 Ἔμορ 

λεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς] περι- 
α1οἩωςεπ, 8 ΚΙπρ]γ Ῥεϊεαποοᾶ, Αα "παϊῖοι ἍᾖΛ}Π01γ, Α ηθορΙθ Έοτ” 8 Ῥος- 

ποίησι», ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους 
Β886ΊοΠ, τλαῦ ᾖἴπο τνἰτύαες γοταϊρλύ εοῦ ΣοτίἩ οἳ Ὠῖπα πο οαῦ οἳ ἀπτ]κπενβ 

ὑμᾶς Καλέσαντος εἰς τὸ.θαυμαστὸν.αὐτοῦ φῶς' 10 οἱ ποτὲ 
γοα αρα]]εᾶ το Ἠϊ8 ποπᾶρτέα] Ἱρπι; ὪΜο., οπος 

ῃ ΄ - η .. ε ε) ῃ ; - 

οὐ λαός, νῦν δὲ λαὸς θεοῦ" οἱ οὐκ-ήλεημένοι, 
[πετθ] ποῦ 3 ῬεορΙθ, τί ποπ [ατα] “Ρθορ]θ 14οά”5; πο Ἰβᾶ ποῦ τεοεὶγεᾶ πΙετογ, 

νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 
Ῥαΐ{ που τοσθὶγοᾶ ΠΙθΓΟΥ 

11 ᾽Αγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδή- 
Ῥο]οτεᾶ, 1 εχποτυ [σοι] 356 ΒἴζΑαΠΡεΤΒ Ἀπᾶ ᾿ ΒΟΙΟΙΣΠΘΓΒ, 

µους, ἀπέχεσθαιᾶ τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύον- 
νο θὐθυαῖπ  ἍΊτοπι ΗεβΏ]γ ἀθβίτος, ππΏΙσἩ. πἽΑΣ 

ται κατὰ τῆς ψυχῆς' 19 τὴν:ἀναστροφὴν.ὑμῶν ἐν τοῖς 
βραϊιηδύ ἴπο βοι]; Ἄγοιχ πιβΏΠεΣ “οξ 606 ἍἼΊβπιοπρ 35118 

ἔχοντες καλήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ώς 
Ἠβνίηπρ Ἅτὶραῦι Ἰἴπαῦ π]ετεῖπ ἴπογ ερεαἷς αραϊπαῦ ψοαι Ἅα5 

” 

ἔθνεσιν 
Σπα ΡΙοΠΒ 

κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων Τἐποπτεύσαντες! δοξά- 
ον] ἄο9θΙΒ, ἵπτοιρα [σουτ] Ροοᾶ  ἨὙποσςκΕ λατίηρς πλύπεββθά Τλεγ 

σωσιν Ἅτὸνθεὺν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς. 
ΤΙΑΥ Ρ]οτ]ξν αοὰ Ιπ[ίπθ] ἆπγ οἱ τὶδιθβί]οι. 

19 Ὑποτάγητε Σοὖνὶ πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει, διὰ 
ο ἵπ βιρ]θοῦ]οι ΤἨΕΙΕΕΟΥΘέο8ΥοΥ Ἠππππ ἍᾖἸπδθαδΙοη Σοσ {Πο κα] ος 

τὸν κύριον’ εἴτε βασιλεῖ, ὡς ὑπερέχοντι 14 εἴτε ἡγεμόσιν, 
[ή ες] 1ιοτά; Ἱπ]ἉθίΠεσ ἴο [116] ]εΐπσ ας ΒΙΡΙΘΙ1Ε, ΟΥ ὉΌο ΡΟΤΟΓΠΟΓΒ 

ὡς δί αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν μὲν! κακοποιῶν, 
5 Ὁν Ἅ«ἀΠϊπι 5εηῦ, Χο; τθηΏβοβπςθ [οπ] οτ{] ἀοθζβ, 
» . η ο ῃ τ, ᾿ μ ν / ι 
ἔπαινον-δὲ ἀγαθοποιῶν' 156 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα 
Ἀπᾶ Ῥγαί5θ [1ο] ππε]] ἄοοτς; (Ὀεοβιαςοθ ο 18 1ῃθ ππι]] 

τοῦ θεοῦ,  ἀγαθοποιοῦντας φΦιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων 
ο οἀ, [27] π/θ]] ἀοῖπᾳ Το Ῥαῦ Όο βΒ]εηπσθ {1πθ 308 “Β6ΠΕΘΙΘΒ8 

1 ἐποικοδομεῖσβε Τ. : 
Ἀ--τῃ πΊτΑ»; ή γραφή (γεαά υπο ποτ]ρῖυχθ σοη(βΙΠΘ) 1, 
η 0εεν1ηρ) της. 
οντες ΠΙΓΠΘΒΡΙΩΡ 1 ΤΊτΑΤΓ. 

Ἱ. -- τῷ ΗΤΤΤΑ. τα διότι Ό8οβα5θ ΟΙ/ΤΤΓΑΥΥ. 
ο ἀπιστοῦσιν (γεαᾶ Ῥαῦ {ο [ηο5ε] 

Ρ λίθος ΗΤτΑ. 4 -- ὑμᾶς (γεαᾷ ἴλαῦ γο αὐδίαΙη) 1, ς ἐποπτεύ- 
.--- οὖν ΙΤΤΤΑ, ἕ ---μὲν ΑΙΗΤΊΤΑΥΓ. 

κ -- εἰς ΕΟΓ 1ΤΤτΑ. 



1ΙΓΤΠΙ. Ἱ ΕετΕξ 

ἀνθρώπων ἀγνωσίαν' 16 ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς. ἐπικά- 
πηθη 115ΠΟΓΑΠΟΘ ;) 88 99, Απᾶ ποῦ "98 .. 

-- ἔχοντες τῆς κακίας τὴν,ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς Ἰδοῦλοι 
ο]ο Πανίπρ 60Η Τπηβ]109 Ἀξτοεᾶοπα, Ὅαί 88 ΤΡοπΠπάπΙΘΗ. 

θεοῦ." 17. πάντας τιµήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν 
οἳ ο, ΔΑ] μου ΄ποποιςχ 35ο, 50ο Ἰρτούλετμοοά 5]οτο, 

θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 
Σᾳοά 8ομτ, α1μο Ἰ"κὶπρ ποπους, 

16 Οἱ οἰκέται, ὑπογασσόμενοι ἐν παντὶ φόβρ τοῖς.δεσ- 
Βοτνωπίς, Ῥοΐῖηπρ βαθ/ἠθοῦ πια αἱ άθ.Σ το [σουτ] 

πόταις, οὐ µόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ 
ΧΩΠΦΤΘΣ6, Ἅᾖαποῦ οπ]ν Ἅᾖἴοίπθ Ρβοοά Ἀπᾶ ρεπτ]ο; Ὀαύ Ἅα]ξο 

τοῖς σκολιοῖς. 19 τοῦτογὰρ Χάρις, εἰ διὰ συνείδησιν 
το ἴπθ οτοοκθᾶ, Έοχ επί [18] ποοθρίαὈ]θ 18 ΞοΣ Βαἷεθ ΟΕ οοπηδοἰθΏσθ 

θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας, πάσχων ἀδίκως. 320 ποῖον.γὰρ 
{οπαγᾶβ ἀοᾶ "επάατες ᾽ΑΠΥΟΠΘ ρτίθβ, βιαβετίπς δα]ας6]γ. Έος νιηαῦ 

κλέος, εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόµενοι ὑπομενεῖτε; 
Ε]οτ [8 15], 1 βἰπηῖηρ παπά Ὀοῖηπρ Ῥαβειεᾶ γο επάιτο 152 

ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο Ἡ 
ναῦ τε ἀοἶπρ ροοᾶ απά αεαΏετίηρ γο επᾶπτο [10], πμ {Π5] 

χάρις παρὰ θεῷ. 391 εἰςτοῦτογὰρ ἐκλήθητε ὅτι καὶ 
βουορίπρ]ο ντα αἀοᾶ, Ἐος ἰο ΠΒ 7ο πετθ σα]]οαᾶ; Ώεσθαςο β]5ο 

χριστὸς ἔπᾶαθεν ὑπὲρ τἡμῶν;! ἡμῖν! ὑπολιμπάνων ὑπογραμ- 
Οικ], επΏοεγοᾶ 1ος 8, 308 α]οανΊπρ Ά πιοᾷο] 

µόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν. αὐτοῦ: 32 ὃς ἁμαρτίαν 
τπαῦ Το ϱποιυ]ά {οἱ1οιγ αξίος 1 18 ΒΡΕΡΕ Πο 5611. 

” 9 / ς) μ « ’ ΄ ” . ΄ ” ο. εν 

οὐκ.ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἔν τῷ-στόματι.αὐτοῦ' 29 ὃς 
1414 "πο, πθϊ(μεσ στα "Εουπᾶ 'ραῖ]θ Ἱπ Ἠ]5 τιοπῖἩς ν/Ἠο, 

λοιδορούμενος οὐκ.ἀντελοιδόρει, πάσχων οὖὐκ.ήπείλει, 
υοῖνρ τα]]οᾶ αἲ, ταϊ]εᾶ πού Ίπ τείυτα; [ππεπ] εαβετίπς {ἰλπτεμίεπθά ποῖ; 

24 ὃς τὰς κρίνοντι δικαίως" 
πηο 

παρεδίδου. δὲ τῷ 
1ἀᾷρεβ χἰρΏύεοιβΙγ : Ταῦ σανο [πΙπαδε]Ε]οτος (1ο Ἠϊπι ππο 

ἁμαρτίας.ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἓν τῷ-σώματι.αὐτοῦ ἐπὶ τὸ 
ος ΒΙΠΒ Ἠ]παδο]Ε Ῥοχθ 1π Ἠ48 Ῥοᾶσ οη. ἴἨθ 

΄ . ΄ ΄ -- . ΄ ΄ 

ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι, τῇ δικαιοσύνη ζή- 
ἴεθ, ἴπαῦ, το ΒΙΠΒ [πε] Ῥοΐπρ ἀεαᾶ, σο τΙϱΏ{θεοβΏ6Σς ῄτθ 

20 ἦτε.γὰρ ὡς πρό- σωμεν' οὗ τῷ µώλωπι- αὐτοῦὶ (ἰάθητε. 
Έος γο γ/6Γθ 38 ΤΙΑΥ Ἠγθ; Ὦγ γ/Ποβο Ῥττιϊβθ σο ποτε Πθβ]ρᾶ, 

8 ΄ πι] ηλ / -” α] . Ν {) 

βατα “πλανώμενα"”' ἀλλ᾽ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιµενα 
βΏεερ Εοἱπρ βδίΤΑΣ, ΌῬαῦ Άτο τοιχπεᾶ ᾗΠπΠοἩ ἵο ἴπθ απεριετᾶ 

καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν.ὑμῶν. 
απά ΟΥΘΙΒΘΟΣ ΟΕ 7ος Βο18, 

3 Ὁμοίως, Ραὶ' γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀν- 
1κθπνίςο, Ὢλνες, νοΐπρ εαρ]εοῦ φοτποπγτοῦὸ ἸἨμθ- 

δράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν 
Ῥαπᾶς, ἴπαῦ, 8ΥθΏ 1 ΑΠΥ αΓθ ἀϊορεά]θοπί 0ο ἴπθ πγοτα, ὮΥ ᾖἵλπο “οξ5ἼἨθ 

γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου “κερδηθήσωνται,! 3 ἔπο- 
3γνΙγεβΒ αροπἀμοῦ  νηϊποαί Γπθ] ποτά Ἅ«ΤΠε7 πιαγ Το Ραϊπεᾶ, Ἡπατ- 

πτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν" 
1πσ νηηθεςθᾶ ["οβττ]θᾶ 5οιιϐ] οι θας Λ2οΠαςίθ 5οοπαᾶποῦ Τους; 

9 ὧν ἔστωοὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς ἀτριχῶν,! «καὶ! 
πΏοβθ οί 316 “πο 39 51ο Ἰοαῦγατα [5οπθ] 5οξ 1ορταιαίπρ 110ξ '"Ἠαϊτ, 194Πᾷ 

περιθέσεως ἨἈχρυσίων, ἢ ἐνδύσεως  ἱματίων κόσμος 
Σεραίηρ " Ατοαπᾶ 35οΕ 11ρο]ᾶ, 15ος 1δραβθῖηρ Ἴοπ 3108 “ρατιπεπῖς Ἰαάοτηίης; 

νθεου δοῦληι ΤΊτΑ. π -Γ γὰρ ΕΟΣ ({Ἠ1Α) τια.. 
ΕΙ ΤΊτΑΥ. 3 -- αὐτοῦ ΙΑ]. 
--- αἱ ἨΠτι[Α]. ο κερδηθήσονται ἴΠευ ση] Ὀθ ραϊπεά ΙΤττΑ. 

ς « ἡμῶν σου ΕαΙΤΤΤΑ. 
3 πλανώμενοι (γεαᾶᾷ γε πετε ροῖηρ ββἴΤΑΥ 98 9ἨΏ9θΡ) Η1ΤίΑ. 

4 --- τριχῶν Το 

ο07 
βοπέ ὮὉγ Ἠίπι {ος {θ 
Ῥυπίθητησπί οἱ οτί]- 
ἀοθΙΒ, απᾶ 1ος ᾖ1ἴλθ 
Ῥταῖςε οἳ {λρπα {μαῦ 4ο 
πνθ]]. 15 Ἐοχ 5ο 18 {1θ 
συ] οἱ ἀοᾶ, ἔλαῖ τν Νε]ι 
ππε]] ἀοἶπρ ο πιαΥ ραῦ 
το Βἱ]6Ώσθ Τ]μο {ρπογ- 
ΆηΏσθ οἳ Ε0ο]Ἡ5Ἡ ΊωεἨ: 
16 35 1968, απᾶ ποῦ 
πβῖηρ {οι Ἠρετίγ ἔος 
3 οἶοκο οἳ πιβ]οίοιβ- 
Ἡςς8, Ὀα6 88 ἴπο 8εγ- 
παπί οἳ οἀ. 17 Ἡο- 
πουσς α]] ΊπΕπ, Τιογθ 
ἴλο Ὀτούποεχποοᾶ, Έθατ 
οᾶ. Ἡοποιχ {με ]ΐης, 
18 Βετταπίς, ὂε ϱαβ- 
Πεοῦ Το γομγ πιαβίετ8 
πνιτἩ α])] θεατ; ποῦ 
ΟΠΙΥ Το ἴπο ροοᾶ απᾶ 
6εηπί]ο, Ῥαΐ α]5ο {ο ἴμθ 
Στοννατᾶ, 19 Ἔοχ {λῖΒ 
{6 Ππαπ]κνγοτίἩγ, ἵξ 
ΊΩΒΠ ΣΟΥ οοηβοίθησθ Το- 
πιβχᾷ ἄοά επάιτορτίεξ, 
ευ βετίηρ πτοηρ{υ]]γ. 
20 Έος λα! ΡΊογ τς τέ, 
18, πὝΠεη γε ϱε ῬαΒείθι 
άοτ γοιχ «ΕβπΠ]0Ββ, 79 
ΒΗΑ]] ὕλ]κο 16 ρα ξἱεη{1γ2 
Ῥαίς 1, Ὢ πει Ὑο ἆο 
πγο]], απᾶ βαΆεχ Τογ τὲ, 
Ψο ΊαἉκο 15 Ῥραῦϊεπί- 
17, υπ] ἴ αοοερῖαδ]θ 
πλ ο. 2ἱ ἘΈοσ 
6πεηυ Ἠετεαπίο ἩεΙθΘ 
πθ οπ]]εά: ΎῬθοβαςθ 
Οησ]δύ α15ο ει Ώεγοά {ος 
8, Ι1εατῖηρ 15 ΑΠ ες- 
ΑΠΗΡΙ6, ἵμαῦ γο Εποπ]ᾶ 
Σ011ο7/ Πῖς 5ὕερς: 22 π/πο 
ἀϊᾷ πο βἱπ, πεΙ(μοΥ ἹΥ8Β 
ρυῖ]θ Σουιπᾶ ἵπ Ἠ]Β 
ἨιουΤΗ: 25 πλο, ππετ 
Ἡθ ἵαβ τεν1]εᾶ, τεν]]εᾶ 
ποῦ αΡ8ΊΠ; ὙἨΘη Ἡθ 
5αΏετεᾶ, η υπτεαίεποά 
ποῦ; Ῥαῦ οοπιπι]ττοᾶ 
Λϊπιδε[ ἴο Ἠϊτπι Ὅπαῦ 
Παάρείμ τρΏθεοιΒΙγ: 
24 νο Ἠϊ5 οἵνηπ 58 
Ὅατο ος βἱΠπ8 1π ΗΒ 
ΟΠ Ῥοᾶσ οἩη ἴμο ἐτεθ, 
ολαῦ νο, Ρείπρ ἀθαβᾶ ἰο 
ΒΙΗ5, επωι]ᾶ Ἠτο αππ- 
1ο τἰβΠίεοιβπθΒΒ: Ὦγ 
Ὑν 11050 ΒἱΤΙρ6Β 7θ ΊεΓθ 
Ἠεα]εᾶ. 25 Ἐοχ Υο γ/εΓθ 
85 5Ἡεερ ροίηρ ββΌοΥ: 
Ῥαῦ ατθ πο τεὔυχησᾶ 
η {ο Τμ Ῥπερ]ηετᾶᾷ απᾶ 
Έ]ΙςΠορ οἱ Τοιχ ΒΟΙ18. 
ττ. Ἰκενῖςε, Τθ 

ψάνες, ὖ6 ἵπ αρ θοῖοη 
Ίογοιχ οὗ η Ἠπβραηάρ; 
Ώλαῆ, 1 ΑΠΥ οῬεγ ποῦ 
ἴηθ ποτᾶ, ἴπεγ 4ἶ5ο 
ΤΙΔΥ νηΌποαῦ ἴπο γγοτᾶ 
ῶο ποπ Ὦγ πο 6ΟπτεΓ- 
Εαϊϊῖοη οἳ ἴπο Ἱάνες; 
Φ π/ηπῖ]ο ἴΠεγ Ῥεμο]ά 
που σἨαςδίθ οΟΠΤεΥΞΗ” 
Μΐοπ σοιρῖεᾶ ντ ξεατ. 
8 Ἴποςθ αᾶογπίπρ ]εῦ 
18 ποῦ Όρο ἴΠαξ ουτγατάᾶ 
αἄογπίποφ οἳ Ῥια πρ 
ἴπο βατ, απᾶ οἱ Ὑεα- 

σὑμῖν γοι 

οᾗ οἵ 1. 



098. 
ἀπρ οἱ ρο]ὰ, ος οἳ ρπῖ- 
αἴωμ ου οἳ αρριοὶ 
4 υιό 16 ἓὲ ὃε {ιο πίᾶ- 
ἆθι ΠΙΔΠ οἑ Το Ἠθητ, 
ἂν μη ἹνΠπῖσἃ 18 λιοῦ 
ουγταρί]ρ]α, ευση ἴλε 
ο) παηιειξ οἱ α πιθε]ς 
απᾶ απὶοῦ αρἰχϊὃ, πΠ]ο] 
18 1 ἵμε β]ρῃύ οἳ ἀοά 
οἳ Ετεβί Ῥεϊορ. ὅ Ἐοέ 
ΑΕΐἴθγ ΠΒ ΤΙΑΠΠΟΙ η 
1πε οἷά εἶχπε ἴπο Ἠο]γ 
ΝΙΟΠΙΘΏ 85Ο, Ὑπο (σμεί- 
εἆ Ἱπ οᾶ, αἀοτηςά 
4Ἠοπιβθ]γτοβ, Ῥεϊηρ ἵπ 
βιὈ]οσῦίοἩ απο ἐπεῖτ 
οὗ Ὦ Ἠαβρηπάς: 6 οτου 
35 Ρητα οΡρεγεὰ Α,γα- 
Ἀαπα, οβ]111πρ Ἠ]πα Ἰοχά: 
Ἠ/ΊΟβ6 ἀπιρηίοτ» το 
ΆΤθ, 85 1015 ης 7ο 4ο 
ΥΘΙ], ΞπΏᾶ αἲὸ ποῖ α- 
ἀτα]ά τη ]Ε] Ώγ ΑΠΙΑΖ6- 
παρπῦ, 7 1,χοννῖδε, Ὑθ 
πυιβραμάς, ἀπγε]] πα 
1Ἠσμι  αοοοτάΙΙς Το 
Ἰωοπ]εᾶσε, ρΙγΙηρ Ἠο-: 
Ἀοιχ ἀπίο Τη πο, αξ 
μη{ο {πο Ἠ/θλΚος τοι- 
5ο], απ 8 Ὀμ]πρ είχα 
ἰθροίπον οξ ἰλο Ρτπσθ 
οἳ 146; ἴλπαι τους 
1'Α}6Γ5 Ῥθ ποῦ Ἠίη- 
εχοᾶ, 

8 Ἐϊπα]]σ, ὂε γε αἲ] 
οξ οπθ πα]πᾶ, Ἠατίπρ 
σοαιρββδἰοη οπθ6Οξ αἩπ- 
Ο{Ἠες,]ογθ ας ὈτοίΏχοεα, 
Όε ρἰτιξα], δε οουτί- 
ΕοΙΒ: 9 ποῖ τεηᾶοτῖης 
ον] {ος οτ{], ος ση ϊ]ἵπρ 
Εος τα]]ϊπρ :- Ῥαῦ σοπ- 
Αν ἍὮ]οβδίΏς; 
Κποπυ{ηρ {παί Υθ υχθ 
Ελποτθιπίο οβ]]εᾶ, ἐλλαῖ, 
ο βπουι]ά Ιπ]εγῦ Α 
Ἰθβοῖπρ. 10 Έοχς Ἡο 

ἐπαῦ τν{]] 1οτο 11ΐξο, απά 
βθθ Ροοᾶ ἆαπγ», 1εῦ Ἠϊπι 
τοξταίη ἍὮἩἨϊδ Ίοημιο 
ΐτοιη οτ]], απᾶ Ὠϊς ρα 
ἴπαῦ 1Ἠογ βρεακ πο 
ραῇ]θ: 11 1εῦ Ἠϊπι ϱ5- 
οἶιθιγ οτ]], απᾶ ἄοροοά; 
Ι1οῦ Ὠῖπω θε] Ῥεασθ, απά 
6πβπο 10, 12 ἘΈοχ 1]θ 
6765 οἱ ἴπο Τιοτᾶ ατε 
ογος {πο τίρΏ6εοιΒ, θπά 
Ἠ{8 ΘΑΙΒ αΓο οφρεπι αλίο 
Ειθῖχ ΡζΑΥΕΙΑ : δα {μθ 
1α09 οἳ ἴ]θ Τιοτὰ ἐξ Α- 
ραΐπαί ἴπεπαι ἴ]λαί ἄο 
οτν!]. 13 Απᾶ π]ο {8 Ἡθ 
ελα 1] Ἠβτπι γοα, 
Ὢ σο Ὀθ 1οἱ1οπεχβ οξ 
ελαί νο 18 ροοᾶ 2 
14 Βιίέ απᾶ 16 το ϱα{- 
49Σ 1ος τἰρΏἔεομΒΠΕΒΒ΄ 
καθ, ἨβΡΡΥ αγο νε: 
απᾶ Ὦθ ποῖ αξταίἁ ος 
Ελοθῖς {Θττος, ποϊίπος 
Ῥο ἰτοπρ]θά; 15 Ῥαῦ 
βαποί{γ {πε Τιοτᾶ ἄοά 
{η γοις Ἰεατίς : απᾶ ὖε 

ΠπΕΤΡΟΥ Α. 1Η. 

4 ἀλλ᾽ ὁ κουπτὸς τῆς καβδίας ἄνθρωπος, ἐν τῷ ἀφθάρτῳ 
Ῥαῦ πο Ἠϊάίεα "οξ51πο "ουσ αμ1Η, 1η {πο ἱπσοισαριῖυ]φ 

τοῦ {πρᾳέος καὶ ἡσυχίου! πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον 
[οσπηταθπ{] οΓἵἩθ 1ποοκ απᾶ αιίεί αρ]τῖὃ, πνΏῖσα 15 νῶ6ξοιθ 

τοῦ θεοῦ πολυτελές. ὅ οὕτως. γάρ ποτε:καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες 
αοὰ οἳ ϱτεπί Ρργίσο, “Έοχ {πας ἍΣοΓΠΙΘΣΙΥ Αἱδο ἴλθ ἨοΙΥ  ἍἨΝΟώΠΙΘΠ 

αἱ ἐλπίζουσαι Εἐπὶ τὸν! θεὸν ἔκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσό-, 
ΊἨο5ςθ Πορίπρ 1π αοά βἀοχπθᾶ ΊΤΠεπαβθ]νγθ, υῬεῖαπς 5μ!Ἡ- 

- .9/ ε ρ . ε Ξ λε π.. ΄ [] - 

µεναι τοῖς.ἰδίοις ἀνδράσιν' 6 ὡς Σάῤῥα Ἀὑπήκουσεν' τῷ 
Ἰεοῦ ἴο πείγοππ Παβραμάς; 88 ΡΩΤΙΣ οΏογοά 
” / ΄ ) 9 ” νά 3 ΄ ΄ . 

Αβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα, ἧς ἔγενήθητε τέκνα’ ἀαγα- 
ΑἈΡρχαλατα, ὀοτᾶ Πίπι αοπ]]]πςβ; οἳ π]οπι Ὑθ Ώθύβπιθ οπί]άτεα, ἆο- 

θοποιοῦσαι καὶ μὴ.φοβούμεναι µηδεµίαν πτόησιν. 7 Οἱ 
1ηπρ ϱοοὰ απᾶ ποῦ ΣεβτΙΗΡ. [σπν υα] ΑἩΥ οομβύθΓΠΑΡΙΟΗ., 

(118, πιο) 
» « ΄ - 4 - φ 

ἄνδρες ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ Ὑγνῶσιν, ὡς ἆσθε- 
Ἡιθραπας 11κοπ/]βθο, ἀπιθ]]ίωρ σι [1ποπ1] αοσοχἀϊπρ ἴο Ἰεποπ]θᾶρθ, ας Ἅτνϊ]ι 8 

νεστέρῳ  σκεύει τῷ Ὑγυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς 
ποσΚες «[ογαπ] “Ὑεγεο! "πμ. “Εοπια]ο, χεπάοιηρ {[ἴποπι] οποις, 45 

καὶ Ἰσυγκληρονόμοι' χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ Κἐκκύπτεσ- 
Β]βό [ρεῖπρ]  ᾖΙοἰπί-πθίτβ οἳ [0116] ϱταοθ οἱ 11496, 8ο 85 ᾽ που "το 5ρθ 5οαξ 

θαιὶ τὰς-προσευχὰς.ὑμῶν. 
1ο8 γοιχ 3ΡΓ8ΥΕΙΒ. 

8: Τὸ δὲ.τέλος, πάντες 
Ἐἰπα!σ, πι 

φιλ- ὀμόφρονες, συμπαθεῖς, 
λοτῖπρ Ποοῖπρ] οἳ οπο πα]πᾶ, ΑΒΥπιρα{ΠΙΣΙΠΡ, 

άδελφοι, εὔσπλαγχνοι, Ἰφιλόφρονες!' Ὁ μὴ ἀποδιδόντες 
{με ὈτείἨχεπ, ἴθηᾶες Ἠεβχίρᾶ, 4τΙεΠά]γ, ποῦ χομάοτῖης 

κακὸν ἀντὶ κακοῦ, ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας' τοὐναντίον δὲ 
οτι] ος οτΙ], ος ταϊ πρ ΣΟΥ χαϊμπρ; Ὀαὲ ΟἩ {1θ σοπτΑΙΥ, 
” [ο Τη. ΓΙ ΄ 1 “/ » - 3 ΄ “ ΄ ΄ 

εὐλογοῦντες, Ἠεἰδότεο! ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν 
Ῥ]θβδίηρ, Κποπῖπρ ἰλαί ἰο ἍᾖΤλπίβ 37θΠποτο οβ]]θᾶ, ἰπδῦ ἍὮὨὈ]οβείπα 

κληρονομήσητε. 10 ὁ.γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν, καὶ ἰδεῖν 
σθ βπου]ά {π]ιονῦ, Έος ο ελαῦ Ἅπ]]]β 314506 3119196, Ἀπᾶ 19399 

ἡμέρας ἀγαθάς, παυσάτω τὴν.γλῶσσαν  αὐτοῦὶ ἀπὸ 
34378 πόοᾶ, Ἰ1θῦ Ἠϊπι οΛ90 {ο 68Α58 Ἠϊ8 ἑοπραθ ἆτοτι 

κακοῦ, καὶ χείλη Ναὐτοῦϊὶ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον. 11 ἐκκλι- 
εν], απᾶ ᾿]ρΒ αΡΙΒ ποὺ {[οβρθς µρι]ο, 1ιοῦ Ἠϊτα ἔωτη 

νάτω» ἀπὸ κακοῦ, καὶ ποιησάτω ἀγαθόν' ζητησάτω εἰρήνην, 
Αθὶάο  Ίτυπι” οτἰι, απᾶ Ἰθῦ Ἠίπι ἄἂόσς µῥροοᾶ. 1ιοῦ Ἠἶτα εθε]ὶς ἍῬθβςθ 

καὶ διωξάτω αὐτήν. 13 ὅτι Ροὶ! ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ 
Απᾶ Ἰοῦ Ἠἶπι Ῥαχβιθ Ἁᾖς ὮΏΦοβ 09 ἴ1θ 6765 ο [116] Τιοτᾶ [ατθ] ΄οπ 

δικαίους, καὶ ὦτα.αὐτοῦ εἰς δεησιν.αὐτῶν' πρόσωπον.δὲ 
[ἴἨἩ6] τἱρΏίθοιΒ, απά Ἠϊᾳ οαπε {οπατᾶβ ἐπεὶς βαρρ]ἰοβῦΊοἨ., α Γ119] έαοθ 

κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 1ὸ καὶ τίς ὁ κακώ- 
ος [1Ἠ6] Τιοτᾶ [18] πραϊπβῦ Ό]ιομο ἀοῖπσ οτί]. Απά π/ο [16] ο ἐλαῖ επο]] ἵπ- 

« ” ” .” α θ - ᾳ μη] ΄. 

σων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ μιμηταὶ γένησθε; 
1ατθ ποα, 18 3ο "λαῦ ΑνγΠ]οὮ [519] ὃροοά παΙζΑίΟΧΕ γο εποι]119 2 

14 ἀλλ) εἰκαὶ πάαχοιτε διὰ δικαιοσύνη», µακάριοι. 
Ῥπαί ἰξ α]δο σο βλου]ά ϱαθς ο ποοοαπὺ οἳ τἱρΠίθοµβΏθΒΒ, ὮὈ]θεεθά [ατοθγο]; 

τὸν δὲ φόβον.αὐτῶν» µμὴ-φοβηθῆτε, μηδὲ ταραχθῆτε' 
Ῥαῦ ὑμοῖσ ἔθασ ΨθΕΠοιι]ἆ ποῦ νο βΕγα]ᾶ οἳ, ποϊύμος εἸιοι]άγοῦρ ἐτουρ]θᾶ; 

16 κύριον-δὲ τὸν 'θεὸν' ἁγιάσατε ἐν ταῖς.καρδίαις ὑμῶν' 
Ῥαῦ «Τοχᾶ 3ίπθ “αοά μβποιᾶγ Ψουιςσ Πεατίς, 

{«ἡσυχίου καὶ πραέος 1; πραέως (πραέος Α) καὶ ἠσυχίου Ἐπτα. Ε εἷς ΕΤΊτΑΊΓ. Ὦ ὑπήκουεν 1. 

« συγκληρονύµοις Τ; 
αΤΙΑΝΥ ; ἐν- τ. 
Ὀθου1βθ) 1 11τΑ, 

συγκληρονόµοις ο ]οἰπί-πεΙχ5 ττα. χ ἐγκόπτεσθαι ἴο Ὦο Ἠϊηπάετθά 
1 ταπεινόφρονες ὮΙΩΡ]ε πιίπᾶρά ΟΗΤΤΡΑΥΓ. πιο, εἰδότες (γεαᾷ ὅτι 

5.--. αὐτοῦ (γεαᾶ [115]) 1πττΑ. ο -- δὲ αιιά (οὐ Ἠϊπι ἔαγΏ αθ]άε) ΩΤΓΑ, 
Ρ --- οἱ (Γεαά [116] 1οχά/ςεγθβ) στα. 3 ζηλωταὶ ΖΕ8]οβ ΗΤΊΤΑ}Υ.,. 7 χριστον ΟἨτ]Εύ Ι.ΤΡΡΑΥΥ, 



 Ῥρυμα 

ἔτοιμοι. δὲ" ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς 
Απᾶ χθαᾶν [09] α]πασς {ος 4 ἀοΐαιορ ᾖΤο ΘΤ6ΓΥοΠοΟ ἔπαῦ α.κς του 

λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος, ' μετὰ πρᾳῦτητος καὶ 
ΒΑ Αοοοαπῇ οοισργΠἶηρ ἰπο 3Ἱπ ὅγοι 1µοΡο9, πλ Ἠηθο]Πθςς απᾶ 

φόβου. 16 συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἔν ᾧ "καταλαλῶ- 
186ΗΤ; Ἂρ "οοηςοίθποο ᾿Πατίπα ροοᾶ, ἴλαῦ Ἡπθγθης {πθ6Υ παηΥ 5ροα]ς 

σινὶ ὑμῶν ὡς κακοποιῶν,! καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες 
Ἀραϊηθὺ τοι ϐδ ογ]]άρο, «Πεν πια ῦθ β»Ώαπαθᾶ ππο «οα]απιπ]αῦθ 

ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν χριστῷ ἀναστροφή»ν. 17 κρεῖττον.γὰρ 
ους ροοᾶ “απ ὀΟμτῖ Ἱπιαππος "οξ “149, Έος [10 15] Ῥούτες, 

” θ - Γ κθ ἐλ. Ἱ] Λ θελ ε θ -” μ 

αγα οποιουντας, εἰ ελει το σε Ίμα του σεου, πασχειν, 

[5{ρπ"γοι] "οἀοίπρ ''σοοᾶ, 8 δπῖ]]ς [10]31196 ὁπι] 40Ε 5ᾳοᾶ, ἴο 5αβως, 

ἢ κακοποιοῦντας' 18 ὅτι καὶ χι 
ἔπαη. ἀοΐπρ οτΏ; Όθοβαςο 3Ιπάθθᾶ 1Οπτ]5ὺ 

τιῶν Σέπαθεν' δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἡμᾶς προσαγάγῃ 
βαβοτεᾶ, [πο] 1παδί τος [16] απ]αςδί, ἰπαῦ τα ρ παῖραί τίς 

ΤΙ θεῷ,  θανατωθες μὲν σαρκί, ζωοποιηθεὶς δὲ 9τῷ' 
ἔο ἄοάᾶ; Πανίας Ῥθευ ραύῦ {ο ἀθαία 41 Βε8Η, Ῥιαῦ πιαᾷο 81πο ἍὮγ ἴηπθ 

πνεύματι, 19 ἐν. ᾧ καὶ τοῖς ἓν φυλακῇ πνεύμασιν πορευθεὶς 
Βρϊτ]6, 1π π]πῖοἩ αἶςο {οΐμο “ϊπ ρείκοα λαρΙτῖῦ  ἨαγνΙΏηρ 6ομθ 

ἐκήρυξεν, 20 ἀπειθήσασίν ποτε, ὅτε άπαξ ἐξεδέχετοὶ ἡ 
Ἡθ μτεβοβεᾶ, [πο] ἀϊς5ορογθᾶ ΦοΟΙΠΟΙΠΘ, ὪΠθπ Ο0Π006 Ὑπαβ πα θῖηρ 119 
1 ” - ΄ 

τοῦ θεοῦ µακροθυµία ἐν ἡμέραις Νῶε, κατασκευα- 
: 3οΕ3ᾳοᾶ "]οπρειβοτίπρ ἵη [1Ἡθ] ἆἄπτα οἳ Νορ, [πΠἰ]ο παβ] Ῥεΐηςσ Ῥτθ- 

ζοµένης Ἁκιβωτοῦ, εἰς ἣν «ὀλίγαιρὶ ἀτουτέστιν! ὀκτώ, ψυχαὶ 
Ῥλτθά . [πθ] κατ, 1πίο ππηῖοα Ἅᾖ496Π, τβαῦ 18 αἴσῃί οοιἱ5, 

διεσώθησαν δι ὕδατος, 91 «δἳ καὶ ἡμᾶς! ἀντίτυπον νῦν 

ΠΠ, 1. 

09Π0Θ8 10Γ 8ίΠ8 

πνθχθ θ8νοᾶ {πτοιρῃ Ἠπτπαίος, τν Π]οῖι 72189 δα8 1βµατο ππουν 
΄ / » 9 αλ ’ ε α) 4 

σώζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις µῥύπου, ἀλλὰ 
.βατθς [οτοπ] Ὀαρίϊσπι, ποῦ ο Πο Αα ρα(είησ απαΥ οἳ Γύπο] Β1ΐα, ΌῬαῦ 

συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς θεόν, δι ἆνα- 
5οὲ “ῃ, “οοηΏβοίθΏσθ ροοᾶ [1πα6] 3άουμιαπᾶ  3οπνατᾶς “ᾷοᾶ, ὮΥ Γιπ6] Ἅτε- 

στάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, 932 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ Στοῦ" θεοῦ, 
βαττοοῦῖοιπ οἳ οδας Ομτῖςς, ππο ᾖ αἲ[ῖπο] τῖραι παπᾶ οξςοἆ, 
, . » ΄ « -- Γ 

τορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ 
βοπθ ἀπίο ΆἈθβγπεῦ, “Πατῖπς ΊρεθῬπ 5αο]οοῦεᾶ 55ο "Ἠίπι ᾖ/βημεῖς "απᾶ 

ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. 
Ῥαα(μοσίθῖθθ "'απᾶ "Ῥοναιβ, 

-- κ ΄ κ- ή ε Λ ς ” ι ΄ τς νΜ 3 

4 Χριστοῦ οὖν παθόντος υπὲρ ημῶν' σαρκί, καϊυμεῖς τὴν 
Οπτῖε μοι ΠινίπςσεαβΒετοᾶ {ος π8 Ιπ[ίπο]βο-Ἠ,π]ο 7ο "ίμο 

αὐτὴν ἔννοιαν  ὑπλίσασθε ὅτι ὁ παθὼν ἵἐν' σαρκί, 
8Ρ8ΠΙΘ σπαϊηᾶ "αχπα 3γοιχεε]τεβ "ννΙθ; ΤοΥ Ἰ1θ ἐλαῦ 5ιβοτοά π [16] Βο5 

πέπαυται ἁμαρτίας' 39 εἰςτὸ µηκετι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις, 
Ὦ5 ἆσπο να η: ηο Ίοηςσες 1οτηρη’5 5το 1 ]αδῦ», 

ἀλλὰ θελήματι θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον. 
ανα 15ο "γη 1 4οᾶ”5 3πο τοπιαϊπίηρ δἷπ [7ο] "βοςἩ 10ο”Ἴΐνο πιο, 
9 , ῃ 4 Κο τ « ῃ , 1 - , η η 

ἀρκετὸς.γὰρ "ἡμῖν" ὁ παρεληλυθὼς χρόνος ᾿τοῦ βίου," τὸ 
ο Έος [15] 5α/Πο]θπί- 20χ π5 ἴηο ρα»δῦ τΙπαο οξ 1ΐο Ἅᾖἴλο 

πθελημα! τῶν ἐθνῶν Ἀκατεργάσασθαι,ὶ πεπορευµένους ἐν 
υπ] οἳ ἴπθ παίίοΏ5 ᾖ{ο µανο ποτ]κθᾶ οαῦ, Ἠατίηςρ πνα]]κοᾶ 1η 

.--- δὲ αμά τττι[αἁ]. ἓ -Ε ἀλλὰ Ὀυῦ ττττΑΥ’. 
ΣΤτΤΓ; καταλαλεῖσθε Υθ 8Υ9 5ΡρΟΚεηΏ αραϊηδί τα. 
τωαγ πν]] Ο1.ΤΊτΑΥ. }Υ ἀπέθανεν ἀῑεὰ υτητ. 3--- τῷ Υ. 
Ὁ απεξεδέχετο (οπιζέ 9Ώς0) αιΤΊτ ΑΥΓ. ο ὀλίγοι {6 [ΡοΓ5οΏΒ] 11 ΏςΑΥΝ. 
ϱᾧ ἴἵο πΠΏῖοἩ Ε. Γὑμᾶς γοιι 1ΤΤΤΑ, Ε--- τοῦ ΤΏι[Α]. 
Ἱ--- ἐν (γεαᾶ [1Ώ]) τΤΊτΑ. κ-- ἡμιν ΗΤΤΑ. Ἅᾗ-- τοῦ βίου ΙΛ ΊΤΑΥ. 
Ὦ Κατειρνόσθαι ἹτΊτΑΥ. 

χριστὸς ἅπαξ περὶ ἆμαο-. 
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χθβᾶσ ΑΙΑΥΑ ἴο φίυα 
ΔἩπ ΠΗΦΝΘΕΓ Το ΘΝΕΓΣ 
1η {λμαῦ η»κοτὶ σοι 
Ά, ΥΘΒΞΟΠ ΟΕ 1] Ἱορο 
νμαῦ 16 ἵπ τοι ΝΤΕ 
Ἰηθο]ςΏθ55 πηᾶά 16η: 
16 Πατίπρ η Ροοί οοη- 
βοἱεπσοθ; Ἰπιαῦ, ΊνἨυχο- 
Β8 ἱἨΘθΥ εΡροακ ονΙΙ οξ 
που, 48 ος ετἰ]ᾶο-τα, 
Τε ΏιΑΥ Ῥο α5λποά 
ἔλαῦ {1661 αοομ5θ 
Ψποαχ Ρροοᾶᾷ σοπνασ»5η- 
ύ1οῦ ἵπ Οητ]ςί, 17 Έοτ 
ἓέ ἵ6 Ῥούίες, 18 ἴμο τν 11 
οἳ ἄοᾶ νο βο, {μαίῦ Υθ 
βαῇες {ου πγεὶὶ ἀοΐπα, 
ΤηβΏ 1ος ον] ἀοῖῃπς. 
18 Εογ ΟΠΓ]5{ αἱδο ΠαῦἩ. 
οπσθ ει ετοὰ {ου δίᾳ5, 
1ηθ Ίαςῦ 4ου ἴπο αἩπ- 
ἀαδε, ἰππῦ Ἰο παῖσηί 
Ὀτίηρ Ἡ5 {ο ἀοᾶ, δείς 
ραῦ το ἀθαξὶ Ἱπ 1ῃθ 
Ώοςῇ, υα{ ααἰσκοποά Ὁγ 
7πο Βρϊτϊυ : 19 Ὁγ συ]ῖσα 
Ώ]5ο Το Ἠπουῦ απᾶά 
Ῥτοασ]θᾶ απΠ{ο το δρί- 
τ1{5 1η ργῖδοη; 90 νγλ]ο] 
ΒοΙΠθίΊπηῬ ΥΥ6Γθ ἀ45οῦο- 
ἀϊθπῦ, ΊύἨΘΗΠ 9πΠσθ ἴηθ 
Ἱοπσβαβετίης οἳ ἄοά 
πυαϊιθᾶ ἵπ {ἴπο ἄαπγς 
οἱ Ἠο8ς, πη]]ο Ίἴλο 
ΑΕ]ς πας Αα Ῥτορατίασ, 
πυΠοτεῖπ 16πΥ, ἵπηαῦ, 15, 
εἶσΏῦ 5ου]5 πγθγε 5ατυεά 
Ὅψ πτναἰεγ. 21 Τηο 11]κ6 
Άσαγε γ/πεχοαπί{ο 6ΥΕΠ 
Ῥαρίάσπι ἀοξὮ 45ο οσύ 
9819 Ἡ5 (πού ἴπο Ῥαί- 
πρ Απαγ οἳ ἴπο ΒΙΤΑ 
οἳ ἴπο Βυ5Η, ὑπὸ τ]ιθ 
ΒΏΘΒΊΠΕΣ ΟΕ Α ϱοοᾷ οοἩ- 
βοῖοπσο {ουννατά ο9ᾷ,) 
ΌΥ 1πε τεδαττγοο[ῖοηᾳ ΟΕ 
ᾖθ65ας ΟΠχϊ5ὲ: 955 ν/Ῥο ἵς 
6οπο ΙΠίο Ἠθατοπ, απᾶ 
16 9η ἴμο τῖσηί Ἰαπᾶ οἳ 
ἀοᾶ: απηρεὶ» ππᾶ αἩ- 
{Ποχ1Π18Ε8 ἀπᾶ ῬονοΓς 
Ῥοῖπς τααᾶρ ρα Ὀ]οοῦ ππ- 
{ο Ἠϊπα, 

ΤΥ. Ἐοταςηιασ] {ποπ 
ας Ολγῖςυ Ὠπίῃ ριιογοά 
40Υ τὸ 1π οἷιο Ώοδ]ι, ΑΓΙ 
ψοιχςεῖτον ᾖἸκοινῖεο 
πν]Ἡ ἔ]λε 8410 α]πά : 
ΐο5 Ὦο {Ἠ: Παζ δαξ- 
Σοτθᾶ Ίπ ἴχιο Ώο5δι ἨπίἩ 
οθα5θᾶ {γοκη 811; 2 1ηὴ8 
Ἡο πο Ίομςσες 5ποι]ά 
Ίΐνα ἴ]ο χε-ῦ οἳ )ιῖ υἴπχθ 
1Ἠ [πο 86Η {ο ἴλο ]ι518 
οξ πιεὮ, Τιιῦ {ο. πα πν 1 
ο ἄοἀ. 3 Εος ἴπο εἶταθ 
ρασῦ οἱ οἱ ο Ἠ1 
φιι/βσθ 8 {ο Ίπιτα 
πνχοιΙρμῦ πο πν]]] ος 
ἔπυ 4 ουβί]ε5, Τ/Ἠου τνα 

ν καταλαλοῦσιν ἴἹιογ 5ρεα]ς αρα1ιιςί 
π-- ὑμῶν ὡς κακοποιὼν ΤΑ. 

α- τῷ (γεαᾷ [πα Ὁιε]) αἰ1ΊτΑ ΥΓ. 
χ θέλος 

ἆ τοῦτ' ἐστιν ατ. 
---ὑὐπὲρ ἡμῶν ΗΤΤΑ. 

πι βρυληµα ΠΠ ΟΤΑΊΥ, 
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πνλ]]κθᾶ ἵπ ]αβοϊνῖοιιβ- 
Ὢσαυ, Ἰα9ΐ, :ὀχ0θο» οξ 
πν]πς, τοτο]ῶμςβ, Ῥιῃ- 
αἰιόίίηρα, απά Α0ο- 
πηιπαρ]ο ἰάο]βίτίες : 
4 τν]οτοῖπ ἴἶνο; «λἰπ]ς Τσ 
Εἰχαπρο (παίγεταηὈ λος 
ντι ἐβεπι ἴο ἴπο 811 
εχοεςς ο τοῦ, 8ρεηκ- 
Ἱπρ οτ!] οἳ γομ: 5 πο 
5Βα]] ρῖτο αοσοιιπῦ ἴο 
Ἠϊπα ἴπαῦ 15 τεπᾶγ ἵο 
ἀπάρο {πο αιῖοὶκ απὰ 
πο ἀθπᾶ, ϐ Ἐος {ος 
9Πῖ5 οβι5θ πας ἴπο 
ΡοβΡρο1 Ργοασλεά η]ςδο ἴο 
ἔπεαι ἴπαῦ ατο ἀθμᾶ, 
τηας ἴπεγ παὶρπυῦ [ση 
Παάρεᾶ Αοοοχάϊπβ ἵο 
ΤΠΘΠ Ἰη {πο Πο»Η, Ῥαΐς 
11νο αοοοχζἵπρ ἐο ἄοά 
1η {πε ορῖτιῦ, 

7 Βιῖ ἴμο οπᾷ οἳ αἲ] 
απίπρς ἶ5 αἲ Ὠαπᾶ : Ὦθ 
Ψθ {ΠΘΓΘΕΟΤΟΣΟΡΕΣ, απᾶ 
πγαῦοᾶἈ 3απίο ῬΒΤοΣ. 
8 Απά οΏοτε α11 ἐπΙπρ8 
Ἡατο {εττεηῦ οπαχῖίγ 
ΒΠΙΟΏΡ 7οιχσε]τθΒ: Σο; 
ολα 5Ώα]] Ἅοογος 
τηο πι] 01 μιάς οξ 51Π8. 
9 Τεο Ποςριὐα]ὶῦγ οπε 
Ίο οποίπος π]ποαὺ 
ρτυᾶρίηρ. 10 ΑΦ ετειΥ 
ΣΩ Ἠπίῃ τοοεῖνοά ἴπα 
ΡΙ4ἱ, συ6Π 5ο παϊπ]φίες 
ΊἨε 54Ί1Θ οπθ ἴο αἩ- 
οίπεχ, 48 ροοᾷ «ὑεπατάς 
οΕ ἴπε πιαπΙ[ο]ᾶ Ργασθ 
ο ἀἄοᾶ. 11 ΤΕΑΗΥ πιαήὮ. 
Βρεα]ς, {εί Πΐπι 5ρεαΚ 
858 ἴπο οτβο]ες 2ξοά ; 
4 ΑΠΥ ΠΙΛΏ παλ ίοτ., 
Ἰει λήι ἆο ἓξ ας οἳ πθ 
ἈΕὈΠέσ πλ]οὰ ἀοά ρῖν- 
εἴπ: ἔπαῦ ἄοά ἴῃπ αἰ] 
αΠίπρς πιαγ Ὀορ]οτίβοᾶ 
{ἨτοπρΏ ἆᾖσοδας Οπτίςη, 
το ΥΠΟΙΩ Ὦο ρεαῖδε απά 
ἄοπαϊηῖοι ΞΟΣ 6ΥεΓ απᾶ 
95εΥ. ΑΠΙΕΗΣ, 

19 Βε]οτεᾶ, ἑλῖπ]ς 1 
πιοῦ ΦἴΤΑΏΡΘ οοΏσεΓη- 
Ίπρ ἴπο Άετγ τα] 
ὉυΏΙς] 18 ἴο ἰτγ τοι, 88 
ἡΠοιρ]ῃ 5οπιο βἴτβηπρο 
ἐπίπΡ Ἡαρρεπθά απίο 
γοα: 15 Ῥαΐῦ τε]οίσθ, 
1Πβ5ΠΙΠΟΠ 4579 ΑΓΘΡΕΓ- 
ἔακοτς οἱ ΟἨτΙθῦ8 5ιιξ- 
Σετῖηρς; ἐπαί, ν/πεη Ἠίβ 
Ρ]οςχγ 5Ώα]] Ὀατοτεα]εᾶ, 
ο ΠΙΑΥ Ῥο ρ]αᾷ αἶ5ο 
ση] εχκοεθᾷῖὰρ ᾖ1ογ. 
14 ΤΕ 7ο Ρθ τερτοβεπθά 
Έοτ ἴπο Ώαπιο οΕΟΗτῖδῦ, 
Ἠπρρ7 αγε να; 1ος ση 
βρ]τϊ6 οἳ ΡΊοΥύ απά οἳ 
οά τεδίθεὮ αροη γοιι: 
9η ἰλπαίχ Ῥατῦ Ἠθ ἶ5 ον]] 
Άροκοπ οἳ, Ῥαῦ οἩ τοισ 
Ῥαχῦό Ὦθ ἵς ϱ]οτῖπεᾶ, 
10 Βαΐ ]6εί ποπρ οξἔτοια 
ευΏ ες 45 α ΠΙΙΓάΘΡΕΣ, 
οἵ αδ α 9Ἠῖθξ, ΟΥ αδ 5η 
επί]άοος, ΟΥ 85 8 Ὀτιδτ- 
Ῥοῦς ἵπ οἵΏος πιεπ)Η 
ΏΙΠ{{6ΙΡ, 16 Υεϊ 1 απο 

ο--- τὰς ΤΤΊΤΑΥΥ. 
γυσμοῦ πιαγΠιτΙΏρ ΕΤΤΤΑΥΓ 
μὲν ἰο επιώ οἱ υεύδε ΕΤΊΤΑ. 

ΙΠΤΣΕΤΡΟΥ Α. 17. 

ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ 
ἹορωτῖοιςποβΒ, 1ασίς, ση, χονε]ς, κκ μη απά 

ἀθεμίτοις εἰδωλολατρείαις' 4 ἐνῷ ᾖΚξενίζονται, μὴ συν- 
απΠλα]]οιγεά 1άο]αίχίθἙ. Ἰποτοϊῖη 16 ὑπ]π] 10 ΒΙΧΩΠΡΟ Ὃ ο. Ξταη- 

τρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, 
πΊπρ πα [παπα] Ίτοις ἴο {ἴπθ Β31ΠΘ 30Ε 5ᾷἱςςο]αίθηοςς Λ0Τ6ΙΒοΟΠ, 

βλασφημοῦντες' ὃ οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως 
βρεβ]εῖης ασ ᾖ{[οξγσοα];: ἨὙπἩο ελα]]τοπᾶες βοσοιηΏῦ ἔο Ἠίπι 3χθαᾶγ 

ἔχοντι κρῖναι Κζῶντας καὶ νεκρούς. ϐ εἰς.τοῦτο-γὰρ καὶ 
ὰπγΠο 3ἱ5 ἴο ]αᾶρο [επε] Ιϊτίασ απ [.πε] εοο Έου»ζο ταῖς Γεπᾷ] αἷδο 

νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσιν μὲν 
{0 [πε] ἀεπᾶ πποτο ἴ]ο ας Μ141πρ» πμποιπσθᾶ, ἴπαῦ πον πι]α ή Ῥο Σάβοᾶ 1πάθοᾶ 

κατὰ ἀνθρώπους σαρκί, ζῶσιν.δὲ κατὰ θεὺν πνεύµατι. 
85 τορατᾶς ΊΩΘΗ, 1Π[{πε] ΠοςἩ; Ῥαῦ παὶρΏέ 1ο 45 τερατᾶς αοιὶ ἵπ [1ο] Βρϊτϊὔ, 

7 Πάντων.δὲ τὸ τέλος ΛΊγγικεν' σωφρονήσατε οὖν 
Ῥαὴ οἳ αἲ πηρα τιπθ οπᾷ ας ἀταννηπ Ἠθατ: 8 5οΏογ-πι]πάθά {πογοίοτα, 

καὶ νήψατε εἰς "τὰς! προσευχάς' 8 πρὸ πάντων }δὲ τὴν 
Απᾶ Ῥο πα[ομξα] απ{ο Ἡν πο 3ρεξοτο 3α11 . ανιῦ 

εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι Ἱ ἀγάπη καλύψει" 
ΒΠΙΟΠΡ ΥΟΙΤΑΘΙΓΘ6 οπο ἍΕοττοπί ο. Ῥεσβθαξθ 1οποθ ἍΠπ]]] σοτος 

πλῆθος ἁμαρτιῶν. 9 φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ "γογγυσ- 
8 πια] αᾶο οξ 5ἶπδ; Ἠουρίζαρ]θ -ἴο οπθηποίπος, πποαξ παιυσπιὰχ- 

μῶνἹ 10 ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς 
1ηπρ5; 61ο  αβοσοτᾶϊπῃ Ἀ8 Ὦθ χθσοεϊτεᾶ 8 βἰ16, ἵο  ΘΑ6Ἡ οἵμες 

αὐτὸ διακονοῦντες, ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης Χχάριτος 
110 α1βργνΊηρ, 88 Ροοᾶά Βύογγατᾶς οἱ [1π6] τατῖοα  Ε6ταςθ 

θεοῦ. 11 εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ' εἴ τιξ διακονεῖ, ὡς 
9Ε ἄοᾶ. 1 Απγοπθ τα 85 οταο]ο οξἔαοᾶ; ἵξ ΛΠΥΟΠΘ -39:Γἱ68-- 48 

ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ θεός" ἵνα ἔν πᾶσιν δοξάζηται ὁ 
οἳ αἰτεπσί γΏῖοϊι "ΒαρρΙΙ68. αᾳοά; ἴπαῦ ἵπ α]] (ΠΙπρβ ΏιβΥ Ὦθ ο οοιω, 

θεὸς διὰ ᾿Ιησοῦ χοιστοῦ, οὗ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος 
αᾷοᾶ ἔἈτοισλ αἆθθις ΄ Ομτὶσό, Το πΊοπα ἵ Ἅ«1Ἠθ ΡΙοΥ απᾶ {πθ αἱραῦ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. 
ἵο ᾖἵμπθ. 8Ρ08 ο ἴμθ Άβος. ο 

19 Αγαπητοί, μὴ.-ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει 
ε Ἡδιονεᾶ, Ίακο πο 38 βἰζβΏρθ .. αεεσὴ δα. 1βτο πα 

πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ, ὡς 
ΣΟΥ. Ἐτῖα] {οσοι [πΠ]οᾶ 15] ἑακίηρ Ῥ]αςσε, α5 1 α βίτηησο ἐμῖπρ ίογοα 

συμβαίνοντος' 19 ἀλλὰ 'καθὸ' µκοινωνεῖτε τοῖς τοῦ χρισ- 
Πε] Ἠαρρεπίηρ; Ῥαῦ Ὃ ο ο 88 Ὑο Ἠβγθ ΕΠΑΙΘ ΊΠ πο 30Ε 

τοῦ παθήµασιν, χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῷ ἀποκαλύψει τῆς δόξης 
ητῖεὺ "9αΠεσίηρς, χθ]οἱσθ, Όβῦ 85ο 1π Τπθ Ἁτετο]αβίοη οἳ "ρ]οτγ 

αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. 14 εἰ ὀνειδίζεσθε ἓν 
αἨϊ8 το πιαγτο]οίσθ ο. 18 7θ αἄτο τερχοβομθᾶ ἵπ [πε] 

ὀνόματι Χριστοῦ, µακάριοι’ ὅτι τὸ τῆς δόξης" καὶ 
ὨβΠπιΦ ο Ομτ]αῦ, Ῥ]θ556ά Γατο 76]; Ώδσλιςθ {πο [ερῖτίτ] οεμίοτν απᾶ 

τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται' "κατὰ. μὲν αὐτοὺς 
1πθ 3οΕ-ᾷοά ᾿"Αρϊτϊς προπ τοι τοςίς; οἩ. ἴΠοαίτ Ρρ8σε 

βλασφημεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται.ὶ 1ὅ μὴ γαρ τις 
ηο ἵ5 Ὀλαδρ]θιπθᾶ, ΌῬπή οἩ γοιχ ρατῦ ο ἶ5 ϱ]οσ]βεᾶ, Αββιγθά]γ "ποῦ "ΑΠΣΟΠΘ 

ὑμῶν πασχέτω ὡς Φονεύς, ἢ κλέπτης, ἢ κακοποιός, ἢ ὡς 
Δοξ Ἴγοι ']εῦ 5Ι ος ἆἃδ α παχᾶθἵθε, ος ἍᾖΤπῖοξ, ος οτί] ἆοες, ος 48 

Χαλλοτριοεπισκοπος.!ὶ Ἅᾖ16 εἰδὲ ὡς χριστιανός, μὴ αἰσχυ- 
οτοΓΙοοΚ6Υ οἳ οἵπος ῬεοΡρ]θ’5 πιαἰ δεις; Ῥαῦ ξ 95 α οἈτἰβθῖαη, "ποῦ Ιθί Σηΐπι 

α - ἡ Ε6. χ καλύπτει 00ΝΘΓΒ ΤΤΙΓΑΥΥ. 
εκαθὼς Ἑ. Ἅᾗὗ -- καὶ δυνάµεως οπὰ Ο{ Ροἥετ 1. 

α ἀλλοτριεπίσκοπος τ1ς, 

Ρ --- δὲ ΤΤΤΑ. . γογ- 

π --- κατὰ 

ἔένου ὑμῖν 



1, Υ. 1 ΡΕΤΕΤΑ. 
κ 9 - / νέσθω,  δοξαζέτω.δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ Σμέρει: τούτῳ. 17 ὅτι 

Ῥε πεμαχαεᾶ, Ῥαῦ 1οὐ Ἠῖτα ρ]οχ]{γ αοά ἵπ Ἄχοερεοῦ 08, Ῥεοβα5θ 

ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίµα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ' 
ἔλο πε [ζοτ] 3ο ΄Ἅατο Ῥοραπ 1119 "πάρπιοπί ἔτοπα πο ΊἨομβο ο αοά 

- -” μ - / 

εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων 
[18 σοπιθ]; Όαυἡξέ ἍΑΕτεῦ ἍΊτοπι Ἅᾖᾗ8δ, Ὑλαϊ Πθ επᾶ οἱ ἴποςθ ἀἰσορογίπς 

τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ; 18 καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται, 
{πο 30Ε “4οά Ἰρ]αά “Ωἠάἱπρ ἍΑπά ἸΕ(ποχὶρλίοοας τη ἀϊβιοι]έγ ἵ5 βανεᾶ, 

ὁ ἀσεβὴς καὶ 2 ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; 19 ὥστε καὶ 
3119 "απροαᾶ]γ δαπά 5ΕΙΠΠΟΣ 1γγηεγο "5Η8]1 βρροατ 2 πεχείοχθ 8159 

οἱ πάσχοντες κατὰ το θέλημα τοῦ θεοῦ, Αὡςὶ πιστῷ 
ἴπαογ ππο δυᾶες κποοοτάἰπρ[οίπο πι] οἳἑ ο 45 ἴοα λαέ] 

΄ [ὁ Ν Ν Θ « .λ Ἱ ” σ α θ Γ Ἡ 

κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς ἑαυτῶν! ἐν «ἀγαθοποιίᾳ. 
Οτοαίος 19ὔ ἐποπι ουπιηιὶῦ ἐλεῖς νου]5 1π ππε]] ἀοΐηρ. 

6 Πρεσβυτέρους ἃ ετοὺο ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ ᾖσυμ- 
Εάθτβ π/πο .χε] απιοης ου εχηοχῦ ἨΠο [απ] 8 

. . - - ε 
πρεσβύτερος! καὶ µάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθηµάτων, ὁ 
ᾷε]]οι ο]άςχ Απὰ ῄπίπθβ οΕ{Πθ 39Ε”ἱπο9ο "Οητὶδέ αρυΏϱτΙΏΡΒ, πππο 

καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης µκοινωνός, 3 ποι- 
3159 οξ {πθ Σρρουῦ 38ο “0ο Σχεγοα]εά 1ΡΊΟΥΥ [απχ] ρβτίαΚετ: ΡΠεΡ- 

ος τὸ ἐν ὑμῖν ποίµγιον τοῦ θεοῦ, Εἐπισκοποῦντες! μὴ 
εοτᾶ 1Ἠ9 ΄ΑΠΙοηΡ γοι. 1βοοκ 3ο0Ε3ᾳοᾶ, οχοτοῖςῖπρ ουοχβίρλύ ποῦ 

ἀνα ὥς, Ράλλ’Ι ἑ ίωσῖ' μηδὲ αἱ δῶς, ἀλλὰ προ- γκαστῶς, ᾿ᾱ εκουσίως!' μηδὲ αἰσχροκερδῶς, προ: 
Ὦγ οοπβίταἰηῦ, Ῥαῦ π]ηπρ]σ; πιοῦ 40Υ Ῥ859 Ρα1π, Ῥαῦ, τερᾶῖ- 

θύμως' Ὁ μηδ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρω», ἀλλὰ 
1: ποῦ 88 εχετοὶδίηρ ]οχάςβῖρ ογες [σοατ] Ῥοββορείοις, Ῥαῦ 

τύποι Ὑινόμενοι τοῦ ποιμνίου. 4 καὶ «Φανερωθέντος 
Ῥαέΐεγης Ῥείηρ οξ ίπθ Ἠοο]ς, Απᾶ “Πανῖηρ ἔρεεη δπισπ{{ος{οᾶ 

τοῦ ἀρχιποίμενος, κομιεῖσθε τὸν ἁἀμαράντινον τῆς δόξης 
απο 3οΒΙθξ ἈΠορποτᾶ, 9 5Η 811 τεοθῖτθ ἴπθ απ{β4πΡ 308 ΡΙΟΥΥ 

στέφανον. 
αοτού, 

ὃ Ὁμοίως, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις' πάντες 
Τκανγῖςο, [7ε] ΥοΙΏΡΟΙ Γοπθβ], ο 5αμ]εοῦ {1ο [πε] εἰάετ[οπεβ], 3π]] 

δὲ ἀλλήλοις Χὑποτασσόμενοι! τὴν ταπε)οφροσύνην ἐγκομβώ- 
αρπᾶ οπθἰοαπούπετ ὭὈῬεῖπρ 5υρ]εοῦ 3μιπαὐγ. αριπᾶ 

σασθε' ὅτι Φθεὺς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς 
3οπ:  ΤθοβΙ5θ «οά Γίπε] Ῥτοιά 5οὐ5 Πἰπιςο]Εαραἱηςῦ, 30ο [5{Πε]΄Βιπαὺ]ο 

δὲ δίδωσιν χάριν. 6 ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν 
αρυς µῥρἰνος Ρταςο, Ἔοε ἨΠιαπιρ]εᾶ Ίπεχθξοτθ ππάοσ {ο πηϊρΏίγ 

Ἰχεῖρα! τοῦ θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἔν καιρῷ"- 7 πᾶσαν 
Παπά οἑ ἄοᾶ, ἴπαῦ τοι Ἡθ ΒΙ7 οχα]ύ ἵη Γάπε] παθ; 81] 

τὴν-μέριμναν ὑμῶν Ἀἐπιῤῥίψαντες! ἐπ᾽ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ 
7οςΣ ο8Τθ Ῥατίηρ οα5ί Ἄροπ ἍἨῆΠπ, Ῥεσααςθ ν η Ὠῖπα 

μέλει περὶ ὑμῶν. 8 νήψατε, γρηγορήσατε, οὗτι" ὁ ἀντίδικος 
{Ποτεδοβχο αροαῦ γοτ. Ὢθ οΡετς, πγΒίοΗ, Ῥεσοβιξοθ ΒάΤΕΓΞΑΤΥ 

ὑμῶν διάβολος, ὡς λέων ὠρυόμενος, περιπατεῖ, ζητῶν Στίνα" 
αγοιτ [πε] « ἀθν!], Ά8 α΄ οαη ἍΙοβΙΙἨΡ, Ροες αροιῦ, Βθεεκῖῃπς ποσα 

καταπίῃὶ Ὁ ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες τὰ 
Ἡθ πια ΑΨ/Α]]ΟΥΥ αρ, ποια Ἅτεβῖαῦ, Άτπι 1π {α1{Ἡ, Ἐπονίπρ Ίπο 

αὐτὰ τῶν παθηµάτων ἐν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι 
ΕΑΤΩΘ βιΠετίηρα Ἰνγπῖοα [19] 51 [1916] 1 πνοτ]ᾶ “1η Ύγοαχ 9ρτοῦβοτῃοοᾶ 

ψ ὀνόματι ΏΘΊΩθΘ ΙΤΊτΑΊΝ. Σ-ἕ ὁ ποτ. 5--- ὡς ΤΤΤΤΑ. 
ο ἀγαθοποιίαις ΤΥ’. ἃ -- οὖν ἴπεη ἹπητΑ. 9--- τοὺς Τ/ΤτΑ. 
σκοποῦντες Τ[Α]. ὮἉἙ ἀλλὰ τττΑ. 
µενοι ΤΤΊΤΑΥΓ. 1 χειραν Τ. 
Ψαντες ΊΤττΑ. Ὦϐ --- ὅτι αΤΤΤτΑΤΓ. 
καταπίειν Τι. Σ -- τῷ ἴπθ τετ, 

Ρ τινὰ ΒΟΤΩΘ 016 1, 

1 -Ἱ- κατὰ θεόν ΔοοοταίΏρ {ο ἄοάᾶ ΤΤττ. Β Ξ ο σπη ο, 
τα --- ἐπισκοπῆς (γραᾶ 1η τηε οἳ ν]δ]ζαίῖοπ) τ.. 

α καταπιεῖν {ο βΥ/θ]]ονν αρ υπα; 

601 
Τα 11 ἡ5 Αα Οητίε- 
τἶαα, 1θύ Είπα ποῦ Ὦ9 
Βδηαπιοά; Ῥα{ ]οῦ Ἠἶπα 
Ρ]οτί{γ ἀοὰ οἩ ἰπῖς 
Ῥεμα]ξ, 17 Εοςσ 119 ἐἶπιθ 
ἱδ σοπιε ὑπ Ἱαάρηνεπς 
πημβύ Ἱθρίπ αὖὐ ᾖἴποθ 
ποιβθ οἳ ἄοά: απά ἵξ 
τὲ Ατβς δερίπαἲ Ὁ5, πν πας 
βΏα]] πο εμᾶ ὂε οἳ 
τηε} {λαῦ ουςγ πού {νε 
ΡΟΒΡ6Ι αξ ἀοά ὔ 18 Απά 
1818 τἱρΏ{εοΙββσατοε- 
1Υ ο ῥατεὰ, ἩΝλεχθ 
ΡΏΙ1 πο απροᾶ]γ απά 
ἴπο Αἶππος Άρροςς2 
19 ἩΠιοτοί[οχο ]1εῦ εποπα 
νμαῦ ϱαοχγ αοοοχάἶπᾳ 
{ο πο ον] οἳ ἄοά 
σοοπαπα]ῇ {19 Κεορίηρ οξ 
Μποὶχ 6ου] {ο Πέπι ἵπ 
πγε]] ἀοἱηρ, 45 απίο 
Σα1γπξα] ΟΥΘΑ{ΟΓ. 

γ. ΤΠε ε]άετα ν/Ώ]οἩ 
ΆΙ6 ΑΊΠΟΠΡ τοι 1 ες- 
Ἠοχῦ, ΠύΏο ΑΠ 8]5ο απ 
ο]Ἰάθτ, αηπᾶ α ἹΠ]ίηςςδΒ 
οἳ ἴπο ραΠοτίωρς οἑ 
ΟηἨτ]βί, απ αἱ5ο  ραΙ- 
ζηχκοςσ οἳ {πο ρ]ους μις 
ΒΏα]] Ῥε Ἅτετομ]θς : 
2 ἘἙορᾶ ἴπο Έοοὶκ οἳἑ 
ἄοά π/ΠῖοἩ 5 ΑΠΙΟΗΡ 
σοι, ἑακίηρ ἴῃπο οτε- 
ΒΙΡΏῦ {Πεγεο], ποῦ Ὦγ 
σοηβῦταϊηῖ, Ῥας πσν]]- 
11ἨΡΙΨ ; πού Έος ΒΊΤην 
Ίποτα, Ῥαΐ οἳ α τοβᾶγ 
πη]ηᾶ; 3 πθΙϊΠεγ ϱ8 
Ῥεῖηε Ἰογᾶς ουον οᾶ 8 
Ἠετίταρε, Ὀαῦ Ῥείηρ επ- 
ΒΗΠΙΡΙΕΡ {ἴο ἴηθ Βοεχ. 
4 Απὰ ἩΏεη {πο ολίοξ 
Βπερπετᾶ εἨα]1 αρρεατ, 
Ψο ΑβΠα]] τοοεῖτο 8 
οτοστ οἳ ρ]ουγ ἰπας 
ᾷβάοίἩ ποί ΒΝΑΥ. 
9 Τκεγῖςε, γεγοιπρ- 

ες, βατ γοµΣΒΕΙΥΕΒ 
υπίο {19 οἰάετ. ὙΎεα, 
α]] οὗ Όοιι Ῥε 5α)ρ]εο 
9µΠ6 {0 ΔποίἩοτ, αι Ὦθ 
οἰοίπεά ση νὮ Ἠαπι 1 έγ: 
Ίος ἀοά τεβὶςθείὮ (πο 
Ῥτοιά, απά µρἰτοίαπ 
Έτασε {ο πε Ἠσπιρ]ε, 
6 Ηυιπιρ]ο Τοιγβο]το» 
ΤΠοτθξοτθ απάεγ 
τηϊρ]ῦγ Ἠβιᾶ οἱ 
ἴλαῦ ο πιαΣ οκα]{ γ: 
1η ἆπε έμπε; 7 ομξίτης 
8]]γοιχ ομχθ αροη Πίτα: 
20 Ὡς οβτσίΏ {ογ τοι, 
8 ΒΘβΟΡΕΣ, Ῥο τ]ρ]]ηπέ; 
Ῥεσοβαδθ γοις αἀνει- 
Φ4ΥΥ {πο ἀεγν]], 4δ 
ΤΟΝΤΙΠΡ 119οἨ, ΥΥπ]κεἰὮ 
8Ρου8, βθεκῖηρ πΏοπα 
ἨΕπιΑΥ ἄεγοις: 9π/Ποπα 
χοβὶδῦ βἰοάξαςύ ἰπ ἴπο 
4410, Ἱεποπνῖηρ τπαῦ 
ἴ]πθ β8Τ4Θ α{ΒΙοί]0Π5 Ἀτθ 

ϱ αὐτῶν ΤΠΤΤΑΝ) 
Γσογ- τ. Ε--- ἔπι 

κ. ὑποτασσό- 
3 ἐπιρί- 



ους 

4σσοπαρ]]σ]οᾶ Ἰπ ους 
Ὁνοι]ύοὰ. ποια ἀπ 1 
εἶο κνον]ᾶ, 106 Ἐιις ἴπο 
ᾳοάᾶ οἳ αἱ) 6τῃσο, Νο 
Ἠνίῃ σᾳ]]αᾶ α5 αΠ{ο 18 
εἰοτηα] ϱ]οχγ ον Ολτίςί 
ὦθβθας, α1ίογ ἴπαῦ Υο 
Ὦλνο εαΏεγθᾶ 4 νά], 
απακθ γοα Ρυγξεοῖ, 5ύα- 
1119Η, 5ἰτοπρυμεπ, βοῦ- 
{]ε γοµ. 11 Το Ἠϊπι ὂε 
Εἱοιγ απᾶἀ ἁοπιιπῖφη 
1οὲ οτος απᾶ 6Υεχ. Α- 
ΧΩΘΗΏ, 

12 Ὦν ΒΙ]ταπίβ, 8 
αλ Ἀξα] Ὀχγοίπας απίο 

α, 85 Ι ΒυβΡρο8θ, 1 
Ἠλνθ Ὑχίέίεα ῬτίοΆγ, 
ΦΧΊΟΣΕΙΩᾳ, αγά ὑεδυῖέσ- 
πρ ἔμαί ὑμ]ς ἶ5 ὑπε ῦτιαθ 
πταος οἳ ἀοἆ υλετεῖη 
Ψ9 »ίαπᾶ, 15 ΓΠ9 ολ γς]ι 
τα {9 αἲ ἘΒπΏγ]οἨ, 
ε]εοίοᾶ {οροῖπθς ννξῃ 
φου, δαλανθεῖη σοι ; απά 
20 4ο] Μαχοιδ ΠΙΥ ΡΟΗ. 
14 ἄτεεῦ Υθ οπθ 8Π- 
οἵπος να α 5 οΕ 
οἑατἰζγ. Ῥθμςϱ 6 πα 
οι αἱ] ἐποῦ ατθ 1π 
ἰΟμτῖθῦ φεβιβ, Απαθη, 

πβτρογΥγ οἙδ. 1. 

ἐπιτελεῖσθαι. 10 ὁ.δὲ θεὺς πάσης χάριτος, ὁ καλέσας 
14το 3Ροἳπς "ασοσοιηρ]ὶδμεᾶ, ἨῬπί ἰΠθ 4οὰ οἳ ηΙ] Ῥχασο, Νο οι]]οᾶ 

"ἡμᾶς" εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δύξαν ἔν χριστῷ "Ἰησοῦ," ὀλίγαν 
απ» Ἅᾖἶο Ἀοϊοτπα] ἍᾖΠὶ5 ῥρ]οἈς ἵπ Ομτίῦ Ζενιιδ, α Ητδ]ο γΥπῖ]α 

παθόντας, αὐτὸς Ἱκαταρτίσαι ὑμᾶς,' Ἱστηρίξαι, σθενώ; 
[5ο] πατίας 5α9ογεᾶ, "ἨἩϊπανο]ξ 1πλαγ Ῥουξεοῦ 7ος, ΤΙΑΥ Ἠο θμἴ)]Ι5Η, τΏςγ Ἰιθ 

σαι Ἀθεμελιώσαι"' 11 αὐτῷ ή δόξα καὶ" τὸ κράτος εἰς 
αἰτεπρίποἨ, πια Ὦς Ξοαμᾷ [σοι]: ἍᾖΤο Ἠϊπα ΓῬο6] {1θ Ρ]οχΥ απᾶ {πο πὶρα, 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἁμήν. : 
τμο δε οξίπο Ἅα5ο5. ΑΤΩΟΠΣ, 

12 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν Ζτοῦ" πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζο- 
Ῥυν Ἀϊτιπας, "ο ὅγοα λίπο "ξαϊ(μέα] ντοίλος, 85 ΤΙΘΟΕΚΟΠ, 

μαι, δι.ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην 
Ῥχϊθβν 1 λντοῖς, οχ]ιονπς απᾶά τες {γῖπρ 1118 

εἶναι ἀλιθῆ χάριν τοῦ θεοῦ, εἰς ἣν 3ἑστήκατε.! 198 ᾿Ασπά- 
ἴο με [Γίμε] ἴπαο βτὰςθ οἳ ᾳοᾶ, ἵπ πνλίοα γε κίαπᾶ, 19α- 

1 πω « ” -- / Γ /΄ 

ζεται ὑμᾶς }) ἐν ἨΒαβυλῶνι συνεκλεκτή, καὶ Μάρκος 
11168 Άγοι 31ρμο δ5ἱη 5Ώαῦγ]οη ᾖ3ε]οσίεὰ Απίη [37ο], απᾶ Ματ] 
ε εκ 3 , Γ ηλ η ΄ ” ΄ κ 

ὁ υἱός-μου. 14 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. 
1ΩΥ ΒΟἨ. Βα111θ 036 Ιποί]οσ γη  α Κίδ8 οἱ ]οτθ, 

εἰρήνη ἡμῖν πᾶσιν τοῖς ἔν χριστῷ ῦ]ησοῦ."' εἀμήν.! 
Ἔθαςρ [06] πίτα γοι α]]΄ νπο [αχθ] η (Ογ]ςε πεεις, ΑΠΙΕΠ, 

ἀΠέτρου ἐπιστολὴ καθολικὴ πρώτη." 
308 Ἓεσες ἍἉἘρίε]ε "ἄεπεται ἍἡήΕίτου, 

«ΕΠΙΣΤΟΔΗ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ." 
ΞΗΕΕΙΡΤΤΕ 

3. 

ΜΙΜΟΝ Ῥοΐες, α Ε6ετ- 
ναηῦ απᾶ ΑΏ βροβῦ]ε ο 
7θ5ας Ομτ]5ί, {ο (πει 
ἀπαῦ πανο οὈί{α]πεᾶ 11]κθ 
Ῥτγοσίοις Ραἳ{Ἡ ση αἂς 
Ἑωτοιςσῆ ὑπο τΙρΏίθεουδ- 
105 οἳ ἀοᾶ απᾶ οας 
Βαν]οασ ᾖοδις Οητῖςέ: 
2 ἄτβοο ηπᾶ Ῥρεὰσθ Ὦθ 
λα) αρ]]θᾶ απίο σοι 
ἵηχοιρΏη {ο Ἐπον- 
1οᾶσε οἳ οᾶ, απᾶ ος 
7εδι8 οιιχ Τιοχᾶ, 

3 Αοοοτᾶίπρ 48 Ἠϊ8 
ἄῑνῖπςα ΡοΥ/εχ Ἠαῦα ρῖτ- 
επ ππίο ας 1] ὑπίπρβ 
ἐλαῦ Ρεγίαίπ απο 1189 
βλ ροᾶ11ποἙς, νἩτουρ]ι 
τλπο Κπον]εᾶρο οἱ Ἠϊπα 
τλαῦ Ἠπίἃ οσπ]]εᾶ τς 
Μο ΙΟΥΣ ππά νι ίμθ: 
4 ΝΠετευγ 1χθ Ρίτειπ 
ππίο αδ οκοεθᾶῖπς 
ρτοβῦ απᾶ ὭῬτεοίοιβ 
Ῥτοιπίςος; (Ἠαξ Ὀγ ἔμοςθ 
Ψο πιὶρΏύ Ῥο Ῥαγίηκεσς 
οξ ἴπο ἀῑνῖπο πατε, 
Ἠδνίπς οδοπροᾶ ᾖ{ἴ]πο 

: ὑμᾶς γοι ΙΤΤΤΑΥΥ. 
Ὁ στηρίξει. σθενώσει υπ] οδύαο1ΙδΗ, νν]] βἰχθηρῦ]θη αι ττιΑνν. 
αταν’; -- θεμελιώσαι ΠΤγ. 

Ἰησοῦ ΙΠΤΤΑ, γο 11ΤιΑ. δ--- 
Ἠέτρου α΄ ΤτΑ. 

30Ε 5ΡΕΤΕΒ, 34ΡΝΕΒΙΑΤ, ΙΦΕΙΟΟΝΕΡ. 

ΕΣΥΜΕΩΝΙ! Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ 2 
ΒΙπιεοὮ Ῥοεΐθχ, ἸῬοπάιασπ απᾶ αρο»Ώῖθ οξ εσας Ομῇςς, 

τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιο- 
{ο ἔποςθ π/πο "χο 3ργθοίοις πΙτα δα λοῬιαιπθᾶ -ΕωἩ ἔπτουρη [ἐπ] . αἱρμῖ- 

σύνῃ τοῦ.θεοῦ-ἡμῶν καὶ σωτῆροςΕ ᾿]ησοῦ χριστοῦ' 3 χάρις 
Θρᾳ5Π655 οἱ ουχ ἄοὰ Απά ΒανΙοΙΓ πεσαν Ομτὶρί: ἄτὰοο 

ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν  ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, καὶ 
ίογοαι απᾶ  ἍῬεποο οπια]αρ]εά Ἅᾖπ[ίπθ] Κπον]εάρε οἳ ἀοἀ, απᾶ 

᾿Ιησοῦ τοῦ.κυρίου-ἡμῶν. 
ος ζε5αβ οαχ Τιοτᾶ. 

9 Ὡςλ πάντα ἡμῖν τῆς θείας ,δυνάµεως αὐτοῦ τὰ 
Α5΄ 8.1] Σ(Π]πρε 5ἱο Τα8 3βνίπθ 3Ροπο ᾖΠὶς 1όπμῖςμ [11ρεγίαϊπ] 

πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρηµένης., διὰ τῆς ἐπιγνώσεως 
130 Ἅᾖ15146 1"απᾶ α5ρ]οίγ ας 3ρίντεη, 3ΠτοιβΆ ἰπΠθο ἈἘποι]εᾶρο 

” ’ ς ο 1 λα ΄ Ν ” ” Π , »᾿ 

τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς Ἰδιὰ δόξης καὶ ἀρετῆςὶ 4 δι ὧν 
ο Ἠϊπι πο «Φβ]]οᾶ 8 Ὦσ ΡΙΟΥ αμᾶ υἱιτίας, {λτοιρη π]]οῖ 

τὰ Χμἔγιστα ἡμῖν καὶ τίμιαὶ ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα 
8ο Ἅ᾿ρτουίοςδῦ “Όο ας δᾳπᾶ Ὀρτεοῖοας  }ρτοπιῖβες 1μο3μᾳ53ρΐποα, Ὅπαῦ 

διὰ τούτων Ὑγένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀπο- 
ἸηχααρΏ περ 79 ΏιαΥ Ῥομοππρ "οἳ [5016] “ἀϊνίπο "ρατία]κευς παίπχο, Ἠπαν- 

Υ καταρτίσει ον] Ῥεχ[εοι [γοι] ανα γγ., 
ᾶθεµελιώσει ΨΙΠ ἔουπᾶ 

Σ---- τοῦ 1. 4 στῆτε ια 
ἁ--ίμε φιθβογἑρίίοη ΕΤΗ ; 

ἓ--- Ἰησοῦ π[ττ].» 

} --- ἢ δόξα καὶ ΕΤΊτΑ. 
ο--- ἁμήν αΙΤΊτΑ. 

9 --- τοῦ ἀποστόλου ἴπε αρο»ί]θ Π; --- καθολική 6; Πέτρου β’ ΗΤΑΊΥ; Πέτρου ἐπιστολὴ β’ τε. 
{ Σίμων ΒΙΟΙ ἴω. ξ -- ἡμῶν ος (Βατίοιγ) Ε. 
ον ϱ1οΥΥ αλά γἱχῦαθ ΗΤΤΈΤΑΥΓ. 

' ο δα τὰ. κ ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ ὮΥ [ηἱ5] 
ὰ µέγιστα καὶ τίµια ἡμῖν ΗΠΑ; Τίµια ἡμῖν καὶ μέγιστα τ., 

| 



1. ΠΠ ΡΕΤΡΕΡΤἩ. 
- ΄ ” . 

ῥνγόντες τῆς ἐν  Ἱκόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶο. ὃ καὶ 
ᾷ Θεοπροά {πο "π [51μ6] "ποτ]ά "ιἨχοιςἃ αυ Ιοουτιρίοι. 889 

Γ - ’ - ’ 

πιαὐτὸ τοῦτο" ἔ, σπουδὴν πᾶσαν παφεισενεγκαν- 
26ος Ὀπ]ιίν 19γ0ΥΥ 1 χοβσοπ Ίρις, Ιάἱήροπος, ΤΑ Ἁ Πανίης '"υγουςλύ "λα 1.ρο- 

τες, ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ. πίστει.ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ 
εἰάες, ΒΗΡΡΙΥ Υο 1η ους Σαν νίτναο, απά η πιτίαθ 

τὴν γνῶσι», 6 ἐν δὲ τῷ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τγ] ἔγκρα- 
κποπ]οάρθ, απ ἵπ Κποπ]οάσο κοὶξ-οοπίτο], «μιά π ΄ ϱε]/-οοῃπ- 

τείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν. δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, Ἰ ἐν-δὲ 
ἐτοὶ θπάπτβησθ, .απᾶ ἵη οπάαχαποθ Ῥϊθισ, βηᾷ 1η 

ν υ. 9 -- Γ ” ΄ τῇ εὔσεβείᾳ τὴν φιλἀδελφίαν», ἔν δὲ τῷ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην. 
ΡἱΘί7Σ Ῥχοῦλετ]γ 1ογο, απᾶ ἵπ Ῥτοίῖλντ]γ Ίογο 1οτθ: 
. - ΄ ΄ ” 

8 ταῦτα.γὰρ ὑμῖν "ὑπάρχοντα" καὶ πλεονάζοντα, οὐκ 
Σον ὕπυςο ἐμῖωρς "Ίπ Ίγοα Ῥείπςσ απιᾶ αὐοιπάϊπς ᾖ{[ὸἱο “Ρο] 5ποΙΌΠΘΥ 

ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ-κυρίου-ἡμῶν 
141 ἍΊπος δαπέτυζΕαὶ απαπκο [οι] α5 το ἰηθ 30Η "οαχ "Ποτά 

Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπίγνωσιν' ϐ ᾧ.γὰρ µμὴ.-πάρεστιν ταῦτα 
5]επις ὉΟμτίιβῦ ἍᾖἈλκποπ]αάσο; 20Υ πἰἰΏ πΥποπα πτο ποὺ Ῥεοροπῖ ἐπεςε ἐπίπρβ 

σος .] ΄ ΄ ᾽ - - - 

τυφλός ἐστιν, µυωπάζων, λήθην.λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν 
ἙὈμπὰ . Ἠθ 18, βΒοτύ βἱβηιθᾶ, Ἠβνίης Ξογβουῖθα πο ῬατὶβοαΏΙοη 

πάλαι αὐτοῦ οἁμαρτιῶν.ὶ 10. Διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί σπου- 
308 5ο]ᾶ 1οΕ 3Πἱ8 3815, ΊΓΗΘΓΕΕΟΤΘ ἍτΤ8ΐἨΘΕ, ὮχείητοΠ, ὃ9 ἁῑ]ι- 

δάσατε } βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ΑποιεῖσθαιἹ 
Εεπῦ Ίβ1τθ 5γοιυτ “ρα111ηπρ δαπᾶ ε]οοίῖοῃ 11ο “παχκο, 

ταῦτα.γὰρ ποιοῦντες οὐ.μὴ πταίσητε ποτε. 11 οὕτως 
2ος ἴπεςο {Π]πρε ἀοῖπσ ᾖΙπηο πίξο εΒα]1] 7ο 5ὐαπιρ]θ οὐ ΗΥ της, αΤηυς 

γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώ- 
40Υ ΣΤΙΟΒΙΥ 3εμα]] “θ εαρρ]εᾶ {ο γοι ἴπθ ἐπίχαηΏσθ ΙΠπίο πο οἴει- 

νιον βασιλείαν τοῦ.κυρίου.ἡμῶν καὶ δωτῆρος ᾿Ιησοῦ χριστοῦ. 
πα] ἀππῤάοπα οἳ ους Τιοτά Ἀπά ῥβατίουσ 1ο5ᾳ8 Οωτῖςς 

12 Διὸ τοὐκ.ἀμελήσωϊ "ὐμᾶς ἀεὶ  ὑπομιμνήσκειν 
Ἴππεχθξοτο 1 πΙ]] ποῦ πορ]οοῦ Ἴγοι ΄Α1παγ5 10ο Σραῦ 1π ΤΘΙΙΘΏΙΏΌΓΑΠΟΘ 

περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας, καὶ ἐστηριγμένους ἐν 
οοποργπϊἁς ἴποςο {μϊπρα, αΗ ΠοαρΏ Κποπηρ [γπετα] απᾶ Ἠατίπρ θεση ο{πρ]]δῃθά 1π 

τῷ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 19 δίκαιον.δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾽.ὅσον εἰμὶ ἐν 
πο ἍῬτεβεεπύ τχαίΗ. Ῥαϊ τὶιρηΏύ ᾖΤ εδίεετα 1, 45 Ίοης ας 1 απι 1π 

τούτῳ τῷ σκηνώµατι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει' 
τΗἱ5 'βρετπαο]θ, ᾖΤοβταρ τοι ὮὉγ ραέηρ[γψοα]1Πτεππεπιγβποθ, 

14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἔστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ.σκηνώμµατός.µου, 
ἘποπΊτπρ ὑβὲ ερεεῶΙγ 3 ᾖἴπο ραξίῖης ο ἳ οξ ταγ ἵβΌετηβο]θ 

καθὼς καὶ ὁ.κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς χριστὸς ἐδήλωσέν µοι. 
[το Ῥε], 88 Ά]ςδο οἳςσ Τιογᾷ Τεςυς Οπτῖςυ 5Ιρπ]βϱᾷ Το η1θ6/; 

16 σπουδάσω.δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ 
Ῥα51 πΙ]] νο ἀϊΠρεπῦ 35ο αὖ ετεσγ {πιο ξοτγοι ο πατο [1ὲ ἵπ γοαχ Ρροινθσ] αξἴετ 

τὴ».ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων µμνήµην.ποιεῖσθαι. 16 οὐ γὰρ 
14Υ ἀερβχίατθ 5ιµεςο 5ιΠίπρς "50 Ἠανο Ἱπ΄ τεπιοπαῦγαπος, Έοχ ποῦ 

σεσοφισµένοις µύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν 
«ο]ετεσ]γ-Ιπβρ]ιπεᾶ Ἔαρ]ες ΣΠανίηρ 3Εο]]οπεᾶ “οπῦ γ/θ τιπᾶς Έποπη ἴογοα {μθ 

τοῦ-κυρίου.ἡμῶν ᾿]ησοῦ χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ’ 
5οἳ "οαχ “Τιοτά Ίμερας "Ομτῖα  Ἅροπεε Ξαπᾶ οοπῖηρ, Ῥαύ 

ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου µεγαλειότητος. 17 λαβὼν 
67ο-πίπθσθθβ Ὠρτῖηρ Ῥθοθι οἳ 5 πηλ]θδΏγ. ΣΠανίηρ τοοεϊνεᾶά 

γὰρ παρὰ θεοῦ  πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν, φωνῆς ἐνεχθείσ 
τος ἍΊτοπι οᾶ [πε] Ἐαίπες ὮἨοποιχ ππᾶ ΡΊογγ, 3 "γοίσε “πανίηρ Ῥεεπ 

Ἰ -ἵ- τῷ 09 πττς, 
9 ἁμαρτημάτων αττς. 
4 ποιεῖσθε 9 πιθ]ςο 1, 

τα αὐτοὶ (γοαᾶ Ὀαὲ γς 859) 1, 

Σ µελλήσω 1 πι] {ακο 6119 ΠΤΤΤΑΤΓ. 

608 
οοτταρίΊοα [λππί ἵς ἵπ 
{ο Ινογιά (Ἠνοιισί Ἰαν6, 
δ Απάὰ Ῥοδίάο (5, δῖν- 
{πρ α]] ἀϊ]ίροαισα, οἀά 
{ο τοις Ελὶυι νἰτίαθ; 
Αιά {ο γἰτίαθ Ἰποπ- 
Ἰθάπς ; δαπά {ο Κπον- 
Ίθάμθ ἰσπιρογβποθ; ππᾶ 
{ο Τεπιροετβηςσθ Ῥαι- 
ΘΗ6θ }ὶ απ ἴο ραβϊοποθ 
Ροάᾖπθβε; 7 απά ἴο 
βοᾷ]ϊπος ὭὈτοιλμοσ]γσ 
Χπάποβ5; απὰ ἴο Ῥτο- 
{λοτΙγ ΚΙπάηπθρΣ οα- 
τΙίγ. ϐ Ῥοτ 1 1ος5θ 
ὀΜίπρβ Ὃδ 1π τοι, απά 
αὈοιιπᾶ, πο µπαπ]κθ 
γου λαέ γε δ]ιαῖῖ πιοῖ- 
Ώποχ ὃε ῬΒΙτεΠ Ίος απ- 
Στη {α] 1η {μο Ἐποπ- 
Ἰεάᾷμο οἳ οασς Τιοτὰ ἆθ- 
θυ8 Ομτὶςί, 9 Βαε Ἡθ 
πας Ἰαο]κοῦῃ Ἅᾖ1πος5θ 
τηίπρς 5 Ὀ]πᾶ, απᾶ 
οπηιλοῦ 566 [αγ ος, 
Ἀηπᾶ Ἠβπία ατοτροῦζεπ 
ἡλαῦ Ἡθ πας ρατρεᾶ 
4τοιη ἩἨϊρ οἷά 58ἱΠΒ, 
10 ἨἩπιετοίοχο 119 τα- 
.πεσ, Ὀτοείπτευ, ρ]νθ 
ἀϊ]ρεποθίο πιακοτοις 
οα111πρ ππᾶ ε]εοίῖοη 
5ΗΓΟ: ΣΟΥ 179 άο ἴπεςθ 
ΤΠϊηπρ8, γθ ΕΏα]] ηεγες 
{α]] : 11 1ος 5ο Αη ϱΠ- 
ἵταπου 5Ώα]] ὃο πι]πῖ- 
βἴετοά υηπτο τοι 4ΡΙΠ- 
ἀαππε]γ Ιπίο {πο ΘΥΟΓ- 
Ἰαδπρ Κἰπράοπη οξ ους 
Τιοτᾶᾷ απᾶ Βατίοιχ ὦο- 
5α5 Ομτίςῦ, 

12 ὙΓπετεξοτο 1 π]] 
πιοῦ ο περ]ρεηί ἱορυύῦ 
του α1 ΑΣΕ ΙΏ ταηιθίη- 
Ῥχα που οἱ ἴῃοβε {πῖησθ, 
ἔμοιρῃ ο ΚΌον {]επα, 
8Πά ορ εδίαβ]»πεᾶ ἵπ 
πε Ῥτεδεπὺ {ταίζῃ. 
19 θα, 1 ὑΠἱπΚ 16 πιοεῦ, 
Ας 1ους α5 Τ πι η {Π18 
{αθεχηας]ε, {ο 5εϊγ γοια 
προυσραζπρ γομῖητο- 
ΣΩΟΠΑΡΓΑΠΟΘ; 14 ΚΠΟΠ- 
1πσ ἴπαῦ εποτεν 1Ι 
πιαδῦ Ραΐ ο {Πῖ ταν 
ΤβΏ6Υ4ς1Θ, ΘΥ6Π α5 ους 
Τιοτὰ 1εδας ΟΩτίδί Πα ἲα 
εΏοπνοᾷ πιο. Τ5 Μοχε- 
ονεσ 1 ν]] οπάεανοισ 
{Παῦ γε πιαΥ Ῥο αΏ]θ 
πῆτος τα ἀεορβςσὸ {ο 
Ὠλγνο {ποδρο {πίηρς β]- 
ΥΑΥ5 1Ώ τεΤΩΕΠΙΡΓΑΒΗςΘ. 
16 Ἐοτ πο Ἠπτο ποῦ 
Σο]]οποά :ουαπμίπα]γ 
ἀθτίςδοᾶ 4409165, πΠεπ 
ππθ Τηςᾶθ Κηοῖνη πηπίο 
σοι {Πο Ῥοπες απᾶ 
οοπιῖηρ οξ οἳσ Τιοτά 
Πεβας Οητῖςέ, Ὀαῦ ππετθ 
θγεννΙέησοξβςες οἱ ἨΙ8 
τηπ]εςδύγ. 17 Ἐοχ Πε το- 
σεϊνεά Ίτοπι ἄοά ἴπθ 
Ἐαίπογτ Ἡοποαγ απᾶ 
Ρ]οιγ. πΏθη {Πετθσληθ 
ΦυςΠ Α νοῖοῦ ἴο Ἠϊπι 
4ΓΟΠπΙ Ίηο οεκοο]]επίὸ 
Ε1οτΥ; ΤΗΙ8 6 Τα Ὀθ. 

α παρόντο Ὀείπρ Ῥτγεβεπί 1. 
Ρ -- ἵνα διὰ τῶν καλῶν ὑμῶν ἔργων ἴμαῦ Ῥν γοατ ᾳοοα πονΒ 1, 

5 ἀεὶ ὑμᾶς αΤΊτΑΤΥ., 



ουα 

1ογεᾶ 29, ἵ ποσα Τ 
ΏπΏ ψε]] ρ]οαςοᾶ, 18Απᾶ 
Ὀιίς νοίσο ΥΥΠΙοὮ οππιθ 
Έτοπα Ἠεβγοπ γε λοαγᾶ, 
Ψ/πθι πνοθ Ὕθτο πΙη 
1ῖπα 1η (μθ Ἠο]γ πιουπΕ, 
19 Ίο Ἠατο 1]5ο 4 ΠιοΓθ 
ΒΙΙτο ποχᾶ οξ ΡΤΟΡΠΗΘΟΥ: 
πνΠεχειλμίο γθ ἄο πιο]. 
τλαῦ Υθ {α]κο Ποεᾶ, αξ 
Ἡπίο α Πρηε τοῦ 
ΕΠΙπείΗἩ ἵπα ἀατ]ς Ῥ]ασε, 
απο] τηο ἆαγ ἄπνη, 
Απὰ ἴμο ἆἄπγ εἴατ αᾱ- 
χῖςο 11 γοις Ἡεητίς: 
20 Ἱκποννῖπρ τηῖς χει, 
ΤΠΑΌ πο Ῥτορπεσγ οἱ 
Όλο εοχϊρέυτο ἶ5 οἳ ΑΠ 
Ῥεϊναϊο Ιπετρχοίβ[1οἩ. 
21 Ἐοχτ ἴπο Ῥχορποσγ 
ΟΑΠΠΘ ποῦ ἵη οἱᾶ τίπαρ 
Ὦγ πο τν] οἱ Ώιαπ : 
Ῥιῦ Ώο]ψ πιοη οἳ αοᾶ 
Ερικο αξ {]ιεί ιυο)ε 
πηονεᾶά Ὦγ ἴμο Ἠοὶγ 
Έλοςυ, 

11. Βπῦ ἔποχε πνεχθ 
ΣΑ]5ο μτορλ]αῖς 4]5δο ᾱ- 
Ἠ]ΟΏς ΤἨθ Ῥθορ]ς, οτοπ. 
88 ἴπετο 5Ώα]] 9 ἔα]ςε 
ΤΕΠΟΠΕΓ6 ΊΙΟΠΡ τοι, 
πνπο ρε ϊν1]σ εΏπ]] υτῖηρ: 
1η ἀαπιπηδῦ]θ ἨετενίεβΒ, 
οπου ἄεπγίηρ ἴπε Τιοτά 
πα Ὀοιρπύ παπα, 
Ἀπᾶ Ὀχίηρ προη ἵΏοπι- 
βρ]νες απνι{ῦ ἀοξιχας- 
υῖομ. 2 Απά πΙΏΥ 5ηα]1. 
χο]]ον ἰποῖτ ρογπ]οῖοις 
ΨΥΑΥΡ: ὮΥ ΤΘβΣΟΠ 0Ε 
Ἡ/Ώοπα {ης ἹγαΥ οξ ἰτα{α 
ΕΏα]] Ῥο ονΙ] 5Ροζκεπ 
ος. 3 Αι ἰητοαρῃ σο- 
νοίοµβησςς 5Ώκβ]] ἴ1εγ 
ππΙίἩ «{αἱρπεᾶ πονάς 
1ηηΚΘ ππεγομαπᾶϊςο ος 
Ψοι : Ὅ]ποςῬε Ἱαάρπιεηῦ 
που οἳ Ε 1015 ᾖπιθ 
ἹἩπρεχείαῃ πο, απᾶ 
ῶΠεὶχ ἀρταπαβίοχι 1 απῃ- 
ῬετείἩἉ ποῦ. 4 Ἐοσ 1ξ 
ἄοᾶ ερατεᾶ ποῦ {πο 
ΒΏΡεΙς τπβδῦ οἴππεᾶ, 
ας ομεῦ {ᾖεηι ἄοπνπ ἔο 
Ἠε]], απᾶ ἀε]ίνατοᾶ 
ἔλεπε πιο οἨαίπβ ο 
ἀαγκηςςς, ἴο ο χθςετν- 
εᾱ πηῖο Ἰαάρταεπί : 
Ὁ ηηπᾶ 5ρατεᾶ ποῦ ἴηθ 
οἷὰ ννοτ]ᾶ, Ῥαΐς ββγεά 
ΝοβἹ Ίπε αἱρΏῖἩ ρεΓ- 
403, Α ΤῬτεβοπετ οξ 
τἱρΏίθομςπεΒς, Ὀτίπρ- 
ἵπρ Ίπ ἴ]λο Βοοᾶ ροή. 
ΤἨθ πποχ]ᾶ οἳ πο ππ- 
ροᾶ]σ; 6 απᾶ ἑατπῖπρ 
Τπο οἴτῖος οἱ Βοᾶοπα απά 
6 ΟΠΙΟΥΓΗΒ ΙΠῖο 35ἨΘΒ 
οοπάεπιπεᾶ {ᾖ6ηι πα 
πηπ οτε {ητοῦν, τας πρ 
ΜΠΡΊΙ 81 ΕΠΣΒΙΠΡΙΘΙἨΤΟ 
{«λοςο {παί αξίες οποι]ά 
11νε απσοαᾶ]ν; 7 απᾶ 
Ἀρθ]]τοται 115; Τιοῦ, 
ψεχεᾶ ντ] ἴπο Α]ιην 
ΦρππνθτρβτΙοπ οξ ἴλπο 

ΠἉΕΤΡΟΥ. 8. 1, 1. 

σης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, εοῦτός 
πμμες Ίµο Ἠϊπι }βασ] Ὅνσ ἴπα στα εχοε]]επί ρ]ους: Τηῖς 

ἐστιν ὁ.υἱός µου ὁ ἀγαπητός,! εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα. 18 καὶ 
18 ιό Ῥοα πο ἡΛ)ε]οτεᾶ, 1 πηοπα 1 Ἠλτε ξουπά 4ε]]βα, Αμᾶ 

ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν, 
τηῖ5 ποῖσθ πθ Ἠεατᾶ πώς Άποατεῃ. αντοισηῖ, 

σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ Σδρει τῷ ἁγίῳ.! 19 καὶ ἔχομεν βεβαι- . 
δν οπῖπι "Ῥοῖπςσ οἩἳ ἴπε πιουπῦ 1Πο]γ. ΄ απᾶ Ὑ/θ Ἠατο Ι1ΟΥΘ 

ότερον τὸν προφητικὸν λόγον, καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, 
βατα 1ο πι ομς πνοτᾶ, ο πΠίοἃ 3υπε]] 1γο”4ο τακῖπρ Ἀεςᾶ, | 

ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ;ἕως.οῦ ἡμέρα διαυγάσῃ, 
85 ως ων φηϊπίης ᾖπ απ ΟὉΦΟΙΤΘ ἍΆῬ]ασε, απο] ἆαγ ολοι]ᾶ ἆαπνα, 

καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς.καρδίαις.ὑμῶν' 390 τοῦτο 
απᾶ [πα] πποσηῖης οὔπς 5ποι]ᾶ ατῖςσο 1π γοις Ἠθατί5; τη18 | 

πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς Ἰδίας | 
τει, ἀπον]σς, θπα6᾽ απ  Ῥτχομπουσ "οἱ ὁβοχιρίιτρ 7ο8 85185 "οτι 

(15ε, ϱσεςσ) 

ἐπιλύσεως οὐ. γίνεται» 21 οὐ.γὰρ θελήµατι ἀνθρώπου ἠνέεχθη 
αο]μγαχρτοϊατίοα 515 1ποῦ, 4οχ ποῦ Ὦγ Π1Π6] ΙΙ οἱ πβηπ πας” ρχουραῦ 

Ὑποτὲ προφητεία," Σάλλ”' ὑπὸ  Ἅµπνεύματος ἁγίου φερό- 
3µ01ΠΥ πι 1ρΓοΡΏΘΕΣ, ταῦ, 5υυ Πε] βορὶτιῦ ΣΗο]ν Λ)ρεῖπς 

» « -“ » 

ας ἐλάλησᾶν Σοϊ! 2ἄγιοι! Α θεοῦ ἄνθρωποι. 
Ῥουπς, ροκ ἍΤίπο ἍοΠοἰσ 19ο011ᾷοᾶ "πε, 

9 Ἐγένοντο-δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὧο καὶ 
Ῥυΐ ΊἨετε Ὑ6χθ 3415ο Σ8]596 ῬχοΡρμθίβ απιοΏςσ ἴπο Ῥθορίθ, 88 3ἱ5ο 

3 ς - ” / “ / 

ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν 
ΒΠΙΟΠΡ οι Ἅἡµυῄ] το ᾷ.]56 18άςἨςΤΕ, ππο ΙΙ Ὀτίηρ ἵπ 5{θα]τΒΙ]γ 

αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἁρ- 
Ἀφθοῦ ᾖἀεβυχαοίϊνθ, απᾶ 3:πο Ἅγ/πο Σπουιρηό ὄπεπι Άππαςτεγ , 148- 

νοῦμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν' 3 καὶ πολλοὶ 
ἨγΙ15, ῬτίπρΙπρ προἩΏ ἴΠαπιδείνες απ]{ῦ ἀεβδίχμοίίοα: Απᾶ ΤΙΑΠΥ 

ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς Ὀἀπωλείαις,! . δι οὓς ἡ ὁδὸς 
πυ]] Εο]]οιν ουῦ ολεῖσ ἀθδίτιιοιῖτε Ας, (ΠἩτοιρα πΠοῦ} ἴπο ΠΥ 

τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται' ὃ καὶ ἐν πλεογεξίᾳ πλασ- 
οἑ πο ᾖ{ταία πν1]] Ῥε ενΙ] 5ΡοΚε ο8, Απά ἔπτοιςσῃ οογθίοιδπες τν] 

τοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται' οἷς τὺ κρίμα ἔκπαλαι 
ππε]]-ὑαγποᾶ ποτά οι {λεν πν]]παακοραῖποξ: Σος ποσα ο οἱ οἷά 

οὐκ. ἀργεῖ, καὶ ἡ- ἀπώλεια.αὐτῶν οὔ-νυστάζει. 4 . γὰρ ὁ θεὺς 
15 ποῦ .. Ἀπᾶ νλοῖχσ ἀρδύτγισβῖοπ. 5]1απαβεχς ποῦ. Έος 1ξ αοά 

γέλων ἁμαρτησάντων οὐκ.ἐφείσατο, ἀλλὰ ἐσειραῖς" 
[πο] ας ΥΓΏο βΙπποᾶ ερατοᾶ ποῦ, τναῦ 850 36π81Π58 

ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν 
1908 1λάαγκκπεςς Πητίηρ 3σαςῦ [0μεπα] "το 36ο 5ἀθερεςί Ἰαΐῦσος ἀθΙϊτετθᾶ [μοπα] 

εἰς κρίσιν Ἀτετηρημένους!ἳ ὅ καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ 
3ος Ἱαάρπιεηῦ Πανίπρ Ῥεεπ Ἱκερῦ; Άπᾶ Γ1Π6] αποϊεπῦ πυοτ]ά Ξποῦ 

ἐφείσατο, «ἀλλ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύ- Ε 
αφρατεᾶ, Ῥαῦ [5Ηιε]ς οεἴμΏιπ ΎΈνΝοε Τοξ ἈχίρΠίεοιβπεβς δα Πετα]ά ΄ρτε- ' 

λαξεν, κατακλυσμὺν κὀσ ἀσεβῶν ἐπάξας ϐ καὶ 
βεγτεᾶ, [ίπο] ΕΒοοᾶ προη {[ὔ]πε] ποτ]ά οἱ [τπε] απροᾶ1Ψ Ἠανίπρ ΡτοαςΗηΏ ἵῃ; απᾶ 

κ ον ου 

πόλεις Σοδόµων καὶ Γομόῤῥας | τεφρώσας κατα- 
Γιπ6] οἰδίεΒ οἳ Βοάοπι απᾶ Αοιποτχπα ἨΠατίπρ τοβαοθᾶ ἴο α5Ἡθς πΙίηἃ αµπ 

στροφῇ κατέκρινεν, ὑπόδει µελλόντων ἆσε- 
οτοσίησοιν οοιάοπηπθᾶ [τποπχ], ὅαπ ος [ιο δύΠο56] Τδεῖτιρ δαροιῦ 5το 19]1τα 

ῶρει ΤΥΑ, 

1 Ὁ νίός µον ὃ αγαπητός μον οὗτός ε ἐστιν ΏΥ ΒΟΠ ΠΙΥ Ῥε]οναά 0Π]β1 18. ν ἁγίῳ 
Ν προφητεία ποτέ ΤΑ. α ἀλλὰ ΤΤΥΑΥΓ. Υ --- οἱ ΕΠΤΊΤΑΝΓ. Σ απο 

5 ᾖ- τοῦ. Ὁ ἀσελγείαις ΠοβηβίομβηθΒΞθς ἄΙΗΤΤΤΑΝ. 9 σιροῖς (γεαά 11εΏ ἄοπα ἄοὰ) ΤΑ. 
3ο ἀθωδ ΗΤ; σειροῖς ἴο 4ΕΠΏΒ Τ{Α. 
ο Κοορ, {ο Ὃε ριμ]δηες 1, 

ἆ τηρουµένους ἴο Ῥε Ἱεθρύ αττταΊ; κολαζοµένους τηρειν 
ε ἀλλὰ Τσ. 



Π. ΠΠ ΡΕΤΕΤΠ. 

Όειν Ἅτεθεικώς' 7 καὶ δίκαιον Λώτ, καταπονούµενον ὑπὸ τῆς 
""ππροᾶ]ψ "Ἠηγίηρ οί; απᾶ τὶρηίοοας 1Τιοῦ, ομρτοββεᾶ. ὼψ ᾖΊμο 

τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφῆς, Ιἐῤῥύσατο"! 8 βλεμ- 
ο "πο Ίαπ/]θις "ἷπ "Ποση[ίοιςμθς Ισοπάιοῦ Ἡοθ ἀο]ϊγεχθᾶ, (τηνοιρἩ 

ατι γὰρ καὶ ἀκοῃ Εὺ" δίκαιος, υἐγκατοικῶν! ἐν αὐτοῖς, 
απ; '{ος Ἀπᾶ Ἠθητίηβ, ἴμο τἰσηίσοις [πιαπ], ἀπε]]πρ απιοπς ἴλεπι, 

ἡμέραν ἐξ ἡμέρας  Ψψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις  (ἔργοις 
ιν Ὁν ἂπγ [Σπἱ5δ] "ρου.  3Ἀτίσηνεοις ὄννϊ] δυλοίτ]ἼἼηπ]θβε ου] 

” ΄ ώ - / ῳ - ] 1 αλ] 

ἐβασάνιζεν' 9 οἶδεν  κίριος εὐσεβεῖς ἐκ Ἰπειρασμοῦ 
α{ογ πιθηΐοᾷ,) 11χκπουνς [5016] Τιοχᾶ [πουν 6] Ῥίοις οιίοξ {επιριπιῖοα 

ῥύεσθαι. ἀδίκους. δὲ εἰς ἡμέραν κρίσεως κολαζυµένους 
το ἀθ]ίτεςχ, απᾶ Γἐπο] απτὶρΏύοοιβ ἵο α ἆπγ ο Ιπάρπιοπε 3ΐο Ρο δριπὶ5δηοᾶ 

τηρεῖν' 10 μάλιστα.δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸςέν  ἔπιθυμί 
1:ο 3Κοθρ; 8πᾶ βροοἰα]1Υ ἴἨοςο πο αξίος [ἴπθ] Βε5ι ἍἈἀπ[ίπε] ἍἹ1α5ῦ 

μιασμοῦ πορευοµένους, καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. 
οἳ Ρρο]]α{1ομ. σνα]]ς, απᾶ  ἹΙοτᾶβΏῖρ ἀεδρῖςε, [Το 

Τολμηταί, αὐθάδεις, δόξας οὐ.τρέμουσιν βλασφημοῦντες' 
ατο] ἀπτίηᾳ, βπθ]Ε-πν]]]εᾶ; ἸΤρ]οτίες 11Πεγ "ἐνεπιῦ]ο-ποῦ “βρεαίηρ 5ονΙ] ο; 

11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύὶ καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες, οὐ φέ- 
ὪΨἨΘΙΟ απρβο]ς 3ἷπ “βἰχοεπρίῃ δᾳπᾶ 9ροπος Ἀρτεπίεςγ 3ΡείΏΡ, "ποῦ 74ο 

ουσιν κατ αὐτῶν Νπαρὰ κυρίῳ! βλάσφημον κρίσιν. 
της αβαηβῦ ᾖΊπεπι, Ὅοέοτο [1πο] Τιοτᾶ, 8 τα] ]πρ οπαχρθ. 

12 οὗτοι.δέ, ὡς ἄλογα ζῶα Ἰφυσικὰ γεγενημένα! εἰς ἅλω- 
Ῥιῦ πεβο, 8 ᾿ἰγγαίίοπβ] ᾽απ]παβ]ς Ἰπηΐυτα] Ῥοχῃ. ΣΟΥ οἳρ- 

σιν καὶ φθοράν, ἓν οἷς  ἀγνοοῦσιν  Ἅµβλασφημοῦντες, ἐν 
.πτθ απᾶ οοτταΡρίίοΠ, Ίπ Απγααῖ 5ίΠεΥ «ατο΄Ἱρποταηῦ ο Ἅᾖλβρεβ]ίηπρ Ζονί, ᾖἸπ 

τῇ.Φθορᾷ.αὐτῶν Πκαταφθαρήσονται,! 19  µκομιούµενοι΄ 
ἐποῖτ οογταρ{]οἩ. ΒΏα1] αἴθετ]γ Ροεσίδᾳ, Ροΐηρ αΡοπ{ {ο τοσεῖτο [119] 

μισθὸν ἀδικίας, ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἔν-ἡμέρᾳ τρυφήν, 
τοπατά οἳ αητίβΗύεοιςηοςς;ρ]θαδατο "ο5ὔεοπιῖπρ Ἀρορῃοπηοτα] Ἱπάι]ρβεπος; 

σπῖλοι καὶ μῶμοι, ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς Ἱάπάταις' αὐτῶν, συν- 
«ροΐ5 επᾶ Ῥ]επιίδης», Ἱπχιτίηῖηρ ᾖἅπ Σᾷ6οθΙβ ἍλΠοίχ, ᾖἀεαδί- 

ῤ « - 2 4 3 4 / 

ευωχοῦμενοι ὑμῖν, 14 ὀφθαλμοὺς (νσπεε μεστοὺς µοιχαλίδος 
{πρ πΙἩ γοι; 676Β ανΙιπςρ Σα] οἱ 8η πἀπ]ίεχεςς, 

καὶ οἀκαταπαύστους! ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκ- 
απά "παῦ σθ85ο ποῦ ΣΤΟΑ 8ἱΏ, αἰ]ιτίπρ ΒΟΠΙ8 ποδυπρ]15Ἡ- 

τους, καρδίαν γεγυμνασμένην Σπλεονεξίαις! ἔχοντες, κατάρας 
6: 3, 3πεητί, 3οχοτοὶδοᾶ 51Π 5οτανΙπρ αηματίηωρ, 35095,701199 

“τέκνα, 16 ἀκαταλιπόντες! στὴν" εὐθεῖαν ὁδόν, ἐπλανήθησαν, 
Δομ]άτοι; Πανίηρ 1εξί πο χαρη Ἠπαγ, Πεν πεηῖ Αδίταγ, 

ἐξακολονθήσαντες τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Ῥοσόρ, ὃς 
Ἠαπίηρ Μο]]οπεᾶ Πἴηε πα οξ Βα]ααπα, [οπ] οἱ Βοβος, πΠο[ίΠο] 

ισθὸν «ἀδικίας ἠγάπησεν, 16 ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας 
χθγατά ο πητὶσΏίθοιβπθςς ἍἸοτεᾶ; Ῥπαύ τερτοοξ ἸἨαά οἳ Π1β ο 

παρανομίας' ὑποξύχιον ἄφωνον, ἐν ἀνθρώπου φωνῇ 
ππιοκεάπεβς, ᾖ[1πΠ9] 3Ροαςῦ “οξ “ῬαχᾶσἨ ἀυσπιοο, 1η ΙΩΒΠ)Β νοίσθ 

Φθεγξάµενον, ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν. 
ΒΡΘΛΚΙΩΡ, Ξοτρβᾶθ 1πθ 3οξ 3Ἴπθ “Ῥρτορλεῦ 1ΓΠΙΛΠΘΕΒ. 

17 οὗτοί εἶσιν πηγαὶ ἄνυδροι, Σνεφέλαι! ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυ- ηγ ’ 
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πηὶοἷκθοᾶ : 8 (ἴος πας 
τὶβΏίθοας πππη ἀπγο]]- 
1ης απιοηρ ἴποπα, ἵπ 
εοοΐπᾳ απἀ Ἠθατίης, 
τπεχοᾶ ᾖ}ί τὶρλίοοαθ 
βου] ἔτοπα ἆαγ ἵο 47 
ψἩ (λε ππ]αννξα] 
ἀ4εθᾶς;) ϐ ἴλο Τιοτά 
ἸποπγοίἩ Ἠοι Το ἀἄο- 
Ίϊνοχ ἴπο ροᾶ]γ ουῖ οἳ 
ἴοπαρίαΙοηΏΒϐ, απά {ο 
ΤΟΒΕΥΥΟ {Πο απ] αςῦ Ἱιπ- 
νο ἳμο ἆπγ οἱ ]μἀρπιεπῦ 
νο δο ρυπ]κλοά :10 ας 
οΏΙεβΥ {ποδια ἐλιπῦ νγα]]ς 
Ἀξίον ἴἨθ Βεςη Τη ΤἨθ 
1αβθῦ οἳ ΙΠςΙΕΑΠΏΕΘΒΒ, 
απᾶ ἀθερίδθ ᾳοτετη- 

ᾳ πιοπῦ, Ῥτεπαπιρύμοιβ 
αγε (ἶιεψ, βοἰεν1]]εᾶ, 
1Ἠθ6Υγ ατο ποῦ αἰτα]ᾶ ἴο 
5ροα]κον!Ι] οἳ ἀἱρη]νῖθβ. 
11 Ύπετεν Ἅαπρε]β, 
πυηῖοἩ Ατθ ρτονίος ἵπ 
Ῥοπος απά µτπηῖρΗαί- 
Ὀχίηρ ποῦ τα!ϊ]]ιρ 8ο- 
οβαὔίοἩ αραϊηβύ ἔΏοπα 
Ώεᾷοτθ έπο Τιοτᾶ, 12 Βιις 
1η9βθ, 38 ποϊυτα] 
Ῥτιίο Ἐθαβίβ, τιπᾶο ἴο 
Ὦο ἴα]εη απᾶ ἀθβίτογ- 
εᾱ, Ερεη]ς ονἰ] οἳ πο 
'μῖηρς ὑλπαί ἴπεν μἩπ- 
ἀθιδίαπᾶ ποῦ; απᾶ 
βΠα]] μ{εχ]γ ροσϊςεα ἵπ 
Μπείχ οπηΏ οοτταρυῖοῃ ; 
19 απᾶ εΠα]] τεσοῖνε ἴπθ 
πχοπατᾶ οἳ υπτὶρηί- 
ΘΟΙΒΏΘΒΒ, ας ἴΠεγ {παῦ 
σοαπῇ 15 Ῥ]επθαχο Το 
τοῦ 1Π Τἴμο ἀπγίίπαθ. 
Βροίς {]ιεψ αγε απᾶ 
Ὦ]οαπα]ςἨθς, εΡρογύϊπς 
ΥΠςΠΙΡΘΙΥΘΕ τν] {λποῖτ 
ΟΥ Ώ ἀεσοϊνίπρς πλ]]θ 
'λμεγ {εαςσῦ πΠῦῃ τοι ; 
14 Ὠπτίηρ 9Υε5 Σ]] οξ 
βἀπ]ίοισ, απᾶά ἵππς 
οιηποῦ ο8β5δθ 1τοπα 
βίπ; Ῥοραί]ϊαπρ απεία- 
το 6ου]: αηπ Ἠερτε 
41Θ6Υ Ἰβνο οχετγοῖβεά 
ππΙῦἩ οοτείοας Ῥτροιί- 
068: οιιγβθᾶ οἨΙ]άτοι : 
15 γγΏ]οἩ Ώατο {ΟΓΡ8 6η 
Ίπο τ]ρΏῦ νναγ, αηΏά 8ΤΘ 
6οπθ Β5ίΤΑΥ, Το]]οννίπρ 
τηθ Ψητ οἳ Ββ]βατη {118 
50 Οἳ Βοβος, Ἡπο]οτ- 
εᾱἆ {Πο Ἵβροξ οἳ 1Π- 
τἰρΏίθοιβπεΒε; 16 ρα6 
πγΏς τεριι]κεὰ {ος Ἠ]8 Ίπ- 
ἀᾳα1ὐγ: ἴπο ἀππιρ 988 
βροακῖηςσ να ταβτ8 
τοῖσορ Σοτρβᾶ {με τιπᾶ- 
ηθβ8 οἳ Τἴ1θ Ῥτορπεῦ. 
17 ἼΤηεβο ατο Ὑ/ε]]8 
πηλού παΐοτ, ε]οαά8 
ἴλαί ατο ορμττ]θᾶ πα 
8 ἴοπιροβῦ; {ο πποπι 
Ίο τη]εῖ οξ ἄβτκπεςβ 
18 χοβργνοᾶ 1Τ0Υ ΕΥεΥΓ. 
18 Έοτ Ὑτήπεη {που 
Ερεβ]ς ρτοβί πε]]ῖηπρ 
Ίυογᾶς οἳ ταπ]Ώγ, ἴπεν 

Ἴηθβθ Ἅαἴο {ουπίαίης νι ]ιοαύσναΐίεχ, ο]οιᾶβ τσ ΒἴοΓΏα Ρείπρ 

γόμεναι, οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους "εἰς.αἰῶναὶ τετήρηται. 
ἀτίτεῃ, Το πΠοπα ἴΠο ρ]οοη οἳ ἀβτΚΠΟΒΒ ΣΟΥ ΘΕΣ 18 Κερί, 

ὦ πτ---------------τ----------------------------- 
{ ἐρύσατο ΤιΑ. ξ--- ὁ (πεαά [01πε])1.. Ἀ ἐν- Τ. Σπειρασμῶν ἰθπιρίβῦίοης Τ. 

Κ-- παρὰ κυρίῳ τπτ]. 
Εἶοπαὶ απΊτωσ]ς, Όοτη παυτα]]γ) τππτΑΥ’. 
4 Αγάπαις ΄1ονο Ἱεαξίς 1τ;. 
Ἡ Καταλείποντες 1εανῖηρ τ. 
ΟΙΤΊΓΑΥΓ, 

ο ἀκαταπάστους Ἰηβδα[ίαβ]ε ({ος β1π) 1, 
τ--- την (γεαά [1πε]) α.ΤΤτΑΤΓ. 

ἕ--- εἰς αιώνα ΗΤΤΤΑ. 

1 φυσικὰ γεγεννηµένα Εα; γεγεννημ. (γεγενηµ. τ) φυσικὰ (γεαᾶ Ἱτα- 
πι μαὶ Φθαρήσονται βΒΏθ]1 εΥθηΏ ῬεσίθὮ 1 ΤΤτΑΥΥ. 

Ρ πλεονεξίας ΟΙ/ΤΤΓΑΥΓ. 
5 καὶ ὀμίχλαι αι ποἰδίς 
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ΆἼ]ατο {πχοπρη {πθ 
1απδί οξ {ἴπο Ἡ 
{λγοιρὴ πιο] γΑπΤοπ- 
ὮΘΒΒ, 1Ἀοβο ἔλαῖ Ἱθχθ 
0Ίθ4Π εβοαρθᾶ Ίτοτα 
1ηρθπα πνἩπο 11το Ίπ θετος. 
19 ἸΨΠ119 ἴἨ6Υ Ργοπι5θ 
ἔλθπα ἍᾖἸἨλροτογ, ᾖἸΤπογ 
ΤἨοπαςθ]γθβ βτο 119 Λογ- 
ναπίς οἳ οοτταρ/ίοηῦ : 
4οχ οἳ π]οπα Αα ΠΙΛΏ 8 
ΟΥΘΣΧΕΟΠΙΕ, οἳ ἴ]ε 54118 
18 Ἡε Ὀχουρη! 1π Ῥου- 
ἆπροθ, 20 Έος 1 αξἴος 
3Ἠθγ Ἠῃτο οποηροᾶ {πο 
Ῥο]]α{1οπς οΣ {ο πγοχ]ά 
{Ἠτοιρα Τπο Ίποπτ- 
1οᾷρο οἱ ἴλο Τιοχᾶ απά 
Ῥηνίοις ὦθααε Οµεῖρέ, 
13Π9Υγ πχο αραῖπ 6Π- 
φβηρ]θά ἸΠετθίη, απά 
ΟΥΕΙΟΟΠΙΘ, 119 Ἰαΐΐος 
θπᾶ 1 ἹΟΣΒΘ ππ ζἩ έΏοπα 
Ἔλαη 119 Ῥερϊπηίης, 
21 Ἐου 16 Ἠπᾶ Όθεπ Ῥεῦ- 
τος 1ος ἴἨοπα ποῦ Το 
ἨἩατοκπουππ {πο πετ οἙ 
τΙβΠίθοαβηΏθςΑ, 
ΒΕΐθτ ἱἨθΥ Ἠανοθ Κποιπ 
{ὲ, ἵο ατα ἔτοπι ἴπο 
Ἠο]ἱγ οοπιππβπάππεη 6 
ἀθ]Ιτεχοᾶ απίο Τποια, 
22 Ῥπαϊ ἵν 15 Παρρεπθά 
Ὥπδο ἴποτα φεσοτᾶίηπς 
1ο ἴπο ἴτιθ ῬχοτετΏ, 
Πο ἆορ ἴς {ατπεᾶ {ο 
Ἠὰ5 οὗπ νοιπῖὸ αραίη; 
ΆΠάᾶ πο βοπἩ τΏαῦ σνϱΒ 
πγβςδΏοᾶ Το Ἠθς π/α]]οι- 
1πρ ἵτπ 1ῃο τατο, 

111. ΤΠϊς βεοοπᾶ ϱ- 
Ῥϊ5ί]6, Ῥε]ογεᾶ, Ι ποπ 
νηϊζθ απίο τοι; 1π 
δοἱ] νγπῖοηπ 1 αἰῖτ αρ 
γσοισ Ῥασο πιϊπᾶς ὉΥ 
ΕΥ Οἱ ΤΟΠΙΕΠΙΌΓΩΠΟΘ: 
2 ὑπαῦ Υθ6ΤΩΑΥ ὃε πι]πᾶ- 
Σα] οἳ πο πγογᾶς ππΊο]. 
Ἠ/ΘΓΘ 5ῬοΚθη Ῥείοτθ ὮΣ 
119 Ποῖγσ Ῥτορ]οίς, απᾶ 
οἳ ἴ]πο οοπωπηβ]άτηεηῦ 
οἳ π5 {πο αροδί]ες οἳ 
119 Τιοτᾶ,απᾶ Βανίοιιτ: 
5 Ἱπιονίιπρ ἴπί Ἠταῦ, 
ἴπαῦ Όπετο ϱΠα]] οοπιθ 
1π ἴηἨο ]αδ6 ἄαγβ 5οοξ- 
4915, τα]κῖπρ Ἅαξἴες 
1ΠοαῖΥ οὗη ]π8ΐΒ, 4 απᾶ 
ΒΑΥΙΩΡ, ΊΥΠετθ 15 {πθ 
σε ΟΕ Ἠὶς οοπα]ηρΏ 
Ὁχ Απο ἴμο ΣαἴηἨθτα 

1ε]] α»]θερ, αἲ] {μίπρε 
σοπύἶππε Ας {]6υψ Ίυεγε 
Στοτα ἴπο Ὀεριππίπρ οξ 
Ίπο οτθαῦΊοηπ. 5 Ἐοσ 
{8 {Πογ ση ]Ππρ]γ Άτο 
ἀρποταπί οἱ, ὑπαῦ Ὦν 
1πο πνοτᾶ οἳ ἄοᾶ 1]θ 
ΊΏθατεης πετο οἳ οἷᾶ, 
ΛΠᾷ ῃθ εατί]Ἡ απ πρ 
οιιῦ οἳ ἴῃπο πγαῖοτ απά 
1Ώ ἴῃο πγη{εΓ: 6 πἩθΓε- 
ΤΥ 1ο πνοτ]ά ἑλαῖ ύλεπ 
σας. Ὠοῖηπρ οτογβοιγοᾶ 
ση ΏνὮ Ἱναίεχ, Ῥρεγῖςηεᾶ : 

σ -- ἐν Ε. 
7 --- καὶ π[ττ]. 
[υπἱΠρ5] Ὀε]μιπά 1, 
1ΤΤΓΑ. 

ο τἝσι ΑΓ. 

{μαἩ, γαρ 

π ὀλίγως 5οατοε!γ ΟπΏττΑΥΓ. 
: --- ἡμῶν (χγεαᾶ ος Τιοτᾶ) υπ. 

{ κυλισμὸν το]”πσ ΤΤτΑ. 
(πια, Ίπ ἴπε ]αβ0 ἀασβ) 11. Αν’. 

Κ ἐπιθυμίας αὐτῶν ΘΗ9ςΑ. 

πΕΤΡΟΥ Ἑ. Π.ΤΠ. 
« , 

18 ὑπέρογκα.γὰρ µαταιότητος φθεγγόµενοι, δελεάζουσιν 
. Έος ρτεαῦ ϱπο]ηρ [ποχᾶς] οἳ ταπίτγ βροαζίης, ἔπογ η]]αχο 

ἐν ἐπιθυμίαις σαρκός ᾖἵ ἀσελγείαις, τοὺς Ὑὔντως! 
ΙΓ] ἀεείτος οἳ [716] ΒοςἩ, Ὁγ 1σεαϊοἩΡΠοβΕΕΒ, {ος πἩο Ἰπᾶρθα 

Σἀποφυγόντας! τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους, 19 ἔλευ- 
θβοβροᾶᾷ ἔτοπα 110959 Υπο πι Ἄρττου πα], σΕχρρ- 

θερίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες 
ἆοπα μετα "Ῥτοπαϊβίηρ, {πθηχκε]πος 3Ῥοπᾶπιοῃ ρεῖηπρ 

τῆς φθορᾶς' ᾧ γάρ «τις ἥττηται, τούτῳ }καὶ δε- 
οἳ οοττωρίῖοπ; Έοχ Ὁγ πνΆοπα ΛΏΟΠΘ ας Ῥθοπ εαυάπεᾶ, Ὦγ Ἠϊπι αἶδο ο ἶΒ 

δούλωται. 30 εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ µιάσµατα τοῦ κόσμου 
Ἠοθ]ᾷ ἵη Ῥοπᾶλρο. Έοτ1ξ ἍἈΠανίπρ οροβρθᾶ πε Ῥο]]αθϊοπς ο ἴπο αυοσὶὰ 

ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου” καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ χριστοῦ, 
{Ἀτοιρ]ῃ Ππθ] Κποπ]εᾶσο οἳ ἴπο Τιοτά Ἀπά ᾖῥβανίοατ 1εβαβ8 Ομτῖςη, 

τούτοις.δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν 
Ὅπαῦ ηγ έπθςθ ααηραΐπ "Ἠανῖης 3Ἴσθπ “οπ{απρ]θᾶ 5(µογ 58χ0 Ἰομυᾶπεᾶ, Ώπβ Ῥοσοπιθ 

αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 321 Ἀκρεϊττονὶ 
το ὕλθπι πο ἍἸαεῦ Ἅᾖ[βδαίε] 3ος Ἅἴπαηπ ἴπο Ἠχςί, 3Ρετίετ 

ὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, 
αξογ 16 πετε ΤοΥ ἴἨθπι ποῦ {ο Ἠπτε ΚΠοινἩ Ἅᾖἴπθ παν οἳ τἱᾳΠίοοπκπος5, 

ἢ. ἐπιγνοῦσιν ὃ εἐπιστρέψαιὶ ἐκ] τῆς παραδοθείσης αὐ- 
Ίπβη Πανιηπρ ΚποπἩπ [5] ᾖ{οηατο ταγηρθᾶ ἄτοπι ἴμο βᾷε]]νεγεᾶ "το 

ο ας 3 ο 3ε αδλ ῃ -- η ” 
τοῖς ἁγίας ἐντολῆς. 39 συμβέβηκεν- δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς 
δίἨεπα Πο]γ "οοπιππκπάπαεπό, Ῥυπΐ Ἠας Ἡαρρεπεᾶᾷ Το {λα {Ππθ[Γποτᾷ]οξῖ]ε 

ἀληθοῦς παροιµίας, Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ .ἴδιον ἐξέραμα' 
ἴχαθ Ῥτονοετο: [Τπε] ἄοσ Πατῖπᾳ τεἰιχπεᾶ ἵο Ἠϊδοπαπ τοι; 

καί,  Ὑς λουσαμένη, εἰς Γκύλισμαϊ βᾳρβόρου. 
ΑΠ, Γ[Τπε]35οι Ἀπναςηεᾶ, {ο [πετ] το]]πρ Ρίασθ Ίπ ΓΠ6] π1]τθ, 

Ὦ Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν ὑμῖν γράφω «ἐπιστολήν, 
Τη] πουν, ὮὈε]ογεᾶ, α βοσοπᾶ 34ο 3γοι “1 δωτίιθ Ιερίςς, 

ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομιἤσει τὴν εἰλικρι- 
ὧπ [ροῦ]ι] γηῖοἩ 1 αἲῖτ πρ σους πι ραὐίπῃ [γου]1πἸτεπιθπαῦχαπορ "Ρρατθ 

νῆ διάνοιαν, 2 μνησθῆναι τῶν προειρηµένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν 
3ταϊπᾶ, 19 Ῥο παἰπᾶξα] οἙ ἐπο ΄ΑΡοΚκεη ὪῬεέοτθ Ἀ}ποτᾶς Ὁσ Όιθ 

ἁγίων προφητῶν, καὶ τῆς τῶν ἀποστόλων ξἡμῶνὶ ἐντολῆς, 
Ῥο]γ Ῥχορβθῦβ,  απᾶ οἱ πο 30πΠθ Ἅᾖ19ηροβῦϊθς ἍΤ5χ τς λοοπιπιαπᾷπιεπ6 

τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος' ὃ τοῦτο πρῶτον γινώσκοττες, ὅτι 
3ο 3τπς “Τιοτᾶ Σαπᾶ «βατίουσς υλῖς Πταῦ Κποπῖηπρ, πας 

ἐλεύσονται ἐπ᾽ Ῥἐσχάτουϊ τῶν ἡμερῶν ] ἐμπαῖκται, κατὰ 
πγι]] «οπιθ βἲ ἴπο ο]οδθ οξ ἴ1θ ἆαγε ΙΠΟΟΚΘΙΕ, καοσοτᾷῖησ το 
3 γα κ υ ” ) θ ιά η ” 4 ΔΝ λέ . 

τὰς. ἰδίας αὐτῶν ἐπιθυμίαςὶ πορευόµενοι, 4 καὶ λέγοντες, Ποῦ 
{Ποῖσ οἶνπι 1αρίς πυβ]κίτπς, Ἀπᾶ οαγίπρ, Ἴπετθ 

ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς.παρουσίας αὐτοῦ; ἀφ᾽.ἧς γὰρ οἱ πατέ- 
15 Ίπο Ῥχοπιῖςθ οξ Πϊ5 οοπιῖπρ 10ΟΥ -Ίποθ ὮΤ]πο 1µ- 

ρες ἐκοιμήβησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾿ ἀρχῆς κτί- 
1Ἠεχβ 191] α518οΡ, αἲ] (πηρα ἴπαβ  οοπίῖπαθ ἔτοπα [ἴπε] Ὀεμππίπρ οΕ[1Πθ] 

σεως. ὅ λανθάνειγὰρ αὐτοὺς τοῦτο «θέλοντας, ὅτι 
ογοαὔΙοΠ. Ῥοτ 319 “πιᾶᾶεα “Έτοπα μετα ατΠῖς, Γ9ποσ] π]]]]πσ [ΠΕ], Οιαῦ 

ρ ΝΤ ” ν . . ϱ/ λ Συ 
οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι, καὶ γη ἐξ ὕδατος καὶ δι ὕδατος 
Ίθατεπς ππΘΣΘ οἳἵ οἶα, Λπᾶ απ θητίἩ ου! οἱ παῦες απᾶ ἵπ Ἁπυβϊῖος 

συνεστῶσα, τῷ τοῦ θεοῦ λόγφ. 6 δι ὧν ὁ τότε 
πυης]ςῦϊπς, ὮΥ ἴμο Σο8 Ξοᾶ Ἰποτᾶ, αΠμτοαρ]ῃ πΠἩῖσ Γπαὔθγα] {ιο ἔπετ. 

α ἀποφεύγοντας 3τθ θ5δεαρίηρ {ΓοπΏ ΤΤΤΥΑΊΝ. 
Αα κρεσσοντ. ῥΏὉ ἠ- εἰς τὰ ὀπίοω το Ίηθ 

ο ὑποστρέψαι ἵο Ὠατο ὑυγπεα-ραο]ς υΤτνΑ. 4 ἀπὸ. ε --- δὲ Ὀιιῦ 
Ε ὑμῶν (γεαᾶ ὉὈΥ γοιχ αροθῦ]ες) ΩΤΤΙΑΥ. Ἁἃ ἐσχάτων 

: 1: ἐν ἐμπαιγμονῇ (τεαᾷ ταος]θσθ, ὉτΏ ποςς1ηϱ) 



ΤΠ. Π ΡΕΤΕΡΗ 
΄ “/ 9 ”λ ε η - ι] 9 

κόσμος ὕδατι κατακλύσθεὶς ἀπώλετο' 7 οἱ.δὲ νῦν οὐρανοὶ 
πποσ]ᾶ πε] νέος Ἠανίηρ Όθθν ἀθ]αροᾶ ῥροχϊς]εᾶ, Ῥαὴἡ ἴπο Πο Ἠθατοηπβ 

καὶ ἡ γῆ αὐτοῦ! λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσίν, πυρὶ τηρού- 
Απᾶ πο θατί] ὮΥ ἨἩϊ ποτᾶ Ἀτθαξιτεᾷ 5αρ 1416, 20ος Πτο 

εενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 
ορῦ Το αἄδγ οἳ ]αάρπτιοπῦ απᾶ ἀεθίτιοβίοη οἳ απροᾶ]γ ΊΩΘΗΏ. 

8 ἓν δὲ τοῦτο μὴ.λανθανέτω ἡμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι µία ἡμέρα 
Ῥαἡ ἐΠ]Β οπο ὑμ]πᾳ Ἰοῦ ποῦ Ὦο Ἡἱά4ᾶθη Έτοπι σοι, νε]οτθᾶ, ἍΊλαῦ οπο ἆαγ 

παρὰ µκυρίῳ ὡς Χίλια ἔτη, καὶ Χίλια ἔτη ὡς ημέρα 
πο Γ1μθ] Τιοτᾶ [15] ᾳ5 ϱ ἴποαβαπᾶ 76βΣΒ, απᾶ ϱ Ὀλουκαπᾶ γεατβ 5 4αγ 

΄ ΄ ᾱ. τι « 1 ΄ -” . / / 

μια. 9 οὐ.βραδύνει "ὁ' κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βρα- 
916, 5Ώοε» Ὅποι Ἰ4ε]αγ 3116 “Τιοτᾶ Ἅᾖἴλο Ῥτοπαίςε, Ώ8 ΒΟΙΙΘ 349- 

δυτῆτα ἡγοῦνται' ἀλλὰ μακροθυμεῖ είς «ἡμᾶς,! μὴ βουλό- 
18 αρβίρεπι, ναῦ 18 ]Ιοπρεαβετίης ἰοπητά τβ, που πνλ]]- 

µενός Ἅµτινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ παντας εἰς µετάνοιαν χωρῆ- 
[Τογ.ς {Π4ογ] αη7 το Ρετίδη, ταῦ β]] ο  τορεπίδποθ το 

σαι. 10 ἥξει δὲ Ρὴ' ἡμέρα «κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, 
60118, Βαῦ 5Π8]] οοπιθ πο ἆφγ οἱ [ἴπε] Τιοτᾶ Ας -» ἴπῖεξ 1π [19] πῖραϊ, 

ἐν ᾖ τοὶἳ οὐρανοὶ µῥοιζηδὸν παρελεύσονται,"-στοιχεῖα δὲ 
1Ἠ τΥΏΙοἩ 1Ἡθ Ἠεβτεης πΙζΕ ταςΒῖηρ ποῖβθ βΗΏΒΙΙ ρα5ς ΑΊναΥ, απά [119] θ]επιθω!Β 

καυσούµενα λυθήσονται;' καὶ, η καὶ τὰ ἓν αὐτῇ ἔργα 
Ῥατπῖπρ ση Ἠθαξ «Ἡβ]1 ὃο ὥπεο]νεᾶ, απά [υπ9]εατία απά ἴμο απ σος 

ἱκατακαήσεται.ἳ 
ΒΏΒ]] Ῥο Ὀατηί πῬ. 

11 Τούτων Τοῦνὶ πᾶντων Ἀλυομένων, ποταποὺς 
Τπεςο {Πῖηπσι ἴποπ 81  ΌῬεῖαρ ἴο ο ἀῑδεο[τοᾶ, π]ιαί Κπά οΕ[ρεγςοπς] 

ὃ . ε ΄ « ” ει 7, 2 ο 9 3. ΄ 
εἴ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἓν ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, 

ὁαρΏί ᾖ32ἱο:09 1ο 1π Ἠοισ σοπαιιοῦ Ἀπᾶ ῬΙθύγ, 

12 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ 
ετρεοῖηρ Ἀπά Πβδίθεηῖπρ 1π9 εοπαῖηπ οἱ ἴπο 

θεοῦ ἡμέρα δι ἣν οὐρανοὶ πυρούµενοι λυθή- ημερας ᾗ µ 
ρεσᾳοᾶ 4ασ Ὦγ ΤθΒ5ΟΠ ο πΏῖο] [ὔπθ] Ἠθατεπς, . Ῥείηρ οπ το, ϐΠΑ]1] Ῥο ἀϊξ- 

σονται, καὶ . στοιχεία καυσούµενα τήκεται! 19 καινοὺς 
βο]νθᾶ,  απᾶ Γίπθ] εἰεπιθπύς Ῥυτηίης πΙίἩ Ἠεαπῦ ΕεΕΒΙΙ πιο] 3νου 

δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινἠν' κατὰ! Ξτὸ ἐπάγγελμα! αὐτοῦ 
αραέ Ἠεπτοής  Ἅαπᾶ 3οατίπ 1 3π6ῳη αοοοτᾶῖηρ ἴο 3ρτοπιίςθ 1118, 

προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. 14 διό, ἀγαπη- 
ππθ οχρεοῖ, 4η σνηϊσα τισπίεοαςηεςξ ἀπνο]]5. Ὑηθτθίοτο, νε]οτ- 

- . τν , “ ΄ 
τοί, ταῦτα προσδοκῶντες, σπουδάσατε ἄσπιλοι και ἁμώ- 
ρᾶ, Ίἴμποςο (πίπσα εχρεοτρ Ῥο ἀϊπρεπυ Ἅµπ]ἰποαί «ρού απά απ)]απι- 

µητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν-εἰρήνῃ, 156 καὶ τὴν τοῦ.κυρίου.ἡμῶν 
Β9]θ Ἅν Ἠϊπι Το σε Ξοαπᾶ Ἱπ Ῥεβος; Ώπᾶ Ίπε 308 τοις “Τιοχά. 

µακροθυµιαν, σωτηρίαν ἡγεῖσθε καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς 
"]οπρευβρτῖπρ, Ἰβα]να[ῖοα ῥΡεβίεεπι 5Ύο9; αοοοτᾶῖπρ Β5 α]ςο 3ρο]οτεᾶ 

ἡμῶν ἀδελφὸς Ἡαῦλος κατὰ τὴν "αὐτῷ δοθεῖσανὶ σοφίαν 
αχοατ Ὅτοίπες Ῥαα] αοοοτάἰπρ ο ἴπο 3ο “Ἠϊπα Ἄρϊνοι αγγ]ςᾷοτα 

” « .] 16 ε κ. ΄ Ό -- ἡ } λ. ” λ λῶ 

εγραψεν ὑμῖν, ὡς καὶ εν πᾶσαις Όὑταῖς' επιστολαϊῖς, λαλῶν 
πυτοίθ Ίἴοτοι, Ὦς 4]ξο ἴπ 81] Πα1β] εΡρὶ5ύ]65, εροβ]:ῖηπρ 

- π 4 , , 
ἐν αὐταῖς περὶ τούτων" ἓἕν "οἷς) ἐστν δυσνόητά 
ἵπ ὭΊἴμεπι οοποξεχηῖηπρ 1π959 ἵΒΙΠρβ, ΑΠΠΟΏΡ πνΠῖοἃ ατθ “Πατᾶ "το 5Ὀο δαπᾶθγβιοοᾶ 

Ῥείηαρ- 

607 
7 Ότπό 9μο Ἡθαγοπς απᾶ 
{1ο θατίἩ, νλμ]οῖ ασθ 
πονς, Ὁγ {ῆἨθ 8Απαθ νγοχἁ 
Αθ Κερί ἵπ 8ίοτο, χο 
Βεγγθᾶ Ἱπίο ἈΏτο ἃ- 
Ραϊτποί ἔλο αγ οἑ )αάρ- 
ταθηῇῦ θπιά Ῥετά]θ]οη ος 
πηροᾶ]γ ππθη. 8 Βα8, 
Ῥο]ογεᾶ, Ὦ9 ποῦ Ίβπο- 
χαηῦ οΕ{Πῖς οπο {π]ως, 
{πού οπο ἆαγ ἴς σπίἩ ἐλθ. 
Τιοτά 8 ο. ποιδηγά 
ΨΘΑΣΕ, θπᾶ ῃ {ποιιςξαπᾶά 
η 38 0Π6 ἀπγ. 9 Τη9 
οχὰ ἵ8 ποῦ β]αο]ς οοή- 

σοργηῖΏρ ἨϊΒβ Ργοπαῖβε, Λ8Β 
ΒΟΠ19 Ώιοπ οοπΏ{ ε]ηο]ς- 
ὦηθ98; ΌὈαο 1 Ίοηρ- 
5αβεχίπρ {ο πα-πνατᾶ, 
ποῦ υ]]ῖπρ ἴπαῦ απ 
Ελοι]ᾶ ρεσ]ςδᾳ͵, ρα {πας 
α]] εποι]ά «οπ1θ {ο το- 
ῬεπίαποῬ. 10 Βαΐό {πο 
αγ οἱ ἴπο Τιοτᾶ ση] 
60Π1θ 88 α {Πίοξ 1Π {μθ 
η]ρηῦ; 1π {πο τΥΏ]σα 
119 Ἡθβτειις ϱΒα]] Ῥα5β 
ΑπΑΥ ἹυπΠί ὁ ρτεαίς 
ποῖςδε, απά {Πθ εἷε- 
ΤΠΕΠΙΒ θΏα]] πε] συν] 
Σετγεηῦ Ὠθαί, ἴπο θατῖἸαι 
8160 απᾶ ᾖἵπο ποτ] 
(λα ῦ ατο {λΠοτοῖη οΏα]11 
Ὃο Ὀυγποά πρ. 

11 δεείπᾳ ἴποι ἐλαί 
8] ἴλεςο ἴπϊπρ8β 5ΠαΙΙ 
Ὃθ Ἅ«ἀβεο]τεᾶ, σνηαῦ 
ΠΗΑΠΠΕΣ ο , 2ΕΥΡΟΠ8 
οαςηῖ ο {ο Ὀο ἵπ αἲξ 
Ἠοῖψ οοηγειςα[]οη ππᾶ 
Ρροᾷ]πςςα, 12 Ἰοοκῖπρ 
Ίος απὰ Ἠβ5ηρ ππίο 
ἴπο οοταῖς ΟΕ ἔπε ἆπγ 
οἱ ἀοά, ππετεῖη ἴπο 
Ἡσπτεπς Ῥοΐπρ οη το 
5Ώκ]] Ὀο ἀῑςδο]τεᾶ, απά 
(πο εἰεπιοηίς σΕακ]] πε] 
ππΙιη {εττεπί Ἠεαῦ 
19 Νεγνοτίμεϊες Ἠπθ, 
Αοοοτάϊπρ ἴο Πῖς Ῥτο- 
πηῖςο, ]οο]ς {ος ΠΘΙ Ὥεπ- 
τεης πΏᾶ α πθιγ θατίἩ, 
πγηετεῖΏ ἀντε]]εῦα τ1ρῃ- 
Φεοισδηθςς. 14 Γπεχε- 
40Τ8, Ῥο]οτεᾶ, 5εείπρβ 
νπαῦ γε Ἰοοκ {ος 5ο 
ἀπίπσς, νε ἀἱ]]ρεωί ας 
ψεΏηιασ Ῥε Εοαπά ο Ἠἶπα 
1Ώ ρειςσε, (που 6ροῦ, 
Άπᾶ Ὀ]αππείεςς. 15 Απά 
πεζοιηῦ (λαί ἴλπθ Ίουρ- 
5ιιβοτῖης οἳ ος Τιοτᾷ 
15 φα]γατῖοη; 6ΣΕΠ α8 
οἆσ Ὀο]οτεᾶ Ὀτοίλπος 
ΈἙκπι] α]5ο ποσοοτάῖΏηρ ἴο 
1Π9 πιράοπισίτεηπ αηπίο 
Ἠῖτα Ἠαί]ι τίθτεα απίο 
ποια; 16 48 ϱ]5ο ἵη α]] 
Ἠϊ8 ερίετ]ες, «ρεακίπα 
1π {ποπ οἱ (Ποθ5ε {μίπρος 
19 ΤΠ] 3τθ 85δοιΙΠθ 
πϊππδβ Ἠθτά ἵἴο ορ 

1 τῷ αὐτῷ (γεαᾶ ὮΥ Πε 8Β4Π1Θ ποτά) ΕΙΤ; τῷ αὐτοῦ ΑΤτΑΥ. 
ΕΤΊΤΑΥΓ. π δι᾽ Ῥεσβαξθ Οἱ Ἡτ. , ο ὐὑμᾶς του ΙΤΤτΑ. 
α--- ἐν νυκτί αΙΊτΑνΥ. τ--- οἳ (/εαᾶ [1πε]) τα. 
θήσεται 5Ώα]] Ὀο ἀεϊοθοῦεᾶ ττ. σ οὕτως ἴΠιας Α, 
7 καὶ 8Ώά 1, Σ τὰ ἐπαγγέλματα ΡΤΟΙΩΙ5ΘΒ ΣΤ. 
ΏΤΤΑΥΓ. ε αἷς ἩττιΑΥ’. 

Ὑ τακήσεται 1. 
3 δοθεῖσαν αὐτῷ ΗΤΊΤΑΥΓ. 

ἵπα- ὁ (γεαᾶ [1πε]) 
Ρ--ἡ (γεαᾶ [ωχε]) υπτ: Απ’. 

5.λνθήσεται Ώωτττ. ν ξ ευρε- 
.χ καινὴν γηί τ. 

ϱ--- ταῖς 



συ8 
ππᾶσχανοοᾶ, πἩἰοἹἔπαγ 
ἐλπέ ατε απ]θργποὰ αηά 
ἁηβζηδ] συτοβῖ, ϱ8 {ο 
«ο α]ξο ἴμθ οἴἩοσ βογῖρ- 
{ωτεβ, απ{ο λπεῖχ οἵνη. 
ἀθείτιοίίοη, 

17 Ὑο {ΊιΘΓ6ΈΟΥ8, Ὦθ- 
1οπαᾶ, οείηᾳ το Έπουν 
ἔλεδε ἰ]ήπᾳ8 Ὁ6ξοχα, Ὦθ- 
πνατε]ε»ί γα π]βο, Ῥείπρ 
1εᾶ απναγ πνϊέἩ {Ἠο ετ- 
ΧΟΥ ΟΕ {μ9 υγακαᾶ, Εαὶ] 

Ι1ΩΑΝΝΟΥ Α. 1. 

τινα, Ἁἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν, ὡς 
1βοπηο 3ΙΠίΠΡΒ, πΠίοἩ ἰἩο απέπιιρΗτ αᾶ αμοβίαρ]ϊς]οᾶ τντρςί, -Ἀ8 

καὶ τὰς λοιπὰς γραφάς, πρὸς τὴν.ἰξίαν.αὐτῶν ἀπώλειαν. 
Ά]πο ἴποθ Ἅοἴπες καογ]ρίατχο, ᾖΤο ἡποῖχ οἶνη. ἀεσίχιοῦῖομ., 

17 Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε; 
Ὁ Ἅλοτείοίο, ἡὈε]οτοᾶ, Ἐπουνίας Ῥοξοισμηπᾶ, Ῥεσατα, 

ἵνα.μὴ τῇ τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες, ἐκπέ- 
188ὔ πζἩ {με 3ο 31ο "]αγγ]οςς [5οποῬ] 'οχχος Πατίπρ Ῥσοεπ 1ο Άπναγ, Υο ϱποι]ά 

Ίτοπι σουτ οὖα Βἰεᾶ- σητε τοῦ.ἰδίου στηριγμοῦ. 18 αὐξάνετεδὲ ἐν χάριτι καὶ 
πα ον Ὃ ος Ξ9]1 ἔτοπα γοαχ οι βἰοπάξαδίπαςς : Ῥπέρχοιυ απ ΄ βτασ, απᾶ 

Ἰεπονν]σᾶσο οξοι Τιοχᾶ νώσει τοῦ.κυρίου-ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ χριστοῦ. 
Αμᾶ Βηνίοας ἆεβαβ ἴπ [Πο] ]ειοπ]εάρο  οἳ οατ Τιογᾶ απᾶ  Βατίοισ 7εβας Ομτῖςῦ, 
Οµτ]ςέ, Το ΠΙπιόερ]ο , - ες, μι ην ο ῃ λα πο ο. Ῥοέλπον απᾶΣοχογο. αὐτῷ Ἅἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. ἁάμήν.!ε 
Άπιεῃ, Το Ἠἶπα [ρε] ΒΊοσγ ῬοιᾶἉ πο αμᾶ {ο[ίπε] ἀπ ἍοξεοηΙϊψ. «ΑΠΙΘΗ, 

ΓΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΗ.Ι 
ΦΕΡΙΡΤΙΕ 30Ε 500ΟΗΝ Ξ4ΕΝΒΕΒΒΑΤ, ΣΕΙΠΡΤ. 

ΤΗΑΤ πἨῖοἨ 1σαβἔτοπα π ρα ο: πα ᾿ ͵ σαι ο ο αν Ὀ ἦν ἀπ ἀρχῆς, ὃ Ἁ«ἀκηκόαμµε, Ὁ  Ἅἑω- 
π/ςθ Ίανο Ἠεατᾶ, ΝΠΙΟἩ. 
νε Ἠπτε 5εοΏ πῇτᾗ οἳσ 
6765, πΠΊοα πο Ἰαπθ 
1οο]κοᾷ ἩροΏῦ, πά ος 
Ἠππᾶς πανο παπά]σᾶ, ο 
ὕπο Ἰ/οτὰ ο 1186; 2 (1ος 
{πε 11496 ν/α5 πιβη]{εςί- 
εᾱ, απᾶ πο Ἠ8τθ 86ΕΠ 
εέ, Απᾶ Ὄθας πνΙίηεβΒ, 
Επᾶ 5Ἠθιυ απίο τοι 
{λα εἴθγΏβ] 1116, τν Π]οὮ 
σας υΙἩ {ο Ἐαίΐμες, 
Απᾶ ν88β πιαπ]{οεεᾶ 
τη{ο α5;) ὃ ὑλαῦ νη]σ]Ἡ 
ΥΝθ ἨπΥΘβΒΘΕΠ ππᾶ Πεαχά 
ἄφε]ατο Ὑ/ε Ἱηΐο τοι, 
{ληΐ Σο Α1δο ΏΙβΥ Ὠατθ 
Σε]]οπυδηῖρ τα 8: 
Απᾶ ἰτα]σ ος 16]]οπ- 
εΠῖΡ τς πΙίὮ {πο Ἐα- 
1πετ, απᾶ νι ](Ἡ Ἠ]5 ΒοἩ. 
ὤοεις ΟµΣῖ5. 4 Απᾶ 
ἴλεςο ἰΠίπρβ Ὅ]{ς ν7θ 
πηῖτο οι, ἴπαῦ τοις 
195 πααγ Ῥ8Σ]1], 

ὃ Της που 18 Ίπο 
ἩἼθβββΡε ἍὙΠΠΙΟἩ Ὑσνθ 
Ἠαπε Πεατᾶ οἳ Ἠΐπι, 
ΆΑπᾶ ἁἄσο]πτε ππ{ο τοι, 
ολαΐ ἄοά 15 1618, αηᾶ 
11 Ἠϊπα 18 πο ἀ4αΓ]ΚΠΘΒΒ 
βἴ η]]. 6 ΊΕπε δαν ἰπαῦ 
Ὢνθ Ἠατο ᾖ1ε]]ονβπίρ 
πι ΤεἩ ἨὨΐπα, απᾶ πνα]] 1η 
ἄαγκποξ», πας 16, απᾶ 
4ο ποῖ ἴπο ἔχαμ 7 Τα 
18 ννε συ] 1 ἐπ 11ρΗΕ, 
58 Το 15 11 1ο 1118, πο ϕ 
Ἠατε ᾖ{ε]]οπδμίρ οπο 

ἆ.. .ἁμήν π[ττλ]. 

ΤηαΑῦ ν/λῖο] γνας ἔτοτα [1Πε] ὈοςἱμίἩρ, ἐλαέ τν]ῖσὮ τις Ίλτο Μεατᾶ, ἔλαί τε]ιίοῖ πθ 

βάκαµεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, Ὁ  ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες 
Άγε 86ΕΠ. νεα οισ εσεβ, τα ση]]οὮ τνε ρᾳαθᾶ 1ρΟοΏ αηπᾶ 3μβπᾶς 

ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆςζωῆς 9 καὶ ἡ ζωὴ 
1ου Ὠφπᾶ]εᾶ σοποεγπΙηρ {πθ ἸΓΠοτᾶ οἳ 1146; (Ωπᾶ τηπο 149 

ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν, καὶ μαρτυροῦμεν, καὶ ἀπαγγέλ- 
88 ταβπξρ8ίθᾶ, Απᾶ πε Ἠανερεεπ, Ἀηπᾶ  ΤθΑΓ1/ἱμμςβ,  απᾶ 16- 

λοµεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, 
φοτί Ίἴογοι πο 349 αείετπα], τπῖοη πας πι {μ ἍὮἘπίπος, 

καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν. ὃ ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, 
Απᾶ 7ΓΒ8Β πιαπὶξοείθᾶ Το 5 :) ελα τνἩίοἩ νο Ἠατθεθεπ απᾶ. ἍΊατο Πεατᾶ , 

ἀπαγγέλλομενξ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ 
ππθ χδροτῦ νο τοιι, ἔλαῦ αἶξδο γθ Σ6]]οπυ5Ηϊρ 1ΑΥ Ἠβτο πι 

ἡμῶν' καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετίρα µμετὰ τοῦ πατρὸς καὶ 
πδι απᾶ 36]]ουυ5ΗΙρ «Ἱπᾷθεᾶ Ἶοας Ἅᾖ[ἱ5] πι ἴλθ ἍἘπίπες, απᾶ 

μετὰ τοῦ.υἱοῦ. αὐτοῦ Ἰησοῦ χριστοῦ' 4 καὶ ταῦτα Ἀγράφο- 
σοι Ἠ]8 9οἩ. Πεςας Οτὶᾳῦ, Α πᾶ ἴμοςο Ππἱπρβ πο 

μεν ἡμῖν;' ἵνα ἡ χαρὰ ἡἡμῶνὶ ϕ πεπληρωμένη. 
συχ]έθ ύοσοα πας 31ο 1οΗς ΤΙΛΥ Ὦθ χα]. 

ὅ Καὶ Καὕτη ἐστὶνὶ ἡ Ἰέπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ' 
Απᾶ Γή] 18 19 ΣΩΘΔΣΩΡΟΘ ππἨίσἩἃ ῄἹνθ Ἠατε Πθητᾶ ἔτοπα 

αὐτοῦ, καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστιν, καὶ 
Ἠϊπα, απᾶ- ΒἨΠΟΙΏςΘ οσοι, ἴπαῦ 6οά Σρπυ 11Α, Ἀπᾶ 

σκοτία πὲν αὐτῷ οὐκ ἐστιν] οὐδεμία. ϐ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι, 
4αγ]κηοςβ 1π ὨἨϊπα 16 ποῦ ΩΣ αἲ α]]. 1 πο β]οι]ὰ 847 1λας, 

κοινωνίαν ἔχομεν μετ) αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, 
2ε]]οπγεημίρ ἍὙις Ἠππτθ Ἱ ἍἉἨϊπι, απᾶ Ίπ ἀπι]κπεςσς αποπ]ᾶ πας, 

΄ Ν ψ. .”. ο 7 ΄ ο ολ... Γ ) ο - 

ψευδόµεθα, καὶ οὐ-ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν' Ἰ ἐὰν.δὲ ἐν τῷ 
πγθ 16, Ελιᾶ ἆο ποῖ Ῥταςσ[ίδ6θ Ίπα ὁνατἩ, Ῥαῦ ξ ᾖἅπ 1ἱπθ 

ωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ Φωτί, κοινωνίαν 
Ἡρπὺὸ πο ϱποι]ᾶ πα], 8 ηθ 19 Ἱπ ἴμθ Ἠρλί, -396]οπεΒὶρ 

ε --- Πέτρου β' 2 Ρεϊογ ττΑ. 
Ε -Ε τοῦ ἀποστόλου ἴἩθ ἀροβί]θ Ἐ; -- καθολική 4; Ἰωάννου α ΙΤΑΝ; ᾿Ἰωάνου ἐπιστολὴ , 

α΄ τς, 

Κ εστιν αὕτη ΤΊτΑΥΓ. 
ξ -Ε καὶ αἶβδο ΙΤΊτΑν’. Ἀ γράφοµεν ἡμείς νθ υντῖίς πττΑ. Ἅᾖ ὑμῶν 'γοιν ΕΑΝ. 

| ἀγγελια ΑΙΤΤΙΑΥΓ. πι ουκ ἔστιν ἐν αὐτῷ Τσ. 



τι. 1 ΤΟΗΝ. 
ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ "χριστοῦ! τοῦ υἱοῦ 
Ἂνο Ἠατο ΝΙΤΣ 91ο ΠΠΟΙΗΦΣ, απᾶ ἴλμο Ῥ]ουᾷ οἳ ζο5υιβ Οπεῖρς 3501. 

αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὺ πάσης ἁμαρτίας. 8 ἐὰν εἴπωμεν 
1πῖς οἰοιησοθ απδ ΣΓΟΠ1 οπουΥ 5}, ΊΕ τνε ε)οα]ᾳ 547 

ὕτι ἁμαρτίαν οὐκ.ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια 
υπ] ση πνε Ἠατα Ἡοῦ, ΟἱΓ801706 το ἀφσσίτθ, αλά ἴπο {τα 

φοὐκ.έστιν ἐν ἡμῖν.' 9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς.ἁμαρτίας ἡμῶν, 
15 ποῦ 1 118. 1Ε πνο 5λου]ά σοΗ{ε88 ον βἱΠ5, 

΄ Ν ΄ ε - « 

πιστόο ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφ Ῥημινϊ τὰς ἁμαρτίας, 
Σαάλλέα]  Ἠοί απ χὶσµίσοιι, ἰπαῦ Ίο πιαΥ {οχβίτο Ἡ5 Τε 5198, 

καὶ καθαοίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 10 ἐὰν εἴπωμεν 
πιά 1ΗΠΣ ΟἸόπΏδο 5 ἀποα αἱ ταπγὶβμίεοαδπςβΒ, 141 πνο εποιι]ά 5αγ 

ὅτι οὐχ.ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτόν, καὶ ὁ λόγος 
ἔπαῦ πολτό τοῦ θιηος, 8 Πας τς 1λλκθ 1, απάᾶ Ἀποτᾶ 

αὐτοῦ οὐκ.έστιν ἐν ἡμῖν. 
118 Ἰ- ποῦ που, 

ϱ Ἱεκηία µου, ταῦτα γράφω ὑμῖν, ἵνα μὴ-ἁμάρτητε' 
"Τάττ]ε "οἰ]]άχοη "Η4Υ, ἴ]ιοςδο ἐμίπσα Ι πχ Ίἰοτοι, ἰμαί το πιηγ ποῖ βἶη; 

καὶ ἐάν τις ἁμάρτη, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, 
πμά ᾖ ΑἨΠγοηπθ 5μοι]άδια, ϐ Ῥαταο]είθ πνε Ἠαγθ ἨΠπὶνη {πο ὮἉἘΕαΐπεν, 

᾿Ιησοῦν χριστὸὺν δίκαιον’ 3 καὶ αὐτὺς Ἀἱλασμός ἐστιν" 
5 ο5δαβ Οπχὶςὺ [πο] τἰβμίθοαςδ; Ἀπᾶ Ἡο ᾖΓΠίπΠε]ρτορίήαῦ]οα Ἅᾖ8 

περὶ τῶν.ἁμαρτιῶν-ἡμῶν' οὐ περὶ τῶν-ἡμετέρων δὲ µόνον, 
Σο9Σ οἳς β1π8: Ἀποῦ 3ος 01Υ8 αραῦ ο], 
» 3 ΔΝ ΔΝ ε/ - ΄ 

ἀλλὰ καὶ περὶ ὕλου τοῦ κόσμου. 
ραῦ αἶξο 4ος ὄγποίο 1196 πιοσ]ᾶ, 

ὃ Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκοµεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν 
Απά Ὁυγ ἍὮΌπῖς πο ΚΠΟΝ απβῦ πε Ἠανε πονπ ἍἉἨϊπι, 1 

τὰς .ἐντολὰς. αὐτοῦ τηρῶμεν. 4 ὁ λέγων, Ἔγνωκα αὐτόν, 
Ἠϊ5 οοπιπιαπ πιθΏ/{5 π/ο ἹκσεΡρ., Ἠο {μαι εαγς, 1 Ώαλτε Έπονη Ἐΐπα, 

καὶ τὰς ἐντολὰς.αὐτοῦ μὴ.τηρῶν, Ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ 
απᾶ 8 οοπιππαβάπασηί5 5 οί Κεερίηςδ, κα Πατ 18, απά ἵπ Ἠπι 

ἡ ἀλήθεια οὐκ.έστιν' ὅ ὃς ὃ.ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, 
ἵμα Όταίπι Ἰβποῦ; Ῥαῦ πποεΥθΣ ΤΙΑΥ Κεορ ἍὮἨῖΒ πνοτᾶ, 

ἀληθῶς ἐἔν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται. ἔν τούτῳ 
τα] Ἱῃ Ἠϊπι ᾖἴπο ἍΊοτε οἳ ἄοά Ἠα5 Ῥεεπ ρετξεοῖεᾷ. Ὦν 1ἰπί5 

γινώσκοµεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἔσμεν. ϐ ὁ λέγων ἐν αὐτῷ 
π/θ ΕΠΟΤΥ τλαῦ ἵπ Ἠϊπ ἍἨπεηζθ, Ἠε ἐπαῦ 9 ᾖἹ ἍἉἨΠίπι [πε] 

µένειν, ὀφείλει, καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν, καὶ αὐτὸς οὕτως! 
ἁυίᾶ68, ουβΏῃῖ, ΘΥεΏ α5 Ἡθ ππα]]οᾶ, 85ο ἨΙπιςο]Ε 5ο 

περιπατεῖν, 7 ᾿ἀδελφοί,' οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, 
το πα]]ς, Ῥτοίητεα, τοῦ α "οοπιπιβπάπιεηῦ που Ἅᾖ1 ντί ῖοσοι, 

ἀλλ ἐντολὴν παλαιάν, ἣν εἴχετε ἀπ ἀρχῆς ἡ 
Ῥαῦ Σοοπηππαμάπιςπὸ Άλαπη”ο]ᾶ, ἍἨὙΠΙςἩ τε ]πᾶ Ίτοπα [πε] Ῥοριπίπρ: ἴηθ 

ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε Τάπ᾽ 
Σροπιπημπᾶπιεη 6 αο]ᾶᾷ Ἰ8 «ΤΠ ποτᾶ πΠῖοι το Πειτᾶά {τοπι[{μα] 

ἀρχῆς.' 8 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν 
Ῥοριππίας, Ἀραῖηπ α “οοπιπιβηπβπαθηῦ }16Υ7 1 ντο Ίο οι, ΠΠ 18 

ἀληθὲς ἔν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται, 
Ὅχαπε ἹΙπ Ἠϊπ απᾶ Ἱπ γοι, ΤῬεσβΙξθ ἴἨθ ἄατκπεβο 6 ραδείηπρ α/αΥ, 

καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν Ίδη Φφαίνει. Ὁ ὃ λέγων ἐν τῷ 
Ααπά ἵἴπο "σας μπε  α]γθαάγ ΞΗίΠΟΒ, Ἠε ἴπβῦ 678 ἀπ ἴπθ 

ωτὶ εἶναι, καὶ τὸν. ἀδελφὸν.αὐτοῦ μισῶν, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν 
ἱρηί [πε] Ἱςδ, απᾶ 2ηϊς 3Ρτοίπογ 1ἨΑ1068, {Πρ ἄβτ]κπθς ᾖΒ 
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πνΊ(]ι αποίποςσ, αιιᾶ {Τό 
Ῥ]ουά οἱ {είς ΟΩτίητ 
Ἠϊ» Βοιι. ο]οαησοῖ]Ὦ ΙΒ 
ΣΤΟ π]] 1. ὃ ΤΕ πθ 
5647 ἵἴληί Ἱνο Ἠπτο Ἡο 
Βἱ, νο (εοοῖτο οἵις- 
Β6ἱτοβ, αμᾶ ἰμα υταί]α 
15 ποί 1 Ἡδ. 9 1 πο 
60) Γ6Αβ5 οἳ1Γ 5115, Ίο 18 
Ἱπϊιμέα] ππά Ίπδίι ἴο 
1ογβὶγο ας οι" 8ΙΠΒ, 
Απ 1ο οἸόπ]]156 115 {γοπα 
α)] απτ]β]ΤοΟΙΡΊΘΒΒ. 
10 Τὲ το ϱαγ 1]πί πθ 
Ὥπνο ποί ΒἱΩ1σᾷ, πα 
Ώ]λ]κο Ἠῑπα ο 1μἱή, πηά 
Ἠϊν πνοτᾶ ἶβ 1οί 111 115, 

ΤΙ. ἩΜγ Πμ]ο οΠΙ]- 
ἄποῃπ, {λος {λμπσα 
πντ ινα] υίο τοι. ἐ]ιπε 
6 ΑΠ Ἠοι, Αά Ι{ ΑΠΥ 
ΣΠΑ 811, Νς Ἠημτο πηΠ 
πάνοσαίο ννὮ 1μο Έπ- 
{πος, ὄ δις ΟΠτ]δί 1ο 
τὶρΏίσοοις: 2 ππά Το 18 
πο Ῥτορι(ι1αΜΙοη 19Υ 
Οἱσ ΕΊΠΡ: Αηπᾶ ποῦ 1ος 
οσα ΟΠΙΥΣ, Ὀμῦ β]5ο {ου 
ἴ]ιο 5πδ οὗ πο π/λο]θ 
πποσ]ἀ, 

3 Αμᾶ ΠετεὮσ πνθ ἄο 
Κπονς Όμαῦ πο ἆπον 
Ἠΐϊτα, 1 πό Ἱεερ Ἠϊ8 
σομιπηαπά πιθηῖς, 4 Ἡοθ 
πα ῦραίυΠ, 1 κποςν Πἶπα, 
Απᾶ ΚεομοῦἉ πού Ἠ18 
οοιπιολ(πιεηῦς, 5 ἃ 
Ἱῑαχ, απᾶ πο ἡγαίΠ «8 
ηοῦ 1π Ἠΐπι, ὃ Βι{ῦ τνηο- 
80 Κεερεί]ι Πῖ5 τγοτᾶ, ἵπ 
Ἠ{Ώι γει1]γ {5 πο Ίοτθ 
οἳ ἄοά µρετίεοίεἁ :. 
ΊετεῦΥγ Ἰςποῖν πνο 1Παῦ 
Ψ/Θ 49 1π ἨΙπι, 6 Ἡο 
λατ βαϊίἩ Ὦε αυιάσθ. 
1η Ἠίπι οαβΏί Ἠ1πηδε]Ε 
Ώ]5Ο 5ο ἴο ππα]]ς, ετεπ 
Ὢ5 Ίο σ/α]]κοᾶ. 7 Έτε- 
Ἰμτον, 1. πυσ]ζε 1ο ΏΘΙ 
σοοπμηππᾶιιεπὺ τπίο 
τοι, Ῥαΐ ΑΏ οἷά οοπι- 
πιρπάπιεηῦ πνμΙοὮ Υθ 
Ὥαά Ίτοτπι Ίλο Ὀερίη- 
ἨὨΙΠΡρ. πε οἱᾶ οοπι- 
πιρπάπιεηῦ 15 ἴλπο πγονᾶ 
πι] Υθ Ώανο Ἠοσγᾶ 
4ΓΟΠΙ Τπο ῬορίπηϊηΡ. 
ϐ Αρηϊμ, α ηει 6ΟΙΙ- 
Ὡηιαπάπιθηί 1 γατ]{ο αἩ- 
Το τος, πΠῖςα μας 18 
'ταο ἵπ Επ] βπά 11 τοι» 
ὍΏδοβι5δο {πο ἀαικπεἙθβ 
15 Ῥη5δί, απᾶ ἴπε ἴταθ 
Ἡρηῦυ που εΠἰπεῦη, 
9 Ἡο τηΏπὸ 5β]ίἩ ο 
Ἱψ ἵπ πο 1ρμι, απά 
ἸαΐειἩἉ Ὠϊ» Ὀωχοίλοας, 18 
1π ἄαχ]εΏοβς 6ΤΟΠ πιπ1]. 

απ --- χριστοῦ ΕΤΤΤΑ. ο ἐν ἥμιν οὐκ ἔστιν 1Ττν’. 
ἱλασμὸς ο. τς - ὅτι [ε]ττιδ. 5». οὕτως ΗΤΙ[Α]. 
ἵω-ᾳπ αρχῆς ΙΤΤΙΑ. 

Ρ ἡμῶν ου (518) ν. 
{ αγαπητοί Ὀε]ονεά ΕΠΤΊΑΤΙ. 

4 ἐστιν 
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ποπ. 10 ο ἐμαῦ 1ου- 
δἵ] Βἷ8 Ῥχοί]ιος α]άοδῖι 
ἵη 119 Ἰσλῦ, απά ἴπετθ 
16 ποπὺ οσσοπβῖοα ο 
ΒΙυΙΩΟΙΗςΡ Ἶἵα ἩἨϊτι, 
11 Βυῖ Ὡυ τη Ἠπτυτ] 
Ἠΐ8 Όχοιλες ἵν 1η ἀπχ]κ- 
Ώθβς, απὰ Ἱπ]κοτα 1π 
ἀΛΙΊΚΠ6ΒΣ, απά ΚΠοπ- 
οἴἩ ποῦ ππῖπος Ίο 
ΕοοΐἹ, Ὀεσβιςδε ἴπαῦ 
ἄπχ]ειοςς Παβία Ῥ]πᾶρά 
Ἠ]5 ο569. 

- 19 1 υτῖϊο ππέο Τοι, 
{πτε]ο οΠ1]άτεη, Ὀύσπιιαθ 
ους 8ἱπ5 ηχθ ΕοχρίτοἩπ 
γοα 4ος Ἠΐβ παπτε8 
54Κο, 

13 1 νπ]ίο ππ{ο Τοα, 
ΣΑ1ἨΘΤΒ, ὈθοπΙςθ 7θ 
Ἠνπο ΚπονΏ Ἠϊωι {λαί 
{9 ἔτοπι ἴπο Ῥερϊπαῖηρ. 
1 υοτῖίθ Ἱπτο τοι, 
ζουηρ ΊΠΕΊ, Ώςοπ115θ 9 
νο οποτσοοπιθ ᾖἴπθ 

πη]ο]κοὰ οπς, ἵ πτίῦθ 
ππίο τοι, 55196 οΕ]]- 
Ατεη, ΏβσβΙ8θ 7θ Ἠβτα 
Έποπη {πο ΕΙΛΙΠΕΣ. 
1 Ἰ Ἠατο πσίεν 

ππίο του, Ξαΐ1εσς, Ὦθ- 
οβ11Ρ6 Υθ Ἠαωτο ΚΠΟπΠ 
Ἠη ἐλαῦ ἱ6 ἔτοπα ἴπθ 
Ῥοσιμηίηπσ. 1 Ἠατο 
ΣΤΟΑ Ἠαπίο τους, 
ψουηρ Τ]θῃΏ, ὮθοβΙ5θ 
9 αἴθ ΒΙΤΟΠΡ, απὰ 119 
πτοτᾶ οἳ ἄοά αὐίἀευχ. 
1η τοι, αηπᾶ 7ο Ἠπνθ 
ογεζσοπιο {πο υ]εκεά 
οπο. 15 Ίοτο ποί ἴμθ 
πιοτ]ᾶ, πθίῖπος 1]πθ 
ἐλΠίπρα ἐλαί αγε ἵπ ἴπο 
πγοτ]ά. ΙΕ αἩγ ΤΙΛΏ 
Ίοτο ἴπθ ανοτ]ιᾶ, ἴμθ 
Ίοτο οξ {19 Ἐατ]εὸ ἴ8 
που 1π Ἠἶπι. 16 Σοχ α1]. 
εἨπί ἓς ἵπ {1ο τνοι], 
116 ]α5ῦ οξ πο Βοα»Ἡ, 
απὰ ἴπε Ἰμ5ύ οἳ {1ο 
6765, Απᾶ ἴΠο ρχῖᾷο οξ 
1186, 15 ποῦ οξ ἴπο Ἐα- 
Ίπετ, Ὀμϊῦ 5 οξ ἴπο 
πγοσ]ᾶ. 17 Απά ἴπο 
πιοτ]ά Ῥηδρεϊα ΑΠΩΥ, 
ΑΠά [πο ιδ ἴπετευξ: 
Ῥυΐῦ Ἡθ {λπῦ ἀοσατῃ τθ 
πι ο ἀοᾶ αὐϊάεί 
{ος οπτετ. 18 Πϊυτ]θ 
ομϊ]άται, 18 19 πο Ἰας5ῦ 
11πηθ: απᾶ 45 7ο Ἠανθ 
Ἠθρτᾶ ἐππῦ απισαχ]θῦ 
ΕΏα]Ι σοἱ1θ6, ΘΤΘΩΏ ΠΟΠ 
3ΥΘ ΤΠΘΙΘ ΠΙΛΠΥ αΠ[ϊ- 
οΏχτίς»; τσ ετεῦγ Ὑ/θ 
Έπονυ μαι ἵύ 18 ἴμο 
1β5ΐ ἴπιο, 19 Τπογ νου ῦ 
ου ῦ ἔτοπα ας, Ὀαῦ ἴπος 
Ἀθχθ ποῖ οἳ 115; 6ος {Εξ 
1λεγ Ἠπά Ῥθεα ο 8, 
ΤἨΠθύ πνοι]ά πο ουδέ 
Ἠανο σοπιλαθά σνλἩ 

ΙΩΑΝΝΟΥ Α. 

ἕως ἄρτι. 10 ὁ ἀγαπῶν τὸν.ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἓν τῷ φωτι 
ππίϊ] που. Ἠο ἐπβί Ίοτος 8 Ὀχοίλιος, ἵπ Ίπο Ἠρες 

΄ ο Π 

μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ.ἒστιν.ὶ 11 ῥὁ δὲ. 
αΏίἀρθ8, απά “οπιβο 1οξ “οβοπσθ, π ἍΠίπι ᾖ}01Ἴοχο "18 "ποῦ, Ῥαΐ Ἡθ ἐπαὲ 

μισῶν τὸν. ἀδελφὺν «αὐτοῦ, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστίν, καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ 
ΠαΐθΒ Ἠἱν Ὀτοῦμας, 1η 1Ἠθ ἆρχ]αιεβς 1 απᾶ ἵπ {1ο ἄατκπουά 

περιπατεῖ, καὶ οὐκ.οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφ- 
η) Ἡ Αηπᾶ ἍΆἈΚΠΟΝΑ ποῦ ὙΠΠετθ Ἡθμοθβ, Ώθοβιβο ἴηθ ἀλτ]κηθες ὉὈ]λά- 

λωσεν τοὺς.ὀφθαλμοὺς. αὐτοῦ. 
θἆ 115 6768, ς 

12 Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν 
1 ντῖϊο {ᾖογοα, 155] οΗί]άχεπ, Ώεσβαβο Ἠατο Ὄεει Ξογρἰτοπ γοα [γοασ] 

αἱ ἁμαρτίαι διὰ  κτὺ.ὄνομα.-αὐτοῦ. 
στ] 0: 1ο 5.]ο ο 118 1ϱπηθ, 

19 Τράφω ὑμῖν, πατέρε, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἁπ' 
1 πτίτθ ἰἴογοι, «{αἴπετὴ, Ῥθοπιβο γε Ἠαγο Κποινη Ἠΐπα πο [18] ἔτοπα 

ἀρχῆς. Γράφω ἡμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν 
[πε] Ρερίπηίπρ. 1 τι ἴοπγοτ, ΥοιΠΡΊἼεΠ, Ὦεοπαβθ 7ο Ἠβτοθ ΟΥΕΓΟΟΣΙΘ {19 

πονηρόν. λΓράφωϊ ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν 
πη]αϊκθά [οπθ], ᾖἆ πχίίθ ἴοσοι, Π50]θ οπϊ]άτοι, Ῥδοβι5ε 79 Ώατο ΙΚΠοΠΑ 118 

πατέρα. 
Ἐαίμες, 

14 Ἔγραψα ἡμῖν, πατέρες, 
1 Ὁτοίῖθ ἴοστοι, «2α4ἴΠ1θτς, 

) ” α) - 

απ αρχης. 

ᾷχοτα [1πθ] Ὀορίπηίπρ. 

Π. 

ὅτι ἐγνώκατε τὸν 
Ὅθοβαςο 76 Ἠατο Κποπ Ἠϊπι πο [18] 

” - ΄ ΄ 

Ἐγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἔστε, 
1 πντοίθ ἴογοι, 7ουπρ πιθΏ, Ῥεοβὰςθ Αβἴχοησ 7ο 419 

καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ νενικήκατε τὺν 
απά ἰπθ ποτά οἱ ἀοᾶ Ιπ τοι αὈὐϊάθβ, απᾶ 7ο Πατο ΟποἵσοπΙθ Τ]θ 

πονηρόν. 16 μὴ .ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ 
πηοκθά ᾖ{[οπε]. 1ιογε ποῦ τηπθ πνοχ]ᾶ, πος ἴλμο {πΙπραβ Ίπ ἴπθ 

κόσμφ' ἐάν τις ἀγαπᾷ τὺν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ϊγάπη 
ποτ], Τε απγοπε «που]ά]οτο ἔιθ ποτά, Ἅ᾿Ἰποῦ Ἅἳ . 1119 3ογο 

τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ 16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσµῳ, 
30Ε “1ηπο “Εαΐπος ἵπ Πἶπι; Ῥεσβαξθ αἱ] (παῦ πἨ]ο]ι 18] ἵπ ο πνοχ]α, 

ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκός, καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ 
'πθ ἀθοθ οξίπθ 88, απἀἴμο ἀθρῖχο οξ ἴ]ο 6γον, Απά 

ἡ Σἀλαζονεία" τοῦ βίου, οὐκ.ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, αλλ”! ἐκ 
πο τααπηὔΙηπΕ οἑ 116, ἍἸΙβποῦ οἳ ἵπθ Ἐαίμος, Ῥιῦ οἳ 

τοῦ κύσµου ἐστίν. 17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται, καὶ ἡ ἔπι- 
1ποθ Ἱποτ]ά η Ἀπὰ ἴἩθ ποτά ᾖδ ΡΗΡΣΙΠΡ 8ΠΑ7, Λπά ἴπθ 

θυµία αὐτοῦ. ὁ-δὲ ποιῶν τὸ θέληµα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν 
1αςυ5 οἑ 16, Ῥαῖ Ἡο ἴπαῦ ἆοθ ἴπο πὶ] οξ θρὰ αὈἰἀθς ος 

αἰῶνα. 18 Ππαιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν' καὶ καθὼς 
ετεΓ. 11100]9 ολμΙ]άτοπ, Γίπε] Ἰ]δῦ πουις Ἅᾖ9ῖ απᾶ ποσοχάῖηρ 85 

ἠκούσατε ὅτι "ὁ' ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀἄντιχριστοι 
πο Περτά ᾖἰπαῦ ἴ1πθ βΠΙομχΙβῦ 18 οοπΙῖἩΡ, 9Υ6Π που Ἅβπίιοιἱβῖβ, 

πολλοὶ γεγόνασιν’ ὅθεν γινώσκομµεν ὕτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν 
1ΤΙΑΠύΥ  Ίατε αχἶδεῃ, Ἵμεπσ ἩὙΠΟΚΠΟΥ ἉἈλπαί [πο] Ἰαβῦ Ἠοις Ἶν 18. 

19 ἐξ ἡμῶν Ὀἐξήλθον, ἀλλ οὐκήῆσαν ἐξ ἡμῶν' εἰ.γὰρ 
Ἐτοπα ΑΠΙΟΩΠΡ 8 ἍὭἴλογ πεπὺοιῦ, Ῥαῦ 1πεγ ττεχο ποῦ οξ υβ 2οὲ ἵε 

εσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν-ἂν μεθ’ ἡμῶν" ἀλλ ἵνα φανε- 
τς: Όπέ {Λεύ ιυεπί οι, ἴπεγ Ἠετοοξ 38, ἴπ6γ που] Πατοτειπα]πθᾶ πια ἍήΒ, Ῥαῦ ἰμαί Ἅἴλογ 
τλαῦ ἴπεγ Ὡιρηῦ Ὀθ θῶ ει » ον , νε » νεος 
τηπάο τηλπίέενς «παπί ρωθῶσιν ὅτι οὐκ.εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν. 20 καὶ ὑμεῖς 
{ου ποχθ ποῦ ο] οἳ πιἰρΕῦ ο πιβάθ πιαπ][θεῦ ὑμαῦ “ατο -ποῦ αβ]]. ος Ὦτβ, Απά ο 

π οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ ΙΤΑ. α έγραψα 1 υτοῖθ ΙΤΊτΑΥ. Φ ἁλαξζογία Τ. 5: ἀλλὰ ΤΤιΥ, 
ϱ ---ὁ ΕΤΊτΑΝ’.. υ εξῆλθαν ΙΤΊΤΑΝ. ο ἐξ ἡμῶν ἦσαν Ἱτ., 



σος 

1 ὔ0ΗΝ. 

χοῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε ἀπάντα.! 
[116] αποϊπεῖπσ Ίπτο ᾖΊγοπι ᾖἴπο Ποὶγ Γοπρ]ν ηπᾶ 7ο Κποηπ κπ]] ανω 

21 οὐκ.ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ.οῖδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ὅτι 
1 πτοῖο ποῦ ἴογοια Ῥοσραςε Τθ πουν ποῦ ἐπθ υταία, Ῥαῦ Ῥοσβαςθ 

” ΄ ΄ ο. -” - ᾿ ” ΄ 3 ” 

οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν. 
Ψε Κπον 16, από (πας Ἴππγ 59 50Ε 5119 πιτιτ]ι αποῦ 18, 

(λε, τος») 

2» Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μῆ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ 
Ἅγπο ᾖ Ἅᾖἴπθ Παν Ῥαῦ πο ἐπαῦ Ἅἀθπίθβ ὑλαῦ οὅθθις 

1, ΠΠ. 

ἔστιν ὁ χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος ὁ ἀρνούμενος 
1 ἴπο Οπεῖκυ» Ἠε 16 ᾖἵἴπθ απι]ομτια Ὑπ]ο ἀεπῖοβ 

τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν. 33 πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱόν, 
Ἀπε ἍἘπίμος ππὰ ἴπθ Ἅ8οΠ. Ένοτγοπο (πό ἀθπῖος 119. 8ου, 

μηδὲ Ν ΄ ” ε ε " αν » ΄ ” 

οὐδὲ τὺν πατέρα ἴχει. ὁ 24 Ὑμεῖς ᾿οὖνὶ ὃ ἠκούσατε ἀπ 
ποϊίμος “πο "Εαίπος κας "πο, Χο  Ἅπετεξοτθ ππαῦ το Πεβτᾶ Ίτοπι 

ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν µενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν µείν ὃ ἀπ 
[πα] Ῥοβίναίας, 1π ρου 1εὐ 16 αὐἷᾶς: ξ σας Εποπα]ά αυῖᾶς π']ηπί ἔτοπα 

ἀρχῆς ἠκούσαγε, καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ Σἐνὶ τῷ πατρὶ 
Γίπε] Ὀοριππῖηπρ γε Ἰεβτᾶ, 85ο Ὑε ἍἉπ ἴῃΠθ. Θοι απμᾶ Ἱπ ἴῃποθ ΕΑἴΠΟΣ 

εεῖτε. 325 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐπαγγελία, ἣν αὐτὸς ἐπηγ- 
εἰα]] αὈϊάς. Απά Ιπὶς 15 Τἵπθ τΤῬτοπιῖβο ππῖοα θ Ῥγο- 

γείλατο ἡμῖν, παν τὴν αἰώνιον. 326 ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν 
χαἰςθᾶ τΒ, δἴετπη]. 

περὶ τῶν ώς ὑμᾶς. 
ποποθγμΊπρ {ποβο ππο Ἰθυᾶ 3Αείτην σος 

ο λ μεν 2 -. Ἡρ , Π Ν ῃ ΄ ν 
ὃ ἐλάβετε ἀπ᾿ αὐτοῦ, δὲν ὑμῖν μενει, καὶ οὐ χρειαν έχετε 

ὙἩ]οὮ γο τοσεϊγεᾶ Έτοτα ἨΠΐπι, 1π σοι, ο, Ἀπά ποῦ ποθθᾶ το Ἰατθ 

ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς' ἀλλ ὡς τὸ Ἰαὐτὸ' χρῖσμα διδάσκει 
ἡληῦ ΑΠΥΟΠΘ ΕΠοπ]ά ἐθποι τοα;: ὭὮὈμς ας ἴπθ 8ΑΠΙΘ ον μες 

ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθεές ἐστιν, καὶ οὐκ.ἔστιν ̓ ψεῦ- 
γοα οοποργπὶηρ αἱ] {πϊηςα. Ἀπᾶ  ἴταπθ 1, απὰ 18 ποῦ 8 

δος᾽ καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, ἡμενεῖτεϊ ἐν αὐτῷ. 
19: απά οΤ6η 5 ἵδ{ίαπαρπυ τοι, ο ε]λα1] αὈ]άε ἵπ Ἠΐπι, 

98 Καὶ νῦν, τεκνία, µένετε ἔν αὐτῷ' ἵνα Κύόταν' φανερω- 
Απά πουγ, Η0έ]ε οἰμ]άτετ, αὈίάε ἵτπ ἍἈἨῖϊπι, πα νο Ἡο Τε πααη]- 

ϐῷ, Ἰἔχωμεν! παῤῥησίαν, καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ αὐτοῦ, 
Συθἑθᾶ ππε πια Ὠατο Ἠοιάπθ», απᾶ ποῦ Ὀο ριαῦ {ο βπαπιθ ἆτοπι Ώεξοτο Ἠῖπα 

ἐν τῷ.παρουσίᾳ αὐτοῦ. 
αοἳ Ἠ]5 οοπαῖπῃᾳ. 

99 ᾿Εὰν εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι" πᾶς ὁ 
Τε τοκποηυ ἴλμαί τὶρμίεοτβ΄ 1ο 18, Ψο Κποιῳη Ἅᾖἴπαῦ ΘΥεΓΥοΟΠΘ πἩο 

ποιῶν ΤΗ» δικαιοσύνην, ἐξ αὐτοῦ, "γεγέννηται.! ἃ ΄Ίδετε πο- 
Ῥταςσβῖβθς τιβΏύθοιςηΏε οἳἑ Ἠϊπι Ίαπ5 Ώεεπ Ῥεσοίίεῃ., Φοθ 

ταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ, ἵνα τέκνα θεοῦ 
σας 1οπθ πας ΄Ίτεαη "ο -πς 111θ “Εαίπος, ἴλπαιί οπῖ]άτοη οξ ᾳοᾶ 

κληθῶμεν»: διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ.γινώσκει ἡμᾶς, 
στο ο)λομ]ά Ὃς σπ]]θᾶ. Οµπ ποσοιμῇ ο ὑπῖς ἴπε Ἅµτποτ]ἀ Κπονς ποῦ τς, 

ὅτι οὐκ.ἔγνω αὐτόν. 3 ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, 
Ώοσπιςο Τὸ Κπθὶη ποὺ Πίτα. Ῥο]ογαᾶ, πον οἨπϊ]άτοπ οἳ ἀοᾶ «το νγθ, 

καὶ οὕπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα" οἴδαμεν.Ρδὲ' ὅτι ἐὰν 
απᾶ ποῦ γοῦ 88 Τῦ πιαπἰ{ε»ἔθᾶ πν]αξ γγο βπα]1Ὀο: ἍὮοἘὈαί πνυἆπου ᾖἴπα 1 

φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς 
Ἡς ὃς πιμ]ξοσυεᾶ, κο Ἠϊναπ το «Ώλ]] Ῥθ, Έος Ίο «Ώπ]] 5ο ἨὨίπα π5 

27 καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα 
απᾶ γοα ἵπο αποϊηθίπρ 

4 πάντες (γεαά γε αἲὶ που) τ. 
οοηίεςςος ἴ]ιο Βοηῦ Ὠας δις Εαἴλιεγ αἶδο αιττελτ’. 
ἐν ὑμῖν ΙΤΤτΑ. Σαὐτου (γεαᾶ ἂ5 Ἠι5 αποϊη]ηρ) Τττα. 
16 ΕΛΤΑ. | σχῶμεν ΕΤΤΓΑ. πι -- καὶ 4ἱ5ὸ ΤΤτΑ. 
ἐσμέν ἀπὰ ντθ αχ [βις] ΗΤΤΑ.  )-- δὲ Ὀιαῦ υΤΤτΑΥΓ. 

Γ. οὖν ΙΤΤτΑ. 

Τπεςο (παρ Τ Ίντοις {οσοι 

611 
πα, 20 Ῥαέ γο Ἠατο ππὶ 
απποίΙομ Εχοπα ἴπο Ἠοἱν 
Οπο, απὰ ο Χπον π]] 
{Πῖηρα. 21 1 Ἰατο που 
συτ]θίοη Ἱπίο τοι Ὦυ- 
ολα15ο ο Ίκποιν ποῖ Τ]ιθ 
ἀτα(Ἡ, Ὀαῦ Ὀσοσπαβο το 
χκπονν 15, απά ἐλαῖ πο ]ΐα 
18οξ ύπ ὑταθῃ. 22 γ]ιο 
{5 ϐ Ἱαχ Ὁαυ Ἡς ἔ]λας 
ἀοπ]οί]ι ἐπαῦ πεεις {η 
{πε ΟἨτίῖςῦ2 Ἠο 5 αι - 
τομτῖαῦ, Όπαί ἀοπ]θτ]ι 
Τπο Ἐπίπος απά {1ο 
Ῥοη, 25 ἩΓΠοβοογεγ ἆε- 
π]είἩ ἴπα ΒοἩ, {ῆθβαιπθ 
Ἠπίλ ποῦ ἴπο Ἐπίπογ: 
[όμε] Τε ἰ)ιαί αε]οιοις- 

σα!]ι ἴ]ιο οι Πα 
ἴ]ο Εαἰ]ενγ αἴκο, 9ἱ Τιεῦ 
ἴπαῦ ἴἨπετοξοτο αρ]ᾶρ 

» Ίπγοι, πηῖοἃ 7ο Ὠπνθ 
Ἠοατᾶ έἔτοπι ἴπθ υεσίη- 
πῖηρ. ΤΕ ἴπαῦ Ἰγπίοα 
Ψθ Ὠπτο Ἰθατᾷ Έτοπα 
{πο Ὀορϊππῖηρ βΏα]] 
ποπιπῖπ 1Π τοι, 7θ 
85ο βΠβ]] οοπ[ῖππω 
1Π ἴἩθ Βοπ, απᾶ ἵηπ 
1ποθ Ἐαίπος, 25 Απᾶ 
1Πἱ8 14 {πο Ῥτγοπαΐθθ 
{λαῦ Τε Ἠα{π Ρχοπαϊβεᾶ 
ἩΒ, 6υεΠπ εἴετππ] Ἰ]ΐο, 
26 Τηοςο {λίπᾳε Ώβνε Ι 
Ῥτῖέέοη αηίο Τοι σοἩ- 
ορχηῖἩπρ ἴπεπα ἴπαῦ 8ε- 
ἄαπσο τοι. 27 Βαΐ {πο 
Αλοϊηαθίπᾳ πτνιΠῖοηῃ το 
Ἠαγο τοσοοϊγοᾶ οἱ Ἠῖνα 
βὈ]άείῃ Ίπ τοι, απᾶ το 
πεθᾶ ποῦ {πα ῦ ΑΠΥ ταµα 
Τθ8οἩ τοι : αῦ 35 Τ]ιθ 
Ββθπ1ο αποϊηὔϊηρ Γεποῃ- 
οία γοι οἳ αἱ] ὑἨ]πας, 
Άπά ἷ8 γαίἩ, αηπᾶ ἶ5 πο 
116, απᾶ 6Τοη ας 10 Ἠπ{π 
ααρΏῦ τοι, 7ο βΏα]1 
βΡἰάο ἵπ Ἠϊπα. 

ὁΒ Απᾶ ποτ, 15119 
ολμΙ]άτεπ, αὈ]άς ἵπ Ἰεῖπας 
τῃαί, ΊνΠθς Ίο 5πα]) 
ΑΡΡΕΑΣ, Νθς ΠιβΣ Ἠπτθ 
σοπβάεπσε, απ ποῦ Ὃε 
Ἀπηαπασᾷ Ώθίοτε Ώτα αν 
Ἠ]ϊς οοπαῖηρ. 

29 ΤΕ το Χποπ [λῦ 
Ἡο 6 τὶρηῖσοοιν, 796 
που ἴηπῖ 6ΤΘΥΥ 9Π6Θ 
τπαῦ ἀοείἩ τὶριίνσοαξ- 
Ίθ386 5 Όογη οἳ Ἠϊπι, 
1Π. Βεπο]ά, ν΄ Ώβὕναβη- 
Ἠ6γ ΟΕ 1ογο ἴπε Ἐαίπες 
Ἠβίῃ Ὀεξίοποάὰ προῃπ 
τς, ἴηπαῦ πο 5ποι]ᾶ Ὦθ 
σα]]εᾶ ἴΠθ 5οπβοξοᾶ: 
ὀΠοτείοτθ ἵἴπο ποτιά 
Κηποπεῦα τἹβ μοῦ, Ὀθς 
οβ 15ο 1{ Πο ΗΙπιποῦ. 
2 ἨἩο]οτεᾶ, ΠΟΠ 48 
ππο ἴλε 8018 οἳ οά, 
ἈΑπᾶ Ἱδ 4οῦἩ ποῦ τες 
ΆΡρθαχ Ὑ]αῦ νε θα]1 
Ῥο: Ῥαΐ6 πο Κπον υπαί, 
τυΏεπ Ἠο 5Πη]ἱ απΡροαγ, 
τε 5Π8]1 Ὃε Ίϊκο Ἠῖια : 
ΣΟΥ πο ΒΠπ]] «ορ Ἠΐιη 

9 -- ὃ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει Ὦε επας 
Ε--- ἐν Ἡ. 

.μένετε θὈϊά6θ τπττα. 
Ἀ γεγένηται ἴπ διερἠεἸ8. 

Ἀ μένει 
κ εὰν 

9 --- καὶ 
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Λ8 ο 1. ἃ Απᾶ οτοτΣ 
ππηπ [πας Ἠπία 118 
λιορο ἵπ ΠῖΏι ρασΙΠεία 
Ὦ1π1δο]{, ετθη 38 Ἡθ 18 
Ῥαχθ, 

4 ΤΨΠΟΒΟΕΥΟΣ Ἅοοπι- 
πηϊ{1εἰἩ 5ἵῃ ἔταπαρτεξ- 
ἈοίἩ αἱ5ο {πε Ίπιν : Τος 
5ΊΠ 15 ἴπο ΊΓπΗΡΡΤΟΣ- 
ΒἱοΏ οΕ πο Ἰαπγ. ὅ Απᾶ 
ο Κποῖ (παῦ ο πας 
αηπἰ{οβεεᾶ {ο ἔπκο α- 
αν ον βἶπ5; απᾶ ἵπ 
11η 15 πο 5ἵπ, 6 ΊΠΠο- 
Εοιτογ α 1 είἩ ἵπ Ἠΐπα 
ΕΙπΠοίἩ τοῦ: ἹΠοςο- 
Έτογ 5Ιπηθί] Ἠαδίῃ ποῦ 
κοοπ ἍἨΠϊπι, τπεϊίπες 
ποπ Ἠ]πα, 

7 ΠΙΕΙ] οἸϊ]άχαπ, Ιοί 
30 ΙΩΠΏΑ ἀεοείτο τοι: 
Ίο {λπῖ ἀοοίἩ τὶσηί- 
οοιιςποβ8 ἶ5 τ]ᾳῃίροις, 
εσεῃ ας Πθίβ τὶρΠίθοας, 
8 Ἡε {ππί οοπιπα!ἑτοία 
εἴτ 15 οἳ 116 ἀοτ]] : Έος 
{πε ἀεν]1]5ἱπποί] ἔγοπι 
1μο Ὀνερϊιηπίηρ, Έοσ 
Μπίς Ῥιγροςο ἴπθ ο 
οἳ ἄοά πα ταρπ]ξεςύ- 
εᾱ, {παῦ Ίο παῖρηῦ ἄε- 
ΡίΓΟΣ 119 οκ οξ ἴηθ 
ἀοτ]τ], 9 ΊΨΠΟΞΟΕΥΟΣ 15 
Ῥοτα οξ ἄοᾶ ἄοῦἩ ποῦ 
οοπιπαῖς οἵπ; Τος Ἠ]Β 
βεοᾷ τοπιπΊποῦΏ 11 Ἠϊπα: 
π]ιᾷ Ὡς οππποῦ ΕἶΠ, Ὦθ- 
οβ]15θ ης ἶ« Ώουπ ο ἄοᾶ, 
10 Τη (5 ἴπο ομΙ]άτεα 
οἳ ἄοᾷ ατο πιππῖ{εςῖ, 
βηᾶ ἴμο οΏ]]άτεη οἳ ἴμπθ 
ἀεπνῖ]: π]ο5οθγος ἀο- 
θδίπ τοῦ τἰβμίθοιιςησςς 
15 ποῦ οξ οᾶ, ποϊίπες 
11ο ἐ]ιπῦ ἸοτοίἩ ποῦ 18 
Ῥτοίποτ, 11 Έοτ ἰΌπῖς 
18 1Π6 πηοξ58Ρο {παῦ το 
Ἠοθατᾶ 1τοπι {9 Ῥερίπ- 
Ἠηῖης, {Ππῦ πο 5ποπ]ά 
10γθ οπθ πποίΠεγ. 
19 Νοῦ 45 Οᾳ1π, 1ὐ]ο 
ννας οἳ ἴππῦ υν]ο]κεά 
016, ηπᾶ 5Ίου Πῖς Ότο- 
.πετ. Απά 1νΠοτε[οσθ 
βἶοππ Ἱιο Ἠϊπα 2 Ῥεοραςε 
Ἠϊ8 οι Ὑνοσ]κ Υ/ΟΓΘ 
ετ!], απᾶ Ἠ]5 Ῥτοίπετ8 
τ]ραίεοι8. 

19 Μαχτοε] ποῦ, ΤΑΥ 
Ῥτοίητει, 1 ἴπο ποτ]ά 
Ώαιε γοιι. 14 6 οῖν 
{πως πο Ἰατο Ῥηβ5εᾶ 
ᾶτοπι ἀοπίῃ πηῖο 1159, 
Ῥσόπιακο π/ς Ίοπ6 ἴ]ε 
Ότειητεη. Ἡο Ίπαῦ 
Ἰοτεί]λ ποῦ 3 Όχο- 
ἔ]ιος αρΙάθυ]ι 1π ἀθαῦῃ, 
15 ἸΠοβοθγσος ἨπίοῦΙ 

ᾱ--- ἡ 1, (πιϊθπΓοτηιεά 8 ἰο ουᾶες Ἑ). 
ξ-- καὶ ΔΠᾶ τ. χἱριι{θοιιβ) 1. 

1ΩΑΝΝΟΥΎΥ Α, ΙΠ. 

ἐστιν. Ὁ καὶ πᾶς ὁ ἔχων τὴν.ἐλπίδα.ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ, 
Ἠο 15, Απᾶ ετεγγοπο ἴπαῦ Ἠαβ 1Πἱ8 πορο 1π Ἠΐπα, 

ἁγνίζει ἑαυτόν, καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν.’ 
φιυχ]ῇος Ἠϊπασε]ξ, 616Π ϱ8 Ίο Ἄρατο 318, 

4 Πᾶς ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, καὶ τὴν  ἀνομίαν ποιεῖς 
Έποιγοπο {λαῖ ργας{188βΒ 8ἱΠ, 8ἶ5ο 1απν]θββποςς Ῥγασίίβος 1 

καὶ «ἡὶ ἁμαρτία ἐστὶν ἡ ἀνομία. ὅ καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος 
απά αἵπ. 18 111Υ165ΞΠ6ΒΒ, Απά 7εκπον Ί]λαῦ Ἡο 

ἐφανερώθη, ἵνα τὰς ἁμαρτίας "ἡμῶν! ἄρῃ: καὶ 
Ὑγη5 πιαμ][οκίφᾶ, {λππῦ 3β1π8 χοας 9 παὶρῃῦ ἔα]θ ΑΥΤΑΥ; αμᾶ 

ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ.ἔέστιν. 6 πᾶς ὁ ἔν αὐτῷ µένων οὐ 
βἶπ 1π ὭἨΕἶπα 18 τοῦ, Άβπγοπο "επαξ δίπ δἨίπαι αὐίᾶςς ἀποῦ 

: : λα. αὔε, ΕΥΕΣΓΟΙΙΘ) ν 
- ΄ 

ἁμαρτάνει πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ εώρακεν αὐτόν, οὐδὲ 
αἶπα: Ζαπγοπο "λος 3ἶπς αποῦ Ίβς βεοα Ἠΐπα, που 

κ (15έ, ογεγγοπε) 3 αν, 
ΣγΝωΚεΝ αυτογ. 

Ἠλς Κπονα ἍµἨΕῖπι, 

7 Ὀεκγία, µμηδες πλανάτω ὑμᾶς' ὁ ποιῶν τὴν 
1Η8Ε]ς οΠἱ]άτοπ, "πο ὅοπθ 11εἱ “]εμᾶ ΞΩ5ἵχαγ ὅγοα; 8 ἴπαῦ Ῥχασ[ῖεες 

δικαιοσύνην, δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν. Ὦ ὁ 
τ]ρλίθομσποςς, τὶρηισοοας ᾖ8, 6Υ6Π α8 πο χ]ρῃίθαας 15. ἩἨο πας 

ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν' ὅτι ἀπ᾿ 
Ῥγασίίςας 8ἱΠ, οἱ 1πο ἀετῖ] 18: Ῥοσσιςθ ἔτοτα [116] 
3 ” Π ΄ ε , 2 υ ῃ ΄ ε εν 
ἀρχῆς ῥὁ διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς 
Ῥορίπηπῖης Όιο ἀθνί] δίης, ου ᾖ1ἴπῖ πας πιππὶξοβυθᾶ ἴἨΠο Ῥομ. 

- - τη ΄ ν ” 7) -” ε 

τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 9 πᾶς ὁ 
οἳ οᾶ, {λαῦ Το ταὶρᾗῖ ἀπᾶο ἴπο ποτΚ8 οξίμο Ἅἀενί], 3Ληγοπο "εμας 

(154, ογεΓγοπϱ) 

γεγεννηµένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὗ ποιε, ὅτι σπέρμα 
«Ἡρν "ρορπ "ὑορούίοι ΤοΕ ψοᾶ, 1ορῖη ὰ1ποῦ "Ῥγαο[]βθβ, Ώεοβαβθ 3βεθᾶ 

αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει" καὶ οὐ.δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ 
αηπις ᾖ Πα αΡβἱἀθβ, απᾶ Ὦο 15 ποῦ αΌ]θ το 8ἵη, Ῥεσβαβο ος 

θεοῦ γεγέννηται. 10 ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ 
αοᾶ ο Ὠας ῬοεἩ Ῥοροῖίθα, Ίπ ᾖ{ἰΠίς πιαηϊεοῦ 4τθ ἍᾖΤπο οπῖ]άτεη 

θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου. πᾶς ὁ μὴ ποιῶν 
ο 4οᾶ απᾶ {ἴπο οἩι]άτοπ οἳ ἴπθ ἀθτί], ΖΑπγοπο Σπα Σποῦ “ργαο[ίπο 

(158, ΘΥεΓγοπϐ) 

δικαιοσύνην! οὐκ ἔστιν ἓκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ-ἀγαπῶν τὸν 
οτἰσΠ{θοιβηθθς Ἰποί Ἱ οξ αοᾶ, απά Ἡθ {παῦ Ίοτος τοῦ 

ἀδελφὸν αὐτοῦ. 11 ὅτι αὕτη ἔστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε 
3ΡΤΟΙΊΘΣ ληῖς, Έσδοριςο ΤΠ18 18 ]1θ Ἱθβδιβο Ἰνλίοἃ 7θ Πρατᾶ 
πα) » ” η ” ὰ ῃ , : 9 4 
ἀπ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους' 19 οὗ καθὼς 
ἔτοτα [119] Ῥεριππίωρ; ἴπλαῦ πο Ρποι]ά 19ύθ οπθ ΑπούΏο : ποῦ 8 

Κάῑν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν, καὶ ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν 
Οαΐπ Γπν]ο] οἱ ἴπο 

αὐτοῦ" καὶ χάριν 
αἨΐ8: αππᾶ ΟΙ βοσοιπῦ οΕ πἉνυ εἶει Ἡθ 

πονηρὰ ἦν. τὰ.δὲ τοῦ.ἀδελφοῦ.αὐτοῦ δίκαια. 
Ἄππις]κθᾶ Ίπετο, απ ἴηοςθ ο Πὶ5 Ὀχοίπος τιρΏίσοαβ, 

19 ΙΜἠ θαυµάζετε, ἀδελφοί "μου,! εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 
ἩΓοπᾶςχ ποῦ, Ἀρχείμτεπ πα, 1 “Ἠπίθ “γοι 119 Ἀγγοτ]ᾶ, 

14 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι µεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν 
Το Ἐπον Ἅἴπαῦ πο ]ατοραβεεἀἁ Ίτοπι ἀεαῦα το 

ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς ὁ µμὴ.ἀγαπῶν 

ψη]οκεᾶ {[οπθ] πας, απᾶ β16υ’ 3ΡχοίἩες 

τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ 
Ἠϊτα 2 Ῥεσπαβο Ἠ]8 πτοςκ6 

1180, Ὄθοβιαςο  ἩὙθ ]ογθ τα ὈχοίἨμτεῃ, ὨἨο ἴμαῦ ἍΊοτοῦ ποῦ Πας] 

στὸν ἀδελφόν,! μένει ἔν τῷ θανάτῳ. 15 πᾶς ὁ μισῶν τὸν 
Ῥτοϊμεσ, αρ]ᾶες 1π ἀοωίἩ. Έτοιγοπο ἴλαῦ Ἰα0θ8 

5 ὢν δίκαιος (γεαά .υπαῦ 18 πας .Ε --- ἡμῶν ΏΤΊτΑ. 
σσ στο τρ ΤΤΤΑΥΓΟ Ἱ-- µου ΩΙΤΙΑΥΝ. 



ΠΠ,1Υ. Ι Σ0ΗΝ. 
ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀνθρωποκτόνος εστίν, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς 
Ἀντοτπος 18 8 ιατάρτςθχ. 18, απᾶ Ύγο κποπ ἴπηῦ "απιγ 

(15. Υετγ) 

ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν Σαὐτῷ' µένουσαν. 
3ΡΙΙΤᾷΟΤΘΣ αποῦ Ἆᾳπ5 1 οὔετηα]Ἱ Ἀπ Όπῖπα Ἅᾖαριᾶϊπρ., 

16 Εν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ 
Ῥσ «πο λἸατο ΚΠΟΥΠ. Ἴοψθ, ΆῬεσβιαςθ 9 10Σ 

ἡμῶν τὴν ψυχὴν.αὐτοῦ ἔθηκεν' καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν 
ας Ὠ]ς 1149 1πὶὰ ἄοινπ ; ππᾶ ἍὙπ/θ οαραῦ 4Ο: 3’]μθ 

ἀδελφῶν τὰς ψυχὰς }τιθέναι!ὶ 17 ὃςδἂν ἔχῃ τὸν 
ὈτείἨτεα [ουσ] Ἠτος {ο Ί4γ 4οπαα. Ῥμΐ γ/ΠοΘΥΟΣ ΤΙΒΥ Ἠπτο 

βίον τοῦ Κόσμου, καὶ θεωρῇ τὸν.ἀδελφὸν.αὐτοῦ χρείαν 
Σ]θαηις "ΟΕ "16 111ἈςΘ Ἀπον]ᾷ”5, απᾶ πιαΥ 569 Ἠὰς Ὀχούπες 3ποεά 

ἔχοντα, καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα.αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ, πῶς ἡ 
αἨανίηπΡ, απᾶ πια 5μαῦ πρ : Ἠ]8 Ῥοπε]β ἔτοπ ἍἈἨϊπ, Ἠοι "πθ 

ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἔν αὐτῷ; 
Ἴουθ 308 5ᾳοᾶ 1αθίᾶες ἵπ ἍΠῖτα 

18 ἨΤεκνία ἍΆμου,ὶ μὴ.ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲξ γλώσσηῃη, 
3ΤΗἱΠ]ε Δοπϊ]άτεα Πα, πο εποι]ά ποῦ Ἴοτο 1πΠ π/οτᾶ, ᾖτπος πλ ἴοπριθ, 

Ρολλ”' «ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 19 «καὶ! ἐν τούτῳ «γινώσκομεν! 
Ῥαυ Ἅᾖπ ποχ]ὶς οπᾶ ᾖἹπ ἐταί, Ἀπά Ὁν ᾖἰΠίς πο Ἐποῖ 

ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ Ἠπείσοµεν 
ελα οἳἑ ἴπθ τταια π/θ 316, θπά Ῥεξοχθ Ἠϊπα βΏα]] Ῥεγςιαβᾶθ 

Α ΄ ς ολ ο ες " ..) ” « ο. { ΄ 

τὰς καρδίας.ἡμῶν' 20 Εὅτι' ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν ἡ καρδία, 
3εποι]ᾶ "οοπάεπαπ ος Ἀμεατί, οις Ἠθατίς, πας Ἱδξ 

ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ θεὸς τῆς.καρδίας ἡμῶν καὶ γινώσκει πάντα. 
ἅλαῦ ρτεαίεε ᾖΒ ἄοά Ίπαπ οασ Ἠθατῦ Ἀπᾶ ἆπονς α]] {μίπρς, 

21 ἀγαπητοί, ἐὰν Ἠ καρδία ξἡμῶνὶ μὴ.καταγινώσκφ ἡμῶν, 
Ῥε]οτεᾶ, 18 Ἀπεατυ 1ους Ἑλοιι]ά ποῦ οομάθπαΠ. π5, 

παῤῥησίαν ἔχομεν πρὸς τὸνθεύν, 322 καὶ ὃ.-ὲὰν αἰτῶμεν, 
Ῥο]άπεδ  3Ὑνθ πα8το ἰοψατᾶς αοᾶ, Ἀπᾶ ΠΠαίδοθγεν πο ΠΙΑΥ αδξ, 

λαμβάνομεν Ἀπαρ” αὐτοῦ, ὅτι τὰς.ἐντολὰς.αὐτοῦ τηροῦμεν, 
πνο τεοεῖνο χχοπα Ἠϊπι, Όεοαβαςθ ἍἨῖ5 οοπιπιαμάταςηί5 τνε Κεερ, 

καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 329 καὶ αὕτη 
ηπᾶ ἴπο ἐΒ]πρς Ρ]εαδῖηρ Ῥείοχθ Ἠῖτα πο Ῥχασιῖ5θ, Απά Ἅᾖ1π18 

ἐστὶν ἡ ἐντολὴ-αὐτοῦ, ἵνα Ἱπιστεύσωμενὶ τῷ ὀνόματι τοῦ 
5] Πῖ5 οοπιπιαπάπαθηῦ, τἴπαῦ πο ϱμοι]ά Ῥε]ίεγθ ΟΠ {πο ΊΤΔΏΙΘ 

νἱοῦ αὐτοῦ ᾿ΙἹησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς 
οἳ Ἠὶ5 Βοη. 7685 ΟἨτὶςῦ, απᾶ  εποι]ᾶ Ἰοτθ οἱΠθ ΑΠΟΐΜΕΣ, ΟΤΕ) 88 

ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 24 καὶ ὁ τηρῶν τὰς-ἐντολὰς.αὐτοῦ, 
Ίο ϱανο οοπιπιαπάιιθηῦ 6ο 38, Αγιά Ἠο Παῦ Ἱεερ Ἠίς οοπιπιωπιάπιοηίς, 

ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν αὐτῷ' καὶ ἐν τούτῳ γινώσκοµεν 
1π ἈἨϊπι ́  βαὐϊάεβ, απᾶά το ἵωπ Ἠΐπα: απᾶ Ὦγ Ἅᾖπίς ψ/ε ΚΏΟΥΓ 

ὅτι µενει ἐν ἡμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. 
τπαῦ Ἡο αὈϊᾶρς ἵπ τς, Ὦν ἴπθ Βρὶσιῇ ππΏῖο] {ο 35 ο Ρραπθ. 

4 ᾿Αγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιµά- 
Ῥε]ονεᾶ, οὐ Ἔετευν “ρὶσϊδ "ρεμενο, τρις Ῥτοτθ 

᾽ , α Ἡ ” -. 3 ς 8 
ζετε τὰ πνεύματα, εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ὅτι πολλοὶ ψευδο- 

1πθ ερϊτϊ(8, 1ξ οἙ 6οᾶ ἴΠεγ Ατθ; Ῥεοβαβδθ ΏιΑΠΥ 18158 

προφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 3 ἔν τούτῳ γινώσκετε 
Ῥτορποίϐ Ώανθ Ροπο οπὺ ΊΙπίο ἴἩο Ἅµυγοσ]ᾶ. Ῥγ ἍτΠί8 πο Ἐποπ 

τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ' πᾶν πνεῦμα ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν χριστὸν 
ιο Εβρισῖς οξ ἄοᾶ: επετ αρἰτ]ῦ γν/ΠῖοἩ οοΠ{θςςος Ἱθρας Ολες 

α ἑαυτῷ ΗΙΤΩΡΕΙΕ 1, Σ θεῖναι ΏΤΊΤΑΥ 
{οπριθ) αΠτΤτΑΥ;. Ὁ ἀλλὰ ττγ. 
µεθα 7 5Ώα]] Ίςκπονγ ΙΤΤΝΑΥΓ. 
19 Ηθατί) πτ[α]. 

Σ--- µου ἹππτΑΥγ. 
ο --- ἐν Ίπ (ν/οτ]ς) αι τΊταν. 
Γὸ τι (γεαᾶ νυΏβίενοαχ οἵις Ἠεαχῇ) 1. 

Ἀ απ’ ΙΤΤΙΑ. : 

618 
Πϊ8 ὈτοίἨοχ ἶ5 α΄ πιιΓ- 
ἀοτοτ: ηπᾶᾷ γο Ίσπους 
ὑληῦ πο πΙΙΓᾷΟΓΟΓ Ἠλ{Ἡ 
εἴοτπα] 149 αὐία αρ 
Είπα, 

16 Ἡοτοῦγ Ῥροχεαοῖνθ 
ππθ ἴἨο Ίοτε οὗ «ο, 
Ῥοσα15ο Ἠο Ἰωϊῖά ἄοινη 
Ἠϊ8 {ο ἔοτ α5δ: απᾶ 
9 οαρΠῦ ἴο Ί.ς ἆοσντα 
οιγ 11ν98 Εοχ ἴπο Ὦχο- 
'Ἠχοῦ. 17 Ῥμῦ π]Ώο-ο 
Ἠιυῦῃ 015 σνοχ]ά)ς ροοᾷ, 
απ 5εοίἩ 5 Ὀτοί]ιοτ 
Ἡπτο που, απᾶ εΏτ- 
ΦεῦἩ τρ Ἠ5 Ὀοπνε]» ο 
σο)ηραδδίοπ Ενοηι Ἠ]πα, 
πουν ἀννθ]]εί] {πε Ίοτθ 
οἳ ἄοά ἵπ Ὠπι 

18 Μγ 1ΙΠθ οβῖ]- 
ἄτεη, 1εῦ ΙΒ ποῦ Ίουθ 
1 ππονᾶ, πθϊίπος 1η 
νοηπραθ; Ὀπί ἵπ ἀεοᾶ 
Απά 1π ἐταίΒ. 19 Απά 
ἨεΙΕΡὮΥ πνο ποπ μας, 
π/θ 8χθ οἳ πο ἱτυίἩ, 
Απᾶ 5Ἠα]] α65ιχθ οἱις 
Ἠθεατίς ὮῬθίέοτθ Ἠϊπι, 
20 ἘῬος 1 ους Ἠεατῦ 
οοπᾶθπΙη Ἡβ, ο 1βΒ 
Ετεβῖεχ μαπ οασ Ἠθασέ, 
Ἀπᾶ Ἰποπεία κα] 
τηῖηρς, 21 Βε]οτεᾶ, 1Ε 
ΟΙΙΣ ἨΠοαγῦ οΟΠάΘΕΠΙἨΠ 18 
ποῦ, ἔ]ιεπ Ώατο τε σοπ- 
Ώᾶοπορ ἰοπνατᾶ ϱοᾶ. 
20 Απᾶ πΏαίξοενεΓ νο 
Άσδ]ς, πετοσεῖτο οἳ Ἠῖπα, 
Ῥεσβιβθ πο ἆςσορ Ἠ]8 
σοπιπιβηᾶηεΠ{ς, απᾶ 
4ο ἴποςο (Ππῖπρς {μαί 
3τ6 Ῥ]εηςίής Ιπ Ἠ18 
5ἱᾳΏῦ. 25 Απᾶ {Πῖς 18 
Ἠϊ οοπΙιπιαπᾶπεπέ, 
Τπαῦ πνο ϱΏοι]ᾶ Ὅο- 
Ίθγε ΟΏ 1Πο παπα ο 
Ἠϊ5 Βοπῦ «ορας ΟΠτῖςί, 
Ἀπᾶ Ίογο οπο αποίϊµος, 
π5 Ὡρ ρᾳτο ας οοπι- 
πιαλάπιεη{,. 24 Απάᾶ ηθ 
τπαῦ Κεοροθη Ὠϊδ σοπι- 
ΤΙΦΙΠᾷΠΙΘΕΗΤΣ5 ἀνγα]]αίἩ. 
1Ώ ἨΙηα, αλιᾷ Ὦς ἵη Ἠΐτα, 
Αμᾶ ὨΘΥ6ὮΥ τνε ΊςΙΟΤΥ 
τπαῦ Ὡο αὈϊάοίἩ Ίπ τς, 
ὮΥ ἴπο ΒΡρΙΣΙΐ ὙυΠἰς] ΤΘ 
Ἠβίῃ βίτεη 18β. 

ΙΥ. Βε]οτοᾶ, Ῥε]ῖοτα 
πιοῦ ετετν ορ, ρα 
Ἕχγ πο πρῖιϊῦ5 τνηο- 
ΊἨ6χ Τμεγ ατο οἳ ἄοᾶ: 
Ῥεσεπαςο πηαπΥ 11159 
Ῥτορηεί5 αχθ Ροπο οιξ 
1πτο ἴηε σνοτ]ᾶ. 21Ἠ6γε- 
ὮΨ ἆςποῖν το ἴπο Βρϊτ]5 
οἳ ἀοά: Ἐτετγ αρ]τῖῦ 
τηαῦ οοηξεξςξεείι (πας 
ᾖεεας ΟΠμτ]5ὺ 15 ϱ0Π1Θ 

8 --- τῇ (γεαᾶ νι τἩ ἴπο 
ᾱ-- καὶ Ἡ[ΤτΑ]. Σγνωσό- 

Ε--- ἡμῶν (πεαᾶ 
1 πιστεύωµεν νο Ῥε]]ετο ΠΤήτ; πιστεύ[σ]ωμεν ΑΔ. 
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ἵπ 11ο Πορ] ἵς οἱ ἄοᾶ: 
5 πιᾷ 6ΥΟΣΥ ρἰτῖς ἐπαῦ 
χοΏβοςδεοίἃ πο ἴλπαῦ 
π6κις Ολσῖςέ {8 οοιπο ἵτ 
Ὠιθ Βονῃ ἵᾳ ποῖ οἳ ἄοὰ: 
αλιὰ ἰΠίς ἶ5 ἐλαΐί ορῦτέ 
οἳ απ θἰοΏτϊκε, ΊΝοχο- 
οἑ 7ο Ἰατο Ποπτά ἴπαῦ 
16 κποιι]ά οοΏιο; απᾶά 
16η Που αἰτοπᾶτ ἶ8 ες 
1π ἴἨο πνοτ]ᾶ. 4 Ὑε 8χθ 
οἳ ἀοᾶ, Π{5]9 ομϊ]άτοεα, 
Απά Ἰβγο ΟΤΕΓΟΟΙΠΘ 
ἔποπα: ὉΏθοβςθ Ρτοπίος 
1 Ἡρ {λαοί 15 Ίπ τοι, 
{Π1 Ὦθ Ὅηϊ 15 ἵπ ἐμο 
πιοσ]ά. 5 Του ατο ος 
Ίπε πνοσ]ᾶ: ἵΠοχθξοχθ 
βροπ]ς ἴπογ οἱ ἴπο 
πνοχ]ᾶ, αιιᾶ Μο ποτ]ᾶ 
Ἠοαχοί]ι ἴ]οπι. 6 Ίο 
Άτο οἳ ἀοᾶ: Το {παῦ 
Ἐποννθίπ αοἆ Ἠοητεία 
τς; Πο ἐηαῖ 5 ποῖ ος 
αοᾶ Ἠεατοῖῦἃ ποῦ 8. 
Ἡοτοργ Ἐποῦν πγθ ἴ]ιθ 
αρίτῦ οΕ ὑχα(Ἁ, απᾶ ύθ 
ορΙσ]ῦ οἱ ΕΣΤΟΣ. 

7 Ἡο]οτοᾶ, 1ο τβ 
1οτο οπθ ΑΠΟΙΠΕΥ: 20Γ 
1οτο 18 οἳ ἄοά; απᾶ 
6ΤΟΣΥ οπο {παῦ ἸοτοῖἩ 
6 Ῥουπ οἳἑ ἄοᾶ, αιᾶ 
ΚποποῖΏὮ οᾶ. 8 Ἡο 
τησ τονοίΏ ποῖ Ἐποῖν- 
εἰλ ποῦ ἄοά; έον ἄοά 
18 Ίοσο. 9 Τπ ΤΠ] πν8 
πιππῖ[οείοᾷ {ἴ]Ἡο Ίοτο 
οἳ ἄοιὶ ζουνατᾶ ας, 6. 
οππ5ο τπαῦ ἄοᾶ σεπῦ 
Ἠ{5 οπ]ν Ῥεροιτίεη Βοη. 
ἁλίο {Πο 1ου], ἐ]ληῦ ντο 
1ΗΙΡΗΕ να {πνοιρ]ᾗ 
Ἠ1Ώλ, 10 Ἡοτοίη 15 ]οτο, 
ποῦ ἴπαῦ πνε]οτοά ἄοᾶ, 
Ῥαῦ παῦ Ἡο ]οτοά ας, 
Απᾶ 9οπῦ Ἰϊα 8οπ {ὁ 
δε ἴ]ο ρχορίθ]πε]οι Έος 
οἳχς εἶπδ, 11 Ἠο]ονοᾶ, 
18 ἄοά 5ο ]οτοαᾶ ας, πο 
οισΏῦ «15ο {ο Ίοσθ 916 
Αποΐμοτ. 12 Νο πιαῃ 
Ἠβίπ 396επ ἄοά αὖ 
ΑΏΥ 1πιθ, ΤΕ Ίνθ ]1οτο 
919 αποϊΐπετ, ἄοά 
ἀπνε]]αί] 1π πς, απᾶ Ες 
Ίοτο 15 ρεσ{οσίαᾷ 1π 115, 
13 ἨετεοὈγ Ἰμοῖν Ἱνο 
{λπῦ το ἀπνοι] ἵπ Ἠΐπα, 
ΑΠᾶά Το 1Π 118, Ὀοσβ]ιδθ 
ὪἩο Ἠπίῃ ρίτεηπ ας οἳ 
Πῖα ΒρίτΙ0, 14 Απάᾶ το 
Ἰατθ 5ούΏ απά 4ο ὑεβί]- 
17 ἰλαῖ Τπο ΕΑΤΠεχ ποπ 
1πΠο Βοη {ο ὃε ἴμο η- 
τίοαχ οἳ ἰπο ποσ]ἀ, 

) 
« 

12ΟΑΝΝΟΥ Α. το 1. 

ἔν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν. Ὁ καὶ πᾶν πνεῦμα 
3ϊπ βεβ]α 169πΠ6, οξ ᾷοά 15 απά Ίαπσ Ἅρινίς 

(1. ϱΥετγ) 
αι ὃ μὴ.ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν Εχοιστὸν ἐν σαοκὶ ἐληλυθότα,' ἐκ 

ἀπγπίοἩ 3οοπΕΕΒΞΟΒ «ποῦ 118β15 Ολιεῖαέ αοἶπ 11βες .σοπαθ, ..οε 

τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν' καὶ Τοῦτό ἔστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, 
«4ο λποῦυ 138 απ ᾖ1ἴπίβ 18 Ίἴπαί [Γροποτ]οξίπο απτϊοασίαί, 

ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἓν τῷ κόσμῳ ἐστὶν δη. 
[ος] νυι]οῖι 5ο Ἡθατά ᾖ{ῑπαῦ 16 σοπιεβ, απά πού ἵπ {1θ ποτά {π{5 αἰτεκάγ. 

4 Ὅμισος ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς' 
6οᾶ καἴθ, 1119 οἩΙ]άχθὮ, Απᾶ Ἠατθ ΟΥΕΙΟΟΠΘ Ἅ{μθπα, 

ὅτι .. ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσµ 
Ῥοσαπεθ Ρτεαίες 18. Ἡρ πἩο [1] 1 τοι ἔλαπ Ἡθ Ἠ]ιο [1] 1 ἴπθ ἍἨποσ]ι 

ὃ αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν, διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λα- 
ΤἨεΥ οἳ ἴπο Ἅµποχ]ᾶ .- Ὦθοβπβθ ος ΌἨί οἱ 1ο Ἠποχ]λά ἍΤΠ9Υ 

λοῦσιν, καὶ ὁ κόσμος αὐτῶν ἀκούει.. ϐ ἡμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ 
τα]]ς, Απᾶ πο µυγοχ]ᾶ Ἄμμθπι Ἅᾖ]εαχβ, Ίθ ο 4οᾶ 

ἐσμεν' ὁ Ὑγινώσκων τὸνθεόν, ἀκούει ἡμῶν' ὃς οὐκ.ἔστιν 
λα πο ἴπαῦ ΧΚΠΟΠΒ ἀοά,  Ίειτβ πας Ίο λαί 1 πος 

ἐκ τοῦ θεοῦ, οὐκ.ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκοµεν τὸ πνεῦμα 
οξ ᾷοᾷ, Ίθαχ πο . πΒ ἩὮΥ πί5 ππθ που Ἅᾖ{ἴπο ορἰσῖε 

τῆς ἀληθείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 
οἳ ἐταῦἹ απά ἴπο ερὶτις ΟΕ εττος. 

7 Αγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ 
ῬἩθ]οτεᾶ,  Ὑπο βποι]ά 1οτο οπθ βποίΐπος; Ώεσβαβθ 1οτο 308 

θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν, ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, 
πᾳοᾶ 18, απᾶ 6Υεχγοπο {πβε ος οξ αοά Ί8ε Ῥου. ον 

καὶ γινώσκει τὸν θεόν. ϐ ὁ μὴ-ἀγαπῶν, οὐκ.ἔγνω τὸν θεόν’ 
Ἀπᾶ  ἘπΠΟπΝ οᾶ. Ἠο ἴπαί ἍΊ1ογες ποῦ, ΠΟΥ ποῦ ασὰ, 

ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. 9 ἓν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη 
Ὄεοβπς Αοά ΄Ἴονο 18. Ίπ µῖς  ἍἨ18 πιαηὶξεδ[θά ἴμθ το 

τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν. αὐτιῦ τὸν μονογενῇ ἀπέ- 

οἑ ᾷοᾷ αβίο τδ, πας Ἠ19 Βου 1πθ οπ]γ-ρεροιτοςπ λος 

σταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κόσμον, ἵνα ζήσωμεν δι αὐτοῦ. 
Ξεεπῦ 1ᾳοᾷ Ἰπίο ἵἴπθ Ἠποτιᾶ, ᾖἴλπαῦ νο ταὶρπῦ ]1νθ τομ, Ἠΐτα. 

10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν 
Ίπ ᾖἴπ]θ 18 μι ποῦ ἵλαί Ὑπθ 

θεόν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ων τὸν υἱὸν 
ἄοᾶ, ὭὈπὸ ἴπαῦ Ἆθ 1ογεᾶ 5, απᾶ 5θηῦ 3901. 

αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν .ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 11 ἀγαπητοί, εἰ 
αλ] ατομα είσαι Σος οας Β1Π8. Ῥο]ογεᾶ, 

οὕτως ὁ εν ος ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους 
Ίογεά πδ, 38ο ππθ εις 9Π9 ΑαποῖἸθς 

ἀγαπᾳν. πο θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται' ἐὰν ἀγαπῶμεν 
{ο Ίοτο. δᾳοἆ "πο "οπο δαἱ ΤΗΥ "πιο ης θεα; Ἰξ πθ ςποπ]ά 1οτθ 

ἀλλήλους, ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν μένει, καὶ ἡ.ἀγάπη. αὐτοῦ Ίτετελειω- 
ΟΠ 98 ΒΠΟΙΗΘΣ, οοᾶ ἵπ Ὥτβ ο η απᾶ Ἠ]5 Ίου9θ ος 

μένη ο ἐν ἡμῖν.ὶ 19 ἔν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἓν αὐτῷ 
εά 1π τς. Ῥν Ἅᾖπίς πο ΚΠΟΥΓ υπαῦ ἵπ ἍἈἨῖπα 

αμα, καὶ αὐτὸς ἔν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ.πνεύματος.αὐτοῦ 

ππθ αὈἷᾷο, πο 19 ἵπ Ἅᾖῄδ, ΤἨθοβιβθ ο Ὦ]8 Βρϊτϊς 

δέδωκεν ἡμῖν. 14 καὶ ἡμεῖς τεθεάµεθα καῖ μαρτυροῦμεν ὅτι 
Ὦο Ὠλ8 να 1ο πβ. Απά πο Ἠβγθ ΒθΘΩ απᾶ Όθας π]ίηθας {πας 

ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὺν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 
ἴπο Ἐπί]πος ηας ποπῦ 1πθ Βοῦ Γα5] Βατίοας οξ {Μο πτοτ]ᾶ. 

κ. χριστὸν πο -- χριστὸν' ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα (σεαᾷ ]πθ 1θβιΙβ) ατΊτΑ. ! ἐν ἡμῖν 
τετελειωµένα ἐστίν Ὦ; τατελ. ἐν ἡμῖν ἐστίν ΤΊΤΑ, 

ος ία”, ἀέμο 



1Υ, γ. πα η Ν. 
16 Ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ὅτι ΄Ιησοῦς ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. ὁ 

Ὦ]οβοθγθς πιαγ οοΏᾷ08ς ἴ]λαῦ «ἆοδαβ 1 ιο Ῥοῦ οἳ ἀοᾶ, 

θεὺς ἐν αὐτῷ μένει, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ. 16 καὶ ἡμεῖς ἐγνώ- 
οά ἵπ ᾖἨϊπι αλἰἀθ, απᾶ Ἀο αοά. Απᾶ πο Ίλτο 

καµεν καὶ πεπιστεύκαμέν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. 
Ἐποππ απᾶ  ἍΆβτο Ὀο]]ογοά 119 1ο Ἅπίοϊι 3Ἴ85 ᾖ}οᾶ Αβίο 8, 

ὁ ὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ µένων ἓν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ θεῷ 
α νὰ ΄  Σοτο 118, απᾶ Ἠο ἴπαῦ αὐ]ὰθ {π Ἴογο, π 6οᾶά 

μ νε μ ψ] η ηλ Ι ΄ η ο ο 
μένει, καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ". 117 ἐν τούτῳ τετελείωται ἡ ἀγάπῃ 
Ἀὐϊάθ», απᾶ Αοᾶά ἵπ ἍἈΕἶπι, Ίωη ἍᾖΠὶ5 Ἆας Όεοπ μοι{θοίεᾶ 1οτο 

μεθ’ ἡμῶν, ἵνα παῤῥησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, 
πια τς τλαῦ Ῥοἱάπεβθ το ΙΑΣ Ἠατοθ η πο Ἅἆπγ οἳ Ἱαάρηιουῦ, 

ὅτι καθὼς ἐκεϊνός ἐστιν, καὶ ἡμεῖς ἐσμεν ἔν τῷ.κόσμῳ. τούτῳ. 
"λαξ 6πο1.5 Ἅθ 18, Ώ]5ο ἍὙθ 36 ἍᾖΙΠ θλ1ν γγοτ]ᾶ, 

18 φόβος οὐκ.ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπφ, ἀλλ" ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω 
ἛἜσνν ποτο "1ς που ἵπ. Ίοτο, Ῥραῦ ροτεοοῦ 1οτο Λοιυῦ 

͵ ν ͵ , ν 
βάλλει τὸν φόβο», ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει ὁ.δὲ φοβοῦ- 

αρ1δί5 1θ64Υ: ὮΏθοπΙβ 161 Ἅοτπιεπῦ Π88, απᾶ Ἡο ὑλαῦ 1θ80ΥΒ 

µενος οὖὐ.τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 19 ἡμεῖς ὃ ἀγαπῶμεν 
Ίπο 1919 ἩΛ8 ποῦ Ῥθεπ πιαᾶθ ροτ{θοῦ 1π. 1οτο. 

Ραὐτὸν' ὅτι Ἱαὐτὸς' πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 
Ἠϊπι  ΤθΘοβαξθ Ίο πταῦ Ἰογοά 8, 

20 Ἐάν τις εἴπῃ, Ὅτι ο... τὸν θεόν, καὶ τὸν ἆδελ- 
1 αΠΤΟΠΘ ϱπου]ά ραγ, 1οπθ αοᾶ, απᾶ .Ώχο- 

Φὸν αὐτοῦ µμισῇ, ψεύστης ἐστίν' ὁ. γὰρ μὴ.ἀγαπῶν τὸν 
άμος Ἅ"Ἠῖς Ἰποα]ά "παΐο, α Πατ Ἡθ 18. Έοχ Ἡο ὑπβῦ ἍΊοτος ποῦ 

δν 9 μ ο. 

ἑώρακεν, τὸν θεὺν ὃν ἀδελφὸν. αὐτοῦ ὃν οὐχ.ἑώρακεν, 
ΥΥἨΟΏΙ Ὦθ Ἠπβ Β8οΠ, Ἠ]8 Ὀτοί]ποςγ Ἰᾳοὰ Ἀνιποπι "Πο 19µας 1Ιποῦ1”ο6ςἩ, 

τ - | / ο) υ ΄ αΙ μ 3 

πῶςὶ δύναται ἀγαπᾷν; 91 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχο- 
1ηου; ᾖ3ἱ5 Ἠθ/40]θ δύο 5]οποῦ Απά ἍᾖΌπίς οοπαιπαβπᾶπιεπῦ ἍἨὙθ 

εν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὺν ἀγαπᾷ καὶ τὸν 
Ἄθπνο Έτους Ἠϊπι, Τλπαῦ Ἡθ Ειαῦ Ίοτθς ἄοά ποι]ά Ίοπθ αἱδο 

Ε ν ο - » ε μα. -” ε/ ᾽ ” 3 ς 
ἀδελφὸν αὐτοῦ. ϐ Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ιησοῦς ἐστιν ὁ 
Ἀμτοῦπες  ᾖΛΠἱ8. Έτετγοπο ἴπαι ὮῬὈοισγο  Ἅᾖἴπαῦ ἆε5υςφ 15 ἴπο 

χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται' καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν 
Οπα18ἱ, οξ οά Ίνα Όορῃ Ὀοροίίεη; απᾶ ΕΥΕΓΥΟΠΕ ἴἨἉπῦ Ίοτος Ἠίπα τπβέ 

γεννήσαντα ἀγαπφᾷ Ἱκαὶὶ τὸν γεγεννηµένον ἐξ αὐτοῦ. 3 ἐν 
ὍἌεραῦ, Ἴοπ6ε8  Ἅαἰδο Ἠῖπα λα ῦ Ἠα5 Ῥεει Ῥορούτεαπ οἱ ἍἈἨΠίπι, Ἐν 

τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν 
αλ]8 ππθ ΠΟΠ Ἅἴπαῦ πθ]ογθ {πο οπΙ]άτεπ οἱ ἄοᾶ, Ὑπεπ 

θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς.ἐντολᾶς αὐτοῦ ἵτηρῶμεν.' ὃ αὕτη.γάρ 
4οᾶ ππθἼογθ απᾶ ὮἨῑς οοπιπιβπάπιρΏτϐ κεορ. Έοςσ ΜἨ1Β 

ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν' 
16 ἵἴπο ἍΊοτο οξ ἀοᾶ, ἴΌπαι Ἠ{8 οοπαιπιαλάπασπῦ5 το «που]ά Κεορ; 

καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ.εσίν. 4 ὅτι πᾶν τὸ γε- 
Απά ὮἈἨίς σοπιπιππάπιεΏ{β ΤΏΙχάΘΠΒΟΠΘ Ἅ8ἴθ ποῦ. ἌῬοσπμμδο αἱ] ἰπαῦ ΏβΒ 

γεννηµένον ἐκ τοῦ θεοῦ µνικᾷ τὸν κόσµον' καὶ αὕτη ἐστὶν 
Ῥεοπ Ῥεροῶεα οξ 4οᾶ οτετοοπ1θ8 1πθ πποτ]ά; απᾶά Ἅᾖ1Πί5 18 

ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὺν κόσμον, ἡ.πίστις ἡμῶν' ὃ τίς} 
{πο τἰοῦοχΥ ὙΠΙΟἩ οΥθἵσΑπθΘθ Ἅᾖπθ πγοχ]ᾶ, οςςσ Τ41τΗ, πο 

ς ος ς ς 
ἐσιν ὁ νικῶν τὺν κόσµο», εἰ μὴ ὁ πιστεύων ὅτι ]ησοῦς 
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15 ΊΠποδοογος βἶια]] 

σοπ{υ5ς ἴλαῦ ᾖο5ις 8 
τπο 8ου οἳ οά, ἄοά 
ἀπνο]]ο] πι Πΐτα, απᾶ 
Ἡος ἵπ ἀοά. 16 Απά ινα 
Ἠπτο Ί«ΠΟΙΥΏ απᾶ Ὦθ- 
Ἰϊογοᾶ το Ίογο ἐς 
οάᾶ Ἠαίμ {ο 5. ἀοά 
18 Ίοσθ; αμᾶ Ἰο {αυ 
ἀπο]]οιῆ ἵπ ]ουο ἀπγε]]-, 
οἱ ἵπ ἀοᾶ, απά ἄοά 
{π Ὠϊπι, 17 ἩἨετοίπ 18 
οςχ 1οτθ πιβᾷο ροχ/[εοῖ, 
ἐλαῖ Πθ ΤΙΛΥ Ἠ8τθ 
Ῥο]άποβς ἵπ {1ο 4άγ οξ 
ἡπᾶάριποπῦ: Ὁσσπι»θ 88 
Ἡο 18, 5ο 4Γ6 1ν9 ἶ {πῖΦ 
πνοτ]ᾶ, 18 Τμίνο 16 πο 
4ρηχ ἴπ Ίογο; Ῥιαΐς Ῥεί- 
ΐυιοί ]οτο οαρἰοίπ οιῦ 
161: Ὀδσβι5ο Τ6ΑΥ Πα ῦἩ. 
Τοχηιοη{, Ἠο ἐπί ΓθλΥ- 
θὐμ 15 οί 1ηπᾶςο Ῥο- 
ῶεοῦ Ἱπ Ἰοσθ. 19 Ίο 
Ίοτε Ἠϊπι, Ὀοσβι5ο Ἰθ 
Ἠχδί ]οτεᾶ τς, 

20 ΤΕ α ΤΗΒΠ ΑΑΥ, Τ 
1οπο ἄοᾶ, απᾶά Παίζει 
Ἠϊ5 Ῥτοίπατ, Ἡθ ἶ5 8 
Πατ: {ΟΥ πο ἔλαί ]οτοῦ]ι 
ποῦ Ἠ18 Ὀτοίπες πποπι 
Ίθ Πα] 566Π, Ώοι οβη. 
Ἰθ Ίοτο ἄοά ποια Ἠθ 
Ἠαϊη ποῦ 5θοπῦ 21 Απᾶ 
1ΠῖΒ  «οοπιπιαπάπαθης 
Ἠπνο πο Ίτοητ Ἠ]πι, 
Ἰ Πας ο ΨΤΠο Ιοτευα 
ἄοᾶ Ίοτο Ἠὶ5 Ὀτοίπες 
Ά]ςο. Ὑ. ἩΓΠοβοσγεΣ Ὀθ- 
Πεναίμ τμ οδιαδ15 ἴπα 
Οπτῖεί 15 Ῥοτη οἱ αοᾶς 
ΑΠ οτευγ οπο (Ἡλπί]ου- 
οί Ἰΐπι {ἴηαπξ Ἱεραί 
ἸοτοῦἩ Ἠῖτα α]5ο ἐπαῖ ἵε 
Ῥοποῦῦεπ οἱ Ἠίπη. 3 Βν 
ΜΗΙ5 τ/ο Κποῦν ἐληῦ πα 
1ογο ἴπο ολμ]άτεπ ος 
ἀοᾶ,, ὪἨθι πο Ίοτο 
οἡ, απᾶ Κεερ Πί5οοπα- 
Ἠλππάπιεηῦς, ἃ Ἔοτ 
ΤΠ15 15 {πο Ίογο οἳ ἀοᾶ, 
{μπί νο Κοερ Ἠ15 οοπι- 
πηβπάχηθΏί5: απᾶ Ἠϊ5 
οοπαπηπηαπαθΏἴ5 
ποῦ ΡτίογοΒβ. 4 Ἐοςγ 
Ν ὨπΙΒΟΕεΤοΣ 15 Ῥοτη οἳ 
ἄοά οπετοοπιοῦἩ πο 
πνοσ]ᾶ: αμιά 9Π5 15 19 
ὙΙΟΙΟΣΥ ὑμπῦ οπετοοπα- 
οὐπ ἴπο πποτ]ᾶ, ουεπ 
ΟΥ Σ81{Ἡ. ο πο 18 9 
νλαῦ ογετοοπιεῦἩ 11θ 
πνοτ]ᾶ, Ῥαΐῦ ο {λαέ Ὦο- 
ἨἩσποίηπ ὑπαῦ ζ6εις 8 
'μο Φοηπ οΕ ἄοά ο 

18 9 ὑΠαῦ οπεχοοπαθΒ ἴπο Ἅµγνοτ]ᾶ, ΤῬαῦ Ἡθ λῦ ὮῬομθτε πας «ὦεξαβ 

ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; 
1 ᾖἴπο Βοη οξ ἀοά 2 

α -- µένει αΏίᾷ6Β [τ]τΑ. π ἀλλὰ ΤΓ. ο -- οὖν [Ἠεγείοτθ {. 
8 ὁ θεὺς ἄοἀ1, τού (γεαᾷ Ὦθ 18 ποῦ αΌ1Θ) Ώτττα, 5 [καὶ] τῃτ. 
ν«-[δ ως (πο) τε, 

Ῥ ---- αὐτὸν ΙΤΊτΑΊΝΟ 
{ ποιῶμεν ΠΙΔΥ 40 ΕΤΤΓΑΤΓ. 



616 
6 Τη]ᾳ ἵ8 1 ἔ]λαῖ 6ΛΠ1Θ 

ΌΥ Ἱαῦες απά Ὀ]οοᾶ, 
ευεπ 1εδιις ΟΗτῖςὲ :ηοῦ 
υγ παΐοχ οπἱγ, Ῥας ο 
ψναΐζοχ απᾶ Ὀ]οσά. Αιιά 
ἵο 16 ἴπο Βρίτίς πας 
Ῥεαχθία π]ίπςςΒ, Ὦοδ- 
ΠΟ ἴπο Πρ 18 
ἐχαίμ. 7 Ἐοχ Τπυχθ πτθ 
ἔπτορ ἴμαῦ Όραβχ τεσοχᾶ 
1π ἨἈειτοπ, {ο Ἐπίπες, 
ἴπο Ἰγοτά, απᾶ τΤπο 
Ἠο]γ ἄΠοβί : απᾶ έπεσα 
(Ἠτθο ατθ οπο, 8 Απᾶ 
ἴπετθ Αθ {ητεο ἴΠπαῦ 
Όρας πν{ίπθβς ἵ θατίΏ, 
ἴπο ορΙτΙς, Αμᾶ 1]Ἠθ 
παει, απᾶ {πο Ῥ]ουᾶ: 
Επ ἴἨος5ο {μτορῬ 4ΡΥ86Θ 
{π 016. 9 ΤΕ γνε τεσεῖτθ 
1Ἠθ τν]έπεθς οξ π1οἨ, 
119 νηίπεςς οἳ ᾳοά ἵς 
Ρτεβίος : Σος 119 15 ἴπΠθ 
ηντῖηοςς ο ἄοᾶ νγβῖο]ι 
Ίο Ἠαί] {οξιίβεᾶ ο Πί8 
Ψομ. 10 Ἠο ἰμαῦ Ὦς- 
Ἠετείαπ οἩ ἴ]θ 5οη 
οἳ 6οἆ Ἠλίπ ἴποθ νῖ- 
Ἡθβε ἵπ ΠΗΙπιςε]ξ: ὙἩο 
λα Ῥε]ογοῦ]ι ποί ἄοᾶ, 

ΠαἰἩἈτηβᾷε Είπα Ἡασ: 
Ὁοσβαςο Ἡο Το]ίενοίῃ 
ποῦ ΤἩο τεροτᾷ {παῦ 
αοᾶ Ραγνο οἳ Πῖς Φοπ. 
11 Απ ὑΠῖς 15 {ηθ. το- 
οοχᾶ, ἴπαί ἄοάἆ Ἠαία 
ΒΙτεη ἵο τ5 οὕρτηλ] 
1ξε, απᾶᾷ ᾖ{ἰΠῖς 1ο 
5 1η Ἠϊς Βοηῦ, 19 Ἡο 
ὑπαῖῦ ἨπίἩ {Πο Βοπ Παί]ι 
Ἠΐᾳ : απᾶ πε ἐλαιῦ ἨαίΠ. 
πού ἴπε Θοπ οξ 6οἆ 
Ἠδίῃ ποῦ 1169, 

13 μες Ἅᾖ{πίπρβ 
Ὥατο Ί υτίζεα ἩΠ- 
το τοι ἴπαῦ Ὀο[ίετθ 
ΟΠ ἵΠο πάπια οἳ ἴμα 
5ο οἳ αοᾶ; ἴπαῦ το 
ΧΩΑΥ ἆπον {ἴπαίῖ το 
Ίανε εἴογπα] 46, απᾶ 
1ΠΑῦ Υο πιπγ Ῥε]ίετο 
ος ἴἨο ἨςΏΙθ οἱ ἴμθ 
Βου οξ ἄοά. 14 Απά 
1Πῖ5 16 ἴμο σοπβᾶσποθ 
αλαῦ νο Ἠβτο ἵπ πα, 
ἆλαῦ, 1Ε στο ΑδΙς ΑΠΥ 
1Πίηρ αποσογζ1ς {ο Πῖ5 
πΆ]], Ἡρ Ποπτεῖα αβ: 
ἵ5 ΆἉπᾶ 1 πνο Ἐποι 
"Πα ῦ ηθ Ἠθαχ 5, τν Βαῖ- 
ΕΟΕΤΟΣ πε απβχ, ν/θ 
Ἐπουν πα ῦ Ίνε Πανο ἴἩθ 
Ρεμ Μῖοηπς {παῦ νο ἀθ- 
βἰγρᾶ οἳ Εΐπι, 

16 ΤΕ απ7 ΠΙΒΏ βεθ 
Ἠϊβ Ὀτοίμος αἴπ ϐ 
εἶτπ τὐ]ιίσ]ι 5 ποῦ ππίο 
ἄθεατῃ, ὮἩε «Ἠα]] ασ], 
Άηπᾶ Ἡς οἨΏπ]] μρῖτο 
Ἠ]πι 1186 ἔοσ ἔμεπα ἴπαῦ 

1ΩΑΝΝΟΎΥ Α. γ. 

6 Οὗτός ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι ὕδατος καὶ αἵματος, Ἰησοῦς 
τη 18 ἩἨθ νο Ο6Ωπ1ΙΘ ὮΥ Πππαδες πλᾶ  υῬ]οοά, 0ε5α8 

πό! χριστός' οὐκ ἐν τῷ ὕδατι µόνον, Σἀλλ᾽Ι ἐν τῷ ὕδατι καὶ Σ 
1π9 Ομσῖείςς ποῦ Ὦγ σαίετ οαἱΣ, Ῥαῦ ππαίες απᾶ 

τῷ αἵματι' καὶ τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν ὅτι τὸ πνεῦμά 
Ὠ]ουά, Απά πο Βρῖτιυ ΄ 115 ἴπαῦ ΏεΑΣΒΙΥΙΓπΠοβς, Ῥεσβμβθ {πο Βρίτὶιξ 

ἐστιν ἡ ἀλήθεια. Ἴ ὅτι τρεῖς εἶσιν οἱ μαρτυροῦντες Σἐν τῷ 
5 ᾖἴπο ἱταίῃ, Ἄρθοπιδο ἴἨτορ ἴἨποχθ ατθ ππο ἍἨθαΥ 1118588 ἍᾖἹπ 

οὐρανῷ, ὁ πατήρ, ὁ λόγος, καὶ τὺ ἅγιον πνεῦμα' καὶ οὗτοι 
Ἠεατεῃπ, πο Ἐπίμες, Ἠπθ ἸΠοτᾶ, απᾶ ἴποθ Ἠο]γ Ποβῦ; απᾷ 1ἴησςο 

οἱ τρεῖς ἕν εἰσιν. 8 κἀὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ 
ΤἨτεθ 9Πθ Ἅαἴθ, Απά ἴἨτερ {ποτ ητθ ππο ΟθΠί ΠΠ ἍΟἩἨ 

Υ2.' τὸ πνεῦμα, καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ 
ΘΑΣΌΗ, πο δριτϐ, απᾶ ἴπθ ἹγβίεΣ, απᾶ {πο Ό]οοᾶ;, απᾶ {Πο ἴἨτεθ ἴο 116 

ἕν εἰσιν. 9 εἰ τὴν µαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνο- 
οπθ [ροϊπῇ] ατθ, ΤΕ ἴπο πειηρςς οἳ πιεα πρ Τθ- 

µεν, ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν' ὅτι αὕτη ἐστὶν 
οργνθ, “πό  υ/ὔηθςἙ οξ οᾶ Ἀβτθαίος 8, ἍἈθοβιβθ ᾖ{Πί8 18 

ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ, "ἣν" µεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ.υἱοῦ. αὐτοῦ. 
πο Ἅᾖτνηθςς οξ ἀοᾶ πΠΙοἩ Ἡο πας η] ὑπρβςϱᾶ σοποετμῖπρ Ἠ18 Θομ. 

10 ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν µαρτυρίαν Ὁ ἐν 
Ἠο ὑπαῦ ἍᾖὮῬθιίετο οπ ἴπο ΌοἩ οἳ ἄοάᾶ Ἠαὰ8β {πο ος] 1η 

εἑαυτῷ"' ὁ μὴ.πιστεύων ἀτῷ θεῷ! ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν, 
Ἠήπηβο]{; ο ὑππῦ Ῥε]ετες ποῦ αοά “Α δ]ατ Ἅ1Ἠπβ3πιβᾶθ Πίπι, 

ὅτι οὐ.πεπίστευκεν εἰς τὴν µαρτυρίαν, ἣν μεμαρτύρηκεν ὁ 
Ῥεσβαςδθ Τρ Ἠα5 ποῦ Ῥε]]οτεά Ἱπ ᾖΤἴπθ πληθ Ἅπ]ηίοι -Ἠμ5 ὀυπθςςθᾶ 

θεὸς περὶ τοῦ.υἱοῦ αὐτοῦ. 11 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία 
αᾳοἆ οοπορεπίπς 145 80Η. Απά Ἅᾖἴλίς 18 πο ννπος», 
ε/ μυ Ῥρι ” « -” ε ΄ σι 9 η « κ η - 

ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ θεός' καὶ αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ 
ἴΠαῦ 149 εἴοτηπ]  Ἴρανο 35το”π5 αᾳοᾶά; απᾶ ἍΠπῖβ 1496 3π 

υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. 12 ὁ ἔχων τὸν υἱόν, ἔχει τὴν ζωήν ὁ 
.ροᾳ 3818 1.15: Ἡθ ἴΠαῦ Ἠπ5 {1Πθ ο, Ἠβ8 ν 119: Το {μας 

μὴ.ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, τὴν ζωὴν οὖκ.ἔχει, 
Ἠββ ποῦ πο ΡΟ οἳ ἀοᾶ, 1149 Ἠ45 ποῦ, 

19 Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα 
Τῃενο ὑπίηπσς Ἰ πτοῖ ογοι ἍἩἨΠΠΟ Ῥε]ῖεγο οἳ ἴπθ ἨβΏιθ 

τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ,' ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἴἔχετε αἰώνιον;! ἕκαὶ 
οξ {πο Φοη οἱ ἀοᾶ, ἴπαῦ γθπιαΥ ΚποῖΥ ὑπθὺ "ο 179 Ἠπτο 3εὔετπα], απ 

ἵνα πιστεύητεϊ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 14 καὶ αὕτη 
1Παῦ Τε πιαΥ ΒεΙΙΕΥθ ΟΠ {Πο ἨβΠΙΘ ΟΕ {Πθ 8ος οἳ ἀοᾶ. Απᾶ 1πίβ 

ἐστὶν ἡ παῤῥησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, Ἀῦτι ἐάν τι 
18 Ίππο ΛῬοἱάπεδβ ΤΠΙΟἩ π/ὸ πατε ὑοπατάς ἍἨίπι, Ὅπαῦ ΙΕ απγίπῖης 

αἰτώμεθα κατὰ κτὺ.-θέλημα.αὐτοῦ, ἀκούει ἡμῶν' 156 καὶ 
38 ΠΙΑΥ αδΙξ αοσογάϊπς {ο Ὠϊ5 1, Ὦο Ἠθαγ8 18, Απᾶ 

1ἐὰν' οἴδαμεν ὅτι ἀκούει ἡμῶν, ὃ.Κἂνὶ αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι 
1 πγθ Ίεποιν πας Ἡθ Ἠθατα τς, ὙΠββδουτες τν 11 Ἀδὶς, πε ποπ ἴπας 

ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ «τήκαμεν 'παρἸ αὐτοῦ. 
π/θ Ἠὰγθ Πο Ἁτοφιθςί8 ὙἩλίοἃ Ὑθ Παγθ αθκεᾶ ἔτοπι ἍἈἨϊπι, 

16 Ἐάν τι ἍᾖῄἈῖδφὶ τὸν.ἀδελφὸν.αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα 
1 ἆ3πΠγοπο 5ποι]ὰ 56Θ Ἠϊ8 Ὀτοίπες ςἰππίηπσ 

ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, 
α 51η που το ἀεπίἩ, ο 5Ώα]] αδ]ς, αλλά Ἡθ 5Ώς]] ϱρἶτο Ἠῖπι μεθ 

» --ὃ ΤττΑΥ. 

υεΏ8ε 8 αΙΤΊΤΤΑΥΓ. 
υἱῷ πο ΒΟΥ 1. 
ἔχετε ϱ. 
Ἀ ὅτι ἂν πἨΒΙΘΕΥΕΥ 1. 

8 ὅτι ἴΏαῦ ΙΤΤτΑ ΥΓ. ε λαο 
9--- τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ ΟΠΤΊΣΑΥ’. 

Ε οἱ πιστεύοντες [Υε] Ὀε]ίθνεσ5 αΙΩΝ , τοῖς πιστεύουσιν ἴο [γοι] πο Ῥε]ίθυο Ετιὰ. 

 -- ἐν ὈΥ ΙΤΤτΑΥΥ. ---.ἐν τῷ οὐρανῷ. . .. τῇ γῇ 
υ -Ε τοῦ θεοῦ ος ἄοᾶτ, 5 αὐτῷ Ὠῖτα ἨητΑ. τῷ 

Γαἰώνιον 

α ἀλλὰ Ἱτ 

1ᾶν υ. κ εὰν Τ. 1 ἀπ᾿ Τ1τ. πι ειδῇ 1, 



Ἱτ ὐὀὐ0ΠΝ, 

τοῖ ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θάνατον. ἔστιν ἁμαρτία 
{οχ ἴποςο ἐ]ιπῦ στη ποῦ «ο ἀθβίἩ, Έπετο {8 ΑΡ 

πρὸς θάνατον’ οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ' 
το ἀεβία; ποῦ σοΜοθχΜΙΠΡ Ἅλαῦ 4ο 1 5αγ Ἰλαῦ ηο Εποι]ά Ῥεβεθο], 

17 πᾶσα ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς 
Έτευγ ππτὶρηίοοαβηςςς πδίπ "19. απᾶ ἴπετοῖ αβίη ποῦ ἸΤο 

θάνατον. 18 οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ θεοῦ 
άομίἩ. Ίο Ίκπουν ὑμπῦ “4πγοπο 31Ἠαὐ ας 3ν6οπ Ῥοροῦίοπ Τοξ Σ6οά 

(151, ενόγο6) 

οὐχ ἁμαρτάνει' "ἀλλ" ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ δέαυ- 
αποῦ κ]σβ, ας ο ὑπαῦ Ίνας Ὀοροίίεα οἳ 4οᾶ Ίθερβ Ἠίτη- 

τόν,ὶ καὶ ὁ πονηρὺς οὐχ-ἅπτεται αὐτοῦ. 19 οἴδαμεν ὅτι 
β6]8, Αμᾶ {πθ πτη]οκεά {Γοιις] ἆοο ποῦ ἴομοα ἍἡἨΠίπι, Ὑ[ο Ἐπον {ποῦ 

κεῖται. 
1168, 

ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ 
οἳ ά4οά ᾗὝἽθπτα, απᾶ πο Ἀγγοχ]ά Ἀπγποίε η πο ὭἨτν]οκοὰ [οπθ] 

90 Ροΐδαμεν δὲῖ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν 
Απάαὰ πε μοπ {λπαῖ ἴπε οι οξ ἄοᾶ 15 60116, Ααπᾶά Ἠβββρίτει Ἅτβ 

διάνοιαν ἵνα Ἁγινώσκωμενὶ τὸν ἀληθινόν' καί ἔσμεν 
8π απαετδίαπαΙπρ ἐλαῦ ποπαϊρηῦ ποπ Ἠῑπι ἐπαί [19] Ἴχαθ απᾶ ᾖὙτθ ΑΓθΘ 

ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἔν τῷ-υϊῷ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ χριστῷ. οὗτός 
1π μη (παῦ 15] χο, 1η. 118 Βου Ίθει Οπεςί, ο 
.) ς » 9 μ ν 1, « ή 4 , 

ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεός, καὶ τὴ! ζωή αἰώνιοο. 
18. ᾖΤπθ Ἅἴτγιαθ οά, απᾶ 149 οεἴθτπα]. 

21 Τεκνία, φυλάξατε Σἑαυτοὺς' ἀπὸ τῶν εἰδώλων. μήν." 
14119 οἩ]]άτοπ, χαερ Ψοιχςθ]γος ἔτοπα 14918. ΑΠΠΕΗ, 

Υ]ωάννου ἐπιστολὴ καθολικἠ πρώτη.!ὶ 
308 57οιῦ «ερίβυ]θ Ἔροπεται  ᾖλΗτβῦ, 

617 
βἶπ ποῦ ππίο ἀδαίμ, 
Τπεχο 8 α εἶπ απίο 
ἀοβίἩ: Ἰ ἄο ποῦ ΒιιΥ 
τπαῦ Ἡθ Ώα]] ΡΓΑΥ {ος 
1, 17 ΑΗ απτίρηί-- 
ΘΟΙΒΏΘΡΒΒ 18 ρἶῃ: απ 
Ἴλεχο 1 Αα Απ ποῦ 
ππίο ἀθαίῃ, 18 9 
Έπουν ἑλαῦ π]οβοργος 
18 Ῥοση οξ ἄοά βΙωποῦα 
ποῦ; Ῥα{ Ἠο ἴμηῦ 15 Ῥε- 
Ροΐτοη οξ ἄοᾖ Ἱκορροία 
Ἠάτηρε]ά, απᾶ επαῖ πῖο- 
χοᾶ οπο {οισμοια Ἠἶπα 
ποῦ, 19 Απαᾶ νο ΚΠΟΊ 
αΠαῦ Ὑθ ατο οἳ ἄόὰ 
Απᾶ ἴμο πλο]ο πγοσ]ᾶ, 
ἨοίἩ Ίπ πΙοΚθᾶποΒΒ,! 
20 Απᾶ νο Κπον ἴμαῦ 
λε Ρον οἱ ἄοά 15 σοπαθ, 
Απά ἨβίἩ ρίτεηπ 18 9η 
ἈπάετείαπάΙπΕ, Όλος 
πε Ώ]αγ Κπουν Εῖπα [πλ 
18 ἴτας, απᾶ γγο β1θ 1 
Ἠ]πα ηπὺ 19 ἔγπο, 6υετὰ 
1π Ἠ]8 Βου ᾳοβις Ομτ]ςἱ, 
ΤΠΙΕ 18 ἴπο τπο οά, 
Επᾶ οἰθιτία] Ἠ{9, 

21 Τ001θ οΠπ]]άχοα, 
Ἱεερ γοιχβε]γος ἔτοτα 
14918, Απιθη., 

εΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ." 
ΞΕΡΙΘΤΙ/Ε 40Ε “Ι0ΟΗΝ 1ΘΕΟΟΝΡ. 

Ὁ πρεσβύτερος Ῥέκλεκτῃ, «κυρίᾳὶ καὶ τοῖς τέκνοις.αὐτῆς, 
πο εἰάετ Μο [{Πε] ο]εοῦ Ἰαᾶν απᾶ πος οπΙ]άτεπ, 

εἰ ” Δ . ) ευ ΄ Δ » ) , 2 4 νη 

οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ µόνος, ἀλλὰ καὶ 
πποτα Τ 1ο Ἅᾖπ ΊταϊηΏ,  απᾶ που οΠ1, Ῥαῦ ἍαἉ]εο 

/ ε 1) ΄ ἃ ) ΄ 3 μα 2 ΄ 

πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, 2 διὰ τὴν ἁλή- 
αᾗ ΊἨο5ο πἩο Ἠβτε Ἐποππ Ἅᾖ1ῃπθ τταίἩ, ΣΟΥ 8ακο οἳ 1πο 

θειαν τὴν µένουσαγ ἐν ἡμῖν, καὶ μεθ’ ἡμῶν ἔσται εἰς-τὸν.αἰῶνα” 
ΊχατΏ ση] αδρῖάες Ίπ τς, απᾶ παν τπ8β επα]] ο ΣΟΣ ΕΥεΤ. 

Ὁ ἔσται μεθ ἁἡμῶν! χάρις, ἔλεος, εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρὸς 
ἌςΏα]15309 Ια δαν ρταςϐ, ἸπΘΤΟΥ, Ῥεασε, τοπ Αοᾶ [πο] Ἐπίπες, 

καὶ παρὰ «κυρίουὶ Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν 
Απᾶ ἍΊτοπῃ Γ1ηἩθ] ἍΤιοτᾶ ὦθρας Ἅ«ΟἨΠτβ, πο Ῥοηπ οξίπθ Ἐαίμες, Ίπ 

ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 
ὑταίἩ  απᾶ ᾖἸοτο, 

4 ᾿Ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν.τέκνων.σου περιπα- 
1 τε]ο]ορᾶ εκορεάΊηρ]γ υπαῦ Τ Ώατο Εοαπᾶ οΕ πἩν οπα]άτει πο]κ- 

τοῦντας ἔν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ 
1πρ πι ἈπαίἩ, 88 οοπηπηαπαπηοπῦ ἍᾗὙο τοοθιτεᾶ ἍΊτοπι Ἅᾖ1ἴπθ 

ΤΗΕ εἰάεγ ππίο ἴμο 
εἷεοῦ Ἰπᾶγσ απᾶ Ίεχ 
οἩι]άτεν, ποσα 1 1ουθ 
1π Ίλο ΓχαδΗ : απᾶ ποῦ 
1 οπ]γ, Όαί αἱκο αἲ1 
"Πεν {λαῦ Ὠλτο Κποσνα. 
ἆμο ἔτπίη; 2 Ίογ ἴμθ 
Ἐτι τς 8.κθ, τυ]]οὮ 
ἀνγε]]εί]ι ἵπ ας, απᾶ 
ΒΊΏπ]] Ὃε ππΙ Ἡ ας Τος 
6Υεγ, ὃ ἄχαςσο Ὀ6 Πτα 
γοι, πἹΘΤΟΣ, αλά Ρθ8σ8, 
ΣΤΟΠ ἄοά ἴΠε Εαΐπες, 
Αχιᾶ Έτοπα ἴΠε Τιοτᾶ ο- 
5υ5 ΟΗητῖ5!, με Βοη οἳ 
Ίποθ Ἐλίλας, ἵα ἵταῦα, 
βωιά 1ογθ. 

4 1 το]ο]ορᾶ ρτεπ{] 
απαῦ 1 οαιπᾷ οἳ {Ἡ 
οπ1]άγειι πα] κίης ἴπ' 
ΈταῖἩ, 88 Υθ Ἠινθ το 
οεἶτεᾶ α οοπιπιαπ- 
παθηῖ ΕΓΟΠΗ 19 ΕΗΙΠΟΓ. 

Ῥ καὶ οἴδαμεν 61.. 
ἕ-- ἁμήν αι ΏΤτΑΥΓ. 

5 ἀλλὰ ττ. ο αὐτόν ΏΊπη ΤΊτΑ. 
τ--- ῇ ἨΤΤτΤΑ. 5 ἑαυτὰ ΤΤ15. 
τρ ορ ὦ 
Ἰωάνου α Ττ; Ἰωάννου α Α. 

 γινώσκομεν Ίππο Ίςπον ΤΊΓΑ. 
ν ---ἴμε δμὐεεγρίίοη εαωτν;» 

5 -- τοῦ ἀποστόλου ἴπο αροβίε Β» -ί καθολικη σοπετα] Ἑ; Ἰωάννου β΄ ΙΤΑΥ; Ἰωάνου 
ἐπιστολὴ β’ Ί. 
ο Κυρία Οντία (τεαᾶίπρ ἰ]ε ωογᾷ αξ ἆ ὮΤοΡΕΤΥτιαπιε) ομΆ. 
ρίου 1 ΊτΑΥΥ., 

Ὁ δίερΊεΊπς Ῥιΐς α οαριἰαὶ Ἐ, τεαάΐπα ἴ]ε ωοτὰ αδ α ϱτορεῦ πιαλε, 
-4 ὑμῶν γοι ΕΑΗΝ, 9 --- κυ« 



διδ 

6 Απά ποῖ 1 ὉοβοσςἩ 
ἴποο, Ἰπάγσ, ποῦ αν 
ὑποιιρἩ Ι ντοῖε α εν 
σοπιππμπάπιοας ππῖο 
ἴπαε, Ὀιαῦ ἐλιαξ τν λ]οῖι 
γε Πα Ετοιὰ ἔλε Ῥο- 
εἰπηῖης, ἐλαῦ Ίνα Ίοτο 
0ΠΏθ αποῖμος, 6 Απᾶ 
Ομῖς ἶ8 1οτο, (παῦ να 
πνα]]ς αξίος Ἠϊν σοπι- 
πηλπᾶιηθιίς. ΤΠΗϊς 1Β 
πο οοπηηπάπιεηό, 
Τπαῦ, 4» σε ἨἈατο Ἱοργά 
Άχοια {πο Ῥερϊπηϊμρ, 

ο αἴου]ᾶ τνα]]ς ἵπ 15, 
Έογ 11πΠγ ἀεοείτοσβ 

Ώχο οπἰεγεά 1πῖο ἰπο 
πποχ]ᾶ, Ἱνηο οοη{ε5β 
πιοῦ ἰπαί Πεεας ΟἨτίςέ 
ἵς οοπιθ 1π 119 Βεβῃ. 
ΤΗΙβ ἶᾳ α ἄοσοεϊνας βπᾶ 
ΒΤ απ]ο]ιτῖος, 8 Τους 
{ο γοιχρε]τεθ, {λιαῦ 
Ὢνθ Ἰοβ ποῦ Ίποςρ 
ὑμῆπρς σηΏ]ο] νε Ἠπνθ 
Ἀπτοπρηί, Ῥαΐ6 ἐπαῦ πο 
χεσοῖνε ῃ Έα]] τευνατᾶ. 
9 Ἴιοροεσος {ἰχγαπβ- 
ΕγεδσείἩ, Απᾶ αιάεία 
πιοῦ {π (ηε ἀοοίτίπο οξ 
Ο)ν]5έ, Ἠπίη ποῦ ἀοᾶ. 
Ἠο ἰπαῦ αρ] εἵἩ πι ἴπθ 
ἀοοίτ]ῖπο οἳ ΟἨσ]εέ, Ἡε 
Ἠαϊῃ Ῥοῦπ ἴμο Ἐπίπες 
Ἀπά πο 8ομ. 10 ΤΕ 
ἴπεχε οοίιε ΑΠΥ ππῖο 
ψοα, απᾶά Ὀτίης τοῦ 
τηῖς ἀοοῦτίηπθ. τεξεῖτο 
Ἠΐπι ποῦ Ιπίο {Που 
Ἠουςα, πείἔηθν Ὀἱᾶ Επι 
ἄοᾶ ερεεᾶ: 11 έοχγ Ἡθ 
Όλα Ῥ{ά ἀει]λ Ἠϊπα ᾳοᾶ 
βροθᾶ 18 Ῥατίαθκαχ ΟΕ 
Ἡλα οτί] ἀεεᾷς, 

15 ἩἨπτνίπρ πΙβηΤ 
1π1πρα, 1ο συτγῖο απο 
Ψοιι, 1 πτου]ά τιοῦ1γτίε 
πν]ἰἈ Ῥαρεχς απά Ἰχιίς: 
Ῥαῦ 1 ἴταβῦ Το οοπιθ 
ππῖο οι, απά βρολ]ς 
Έπσθ {0 .ῃσο, {ρα οι 
1ογπιβγ Ῥε Ε]]. 13 Τ19 
ὁλμ1]άτεπ οἳ {ασ ε]εοῦ 
Βἱείας ρτοοῦ ἴπθθ, Α- 
ΊΠΕΗ, 

ΙΩΑΝΝΟΥ 8. . 

πατρός. ὅ καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, Γκυρία,! οὐχ ὡς ἐντολὴν 
Ἐπίλος Απά ποπ 1 ῬεςοσσἩ με, 1βᾶγ, ποῦ 38 ο "οομηημἠωοπῦ 

Εγράφω σοι καινήν,' ἀλλὰ ἣν  λεῖχομεν' ἀπ᾿ ἁρ- 
31 Ἀπνχίτο δίο 5υμερθ Άπενν, Ῥαῦ ὉπΑί γνλ]οἩ γνο Ίνοχυ Πανίπα ἐτοια [με] Ῥερίπ- 

χῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. 6 καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, 
πϊηα, ἴπαί πνο »που]ά 1οτο οπο αποίἩεγ. Απά {πο 5 3 1ονε, 

ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς.ἐντολὰς αὐτοῦ. αὕτη ἱἐστὶν ἡ 
1π86 Ἅννο οποι]ά πνα]]ς ΑοοοχάΊπβίο ΗΒ οοπαπΙΒ4ΠΙΘΗΤΑΒ, ΤΗΙ5 156 Τπθ 

ἐντολή.' Χ καθὼς ἠκούσατε ἀπ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῷ 
σοπιπιλπάπιθΏῦ, ΘΤΕΩ 48 Ψο Ἠοατά Ίτοπα [116] Ῥερίμπίπρ, ἐῑαί Ἱπ ᾗᾖ 

ιά ο ιά Α λλ. .] ΄ 1 μα... | 2 . 

περιπατῆτε 7 Ότι  πολλοὶ πλάνοι Ιεἰσῆηλθον! εἰς τὸν 
Ψε παὶρλυ ν/α]]ς, Ἔεοβιεθ ἍΤΠΑΠΥ  ἀεσείτοτβ επ{οτοᾶ Πίο ἍᾖΤπο 

κόσμον, οἱ μὴ .ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν χριστὸν ἐρχόμενον ἐν 
πποσ]ᾶ, «ΠοβθπΊο κἀο ποῦ σοπ{θ88 σπεςσ8 Ομτ]οέ οοήης ᾗἾἵπ 

σαρκί' οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. 8 βλέπετε 
Βθεα-- ΠΒ 18. πο ἀεοεῖτε απᾶ ἴπι απίλομτί»ῦ, 568 το 

ἑαυτούς, ἵνα μὴ "ἀπολέσωμεὶ ἃ ᾖπεἰργασάμεθα,ὶ ἀλλὰ 
Ψουχτερ]νθεβ, ἴπαῦ ὅποῦ Ἅᾖ1πθ΄ΠΙΑΥ]086 Ὑπας ἰπίπρα πα πτοισΗῦ, τας 

μισθὸν πλήρη Οἀπολάβωμεν.! 9 πᾶς ὁ Ῥπαραβαίνων,! καὶ 
Α ᾿τεπεατά "411 /θ 1ΠΑΥ τεοεῖτο,  Απγοπθ {πο Ἅ“ΙΥΑΠΕΡΥΟΦ6, 5αμᾶ 

(111. ετεχγοπε) 

ἡ µένων ἐν τῷ διδαχῇ τοῦ χριστοῦ, θεὺν οὐκ ἔχει ὁ 
δαυἷὰες Ἰποῦ δΊπ ὕτλο 1οὐρπσμίηρ 1108 73116 Ομχίδ, ἀ15ᾳοᾶ Ιποῦ μας, Ἠοετμαί 

µένων ἐν τῇ διδαχῇ ἀτοῦ χριστοῦ»! οὗτος καὶ τὸν πατέρα 
οΏἱάΘΕ Ἱπ ἴπο Ἰἴθπομίπρ οξίπθ Οπτῖοῦ, 3μῖβ [οπαο] Ῥοῦ]λ ἴπα Ἐαΐπες 

καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 10 εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς, καὶ ταύτην 
ΆἈτχά Ίπο Θοπ Ἠᾳπς, ΤΕ ΑΠΥΟΠΘ ἍΟΟΠΙ68 το σοι, απᾶ ᾖ{Πί5 

τὴν διδαχὴν οὐ.φέρει, μὴ.-λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, 
πεμεβῖηπς ἄοθ» ποῦ υχΙΠΡ, 4ο ποτ τοσθῖτο Ἠϊπι ἍἈπίο [Πο] ἨἩοιςο, 

καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ.λέγετε' 11 ὁ.'γὰρ λέγων! αὐτῷ χαίρει», 
απᾶ Ἠκφιὶ] 3ο ΞΗῖπι 18Υ που; 30χ Ἠε πο 8178 Ἅ{ἴοϊίνι Ην! 

κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. 
Ῥατίακος ῃπ πνοιυκς Ἅᾖ3Πῖς Ξεν]]. 

12 Πολλά ἔχων ὑμῖν γράφει», οὐκ. ἠβουλήθην" διὰ χάρ- 
Μαηγ {πῖπσς Ἠπτίης 31ο "γοι "το Ἀπυτίζε, 1 πιουι]ᾶ ποῦ στα  ῥρ- 

του καὶ µέλανος" Ἰάλλὰ ἐλπίζω" Τελθεϊν! πρὸς ὑμᾶς, καὶ στόµα 
Ῥος απᾶ 1η; ναῦ Ίορθ "ο σοπθ Το οι, απᾶά πιοαῦα 

Ν ΄ - ιῃ « ν πι πρι ασ λ μµ 
πρὸς στόµα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν Ἀφ-πεπληρωμενή. 

το πηοιίἩἉ Ἅ’οβροακ, ἴπαῦ 31ο οασ 1ηΣΥ νο {11 
4 / νὰ 2 -” - ει 

τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆςγέκλεκ- 
άγιο 3ομΙ]άτεῃ. ορ]κύετ 3ο “ππῖπο Σε]εοῦ. 

19 ἀσπάζεταί σε 
Ἰδα]ας 34πεθ 

τῆς.! Σἀμήν.! 
ΆππθΗ, 

Μ’]ωάννου ἐπκστολὴ δευτέρα." 
304 "1ομπ Ξορίκί]ο αβροοπᾶ, 

/ «Κυρία Οντῖα (56ε υεΥ9ε 1) αΙ. 
Ἀ εἴχαμεν ΤΊτ. 

θαν (-θον τΑΝ/) νευῦ {ογύὮ Πττ, 
σοι ΤΤΤΈ. 

ψο υτουρβαῇὸ Ηπτιν’. 
ΗΤΤΓΑΥΓ. 
{ ἐλπίζω γὰρ {ο 1 Ώορε αἲ.. 

 εεηοίθ Ὦ νεγθε]1. ωμένη ἡ απ. 

α--- τοῦ χριστοῦ ΗΤΊΣΑΥ. 

Ε γράφων (ΙΙ ΟΗΡ) σοι καινην ΕΘΑΊΥ; καινην γράφων 
1 ἢ ἐντολή ἐστιν ΕΤΤΙΑΊΝ. κ.ε ἵνα ἴλαῦ τ, 1 ἐξηλ- 

πι ἀπολέσητε Υθ 11.Υ 1956 ΙΤΤτΑΥ. ἃ εἰργάσασθε 
ο ἀπολάβητε Υε ΤΙαΥ τεοσεῖνε ΙΤΊΓΑΥΓ. Ρ προάγων ροε» {ου γγατᾶά 

Σχ λέγων γὰρ 1ΤΊτΑ. . ἐβουλήθην ΙΗΣΤΤΑΥΓ. 
κ ὑμῶν γοῖΣ 1ΤΓΑ. α πεπλῃ- 5 γενέσθαι ΕΤΤΙΑΙΥ. μι 

.--- λε εὐδο)ἐρίοπ ΕαΙΤΥ ---- ἁμήν ΟΗΤΤΤΑΝΓ. 
Ἰωάνου β΄ Τε; Ἰωάννου β΄ Α, 

που οσα 

πο ος. νο 

| | 



ΡΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΤΗ. 
ΜΑΡΙΦΡΠΝ «08 ομν.  ΙΤΗΙΠΟ. 

Ὅ πρεσβύτερος Γαϊῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν 
Τμο ε]άος {ο ἄπἱ18 ἴπθ Ῥο]ογεά, Ὑποα 1 1ο ἡᾖ{π 

ἀληθείᾳ. 
ενατ]α, 

Ὢ ᾿Αγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ 
Βο]ονοά. οοπσογηίησ αἲ] ἐπῖπσα Ι νι ᾖΤποοὸ ἍᾖΤο μΥΟ8ΡΟ απᾶ 

ὑγιαίνειν, καθὼςο εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή. ὃ ἐχάρην. γὰο" 
Ῥο 1 Ποπ], ενώ 48 νΤΟΒΡΟΙ5 Τασ βου1, Έον 1 το]οῖσσά 

λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούγτων σου τῇ 
οχκοσσι1ΗβΙσ, σοιμίαρ Πίπο] Ἀὐταίητοα ππά ὮὈσαγΙΠῃ πο» οἳ ΤΗΥ 

ἀληθείᾳ, κἀθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς. 4 µειζοτέραν τού- 
υγατα, ΟΤΕΝ 35 ἴποι 1η ναι ππι]]κοδί, 5 γοιῇοΓ σιπαπ. 

των οὐκ.ἔχω Χχαράν, ἵνα ἀκούω τὰ.ἐμὰ τέκνα ἐν ἃ 
Ἴμμοςο δυΠίπσς 1Ι”παπο που 3195, ἵἴπαῦ Τ που] Ἠουχ οἳ πα ομί]άτοα Ίπ 

ἀληθείᾳ περιπατοῦντα. ὃ ᾿Αγαπητε, πιστὺν ποιεῖ ὃ.ἐὰν 
ἑτυτη. σνυ]]κίηρ. Ῥο]οτεᾶ, ΣιπυμΕαΙ]1γ ποια ἀοεβδῦ πἈβίθτες 

εν σσ] ἵ'' -οὖς ἀδθελοοὴ ο προ ο ἐργάσῃ εἰς τοὺς ἀδελφοὺς και "εις τους 
ἴποι πιαγοαδύ Παπο πντουςσΏίῦ ᾖοινατᾶς ᾖτἴπο Ῥτοί γε. απᾶ (ουνατᾶβ 

ξένους, 6 οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιο ἐκ- 
ΒΙΓΑΊΦΟΥΕ, (Πο τὴ οἳ ἴπγ Ἴοτθ Ῥθέοτο [1πΠ9] αδ- 

κλησίας οὓς καλῶς ποιῆσεις ῃπροπεµψας ἀξίως τοῦ θεοῦ" 
5υπιὺ]σ) πνλουὰ "ππθ]Ι 5ίποι Τπν]υ 54ο 1βαξεῖισ "Εογινητὰ "ποτυα]σ “οξ-οά; 

7 ὑπὲρ.γὰρ τοῦ ὀνόματοςξ Ἀἐξῆλθον! μηδὲν λαμβάνοντες 
105, 1ος ἴπε ὨΒΠΙΟ 1Πογ πεπῖ οτί, “ποῦμίπς αιαλεῖπρ 

ἀπὸ τῶν Ἰἐθνῶν.ὶ ϐ8 ἡμεῖς οὖν ὀφείλομεν Κάπολαμβάνεινϊ 
Έτοιαι ἍᾖΤ]θ ἨΠδΙΙΟΙΒ, πο {ἵμογδίοτθ οαρπὺ το τοοεῖτθ 

) ΄ / Ν ’ .ν ) ΄ ” 

τοὺς τοιούτους, ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ. 9 Ἔ- 
5αςἩ, νπαῦ Εε11ούΥ-ΥΓΟΣΊΚΟΥ5 νγθ 11αΥ Ὀθ ΥΠ {πο ἍΌταιῃ. 1 

πῃ ] -- 3 λ ’ : Ιλλ᾽ « λ / » - 

γοα α τῇ ΕΚΚ. ησιᾳ α σ ά οπρώτευων αυτων 

πντοῦθ ο [μθ, απδοπιδ]γ: ὃῬαῦ ἍἜππο "ἼογεῬ 5ο 109 5βτοῦ Ίππιοης "ἔποπα 

Ἀ λιοτρεφὴς! οὐκ.ἐπιδέχεται ἡμᾶς. 10 διὰ : τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, 
1ΡΙοτχυρµες, ταοθίγου ποῦ Ἡδ. Ομ ποσοαηῇῦ ο ἴπῖ8, 16 Τοοπης, 

ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα ἃ παιε, λόγοις 
πΥΟΓ]Κ ]ιίοἩ Ἠο ἀοθς, γΙτα "γογᾶς 

πονπουῖς φλυαρῶν ἡμᾶς' καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις, 
αρτιι τῬταῦίης ασαϊποῦ 8: Αμᾶ ποῦ βη]5βυἆ πια ἍᾖΊπαςε, 

»” ) μ » ’ 3 . / Ν 3 ’ 

οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφούς, καὶ τοὺς ᾖβουλομέ- 
ποίῦ]ιθυ Ἠἱπιβο]ξ  τθοείνοΒ Ἴηπο Ὁχθίβτεαπ, απᾶ Ίποςο πἩο πιοι]ᾶ 

9 -- ΄ / ” 

νους κωλύει, καὶ Οέκὶ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 11 Άγα- 
πο ΕοτΏίάςβ, απᾶ Έτοπι ᾖπθ Ἅαβδδεπιρ]γ οπδί» [Γιπεπα] οἈῦ., Ῥε- 

πητέ, μὴ.-μιμοῦ τὸ κακόν, ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὁ 
Ἰοτοί, ἄο ποῦ Ἱπιϊλίο {ππί πΥπῖοἩ [15] οτ!], Ῥαῦ νλαῦ [5] ροοᾶ. Ἠο πας 

ἀγαθοποιῶν, ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ9δὲ' κακοποιῶν οὐχ ἑώ- 
ἀοθς ροοά, οἙ ᾳοᾶ 18 Ῥαΐ πο ὑμας  ἆοες εν{] 3ποῦ 'Π88 

ρακεν τὺνθεόν. 139 Δημητρίῳ µεμαορτύρηται ὑπὸ πάντων, καὶ 
86η. αοά. Το Βουπιθυγία» ΤΙΓΠΘΘΒ ἰ6 Ώοίμο Ὦγ 8], απά 

1 πΙ]] Ὀσίης Το τοπιόπχΏταποθ οἳ Ἠϊπα ἴπο 

Ὁ --- τοῦ ἀποστόλου πο αμοβΏ]θ ἩἘ; -- καθολική 56θηθταὶ Β»; Ἰωάννου γ΄ 
ἐπιστολὴ γ΄ Ττ. ο--- γὰρ [η]. ἆ «Ε τῇ ἴπο ΕΤΤΤΑΥ. 
{ τοῦτο ἴ]ιαῦ 1 ΤτΑΤΓ. Ξ -- αὐτοῦ (γεαᾶ Ἠὶ5 Π41Ωε) Ε.. 
(τεσάᾷ Όλλούθ οΓ ἴπθ ΠαὔΙοηβΒ) ΠΠΤΙΑΥ. 
Βοπιεπ/ μα ΗτΊτΑΥ’, πι Διοτρέφης ΤΑ. 8. ἐκ (γεαὰ [το ]) τ. 

ΤΗΗ εἰάογ απίο {πα 
ψγθ]]μῬθ]ογοά Απῖιμς, 
οι 1 1οτθ ἵω 1{1θ 
τταία, 

2 Ῥο]οτοᾶ, Τ πςα ἃ- 
Ῥοτο αἱ] (πϊπρο ἰμαῦ 
Ίλοα ππαγοςί Ῥγοβρος 
απ Ῥο ἵπ Ἠσπ]έΠ, οτε. 
ας ἔ]ισ 5οιι] ῬγοδροτοίἩ. 
ὃ Ῥον 1 το]οἱσθᾷ στεαῖ, 
1. ἸνΏσπ λα Ὀτοί]μτεῃ. 
οΆπΙο Απιὶ {αν]βοᾶ οξ 
πο χα ἐμαῦ 15 ἵπ 
ΊἨνα, 61ο6π αν ἴποα 
πγιι]]κκοβῦ 1Π πο τη, 
4 1 Ἠπτο πο Ρρτεπῖος 
197 ἵπαη {ο Ἠθατ ΤἨπ6 
ΏΙΥ οΠἰ]άτοι τνα]]ς ἵτπ 
Όταϊῃ. ὃ Βε]οσεᾶ, ἴποα 
ἆοορου Σαμ έτ]]1γ τνΠκῦ- 
Βοαοπεγ ἴποι ἀοθθῦ ο 
ὕπο ὈτείητχαἨ, Απᾶ το 
ΒίγπηΡοΓ8: 6 πΠῖοπ 
Ἠαγο Ὀογπο π]ίποςς οξ 
ΤΗΥ. οπατ1{γ Ῥοξοτο ἴπθ 
οπτο]. : ὙἨοπα 18 ἴπου. 
Ότίησ {οτυγ,ιγᾷ οἩ ὑποῖτ 
1οιιγπαεγ πΕί6Γ 8 ρος1γ 
5οε8, ἴποα Βἰα]ῦ; ἆο 
πνο]]: 7 Ῥθεααδο [λαῦ 
Σο: Πῖ5 ΏΠαπις)5 8.]κθ 
"Πεγ ποηπύ ΜοτίἩ, τα]ς- 
Ίπσ ποϊηίπρ οἳξ 1πθ 
επΠ{Ι]65, 8 Ίο {πΠογο- 
ᾶοτο ομρβΏΏῦ {ο τεσθίτθ 
Β4οἩ, ὑΠαῦ νο παϊὶσηΏυ 
Ῥο {ε]]οπ/Ἡπο]ροτς ἴο 
ἴπο ἐτπία, 9 1 ᾖτοῖο 
ἹἈπίο πο οΏιτοὰ: Όιαί 
Ῥ]οίτορβος, Μο Ίοτ- 
ϱεἵἩ ᾖἵο Ίατο Ἅ1πθ 
ΡΤΕΘΠΙΙΠΘΠΟΘ ΑΠΠΟΠΡ 
"Ποτα. χοσθ]γθίἩ ας ποῦ, 
10 ἸΨμεχείοτο, 1ε 
σο1Π6, 1 νϊ]] τεπιεηιὈος 
Ἠἱ5 ἀθθᾷς ιν ΠΙοΒ Ἡθ ἄο- 
ϱῦα, Ῥταῦιπς αραϊπςῦ 
πβ µπία πιω]ο]οαΒ 
πνογᾷβ: απ ηοῦ οοη- 
Ὅεπῦ Ἰποτανγ](π, Ὥπθὶ» 
Έποχ ἀοἳη Ἡε ΠΙπαδθἰΕ 
χεσοῖγθ ἴπο Ὀχείμτομ, 
Άπᾶ Τοτυιάᾶσυλι τΏοπα 
λα σνοι]ᾶ, ιπᾶ οροῦ- 
εἴπ {λεπι ους οξ ἴπθ 
οἈωτο], 1 Βο]οτεᾶ, 
ῶο]]ουν ποῦ ἐπαῦ πΠΏῖσπ 
18 ον!!, Ῥαΐῦ ἐπαῦ ΥνηῖσἩ 
19 σοοᾶ. Ἡο {παί ἀοεία 
Ροοὰ 19 οἱ ἄοά: δις 
Ἠο {Παῦ ἁοοίλ εν]] Παῦα 
ποῦ 86ΕΠ οά. 12 Ῥο- 
ΙΠΘΟΓΙΙ5 ἩἨπίῃ ροοά 
χθροτῦύ οἳ αἲἱ πιῦ, 

ΙΤΑΝ; ᾿Ἰωάνου 
5 ἐργάζῃ ἴποι πποτ]κκοςί τ,. 

ἃ ἐξῆλθαν υτττ. : 
κ ὑπολαμβάνειν ἴο 5αδί8ΙΏ ΙΤτΑΥΓ. 

1 εθνικῶν 
. τι 

ο--- δὲ Ὀιῦ αμτΈτΑΥγι 



ο20 
Ἀπὰ οἱ {πο ἐπαίῃ Ἱῖ- 
εο]{: σεα, απᾶ π/ο αἶνο 
Ὅοαχ τοσοτᾷ; απἀ 7ο 
Ἐποι ὑπαῦ ους χοουχὰ 
15 χμ, 

131 Παᾶπααπγ ἐπῖπσα 
{ο πτῖίο, Ῥαί 1 τν] 
ποῦ νἰλ Ἰη]ς φπᾶ ροι 
φγῖζο ιπίο Ίησο: 14 Όας 
1 ίτα-ξ 1 εἨα]] εοτί]γ 
Β9ε {ησα. απά ντο 5μα]] 
Ββροα]ς {βοθ ἴο 3ᾳ66. 
Ῥομςε δε ῖο Πορ, Οι 
Σγίοπὰς βα]αίο ᾖΊπευ, 
ἄτοεί {πο Στίθπάς νγ 
1818 

10ΟΥΔΑΣ, 

ρὺπ”ὶ αὐτῆς τῆς ἀληθείας' καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ 
υλὰ 31τοεὶξε πο ΞυταίἩ: απᾶ  ἨὙπθ αἱδο ἍΆῬθαχ πΙμοςς, απᾶ 

αοἴδατε' ὅτι ἡ.μαρτυρία.ἡμῶν ἀληθής ἐστιν. 
γο που {πα ουσ γίποςς Ἄμτιρ 115, 

19 Πολλὰ εἶχον 'γράφειν,! ἀλλ᾽ οὐ.θέλω διὰ µέλανος καὶ 
Μαπγ ἴΠ]μσβ 1λμά ᾖτοπχο, Όας Ιπί]]που πα ᾖἵκ απᾶ 

καλάμου σοι γράψαιὶ 14 ἐλπίζω.δὲ εὐθέως Ιδεῖν σε, 
φρεᾳα  ᾖ39ο”0Ἴσο Τἱο Ἀντῖίθ: Ῥαῦ 1 πορο ἹπαιπιεζΙατεΙσ το5σθ (παρ, 

καὶ στόµα πρὸς στόµα λαλήσομεν. 16 Ἑἰρήνη σοι. ἀσπά- 
Απᾶ ποσα το πηοπίΏη πο βἱια]] 8ρολ]ς, ῬεμοῬ Το {μορ, 3Α-ἱ 

ζονταί σε οἱ Φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ’ ὄνομα. 
1μΐθ Α{μερθ 109 ΖΕσιοπᾶς.  Βα]μῇῦθ Ίπθ ἍἈἀτίοπᾶς Ὦ ἍἨππρ, 

Υ]ωάννον ἐπιστολὴ καθολικἠἡ τρίτη.ὶ 
“0Ε:3οπ3π Ἅῥδερίδε]ο Ἄρεποται κ, 

ΣΏΠΙΣΤΟΛΔΗ ΤΟΥ Ι0ΟΥΔΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ.' 

ΌΡΕ, ἴπο εεγταπῦ ος 
πεεας ΟΠε]5έ, απᾶ Ὀχο- 
1Πεσοξ ζαπιος, 6ο ἴπεπι 
{λαῦ ατο ππποϊ]βθά Ὦγ 
αοᾶ ἴπο Ἐαίβοας, απά 
Ῥχοπεγγεᾶ Ἱπ οὅθδις 
Οπτῖςς, απά οπ]]εᾶ : 
2 Μετογ ππίοσοι, απά 
ῬθμοῬ, απᾶ Ἴοπε, 6 
παυ]ἡρηεᾶ, 

3 Ἔε]οτσεῦ, ππεηπ 1 
Ραγο αἱ] ἀϊ]]ρεποο Το 
ντὶςν αη{ο γοι οξ ἴπθ 
6ΟΠΙΠΙΟΠ βθ]ναίῖομ, ἵσ 
π/η5 πεθᾶ Ε] ος Ώλθ ἴο 
πντίέο ππίο γοιι, απά 
εκποτύ {οι ἴπαῦ το 
Εποι]ᾷ εατπος{]γ σοιι- 
Μεπά ἔοτ "πε {Σαἰϊπ 
ππΏ]ο] πας οπορ ἀε]ϊτ- 
οτθᾶ ππίο ἴπο 5α]ϊπίς. 
4 Έοτ ἴἨεστθ απο σε- 
{βῖη ππεη οτθρύ ἵπ αα- 
ΤΝΒΓΘ8, Ἄ Πο Ἱετθ Ὦε- 
ᾷοτο οἱ οἷά οτάπϊπεάἁ 
{ο ἰπῖς οοπάρπαιπα/ΊοἩ, 
ππροά]ν πιεΏ, ὑιγηῖπς 
1πΠ6 ρτὰσε οἳ ουχ ἄοά 
ἀπιο ᾖἹἸαδοϊνίομσπεςς, 
απ ἀεπγῖηπς ἵπε οπ]γ 
Τιοτᾶ οᾶ, απ ους 
1,οτᾶ ᾳοξας Οητῖςῦ, 

5 1 τν] ἴπετοξοτθ 
δ. γοι ἵπ τεΠΙΕΠΙ- 
Ἰ9Π06, Τἴποιρα Ὑτο 

οποθ Κποειν {Πίς5, Ἠοις 
{παῦ ἴπο Τοτᾶ, Ἠατῖης 
βατεᾶ ἴπο Ῥεορίο ουῦ 
οἱ ἴθ Ἰαηπᾶ οἳ Ἐργτι, 
Α{{ογνναχά ἁἀστιτογοά 
Ίπεπα ἰπαδ ἸῬε]εγοά 

Ρ ὑπὸ τ. 

1 ΤΤΓΑΥΓ. 

{-- ὑμᾶς ΙτΊτΑΙ. 

3ΒΡΙΡΤΤΙΒ 

4 οἶδας ύλοια Ιςπουτθεδῦ ΤΑ. 
5 γράφειν σοι Ὁ. σοι γράφειν ΤΤτΑΥΓ. 
᾿]ωάνου γ΄ Ἐτ; Ἰωάννου ν 

3” -- ἀποστόλου δρωδῦ]ο Ε; Ιούδα ἐπιστολή ΟΙ ΤΤΝ ; Ιούδα ΤΑ. 
ο -- ἡμῶν (νεα 

50Ε "ο0ΡΕ 14ΒΝΕΒΑΤ,, 

Ί0ΥΔΑΣ ᾿Γησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς.δὲ. Ιακώβου, τοῖς 
ας, οἳ ᾳο65α8 σπεῖςῦύ Ῥοπάπια”, οπά Ὀχοίπες οξ ζαπ1θ5, {Το ἴποθ 

ἐν θεῷ πατρὶ ὑἡγιασμένοις! καὶ ᾿Ιησοῦ Ἀοιστῷ τετηρη- 
41η δᾳοἆ [51πο] ἸΕαύπος "ραποῦβεά δαπᾶ 191π Ἰλδεςας 1"Οπχῖςῦ Σκερύ 

µέγοις κλητοῖς" 9 ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη 
αοπμεᾶ [2οπεδ]. 

πληθυνθείη. 
Ὦο πια]1ρ]Ιεᾶ, 

9 ᾿Αγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούµενος γράφειν ὑμῖν 
Ἠε]οτοᾶ, 2α]1 54 Πΐσεπορ αμεῖ]ησ το σντ]ζθ 1ο 7οα 

περὶ τῆς κοινῆς Ὁ σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὑμῖν, 
σοπορεγπἰπᾳ ἴ]θ οΟΠΙΙΠΟΠ. 5α]νατίοΏ, πεοθεῖ ΤΙ αᾶᾷ -ἵἴο υχῖθ ἴοτοα, 

ΜΠετού Ίἴογοι απᾶ 68ο, απᾶ  Ἰ1οτὸ 

παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι τῇ ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς 
οκποτθῖης [οι] {ο οοπύσπά οαξπεςῦ]γ Εοσ ἴπο "οποσθ Φᾷ6]1γοτοᾶ  “Ιο5Πθ 

ἁγίοις πίστει. 4 παρεισεδυσαν.γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ 
δαα]ηῖς αΕΙ{Ἠ, Έοτ σαπαθ 1π 5ὐθπ]υαῖ]γσ οργίαῖη. ΠΙθῃ, ΤΠεΥ πἩο 

πάλαι προγεγραμμµένοι εἰς τοῦτο τὸ κρίµα, ἀσεβεῖς 
οἳ οἷᾶ Ἠατο Ώσεπ Ῥοξοτθ πααχ]οᾶ οαῦ ο 118 88ηύεΠσθΘ, Ἱῃβοβ]γ ΓΡ6ΓΒΟΠΒ] 

Ν - ω ε - ἆ ΄ Ί , ε ” ΄ Ν Ν 

τὴν τοῦ.θεοῦ ἡμῶν χάριν! µετατιθεντες εἰς ἄσελγειαν καὶ τὸν 
31ῃο 408 ὅουχσ "ἄοά Ἔταςς αρηαησίηπς Πίο ]Ιοοπ{ϊοα5ΏΘΒΒ βΠᾶ "με 

µόνον δεσπότην «θεὸν' καὶ κύριον. ἡμῶν Ἰησοῦν χριστὸν 
30Π]Υ αΤΠΠΕΙΕΓ--- 5δᾳοᾶ «ππᾶ Ίουχ "Τιοτᾶ ψσες5υ5 αορμτὶςι 

ἀρνούμενοι. 
Σ4οπγΙπΡ. 

ὅ Ὑπομνῆσαι-δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας Τὑμᾶςὶ ἅπαξ 
Ῥιαῦ δραῦ Ὅπ γεπιεπαΏσαπορ "τοι 1 2που]ᾶ, Ἀκπονίππ ΄Τοι οποῬ 

ρ νά Πι ε/ π ε Π ϊ /΄ κ] λ 3 ) -” . η. / ΄ 

τοῦτο, ὅτι "ο' Ἱκυριοςὶ λαὸν εκ ῆς Αἰγύπτου σώ- 
τηϊς, {λαῦ ἴπο 1ιοχᾶ α Ῥεορ]θ οαῦ οξ [116] Ἰαπά οἱ Ἑστρῦ Ππατίπασ 

σας, τὺ.δεύτερον τοὺς μὴ.πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. 6 ἀγ- 
βατεᾶ, ἳὰ πο 5εοο]ιά Ρ]4σθ ἴΠοδο ππο Ῥε]οτοᾶ ποῦ Ἡθ ἀθξιτογεᾶ, 

τγράψαι σοι ἴο Ἱντϊίθ ἔο ὕ]θρ ΤΤτΑΥΥ. 
ἔσε ἰδεῖν ΕΗΤΊτΑΥΥ. ---ἴλε δὰὐδογὶρέϊοτ Εατγ» 

Υ΄ Α. 
5 ἠγαπημένοις Ῥε]ογεᾶ 

ε--- θεὸν ΑΠΤΊΤΑΥΥ. 
1 ]ησοῦς 785115 ΤΑ. 

ο} ΟΟΠΗΠΗΟΏ) ΗΤΤΤΑ. ἆ χάριτα ΙΤΊΤΑΥΓ. 
Ε πάντα 8ἱἱ ἰπῖηπσς ΓπττΑ υγ. ὁ ἃ--ὁ ττιΑ. 



δρ Ε. 
, ᾳ ” 

γέλους τε τοὺς μὴ.τηρήσαντας τὴν.ἑαυτῶν ἀρχήν, ἀλλὰ 
Απροις Λ}ππᾶ Ἠπ]ο Κκερῦ ποῦ {Πεῖς οὗ Ἀτοί-Θἰπίο, ΤῬαῦ 

ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον, εἰς κρίσιν µεγάλης 
166, Τποῖς ονη. ἀπο]]ίηπς, απίο [ζην] αάριιεηῖ οἳ Γἔπ6] ρτοαῦ 

« ” - 1. μα ΄ ΄ ΄ 

ημερας δεσμοῖς ἀῑδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν' 7 ὡς Σόδομα 
ᾱλγ 1π 3Ροπᾶς 1εὔουπβ] Ἰπᾷςθς «ἀβχ]«Π0β8 9 ΊκθορΒ; 38 Βοᾶοπα 

καὶ Τόμµοῤῥα, καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον Ιτού- 
ππᾶ «οπποἵἨΗ, απᾶ ἴλο Ἀπχοιπᾶ 3ἴπεπα «ᾖήοἱβ6Β, Ἰπ]1χο γή 

τοις τρόπονὶ ἐκπορνεύσασαι, καὶ ἀπελθοῦσαι 
3ὔλοτα Άπιπηπος Ἡατίηρ ρίτοι {Ίθιηβε]τοἙ {ο Εογπἰοπ{Ίοι απᾶῶ Ἠπγίπρ Ροπθ 
] - ο) 

ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα, πυρὸς αἰωνίου 
Ἀῑίοτ ἍΠεοδῃ Ἅοὔμασ, αἴθ ποὺ ΞΟχΙἩ 48 ΏηΠ ΧΩΡΙΟ, “οξ «Ἀτο δοΐετπα] 

δίκην ὑπέχουσαι. 8 ὁμοίωςμέντοι καὶ οὗτοι ἔνυπνια- 
[Πιο] ρεπα]ίγ Σαπάετροῖπᾳ. ποῦ Ίπ Ίο ΏΙΒΏΠΘΓ 35ο Ἅᾖ1ἴπθβο ἄτοατα- 

ζόμενοι, σάρκα μὲν µιαίνουσιν, κυριότητα.δὲ ἀθετοῦσιν, 
9Γ8 [3016] “Βοβ 149819, . ΑΠᾶ 3]οχγᾷβΕΙρ αᾳοῦ “αρῖᾶς, 

δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. 9 πὸ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, 
απᾶ ΄ρ]οτίες λβρεπίς οτί] 5οξ, Ἑαΐέ Μἱσμαο]. το ατολαηρε], 

πότε" τῷ διαβόλῳ διακρινόµενος διέλέγετο περὶ τοῦ "Μω- 
πει πἱίη {πο ἀετι] ἀἱπριιάπρ Ίο τεπβοπεᾶ αΏοιῇί ᾖ1ποθ 30Ε 

σέως! σώματος, οὐκ.ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασ- 
3Μο56 ᾖμοᾷγ, ἀἱᾶ ποῦ ἆπχο δα Ίοπαχρο 15ο ρτίπρ ᾽αραληςε[Πϊπχ] δτα]]- 

φημίας, Ράλλ"! εἶπεν, Ἐπιτιμήσαι σοι κύριος. 10 οὗτοι δὲ 
Ἰημ, ταῦ βα1ᾶ, ἛῬευυικο Ἅἴμου [11Π6] "Τιοτᾶ, Ἐπυ ἴπεςο, 

ύσα μὲν οὐκ.οἴδασιν βλασφημοῦσιν' ὅσα. δὲ 
πυπαίθτεχ {Πῖησ8 Τµεγ Έποιν ποῦ Τπεγ βρεβ]ς ετί] ο; Ττῦ πλαζετετ ἴπῖπρβ 

Φυσικῶς, ὡς τὰ ἄλογα ζῶα, ἐπίστανται, ἔν τούτοις 
παύαχα]]σ, - ᾖἴπο Ἱταβοπα] αΠΙΠΙΛΙΑ, Πα6γ απᾶεχβύαπᾶ, Ίπ -Ἴμθεε μῖπρε 

Φθείρονται. 11 οὐαὶ αὐτοῖς' ὅτι τῇ ὑδῷ τοῦ Κάῑν 
ὥμογ οοτταρί ἐπεχησε]τες, Πορ Το ἴΠεπι | Ώ6οβμβθ 1π ΤΗΘ γταγ οἳ Ολΐπ 
[] ΄ Δ . ΄ - Ν -. ’ 

ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, 
1167 πυοπῦ, ͵, πᾶ ὕο Μµθ 6ΙτΟΣ οἱ Ῥα]αατα Εος τουηγατᾶ παβηεᾶ, 

η ρω στ / - ῃ 2 ον τ , ῃ ῃ 
καὶ ᾿τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κορὲ ἀπώλοντο. 132 οὗτοί εἰσιν 1 ἐν 
απά ἵπ ἴπο ραἰπεαγσίηπς ο ἘοταἩ Ῥρεχὶκηοᾶ. ἼἨθ5θ6 Ἅατθ 1η 

ταῖς. ἀγάπαις.ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοιΣ ἀφόβωσς] 
7ος Ίοτε Ξεβςίς ΒΙΏΚΕΗ ΤοσίΚς, {οβδϊπσἰοροίπες [πιίατοα] Σεαχ]εδαῖγ, 

ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες νεφέλαι ἄνυδρο, ὑπὸ ἀνέμων 
31ῃεπηςε]τος αραδθυτίπε; οἷοιᾶς πιίπουὺ τναῦετ, ὮΥ ππΙπᾶβ 

περιφερόμεναι"Ἡ δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθα- 
Ὀεῖηρ οατχ]εᾷ αΏοιῦ, 3ΐ0χ068. αβάΓΙΠΙΗΔ], πιιποιαῦ ἐγαῖδ, Όπνίορ 

΄ 3 ΄ ος / ” ΄ 3 ” 

νόντα ἐκριζωθέντα" 139 κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα 
τοοῖῦθά πρ; 3πναγπθι πιά οξ[ίἈθ]5θει, «οαπαῖηπρ οαῦ 

τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας' ἀστέρες πλανῆται, οἷς ὁ ζόφος τοῦ 
{Πεῖτ ουΏ. ΕΠβΤάΘΒ/; 3ΡἱΛΤΒ αγγαηπάᾶςτΙΏΡ, {ο πποπα {πο ρ]οοπα 

σκότους εἰς. τὸν! αἰῶνα τετήρηται. 14 Ἱπροεφήτευσεν! δὲ καὶ 
οἳ ἄατκπθρβ ΞΟΣ ΕΤΟΣ Ἠα5 Ῥοεπ Κερε, Άπια δρτορμεβδίθά ᾖἸβ]εο 

τούτοις ἕβδομος ἀπὸ ᾿Αδάἀμ ᾿ἘΕνώχ, λέγων, Ἰδοῦ, 
5ῃς 10 19/πεβθ [7ἱπ6] ΠἹεοτεπῦα “ΐτοπι "Αάαβπι, 1ΕποοςἨ, , ΒΗίΠΡ, ἈΒελμο]ᾶ, 

ἦλθεν κύριος ἐν "μυριάσιν ἁγίαις! αὐτοῦ, 16 ποιῆσαι 
5ορ118 [1116] "Ἱιοτᾶ απαϊᾶςι ὀπογτίαᾶς 3Πο]γ αμῖς, δο οχεοι{θ 

κρίσιν κατὰ πάντων, καὶ Σἐξελέγξαι' πάντας τοὺς ἀσεβεῖς 
ἀπάρταεπῦ οραϊηδί 81], Άπᾶ Ὥο σοην]οῦ 91] πο ππροᾶ]γ 

1 τρόπον τούτοις ΤΤΤΑΥ. πι ὅτε ΨΗεΗ 1.. 
ΙΤΤΤΑΝΥ. Ρ ἀλλὰ ἹΤττΑἵ. 
ττ Ρίαςε ἴλε οοπυπια α[ίεΥ συνευ- 
ΟΤΑΝ, 7 ἐπροφήτευσεν Τη, ἍᾗἩ ἁγίαις µυριάσιν ΑΗΤΊΤΑΥΡ, 

ἀεαᾶ; 

π Τότε οὐ ἰπαῦ της 1., 
α -- οἱ (γεαᾷ ἴπο ΒΙΠΏΊΚΘΏ τος]ςϐ) 1ΤΊτΑ. 

5 παραφερόµεναι Ὀεῖηρ οαγτ]εᾷ α]οτιρ α1/ΤΤτΑπν. 
α ἐλέγξαι ΙΤΊΤΑ., 

621 
ποῦ, 6 Απᾶ {πο απρε]π 
πνμ]οἃ Κορί ποῦ ἠλπεῖν 
Ἠτεί οβἰηῖο, Ὀαπέ Ἰ]αοξξ 
τλοῖς ού Ἠαδϊλί]οἩ, 
Ἡθ Ἠπίπ τεεοτγοᾶ ἵπ 
ετοτ]ηθἡῖηρ οπαῖπς ππ- 
4εχ ἄατ]κηπθβς ππίο ἴπθ 
Ππάρπισοηί ο {περτεβί 
4λγ. 7 Ώνεη 48 βοᾷοπα 
Ααπᾶ «οπιοστΠΒ, απᾶ 
11ο οἶθ]θι αροπί {ποπα 
1η Ἠ]εο ΤΑΑΊΠΕΣΥ, ϱἰνίπρ 
ΤΠεπιβθ]τοβ οπος ἴο 
ᾶοτπ]οβ[]οἨ, απά ροῖπᾳ 
ΑΕΐθτ ΕἴΓΑΏΡΟ ΒθβΗ, ΑΘ 
5οὐ {οτίἩ 1ος 8η εχ- 
Απαρ]θ, ϱαοετίης ἴἨθ 
ΥοπρθβηΏσθ οἳ οἴετηα]. 
ᾳχο. 8 Τ,]θυηῖθο 8159 
ἴμεςο Πίπψ ἄτεβταρτβ 
ἀ4εΒ]ε {με ΒαξἩ, ἀθβρῖρθ 
ἁοπαϊπίοἨ, απά βρεα]ς 
ον!] οἳ ἀἱρπ]ή]εβ,9 ες 
ᾖΜ1ομας] ἴπε ατοπαπρε], 
πυΏθπ οοπ{οπᾶίπρ ση 
«μο ἀονῖ] Τε ἀϊεραιεᾶ 
αλουῦ 1Ἡο Ῥοᾶγ οἳ Μο- 
868, ἀαπτεί ποῦ Ὀσίτπρ ᾱ- 
ραϊηςδῦ Ἠϊην α τα]ηρ 
Ἀσοιμςη1ῖοἩ, Ῥαῦ εαίά, 
Τ]πο Τιοχτᾶ τερα]κκο περ, 
10 Βαι {μοξο 5ροαΚ οτἰ]. 
οξ ἴποβο {Πΐπρς ν/λπ]οἩ 
Ίμεγ Ἐπον ποῖῦ: Ῥαῦ 
π]θῦ ἴΠογ Ἐποὶ ης- 
{πτα!γ, ας ὭὈταίθ 
ῶραςίβ, 1Π ἐποςο {πῖπρα 
ΊΗεΥύ οοτταρί {ποτι- 
8ε]τ6β, 11 Ίζοου ππίο 
"λεω | 3ο; 1πεγ Ἠατο 
Ροηπθ Ίπ 11πθ παγ οξ 
απ, απᾶ ΤΑἨ ρτεεᾶ1]γ 
Αΐἴε; πο ϱεΙΣος; ος 
Ἑλ]αασπι 1ος τενατᾶ, 
Απὰ Ῥετὶςηθᾶ ἵπ 1Ἠθ 
ΕΑΙΠΦΑΥΙΗΡ οἳ Όοτο, 
12 Ἔηπεςθ ατθ εροίς 1Π 
ους Μεβςί» οἱ ομθσ]ΐγ, 
πνπθη ἴ]εγ {εαδύ Πα 
σοι, 1εοάϊπρ Ίποπι- 
Βε]τες πν]πους 4εΒΓ: 
ο]οιάς ει αγε νϊἩ- 
οαῦ τναζεσ, οπττ]οᾶ |- 
Ῥοπύ οἳ πηηᾶς; ΊΓθεβ 
π/ηοςο ἔτι] πϊλετεῖἩ, 
ππίποαυ ἀταῖς, 'πίοῬ 
ἀεαᾶ, Ῥ]αοκεᾶ αρ Ὦγ 
1μθ τοοίς; 15 ταρίης 
Ί/Βγος οἱ {Ἡθ 568, Εοβτι- 
1πρ ους ἴλπαίὶ οπσΏ 
ΡΒΗΑΙΙΘ: Ἱπαπάᾶετίηρ 
ΒΙΑΤΗ, ἴο πΠοπι 18 Υθ- 
Βειτεᾶ ἴ]ο Ὦ]ασκπιθθβ 
ο) ἀατ]ηοξς ος ετεν. 
14 Απάὰ Ἐποςσα αἶβο, 
1πθ εετοπίἩ Ίτοπι Α- 
ἆσπι, Ῥτγορβοβιθᾶ οξ 
116Εθ, ΒΑΥΙΩΡ, Βεπο]ᾶ, 
1ο Τιογᾶ οοπαιθίΏ η] 
τθη ἱποαβαπᾶς οἳ ΦΙΗ 
ΒΊΠΊ8, 19 το οχθοιίθ 
ἠπάρταεηυ προηῦ α]] 
Ώπὰ ο οοπτἰποθ ἃ 

ο Μωύσέως 
Σ Τεαί. Ίεο. απἆ 

ἕ --- τον 



622 
{παῦ Απο ππροᾶ]γ α- 
πιους ἴποπ οἳ αἲ] 
ἡμαῖτ απροᾶ]ψ ἀεοᾶς 
πυΏῖοῖ 11ου Ἠαπτο πἩπ- 
Ροᾶ]γ οοπιπα100θᾶ, απᾶ 
οἳ αἲὶ ᾖ{ἐπαῖς Πατᾶ 
Α7Ώ6εσ]ι6Β πνἨ]ο] ππροά- 
1 β{μπθτβ Ίατο Βροκυπ. 
προ ϊπςδὺ Ἠἶτα, 16 Τηεςθ 
ΆΓΟ ΏΙΙΣΠΙΠΤΘΙΒ, οοπι- 
Ῥ]αϊπευς, Ὑα]λκ ας αξ- 
τος ἠλπεῖτ οσα Ἰηδίς; 
Ἀπᾶ ἐπεῖτπιοαίπβρεικ- 
εἴπ ρτεοῦ απο]]ῖπρ 
ευογᾶς, Ἠπνὶίπρ παεπ’Β 
μας 1π αἀταϊταιίοπ 

οβας5ς οἳ αἀναπίηρο, 
17” Ἐπι, Ῥε]οτεᾶ, τε- 
ΤΙΠΘΠ1ΡΕΥ 7ο ΊἨο πποτᾶς 
π/ΏΊοἩ ππεχε βΡοΚεπ Ῥε- 
1006 οἳξ πο αροξί]ο8 
οἳ ουσ Τιοτᾶ ζε5ας 
Οπτ]εῦ; 18 Ἠονυ {λπῦ 
.π6γ ἴοιᾶ τοι ἴπεχο 
βηουμ]ᾶ ὮΤθ. πιοςκεβ 
1η ἴΠε Ι4860 πια, πνἩο 
ΕΠοπ]ά πα]κ αξίες 
ΜΠείγ οπηω απροά1γ 
1αβἲβ, 19 ΤΠ95β9 ο ἴμεγ 
πιἩο 8ερΑαταίο ΊἵἨθιῃ- 
Ε91ΥΘΕ, 8εηβαα], Ἱατ- 
1πρ ποῦ ἴμο Ερὶτϊό, 
20 Ἐτπί το, Ῥε]οτεᾶ, 
Ῥα]ά πρ αρ γουσβε]τεβ 
οη τουσ πιοδῦ Ποὶγ 
Σα Ἆ, Ῥταγίηπρ Ἰπ ἴπθ 
Ἠο]γ ἄλοβθί, 21 Ἱεορ 
γουσβε]νοβ Ίπ {με Ίονο 
οἑ ἄοᾶ, 1οοκ1ηπρ {ος ἴθ 
ΧΩΟΤΟΥ οξ οἳΣ Τιοχᾶ ᾖε- 
δυς ΟἨΣΙ5ἱ πηίο εἴετπς]. 
116, 22 Απᾶὰ οξ ΒΟΠΙΘ 
ἨανεσοπαρββδίοἩ, τωβ]κ- 
1πρ 8 ἀἴβεγεπος:25 απᾶ 
ΟἵἴΒΠΘΥΡΒ Ρ8Το νηΙῦἩ 468, 
ρα]]1πρ ἐλείι οπῦ οἳ 
1Ἠ9 το; Ἠβίίπρ ετεη 
1Ἀθ ρατπαοπύ βροὐερᾶ 
Τγ {πο ΒεβΗ, 

24 Νοπ απίο Ἠϊπα 
1λαῦ ῖς αρ]α ἰοκεθργοτα΄ 
ᾶτοπι Εα]τρ, απᾶ Το 
ος Ίο Ἐαι]]698 

6οχε ἴ]πο Ῥτεξεποθ οἙ 
Ἠϊ8 ρ]οτυ πα εχοθεᾶ- 
Ἱπρ 197, 25 ἴο ἴπο οΏ]γ 
πδο ἄοά οας Βανῖοας, 
θε ρ]οιν απἆ πα]θβίγ, 
ᾱοπιϊπΙοη Απᾶ Ροππες, 
Το] πού απᾶ τετ. Α- 
ΤΠρΏ, 

7 --- αὐτῶν 1ΤΊτΑ. 
µάτων Ψοτᾶβ Ἠανίπρ Ώθεη 5ΡοΙέεπ Ώθ{οχθ 1, 
τι[ΑΊ ή) χρόνον 3ὓ ἴπθ θΏᾶ οἳ Όμθ ἴπωρ ΏΤΤ{ΑΥΡ. 
κοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίσπει 1ΤΤΓΑΥΡ. 
ἀἱδρυίε, οοπν]οῦ 1 ΤΊτάΤΥ. 
ἐν φόβῳ Ῥαῦ οὔῃοι5 8410, 

ὶ ὑμᾶς σου (απᾶ τγεαᾶ φεῦ [σοι] Ὀείοτε) εατττν’. 
1. διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἵΏτουρ]ι άο8υς ΟΗχ]Αὔ οἳσ Τιοτᾶ, αΤΤτΑΥΥ. 
1ΤΊΤΑΥ. 

1ΟΥΔΑΣ, 

Σαὐτῶν! περὶ πάντων τῶν ἔργων ἸΤἀσεβείαςὶ αὐτῶν ὦν 
ος Ίπεπα οοποειπίης αἱ] Ἅποχχκς 5οξ “απβοβ]πθςς }θίς Ἅµτ/ΠίοἩ 

{ . -” ο 

ἠσέβησαν, καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν" ὦν 
{πεγ ἀἱά ππσοᾶἩ]γ, απᾶ οοποετηήπ α]] 119 Ἡπτά {Γη πρς] πἩῖςοἃ 
ἐλ {λ. ε » -.« λ 9 - τ , ᾿ 
ἐλάλησαν κατ αὐτοῦ΄ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς. 16 οὗτοί εἰσιν 

3αρο]κθ “αραϊπβαῦ ΣδΠῖπι 3ΡΙΠΤΟΘΤΒ ή λππροᾶ]γ. Τμθβ96 ΄ατο 
/ .” 

γογγυσταί, µεμψίμοιροι, κατὰ τὰς.ἐπιθυμίας. αὐτῶν πορευό- 
ΣΩΠΥΤΙΠΤΕΣΒ, ΟΟΠΙΡΙΩΊΠΕΙΑ, 9ὔ6σ 3μμεϊτ Ααβίς αττα]κ- 

µενοι’ καὶ τὸ.στόμα.αὐτῶν λαλεῖ " ὑπέρογκα, θαυμάζοντες 
1πρ ] Ἀαπάᾶ ΤΠοϊχ πιου{Ἡ βΡρεβ]κ6 ρτεαῖ ϱΙγο]] πρ [πποχᾶς], ααπαϊτίηρ 

πρόσωπα ὠφελείας χάριν. 17 ὑμεῖς.δέ, ἀγαπητοί, µνή- 
ΡΕΣΡΟΙΙΒ Ῥρτοβύ ᾖῄ4οχ”1μο 3βαΚκο “08. Επ χο, Ῥε]οτεᾶ, 1θ- 

σθητε τῶν Ὀῥημάτων τῶν  προειρημένωνὶ ὑπὸ τῶν ἀπο- 
πηθπηΏοχ ἴἨθ πποχᾶβ ΦΠΙΟἩ Ώατο Ῥεθπ 8ΡΟΚΘΗ Ἠθίοίθ Ὦ ἴἨΠθ ἍΑ8Ρο- 

στόλων τοῦ.κυρίου.ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ’ 18 ὅτι ἔλεγον ὑμῖν, 
βἴ]ες οἳ οας Τιος φεδα Ομτῖεί, αμαῦ ἴπεγ εαϊᾶ ἴοτοα, 

εὔτιὶ ἂἂν  ἐσχάίῳ χρόνφϊ΄ ἔσονται ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς 
τπαῦ Ἰπῃίπε] ᾖἹΙα5ύ Ίπας Ἅποτο π]]τὮ  ἍπιοσΚκθσΒ, ἈρΕ{οτ 3 

ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόµενοι τῶν ἀσεβειῶν. 19 οὗτοί εἶσιν 
Σμμεϊτ΄οπι ᾖῥδάεεῖτες απγα]κῖπρ οξ ἀαπΡβοᾶΙΙπθββςΒ, ἼἨ68θ ατε 

, . , - α 

οἱ ἀποδιορίζοντεςξ, κ ψυχικοί, πνεῦμα μὴ 
φπογ ππο βεῖ αρατῦ Γπεπακε]τεε], παντα] [παεπ], [3016] “Βρισε Ἰποῦ 

ἔχοντες. 320 ὑμεῖςδέ, ἀγαπητοί, ᾿τῷ.ἁγιωτάτῃ.ὑμῶν πίστει 
Σπανίηρ. ͵ Ῥπή το, Ῥε]οτεᾶ, οἩ 7οΝΣ τηοςδῦ Ἠο]γ Σαἴτ]ι 

ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς, ἐν  Ἠπνεύματι ἁγίῳ προσευχό- 
Ῥπί]αῖπρ αρ ΨΟπσαεΙνεΒ, 1π [πε] Ἅᾖ3Ἀβριτν 1Ηο]ψ ΡτΑΥ- 

µενοι, 3] ἑαυτοὺς ἐν  ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε, προσδεχό- 
πρ, 3γοιχβο]νεςβ π [116] 31ογθ 35οΕ”οᾶ Ἅ1κεορ, απαϊζ- 

µενοι τὸ ἔλεος τοῦ.κυρίου-ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, εἰς ζωὴν 
1πρ 1Ἡθ ἍΤΠΘΙΟΥ οἱ οἳσ Τιοτά σεόπβ Ομτ]αξ ππίο 1δο 

αἰώνιον. 399 καὶ οὓς μὲν Σἐλεεῖτε διακρινόµενοιὶ 3989 Ἀοὺς.δὲ 
οίθσπα]. Ἅπιά ΄βοπαθ αρΏίύγ, ταακῖηπρ ο ἄλΤετεποθ: Τπῖῦ οἵἩθτβ 

“ἐν φόβῳ σώζετε, ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάζοντες,! μισοῦντες 
σα 1εας Βατο, οπ6οξ ἴπο 3τθ Βηαϊομῖης [μετα]; ἩΠαιῖπᾳ 

καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. 
ΘΥεη ἴπο 3 “ἴἩο ἍΣΗεεΏ 3αροῦϊοᾶ Ῥατπιεπί, 

24 ἸΤφῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι Ἰαὐτοὺς! ἁπταίστους, καὶ 
Ῥπύ ο Πτι πλο 1 αρ] το Χθερ Ίπετα ππουῦ Εὐαπορ] πρ, απᾶ 

στῆσαι κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἓν ἀγαλ- 
9ο 5ου Ππεπα] Ὦθξοἵθ Ἠϊ5 Ρ]οιγ Ῥ]απαθ]θβς πΠπ εχα]- 

λιάσει, 36 µόνῳ 3"σοφῷ' θεῷ σωτῆριἡμῶν,' δόξα Ἀκαὶὶ 
Μ8419Ἠ, νο [19] οπ]σ Ἅαν]5θ αοά οασ ανίους, [ο] Ρο απἁ 

µεγαλωσύνη, κράτος καὶ 'ἐξουσία, " καὶ νῦν καὶ εἰς πάντας 
Ρτεβίπεβς, τοϊραὺ ἈΑπᾶ απἰλοσϊῦγ, .ὨοῦἉ ποπ, απᾶ ἴο αἱ |! 

τοὺς αἰῶνας. .ἀμήν. 
19 ΒΡ6Β. ΑπΙΘΗ., 

«Ἐπιστολὴ Ἰούδα καθολική.ν 
3Βρὶειθ 3οξ πᾶρ "ροποτα]. 

5 - λόγων 3ΡΘΕΟΜΕΕ Τ. Ὁ προειρηµένων ῥη- 
ο--- ὅτι [τπτ]. ἆ ἐπ᾽ ἐσχάτου τοῦ (--- τοῦ 

ο -/- ἑαυτοὺς ἴΠετωβε]νεβ τα ΕΣ ἐποι- 
Ἐ ἐλέγχετε διακρινοµένους [Πο] 

Ἡ οὓς δὲ σώόετε ἐκ πυρὺὸς ἁρπάξζοντες, οὓς δὲ ἐλεᾶτε (ἐλεεῖτε πν) 
Έτοπα [1πε] Ώτο 5ηαίοβΊηρ [επι], οπᾶ οἴἵΏθβ Ρί ἵω Ε6ατ 

κ. σοφῷ ΟΙΤΤΓΑΥΓ. 
α-. καὶ 

:[ἀσεβείας] ττ. 

Ώτττασγ. α - πρὸ παντὸς τοῦ αἰώνος Ὠθίοτθ με Ὑγλο]θ 869 (πεαὰ καὶ 9π8) ΙΤΊΤΑΥ. 9 -- ἰλε 
εὐθογέρίίαη ΕΙΝ; Ἰούδα ΤιΑ. : ' 



ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΚΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ.’ 
ΤΕΥΤΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΠΟΗΝ ΤΗΕ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐπῷ ὁ θεός, 
Ἐοτο]αϊίοι οἑζθεα  ΟΠμτα, Ἡπῃίοἃ Ἅρατο 3ο Πΐπ ἍὭοᾶ, 

δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ  ἃ δεῖ γενέσθαι ἔν.τάχει, καὶ 
το που {ο Ἠϊβ Ῥοπᾶπαςα  π]αῦ ἐμῖπρα πιαθῖ {αΚκο ρίησθ ΕΠοτΏ]σ: απᾶ 

ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ.ἀγγέλου.αὐτοῦ τῷ.δούλῳ αὐτοῦ 
πε εΙρηϊβεὰ Π115], ο (ολ εοηί νν Ἠ]8 αΏρε] Το Ἠ]β Ῥοπάπιαα 

Ῥ']ωάννῃ, "9 ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν 
Φομπ, Πο τθβθϊπεᾶ πο ποτά οἳ ἀοᾶ απᾶ ἴλο 

µαρτυρίαν Ἰησοῦ χριστοῦ, ὅσα στεῖ Μεἶδεν.! 8 µακά- 
ἐεβΙτιοπγ οξὔεξσας Ομτῖεε, ο ο οτε χρπᾶ Ἡθ β8τγ. Ἐ]θβα- 

ριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες “τοὺς λόγους! 
ϱὰ ᾖ[5] πο ἰπαῦ λε, Ἀπᾶ που ἴμαῦ  ἍΊεασς ἴμο πγοτᾶβ 

τῆς προφητείας, καὶ τηροῦντες τὰ ἐἔν αὐτῷ γεγραμμένα" 
οξ ἴπθ ΡΣΟΡΝΑΟΣ, βπᾶ κθερ 9μο ἐΠίπρα π Ἅᾖἳς ατντ]ςὔθη ; 

ὁ γὰρ καιρὺς ἐγγύς. 
ΣΟΥ ἴηἩθ πιο [15] πθατ. 

4 ἵ᾿]ωάννηςϊ ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ασίᾳ' 
7ομη 3ο 1πθ 8θτοπ Ἅκαβεεπιρ]θ τΠῖοα πα 19 ΛΕΙΑ: 

ετοῦϊ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν Καὶ ὁ 
Ἠϊτα ἍΠο 18 απᾶ πΠο 88 απά υγπο[18] 

ἐρχόμενος' καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων Ρά' Ιἐστινὶ ἔνώπιον 

χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ 
ἄταοῬ ἴογοα απᾶ ο. Στοπι 

{ο οΟΠΙΘ; Ἀπᾶ Ἔτοπι ἴπθ 8θ7θΘΥ ΒΡΙτΙ{8 πτἩΙο]ι 8Ι86 ΤΘΕοχθ 

τοῦ.θρόνου αὐτοῦ ὅ καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ χριστοῦ, ὁ µάρτυς ὁ 
118 {Πτομθ; Άπᾶ τοι «ἆθβιβ ΟµχὶΑΐῦ, ᾖἴπο πύτπθςΒ 

πιστός, ὁ πρωτότοκος ΧΚέκὶ τῶν νεκρῶν. καὶ ὁ ἄρχων τῶν 
ΣΙ {πΕι], ἴπθ ἍἈτρίροτα Ἅἆτοπι ΑΠΙΟΠΡ πο ἀθβά. Απᾶ ἴπθ τα]ες οἳξ {πο 

βασιλέων τῆς γῆς τῷ ἸΙἀγαπήσαντι! ἡμᾶς, καὶ Πλού- 
ως οἳ ἴπο εατῦἩ, Το Ἠϊπα πΠο 1ογεᾶ πΒ, Απᾷ σναε]ι- 

σαντι ἡμᾶς πἀάπὸϊ τῶν.ἁμαρτιῶν "ἡμῶν" ἐν τῷ. αἵματι. αὐτοῦ" 
θὰ 8 Ἔτοπι ΟΥ βἶπς 1π Ἠ]8 Ὀ]οοᾶ, 

6 καὶ ἐποίησεν Ρἡμᾶς' λτωσο καὶ ἱ ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ 
Ἀπᾶ πιαᾶο πΒ ... Απᾶ ... Μο 34ο "απᾶ “Εαί]πθς 

αὐτοῦ" αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας "τῶν 
αηϊς: ᾖἴἵο Πίτα [2ε] 1ο ΡΊοςΥ απὰ ἴπο µἉπιρην ἵο ᾖἴλθ 8Ρ68 οἱ ἴπθ 

αἰώνων.ὶ ἁμήν. 
8Ρ65, ΑΤΠΕΠ, 

7 Ιδού, ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς 
Ῥεμο]ᾶ, Ἡθ οΟΠ1Θ8 πλ 'ἴἩθ Ἅοἰοπᾶς, Απᾶ εΠα]]15οο Ἠϊπι ἍθπτειΥ 

ὀφθαλμός, καὶ οἵτινε αὐτὸν ἐξεκέντησαν' καὶ κόψονται 
67ο, απᾶ ον Ὁπιοη 3ἈΠίτα αβϊρχοθᾶ, Ἀπᾶ ᾿επη]] Συγαῖ] 

» ΄ ΄ 

ἐπ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γΠο. ναί, ἁμήν. 
Σ5οπ "βοσοππί 11οξ 1 πίτα Λα] πο “Ὅπῖρος “οξΣΐμο ὀθαχίΗ, Ὑθα, ΑΠΙΕΠ. 

86 τω εἰμι τὸ "Α’ καὶ τὸ Ὢ,' ἀρχὴ καὶ τέλος λέγει 

ΡΙΤΙΝΕ 

ΤΗΕ Ἠογε]αῖῖοπ ο676- 
Βπς ΟἨτ]αῦ, νι Ἠ]οἩ αοᾶ 
ΕΑΥΘ υπ{ο Ἠ]πα, ἵοβΗεΥΥ 
Ἀπίο Ἠίβ µβεγταπίς 
1Πΐπρβ πηῖσο]ἃ τισοῖ 
Εποτῦ]γ σοπιο {ο Ρη85 
Απᾶ Ἡθ 5θηί Απᾶ εἰρπί” 
Ἀεάὰ ἓΐ ὮΥ Βἱ8 απροὶ ππ- 
Το Ἠ]8 βογναηύ σοµπ: 
2 πἩο ῶαχο χοσοχᾶ οί 
11θ πγοτᾶ οἳ αοᾶ, απά 
οἳ ἴπο ἠθοίτηουσ ος 
1θβας ΟἨχῖβί, Απᾶ ο 
ΑΙ] πηρε Ἠ]ιθή Ἡο βατ’. 
3 Ε]εβεοᾷ {δ Ἡο ἴπας 
χθβάθίἩ, απᾶ ἴπεγ μας 
Ἠθαχ {19 πγογᾶς ος τίς 
ΦΙΟΡΊΘΟΥ, απᾶ ἆεορ 
1ποςο (πῖπρα συπῖοἩ ατο 
συτινοτ λπθτοῖηπ: ος 
τε ἶπιθ {6 ϱὐ πρπᾶ, 

4 10ΗΝ {οίῃθβετειπ 
οἩπιτοΏθΒ π]]ο]ι 8Το ἵπ 
Απὶα: Ταβοθ ὅε υπίο 
οι, απᾶ ῬοποεῬ, ἔγοπα 
Ἠϊπι πνΏῖοἩῃ δ, απᾶ 
π]ιάοἩ ἵγας, απᾶ πΏ]ο] 
18 {0 οοπΏθ ; απᾶ ἔνοπι 
1πΠε βενου ΒρἱσΙ(βνΠῖο] 
Άτθ Ώθίοτε Ἠίϊς ἴἨχοπο 
ὃὅ απᾶ ἍΊτοτ «θβπβ 
ΟΕ], ω]ο ἱ 1πθ 
Σαἱε]νεα] τνθηθας, απᾶ 
'πο Ἀτείρεροίίεπ οξ 
1Ἠο ἆθαᾶ, απᾶ πο 
ῬτίποῬ οξ ἴ]ο πο ο 
119 θατίἩ. Ὁπίο Πτα 
1παῦ Ἰ]οτοᾶ τπΒ, βπᾶ 
πγοςηθᾶ τπβ τοπ οἳσ 
εἶπα 1π Ἠϊς οση Ὀ]οσᾶ, 
6 απᾶ Ἠπίῃ πιπάο τβ 
Ί]ηρε απᾶ Ρτ]εβί5 απο 
αοά απᾶ Ἠϊς Εκίποτ; 
Ὅο Εἶπι θερ]οσγ απᾶ ἆο- 
χΩΊΠΊΟΠ .ΣΟΣ ΘΥ6Σ απᾶ 
61ο6ΣΓ. ΑπιεΠ. 

7 Ἑο]μο]ᾶ, το σοπαθῖἩ 
πηϊιη ο]οιιᾶς; απΠᾶ 6ΥΟΣΥ 
676 εΠα]] 5εο Ἠ]πα, απά 
Τπεγ αἴδο ν'π]σλ Ῥίεχο- 
οᾱ Ἠϊΐπα : οπά α)] Κἰπ- 
ἀτοᾶς οΕ{1ο εατίἩ ϱΏα]] 
σγβὶ] Όθοβαςθ οξ Πτα, 
Έτοπ Εο, ΑΠΠΕΠ. 

8 1 απι Αρα απᾶ 
Όπιερα, ἴ19 Ῥορϊἰππῖτης 

8Ία πθ Α. απᾶ {πο ϱ, Ῥορίππίπρ απᾶ οπᾶίπῃ,  ἍΒΑΥ8 απᾶ ἴμο επᾶἰπρ, εϊθΒ. 

ας 
5᾿Αποκάλυψις 8; ᾿Αποκάλυψις Ἰωάννου (Ἰωάνου Ὃν ΗΤΊτΑΥΥ. υ Ἰωάνη τε, ο---- Τα 

αττεΑτν. ὰ ἴδεν τ. 5 τὸν λόγον ἴπο ππογά τ. Ε Ἰωάνης Ἱτ. 6 --- τοῦ (γεαᾶ [αΐτη]) 
ΕΙ ΤΤτΑΥ, Ἡ τῶν ττ. }--- ἐστιν (γεαᾶ [318]) ΕΙ Τττασν. Χ--- ἐκ (γεαά τῶν οἱ πε) 
ΟΙΤΤΤΑΥ. ἰα ἀγαπῶντι 19768 ΑΤΊΤΑΥΙ. Ἡ λύσαντι ἴτθεὰ Ἱππτ; λ[ο]ύσαντιΑ. Ἡ ἐκ ΙΤΤιΑ. 
ο [ἡμῶν] ΑτΕΗΡ ἡμῶν 1» ἡμῖν {οχ 35 τς. 4 βασιλείαν, 8 λαᾶσπι, ΟΙ ΤΊτΑΙ. ᾖἕ-- τῶν 
αἰώνων Α. 5 ἄλφα ΑΙΡΠ8 ΌΤΤτΑΥΓ. τὦώτα, 7 --- ἀρχὴ καὶ τέλος ΑΙΤΤτΑΙΓ. 
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1μο Τιοχᾶ, ὉἩίοἃ 5, 
απᾶ πΠίοαἃ Ία8, απᾶ 
πγΏϊσ]ι 15 ἴο σοπ1ϐ, ἴπθ 
Α]πιϊρλίγ. 

«9 Τ 2οπτπ, ππο 8]5ο 
Άτα τοις Ὀχού]εσ, απᾶ 
οοταραπἰοἃ Ίπ 1 οα]α- 
419, απᾶ ἵπ ἴπο Κίπρ- 
ἆοπα Αιᾶ Ῥαθίεπορ οἳ 
Πεεας Οχ]5ὲ, πας ἵπ 
τπο ἶδ]α ἐπαῦ 15 σα]]εά 
ῬαβπιοἙ, ΣΟΣ ἴ]ιο πγοτᾶ 
ο ἀἄοᾶ, απᾶ {ος ἴπθ 
{ρβίίπιοπν οἳ {688 
Οπτῖςε, 10 Τ σας Ίπ ἴχθ 
Βρὶτί6 οπ Τπο Τιοχά)β 
ἀπγ, απᾶ Πεβχᾶ Ῥε]]πᾶ 
τηρ Α βτοβῖ νοῖσθ, 84 ΟΕ 
Ά ἰγαπιροῦ, 11 δατίπᾳ, 
1 απι ΑΙἱρῃ8 απᾶ ΟπΙε- 
ρα, ἴπο Ἠχδί απά 1πθ 
1α8ῦ: απᾶ, ΊΓηβῦ ἴποα 
προ, 'υτ]έο 1π ο Όοο]ς; 
Απᾶ 5επᾶ {ὲ ππίο 11θ 
Ἐθπεπ οἨἈπτοπες Ίο] 
Άχε ἵη Ααία; ππῖο ΕΡρΗ- 
8515, απᾶ απίο Ξπιστ- 
τα, απᾶ ππίο Ῥετρα- 
ΊΩΟ5, Απᾶ ππίο ΤΗΤα- 
61ΤΑ, ππᾶ ππθο Βαταῖς, 
Ἀπᾶ απ{ο ΡΠΙ]αἄθ]ρηῖα, 
απᾶ ἸΠίο Τβοᾶῖοθα, 
12 Απᾶ 1 ἑπτπθᾷ έ{οβεθ 
ἐθ νοίσοθ ἴλπαῦ 5ΡραΚθ 
πηϊἩ παθ. Απάᾶ Ὀοῖπρ 
σαχποᾶ, 1 6ωπ 8ενεη 
Ρο]άεπ οαπά]εβῖοκβ: 
18 απᾶ Ίπι ἴμο πάνε οἱ 
Τε ϱονεΏ οβπᾶ]εβ[ῖοκβ 
οπο Ίϊκε ππίο {πο ΒοἩ 
οἳ Ώλαπ, ο]οίπθᾶ πι 
8. ραγπεπὺ ἄοππ Το 
{πο 2οοῦ, απᾶ ρὶτῦ α- 
Ῥοιξ ἴπο Ῥπρςβ νη(Ἡ 
πο]άεη ρ]τα]θ. 14 Ἠϊ8 
Ἠοπᾶ απᾶ ᾖΠῖθ Ἠαῖτα 
εω6γαο πνπϊέθ Ἠ]κο σγοο], 
Ας π/Πῖ{ε 45 ΞΠΟΤ; απᾶ 
Ἠϊς 6γες Ίυεγθ 85 8 
Ώαπαο οἱ Άτα; 15 απά 
Ἠϊ5 {6εῦ κο πηπύο Άπθ 
Τχας8, 35 14 {που Ῥατη- 
εᾱἆ ἵπ α ΣΙΥΠ8ΟΘ; απά 
18 νοῖσθ 5 πο βοαπᾶ 

:«ΟΕΠΙΑΠΥ παύετα.16 Απᾶ 
ο Ἠπά ἵτπ Ἠϊ8 τὶρπῦ 
Ἠαπᾶ 5επεπ είατς: απά 
ου οἳ Ἠ]8 παιου{Ἡ πεωύ 
Α ΑΠΑΙΤΡ Όπο-εᾶρεᾶ 
Επυτᾶ : απᾶ Ἠ]5 οοιἩ- 
ΤοπΑΏσθ Ίσας 48 ἴπα 
εαπ κεἨϊπείι Ἰπ Πῖ5 
βἰτεπσίῃ. 17 Απᾶ πΏεπ 
1 εαἲν Ὠ]πι, Τ {811 αὖ Ὠ]β 
Σθεύῦ 88 ἀεαᾶ, Απά 8 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ Σ. 

πὸ κύριος, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ο.. 
1πθ Ἅ1Ιοτᾶ, 

κοάτωρ. 
παϊριιίσ. ἷ 

9 ᾿Εγὡ ΣἸωάννης,! ὁ Σκαὶ! ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ "συγκοινωνοςῦ 
1 Φομη, 9ο Ἅρτοιπες ΆΊγοις απᾶ {4ο]]ου-ρατίλκοτ 

ἐν τῇ θλίψει καὶ δὲν τῇ! βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ὃ "]ησοῦ χρισ- 
απ {πε ἐτιοα]αξίοα ππᾶ Ἱπ {πο ἸΚἰπσᾶάοτι απᾶ  οπάσταποθ οἱ ζθ9ας Οµμτῖςί, 

τοῦ,! ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ, διὰ 
ππᾶς ἆπ πο Ἰδ]απά τυλπ]οὮ [1] Ἅ«οπ]]εᾶ Ῥασποβ, Ώθοβ15ε οξ 

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ ἁδιὰι τὴν µαρτυρίαν ᾿]ησοῦ «χρισ- 
1πο ποτά οἳ ἄοᾶ απᾶ Ὦεοπιςο οξ {πθ ἨεβίΙπιοπγ ο Τεβας Οτ]ςε, 

του.ὶ 10 Ἱ ἐν  πνεύµατι ἓν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ' καὶ 
Ὄθοσπας ᾖπ [πε] Αρῖτι οπ ἴπο οσᾶ)5 αγ, απά 

ΊΊκουσα ὀπίσω µου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος, 11 λεγού- 
1 Ἡθατᾶ ἠλῬελῖπά' πιο α Ἴτοῖσθ 1οιά 35 οξ ο ἴχταπαρεί, αγ- 

σης, : Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ώ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος' καί! 
1πρ, 1 Απ ἴηπθ Α απᾶ ἴπο Ω, πο ἍΑταῦ ΑΠᾶ {πο 1850: απᾶ, 
τι / .) ΄ 3 ΄ - ᾿ ΄ 

Ὁ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον, καὶ πέµψον ταῖς Ε ἐκκλησίαις 

: 1ι 
ασ ος 
ερχόμενος, ὁ παντο- 

πιο 18 ολιᾶ πο πι απᾶ π]λο[Ιδ] ο οοπιο, 1ρ΄ Αἷ- 

πα ποια ϱοεῦ πι Ι αλΛοοξ, απᾶ εεηπὰ ᾖἵοί]μο Άβ5οιαρ]ίθς 

Ἀτας  ἔν ᾿Ασίᾳ,' εἰς Ἔφεσον, καὶ εἰς ἸΣμύρναν,! καὶ εἰς 
πυΏίο]ι Γατο] ἵπ ἍἉΑρὶᾶα: το Ἐριοβαβ, απᾶ Ίο ΒΡΠΙΥΤΗΑ, αιπᾶ Το 

Πέργαμον, καὶ εἰς Κθυάτειρα,! καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς 1Φιλα- 
Ῥεχραπποβ, απᾶ το Τησαὔῖτα, Απᾶὰ ἵο ΒΕχάῖ, απᾶ ἵο ἍΕΡΗΙΙΕ- 

δέλφειαν,! καὶ εἰς ΠἹλαοδίκειαν.ὶ 12 καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν 
ἀε]ριία, Ἀπᾶ ἵο 1ιαοᾶῖοθᾶ, Απά ΤΠ {υιτπθὰ το Βεθ 

ν] . ε/ 1ι 1λ' Ιῃ  π --. 3 α] , 

τὴν φωνὴν ἥτις Ἀἐλάλησεν' μετ ἐμοῦ καὶ ἐπιστρέψας εἶδον 
πο Ἅποῖσ Ἅυπληῖσοα ΒΡΟΚΘ πα ππθ, απᾶ Πανίπρ ἠατπθᾶ 1 απ, 

ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 19 καὶ ἓν έσῳ τῶν οἑπτὰ! λυχ- 
86Υεῦ Α]βτηρεῖιαπᾶς λρο]ᾶεπ, Ἀπᾶ Ίπ ΓἨ1θ] τοὶᾶςὺ οξ {Πθ Αθ1οπ Ίβπιρ- 

γιῶν "ὅμοιον Ρυὶφὶ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον 
βίαπᾶς [Γοπε] ΙΚκο {Ππε] Όοπ οἑ ιβ, οἰοῦπεᾶ ἵπ ΓΑ Ρβσπιοηί] 

ποδήρη, καὶ περιεζωσμένον προς τοῖς ἁμαστοῖς' ζώνην 
χθβοΒῖπς ὕο ἴμο 2996, απᾶ "σιτύ "αροαῦ πι Ἅᾗἀ 3πθ ἍἈρτρβοῖς Τρ 3ρϊτᾶ]ε 
τ. -- μη 14 {« Δι λ. οφ. ” Ν ε / 3 8 « 1 

χρυσῆν ή δὲ.κεφαλἠ.αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ "ὡσεὶι 
βρο]ᾶεπτ : βηᾶ Ὠϊ5 πειᾶ αηπᾶ 1.1 σνηλζθ ος ἵε 

ἔριον λευκόν, ὡς χιών᾿ καὶ οἱ .ὀφθαλμοὶ.αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός' 
Ἅπτου] Ἰππϊζο, 886 ΒΠΟΊΠ; απά 119 6γεΒ 88 ϱΏθπιο 08 Ώτο: 

16 καὶ οἱ .πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ 
ΑΠᾷ 19 {εοῦ κο Ἅπο Ώχαβςβ, αδὶξ 1η α ξατηπορ[1{Πογ] 

ἐπεπυρωμένοι"! καὶ ἡ φωνὴ-αὐτοῦ ὡς  «φωνὴ ὑδάτων πολλῶν" 
3ρ]ονεᾶ ; Απᾶ Ἠ]5 νοῖοε 98 119] νοῖος οΕ" παίετα 1πΙΒΗΣ, 

16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ Ἰαὐτοῦ χειρὶ! ἀστέρας ἑπτά' καὶ ι ἐκ 
Ἀπᾶ Ἠατίηπρ ἵπ 2τ1ρπύυ ῄΠ]9 ηαπᾶ Ἀβί8τβ Ίβετεπ, απᾶ ουί οἵ- 

τοῦ.στόματος. αὐτοῦ ῥομφαία δίστοµος ὀξεῖα ἐκπορευομένη” καὶ 
Ἠ1β ταοιιῦ]ι  Α Ενοτᾶ 3Αὐπο-εάρεᾶ 1Π4χα µμροῖπρ οτί, απᾶ 

εν” ρ - ε ε ε/ ΄ » -” ΄ μ ” ϊ μ 
ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ.δυνάµει αὐτοῦ. 17 καὶ 
Ὠϊ9 οοαηίθπβποθ 886 πρ βΒαπ καεπῖπος Ίπ 1ΐ5 Ῥοπες. ρΑπᾶ 

ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς.πόδας.αὐτοῦ ὡς νεκρός" καὶ 
πηον Τρ Πίτα, 1191 καἲ Ἠϊς {6ου 386 ἀθαᾶ: απ 

κ---------------------υ-υκε----------------------------- -----τοοοο----υ --υἳ-ἴ---- 

π κυριος ὃ θεός [116] Τιοτά ἄοά ατττΑνγ. 
. -- ἐν τῇ ΟΙΤΤΓΑΥΝΙ. 
ΤΤΊΓΑ. 

ΟΙ ΓΤΓΑΤ, 

κ Θνάτειραν ΣΑΥΥ. 
ο --- ἑπτὰ ΤΤ[Ο ΣΑ]. 
88 ΟΙ 1ΤΓΑΤΓε 

ἀ- . διὰ ττι[Α]. 
6 -ι- ἑπτὰ 8ΕΥΕΏ αΙτττΑ’. 

Ε πεπυρωµένης (-ένῳ τ) [16] βἱογτοά αητ. 

 --- καὶ αΠΤΊτΑΙ. τσυν τὸ 
5χριστῷ Ἰησοῦ ΥΓ; --- χριοτοῦ 

όλες Γ--- Εγώ εἰμι..., ἔσχατος' καὺ 
Ἀ.--- ταῖς ἐν Ασία ΟΙ ΤΤΤΑΥΥ. 1 Ζμύρναντ. 

πι Λαοδικίαν τ.  Ἡ ἔλάλει π98 βρεα]ῖηρ Γττεαν’, 
4 μαζοῖς 1; μασθοῖς Τ. τ χρυσᾶν ΙΤΊΤΑ. .ὡς 

 χειρὶ αὐτοῦ ΗΤΊΤΑ. 

Ι Σ ᾿Ἰωάνης πε, ς, 
5 -- ἐν ἵΏ (ζεδιαθ) τττγΑανγ. 

9--- χριστοὺ ΙΤΤΙΑ. 

Ἰ Φιλαδελφίαν τ. 
Ῥ νῖον π. 



ΒΕΕΤΕΙΑΤΙΟΝ. 
τι - - - ο , Ί 

τὴν δεξιὰν. αὐτοῦ Χχεῖρα" ἐπ᾽ ἐμέ, λέγων μοι, 
Ἡο Ἰαίά Ἠϊς τὶσπ Ἠαπᾶ Ἱπροῦ τπθ, δαγίηρ ἴοπο, 

- ΄ -” 3 « ” Γι « 

Μἡ φοβοῦ" ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 18 καὶ ὁ 
Έοαχ ποῦ; α Άπι ἴπο Ἀνγςυῦ ηπά ἴ]ο 480, Ἀπά Τπθ 

΄ Γ - ΄ ) 4 

ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς .τοὺς 
Ἡνίης Γοπο]: απᾶ 1 Ώθσβπιθ ἀεαᾶ, απᾶ Ὀο]μοιά 3α]ΐτο 1] "μπι ο Ἅᾖἴῃθ 

. Ν τν - - κα“ ἃ 
αἰῶνας τῶν αἰώνων' Ἰάμήν ' καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ "ᾳδου καὶ 
Ἀπὸ οἱ ἴλπο αβ55, ΑΊΠΕΠ; απᾶ Ἠπτο ἵΠθ ἆετθ οἳ Παᾶθ5 απά 

΄ α' 9 ” 

τοῦ θανάτου.!ὶ 19 γράψον ὃ ἃ εἶδεο, καὶ ιό 
οἱ ἀεβίἩ, τι ᾖἴπο ἴπῖπρς πΥΠ]ο]Ὦ ἔ]οι 5απτοςῦ απᾶ {πο {Πησθ 

εἰσιν, καὶ ἃ μέλλει «γίνεσθαι! μετὰ ταῦτα: 90 τὸ 
νυπῖοἩμ αχο, απᾶ ἐποἰΠπίῖπρς ν᾿ΠΙοἩ ατθ αὈοιῦ {ο ἵα]κα Ῥ]ησθ αξίετ ᾖ{ῃθςθ, Τπο 

μά .. . ΄ ο αμ Ν -” - 

μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων ἀὠνὶ εἶδες "ἐπὶ τῆς δεξιᾶς! 
ΙΠΥΞΦΤΕΙΥ οἱ ἴπθ 86τεη Αί8Ι8 πγἩῖοὮ ἴλοι 8.65 ΟἩΠ. Ξτὶσηυ "παιά 

3 κ κά ν « . α ΄ 

ου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ ἑπτὰ ἀστέρες 
ΥΣ. απά ᾖἴπο 5οτεη Ιαπιρείαπάς αρο]άεαπ., ἜΤΠθ 8εΤΘΠ 5ίατδ 

ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν' καὶ [αἶ' Εἑπτὰ λυχνιαι' 
3πηςο]ς 3ο "Ὅλο Ύθετοι «ῃαβοπιῦ]ίος 1456: αωᾶ ᾖ3πθ ΑΒΕΥΕΠ Ἰαπιροιαπάς 

υᾶς εἶδες' ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν. 
π.ΠίσΕ ἴ]ιοι 5αππεςῦ 35ργοη 3αβπεπιΏ]ίες χο. 

- ΄ η - ΄ ιά ΄ ΄ 

9 Τῷ ἀγγέλῳ Ἱτῆς' Ν Ἐφεσίνης! ἐκκλησίας γράψον, Τάδε 
Το τπθ απβεὶ οἳ ἴπθ Ἐρβοδίαπ Φ55ΕΠΙΡΙΥ Ὑπλσθ: Τπ9ςο {ΠΙπρ8 

λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ.δεξιᾷ.αὐτοῦ, ὁ 
εαγ6 Ἡορ ππο ΛἸΠο]ᾶς 'ἩΠθ 85ετεη ΒΓΑΤΒ 1η. Π]8 τὶρΏῦ Ἠαπᾶ, ᾗὙσ]Ἡο 

περιπατῶν ἐν ἔσῳ ᾿τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν Ιχρυσῶν"' 
π/α]χκς ἵη Γ1Π6] παϊᾶςυ οξ {ίπθ δετεηπ Ἀηπιμούαπᾶς Ἰρο]άεῃ. 
κν --- ν π , ῃ « , 

2 Οἶδα τὰ.ἔργα-σου, καὶ τὸν κόπον "σου! καὶ τὴν ὑπομονήν 
1 ποτ ΤΗΨ ποτκς, απᾶ Έ]αροισ 31, Απᾶ Ξοπάιταπςθ 

σου, καὶ ὅτι οὐ.δύνῃ ᾖβαστάσαι κακούς,, καὶ Ἠεπειράσωϊ 
ΤΗΥ. απᾶ ἴλαῦ ἴποι οαµ50 ποῦ θα ενι] [οηπες]; απάἀ ἴποι ἀῑάξδί ἵτγ 

τοὺς οφάσκοντας εἶναι ἀποστόλους'! καὶ οὐκ.εἰσίν, 
{Ίοςε π]ιο ἄεσ]ατθ ΠιΠεπαεο]τες] το ο αροςί]ες απά 3 ποῦ, 

καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς, Ὁ καὶ Ῥέβάστασας καὶ ὑπομονὴν 
απᾶ ἁῑᾶςύ Επᾶ ᾖ]νοπα Πας: απᾶ ἀῑὰςί Όσατ Άπά Ζεπάιχαπςθ 

ἔχεις, καὶ διὰ τὸ.ὄνομά.μου κεκοπίακας καὶ οὐ.κέκμηκας.! 
α1παςῦ, από Ξο0Γ{Ἡθ5ακθοξ  ἍΠΙγ ΠΔΠΙΘ Ἰαςί ]αὐοιιτεᾶ απά Ἠαςί ποῦ σνθασ]ρᾶ: 

4 Τἀλλ”' ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν.ἀγάπην.-σου τὴν πρώτην 
πι 1 γλατε αραϊηδί ἴπεο, ἴπατ Την "Ίοσο Τη 

εάφῆκας.' οὖν πόθεν [ἐκπέπτωκας," καὶ 
ῴιοι ἀῑᾶςυ Ίεμτο. ΤΠοχεξοχθ ἹνΠοπσρ μοι Ἠα51 ἔαι]εη Έτοπα, απᾶ 

µετανόησον, καὶ τὰ πρῶτα έργα ποίησον΄ εἰ-δὲ µή, ἔρχομαι 
τερεηῖ, Απᾶ ἰπο ἍΑΕτσῦ Τποκς 4ο: Ῥαϊ 1ξ ποῦ, 1 4Ώ} σοπ]ΙπΡ 

σοι Ἰτάχει,' καὶ κινήσω τὴν-λυχνίανσου ἐκ τοῦ τόπου 

1, Ἱ]. 
πἐπεθηκενϊ 

ὃ µνηµόνευε 
Ῥ εμωιθΏ1ῦεγ 

το περ απ]οκ]σψ, απᾶ 1 πΙ]]τεπιοτο Ἅ{ΤΗΥ ]απιρείαπᾶ ού ο ”ρ]αςθ 

αὐτῆς, ἐὰν-μὴ µετανοήσῃς. ϐ ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι 
1105, εχοερύ ἴλοι ϱΠου]ᾶεςῦ τερεπῦ, Ῥπὸ ΤΠΙΒ Ίἴποι Ἠαςύ, ἴπαῦ 

μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ. 7 ὁ 
Ώποι Ἠβίεςὺ ὑμθ. ποτκβ οΕ (πο ᾖ1Ιοολβ1{8πΠθΕ, ΠΗϊΙοἃ 1 αἶδο Ἠα{ς, Ἠο ἰπαῦ 

605 
Ἰαῖᾶ Ἡ]κ τ]κέ Ἰαπᾶ πρ- 
οπ Ἡ]6, ΒΑΥΙΠΡ υηπῖο 
ΤΘ, Ἐθαβχ ποῦ; 1 πι 
ἴπο Εταί απᾶ {πε ]αςί : 
18 Γ απι]Ώο τ]ινί ἹχνείἩ, 
Απά Ἴναβ ἀοθπᾶ; απᾶ, 
Ῥε]ιο]ά, Τ απι πάτο {ος 
ΕΥΘΙΠΙΟΓΕ, ΑΏιεἩ ; πηᾶ 
Ἠφγο ἴπε Καγς οἳ Ἰο]]. 
απᾶ οἳ ἀοβτῃ, 19 Ἡ τῖίθ 
{16 ἐλίηρ» πυΏῖο]ι έποα 
Ἠαδί δεύΏ, απᾶ ἴ]ο 
1ΠΙΠΡΦ νλῖοὮ τα, απᾶ 
{πε (π]πρς πνἩΙςὮ 5Πα]] 
Ῥο Ποτεαξίογ; 390 1]1θ 
ὨΙΥΡΙΘΕΥΥ ΟΕ {πο Βετοη 
5ἵ4Υ8 πΠΙοὮ {Ἠοιι 5ηνν- 
ϱρῦ ἵπ ιτ τ]σ]ί Ἠαπᾶα, 
Ἀλιᾶ ἴπο Β6ΥΘΗ ρο]άθῃ. 
οαπά]οείίοκς. Τ]ῃο 5ε- 
ΥΕΗ Βἴ4ΓΒ 4Τθ ἴἨε Λπ- 
Ρε] οἳ ᾖἵἴπο εεγοι 
ΠΒ ΙΤΟἨΘ8: ππᾶ ἴ]με 5θ- 
γεπ σαπᾷ]οςβῖο]κα τν]λ{σἩ 
ἴποι ραπνεδΏ ατθ {ἴπθ 
ΒΘΥΘ6Ώ 6ἨΙΥςἨ88. 

ΤΙ. Ὁπίο {Πε απρο] οξ 
1πο οπαγοἩ οἱ Ἐρῃεδας 
ντῖτθ; ΤΠ686 {Πίπρα 
καί Ἶο ἐμλί Ἠο]άοῦ 
Ίπο 8εσεη θίαγς Ἰπ᾽ Ἠϊ8 
τἰρΏῦ Ἠαιπᾶ, ἵνπο να]κ- 
ε{Ώ {1 1ηο πα]ᾶςί οΕ {θ 
ΒΑΥΕΠ Ρο]άεη οπρἀ]ο- 
βθΐο]ςς: 2 Τ Έπον ΤΗΥ 
ΠΥΟΓΧΕ, απ {μγ Ἰκροπς, 
Ἀπᾶ ἵἩγ Ῥαΐίεπος, Απᾶ 
Ίου τποι σαηςύ μοῦ 
Ὅθαχς ἴἨοπα ονΠΙ«Ἡ Ώχθ 
επ]: απᾶ ἴποιυ Ἠαςῦ 
ττῖοᾷ ἔποπι τν η] αγ 
ΤἨεσ ατο αρορί]ο5, απᾶ 
ΆΧ9Θ Ποῖ, απᾶ Ἠα5ί {οαπᾶ 
ΤΠΘΙΏ Ηαχς : 8 απᾶ Ἠεςυ 
Ῥοχπς, απᾶ Ἠπρῦ ρα- 
ΊἼεησε, απᾶ 1ος ΤΩΥ 
ΏΛΙΠΕ΄5 5ακῷ Ἠαςί ]α- 
Ῥοιτθᾶ, απᾶ Ἠαςδέ που 
Σβ]πιθᾶ. 4 Νετετίηο- 
1685 Ι Ἠβτο δυπιευ]λαὲ 
Ἀβαἰηςύ ἴμερ. Όουπαςθ 
Έποα ]αςή Ίεέι ἐν Βτες 
Ἴοπσε., ὅὉ Ἐεπεπιθος 
ΤἨΘΤΘΕΟΤΟ ΕΓΟΠ1 τυΏοποθ 
ἴποι ατὸ {4]1επ, απᾶ 
ΥΕΡΘΙΜ, απᾶ ἄο {πε Πτα 
ΤΥΟΓΧ5; ου εἶδε 1 σνϊ]] 
«οπ]ε απῖς (ηερῬ απ]οἷκ- 
1Ψ, απᾶ πυγ]] τεπιοτο 
ΤΗΥ οαπά]εςί]οχκ οί οξ 
Ἠ]8 Ῥ]ασθ εχοερῖ ἴλοι 
χερεπῖ. 6 Βαΐ ἑμ]βίποα 
Ἠα85ῦ, τας ἴποι Ἠαίοςξ 
1µθ ἀεεᾶς οἱ {πο Νίορ- 
18ΤΑΠΘΝ, τγἩΊοὮ 1 β]5ο 
Ἠατθ, 7 ο ἐλαί Ῥαία 

απ πο ποπ σσ ἵ--τ---π---------------ᾱ---ω ο ο 

π ἔθηκεν αΤΤΤΤΑΥΓ. χ --- χεῖρα (Υεαᾷ δεξιὰν τιρΏῖ Ἡαπᾶ) αττν Ανν. 
κ--. ἁμήν ΡΤΤΤΑΥΓ. 3 θανάτου και τοῦ ἆδου αΏτΊτΑν; 
ο γενέσθαι ΤΑ. 4 οὓς τΤΤτΑ. ε ἐν (1η) τῇ δεξιᾷ τ.. 
αιττιΑ ν΄. Ἀ--- ἃς εἶδες αΕΤΤτΑΝΓ. ρ 
Ἐφέσῳ 1Ώ Ἐρηεβαβ ΟΙΤττΑΥ. Ιχρυσέων 1πτΑ.  -- σου 1ΤΊτΑ 
λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους εἶναι ἀθο]ατε (Ἠεπιςε]γεν Ίο ὈὋρ 4Ρο5 
αιτττΑνγ. Ῥ ὑπομονὴν ἔχεις καὶ ἐβάστασας ΟΙ/ΤΤτΑΥΓ. 
ἩπεΒΙἸθᾶ ΤΤΊτΑ ; καὶ οὐκ ἐκοπίασας α]ιὰ ἀῑάδε ποι, Ψ/ΘΑΣΥ αὖγ. 
επέπτωκας ἴποια Ὠὰδί {Α116Ώ αΠΊτΑΥΓ; πέπτωκες Τ. 

Γ--- αἱ νυν. 
1 τῷ (γεαᾶ ἐκκλ. οἳ πο αββεπιΏ]γ) τῃς. 

Σ --- μοι αΤΤΊΤΑΥ, 

5 - οὖν ἴΏετθίοτθ αΙΤΤτΑΤΥ. 
Β λυχνίαι αἱ ἑπτὰ 

κεν 
η ἐπείρασας ΕΙ.ΤΤτΑΤ/. 
6168 (--- εἶναι ττια) 

α καὶ οὗ κεκοπίακες 8Πᾷ Ὠαβῦ ποῦ 
χ ἀλλὰ Ττεν’. 

Σταχὺ ΕαΥΓ ; --- τάχει 1τττὰ, 
: ἀφῆκες Ίτε. 



626 
Αη 6ΗΣ, 16ῦ Ἠ]πι Ἠεμς 
τνΏαῖ ἔπε βρὶτις βαζει 
Ἁπίο {Ἠ9 οπιγσπες; 1ο 
Ἠϊπι πε οτοχςοπαθί]Ἡ 
ππΙ] 1 ρίνε ἰο επῖ οΕ 
Έλο έτοο ο 1186, π/πίο]ι 
5 {η {μο πι]ᾷςὺ οἳ {ο 
Ῥαγαάιςο οἱ ἀοἀ, 

ϐ Απᾶ ππῖο {πο αἩπ- 
ΕΟΙ ο ἰπο εἩιτοι 
Βωστπς Ἠτίζο; ΤΗς5θ 
ΤΠίησς επἲ{α ἴπο του 
απά ἴπο Ἰαδῦ, π]ίσ]ι 
πνης ἀοιά, απᾶ ἶ5 α- 
Ίνα; 9 1 Κποπ ἵἩγ 
ου], απᾶά ἱτίοιι]α- 
9]ομ, αιιά Ρονοτ!γ, (116 
τποα ατί σα) ππᾶ 
ἆπιοιυ ἴλο ὑ]π:ρποπιγ οξ 
ἆλλοπι ἸνΕΙοἩ εαγ ἴΠογ 
81ο ᾖοτνς, παπά Άτα ποι, 
δις αγθείηθ «Σπαπορυα 
οἳ Βηίαμ. 10 Ἐσαχγ πο)θ 
οἳ ἴ]ο-ς ἐπίπρς τν] 
τποι βλα]6 8αβ ες : Ὁς- 
ποιά, ἔπο ἆοτι] »πα!] 
ςΩςί 50)Π6 οξγοι Ἱμίο 
Ῥχίκος, ἴΠαῦ σε πιαγ Ὦθ 
ὄγικὰ : ππὰ ο ει] 
Ἴπγο ΓΙ δια]α{]οα 1οπ 
ἆπγς: Ὃο ἴηοα ΓπΙιπΕι] 
Ἡπίο ἀοαῦἩ, απά 1 νν1]] 
ἴτο έπος π οΥΟΝΠ οἳ 
α[ο. 1] Ἠοα (μαῦ ατα 
Ώ οὗ, ]οῦ Πα Ἠθητ 
πνΠπῦ ἴπο ΒρῖγΙ6 βπἰτἩ 
πητο ἰπο τσΏμτο]μςς; 
Ἡο ἴλπαῦ οτογοοπιοί] 
εἰσ]] ποῦ Ῥο Ἠατί ος 
119 5εσοπᾶ ἀθαῦμ., 

19 Απᾶ {ο Πο απρε] 
ΟΕ {πο οπιτο]Ὦ 1η Ῥοχ- 
ΕΑπιος υγ]; Τ1εςθ 
{Πῖπρβ ΒΑΙ(ΗΠ Ἡο σνΗΙοἩ. 
Ἠβίλ 11ο 5Ἡπτρ εποτὰ 
νν{Ἡ Όσνο εἀρας; 15 Ι 
ποπ {ην ποιχκα, απἆ 
π/ηετθ Ίποι ἀπε]]εςε, 
6υεῃπ ὙΊετο Ββίαη]8 
ρθαῖ 8: απᾶ ἴποι Πο]ᾶ- 
εξῦ {β8ύῦ ΙΙΥ ΠΑΛΏΙ6, απᾶ 
Ἠηπδί ποῦ ἄἀοπῖοά ΤαΥ 
ΣαΙ{Π, 6Υ6ηπ Ιηπ Τμοξθ 
ἆμγεα π]οτοίη ΑπέῖρΑΦ 
ηῦα» παν {αλ ξυ] πΑτ- 
Ὅστ, Πο ΠΑ8 5]θίη α- 
ΧΠΟἨΠΡ 7ο, πΊετο β8- 
48η ἀπιο]]είῃπ. 14 Βαέ1 
Ἠβγο ο Τοπ {μῖηρς α- 
Ραϊπαύ ἴπεο, Ὀεσβιι5θ 
ἴῆοα Ἠαδί {πατο ἔπαπα 
1Παί Πο]ά (πο ἀοοϊγίμο 
οἱ Βα]ααπι, Πο ἱπαρπῦ 
Επ]ας {ο οπδύ α εἰμπ]- 
Ῥ]πρυ]οο]κς Ὀεέοχο {πθ 
οΠϊ]άτειπ οἳ Ι50ᾳε], ἴο 
εαί ἴπίπρςθ εποτ]Πῃσθᾶ 
πιπίο 14918, απιἁ {ο σοπι- 
χηῖς Τογπ]οπ{ίοἩ, 15 Βο 

π --- ἑπτὰ ΦΕΥΕΏ 1, 
(τεαᾶ οἱ πι ο9ᾶ) ο[α]π. 
τ.) ἐκκλησίας 855επαΏ]Υ ἵπ Βπιστης ΙΓΤΊτΑΤΥ. 
ΟΙ ΤΤτΑΥ. ε -- ἐκ 
ὃ βάλλειν ΤΑ. 
ἔργα σου καὶ ΙΤΤΤΑ. 
[νββ] ΑπρΑΡ) ιστ[α]. 
Εξ ὁ σατανᾶς κατοικεῖ ΟΜΤΙΤΑΤ. 

ΑΠΟΚΛΛΥΨΙΣ τς 

ἔχων οὓς ἀκουσάτω Τῖ τὸ ἠγεῦμα λέγει ταῖς" ἐκκλησίαις" 
Ὢμ5 ΑΠ ΘΔΣ, 1εῦ Ἠϊπι Ἠεπχ ὙἨπ{ {πο ἍΒρίτίς 5876 ᾖἵΤο ίπθ Δασοιωῦ]]ος, 

τῷ ἍἉνικῶντιὶ δώσω αὐτῷ φᾶγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 
Το Ἡ]πι ἐ]ληί ογετσοπαεΒ, 1 ππἰ]] ρ]νο ἴο Ἠϊπα {οοαί ο 19 ἍᾖΊτερ ος Ἱ{ε 

ὃ ἐστιν ἐν  Σμέσῳ τοῦ παραδείσου! τοῦ θεοῦ”. 
ππῖον ἱ Ἅᾖπ[ίπθ] πιά οξἴπο ῬΑσαβῖ5ο οἱ αοᾶ. ' 

8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ "τῆς! Ῥέκκλησίας Σμυργαίωνὶ γράψον, 
Απά {ο1ἡο αἈιροὶι ο {πο ΑΞΡΟΙΗΡΙΥ οἱ ΘΠΙΣΤΗΘΙΩΞ σχ]ίθς 

Ἰάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο γεκρὸς 
πες {Πίπρς 5πΥὰ ἴλο Πτοῦ αιᾶ {πο 1αςέ, πο Ὀζσαπαθ ἀσιιά 

καὶ ἔζησεν 9 Οἶδά σου “τὰ ἔργα καὶ' τὴν θλίψιν καὶ τὴν 
απά Ητκὰ. 1 Κπουνν {1γ πΟΙΚ5 απᾶ ἐχιυα]α(ΊοἩ απά 

Ἱ πτωχείαν' ἁπλούσιος.δὲ' εἶ- καὶ τὴν βλασφημίαν: τῶν. 
Ῥοποτίγ; Όαί τοι ποια ατί; απᾶ {πο οξ {ποςαο ππο 

λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαντούς. καὶ οὐκ.εὶσίν, ἀλλὰ συν- 

ΟΒΙΙΠΙΗΥ 

ἀεε]ατο 3161ΝΒ 3{ο ΊΌο ἨέΠωπςε]τος, απά Ἅατο ποῦ, ναυ α5τηπ- 

αγωγὴ τοῦ σατανᾶ. 10 Εμηδὲνι φοβοῦ ἃ μέλλεις 
Άσοσυο οἳ ΒηΐαἨ. 3Νοἱ "αἲ "α]] 31ΐθας ἴλο ἐΠ]ηρς νγπῖοἩ ἔποι ατὲπυοιαᾶ 

πάσχειν. ἰδού,ξ μέλλει Ἀβαλεϊῖν" 1εξ ὑμῶν ὁ διάβολοοσ" 
το 513ΤοΥ. Ίο, 516 "αΌοιξ ὅτο 5οπδῦ [75οπιθ] Δοξ "σοι πο Ἅ"άανί] 

εἰς φυλακήν, ἵνα πειρασθῆτε' καὶ Ἀξξετε θλίψιν ἡμερῶν 
Ιπῖο ΟΡΣΙ5ΟΗ, ἐπαί Υθ ΏΙαΥ ὓς ιχ]οᾶ; απᾶ γοαβΠα]] Ἠατο ἐτιου]ατίοπ άσσο 

δέκα. Ὑγίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέ- 
199Π,. 1ο ἰποα Σαἰϊλέα] ππητο ἁσπίαι, Ἀαπᾶ ΤΙ πΙ]] σίτε {ο τος ἴπο 

Φφανον τῆς ζωῆς. 11 ὁ ἔχων οὓς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
ΟΓΟΤ/Π οξ 149, Ἠε {παί Ἀα8 Αη εαχ, ]εί Ἠῖπα Ἠσαχ πνΏαξ ἐπο ριτις 

λέγει ταῖς ἐκκλησίαι ὁ  νικῶν οὔὐ-μὴ ἀδικηθῇ ἐκ 
Ρ478΄ ἴοίπεθ αββδεπυ]ῖθθ, ο {μαβῦ ΟΤΕΙΟΟΠΙΘΒ ΙΠ Πο γή6θ ε]α]] Ῥο Ιπ]ατοᾶ οξ 

τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου. 
πο Ἅ"ἀελιπ α1βοσοπἀ. 

12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἓν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον, 
Ἁπά {οΐμπθ ΆἈπηΏβε] οἱ ἴπο 3ϊπ 3ΡΕΓΡΒΙΠΟΣ 1455θπαβ]γ πντ]τθ: 

Τάδε λέγει «ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστοµον τὴν 
Τ]ηοςο (ΠΙΠΡβ 3478 Ἱθ Πο 58 118 ἡαπγοτᾶ 3υνγο-εᾶρεᾶ 

ὀξεῖαν' 19 Οἶδα Ἰτὰ ἔργα-σου καὶ ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ 
1ΑΠΑΤΡ, 1 Ἐπον {Ηγ ν/οτ]κς Απᾶ ὙπΠπετο ἴποα ἄπνε]]θςί, ν/Ίουθ 16 

θρόνος τοῦ σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ.ὄνομά-μου, καὶ οὐκ 
1Ἠτοπθ οἑ Βηΐαπ [15]; απά {μοι Πο]ᾶςβί {55 ταγ πθπηε, απᾶ "ποῦ 
5 ΄ , τι η) -. ε Πλ ο ται Ρ’ 
Ἰρνήσω τήν.πιστιν.µου "και ἐν ταῖς Ί]μεραις "εν' δαῖς' Αν- 

Σ4ϊᾷς!ί “49πγ. ταν {81{Π ετεαπ ἸΙπ ᾖ1ἴπθ ἀ4αγβ 1π υΠἩ]Ιοξ. Δη- 

τίπας! ὁ µάρτυς.µου ὁ πιστόςλ, ὃς ἀπεκτάνθη παρ’ ὑμῖν, 
πρας ΤΙΥ 2 π]ίηοςς αρα ϊ(η{α] [πας], πο Ἅῄτ/α8 ΚΙ]]εᾶ Απιοηρ Το, 
ε/ τ - Ἡς - Ιῃ 14 8 ἀλλ’ ” ο - ὀλί 

οπου -κατοικει ο σαταγας. α εχω κατασου ο ιγα, 

Ὢλετο "ἀπε]]θ αοβίαη. Ῥαῦ Ι Ἠατο αρα]παῖ ἴπεο Σεπ τΠίπρ8; 

εότιὶ ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν ῬΒαλαάμ, ὃς 
Ῥοσπί5θ ἴ]λοα Ἠαςύ ἴποτο [11956] Ππο]άϊπρ πο Ἅεποπίηπρ οξ Βα]ααπα, πό 

ἐδίδασκεν Τἐνι ΣΑτῷ! Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν 
ταυιρΏῦ ἨΒα]α]ὶς ᾖἵο οαμύ Ά ΒΩΒΙΘ Ῥεέοτθ 19 

«ν , ΄ - . ΄ Ἆ - 

υἱῶν Ἱσραήλ, φαγεῖν  εἰδωλόθυτα καὶ  πορνεῦσαι. 
ποΏ6 οἳ Τεταε], το εαύ {Πίπρς εποτῖβσεᾶ {ο 14ο] απά {ο οοπιταῖξ Σογηίσα{]οἩ, 

α γικοῦντι 1. Υ τῷ παραδείσῳ ἴηΠθ ΡΙχ8άΙ5Θ αΓΤΊτΑΥΓ. Σ- µου 
» τῷ (γεαςᾷ ἐκκλ. οἱ ἴπο αδθεταῦΙγ) 1.. Ὁ εν Σμύρνῃ (Ζμύρνῃ 

5----τὰ ἔργα καὶ ΙΤΊΤΤΑ. Ἅ ἀλλὰ πλούσιος 
οἳ (ἴΠο5ο πο) αιττταυ;. {μη Νοῦ ΙΤτΑΥ;, Ε -- δᾳ Ιπᾶθεᾶ [α]ν. 
{ ὃ διάβολος ἐξ ὑμῶν αιτττΑασ’. κ έχητε 7θ ΠαΥ Ἠανεο 1.’ 1 -- τὰ 

πι--- καὶ τ[ττΑ]. 5 --- ἓν ΏΤΤΓΑΥΝ. ο --- αἷς (πεαᾷ Ἱι Ποβθ ἆπγβ 
Ρ᾽Αντείπας Τ. 4 -ἵ- µρυ (γεαᾷ τν Γἰε[α] [οπε]) υτ[ττΑ]νν. 

ἀλλὰ π. ῥᾖἵ-- ὅτι. ᾖὉ -- ἐν ΕΟΙΤΊΤΑἩ, τὸν Ε, 



Πι ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 
ῤ τα αν ο. ο ἁ- . 

16 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Στῶνὶ 
Ἠαθῦ ἍΆ]βο ἴλοα Γ1μος56] ἍΠο]άΐπα νο {οπολίης οἱ ἴπο 

Νικολαϊτῶν 7  µμισῶ.! 16 µετανόησον”’ εἰ.δὲ µή, ἔρχομαί 
Ν]σοο]αϊίαπθς, π]ῖσ] ἐμῖηρ 1 Παίς, Ἑεροπί | να 1{ ποῦ, 1 ατα οοπαῖηπρ 

σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ αὐτῶν ἓἔν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ 
{ο ἴπεο απ]ο]σ, απᾶ πῖ]] πια]ζθ ἵναχ πἃ Ἅἴλεπι πθἩ πο αποτὰ 

στόµατός µου. 17 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα 
οξ ΠΙγ πιουίΗ, Ἠε ἴλαῦ 88 αποθαχ, ]οῦ Πἶπα Ἠθας Ὑλαῦ. πο βδρίτ]ς 

λέγει ταῖς ἐκκλησίαις τῷ Ἅπνικῶντι' δώσω αὐτῷ Ὀφαγεῖν 
5αΥ5 {οΐπο αςβεπιο]ῖᾳ. Το Ἠίπα ἔμαῦ ΟΥΕΓΟΟΠΩΘΕ, 1 τν1]]ρίτο ἑομῖπι {ους 

ἀπὸ" τοῦ µάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον 
οἳ πο ΠΛΩΠΩ αη]άᾶοα : Απᾶ 1 γη] ρῖτε {ο Πΐπι α “ροῦΡ]θ 

λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ 
απἩΙζθ, απᾶ οπ {ἴπθ Λ}ρουῬῖθ Α”ΠΑΠΙΘ Ποπ τ]υίουἃ, ππΏλο]ι 

οὐδεὶς «ἔγνωϊ εἰ μὴ ὁ λαμβάνων. | 
ποῦύπθ ἍἈΧΚΜΘΠἩ οχοερῦ Ἡθ πΠο τοοθῖτος [ΠΠ]. 

18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς! ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον, 
Απά ἴο ἰπθ αΑπΠροὶ οξΐπο π "Τησλκίμα α1αββθιαῦῖ]σ  πτίϊίθ: 

Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς 
Τηοςς ἴἨιπσς 8478 1ο 5οπ οἑ ἄοᾶ, Ἡθ πο Ἠε88 3εγοβ 

εαὐτοῦ! ὡς φλόγα! πυρός, καὶ οἱ.πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολι- 
1ηῖς 35 α Παπιο οξᾳ8τθ, απᾶά Ἠϊ58 {θεῦ 11] Ώπο 

βάνφ' 19 Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ξἀγάπην, καὶ τὴν δια- 
Ὅταςς, 1 κπονυ ἴἩΥ ΝΟΓΚ5, απά 1οπε, ρπά β6τ- 

κονίαν, καὶ τὴν πίστιν! καὶ Ἀτὴν! ὑπομονήν Ἴσου,! καὶ τὰ ἔργα 
νίσε, βπά Σαλί, απά Ἀρπάπταποθ ᾖὉἩγ, απᾶ 3πνοΓΙΚΒ 

σου, Κκαὶ! τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 390 ἀλλ” 
30Ἡ1ψ, απᾶ ἴε Ἰαεί [ίοῦε] πιο ᾖἴπαπίπρ ἈἘταῦ, Ῥυῦ 

ἔχω κατὰ σοῦ Ἀὀλίγα,ι ὅτι Ἀἐᾷςι τὴν γυναϊκαῦ ΡΊεζα- 
1 ἠ1νο απραϊηπςί ἴπορ α Σο ἐπίηπσς ἰἴπαῦ ἴποι ριιξεχεβὺ {μα ΤΤΟΠΙΑΠ. 7επε- 

βήλ,! ατὴν λέγουσαν' Τἑαυτὴν! προφῆτι», "διδάσκειν καὶ πλα- 
Με], Ίος π]ο σα]]5 Ἠεχδε]ξ α Ῥγορηςίρββ, ᾖἵο ὕεποη απᾶ το 

νᾶσθαιὶ ἐμοὺς δούλους, πορνεῦσαι καὶ ἵείδωλό- 
ταϊε]οπᾶ ΤΙΣ ἹῬοπάπιοα {Το οοπιπιἰξ Ξοχπϊοαθίοπ απᾶ 30μΐπρς “5βοχϊβορᾶ 5ο 

θυτα φαγεῖν.! 9] καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα µετανοήσφ Τὲκ 
914οἱς το Ζεαῦ, Απά 1ρατο ες πιο Ἅἴλπαί 5εἩε παὶβ]ῆ τερεπί οἳ 

τῆς.πορνείας αὐτῆς, καὶ οὐ -µετενόησεν.! 92 ἰδού, ἐγὼ] βάλλω 
Ίεχ ξοτη]οαί]οι ; Άπᾶ 9Ἠο τορεπ{οᾶ ποῦ. Ίο, 1 οαςῦ 

αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς µοιχεύοντας µετ αὐτῆς εἰς 
Ἠεχ 1Π“ο ϐ Ῥοᾶ, απᾶ Ίποςο Πο οοπιπαϊῦ πἀα]ίοιν τν ἍἩετ ἍἈΙπίο 

θλίψιν μεγάλην, ἐὰν.μὴ "μετανοήσωσιν! ἐκ τῶν ἔργων 
Σμοα]αί]οπ αρτοαῦ, εχεοερύ 1Πεγ ϱΠοπα]ᾶ τερεπὲ οξ Ἄπνοσκς 
σαχ τῶν Ἱ 4 ο ώΙ, ..”- η ων ΄ . Ν 

αὐτῶν.' 29 καὶ τὰ.τέκνα.αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ' καὶ 
αμιοῖτ., Απά Ἠθχ ομΙ]άτετ. 1 σι ΚΙ πτ ἀαῖα; απᾶ 

νώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ᾿πἐρευνῶν" 
ΠΑ]1 που Ἅᾖ}1] Ἅ3Πθ «Ἀπεεπιρ]ες πα 1 ΆΤΩ Ἡθ ΠΟ ΒΘΔΓΟΠΘΕ 

27 
Ἠηςαέ ἔποα αἶπο (ποια 
λα ξ Πο]ά {πο ἀοοίτῖπια 
οξ ἴπο ΝΙσοο]αϊὔλοδ, 
πο {εμῖπρ Ι Παΐο, 
16 Ἠορεπί; ος οἶπο Ι 
ση] οοἵπθ απίο {ποο 
αιἰσο]]γ, απά τν ῖ]] βρε 
Αρηϊηςί ἔπεπα νηἩ {]ιθ 
Επιοτά οἳ Πιν Ὠοι{ῃ, 
17 Ηο ἐπί Πα ί]λαποασ, 
1αῦ Ἠΐπα Ποιχ πνηαί 116 
Βρϊγϊ 6 βαἰἰλπ απίο (]νο 
οατοῃος; Το Ἠ1Πλ ἐ]λνί 
οπετοοπιοίἩ υνΙ]1] ρῖτο 
το οί οἳ ἴπεο Ἠ]άάσπ 
ΙΏΑΏΠΑ8, απᾶ π]]] Ρϱῖνο 
Ἠϊτα α γγλ]έο 5ίοπ9, πιά 
Ίπ ἴλο 5{οΠθ α ηον 
ἨβΊηο ΤΙΜΕΣ, ὉυΏ]σἃ 
ἨΟ ΠΙαΠ ἸςοιΥείἩ 5ητ- 
1πρ Ἠθ ἔπαῦ τεοθἰνεῦπ 

ο 

18 Απᾶ ππίο {πο βπ- 
Ρο] οἳ ἴ]ο οἩπτοὮ ἵπ 
Τηγαίίτα συχ](έε ; Τηοςθ 
{μ]πρθ 5β]ί]π {πο Θοπ 
οἱ ἄοά, πΠο Ἠαϊλι Ἠϊς 
6565 Ίο ππ{ο α Ώαπιο 
οἱ τα, απ ΠΙ8 {6εί αλε 
1ο πο Ῥταςς; 19 Ι 
που ΙΠΥ ἹΟΥΊς, απᾶ 
ολατίθψ, απᾶ εοτνῖσθ, 
απάὰ {αΙἩ, απ τησ ῥρα- 
φϊεπος, απᾶ {ΠΥ πογ]ςς; 
ΑΠά {Πο Ἰα5έ {ο ὂ6ηΏλοτθ 
ἴπαπ ἴπο Πταῦ, 20 Νοῦ- 
ηλ ΠείαπάΊης 1 Ώαλτεα 
4ο ἰπίπρ αβαϊηςί 
άμος, Όθοπαςθ ἴποια 
ΒαΠογθού ἴπαῦ ποπιὰἩ 
«επεῦα], νηη]σ]ι οβ]]οίἩ 
Ἠοτξβο]ξ α Ῥτορηοίοςς, 
{ο 6εβοἩ απᾶ ἴο 5οἆασθ 
1ΩΥ 5εγταπ!ς {ο σοπιποῖξ 
ΞοΓΠΙΟΡΦΙΟΠ, Επᾶ {οεαῦ 
{Πίτρ8 «αοτὶιβσοᾶ ππτο 
14οἱ5. 21 Απάᾶ Τ ρατο 
Ἡεσ ϱΡρασε {ο τερεηῦ οἱ 
Ἡοχ {ογηϊόβί]οη; απᾶ 
Βἲε γεροηύοᾶ πο, 2206- 
Ἰο]ᾶ, 1 πν]] οαδύ Ὥος 
1Ππίο 3. Ὀ6ᾶ, ππᾶ ἔπεπα 
τμβί οοπαταῖξ αἀα]ίοτγ 
πλ Ὦες Ιπίο ρτεαῦ 
ετάοα]α{]οη, εχσερῦ 
1ΠΕΥ τορεπύ οἳ 1πεὶτ 
ἀεθᾶβ. 25 Απᾶ 1 νΙ]] 
ἘΙΙΙ ᾖἨἸεε ολ]άτεπ 
ση ἀθαία; απᾶ αἲ] 
«πθ οἸαχοΆθ Εκ] 
Χπονυ ἐπί Τ απι Ὦθ 
πυΏ]οὮἃ βεατοΠοί]ι Τπθ 

χ- τῶν ἴμθ Τ[Ττ]Ατ. Σ ὁμοίως Ίπ Ι]εθ πΊΑΏΠΟΘΥ αμΤΊτΑΤΓ. 
οτ[Α]νν. 3 γικοῦντι Ἱττς, υ---φαγεῖν ἀπὸ ΑΙΤΊΤΑΥΓ. 
ἆ τῷ (γεαᾶ ἐκκλ. οἳ {πο α5βεποΏ]σ) τ,, ε--- αὐτοῦ τ. ςφλὺξτ. 

ς «κ οὖν ἴΠεγε[οχθ 
ο οἶδεν Ἱςπονγβ ΟΙΤΊΤΑΥΥ. 

Εξ ἀγάπην, καὶ τὴν 
πίστιν καὶ τὴν διακονίαν ΑΗΤΑ; πίστιν καὶ την ἀγάπην καὶ τὴν διακονίαν Ττ. Χ--- την Ἡ. 
.--σου Τ. κ ---καὶ (γεαὰ αν Ἰα8ῦ ποτκ5) αιτΊτΑν’. 1 ἀλλὰ ττΑασν. πι ---- ὀλίγα 
αΙΤΊτΑ/. η ἀαφεῖς ἴΏοι ]είτεςί αἱοΏε αΙτΊτα τν. ο -- σου (γεαᾶ ΌἩγ ππί{ε) αἰ[α]ν. 
Ρ τὴν Ἱεζάβελ 1; Ιεζάβελ 6Τ; Ιεζαβὲλ Ἱταν. 
Σ αὐτὴν Τ. 
Σφαγεῖν εἰδωλόθυτα αΙΤΊτΑΥΓ. 
ν]]5 τιοῦ το τερεπέ οἳ Ίεχ {ογηϊοβίίοη ατα ΥΓ. 
1» µετανοήσονσιν ἴπεν εΏβ]] χοροηπύ πια. 75 αὐτῆς Ἠθς αμτΙτΑΥ. 

4 ἢ λέγουσα 539 πἩο σα] αὐτττΑπ’. 
” και διδάσκει καὶ πλανά τοὺς απᾶ 5Ώε εαε]θα απ. πϊβ]εαᾶς αΠΤττΑνν. 

7 καὶ οὗ θέλει µετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς η 5Ώθ 
π--- ἐγὼ (γεαᾶ βάλλω 1 οα5ί) αΏΤΊτΑΤΓ. 

10 εραυνῶν ΏΤ1τ. 



υλ] 
Γεῖπα Απᾶ Ἠομτίᾳ : απᾶ 
1 π!]] ρῖτο απο εΥΘΥ 
οπθ οἳ 7οα ασοσοτάίπρ 
{ο τοασ πΝοτ]ς. 24 Βυΐῦ 
πηῖϊῖο τοι 1 8ΑΥ, απἆ 
απίο {πο τοςῖ ἵπ Τηγα- 
γα, 85 Ώ]ΠΥ 48 Ἠθτο 
χιοῦ ἐΠὶ5 ἀοσίχ]πα, απᾶ 
π/Ώϊσολ Ώαγο ποῦ Κπονπα 
119 ἀερίῃς οἳ Βαΐηπ, 
5 ἴπεγ 6ροκ: Τ πι] 
ρυαῦ Ἡροπ γοα Ἠοπθ 
οὔπος Ῥατᾶοηπ, 25 Επὸ 
ὅπαῦ πνΏίοα Ὑε Ώατο 
αἶγεααν πο]ᾶ {αδῦ 0111 
1 εοπαο. 26 Απάλο {παί 
οτυτοοπιθῖἩ, απιᾶ Ίεορ- 
αἵἩ ταγ πνοσ]ςα τιπ{ο {πο 
ει, {ο Ἠΐπα υπ] 1 ρίνο 
Ῥοπος οπες πο Ἡλ- 
1ἱοΏ8: 27 απᾶ Ὦο Πα]. 
τα]ε (ηθπα νη{Ἡ α τοᾶ ο 
ΙΤΟΠ ; Α5 {πο τεβεε]ς σὲ 
8 Ῥοῦΐεσ ϱπα11 ἴπαογ Ὦο 
Ῥτόκεαπ Ίο βΠΊτετς : 
ετεη ας Ἰ τοοεϊτεᾶ ος 
ΤΑΥ Εβύποχ. 28 Απᾶ Τ 
ση] ρῖτο Ἠϊπι ᾖ{ἴῃο 
ΣΩΟΣΠΙΩΡ ᾿Εἴαχ. 29 Ἠο 
{Παῦ Μαϊιπ 5η εαχ, 1εῦ 
Ἠἶτα ἨἩθαγ π]ιαῦ {πθ 
Βρϊτι6 εαϊνα ππίο 1πθ 
ςΏπχο]ςβ, 

11. Απᾶ ππίο ἴ]μο 
Άηρε] οξ .μο οπυτοὮ Ίπ. 
Βαχάῖς πο; Τή9ς5θ 
χπΐπρα βα1ῦα ο ἐλαί 
1ιβ{Ἡ {Πο 5ετεπ ΒρἰγΙ{β 
οἳ ἀοᾶ, απᾶ Ἅἴ]θ 
Βεποῦ βίατα; 1 Ἐπον 
1Η ποτε, ἴμαίῦ ἴποα 
Ἠαςτῦ 8 ΠΑΠΘ ᾖἴπαῦ 
ἔποια περί, απᾶ ατῦ 
ἄθαᾶ, 5 Ὢρ πβξο]ι- 
Σπ], απᾶ βἰτοπρίπεη 
ἴπο «πῖπρα ἹΠΙοἩ τθ- 
πηβίτ, Όπαῦ 4Γ6΄ τεβᾶγ 
το ἀϊθ: Έοσ 1 Ἠανο ποῦ 
ΞομηΏᾶ ἴπγ πτοτκβ ῬεΓ- 
Σεοῦ Ὀθξοτθ(αοᾶ. ὃ Ἐοθ- 
ΊΠΘΠΩΌΕΣ {Πεχεξοζο Ἠου 
Ίλοα Ἠαδῦ τεοεϊτθᾶ απᾶ 
Ἠεβτᾶ, Απά Ἰο]ᾶ {α5ΐ, 
Ἀπά τερεηῦ. Τέ {ποο- 
10τ96 ἴποι επα], που 
πηβῖοὮ, Ι πΙ]] οοπιθ ΟΠ. 
{πθο 95 α ἴΠίθί, απᾶ 
ἴῆοα επα]ῦ ποῦ Ἐποτ 
πιπαῦ Ώοιας Τ τν 11] σοπιθ 
πἌροη περ. 4 Τπου 
Ἠφεῖ α Ε6ΠΓ ΠβΊηΘΕΘΤΟ6Π 
1π ΒαγᾶΙ8 νΏ]οἩ Ώατο 
πιοῦ ἀθβ]εᾶ ἰπεῖτ ρατ- 
ταθηζ8; απᾶ ἴἨεγ εΏβ]] 
ππα]]ς ὙΠ ια πιο Ἰπ 
πἨΙζο: 3ος ἴἨου ατθ 
πποχίἩγ. δ. Ἡο ἵπαί 
οτοχοοπιθ!ίἩ, {Ἠθ ΒΑΠ1Θ 
βἩα]Ι] Ῥο οἰούπθά ἴπ 
ν/πὶζε ταἰπαεηῦ; απᾶ Τ 
ση] ποῦ Ῥ]οῦ ουῦ Ἠ1β 

1, Π1, 
κατὰ τὰ 

θβο καοσοχά(ηᾳ {ο 

λοιποῖς τοῖς ἐν 
Ωπᾶ ἍΤο[ίπθ]τοῦί Ὑπο [το] ἵπ 

οὐκ ἔχουσιν τὴν.διδαχὴν-ταύτην, Ὀκαῦ" 
πατε ποῦ τηΐ8 ο... απᾶ 

οἵτινες οὑκ.ἔγνωσαν τὰ “βάθηϊ τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, Οὗ 
πο ἆπεν ποῦ 1πο ἀθρίπβ ο Βαΐαη, ϐ8 να 587: 3ποξ 

ἀβαλῶ" ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος 26 πλὴν Ὁ ἔχετε κρατή- 
ΣΤ Ἀπγ]]] “οβεῦ προ. ος ΑΗΥ οἵπες Ῥυτάει; Τα τσ]αί το Ἀπτθ Ἅ ποἰᾶ 

σατε, “ἄχριοὶ οὗ ἂν ἥξω. 396 καὶ ὁ νικῶν καὶ ῥὁ 
Σα50 ση 1 επα]] οοπ1ο, Ἅπᾶ Ἡο ἐπαῦ ΟΤΕΓΟΟΠΙΘΒ, απᾶ Ἡθ Ίος 

τηρῶν ἄχοι τέλους τὰ ἔργα-μου, δώσω αὐτῷ ἐξούσίαν 
θες απο] Ππε] επᾶ παν ποχῖ, 1 π1]] ρίτο {ο Ἠϊπι απἰποσϊιγ 

ἐπὶ τῶν ἐθνῶν' 97 καὶ ποιμανε αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σι- 
οσες ἴμο Η, Απᾶ ο εΠα]] τς ἼἨθπα ἍππίἩ ὀτοᾶ . 

δηρᾷ᾿ ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ  συντρίβεται ὡς κἀγὼ 
Ἅτοηυ, 5 νοβςθ]5 ΟΕ Ροῦἴθιγ Άτο. Ώχοκεπ ἵπ Ῥίθοθ; 35 1 α]5ο 

εἴληφα παρὰ τοῦ-πατρός-μου 328 καὶ δώσω αὐτῷ τὸν 
μας πεοθὶγεᾶ Ίτοπι 1αΥ Ελίπετ ; απᾶ 1 η] ϱἶτο {ο Ἠϊπι {Τπθ 

ἀστέρα τὸν πρωϊνὀν. 399 ὁ ἔχων οὓς ἀκουσάτω τί τὸ 
Σείατ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. 

νεφροὺς καὶ καρδίας καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ 
τοῖπβ απᾶ ἍἸἨθαχίύ; απᾶ 1 πὶ]] ρὶτθ ὕογοα 

ἔργα ὑμῶν. Φ4 ὑμῖν.δὲ λέγω 3Ἀκαὶν 
Ἄντοτ]ες Ἴγοιχσ. Ῥαΐ {ο . ο 'Ἡ 

θυατείροις, ὅσοι 
ου 358 ΠΙΑΠΥ 48 

ΑπΙΟΣΗΙΠβ.. Ἠο ἐπί ας απ εας, 19ὐ Ἠἶσα Ώρας πηαῦ {Π6 

πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 
Βριχϊ6 578 Ίο ἴπθ αΑλσεπιΏ]1οΒ, 

Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἔν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράφον 
Απᾶ {ο Πθ ἍΑπρεὶι οἱ πο π Ἅ3Σβασᾶϊῖς ο 

Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰῖ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς 
Τπεςε ος αἴς Ἡρ πΠο απ ᾖΤ]πο ος οἳ ἀοᾶ απᾶ ᾖἴπο 

ἑπτὰ ἀστέρας Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ἔτὸϊ ὄνομα ἔχεις ὅτι 
κοταπ. Βύ8Υ8. 1 Κποπ ΤΗΥ πο. {παῦ “πο ΄ὪὭλπαρ 1ποι "μαξῖ ἐξ 

ζῆς, καὶ νεκρὸς εἷ. 32 προς ρηεραν καὶ Ἀστήριξονϊ 
Ἴποα ία Απᾶ "ἀειᾶ Λ᾿ατῦ, πβίομξαἸ, Ἀπᾶ : τος 

τὰ.λοιπὰ ἃ μλλεᾶ ἀποθανεῖν οὐ.γὰρ.εὕρηκά 
ἴπο ἐπίπρα ἐαῦ τοπιαῖπ, πηῖοῖ 819 αὐοκῖ 9ο 4ἴ9, ΐος Τ Ἠατο ποὺ {οαπᾶ 

σου ἱτὰ! ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦξ. ὃ µνηµόνευε 
ταν ποτΚς οοπιρ]είθ Ὅεξοτθ οάᾶ, Ἐεπιοπιρός 

Ἰροῦνι πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τῆρει, καὶ 
1ἨΘΙΘΕΟθ ἍἨοπ Ίποι Ἠαβδῦ χοορἰνθᾶ απᾶ Ἠοεατᾶ, Ἀπᾶ- ἆθερ [186] απά 

µετανόησον΄ ἐὰν οὖν µμὴ.γρηγορήσης, ἥξω ἡλΝἈἐπὶ σὲ 
περθηῦ, 1 1Ἰθτοξοτθ Ίποι 5Πβ]ὺ ποῖ παῖΐοι Ι π]] οοπιο προπ 1198 

ὡς κλέπτης, καὶ οὖὐ-μὴ "γνῷςὶ ποίαν ὥραν ἩἨξω 
88 Α ὐπῖαξ, Ώπᾶ Ίππο πδο Ελα]ίύποα που π]ηςί Ίους 1 αλα]] οοπια 

ἐπὶ σε. 4 9 Ῥέχεις ὀλίγα" ὀνόματα Ἱκαὶϊ ἓν Σάρδεσιν, ἃ οὐκ 
προπ {Ἠρθ, που Ὠαςδύ α {6υ; ΏΒΏΙΘΒ 9ο ἵπ ατα Ἡπ]ῖοι3ποῦ 

ἐμόλυναν τὰ.ἱμάτια.αὐτῶν' καὶ περιπατήσουσιν μετ’ ἐμοῦ ἐν 
14εΒβ]εᾶ Ὅπεϊσ ϱατπαεηῦ5, βπᾶ ΤΠογ ϱΏα]] πα]κ πο πο Ἱπ 

λευκοῖς, ὅτν ἄξιοί εἰσιν. ὅ ὁ µνικῶν, Τοῦτοςὶ περι-' 
ππἨϊΐίθ, ὮΏθοβιςδο απ ΤἨ6Υ 80. Ἠο ἴπαί ζμάμευσας, Τθ πα] 

βαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς' καὶ οὐ- μὴ 
3. ΄ ” 

ἐξαλείψω τὸ ὄνομα 
Ὦο οἸοίπεά ἵπ Ἀραγπιεηίς Ἀπμιίθ; ΑΠᾶ 1η πο πβο πῇ]] 1 Ῥ]οῦ ουῦ 3Ώ8ΊΙΘ 

3 τοῖς Το ἴπο (γα8ῦ) α]τττΑΤΓ. Ῥ --- καὶ αΙΤΊΤΤΑΥΓ. ο βαθέα αιτΊτΑνν. ἆ βάλλω 
1 οαςδῦ (Ώοῦ) ΙΤΊτΑΥ. 5 ἄχρι 11Τ5. Ε -- ἑπτὰ 5εΥεΏ ΕαΙΤΊΓΑΤΥΓ. ἔ --- τὸ (εαά ἃ 
ἨβΠΙ6) ΕΙ ΤΊΤΑΤΓ. Ἀ στήρισον αΠΤΤτΑΤ. 1 ἔμελλον πθυο αὈοιῦ αΕΤΤΤΑΥΓ. ὁ ---τὰ 
1[τνλ]. κ --- µου (γεαᾶ πι ἀοά) αὐτττΑτ. 1 [οῦν] α.. τα... ἐπὶ σὲ ΗΤΤΑ. Ἡ γνώσῃ 
πτ:. ο Ί- ἀλλὰ (ἀλλ᾽ α) Ῥαΐ ἹτΊτΑατγ. Ρ ὀλίγα ἔχεις 1, ᾱ---- καὶ ΟΙΗΤΊΣΑΥΓ, οὕτως 
1Ώ15 ὦτης, 



τι. ΕΒΕΤΕΙΑΤΙΟΝ. 

αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ "ἐξομολογήσομαι! τὸ ὄνομα 
αΏὶς Στοπ πο  ὮΌΟοοῖς οἱ 116, απᾶ πγῖ]] ος {988 3ΏΛΙΩΘ 

αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ.πατρός.µου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων 
ω] Ῥεξοτθ τΥ Είµος Ἀπᾶ  ὮΤ62ΟΤΘ ΑΠΡΟΙ8 

αὐτοῦ. 6 ὁ ᾖἔχων οὓς ἀκουσάτω ᾿τί τὸ πνεῦμα λέγει 
1118, Ἠο ἰμαῦ 8 Ἅδπ θ8Σ, 1θὐ Ἠΐπα Ἠθας π]λαῦ {πο δΒρἰσθ ΒΑΥΒ 

ταῖς ἐκκλησίαις. 
{ο {ο αββοπα]]ευ, 

7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἓν ἴΦιλαδελφείᾳ' ἐκκλησίας γράψον, 
Απά ἴο ἴπθ απρεὶ οξἰμο3ῖΊηπ ὁσΡΠΙ]Βάε]ρΗία  ᾖἈηββδεπαῦΙσ Ἅ᾿τίτε: 

Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός,' ὁ ἔχων τὴν "κλεϊῖδαϊ 
Τπεεο {ΠΙΠβΒ Β87Υ8 ἴλο. Ἠο]Ιγ, ἴπο ἍΊΤτιαθ; Ἡο Ἡπο Ὠαβ ἍᾖΤἨθ Κεν 

ατοῦ! 7Δαβίδ,ὶ ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς Ζκλείει,! δκαὶ!" Ὀκλείει! καὶ 
οἳ Ὠατνίᾶ, Ὢϊὰο ἍοΡ6Ώ8 Αηᾷ ποΟΟπΠο ἍΕΒΗΐ5, Απᾶ ελαῦ απᾶ 

οὐδεὶς «ἀνοίγειἹ 8 Οἶδά σου τὰ ἔργα" ἰδού, δέδωκα ἐνώπιόν 
Ίο 9ΠΘ ΟΡΕΠΒ. ,α που ἵἩπν ΥΙΟΣ, 1ο, 1 Ώατο εεῦ Ῥοεέοτθ 

σου θύραν Ἰάνεῳγμένη»,! καὶ" οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν" 
1πθο “ἄοος 1η "ορεπεᾶ, Ἀπά ποοπθ ἍᾖβαΡ]θ {ο 5παί 16, 

ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ .ἐτήρησάς µου τὸν λόγον, 
Ῥθοβιεο "μ “Πέτ]ο 1έΠοι “Πβεῦ Ῥοψας, απᾶ ἀῑάκίκοερ πι πιοτᾶ, 

καὶ οὐκ.ἠρνήσω τὸ.ὄνομά.μου. 9 ἰδού, :δίδωμι' ἐκ τῆς συνα- 
απά αἀῑάρί πο ἄεπγ ΤΩΥ Ἠ.1Πθ, 1., 1ρίΐτο οἱ 1πο βΥΏΑ- 

γωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, 
βοριθ οξ ΒΑίβη {λορο ἔλαί ἁἀθοίατο ΤΠθπιβε]τεβ 3118 1929, 

3 ΄ Ε ΄ ο) .) ΄ » / ΄ ) 4 ιά 

καὶ οὐκ.είσίν, ἀλλὰ ψεύδονται' ἰδού, ποιήσω αὐτοὺς ἵνα 
απᾶ  ἍαΑἴθ ποῦ, Τη 4ο Ἡθ; Ίο, 1 πΙ]] ο8.15θ ἴπετα Ἅᾖπιαῦ 

εῄξωσινὶ καὶ Ἀπροσκυνήσωσινὶ ἐνώπιον τῶν ποδῶν.-σου, 
116Υ εποπ]ά ο0ΠΙΘ απᾶά Εποι]ά ο Ἡοπαβρθ Ῥεέξοτθ τηγ {εεῦ, 

καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. 10 ὅτι ἐτήρησας τὸν 
βΏά αποπ]ᾶ χπιου πι Τ Ἰογεά  ᾖ{μῃεῬ. Ῥεοβιεο ἴδοι ἀῑάξί χεορ {πο 

λόγον τῆς ὑπομονῆς.μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ 
πνοχᾶ ΟΕ ΓΑΣ θπάιχαποῬ, 14]εο ἴπερ γη] κεερ ουί οἳ ἵπε ους 

πειρασμοῦ τῆς  µελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης 
ος ὑτῖα] π]οἩ [18] Ἀρουῦ ἲο ο0ΠΙθ Ίροηπ πο 3ΠαΡρίίαΡ]ε 3γνοτ]ᾶ 

ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 11 ΡΙδού," 
Ἀνγλο]θ, Ἅ«{ἵο τν ΄Ίἴπεπιίπας ἀπνε]]. Ἡροῦ ᾖ1πθ θαχίἩ, Ῥε]ιο]ᾶ, 

ἔρχομαι ταχύ κράτι Ὁ ἔχει, ἵνα μηδεὶς λάβῃμ τὸν 
ΟΟΙΩΘ απἰοκ]γ: Πο]ᾶ {αβῦ π]ιαῦ ἴλοι αεί, επαῦ το 9Π6 {λκο 

στέφανόν σου. 12 ὁ νικῶν, ποιῄσω αὐτὸν στύλον ἓν τῷ 
Άστον Ἅᾖ}ΠΥ. Ἡο ἐλμαῦ οτθσσοτηθΒ, 1 πΙ]] παρκ Ἠϊπι τα Ρί]]ας π 11ο 

ναῷ τοῦ.θεοῦ.µου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω 
{οπιρ]θ οξ πιγ ο, Ἀπᾶ οπῦ πο αὖ ϱ]] εἸα]] Ἡθ ᾳο Πιοχθ; απά 1 νη1]] νντί τε 

ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ-θεοῦ-μονυ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως 
προι Επι  υιθ ΤΙΒΙΠΘ οξπαν ἀοᾶ, απᾶ {Πθ ἨβπΙιθ οξ{ίπθ οἱίγ 

τοῦ.θεοῦ.µου, .τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, Νἡ καταβαίνουσα! 
οξτηγ αοᾶ, ἴἩθ «που ΘΓΠΒΒΊΘΗΣ, πἩΙςαἃ οοἵηθς 4οπΏ 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ.θεοῦ.μου, καὶ τὸ.ὄνομά.μου τὸ 
οπέ ος Ἡθατου ἔτοτα πηγ αοά, Απᾶ ΤΗΥ Ὕπατας 

, « ” γ΄ . , ῃ η -” ῃ 
καινόν. 19 ὁ ἔχων οὓς «ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει 

1πιουγ, Ἡο ἐλαῦ Ἠδβα απ ας, 1θἱ Ὠίτα Ἠθας π]Ἡαβῦ πο βΒρὶσίς ΒΑΥΒ 

φαϊς ἐκκλησίαις. 
Ξοῶνο αβεοπιὈ]1οβ. 

628 
ΏΑΤΠΘ ΟΗ6 οἱ {πο Ῥουῖς 
οἱ 146, Ῥαῦ 1 νν]]] οοἩ- 
10658 Ἠϊβ ἨβΠΘ Ὦ9θΜοςθ 
1Υ ἘΒ{ΜοΣ, απᾶ ὮΏΘ{οΓΘ 
Ἠ18 ΠΡΟΙ8, ϐ Ἠο {παῦ 
Ἠβίῃ ΑΠ ΘΑΣ, 1θὗ Ἠϊπα 
Ἡθας π]Ἡαῦ ἴπο Βρὶ- 
αυ βαἰ(Ἀ απίο 18 
οἈαχο]θβΒ, 

7 Απᾶ {ο ἴπθ προ] 
οἳ {πο οἨυτοὮ ἵπ ῬΠΙ]- 
ααθ]ρηία αντ]{ο; Τηες5θ 
(Π]ηρ8 5α1{Ἡ Ίιο λα 18 
Ἠο]γ, Ἡθ ἰπαί 18 ἴτας, 
Ἡο ἴπβί Ἠαίῃ {1ο Ἐεγ 
οἱ Ὠατὶίᾶ, Ἡθ ᾖἰλπαῦ 
ορεπείἩ, απᾶ πο ΑΠ 
Επιιιθεία; απᾶ επαί- 
Μαίπ, απᾶ πο ΤπΙΒΏ 
ορεπείἩ; ΘΙ ποπ {µΥ 
πνοτ]ς5: Ὀεπμο]ᾶ, Ι Ώανθ 
Βεῦ Ὀθέοτε ἴπες ΒΏ ΟΡΕΠ 
ἆοος, Απά ΠΟ ΠΙΒΏ 6ΑΠ 
επιαέ 16: {οσ ἐποια Ἠαςε 
5 Π0519 εἰτεπιβί], απᾶ 
Ἠαεέ Ἱκορύ πιγ ποτᾶ, 
Απᾶ Ἠᾳαςδῦ ποὺ ἀεπὶθοά 
ΤΑΥ Ώβπας, 9 ῬΒελο]ᾶ, Τ 
νῖ]] πια] {Ἠεπ1 οξ {Ώθ 
Β7ΏΑΡΟΡΙΕ οἳ Βαίΐαη, 
πυ]οὮ ΒΑΥ ἴΠογ ΑΓΘ 
76ψ/5, απά αχε πο, Ῥαῦ 
ᾱο 16; Ῥεπο]ά, 1 τν] 
τηαβκθ ΊηΏσομα ἴο ϱο0Π)ΙθΘ 
ἈΑπᾶ ἨἹνποχςΗμίρ Ῥοξογθ 
1ἨΥ 19εῖ, αλά ο Ἐποιν 
ἐαὲ 1 Ώατο Ἰονοαά (μεθ. 
10 Ῥεοααδο {ποια Ἠαςῦ 
Κερί ἰπο ποτά οἳ πι 
Ῥαΐϊεησο, 1 Αἶσο π]] 
Ἱαερ Ίἴπορ Ίτοπι ἴ]θ 
ουσ οἳ ἰεπλρίαξίοι, 
π/Ώῖο]Ὦ 5Πα]] οοπ1θ προπ. 
β]] ἴλπα ποτ], ο Ίτσ 
Ὅλοπα ἴ]ιαῦ ἀπνε]] ἆροπ 
ἴπο εατίπ. 11 Βεπο]ά, 
1 οοπιο απἰσκ]σ : Ποιά 
τπαῦ Σαβ ν/π]οα {οι 
Ἠᾳςί, Ππβί πο ἵηβη ίηκα 
1Ἠγ οτοπἩ. 12 Ἠϊπι 
{μβέ οπετγοοπιοίὮ πν]]] 
ΊἹ πιακο α Ρί]]ασ Ίπ 18 
Φεηπχρ]θοξ ΠΙΥ ο, απά 
ο 5Πβ]] ο πο Ώ]οτο 
οί: απᾶ 1 σι]] ὦνν]τθ 
ἩπΡοἨ Είπα {Ἠθ Ἠμτας ΟΕ 
τη ο, απᾶ ἴἨε πα Ώ1θ 
οΕ ἴμε οἵίγ οξ πα ἄοᾶ, 
αυλῖσ] ἵ πθύ ζογΙββ- 
Ίεπι, ὙΠΠΙοη οοπιθί] 
ἄοπΏη οαῦ οἳ Ἠοῦτεη 
Έτοπὶ πΙΥ ἀοᾶ: ϱπᾶ 7 
τωτῦ ωγῖίο ροηπ Πῖπε 
ΤΗΥ ΕΥ ὨΒΠΙΘ, 19 Ἡο 
{ΠΒ Παβία Απ ϱ.σ, ]εῦ 
Ἠΐπι Ἠεας ὙἩαῦ ἴ]πθ 
Βρϊτϊ6 Απ απίο ἴπθ 
οΏατο]Ὦςβ. 

” ὁμολογήσω απτττΑἵ’. ἔ Φιλαδελφία Τ. 
τοῦ ΙτήΑ.Ἱ ή Δανείδ ΙΤΤΓΑ; Δανϊὸ αγγ. 
δ κλείων βΏυ πρ Ἱττγ. ο ἀνοέξει ΒΏΘ]] ΟΡΕΏ πτταΥ’. 
ψΏ]οὶ ΟΙ ΤΊτΑν’, (διδῶ 1 ψ]] ρῖνε ΠΤΑ; δίδω τς. 
Ἡ προσκννήσονσιν βΏδ]] 4ο Ώοπωββθ ΙΤΊτΑ., 

7 ὁ ἀληθινός, ὁ ἅγιος Α. 

1 ---Ἰδού .αιττΑΥ’. 

Σ κλείσει 5Ώα]] θΏ6 ΙΤΊτΑΥΥ. 
π κλεῖν αττττΑαΊη. 

Α[καὶ]τ. 
. 4 Ἠνεωγμένην τ. 5 

Ε ἤξουσιν ἴΠεΥγ φπα]] σοτηθ ΤΑ. τ 2 
κ ᾗ καταβαίνει Ἀ, 



650 
14 Απᾶ ππίο {ο ηπ- 

εἰ οἱ (Πο οἈιχοἩ ος 
Ὢρ Τδούίσθβης τΥτῖθες 
3ποβθ (μ1πρβ απϊ{]ι 119 
Άπιεηπ, {πο {Εαἰλξι] 
απά ἴχαρ πνΊσπεςε, ἱπθ 
Ῥερϊππίπῃ οἳ ἴΠο ογεβ- 
Ε10π οἱ ο; 151 Ἐπον 
ΏΝγ ποσκΒ, Έλλη ἴποα 
Ἀτί Ἠθίίπες σοἱἀ πος 
Ποι:1 ποι]ά ἔποιι πετε 
σο]ά ος Ποῦ, 16 Ῥο ἴπεπ 
Ὅοσαμμο ἴποι ατῖ ]11]ο- 
ΨΥΛΣΙΗ,Αλιά ποτ ος σο]ά 
Ώου Ἠοί, 1 ο] 5ρμ9 
{παρ ουξ οξ πα πιουίἩ, 
17 Βοσβασθ ἴποι 58γ- 
εδι, Ι απι τῖοα, αιὰ 
1ποχθαβεᾶ πι ροοάβ, 
απὰ Ώβγο πουἆ οἱ ηο- 
ταίἩς; απὰ Ἰποποδς 
ποῦ τμαί ἴλοα ατῦ 
Ἀχοίςμθά, απά ὨὩῖδει- 
Α)]θΘ, αλά Ῥοος, απά. 
υ]1μά, απά πακοά: 191 
οοιηςε] 1Ἠ6ε 1ο αγ ο 
Ώιθ ρο]ά ἐχ]εὰ ἵπ ἴπο 
ατα, ἴπαῦ ἴλοιι Ἡ ιγεςε 
ος τἰσἩ; πα σνη]{θ τα]- 
ι91οϱ6, {λα ποια 11γ- 
υ»ς Ὦθ οἸἰοίπεά, απ 
έλαὲ ἴπθ ΕΏΑΙΗΘ ο {1 
υΑκεᾶποςς 4ο μοῦ ρ- 
«Θ8Σ/ απά αποϊΏῦ ἐπίπθ 
γω ἹΙπ ογοδ8]πο, 
ιπαῦ Ίλοα πιβγοθ»5ύ νεθ, 
19 Απ ΠΙΑΩΣ ης Ι Ἴοτε, 
Ι τεριαχθ απἀ «Ώββίεη: 
Ῥε- πεα]ουΒ {πεχείοχε, 
Βιιᾶ τεροηῦ. 20 Βε]ιο]ᾶ, 
1 είαπᾶ αἲ {πο ἆοος, 
Ἀπά Κποοῖς: 1 ΩΣ ΠΙΒΠ. 
Ἠθαχς πι τοῖοθ, απά 
οΡο. {1θ ἆοος, Ι π]Ι 
σο1ηΘ Ίπ Το Ἠίπι, απἀ 
νι ἳ]] 5ι1ρ τη Ἠἶαα, απά 
ηε πλ] ππθ. 21 Το Ἠἶπα 
ἴπαί ογεγοοπαετὰ σ]] 
1 ρταπῖ {ο εἷῦ στ] Ώ1θ 
ἀπ Ταν ἴἨχοπο, ΕΤΘΏ 88 
1 αἱξο ΟΥΟΓΟΒΙΙΘ, αμάἀ 
ΆΠ1 5ος ἆονπ ντα ΤΙΥ 
Ἐαϊπογ 1 Ἠ]5 {Ἠτομε, 
20 Ἠθ ἰπβί Ὠπίλ 1η 6ας, 
1ευ Ὠἶτα Ών αχ ἵνα πα 
Βφὶχίς βαἴτᾶ ππτο ἴπθ 
«Ώατομςβ, 

Τνύ. Άείος ἰπῖς 1 
1οοΚθαᾶ, απἀ, Ῥοχιο]ά, Αν 
«οοχ Ίυαβ ορεπεά Ἰπ 
Ἠσπτεα: απά ἴπε Βγςῦ 
πωῖσθ πνΠίοα 1 Ἠεαχά 
εὔαδ 45 ἵῦ Ἵνετε οἳ 8 
εχαπυροῦ {αλκίπρ στα 
τηθ; Ἠ Πίο οαἳἁ, 0οπ1θ 
πρ Ἠϊμες, απᾶά 
πο ἲ]] «πει ἴλεο ΓΠΊπρΒ 
τΏίοὰ παιαδῦ ὼθ Ἰετε- 
Ἀξιοτ. 2 Απά Ίπιιηθ- 

ιο πμ αμ μου μμ ο 

1 ἐν Λαοδικεία (Λαοδικίᾳ τ) ἐκκλησίας α5θεπωδ]γ ἵπ Τ.αοἀϊσθα ΑΙΤΊΣΑΥΥ. 

α ζεστὸς οὔτε ψυχρός ΑΤΤΙΑΥ. ἕ 
αἵ/[ Αα]. ςτέλεινος Α. 
ἔγχρισαι 8λοιλιῦ ΨΙΡΗ της. 

} ανεωγµενη ΟΙ}. αἰδον Τ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. 

14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς λἐκκλησίας , Λαοδικέων! γράψυν, 
Αιὰ {ο ἴ1θ ΑΏμαὶ οἱ ἴπθ µαδδειπΏΙγ οἱ [εις] Πποᾶίσθαης ὨἨχίτο: 

’ ΄ . ῃ ἴ ΄ 
Τάδε λέγει ὁ ἁμήν, ὁ µάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ 

Τ]εέο ΓἨῖηρΕ ΒΑΥ86 1Ἡο ΑΠΙΘΠ, ἴΠθ Ἱμποςβ ᾷαὐνπεαὶ απᾶ έχας, τπΦ 

ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ' 16 Οἶδά σου τὰ ἔργα. ὅτι οὔτε 
Ῥεριλπίηρ οἳ ἴμο οχειῖοη. .. οἳ ᾳοἀ. 1 που {1Υ ἩΥΟΣἷΑ, ἴλιαῦ ποϊί]ος 

ψυχρος εἶν οὔτε ζεστός ὄφελον ψυχρὸς Πεῖης,ὶ ἢἡ ζεστός" 
ουἱά ποια αχ, πο ἍἡἈἨΠοῖ; 1 ποι]ά σοιά ἴποι ποτέ ος ποῦ, 

16 οὕτως ὅτι ἈΧλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε "ψυχρὸς οὔτε ζεστός!" 
ΠἨαβ ΊΌοσοσισε Ιακούναστα ἔποτι τό, απᾶ πείἴμος οοιά ΟΥ που, 

/ ΄ ά ων - ΄ / ιά ’ 

μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ.στόματός-μου. 17 ὅτι λεγεις, 
1 απι αῦομΏ 3ἴλερ 1{ο Ἴ-ριε οπῦ οξ Ώιγ πιοσ{Ἡ, Ῥοοπμεθ ἴλοιι 1) οῦ, 

«Ὅτι πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ Ροὐδενὸς! χρειαν ἔχω, 
Μο 1 απ, Διά Ἠαγνε ΡΓΟΥΝΝ τί ππὰ 3οξ "ποίιπῖας "πεεὰ 'μητο, 

καὶ οὐκ.οῖδας ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ Ἡ Τἐλεεινός,"' καὶ 
Ἀαπᾶ Ἰολγοςδῦ μοῦ Ι]ιπῦ ἴποι ατὶ ἴπθ ἍἨτοίσομει, απᾶ πηἰβεχηὈ]θ, απᾶ 

πτωχὸς καὶ τυφλὺς καὶ γυμνός 18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι 
Ῥοος, απᾶ Ἠυἱπά, απᾶ πακεᾶς 1 οοαπδεὶ μεθ Ἅτοῦαπγ 

παρ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρός, ἵνα πλουτήσῃς, 
{ΟΠ 119 Ροὶά Ῥυτίβες. ὮἩν ἍἈπε, ἴλαί ἐποιταβγοοῦ δε τ]όῃ; 

καὶ ἱμάτια λευκά, ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ-φανερωθῇ 
απᾶ “ρασιλοπῦς "νήσο, λῦ τλοα ταηγεςί ο οἰοζ]θᾶ, απιᾶ Ώ]αΥ ποῦ ὃς λαο πα 1Σ68{ 

ἡ αἰσχύνη τῆς.γυμνότητός σου" καὶ "κολλούριον! "'ἔγχρισον" 
Όλο ΕἨππηθ οἳ ΤΥ πακεἀλες8; Ἀπᾶ “ργε-κα]νο Ἰηποϊπῦ τλλου σἩ 

τοὺς .ὀφθαλμούς.σου, ἵνα βλέπῃς. 19 ἐγὼ ὕσους ἐὰν φιλῶ, 
ΦΠίπθ 6768, τμαίῦ ἴποι πιβγοςί βθθ. 1 88 ΙΙΑΗΥ 88 1 1ογθ 

ἐλέγχω καὶ παιξεύω" Ἱζήλωσον' οὖν καὶ µετανόησον. 
1 τεὺμκο απᾶ ἀϊεοίριήπος ο ἴποι πεβ]οαβ Τποχεξοχθ απᾶ τερεηῦ, 

90 ἰδού, ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω' ἐάν τις ἀκούσφ 
Ῥε]λο]ᾶ, 1 θιαπᾷ αν ᾖἵἴε ἆἄοος απᾶ Ἀἆποος; ᾖξ ΑΠΣΟΠΘ ἍἨναΓ 

τῆς φωνῆς-μου, καὶ ἀνοιξῃ τὴν θύῤαν, Ἱ εἰσελεύσομαι πρὸς 
ΏΙΥ τοῖςε Ἀπά  ορεΏπ 118 49ος, 1 πι] οοπιο πα το 

αὐτόν, καὶ δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ. 21 ὁ 
Ἠϊπα, Απά πσὶ]ςυιρ Υψ Ἠἶτπα, απά Ἡδ ἍἨῄυιῖἈ της. Ἠε ἴπας 

νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ.θρόνῳ.µου, ὡς 
οΤ6Γςοπ16Β, Ι πΙ]] στο ἴο Ἠῖα ἴοκς ἩΝΜΙ πο ἹἸπ παΥ ἴἨτοπο, υτ] 

κἀγὼ ἐνίκησα, καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ.πατρός.-µου ἔν τῷ θρόνῳ 
1 3150 ΟΤΟΙΟΑΙΑΘ, Επά Βηνάονα πλ τιγ Ἐβίπες απ ' 3Γητομθ 

αὐτοῦ. 399 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεύμα λέγει 
α1γ19, Ἠο ἰλαῦ Ἠβ Απ 68, 1θὗ Ἠῖπα Ἠεας γλαῦ ἵπο Βρίσὶς ΒΑΥ8 

ταῖς ἐκκλησίαις. 
{ο ἴπςθ α»βεηιὈ]ίθΒ. 

4 Μετὰ ταῦτα Σεῖδον,ὶ καὶ ἰδοὺ θύρα Τήνεφγμενη! ἓν τῷ 
ΑΕἴοτ ἴμεςο 1πΐπρς 1 ρα, απὰ Ῥε]λο]ά α ἆοος ορεμοά 1π 

οὐρανῳῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος 
ἨεβτεΏ, απᾶ {μο "γοῖορ Βτεῦ ἹΠῖοἃ 1 Ἱορτά [πας] 08 οἵ α ἰταπιρεῦ 

λαλούσης μετ ἐμοῦ, 2λέγουσα,' "Ανάβα" ὧδε, καὶ δείξω 
Ἀροκ]ῖπρ Πτι ηθ, 5οσ]πς, Οοπιό πρ ἍἡἈἨϊλες, απά Εν] 5πεν 

σοι νὰϊ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 3 Ἀκαὶ' εὐθέως 
το ἔλπορ σ]λαῦ ἴΠῖπρς παμβῦ Τα]κο Ρίασο αξίες ἴλμεςε ἴἨί1ρβ, Απά ἹταπαρδϊαίοΙγ 

πι ἧς ΟΗΤΤΤΑΝΥ. 
Ρ οὐδὲν Ίλ "Ἡο "νήεθ ΙΤΊτΑ. 3 ὁ ἴΠθ 

: ἐγχρίσαι ΑΥ; ἐγχρῖσαι ἴο Αποϊηῦ σα(α τα 
π -- καὶ (7εαὰ 1 νι] ὑοίμ οοπιε Ιπ) τ[Α]π. 

.᾿Ανάβηθι ιν. Ρ ὅσα 

ο---- ὅτι [Α]πγ. 
5 κολλύριον ΤΊΣΑ. 

Υ ζήλευε 1ΤΤΝΑΥ. 
Σ λέγων αΙΤΊΤΑΥΓ. 

πυΏβίδοεγεσ 11ρ8 1. ο Ριιπεζιαίς 90-α5 ἰο τεαὰ ἱποπαθα]αίθὶγ αἴνει μεσο ΓΙΠΡΒ Ι. 

Ά ---καὶ ΗΤΙτΑΠ. 

1Π11.1Υ. 

| 
| 

κα 



ΙΤ. ΠΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 
ΔΝ 9 ιν ” ΄ - 

ἐγενόμην ἓν πγνεύµατι' καὶ ἰδού, θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ 
Ῥόσαιας ο π {εαο] Βρίνίςς απά ἍὈθ]ο]ᾶ, α ἵμχνοπο πι νοῦ ἵνα ο 

οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ «τοῦ θρόνου" καθήµενος' Όκαὶ ὁ καθή- 
ε1σῖας, 

ἰάσπιδι καὶ ἔσαρδινῳ"' καὶ 
απᾶ 

τηχοπο Γοπε] ΑΠ Ἀο 11ο 1γα5] δἱν- 

λίθῳ 
Ἡοβτοῃ, 

µενος (ἦν' ὅμοιος ὁράσει 
αμᾶ αροα. 1ηθ 

τι πια κο Ίπ αρροιωηοο {ο ας 9ΌΟΠο 4δρος αμ αν δυτζίαος 

Ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρύνου Ἀδμοιοςὶ ὁράσει σµαραγ- 
” τὰῖω δουν Γπης5] ατοαπά ἴμοθ  (μτοπθ 1ο  Ἅᾖπ ΑΡΡΟΙΤΔΠΟΘ ο 4 «Π16- 

δίνῳ. 4 καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου Ἰθρόνοι! εἴκοσι Γκαὶ! ! 
το]ᾶ, Απᾶ ατοιπ. τμθ ἍΊπχοπο Ἅ“ΤἈτοπθϐ "ὔποπιγ υπὰ 

σαρες,!' καὶ ἐπὶ τοὺς "θρύνους εἶδον τοὺς εἴκοσι καὶ τέσσαρας' 

τέσ- 

Ἀβους, Απᾶ οπ ᾖἴπο ἆἨχοποςς 180 Τοπ απά ᾷοιαν 

πρεσβυτέρους καθηµένους, περιβεβλημένους "ἐνὶ ἱματίοις 
ΘΙ16Γ8. εἰῖης, οἱοῦ]ιοᾶ απ Σματμιοί» 

λευκοῖς' καὶ 9ἔσχον' ἐπὶ τὰς.κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους Ῥχρυσ- 
αγγἨίέο; απᾶ {πετ πιᾶ οἩ ἡλοῖς Ἠραάς Ἔοτοίνας ᾿"ρο]ιᾶ- 

οὓς. ὅ καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ 
ευ. Απ οαῦ δὲ ἴπθ Ἅἴπτοπθ Ρο ΕοτίἩ Ἱρπιπίηπρε απᾶ 

αδρονταὶ καὶ φωναί Ἱ καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόµεναι 
υαπάθτβ ἈΑπᾶ τοῖοθ; απά 8ετθι ]βπιρς οἳ ἄτο Όατηῖης 

ἐνώπιον τοῦ θρόνου", "αἵὶ "είσινὶ Ἱτὰ! ἑπτὰ πνεύματα τοῦ 
νοξοτς 11θ ἍΊπτοπθ, ὙΠΠῖοαἃ Άτο πο Ἅ8εΤοΠ. Βρϊτ{{8 

θεοῦ" 6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου Ἡ θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοὶα 
οἳ ἀοᾶ; ἈΑπᾶ Ὄθξοτθ 1πθ Ίἴπτοπε 8, 75068, 1ρ]ιιςα, 11]κο 

κρυστάλλφ. καὶ ἐν µέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου 
οτγαία]. Απᾶ ἵπ [116] πι]ἀςι οἱ ἴ]θ ἔηχοπθ απᾶ ατοαπὰ ἵπθ ἍΊπτοπθ 

Στέσσαρα! ζῶα γέµοντα ὀφθαλμῶν }7ἔωπροσθεν! καὶ 
τοις Πνίπρ οτεαίπτος, χα. οξ 6768 Ὀοίοτθ βπά 

ὄπισθεν. 7 καὶ τὲ ζῶον  τὺ πρῶτον  ὅμοιον λέοντι, 
Ῥο]ϊμάᾶ; ΑΏᾶ ἴπο "Πτίης οτθβῖατθ ̓  αβτος [πας] Ίϊκα 8 ἨοἨ, 

καὶ τὸ δεύτερον ζῶον  ὅμοιον µόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῶ- 
Αωᾶ {ἰἩθ ποοοπᾶ ἉἹϊνίηπρ ογεαίατο κο Ὦ Ομ], απᾶ ἴπο υπίὶγᾶ Ππίηρ 

ον  Ἅἔχον' τὸ πρόσωπον Αὡς' Ρἄνθρωπος,! καὶ τὸ τέταρτον 
οτθβίατθ Ἠατίπρ ἴπο ἆποθ 8 8 ΤΙΑὮ, Άπά ἴπο ΣουτίἩ. 

ζῶον Όὅμοιον ἀετῷ “πετωμένῳ.ὶ 8 καὶ ἃ «Ἀτέσσαρα" 
Ἡνίπρ ογεπίαπο 1ο 5εαρ]θ 1 2βγΊηρ. Απᾶ [πε] Μος 

Ὅ ζῶα, ἀνὰ πτέρυγας ἕξ. 
ἀπῖηρ οτεαίασθβ, Ἠπά ᾖτεκρεοῦϊνεις Ἀνίπρ Ἅᾖείςσ; 

, .» θ μα.,. πο θ λ - αν σι ο 3 
κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν ""γεμοντα" ὀφθαλμῶ», καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ 

Ἀχοαππᾶ απᾶ υιζπίη τα] 0Ε 67065: απᾶ Ἅορβφαθῖοπ που 
ῃ , 5 , Π ο , 

ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, Ἱ"λέγοντα,! Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος 
1(ηου “Ἱατθ 4 απᾶ µπἱρβῦ, φαγίηᾳ, Ἠο]γ, ἍἈἨο]σ, ἍἈοὶγ, 

κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ 
Τιοτᾶ ᾳοὰ Απαϊρηῦγ, ὪΥΠο πωΒ8, Απᾶ ὙΊο Ἱδ, απᾶ πΠο [ί5] 

, : ο , ν - ρ 
ἐρχόμενος. 9 καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ἕζῶα δόξαν καὶ 

{ο 60ΙΠΘ. πα πΊθυ “Ἑμπ]] "ρῖντο Ίπε"Ηνίπς Ξοτεαίατες σ]οτύ απᾶ 

τιμὴν καὶ εὐχαρισίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ "τοῦ θρόνου,Ἡ τῷ 
Ἰοποις απᾶ ἰπαηκαρίτίπρ ἴο Ἠϊῖπα πο βιΐς προῦ πο ἍΤἨτοπε, πΠἩο 

ἓν Ἄκαθ ἑαυτός' Ε9εῖχονί 
θαςἩ {ος 1186] 

681 
ἁῑπίοις ΤΙ Ίνας ἵη Τ1θ 
Ξρίτῖν: απ. Ῥοπσ]ἆ, ῃ 
{ΛΥΟΜΟ Ίνας δοῦ Ἰλ Ώσα- 
Χυς, αλά ΟἨ6 οαπὶ σπ 
39 ἰπτοιμο, ὁ Απά πο 
λα 0. πας ο [ους 
προ κο α Ίπδρος α.ιᾶ 
Ά ΡΙΓάΙΠΟ ΒΙΟΠΟ: αιιά 
ί]ιοςα ιυας ἃ τπη- 
νους τουπά αροιῦ Τ]θ 
{λτοπο, ἵπ αἱρ]ί Ἰ κα 
ππίο απ ομλοτπ]. 
4 Απᾶάτοιπά αὐοιῖ ἴἶθ 
ΠΓΟΠΘ «ῶογο Έοις πιά 
ὀννοπίγ 5οαΐς: πιά αρ- 
ΟΠ {πε ολ. Ι νηῖν Εοἳς 
απάᾶ ἰπσνοπῖςσ οἱ ἆους ους 
τίπσ, οἸουμεᾶ ἵπ σνπίτα 
ταϊπαθηῦ; πιά πας Ἠιιᾶ 
οἳ ἐλοῖς Ποιά» οΥοΥΠ5 
ο σο]ἀ. ὃ Αμάᾶ οί ο 
48Θ {Ἡτοπο Ῥτοσεεᾶ-4 
ἩρΏιπῖπσ» απά ἵπαῃ- 
ἀοτῖηπσς απᾶ τνοῖσθβ: 
ππᾶ {ᾖθ6γο 1υεγο 5οπεπ 
1αμπρς οξ το Ῥατυῖης 
Ῥθέοτε ᾖτἩπθ Ἅ{ἴῃτοπο, 
πνΏ]σα αγο {πο 5ετοἩπ 
Βρϊτϊθ5 οξ ἄοα. ὁ Απά 
Όεξοτο ἴπο (ητοπο {ᾖ6γθ 
40α5 α 5εα οἳ ρ]αςς ]1]θ 
ππίο ογγςί8]: απᾶ ἵπ 
πο τπαὶᾶςί οἱ ᾖἴπθ 
1ἨΓΟΠΘ, απᾶ τοιηπᾶ α4- 
Όοαῦ {πο ἔπτοπε, Ίσεγς 
Τους Ῥεαβίς Εα]] οἳ εθ8 
Ὄθέοτο απᾶ Ὀε]ίπᾶ. 
7 Απᾶ ἴπο Ηταῦ Όου-0 
1υαδ λε Α Ἰοπ, βᾶ 
{]θ βεοοπἀ Ῥερςί 11]ς 
οα]ξ, απᾶ ἴπο ἰΠπ]τᾶ 
Ῥεαςί Ἠαά α ἔ0θ 5 Α 
πας, αιιᾶ {πο Έουια 
Όερ»ῦ Ίυας Ίΐ]χκε α Βτῖπσ 
θηρ]ο. 8 Απᾶ ἴπο ξοαγ 
9οθαςίς Ἰπά ϱµβε οξ 
{ποπ βὶχ τνῖησς αροαῦ 
λΐπαι; απᾶ {λεν ιυεγα 
Σι] οἳ οσο» νϊθηῖη : 
Ἀπά ἴπογ τοδύ ποί ἆαγσ 
Ἀπά π]σηαῦ. κααγῖης, 
Ἠο]γ, Ἠο]γ, Ἠο]γ, Ποιά 
αοά Αἱπαϊβηαίγ, πυΠῖοα 
πνΑ8, απά ἶ5, ηπᾶ 15 Το 
60ΠἼ6, 9 Απάᾶ πΠεπ 
{ποςε Ῥεβςίς5 σίνο ϱ]οτγ 
απ Ὠοποιιτατπά {παπ]κ8 
το Ὠἶτα ἴπαί βαῦ οἩἳ 11θ 

9 τὸν θρόνον ΙΤΊτΑΊΠ. ἵ--ἦν «ΠΤΤΓΑΤ. ἡΕσαρδίῳ αἰτττΑτ. 
Ε και αὐτττΑγ/. 1 τέσσερας 1; τέσσαρας Τ. 
τέσσαρας αΤτινἩ’ ; εἴκοσι τέσσερας (τέσσαρας Α) θρόνους 1/Α. 
Ραγπιθηίϐ) 1, ο --- ἔσχον ΕΙ ΤΤΣΑΊΓ. Ῥ χρυσέους Ἱτ. 
ς -- [αὐτοῦ] (γεαᾶ Ἠϊβ ἴΏτοπε) Α. ρα τπτ. τε ἐστιν 1.. 
ΑΙΤΤΤΑΥΓ. Ἀἆτεσσερα Τη. 7 ἔνπροσθεντ. τ ἔχων ΤΊτΑ. 
που Οἱ 8 ΠΙΒΏ ΑΙ ΤΤτΑΤΓ. ο πετοµένω αΤ/ΤΊτΑΥΥ. 
1.ΤΤς. 

τττα) Ἠανίηρ οἱ. μα γέµουσιν Άτο Τυ]] ΘΙΤΤΙΑΝΡ. 
θρόιφ ον. 

Ἀ ὁμοία Ε. 
πι θρόγους τοὺς {--- τοὺς 6ΤΤ ) εἴκοσι 

ἃ--- ἐν (Τεαᾶ ἱματίοις πΙέ 
4 φωναὶ καὶ βρονταί ΑΙΤΤΓΑΥΓ. 

σ[τὰ] Α. 
- ὡς 6ΓΑ]γγ. 

ο -ᾱ -- τὰ ἴἨθ αΙΤΤτΑΥΥ. 
Τα καθ’ ἓν αὐτῶν (ἕκαστον αὐτῶν ττ) (γεαᾶ εαοῖι οἱ {ἱ1θιη) αΙΤΑ. 

ἵ λέγοντες αΠΤΤΚΑΥΗΓ., 

1 θρόνους ΤΤ. 

ΣΕ ὡς 88 
Ὁ ἀγθρώ- 

ε τέσσερα 
Ε3 ἔχον (ἔχων 

κα σφ 



602 
1Ἠχοπθ, πο Ἰϊνοί]ι ξοσ 
εποτ απά 6γεΣ, 10 {ιο 
Σο απ.ὶ ἔννοπίγ θ]άστα 
Σα]] ἄοπω Ῥο[οχο Ἠΐπα 
ολαῦ 881 οἩ {19 {μτοπθ, 
Απλά ἨπονΠπὶρ Ἠϊπα 
ἐλαῦ Ἰγειμ 1ος 6υος 
πηΏᾶ ϱ6ΤεΣ, αιᾶ οαςῦ 
τηοῖτ οτοντΏς ΤὮοξογθ 
Τπο (λτοπθ, βαγίπᾳ, 
11 Τμοι ατί πνοτίἩγ, 
Ο Ἰιτᾶ, ἴο τοσείτθ 
ΕΙοΙΥ απά Ἠοποιγ απᾶ 
Ῥούπογ: ἔογ ποια Ἠαςῦ 
οχθβ{αᾷ αἲ] ἰΠπίησς, ππᾶ 
3ος ὶνγ Ρ]οπ-αχθ ἴπογ 
ΑΘ 811 Ἡγοχο οτθαῖθᾷ, 

Ῥ. Απᾶ Τ ανν ἵπ {ο 
χὶρΏέ Ἑαλλά οἳ Πῖπα τα, 
5ϱῖ ΟΠ Πο ἴηπτοηπς Α 
Ἰοοῖς τί σίεα πση]εΠῖη 
Απᾶ οπ πο Ῥασκαίᾶθ, 
βεβ]εᾶ πίπ εετεη 
ΔθΑ]5, 2 Απάὰ ΙβηπΑ 
Βἰτοηρ απρε] ρτοσ]αίτι- 
ἀπ πΥΙ{]  Ἰοιά τοῖσο, 
Ὑ/πο ἰ6 πονῖἩσ {ο ορεΏ 
{μο Ῥοοχ, απΠᾶ {ο Ίοοσο 
1Ἡθ Ἅεοβ] ᾖἰπετοοξ 2 
3 Απά πο πΙΛΗ ἵπ Πθῃ- 
νεΠ, ΠΟΥ 1η 6ΛΥ{Π, ηεὶ- 
τπος ππᾶες {πε δατίῃ, 
Υ/Α5 φὈ]ο ἔο ορεὮ {πο 
Ὅοο]ς, πεϊίπεσχ ἴο Ἰοοῖς 
ΤΠεγεοῃ. 4 Απά 1 περε 
ΧΩΙΟΗ, ὮθοβΗ5θ ΏΟ ΠΛΠ. 
σ/α5 ΕουιΏπᾶ πνοτιΏγ {ο 
ΟΡΕΠ απᾶ {ο τεπᾶ ἴλθ 
Ὅοο], πο]ίπετ {ο Ἰοοῖς 
ΤἨΠοχεοή. ὃ Αιιᾶ οπθ οξ 
119 οἸάετς 5η1ἵῃπ ππίο 
Ἰηο, ΊΓ6ερ ποῦ : Ὀεπο]ᾶ, 
Τμθ Που οξ το 1τίοθ 
οἱ ο αάᾳ, ἰπο Ἐοοῦ οἳ 
Ῥανῖά, ΠαϊΒ ργοτα!]εᾶ 
{ο οΡ6Ώ {ηθ Ῥοοξ, απά 
ἵο Ἰοοδϱ {1θ 8θτεη 
ερη]5 ΊΠαεχθοξ. 6 Απᾶ 
1 Ρεπε]ᾶᾷ, απᾶ, Ἰο, ἵπ 
{πο µπι]άςυ οἳ ᾖ1ἱπθ 
{Ἠχοηπθ απᾶ οἳ ᾖἴπο 
Σοιχ Ὀεβαί», Απά ἵπ ἴ]θ 
χωϊ]άδί οἳ ἴλο θἱάςτβ, 
Ρίου α 1απαῦ 5 1 Ἠπά 
Ὄθεπ Αἰπίηπ, ἨΠΗαπνῖηρ 
ΒΕΥΘΠ ἨοχΗ8 ϱΠᾶ 86ΥεΏ 
εε5, Πίο ατο 1πθ 
πεγοηπ Βρὶτϊί5 οἳἑ ἄοᾶ 
εεη! Σοτί] 1π{ο α]] ἴπα 
επχίἩΠ, 7 Απάὰ Ἡρ οβΏ]θ 
ΑΏά {οο]ς ἴ]λε Ῥου]ς ος 
οἳ {19 τὶρΏὺ Ἰαπά ο 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ, 1Υ, Τ. 
ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι ἱκαὶἩ 

ΊϊνοἈς {ο ᾖἴ]πθ Άρες ΟΕ1ἴἨθ Ἅαβ6β, ΒΠΑΙ1 {α]]1 πο. ὑπεμίσ απᾶ 

τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθηµένου. ἐπὶ τοῦ 
τους : οἰάετο Ῥεέξοτο Πίτα νἩο Ββἰίρ προπ Τ]θ 

θρόνου, καὶ "προσκυνοῦσινὶ τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
Ίπχομε, απά {πεγσ ποχςαϊρ ἍἉἨΠϊτα πο 16 {ο Ἅᾖ1πθ Άρθ8 οἳ ἴπθ 
» πω, Π λ , ..» ος κοαο - 

αἰώνων, καὶ Ἀβάλλουσιν' τοὺς.στεφάνους.αὐτῶν ἔνώπιον τοῦ 
Ἄρες; απὰ σββῦ 'Ἠθϊχ οχοἵν’Ώ8 Ῥεέοτθ τμο 

θρόνου, λέγοντες, 11 ᾿Αξιος εἶ, οκύριε! λαβεῖν τὴν δόξαν ϱ ΔΕΥ σ) : 
ἴητοπο, 54ΥΊΠΡ, ἨοτίΏγ αχῦ μοι, Ο Ἰιοχᾶ, ἴο τεσεῖτθ β]οτγ 

καὶ τὴν τιμὴν καὶ Ῥτὴν' δύναμιν ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ 
απά Ἠοπους απά Ῥοπεί:  ἍΌεοβμςθ ἴποα ἀῑάβί οχεαῦθ 

4 Δ ΔΑ κ , λ π] μη ο) / πάντα, καὶ διὰ τὸ-θελημά.-σου Δεἰαὶνι καὶ. ἐκτίσθησαν. 
α]] ὑπϊηρς, απᾶ {ος ταν πΙη ΥΠ6Υ ἴθ, Θιά Ύ/ετε οχθαῖεᾶ, 

6 Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεέξιὰν τοῦ «καθηµένου ἐπὶ τοῦ 
Απά Ίσαν οπ {πο τὶρΏῖ παπᾶ οἳ Ἠἱπα λο β1ζς ὭἌροιπ Ίο 

θρόνου βιβλίον γεγραμιμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφρα- 
ἴπτοπο κ Όοοῖς ψ/τ]θίθ. πθαῖη απᾶ οπ [1π6] Ῥαοῖς  Ἠπανίως Όθος. 

γισµένον σφραγῖσιν ἑπτά. 3 καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κη- 
5οπ]θᾶ ππῖ( "βεα]ς 186761, Αμα 1 θα ἌἍησεὶι 29 "ΒίτοΠΡ Ῥτο- 

ρύσσοντα": Φφωνῇ µεγάλῃ, Τίς Σἐστινὶ ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ 
οἰαϊπιίης ππ]τα α "γοῖσθ α1]οιά, Πο 18 ΝΥΟΣΕΗΣ ο ορεα ἴπθ 

βιβλίον, καὶ λῦσαι τὰς σφραγίδας αὐτοῦ; ὃ καὶ οὐδεὶς τή δύ- 
Ῥοοῖ  απᾶ {ο ]οο5θ μθ ϱεεὶς - ο 12 Ἅπά πο 0πΠθ πναθ 

νατο! ἔν τῷ οὐρανῷ, Τοὐδὲῖ ἐπὶ τῆς γῆς, Τοὐδὲὶ ὑποκάτω τῆς 
8019 Ἰλ ἴἩο ἍἨθΒγεΣ, ἩΟΣ Ἄροῦ ἴλο θατίΠ, Ἡπος ππάες το 

-- ο Ν / . σι 
γῆς, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον, Σοὐδὲ" βλέπειν αὐτό. 4 καὶ Σὲγὼϊ 
ΘαΓΙΣ, ᾖἵοορεπ ἴπθ ὠῥΌῬοος, πος ᾖἸο]οοκαῦ Ἅᾖ1ὔ, Απά ε 

ἔκλαιον Σπολλά,ὶ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι΄΄καὶ ἆνα- 
πας πΘΘΡΙΗΡ ἍΑΤΩΙΟἈ ἍΤὓΘ0βΙΙ6Θ Πω 0ΟΠ6 ποτίἩγ πα οιπᾶ ἴοορεα απᾶ το 

γνῶναι! τὸ βιβλίον, οὔτε βλέπειν αὐτό. ὅ καὶ εἷς ἐκ τῶν 
χρθᾶ "πο Ῥουο]ς, πιος 1ο ]οοκ αὖ αῦ, Απάᾶ οπθ οἳ 1Ἠπθ 

πρεσβυτέρων λέγει µοι, Μὴ κλαῖε' ἰδού, ἐνίκησεν ὁ λέων 
ε]άετβ 5875 Ιο118, Ῥο ποῦ πεθρ. Βελο]ᾶ, “οπετοππαθ 1116 31,οἨ. ' 

ὁ Σῶν' ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ἡ ῥίζά ὈΔαβίδ," ἀνοῖξαι 
σπλλοα 1 ο ἴπθ' ἰτὶρο οἑ ζαᾶα, ἴἩθ τοοῦ οἳ Βατίά, [5ο 45] {ο ορεῃ 

τὸ βιβλίον, καὶ “λῦσαι' τὰς ἑπτὰ σφβαγῖδας αὐτοῦ. ϐ καὶ 
πο ἍῬοοῖς, απᾶ ᾖἴο]1οο5θ ᾖἴπθ ἍΒ8θτεΠ 88815 οἳ 10, Απά 

εἶδον ἀκαὶ! εἰδού,ὶ ἐν  µέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων 
Ίραπ, απᾶ ΛλῬε]ο]ᾶ, Ίπ [1Πθ] τα]ᾶςὺ οἳ ἴἩθ ἴπμτοπθ απᾶ οἳ ἴπθ χοας 

ζώων, καὶ ἓν ἐσῳ τῶν πρεσβυτέρων, ἁρνίον !ἑστη- 
Ἠτίπρ οχθΒ{1ΣΘ6Β, απᾶ Ίπ [1Π6] πα]ἀςι οἳ ἐῑπθ θ]ά6τς, Ά ΤΠ ουππῇ- 

κὸς' ὡς ἐσφαγμένον, Σἔχονί κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς 
πρ 85 ἍἹατίπς Ῥεοη ο]αΐπ, Ἠαπίπρ Ποιπβ Ά1βθ6γεα απά 3εγεΒ 

ἑπτά, Ἀοἵ! εἰσιν τὰ Ἱἑπτὰ! τοῦ θεοῦ πνεύματα! οτὰϊ πδάπε- 
αβργοΏ, ἹνΠΙοἈ Άχθ ᾖΤπεθ 8δετεηΏ 30Ε "ᾳοᾶ ααριχ]ζ υν/ΠῖσὮἃ ἼὪατο 

σταλμένα! εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 7 καὶ ἦλθεν, καὶ εἴληφεν ΝΑτὸ 
Ῥοθευ Σεμῦ πιο αἱ 11ο δατία: Ἀπᾶ Ἡθ 6ΑΊΙΘ απᾶ  ᾖΊἴοοὶς 1θ 

--ίίθθθθθθθθθηηηὙΏὭἼὭἾΏΏ τοσο 

1. καὶ αΙΤΊΓΑΥΥ. 
ΝΟΙΤΤΙΑΤΠ. 9 ὁ κύ 
1Ώ6Υ ΊΤΕΙΘ ΑΙΤΤΓΑΤΓ. 
{ ἐδύνατο Τ. 
5 πολύ ΤΤΙΤΑΥ. 
1ΤΊτΑ; Δανὶδ ΑΝ. 
{ ἑστηκὼς τΤγ. 

Ῥοΐτπρ 5εηῦ π;. 

7 οὔτε Τ. ] 
:-- καὶ ἀναγνῶναι ΕΠΗΤΊΤΑΥΓ. 

Εξ ἔχων ΤΤτΑ. 
Ἰ9 -- τὰ (γεαᾶ ἄπεστ. Ἠανίρ Ὀεθι 8εΏ() ΗΤΤΑ, 

Ὦ --. τὸ βιβλίον (πιά [15]) ΏπτΑ., 

τι προσκυνήσουσιν 5Ώιβ]] υσοχ5Ώῖρ ῬατΊταΥή. π βαλοῦσιν 9Ώα]] οαςῦ 
ριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν Ο Τιοτὰ αΏᾶ ου ἄοα ΠτπτΑαπ. Ἑ-- την Ἡ. ἃ ἦσαν 

2 -- ἐν ἵη (4 ]οαᾶ νοῖςε) αἰΤΤτΑΤγ. 5--- ἐστιν (γεαᾶ [15]) ττνΑγ. 
ν οὔτε 1115. κ--- ἐγὼ (γεαᾷ ἔκλαιον 1 πας ναθρίπρ) τ[ττ]. 

Σ--- ὢν (γεαᾶ [18]) αιτττΑν.  Δανείδ 
ᾱ-.-. καὶ ΑΤΊτΑΥΥ. 9 --- ἰδού ΑΙ/ΥΤΤΑΝ. 

α-- ἑπτὰ 1. κ’,πνεύµατα τοῦ θεοῦ 6ΙΣΤ:Α, 
δ ἀπεσταλμένοι ΏὮν} ἀποστελλόμενα [119] 

ο--. λῦσαι 6ΙΤΊτΑΥ. 
Β ἃ γ. 



Ὑ,γ]. ΕΒΕΝΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

βιβλίονϊ ἐκ «τῆς δεξιᾶς τοῦ καθηµένου επὶ τοῦ θρόνου. 
Ῥοοκ οι οἳ ἴπο τὶρΏί ]ιαπᾶ οξ Εἶπι π]ιο ΒΙ58. οἩἳ. ἴπθ {ἴἨτομο, 

8 καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον τὰ ὑτέσσαρα' ζῶα καὶ οἱ 
Απᾶ ποπ Ἠθτοο] πο ἍὈοοὶς Ἅᾖἴπο 1ος Ππίηπρ ογ6δβίτ68 απᾶ ἴπα 

Ρεἰκοσιτέσσαρες! πρεσβύτεροι Ίἔπεσον' ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, 
Σουχ-αμά- υνγεὈίγ ο]άετβ 4ο]]. Ῥεξοσα 1π9 Αταῦ, 

3 “/ τ ΄ 1 . /' 8 -” Π / θ 

ἔχοντες ἕκαστος Τκιθάρας! καὶ φιάλας "χουσᾶς' γεμούσας θυ- 
Ἠαν]ηρ οᾶςσ]Ὦ Ώα8ΥΡ8 απᾶ "Ρομ]8 Εο]άεα ᾷα1] οξ 

µιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων' 9 καὶ ἄδουσιν 
ἰποθηςθς, πιΏίοἩ «χο ἴμο ῬΣ9γσθι5 οξ πο εαἱπῖβ, Απάᾶ τἨθΥ βΊπρ 

ᾠδὴν καινήν, λέγοντες, Αξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον, καὶ 
Ἀ δοις που, βαγί1Ρ, ἨΜοτιαγ ατῃ Όλοι {ἰοίακο ἴ]πο 9οοξ, παπά 

ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ" ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας 
Το ορεηΏ 155 εο]ςς ὮΏθοβ1βο ἔποι σναςύ δἰαίπ, ϱπά ἀῑάξςύ ραχοβμαξδθ 

τῷ θεῷ "ἡμᾶς! ἐν τῷ-αἵματί.σου, ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσ- 
3µοᾳᾷοὰ 5 ὮὉ 1 Ῥ]οοᾶ, οαύ οἳ Θ6ΤοΟΥΥ7 0χ1θ απὰ τοηβιθ 

ΔΝ - Δ έθ ον τι) ια ντ ε ” Ἱ τγ, - αι αιξ - Π 

σης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 10 καὶ ἐποίησας "ἡμᾶς! τῷ θεφ ἡμῶν 
ΑπΠᾶ Ῥεορ]θ απᾶ λἸαβοἨ, Απά ἀῑάδί Ὠακα ἍᾖἩβ το ουχ ἄοά 

Σθασιλεῖς! καὶ ἱερεῖς' καὶ Σβασιλεύσομεν' ἐπὶ τῆς γῆς. 11 Καὶ 
Κίπρς Άπᾶ Ῥτϊθβίϐ; πηᾶ πο βπα]]χοῖρῃ Ἅοπος ἴηπρ θβΓίΗ, Απά 

εἶδον, καὶ ἤκουσα” φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν 3κυκλόθεν! τοῦ 
11, απἀ 1 Πειτᾶ Γιπθ] τοίοοῬ ΄ οἳ Ἄπρε]ς 1ΤΩΘΏΥ. Ἀχουπᾶ ἴπθ 

θρόνου καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων Ὁ καὶ χιλι- 
ΊἨχοιπθ απᾶ οἳ ἴμο Πτίπρ οτδβύαχθς Ἀπᾶ 9Ε {19 θΙάετΒ; Απᾶ Ίποι- 

άδες χιλιάδων, 19 λέγοντες φωνῇ µεγάλῃ, 5᾿Αξιόν! ἐστιν 
Βαπάς οἱ ἐποιβαπᾶς;, βαγίησ πΙῖη α "γοῖοο ᾖ᾿]οαά, ἨΠοσυαγ 18 

τὸ ἁρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ ἃ πλοῦτον 
ἴπθ Ταπὶὸ {παῦ Ὠας Όοεη θ]αΐπ {Το χοοείνο Ῥουχνος, 8η τ1οἩθς, 

ἃ ΄ υ σι Ν Ν 9 ΄ . 

καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δύξαν καὶ εὐλογίαν. 
Ἀπᾶ ἨὙΊδᾷΟΠΙ, αηπᾶ αἰτοπβίἩ, απᾶ Ἠοπους, απἆ ἍΕ]οτ, απᾶ ᾖῥυῬ]ερείπρ. 

19 Καὶ πᾶν κτίσμα ὅ «Σἐστιν' ἐν τῷ οὔραιῷ, καὶ :ἓν τῇ γῷ;' 
Απᾶ 6πτεχγ ονεπίιχο νυη]ο]ι 18 κ τῃεθ Ἓθωτεπ απᾶ Ἅᾖπ τῃε θατίἩ 

καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς, καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ἡυᾶ! ΛλἈέστινῃ 
απᾶ  απάες πο οπτίἩ, αμᾶ “οπ δύο 9ου ᾖῄλοςοΛἰΠαῦ 3.χθ, 

καὶ τὰ ἔν αὐτοῖς Ἱπάντα,' Β ἤκουσα λέγοντας! Τῷ 
βπᾶ 30Πο 30Π1πρς Ίπ ὄτλοπι 1811, Ἠεατᾶ 1 5αγ11ΗΡ, Το Ὠϊπα ν]ο 

καθημµένῳ ἐπὶ Ἀτοῦ θρόνουϊ καὶ τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ 
8118 οπ 19 ΤηἈτοπς, θ]λᾷ το ἴ]ο Ἰαποὺ, Β]εδΒιηςΡ, απά 

τιμὴ καὶ ἡ δύξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνωγ. 
Ἱοπουχ,απᾶ ἍΡΙοΥΥ, απά παϊσηῦ, ἵο μπε 3ΡΕ8 οἳ ἴπο Ά5ο8. 

14 Καὶ τὰ "τέσσαρα'. ζῶα ἔλεγον, Αμήν’ καὶ οἱ Ὀείκοσι- 
Ἆπά ἴπο ους ἩΠπτῖηρ ογεβίατος κ5αῖᾶ, ΆΑΊΩΕΠ; αλά {Πο Μοιιγ-απά- 

ῃ , Ἡ , 
τεσσαρες! πρεσβύτεροι ἔπεσαν, καὶ προσεκύνησαν 
ὀνιεπίγ ο]άθτβ 1611 ἄοπω αλά πιοχβμΙιρρεᾶ Πιῖτα πο] 

ϱζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν σιώνων.' 
ἸγοἈς {ο ᾖΤἴπο Άβες ο ἴμθ Ἅ8βεΒ, 

ϐ Καὶ Ξεἴδονὶ ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον µίαν ἐκ τῶν ""σφρα- 
Απα] 1 απ πΠεη 3ορεπεᾶ πε 3]ιαπιὉ  οπθο οξ ὭᾖΤ]θ 86815, 

6589 
Ἠΐπα ἐπαίέ ααἵ αροπ {μα 
1Ἠχοπθ, ϐ Απά πες 
Ἠε Ἠαὰ ἵα]ερπ ἴο Όοο]ς 
ἴπο Έοισ Ὀθββδίβ ρπᾶ 
χουχ απᾶ ἵπεπίγ εἷ- 
ἄθετβ {ε]] ἄοππ Ὀείοτθ 
«πθ ΤιΑποῦ, ἨΠανῖπρ 
6Υ6ΙΥ οπΠ0 οἳἑ ἴμεπι 
ἩβΥΡΒ, απᾶ ῥΡο]άεπ 
νὶα]Ις {11 οἳ οἀουσα, 
συ Ώ]οἩ 8ΓθΘ {Ἠθ ΡΓΒΥΕΤΒ 
οἱ βρ]ηΐς, 9 Απά ΤἴΠογ 
ΒΙΏΡ 3 ΠΟΠ ΒΟΠΡ, ϱα7- 
Ἰηρ, ΤΏοι ατὸ πνοτίἩΣ 
{ο ἴα]κε ἰΠε Ώου], Αλά 
{ο οΡοη ἴμο 5εβ]5 {πεχε- 
οἱ: 2ος ἴλοι Ὑγαξί β]αίη, 
Απᾶ Ἠαδί τεάσετηεᾶ Ἡ8 
ἴο ἄοᾶ Ὦγ ἴἩγ Ῥ]ουά 
ουῦ οξ 6Υοτγ Κἰπάτοά, 
ΆΑηά ἳοπρίςθ, απᾶ Ῥεο- 
Ἰ6, απά ΠλίΙοἩ; 10 απᾶ 
αδί πιαἆθ ας ππίο οἳς 

αοά ΚΙπρε αμᾶ ρτίενϊ5: 
ΑΠᾶ πε βΏπ]] τοῖρη οἳ 
1με οατίἩ. 11 Απά Ι 
Ῥεμο]ᾶ, απᾶ 1 ΠἨοθπτᾶ 
ἴπο γοῖςσο οἱ ΠΙΑἨΥ αἩ- 
ρε] τουπᾶ αδοιῖῦ ἴπθ 
ΊΏτοπο απᾶ πο Ὀεαβίθ 
Άπά {πε εἸάεγς: από 
{Ἠθ Ὠυιηῦεχ οἱ ἴλεπι 
νι ἴεωπ {ἰποιδαπᾶ 
11πι6εβ, ἴεη ἰποιςαπᾶ, 
απᾶ ἰΠπουβαπᾶθοξ ἴποιι- 
ββπάς; 12 βαγ1ης να 
Β Ἰοιμά γοῖσθ, ον ἵπγ 
18 ἴἩθ Τιαποῦ {μαι παβ 
ΒΊΊΠ ἴοτεσθὶνθ Ῥομίος, 
Βπά τῖολμθς, Επὰ νῖβ- 
ἆοτπα, απᾶ καἰχεηρίῃα 
ΕπΠ8 Ἰοποις, απᾶ βΊοστ., 
βηᾶ Ὀ]εβεῖηρ. 15 Απά 
ΘΥΕΙΥ οχθαί1χθ Ὑλ]οι 
19 1Ώ ἨΘΑΤΘἨΏ, Επᾶᾷ οἩἨ 
1πο δατίἩ, απᾶ απᾶςχς 
{ηε εατίἩ, 8ΠΏᾷ ΕΠΟἨ 98 
ΑΥΘΊη {Πε 5εα, απᾶ αἲ] 
ἑΠαξαχο 1η {Ἠεπι, Πεβτᾶ 
1 8ατίΏρ, Β]εςδίηρ, απά 
Ἠοπουχ, απά Ρ]οςσ”, ππᾶ 
Ῥοπεχ, ὂ6 υηπίο Ἠιτα 
τλαῦ 5ου ἹἼροπ {πθ 
Ίητοπε, απᾶ απίο Τπθ 
1 πι 1ος Θ6Τ16ςΓ αλά 
ετοεγ. 14 Απά {Ποθ Τους 
Ῥθ8βί5β Ββηῖά, ΑΠΙςΟΠ, 
Απᾶ {πε Ίουιγ απἀ 
ὀπεπίνγ ε]άος ᾖ4ε]] 
4ου απᾶ πιοτ»ηΊρρεά 
Ἠϊπα ἰΠπαῦ Ἰγειαπ 1ος 
6Π6ς βπᾶ εποΓ. 

ΥΠ. Αγά 1 βαν πνἨεηπ 
ΊΠο Τιαπιῦ ορομεᾷ 9πΠθ 

ο τέσσερα ΊΤΤι. ἍὮ εἴκοσι τέσσαρες ΤΑ. 
: χρυσέας Τ. {-- ἡμᾶς ΗΤΑΥΓ. 
α βασιλείαν 8 ἹΙηπράοπι ΗΤΊΤΑ. 
βΏα]] τεῖση ατ. ᾱ -- ὡς 35 ττι[Α]. 

α ἔπεσαν ΙΤΊτΑΤΥ. 
Υ αὐτοὺς ἴΏεπι οἱ ΤΊτατγ. 

3 κύκλῳ Ο6ΙΤΊΙΤΑΥΥ. 

Σκιθάραν ἃ δρ ΙΗΤΤ:ΑΥ. 
ν --- τῷ θεῷ ἡμῶν Α. 

Υ βασιλευουσιν ἴΠεγ 1αῖρΏ ΠΗΠτΑΝ: βασιλεύσουσιν ἴλεγ 
υ -- καὶ ἣν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν µν- 

ῥριάδες µυριάδων απᾶ ἴπε ὨηπΏΡεΥ οἱ ἔἨεση ννης πιΥαᾶς οἳ πιντῖαςς ΕαΙΤττΑν’. ς "Αξιός τ. 
3 - τὸν γ'. ε--- ἐστιν (1εαᾶ [15]) ΕΊΙΑΝΓ. Γέἐπι τῆς γῆς ΟΏ {ηθ εαγίΏ αἰ.ΤΤτΑΥΓ. 
ἔ--- ἅ ΕΠΤΤΑ. Ἀ--- ἐστιν Ττν. 1 πάντας (γεας 1 Ἠθατὰ αἲ]) τν. κ -{- καὶ «15ο τ. 
1 λέγοντα 1.. τῃ τῷ θρόνω ἩΤΑ. η τέσσερα ΙΤΤΤ. 98 -ἰ- τὸ Ἡ. Ρ4 --- εἰκοσι- 
τέσσαρες Ο1/ΤΤΓΑΊΓ. 38 ---- όῶντι {ο επι ο) υεΤ8ε ΘΙΤΊτΑΤΤ. πβῖδον Τ. .. ην ὁπτὸ 
ΒΑΥΕΏ ΑΠΤΙΤΑΊΤ. 



684 
ο ἴπο κοα]β, απᾶ 1 
Ἠορχά, 45 1δ Ἠ6γθ {ηο 
ποῖςο οἳ {ΠΙπάΕΣ, ους 
οξ {πο ἔοις Ῥειδίβ5αΥ- 
11β, ΟΌΟΙ18 απ ορ, 
2 Απά Ι εην;, απᾶ Ὁο- 
Ἰο]ά α΄ π]]ίο Ίογκο : 
βΏὰ ο 1η {6 βα{6 ΟΏ Ἠίπη. 
Ἰαά α Ῥονῦυς απᾶ Αα 
οΓΟΠΏ πηυ Ρῖτεη πίο 
Ἠϊπα: απά Ἡε πουξ 
ΣοτίὮ οοπαεχίἩΡ, οπά 
{ο οοπα ες, 

3 Απάᾶ γ/Ποη ο Ἰαᾶ 
ορ(πσὰ {19 5εσοπᾶ »οα], 
1 Ἰοασχὰ ἴλπο νοουπᾶ 
Ὠοαςῦ ΦΗ7, 0ο0πθ απά 
Βοθ, 4 Απ {ποχγο ποπ 
ομῦ αποίΒοςσ Ἠοχςο {λαέ 
ευαθ τεὰᾷ: απᾶ Όουετ 
πγαβ ρίνεη ἴο Ἠϊπι πα ῦ 
βαῦ ΊΠυτοοηπ {ο {ακο 
Ῥόποο Ετοπα {ο οατίΠι, 
ΆΑπά {πλ μου εποι]ά 
ΧΙΙ] οπο αποϊηέσ: θπά 
Ίμεχο πας ρΊντεη αηπῦο 
Ἠΐπι Αα ρτοβῦ 5ποχᾶ. 

5 Απά τπεπ ὮἩθ Ἠπά 
οροπεᾷ (ιο τα 5ος], 
1 Ἰεαχᾶ (λε ΕλΙχὰ Ῥοπβί 
ΕΛΣ, 
Απά 1 Ὀολε]ᾶ, απᾶ 1ο 
8 Ὀ]αο]ς Ἀοσςο; πιά Ίθ 
αηαξ Βηὺ οἩ Ἰΐπα Ἠβᾶ 
Γον οἱ ὑα]πμσος 1τ Ἠ]ε 
απᾶ. 6 Απᾶ 1 Ἠυατᾶ 

8 νοῖσθ Ίπ ἴπο πηϊςύ οξ 
{πο 1οιις Ῥοεπείς 8αΥ. 
Α. ΏιΟΛΘΙχΧΟ οἳ π]λεαῦ 
ΣΟΣ ϐ ΡΟΠΗΣ, θὰ {ηχορ 
ΙΩΘΠΘΙΙΥΘΕ Οἱ ΏΒΓ]6Σ ΓοΥ 
Ά ΡΕΠΗΥ; απἆ 566 ἴ]οιι 
Ἐτπτυ ποῦ {19 οἳ]) απἁ 
τλο πν]πθ, 

7 Απᾶ που Ἡο Πηᾶ 
ορεποᾷ {πο Εοασ{Ἡ βθα], 
1 Ἰουτᾶ (πο γοίσθ οἱ 
ἴπο ΣοατίἩ Ὀοπεῦ 84Υ, 
6οπαθ απᾶ εεθ. 8 ΑπάΙ 
1οοκεᾶ, απά Ῥεπο]ά Αα 
Ῥα]ο Ἠογεθ: απά Ἠΐς 
Ώπππο {πι 5αῦ οἨ Ἠϊπι 
πνης ει, ππᾶ Ἠεῖ] 
Μο]]οπγοά υήει Ἠΐπα, 
Απά Ῥωπνοί ν/α8 ρῖτοι 
απίο ἴλοπα ουες ἴπο 
Σοιιτί] κα. οἳἑ ἴ]πθ 
θιτίΏ, ἴο ΠΠ νι 
Βινογᾶ, ππᾶ νι Ἱαάπ- 
Ροσ, πλᾶ πι] ἆθαί], 
Ἀπα υηΙ{Ἡ [πο Ὀθββίς ο 
{19 εαχίἩ, 

9 Απᾶ πΊοη Ἡο Ἑπᾶ 
οροποᾷ ἴπο ΠΕίΝ 5ου], 

ΙΤΤΤΑ. Ν ἴδον 1. 
σάς. ΕΤΙΓΑΥΓ. 

ζώου) ΠΤΤΙΑΥΥ. 

Όοπιθ αχιᾶ ϱεθ, ' 

. Γαὐτῷ] 1. 
ὰ σφραγίδα τὴν τρίτην 6ΙΤΤΑΤΓ. 
(πεαά 1 Ἱοαβτᾶ ἴπθ {ουτῦ) α[τι]γ, 

ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΙΣ,. τι. 

γίδων. καὶ ἤκουσα ἑνὺς ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων  λέγον- 
απά Ι ὑυχὰ Όοπο Ἰοξ 5119 Ῥίους  ᾖαοΗτίπρ 11ο/ο μέσες σα 

α, ὡς 
β, Σρ8 

'φωνῆς' βροντῆς, Ἔρχου καὶ βλέπε." 9 Καὶ τεῖδον, 
ο μαμα «οξ Σιπαπάσσ, Όόπιο απᾶ «οθ, Απά πα 

καὶ ἰδού, ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήµενος ἔπ᾽ Σαὐτφ! ἔχων 
Απᾶά ὮὈῬο]οἰά, α "πογςθ  ῶς Ἀπᾶ Το ρασε οἳ 1 Παν, 

τόξον’ καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν µνικῶν, καὶ 
μοι: βπὰ ὙγηΒ Εἶνοι 1ο Ἠἶπι α ΟΣΟΥΣ, απᾶ Τε πΥεπύ {οτίἩ ογέχορπαἩρ Ιπᾶ 

ἵνα νι κήσῃ. 
τπαῦ ο ταῖρ]ηῦ οΥοΓσοπηθ, 

ὃ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν }δευτέραν σφραγῖδα! ἤκουσα τοῦ 
Απά ὙΊεπ Ίο οροπεᾶ {πο πεζοπὰ Ί Πειχὰ Ἅᾖ{π9 

δευτέρου ζώου λέγοντος, Ἔρχου ο αὶ βλέπε.! 4 Καὶ 
Βεοοπά Ηνῖηρ ας τι 1516, ζοπιθ απᾶ 5θο, Απά 

ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυῤῥός' καὶ τῷ καθημένῳ ἐ ἐπ᾽ οι 
ππεηῦ Σοτ{]ι αποίἩοτ Ίοχςδθ χοά; ͵απᾷ ἴο ο. μιτίπρ ος 

ἐδόθη "αὐτῷ" λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἀπὸ" τῆς γῆς, καὶ ἵνα 
ὙγαΒ Ρῖντοηα {ο Ἠϊῖπ Ἅᾖἴο ἰβ]θ Ῥουπςσθ Έχοπι ᾖἼπθ θΘΑ2ίΗΠ, απά {λαῦ 

ἀλλήλους «σφάξωσιν"Ἱ καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 
09Ἠ6 αποϊχυσ {Που 5Ἱοιι]ά 5]αγ; απᾶ γης ϱίταυ το] α "5 οτά 2ργοιβ, 

6 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν Ἱτρίτην σφραγῖδα" Ί]κουσα τοῦ τρίτου 
Απά πἨεη ο ορθισά Ίο ολ]χά βεϱ]. 1 πειτᾶ {πο {πίτα 

ζώου Ἅλέγοντος, Ἔρχου Ἱκαὶ βλέπε.! Καὶ Ψεῖδον,' καὶ 
Ἱνῖπρ ο. ΒΑΣΊΙΩΡ, Όοπια Ἀπᾶ 8εΘ, Απά ΊΤραν, απᾶ 

ἰδού, ἵππος µέλας, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ᾽ Σαὐτφ' ἔχων ζυγὸν 
Ῥολο]ᾶ, Αα “Ἠοχβο Ὀ]αο], απἀἹἩθ Ἅαθαπα οι ο] Ἰατίηρ ε. Ῥ8]αποθ 

ἐν τῇ-χειρὶ.αὐτοῦ. ϐ καὶ Ἰκουσα5 φωνὴν ἐν  µέσῳ τῶν 
1η Ἠ]5 λμαπᾶ. Απᾶ 1 Ἰθαχά Ἀ γοῖο ᾖπ [πε] τοῖᾷνί ο το 

τεσσάρων λέγουσαν, Χοῖϊνιξ σίτου δήναρίου, 
ᾷους βΑΣΊΗ5, «Α ολοπὶπ ο π]ηομῦ 20 ο ἀθπβείαβ, 

καὶ τρεῖς χοίνικες [κριθῆςὶ δηναρίου' καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν 
Ἀπᾶ ηχο Ἅ«οἸιορηῖχες οΟΕ Όησ]ΙοΥ 20ς 8 ἀέλμαχ]15: απᾶ {19 οἳ] απᾶ ἵπο 

οἶνον μὴ-ἀδικήσῃο. 
ν/]πθ ΤΠοι 1παγοςῦ μοῦ 1π]1το. 

7 Καὶ ὅτε Ίνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα 
Απα ΠΕ Ὦθ σρεα 19 Σνοβὶ α1ΕοαχῦἩ, 1 Ποιτᾶ [πε] 

εφωνὴν! τοῦ τετάρτου ζώου ἠἈλέγουσαν,' Ἔρχου "καὶ 
ποίἰοο οἳ ὐῑθ Σου Ππνίνρ . ΒΗΥΊΩΡ, 2Ο11Θ απᾶ 

βλεπε.' 8 Καὶ τεῖδον,! καὶ ἰδού, ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήµενος 
Β98, Απά ο, βπηά πολοῖᾶ, 4΄Ἄοχεθ αρηϊθ, αι Ἡο ον 

ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ 1ῥ' Θάνατος, και ὁ ὥδης Ν Ἰάκο- 
οἳ 16, 3µ4Ώ1 ἍᾖλΠῖ8 [σης] ὍοαίἩ, απᾶ  ΛἸαᾷς 2ο]- 

λουθεῖ! μετ’ αὐτοῦ: καὶ ἐδόθη Ἰαὐτοῖς' ἐξουσία Ἀ ἀποκτεῖναι 
1οπν8 ση ὨἨὨΐτις πμᾶ 08 λα το ἵποπι η ννσον. το ΚΙ. 

ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς! ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἔν λιμῷ καὶ ἐν 
ονος ἴ1θ {οτί οἳ ἴλο ΑΥΤ η τ ΑΘνοᾶ απ ΜΗ Εαπαῖπο απᾶ ση] 

θανάτῳ, καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 
ἀθπίἩ, Ἀπᾶ Ὦσ Ἅᾖἴπο Ῥθμςίβ Οἱ έλιο εαχῦ], 

9 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πο τη σφραγίδα Σεἶδον' ὑποκάτω 
Απ πΥἹεη ο ορεπεᾶ ἴπθ εοιι]. 1 5ατγ Ἀπᾶος 

ζώων 
Πνίηρ οτεαίμχας, 

ο ἃῶἥπ ἱυὺὓυ «οο0σἼήήἛθθθ----------------------------------------- 

εφωνὴ (γεαὰ ωλιοιέ ἔλιε πηπιεγαἰθ) αΙΤΤτΑΥ. σ καὶ ἴδε αμ Ὀε]μο]ά αι’; --- καὶ βλέπε 
7 σφραγίδα τὴν δευτέραν αἱ. ΤΤΓΑΥΓ. --- καὶ 

» ἐκ αιτΊτΑγΓ. 5 σφάξουσιν ἴπεγ βμα]] εδ ΣΤΤΤΑ. 
ο -ἵ- ὡς 88 ΙΤΊΓΑ. { κριθῶν Ι.ΤΤΤΑΥΓ. Ἑ -- φωνην 
Ἀ σον (σοπιπεοξ λέγονσαν οοτί]ι φωνὴν » λέγοντος τοῦ] 

κ ἠκολούθει {οἱουγεά ΑΠΤΤΤΑΥΙ. 1 αὐτῷ ἴο Ἠΐαι α, 

Σ αὐτὸν ΑΠ ασε 

; --- ὃ ὁ π[α]. 
Ὦ ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆςν ἀποκτεῖναι ΟΙ Σ1ΓΑΥΓ. 



ῬΙ. ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

τοῦ θυσιαστηρίου-τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένω» διὰ τὸν 
Το α]ίατ πο  οσοιί5 οἳ ίποδο Ἠπγίης υοθι 5]ηῖη ῬΏοσβιβθ οἳ {θ΄ 

λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ Οδιὰϊ τὴν µαρτυρίαν ἣν εἶχον, 10 καὶ 
που οξ ἀοά, απᾶ νθοπι»θοξ ὕ]ο ΤΟΞΠΙΙΠΟΠΥ ΠΤΥΙΙΟἩ Ε]ογ Ἰα]ά ; απά 

Ρεκραζον! ᾿φωνῇ µεγάλῃ, λέγοντες, Εως πότε, ὁ' δεσ- 
6 'νοτθ οςγΊπρ πΏλι α Αγοῖσο οι, ςαγίης, πμ] π]λεη, Ο Μας- 

πύτης ὁ ἅγιος καὶ 3ὺἩ ἀληθινός, οὐ-κρίνειο καὶ ἐκδικεῖς 
ἴος, ἴπθ Ἠοὶ απᾶ ᾖἴλο ἶτιο, ἀοδί ελοι 1οῦ Ίιιᾶρο παπά Απεηρο 

Ν τ . Ν » - ο 

τὸ. αἷμα ἡμῶν τἀπὺὶ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς» 11 Καὶ 
ουν Ἐ]οοά ΟΠ Ίἴποβυ ΠΟ ἀπνο]] οι πο επ οι2 Απᾶά 

εδύθησαν! ἵ νἑκάστοις! Ὑστολαὶ λευκαί,' καὶ ἐῤῥέθη αὐτοῖς ἵνα 
νετο βἱνοα Μο εαςσ]ι 3χοῬε» αννἉῖέο; απά 16 ννὰς ϱαἱᾶ το ἰπθπι τοῦ 

ἀναπαύσωνται Χέτι χρόνον! Υμικρόν,! ἕως Ξοὔ! Ἀπληοώσονται! 
Όλος νμοιι]ά χο γεὺ α "πιο 111916, απ] ΒΗΛΙΙ υο Ει]λ]]οά 

Ν ε / ᾿ - Ν « α φα ” 1 « / 

καὶ οἱ σύνδουλοι.αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, οἱ μέλλοντες 
Ῥοιπ Ἅμοαὶχ {οἱ]ον/-Ροπάπιοα απᾶ ὑμεῖς Ῥτείπχεα,  Ἅἴποσο υείπρ αὐοιῦ 

Ράποκτείνεσθάι! ὡς καὶ αὐτοί. 
{ο Ὀο Κὶ]]εᾶ 88 8ἱ5ο ᾖΤμογ. 

19- Καὶ «εἶδονὶ ὅτε Ίνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην' καὶ 
Ἆπά 15αν Ὑπλοεα Ἶε ορεπεᾶ (3ὗπθ εν] ΜβΙΧῦΠ, .απᾶ 

ἀἰδού,! σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος «ἐγένετο μέλαςὶ 
Ῥεμο]ᾶ, δεατεπααακο -α ΄ρτοαί 11μετο Ἴνας, ππᾶ ἴΠθ 5απ Ῥεσυπαθ Ῥ]ασ]ς 

ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη: ἐγένετο ὡς αἷμα, 19 καὶ 
ἂβ΄ Ζεασκο]οῖἩ ληαῖτ, Απᾶ ἴπθ Ἠιοοι Ῥεσομπαθ 48 Ὀ]οοῦ, βπιά 

οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῇ ὀβάλλει! 
1Ἠθ ΑίΑΙ5 ΟΕ ἴπο Παιτευ 491]  ταιπίο ἴπθ ϱαχῖἩ, 38  Ώρ-ῖτορ οαδί8 

ας ας φ .- αν. ΄ εν Π , ἅ Ἡ 
τοὺς ὀλύνθους. αὐτῆς, ὑπὸ Ἀμεγάλου ἀνεμου! σειομένη" 14 καὶ 

198 απῤίτας]γ Βρς, λα α Ριευῦ πνιπᾶ ὈῬείης 5ΜΩΚΕΗ., Ἅπάα 
ὶ ” Δ ο 2 ΄ θ . λί κ Ιλ ΄ Π] Δ . 

οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον Νεὶλισσόμενον,' καὶ πᾶν 
ἩθανοἨ ἀεραχιοά 85 8 Ὀοο]ς Ῥείηρ το]]εᾶ ἩΡ, Ἀπά᾽ ετετΥ 

ὅρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν.τόπων.αὐτῶν ἐκινήθησαν' 16 καὶ 
πιουπίαία απὰ Ἰβ]απά ου οἳ ἐλεῖχγ Ῥ]αρε5 πνοχε πιοτθάᾶ, Απά 

οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, κάὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ Ιπλούσιοι, καὶ 
{μα Κίηπσς οξ ίπο οατῖΏ, θπᾷ ἴ]θ Ετοβῦ, Δ]ιᾶ {μθ τ]ο]ι, απάᾶ 

. λί Ἱ ὃ οἱ πΣ τι ὶ πᾶςο δοῦλ ὶ πρι οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ Ἀδυνατοι, καὶ πας ὀοῦλος καὶ "πας 
ἔπο ο]]θε «πρΡΟΒΙΠΒ, απᾶ ἵηἩθ ἍΎῬοπεσβα], απᾶ ΕΥΟΙΥ Τοπάπιβη, απᾶ ΘΥΘΙΣ΄᾽ 

ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς 
1χεθ πιᾶ {Πθιλςθ]τες ἵη ἴλο σπγθ8 Ἀπά Ἱ 1ἴλθ 

πέτρας τῶν ὀρέων, 16 καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς 
τοςκβ οἳ ἴπο πιουηίαἰηΒ; ἈΑπᾶ ΠΟΥ 8ΑΥ ᾖἵο 1πο πιοαΏ{ΒΙΠΒ απᾶ 1ο {19 
΄ 08 ΄ Π 3 , « -” ΔΝ / ες -” 2 . 

πέτραις, “Πέσετε' ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ  προσ- 
τοςξΒ, Έα] οἩ Ἡδ, απά Ἠ]άθ 8 Στοπ [1πο] {ας 

[παλη] 

ώπου τοῦ Ἱκαθημένου ἐπὶ Ριτοῦ θρόνου,ὶ καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς 
οἳ Ἠϊπα πο Ὀῖκ] η. 1ηθ {Ἀχοπςθ, Ἀπᾶ Ίτοπι ἴπθ Ἠταία 

-” ’ ε/{ ασ ς ε / ε / -- ] .- 

τοῦ ἁρνίου. 17 ὅτι ᾖλθεν ἡ ἡμέρα η µεγάλη τῆς ὀργῆς 
ψέ (Πο Ἱατιρ; Ῥεοβιεθ 18 οοπθ πο 4 αρτεβῦ ΣγιτεἳἩ. 
υἳ ο) Ε Ι ᾳ ’ ΄ -- σ 

φααὐτοῦ,! καὶ τίς δύναται σταθῆναι ; 
30Ε ΗΒ, απᾶὰ πο 5 αθ]ε {0 βίαπά 2 

095 
1 βαπ’ ππάοχ {πο α]έπε 
1πθ που] οἳ έποια ἕως 
΄Ὕνοτε »]αἶα Σο {με νΥ οι ᾱ 
οἳ ἄοά, αιᾶ 1ος {πθ 
(εβέπιοπγ ἨΥμ]σοι ΕἨεΥ 
Ἠο]ά: 10 απά Ἅᾖ{πεγ - 
οτἷοᾶ νη(π Αα Ίοιιά 
ποῖοθ, ΒΑΥΙΗΡ, Ἠοιν 
1οαβ, Ο Τοτὰ, Ποιγ 
Ἀπά ἴχμο, ἀοξι ἴ]λοι 
ποῦ ]αάρο αλμᾶ Αγεηρθ 
οισ Ῥ]ουά οπ {λσπα 
ἴπαῦ ἆπο] ὁπ τ1ἴπο 
εαν 11 Απά σ/πῖ(θ 
χοῦε» πγοέθ ϱΊγεη υπίο 
ΟΥΟ6ΥΥ οπο- οἱ ἴλετας 
θυἆ ἵῦ πνας ϱα]ᾶ απίο 
τλεια, επαῦ ἴπογ ϱποι]ά 
χενύ γεῖῦ Ίος α Πτι]ο 
ΒΟΛΣΟΠ, ἈπΏ1] μαῖτ {ο]- 
Ἰον/δογγαηίς α]5ο απᾶ 
τΠοῖσ ὮὈχείμτεπ, ἴλπαῦ 
β]οιι]ά Ῥο ἘἰΙεᾶ αβ 
ἨΠοαγ ΄6γ6, βποπ]ᾶ Ὦθ 
ᾷα]1819α, 

12 Απά 1 ΤῬομε]ά 
ὪἨεη Ἡο Ἠβᾶ ορεπεᾶ 
{ηθ αἰσίΏ 5εα], ϱπᾶ, ]ο, 
ἴἈετο πνας α ρτὸης 
δατίΏαβ]κθ; απᾶ ἴ]θ 
ΒάΏ Ὀκοππιο Ῥ]ασ]ς ϱ8 
Βαοκο]οίΏ οξ Ἠαῖσ, αΏᾶ 
ΤΏθ ΠΙΟΟΏ Ῥεσβῃ]θ 88 
Ῥ]ουά; 135 απ 1ΠθΘ' 
Ρίατς οξ Ἠεβτεπ Σο] 
πηπίο ἴηθ οατί], ετπεη. 
88 ο ΑΡ ἴτεο οββίοίΠ 
Ἠεγ Ὠ[Ιτωε]ν Άμᾳ, 
ὉἩΕω 5Ἠθ 19 ΒΏα]εΠ 
οἳ α πιρηίγ νι]πᾶ, 
14 Απᾶ {πε Ἠεβτεη ἆο- 
Ῥατιθὰ «48. Αα βοτο]] 
ΊνηοὮ 16 1 το]]εᾷ {ο- 
Ρείπες; απᾶ ϱΤΟΧΥΥ 
παομΏ(ΑΙΠπ απᾶά ἱδ]αμά 
Ίνετο πηογθά ους οξ 
ΜΠεῖχ Ῥ]βοῬςβ, 15 Απά 
1Η9 ΚΙπρε οξ {λε εατίἩ, 
Άπά {πο Ρτερῦ Ίηεη, 
Απ πο τ]οὮ Τε, απὰ 
Ίμο επ]εξ οαρίαῖης, ππᾶά 
Ίπε ταΙβΏῖγ 1ηΕΠ, απά 
ΕΥΕΙΥ Ὠοπᾶπιαη, απᾶ 
ΕΤΟΥΥ Ίτθο ΤΙ8Ώ, Ἠ]ά 
{λεπαβε]τος 1Π {Πο ἆθιβ 
Άπᾶ 1Ώ Τηοθ τοσκς οξ 
{πο πιομηίβίΏ5; 16 απᾶ 
5914 {ο Τε ΠΙΟΙΠ{ΒΙΩΒ 
απάᾶ ΟςΚΑ5, Εα]] οἩ 5, 
Αηᾶ Ὠ]άε ας Ίχοτα ἴηπθ 
άπ6θ ΟΕ Ἠϊπι {πας εἰί- 
ταεῖλ οἩ ἴλο ἴλτοπο, 
3ηά {τοπη {Ἠθ ητα!ίἩ οἑ 
Τπε Ττωῦ: 17 Τοχ ἴπθ 
Έτεαϊῦ αγ οἱ 5 πτα ία 
15 οόπηο; αηά γ/Πο βΏα]1] 
Ἔε αΡ]9 {ο βίαπά 2 

ᾱ---ὁ 6ΙΠΤΤΤΑΥΓ. 
ἕ ἕ- αὐτοῖς ἴο ἴπεπα ΟΓΤΤΤΑΥΥ. 

Ἡ στολή λευκή α ὙΠΙ{ε τορο αΙΤΤτΑΥ. 
κρόν 4. Σ--- οὗ αΠΤΤΤΑΥΥ. Ὢ πληρωθῶσιν 5Που]ά δε {α1β]]εὰ ή: 
61141 Π8] ατττΑ. 5 ἀποκτέννεσθαι αΙΊΤΤιΑ. οἴδον Ἱ. 
Β µέλας ἐγένετο απ. Ε «Ε ὅλη πνΏο]θ (ΠιοοΠ) αΙΤΤΓΑΥΥ. 
Ἀ ἀνέμου μεγάλου ΕΙ ΤΤΤΑΥΓ. 1 -- ὁ Ό]μθ αΙΤΤΤΑΤΓ. 
καὶ οἱ πλούσιοι ΕΗΤΊΣΑΥΓ. τα {σχυροὶ ΒΙΥΟἨΡ αΠΤΊτΑΥ. 
ΣΑΥ. Ρ. τῷ θρόνῳ ΤΑ. 3ς αὐτῶν “Οἱ “εΠθὶτ ττε, 

ο --- διὰ Ἡ[Α]. Ρ ἔκραξαν ἴπευν οτ]εᾶ αλτττΑν’. 
5 ἐδόθη Ία8 ρἵνεη αΙΤΊτΑΥ’. 
εαοΏ ΙΤΤι[Α]. 

τεκ [ΓΟΏΙ ΤΤΊΤΑΥΥ. 
Υ --- ἑκάστοις ΑΝ; ἑκάστῳ 

ἆ χρόνον ἔτι 1. Υ --- μι- 

πληρώσωσιν 5βπου]ά 
ἆ --- ἰδού ΑΙ ΤΤΤΑΥΓ. 

Ε βάλλουσα οδβδ[ϊΗρ Τ. 
κ ἑλισσόμενον Ι1ΤνΑΥΓ. 

π-- πᾶς ΗΤΤΓΑΤΥ, 
1 χιλίαρχοε, 

9» Ἠέσατε 



606 
ΥΠ. Απάᾶ αξίθσ ἔ]θπα 

{μίαρε 1 βαπ έοιςσ ΑἩη- 
μοὶς βἰαπάῖηβ οἩ ἴλθ 
ᾷοας οοΓΠοτβ οὗ Όμθ 
εασίῃ, Πο]άϊπρ {1ο ἔους. 
πη]ηᾶς οξ πο οατίῃ, 
τλαῦ {πο πα Που] ̓  
πο Ῥ]οι οἩ {πθ θατί]ι, 
ἨΟΣ ΟΏ {19 Β68Β, ΠΟΥ ΟΠ. 
ΒΏΥ {τοῬ. 2 Απᾶ 18.1 
ΒΠΟΙΠΟΥ αηροθ] ββοοπά- 
1πρ ἔτοπα {μθ θαςῦ, πν- 
4ἨΡ ἴπο 5εα] οἑ Ίἴπο 
Πινίηρ ἄοᾶ: απᾶ Ἡθ 
οσγ]θᾶ νγ](Ἡ α ]οιιᾶ γο]ὶσθ 
Το {πε Γομχ 4Ώρο]ς, νο 
ν/Ώοπα 16 πας Ρρινοπ΄ {ο 
Ἱναχῦ {πο εατίἩ Απᾶ ἴπο 
968, 3 αγίηΡ, Ἠιτυ 
πιοῦ ἴπο επχίἩ, πθΙίπθτ 
Τπο 56ᾳ, Πος {ο 0χεθἙ, 
111] πο Ἰαγο βεβ]οᾶ {ιο 
βογγαπύς οἳ ος ἄοάᾶ 
ἵαπ πείς {2οτεπθβαᾶς. 
4 Απᾶ,Ι Ἠεατᾶ ἴλπο 
Ώἱπιῦος οἳ ἴπθπα πἩ]ο]ι 
Ίνεχο 5εα]θᾶ: απᾶ ἴπεγο 
206γΥ6 5εαἱεᾶ Απ Ὠιιι- 
ἀτεὰ απᾶ {οτί απᾶ 
χουις {ἐποιβαπᾶ οἳ αἱ] 
τμο ὑτ]ρες οξ ἴπε οἩ]]- 
ἄτοη οἱ Ἰογαε]. ὅ ΟΕ 
Τμθ ᾖΊἴπίρο οἳ ους 
τρεγε κρεβὶθᾶ ἴἔπο]ὶνε 
ἐποιαδαπᾶ. Ο6ὲ ᾖἴπο 
ὑτίρο οἳ Ἐειαροπ Ίυεγε 
Βεπ]αᾶ ἔπιο]νο ἴμοι- 
ΕΑΠά. ΟΕ {πο ἴτῖρε ος 
κά 1σεγεςθβ]θᾶ ὕντε]νο 
Ἰποιβαπᾶ, 6 ΟΕ ἴπο 
Ἔχίωο οξ Αςοτ Ίυεγθ 
βεβ]οᾶ Ίἴπο]νο ὕλποι- 
Βωπᾶ. ΟΕ ἴπο (χῖδε οἳ 
ΝεριΠα]άπι 1υεγεβθλ]εᾶ 
Ένγε]νο ἰποιιδαπᾶ. ΟΕ 
'μο το οἳ Μαπαςεες 
10εγ6 ΕεΒ]Θ Ίπνε]νο 
ἐποιβαπᾶ. 7 ΟΕ ἴπο 
Ίχίοο οξ ΒΙπιεοπ Ίυ6γε 
εεα]οᾶ Ίπο]γο ἴποι- 
Ρβαηπά. ΟΕ ἴπθ Ττῖρο 
οἳ Ἰμθνὶ ὠ6γο εθα]εᾶ 
{πε]νο ἐποιβαπᾶ, ΟΕ 
Τπθ ἴχῖρε οξ Ί65ασπατ 
Ίὐετε εεβ]θᾶ Όπε]νο 
Τποιβηπᾶ,. 6 ΟΕ ἰλπο 
'χ10θ οἱ Ζαµα]οη 1υεγο 
Βεβμ]θᾶ Ίπο]ντε Ίἴποι- 
Ραμᾶ. ΟΕ πο {Γῖρθ ο 
«1ο56ΡΏ {1εγο εοεβ]εὰ 
ἀνγεἰνο Γ]λοιςαπᾶ. ΟΕ 
{γε ἐτῖρο οἳ Βεη]πηυῖη. 
τωεγτόθ οοβ]εᾶ ἴπε]νε 
Ὁποιαβαπά. 

9 ΑΕίεγ ἐΠῖς 1 Τε- 
Ἠε]ᾶ, αιιᾶ, 1ο, α ριοπῦ 
πηπι]01μᾶς, ὉΠ]οᾶ πο 
ΣΠΑἈ σου]ᾶ Ἠι]ηῤρος, 
οἳ αἰ] παθίοπ5, απά 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. νι 
7 τΚαὶὶ μετὰ "ταῦτα" Ιεἶδονὶ τέσσαρας ἀγγέλους ἐστῶτας 

Απᾶ αξίας ἴἨεςε ἰπίπρ 1 βατ ᾷους απΏρε]θ ειαπζ(πς 
η} . , ” - - 

ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας 
ἩΡοη {πε ᾷοιχς ΟΟΙΠ6ΣΒ οἱ ἴμο δἁσία, Πο]άΐπρ "πε ᾷοας 

ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς, µήτε 
ππᾶς οἱ πε θλτίἩ, ὑμαῦ πο "παϊρηΏί "ΡΙοπΥ ἸπΙπᾶ  Ἅοπ {θ εΏείἩ, πος 

ἐπὶ τῆς θαλάσσης, µήτε ἐπὶ 'πᾶν! δένδρον. 2 Κα) 'εἶδονὶ ἄλ- 
ο ἴ]πο ΒεΔ, ἨΟΣ Ἡροάπ ΑΠΣ {χεθ, ς Απᾶ ἹΊρβαπ Ἅαπ- 

ο (118, ουοι) . 

λον ἄγγελον "ἀναβάντα" ἀπὸ Χἀάνατολῆςὶ ἡλίου, ἔχοντα 
οἴπος Απρεὶ ἩΠατίπςσ αβοθηἀεᾶ τοπι [πο] χ]θίπς οἔ[ίπε] βαπ, Ἠρνίπρ 

σφραγίδα θεοῦ  Κζῶντος, καὶ ἔκραξεν Φφωνῇ µμεγάλῃ 
[υπθ] Ἅβεὶ ο ᾳοά [016] "Ππίαρ Επᾶ 9 οτ]εὰ πῖυα αγοίορ' 1]οιά 

τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς  ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν 
Το ἴποθ Ίοις ΆἨΡοΙΒ, ο πΏοπα 1ῦ πγαβΡΙνΘηΠ ἴο ὕπεπα {ο {π1αχθ την] 

γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, Ὁ λέγων, Μὴ.ἀδικήσητε τὴν γῆν, 
θα απά ἵΌλθ 5ρα, βαγίΏϱ, Ίπ]μτθ ποῦ «πθ θαχίῃ, 

µήτε τὴν θάλαθσαν, µήτε τὰ δένδρα, Σᾶχρις! Ξοὔϊ 3σφραγίζω 
] λ ος ᾖἴλο 5ΕΒ, ΏΟΣ ᾖΤπθ Ἅᾖ1Γ86Β, απο νθ. 

μεν! τοὺς δούλους τοῦ.θεοῦ. ἡμῶν ἐπὶ τῶν.µετώπων.αὐτῶν. 
βθα] ἴπθ ἸὈοπάπιεἨ οἑ οαχ ἄοά ος ΤΠείσ {οτεβεράἆς. 

4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων" ὀρμδ'! χιλιάδες, 
Απᾶ. Ι ΠἩεμτᾶ ἴπο Ἠηιπιρες οἱ 1πθ βεα]θᾶ, 144 τποιςηπᾶ, 

3 ’ .] ΄ ” εν ” ΄ Γ 

ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ' ὃὅ ἐκ 
5θβ]οᾶ οαῦοξ οπο Ἅτίρε οΕ [1Ἠθ]βοπβ οἳ Ίαταθ!: οἵῦ οἳ [της] 

φυλῆς Ἰούδα, 51’ χιλιάδες ἐσφραγισμένοι' ἐκ φυλῆς 
1χϱθ οἳ ύπάκα, 12 ἐλουβαπά 5εβ]εά; ουῦ ο [πε] ἑσ]υο 

Ῥουβήν, 5ιβ΄ὶ χιλιάδες ἀἐσφραγισμένοι"' ἐκ φυλῆς ΤΓάδ, 
οἱ Ποιῦοςῦ, 12 Τποαρδαπᾶ βθβ]εά; οαῦ οἳ [πε] ἰτῖοο οἳ ᾳμᾶ, 

ειβ’! χιλιάδες Δἐσφραγισμένοι"' 6 ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ, 5ιβ΄ 
15 ἱἰποιςξαπᾶ βεα]εᾶ ουῦ οἱ [ὔπ6] {το ο Α5οτ, 13 

χιλιάδες ἐσφραγισμένοι! ἐκ φυλῆς «Νεφθαλείμ,! 5ιβ’ 
τποιςαπᾶ βόα]ρά : ουῦ οἳ [16] {ἰτῖρο οἱ ΝερυμαΙῖπα, 12 

χιλιάδες Δἐσφραγισμένουἳ ἐκ φυλῆς {Μανασσῆ,! «ιβ 
ἔποαβαπᾶ Βεβ]εὰ : ουῦ οἳ [πε] ἵτῖρο οἳ Μαπηςςας, 15 

χιλιάδες ἀἐσφραγισμένοι' Ἰ ἐκ φυλῆς Συμεών, “β΄! χιλι- 
πουββπᾶ Εεβ]εᾶ ; οιῦ οἱ [1Πθ] 1τῖρο οξ βΙΠΙ6θοῦα, 12 Τποι- 

άδες ἀἐσφραγισμένοιἳ ἐκ φυλῆς Ελευϊ,ϊ ειβ” χιλιάδες 
βαπὰ 5θβ]θά ; οπῦ οἳ [πο] ἰτίρα οξ εν, 12 ἔποιςδαπά 

ἀἐσφραγισμένοιἳ ἐκ φυλῆς "Ἰσαχάρ,' «ιβ’' χιλιάδες Ἱέσφρα- 
βθβ]οᾶ ; οαί ο [πε] ἐχῖὈθ οἳ Ι56βοῃαχ, 12 Ἅἴποιςαπτά 5θλ]. 

γισμένοι"! 8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλών, ιβ’! χιλιάδες Ἰἐσφρα- 
θά: οαῦ οἱ [116] ὑτιρο οἳ Ζ4Ρβι]οἩ, 12 "λοιι5αλᾶ 5εβ]- 

γισμένοιἹ ἐκ Φφυλῆς Ἰωσήφ, Ξιβ’' χιλιάδες ἠἐσφραγισμένοι"' 
εᾱ: οιῖ οξ [ίε] ὑχ]ωο οξοδερῃ, 12 Ἅἴποικαπᾶ 5εα]οᾷ; 

ἐκ Φυλῆς "Βενιαμίν," «ιβ’! χιλιάδες ἐσφραγισμενοι. 
οιῦ οἳ [1Π9] θε ο Βευ]απιῖα, 15 νπουδηπά 5θπ]θς. 

ϱ Μετὰ ταῦτα !εἶδον,ὶ καὶ! Ιδού," πόχλος πολύς,! ὃν 
Α τες ἴλοςε ἰπίηρς 128), Απὰ Ὀδλο]ᾶ, α "ετονά Ἅρτοθλι, ἸνΠέοὮ 

ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς "ἠδύνατο,! ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ 
50 ΏΠΙΡΕΣ τη 10 0ης πας "ρ]α, οιῦοἳ οτε Ὠβπίίοα αιᾶ 

τ--- καὶ ΠττΑ]. 
Ψοντα α5οθπᾶΊηρ ΟΤΤΤΓΑΥΓ. 
γίσωµεν Ὑνε πιαΥ Ἠανε 5εα]εὰ ΕΑΙΤΤΙΑΤΓ. 
3 Ὠυπαχεᾶ απιᾶ {ογῦγ-{οιχ ΑΡΤΊΤΑΥΓ. 

9 Νεφθαλὶμ Α. ΣΤΤΤΑΥ. 

πια; Ἰσσάχαρ Τ. 
3 «δύνατο ΙΤΤΚΑΥΓ, 

εἴδον τ, Υπι οὗ ΕΤΙ[Α]ν’. 5 ἀναβαίν« 
} ἄχρι ΙΤΑ. α--- οὗ ὉΤΤιΑ. ἃ σφρα- 

Ὁ ἑκατον τεσσεράκοντα (τεσσαρ- ΑΝ) τέσσαρει 
ο δώδεκα ὕπνε]νο ὢττιΑἵν. ᾱ--. ἐσφραγισμένν. 

Ε Λευεὶ Ττς. ἃ Ἴσασχαρ Ε; Ἱσσαχὰρ 
α--- ἰδού 1, Ώ ὄχλον πολύν 12 

5 τοῦτο 05 ΙΤΤΤΑΥΥ. 
α ἀνατολῶν 1., 

{ Μαννασσή τι. 
1 ΕΒενιαμεὶν ΗΤΊς, κ --- καὶ Ὦ, 



τΠ; : ΕἙΒΥΕΙΑΤτΤΙΟ Ν. 
ὃ πι σος . ι Ας » 
φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶ», Οἑστωτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
τΕχ1065, απᾶ Ῥευρ]ες, απᾶ τοΠΡιΙΟ5. αμ ἷυς υείοτθ Ἅτ]θ τἍτοπε 

χαὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, Σπεριβεβλημένοι! στολὰς λευκάς. καὶ 
ἀπά  ΊἸωέοχο ἴπθ απλὺ, ϱ]οτπθὰ πννἩ Ἴχουες Λππίνα, απᾶ 

αφοινικες' ἐν ταῖς.χερσὶν.αὐτῶν' 10 καὶ Ἱκράζοντες' φωνῇ 
Ρα]τα5 1π {παὶτ ἨππάΒ; απᾶὰ οτγῖπρ σπα α γοῖσθ 

µεγάλη, λέγοντες, Ἡ σωτηρία "τῷ µκαθημένῳ ἐπὶ τοῦ 
, ]οιᾶ, βαγίηρ, Ῥα]ναῦῖοι {ο Ἠϊια πο βἰζμ οἩη ᾖ{ἴλθ 

θρόνου τοῦ.θεοῦ.ἡμῶν,ὶ καὶ τῷ ἀρνίῳ. 11 Καὶ πάντες οἱ ἄγ- Ίμων, 
{χοπθ οἳ οχ α.οά, ΑΠά [ο {πο Τὸ, Απά α]] ᾖ1πθ αη- 

γελοι Ιἐστήκεσαν! κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
Ρο]ε β{οοᾶ ΆΑχοππᾶ ᾖἵἴπο {Ἠτοπο απᾶ ᾖἴμε θ]άετα βλά 

τῶν τεσσάρων ζώων, καὶ "ἔπεσονὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου 
1η] Σοιις Ἠπῖτρ οσεαίασθβ8, οπᾶ 461] Ὢθέοτθ ἍΤπθ ἍΆΤ]πτοπο 

ἐπὶ Ὑπρόσωπον! αὐτῶν, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, 13 λέγον- 
προς 3{409 α1/Παῖτ, απᾶ πποτεΏΊρρεά οά, βατ- 

΄ η , εἰ ο πο κε , νο / αν ε φ ῃ 
τπον Αμην᾽ η εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία και η εὐχαριστια 

.  ΑΠΙΘΕΩ ἨῬ]θββίηρ, απᾶ ΡΊΟΣΥ, απᾶ Ἠπϊδάοπι, απὰ ᾖ(ἵΠαπκερίνίης, 

καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς τῷ-θεφ.ἡμῶν εἰς τοὺς 
βπᾶὰ Ῥοποις,-θπὰ Ῥονίθχ, απᾶ αἰτεπρίἩ, Το ος αοά {ο Ἅτπθ 

αἰῶνας τῶν αἰωνων. Ἑάμήν.' 
Άσθ65 οξ{Ἠθ «.ΔΡοΡ. ΑΠΙΘΗ. 

19 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων, λέγων µοι, Οὗτοι 
᾿Απά΄ Σαςπεχθᾶ "οπ9 306 3ΐἨ9 «Θ]άετβ, 8Α7ΙΠΡ ο της, ΤηεΡΘ 

οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκάς, τίνες εἰσίν, καὶ 
πο «4ο ο]οί]πεά πνῖτ]ι  ᾖ1ἴπθ ἌτοῬεβ αγμῖτε, ΠΙΠΟ ἍΑΤθΊΠΘΥ, απᾶ 

πόθεν ἦλθον; 14 Καὶ εἴρηκα αὐτῷ, Κύριε» σὺ οἶδας. Καὶ 
πτηθΏος Ο99ΙΩΘ πετ 2 Απᾶ 1 εαῖᾶ {ο Εΐπι, [ΜΥ] Ἰοτᾶ, ἴποι Ἱεποπθβί. Απά 

εἶπεν µοι, Οὗτοί εἶσιν οἱ ἐρχόμενοι Σὲκ τῆς θλίψεως τῆς! 
ὸ δα]ᾶ 1ο 116, ΤΠ6596 Ἅαἴθ ΤἴΊΠεΥ πΠο οοπιθ ουαῦ οἱ {μο ιτίσυ]αζῖοἨ 

μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς.στολὰς.αὐτῶν, καὶ ἐλεύκαναν 
αρτοβί, ἈΑπᾶ ΊΠεγ πθβηοᾶ 9Ποὶχ τοῦος, ἆ πιβᾶε πἨῖῖθ 

ΠΠ λὰσϊ αὐτῶν! ἐ - 0 ανν. 15 διὰ - 
στολας"' ᾽αυτῶν ἐν τῳ αιµατι του αρνιου. ια τουτο 
3τΟΡΘΒ αμμεῖς  ᾖἹἵηπ ἴπο ὭὈ]οοᾶ οἑἴπο Τιαποῦ, Ῥεοβιςθοξ {ΗΒ 

εἶσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου: τοῦ δεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ 
Άγο ΤΠΘΥ Ίεέοτθ νμο ΤἨτοπθ οἱ ἀοἀ, απἀ ΒΟΓΥΘ Ἠΐτα 

ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἓν τῷ ναφ-αὐτοῦ' καὶ ὁ καθήµενος ἐπὶ 
4λγ Ἀπά Ὥταπὶρπυ ᾖἹπ Ἠϊ8 ἱεπρίθ;  Ἅαπά Ἰθ Πο ΒΙ08 οἳ 

ἐπ᾽ αὐτούς. 16 οὐ.πεινάσουσιν 
ΊΠεΠι., Τπογ 5Πα]1 ποῦ Ἡπηρεγ 

” ) δὲ [ι ὃ ΄ ” 8 ) δὲ 1 υ ΄ 3 » ” 

ἔτι, οὖὐδὲἃ διψήσουσιν ἔτι, ουθε η πεση επ αυ- 
8ΏΥ ΠΙΟΣΘ, Ὠείτποχ εΏβ]] ἴπεσ ἐΠ]τβῦ ΑΏΥ Τ1ΟΥΘ, ποτ αἲ αἲ] εβ]] {811 αροπ. 

τοὺς ὁ ἥλιος, οὐδὲ πᾶν καῦμα' 17 ὅτι τὸ ἁρνίον τὸ 
ἵπρτα πο 8ΒιΠ, ἩΟςΣ ΑΠΣ ἍἨΠεβί; Ὅεοαβιπβε πο ἍΤιαπαῦ πΒῖοἩ [1] 

[ἀνάμεσον! τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς 

ετοῦ θρόνου! σκηνώσει 
1πο ΊΏτοπε κἨπ]] {αρεγηαο]ο 9ΤεΣ 

1π ΠἩε] τα]ᾶβῖ οΕ ἴπο ἴἨτοπθ πνπΙ]] επερηοτᾶ ἴπεπι, απᾶ πῖ]] ]εμὰ Ίπετα 

ἐπὶ Εζώσας' πηγὰς ὑδάτων, καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν 
το Ἡτιηρ ΦουπύπΙπςβ οἱ ΠΑΊΕΤΒ, Ἀπᾶ Ἅγηί]] 3Ύγ1ροθ “ΑΠΒΑΥ "4οά θΥοσΥ 

δάκρυον Νἀπὸ' τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 
1θΑΤ. 1τοηχ επεῖτ 67968. 

697 
χΙπᾶχοᾶϐ, απὰ ὮµῬθο- 
Ρ]6, απὰ {οΏβ 68, οοὰ 
Ὢοέοχο ο {Πτοπο. ιά. 
ῶεξοτθ ᾖἴπο ΤΠΑΙΑΌ, 
ο]ουποά νι τν/ρ]τθ 
χοῦεβ, απᾶ ῥρηα]η]ς ἵπ 
τρείς Ἠππάβ; 10 απά 
οτίεᾶ γπΙ{Ἡ α 1οιιᾶ νοῖσο, 
ΒΑΥΙΗΩΡ, Ῥα]ναίιοη {ο 
ους ἀοά νιλίσἃ βἰθίεία 
προηῦ ἴπο {Ἠτοπθ. απά 
ππῖο {ο Τιατοῦ. 11 Απά 
Β]] ἴπο αηρσε]β βϱἰοοᾶ 
χοιπᾶ αυοαῦ ἍΤπο 
ΊἨτοπο, απᾶ αὐοιμί ἴπο 
οἰάετ απᾶ ἴπο ους 
Ῥθαβίβ, απιὰ Σε]] Ώ9ξοχθ 
πο ΊἨτοπθ οἩυ ΊΠοίσγ 
4Α5065, απᾶ πποχβη]ρροᾶ 
οᾶ, 12 εαγίηρ. ΑΙπεΠς 
Β]εξβίΏΡ, απᾶ ΡΊΟΙΥ, 
Ἀαπά «μαλράοπι, απᾶ 
ἁλαπκερίτΙης, απά 
Ἰοπουχ, απᾶά ΏῬούεςσ, 
Απά ταϊρΏῖ, ὂε ππῖο 
ουχ 4ο 2ος 9τες απᾶ 
61εΕζΓ. ΑΤΩΘΗ, 

13 Απᾶ οπθ οξ 1πθ 
ε]άθτβ απαποτεᾶ, 6πγ- 
1πρ ππῖίο πε, Ὑπαῦ 
ΑΘ ΊἨθβο νγἨ]οἩὮ ατθ 
ΒΙΤΑΥΕά ἱπππϊέρ τοῦθΒὸ 
Ἀπᾶ ἨὙΠΊΏθηςθ ἍΘΟΑΠΙΘ 
ΤΠεΥ 0 14 Απά 1 εαἰᾶ 
ππῖο Ἠῖτα, ΒΙχ, ἴποα 
Ἐποπεμ. Απᾶ 9 
Ββ]4 Το πηθ, ΤΗΘΒΘ Αθ 
ΤΠεΥ πημΙοὮ οαπαθ ους 
οἳἑ ρτεβῦ ἰτιοα]αβΙοῃ, 
Απᾶ Ἠατο παςλεά {πείσ 
ΙΟΡΘΒ, απᾶ τηβᾶρ ἔλθπα 
ππΏϊίε Ίπ ἴἩρ Ὠ]οοᾶ οἑ 
ἴπο ΤΑτοῦ. 15 Τῆρχθ- 
άο0τθ Αθ ᾖἰπετ ὮΤο- 
ᾷοτε {με ἴῃτοπε οξ ᾳοᾶ, 
ΕΠᾶ ΕΕΓΥΟ Ἠΐτῃ ἄπσ απἆ 
πλρΏυ ἵπ Ἠ]β ἴεπιρ]θ : 
Ἀπάᾶ Ὦε ἴπαῦ βἴι{είὮ οἹ. 
19 ἑπτοπο 5Ώα]] ἀπγε]] 
ΑΠΙΟΏΡ ἴΠεπι, 16 ΤΗε6γ 
εΏα]] Ἠαπρεχ πο ΙΩΟΣΕ, 
πεϊτπες Ἅᾖἠπ]τεῦ αηγ 
πηοΤτΟ; ὨἨηεϊίμπος ελα]]. 
1π9 βατ Ἡρλί οπ ἴποπι, 
ΏΟΣ ΒΏΥ Ἠθαῦ, 17 Έος 
11ο Τιβταῦ Πο] 18 1π 
1ηο ται]ὰβῦ οἱ ᾖ{ἴλπθ 
{βχοπε εΏΑ]1 2οεά έπεσα, 
ἈΑπᾶ εΏα]] ]θεά {μετα 
ππίο Ἠτίηπρ {οππίβίης 
οἳἑ πβῖοτβ: απᾶ ἀοά 
Ἐλπα]] πῖρο ΑαπαΣ αἲ] 
1θαΧβ {τοσα ἴλοῖχ 6798, ἱ 

υ ἑστῶτας Αγ’. 
ΕΙ ΤΤτΑ ΥΓ. 
ΟΝ ἴπε (Ώτοης ΕαΙΤΊτΑΥΝ. 
Ἡ τὰ πρόσωπα {λοῬς απῶπτΑΊγ. α--. ἁμήν 1, 
θλίψεως {τοπ} "ὑτὶρα]α[ίοη 1, »--- στολὰς αΠΊΤΊτΑΤ. 
θρόνωῳ τ.  -- μη (γεαᾶ πθῖίλετ οἳ ο]1) τ. ε οὐδ' οὐ Α. 
5 ζωῆς (γεαᾶᾷ ἴο {οιλίβίΏβ οἱ ναίθτΕ οἳ {6) ατΊτΑΥγ. 

Ρ περιβεβλημένους ΟΙ ΤΤΊΓΑΤΓ. ΄α φοίνικας τ. 

5 εἰστήκεισαν ΙΤΊτΑ; εστήκεισαν ΥΓ. 
Σ -Ἑ µου ΤΟΥ (1οτᾶ) α[1.]ττταν. 

υ αὐτὰς πετ αι ττι[α]νν. 
{ ἀνὰ µέσον ΕΟΙΤΑΥ. 

Ἀ ἐκ ΟΙΤΊτΑΥΓ. 

αχ κράζουσιν ἴπεγσ οι 
. τῷ θεῴ Ἡμῶν τῷ καθηµένω ἐπὶ τῷ θρόνω (τοῦ θρόνου Εα) {ο οαχσ ἄοά πο βΙί5 

Υἔπεσαν Ι1ΤτΑΥ. 
Σ απὸ 
οτῷ 
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Ἰ8ᾷ ορεποᾷ (]θβεγοπίέα. 
5ος], ἴπονο 88 5ἱ]έεησθ 
1η Ἠαπνόοπ αρουῦ ἴπθ 
Βρποο ο Πα]ξ απ Ἠουγ. 
2 Απᾶ ΤΙ βαν’ ὕπα βοτοα 
βηρο]» νυ]ῖσ]ι 5έοοιἱ Ὦςσ- 
Έοτο οᾶ; ιιπά Το ἔποια 
νεο αρἴνυωη εενυπ 
ἐταμχροία, ἃ Απὰ βΠΟ- 
{πος απμα] σ«αηΏιο πμ 
βίοοά αἴ έΠο α]ἴατ, Ἠατ- 
1ηπρ α ροἱάεπ «ΘΠΝΟΓ; 
Ἀλά ἴΏεχο πας ρίνοα 
πηδο Ἠϊπι Τωμει Ἱπ- 
σεπ5ο, {παῦ Ἡε »που]ά 
ους ᾖἵέ να ἴλμθ 
ῬΙάΥΟΙ5 οἳ αἱ] παϊπίς 
Ἡρομ {μθ ρο]άεη α]έατ 
σιηῖοἩ γγας Ῥείοτο ἴ1θ 
.Ἠχοηπθ, 4 Απᾶ ἴπο 
Βπιο]Κθ οξ {1ο Ίπορησο, 
αυλίο] σαπιε γ/τΏ 1ο 
Ῥταγετς ο υπο βπϊπίς, 
Ἀποοπᾶςᾶ τρ Ὦθ[οΓθ 
α.οά οαῦ οξ πε απςο]’8 
Ἠαμᾶ, 5 Απᾶ ἴπο απι- 
Ρε] {ἰοοχ ἴΒΠο ο8ΠΡΟΣ, 
Φρπᾶ Π]]εᾶ 15 πΙτἩπ τε 
ΟΕ ἴἨο α]{ῃτ, απᾶ σα»ῦ 
2έ Ἰπῖο Το οιισΙΗ: ππᾶ 
Ἠετο νοτθ τοῖσθς, 
Ἀπά (Παπάρθτίηπρβ, απᾶ 
Πρπίπῖηρα, απἀ αἩη 
εατίπαµα]θ, 

6 Απᾶ ἴΠε βετοπ Απ- 
Ρε] πΠίεἩ Ἠπὰ το 
Ρενεη ἴτυμμρείς Ῥχε- 
Ῥαχτοᾶ (πεπινε]τος {ο 
βοαπᾶ. 

7 ἜΤ]πο Πχεί απσε] 
εοαπᾶσᾶ, απᾶ ἴπυτο 
Σο]]οποά Ἠπ]] απᾶ Πτα 
παϊηρ]αί πσν]ία Ὀυ]ουᾷ, 
απᾶ ΤἩεγ πετο ολςῦ 1ρ- 
οἩ ἴ]Πο εαγίη: απά 1ηπθ 
τηϊτᾶ Ῥατί οἳ ἵτεος 
πππβ Ὀυτηῦ πρ, απᾶ.ϱ11 
Ετεεή ΕΤ258 πο Ῥυγπῦ 
πρ. 

8 Απᾶ πο εοοοπᾶ 
3ΏΡοΙ βοαπᾶςᾶ, απᾶ α5ξ 
16 νοτο α ρτεαῦ ΠΙΟΙΠ- 
ταῖπ Ῥπτηῖπρ ση Άτο 
π/η8 οαςί 1ΠἳΟ ΤΠο 588: 
ππᾶ Ίπο ἐπ]τᾶ Ῥρατῦ οΕ 
τηπο 5εα Ὀεσβππο Ὀ]οοᾶ: 
Ὁ απᾶ Ίπε {π]τᾶ Ῥατό 
οἱ {16 οτε {τες νμ]σ]ι 
Ὕπεγο 1η 1Πθ 56η, απᾶ 
1ιαᾶ 1146, ἀῑεᾶ; απάᾶ ἴπθ 
τλ]τά ρατῖ οἳ {Πο ϱΠ1ΡΕ 
πποτο ἀερίτογεᾶ, 

10 Απᾶ {με ἐΠ]τᾶ ππ- 
691 βοππάρᾶἄ, απά {πετθ 

1 ὅταν ΙΤΤτΑ. 
σει Ὦθ Β]ια]]. βῖπο ΗΤΤΤΑ. 
ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ 1, βρονταὶ καὶ --- καὶ ἀστραπαὶ ΤΊτΑ. 

5 αὐτοὺς 111:. 
σπα] (Ο]οοά) ατιττταἩ. 
ΕΙ ΤΤΤΑΤΓ. 

Ῥυτηί πρ ΘΕιΤΊτΑΊΥ. 

κ ἡμίωρον ΗΤΤΓΑ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. ΥΠ 

8 Καὶ Τότε ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν ἑβδόμηνς ἑγένεες 
Απᾶ πα Το θα μ 3μοι] αερτοπίἩ, 

σιγὴ ἓν τῷ οὐρανῷφ ὡς Κἡμιώριον.' 3 Καὶ Ιεῖδον"' τοὺς ἑπτὰ 
3βΐ]οπορ Ίπ τπθ Ἀσβτεα αλοαπί Ἠα]{-αηπ-μοιχ. Απᾶ βαν ἍᾖΤπε 8θτοΠ 

ἀγγέλους, οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν, καὶ ἐδόθησαν 
Άλμε]ς, πνπο Ἅ3ροίοχθ 3ᾳυἆ ααπηᾶ, απά ἍὙποτο ϱΊτοιν 

αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. Ὁ καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν, καὶ 
νο τοπ 8εγεη ἔτυπλροτβ. Απά αποϊπες απρεὶ σαπ1θ ΄ απᾶ 

ἐστάθη ἐπὶ ''τὸ θυσιαστήριον,! ἔχων λιβανωτὺν χρυσοῦν' καὶ 
ειοοὰ. αύ ᾖἴμο π]ίατ, Ἠμτίπρ α ἌοΕΠΝΕΓ Ἰρο]άεῃ; απᾶ 

ἐδόθη αὐτῷ θυµιάµατα πολλά, ἵνα 3"δώσφ" ταῖς 
Άννης 'ρίτοα δΐο «Πἶπα 31πουΠ5θ 2χΩΠΟΗΠ, ᾖ{ἴππῦ 9 παὶρηί ρῖνο [15]{ο τπα 

προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ 
Ῥταγος  οἑ "ο ὁμη]πίς 181] προπ ἴμο 3Α]ΐατ 

χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 4 καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς 
ρο]άοιπ τΥπῖσῖ [πας] ῶθίέοτε πο ἼΤΠτοπε, πα ποπύ πρ πο Απιοχθ 

τῶν θυµιαµάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων, ἐκ χειρὸ 
οἑ{1θ ποθηβθ πλ {1θ ΤΙΑΥΘΣΑΒ. οἑ της ββϊπίβ, οα{ οξ [πε] Παπά 

τοῦ ἀγγέλου, ἔνώπιον τοῦ θεοῦ. 6 καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος δτὸ" 
οΕΊπε ο. ωεέοτε ᾳοᾶ. Απᾶ δίοοιὶς 1πα ἍἜβπσει ηθ 

λιβανωτόν. καὶ ἐγέμισεν Ραὐτὸ! ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστη- ᾿ η) 
οςΠΡΕΣ, απά Β]]οά 1 Ίτοπι ἴηο Άτο οἳ ἴπο Α]ταχ, 

ριου, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν Ὑγῆν' καὶ ἐγένοντο Ἰφωναὶ καὶ 
Απᾶ οί Ἅᾖ[Π5] Ιπίο ἴπθ ἐπί: απᾶ πετθππετθ Ἅνοῖσε, απᾶ 

βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ' καὶ σεισμός. 
ὑπαπιάστς, απᾶ Ἡαπεααεν Απά ΑΠ τε 

6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι: ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοί- 
Απάᾶ ἴμο Άεγεπ ἍΑΠΡΟΙΒ Ἠωγίπβ ᾖἴμο 5ετεη ἍἈΊτυπρειβδ Ῥτθ» 

µασαν Σἑαυτοὺς! ἵνα σαλπίσωσιν. 
Ῥατεά ΤΠεπικε]τοΒ {λαῦ λεν ταὶρῃῦ 5οαπᾶ [ἐΠεῖτ] ἐττταροῦβό 

7 Καὶ ὁ πρῶτος ᾿ἄγγελος  ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένετο 
Απᾶ ἴπο ἍΕτεῦ 8ηΏρο] ο η Βη] ἐταπαρεῦ; απᾶ ἴμετε 88 

χάλαξζα καὶ απο σμεμιγμένα" Ἱ αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν 
Ἠα1] απᾶ Άτο χηιηρ]ες. πηΙτἩ Ῥ]ουά, απᾶ 15 σας ομςῦ τό 1Π9 

γῆν: Σχ καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος 
θατίἩ: απᾶ πο  ἍἈ{λπίτᾶ οξἑἴπθ  ἍᾖτεθβΒ σας Ὀυτηῦ πρ, απᾶὰ αἱ Ἴρτρθς 

χλωρὺς κατεκάη. 
α1ρτευῃ πα8 Ῥυτηῦ πρ, 

8 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος  ἐσάλπισεν, καὶ ὡς 
Απὰ 1Ἡπο µβεοοπᾶ 3ηΏρε]  ουιπάες ΓΠ115] ἐταπαρεύ; απᾶ ας Πἱὐ πετε] 

ὄρος μέγα πυρὶ καιόµενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν" καὶ 
α 2πΙΟΙΠΤΑΙΠ νο 5βτο ουχί πας σα8ί Ἰπῖο Τἴπθ Εε8, βπά 

ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα. 9 καὶ ἀπέθανεν τὸ 
8ρεσβππο 11Πο "Πμιτᾶ 3οξ "πε 5968, Τ]οοᾶ: απᾶ 14ᾳ1ρᾷ 11πο 

τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσφ τὰ ἔχοντα 
3Ωμιτᾶ 3οΕ”3πθ δοτθβέατες ἈπημίοἩ [7νγοτο] 91Ώ οςς 1989 λγνμΙΟἩ 1Ἠρτο 

ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων Σδιεφθάρη.!" 
1946: απᾶ πο ΌπΙχᾶ οξίπο  οβΠἴρβ πας ἀοδίτογεᾶ, 

10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἔπὲσεν ἐκ 
Απᾶ ἴπο ἵπ]τά βΏρε] εποππᾶεά Ππῖ5] ὑπαπαρεῖ; απά 6] "οι "οἱ 

- 

πι τοῦ θυσιαστηρίου ππτα. 5 δώς 
Ρ αὐτὸν ΒΘΙΤΊΤΑΥΓ. 4 βρονταὶ καὶ 

α -- οἱ (γεαᾶ ο Ῥανε) 
-- ̓ἄγγελος ΑΠΤΤΣΑΥΥ.  μεμιγμένον Τ. π {- ἐν 

α -ἵ- καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, απὰ ΄Όμο Όυμϊτὰ οἱ ἐ]πο θαχύἩ τας 
δ διεφθάρησαν Ίπετθ ἀεβίτογεᾶ τΤ{Α, 

1 ἴδον Τ. 
ο τὸν ΕΟΤΤΤΝΑΥΓ. 



νΠ1, ΙΣ. ΕΡΒΤΕΙΑΤΙΟΝ. 

τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ µέγας καιόµενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν 
Ί1μο6 "Ἠοατεοπ βίας αρτοαῦ,  ὈῬατηῖπς 85 3818ΙΡ, απᾶά ᾖἵδ 1ο] 

ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν, καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς: ὑδάτων. 
Ώροη ἐπο Ἅλ]χάἁ οἳ ἴπο 1Ίνεσςα, Ώπᾶ Ἡροῦ Όλο {οππίαΙπ8 οἱ ν/λίθτΒ. 

11 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται" Αψινθος᾽ καὶ Ὀγίνεται! 
Απά {πο ἩἨππιθ οἑ ἴπθ βίας 6 ολ]]εά  ὙΓογιαπνουᾶ; απᾶ "Ὢθουπιθϐ 

τὸ τρίτον 5 εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ ἃ ἀνθρώπων ἀπέθανον 
1γΠπο 3Ἀιπἰτάᾶ Ἰπίο ποτπαποοᾶ, απᾶ πΙιβηΥ 108 "ΠΙΘΩ ἀϊθά 

ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι  ἐπικράνθησαν. 
οἳ ἰπθ ἩΠΔΙΟΓΑ, Ῥεσπαςο Του πετο πιπᾶρ Ὀἱ0{θχ. 

12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος  ἐσάλπισεν, καὶ ἐπλήγη 
Απᾶὰ ἴπο ᾖ{ουτίἩα ἈΏροὶ δοπηᾶσά [ηϊ5] {ταπρεῦ; απᾶ πας πιἰ{{θη. 

τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον 
1ο ἰΌπ]χτᾶ οξίπθ Β1Ππ, αππᾶ ἴπο ἸἰΠπ]τᾶ οξίπο που, απᾶ ἴπο ᾖ{πἰχά 

τῶν ἁἀστέρων, ἵνα  σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ ἡ 
οἳ {πο βίας ἐπαῦ 5ποι]ᾶ Ὀο ἀπγ]οποά ἴοθ Ἁὑμ]χτᾶ οἳ ίλοπι, απᾶ ἴλθ 

ἡμέρα μὴ «φαίνῃὶ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως. 
ᾱἳγ "που "ποι]ά αρρεας [Σος] {1ο ΏὈπιτά οΕἹδ, απᾶ {πε πὶρλί Ἰκοινῖςο. 

19 Καὶ Γεἶδον,ὶ καὶ ἤκουσα ἑνὸς «Ξξϐἀγγέλου πετωμένου! ἐν 
Απᾶ 1δαπ, απᾶ ἸἹθατά 919 πηρε] Αγίπρ ἀπ. 

µεσουρανήµατι, λέγοντος φωνῇ µεγάλῃ, Οὖὐαί, οὖαί, οὐαί, 
πηϊ{-Ποπτοπ, βαγῖησ ΠπΙίΠα "γοίσο Ἀοιᾶ, Ίποε, πνοθ, ορ, 

Ἀτοῖς κατοικοῦσιν' ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν 
1ο ἴ]ιοςα Πο ἀντε]] οη Τἴπο οατί], ΕγΓοπι {πο τοπια]πΙπ τνοῖοεβ 

τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν µελλόντων σαλ- 
οξ ἴπο {ἰχιωπαροῦ οξ {πο (ἴλτεῬ Απρθϊ ἍἩὙΠο [ατε] Βροαῦ {Το 5ουπᾶ 

πίζειν. 
[ποἱγ] ἐχαπαρείς, 

ϱ Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ Ιεῖδονὶ 
Απᾶ Ίἴπο Α{ίΠ 3ηΏςε] αβοαππᾶεᾶ Πας] ἰτυπαρεῦ; απᾶ 15. 

ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδό- 
Ὦ πἵατ οπῦοξ {πο ΆΊεατεηπ {Α]]1οπ. νο ᾖἴλο θατίἩ, απᾶ ἴπετο γης 

θη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου. 3 καὶ ἤνοιξεν 
Εἴτεηπ {ο ϊν ἴπο εν οἳ ἴπθ Γή ΟΕ πο 80γ58, Απά 16 οροπσᾶ 

τὸ φρέαρ τῆς ἁβύσσου. καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος 
ἴπο  ρὶὺν οξ ίπο 3055: απᾶ ἴποχο ποπύ πρ 5ιποκο οπῦ οξ ἴμο Ῥιῦ 

ὡς καπνὸς Κκαµίνου μεγάλης, καὶ Κἐσκοτίσθη! ὁ ἥλιος 
35 Γ1ηθ] ΑΠΙοΚο οξ α Ευχππσο Ἅρτεαῦ; . αμᾶ ἅπας “ἀἄαγκοπθᾶ 1ο Ἔπιιη 

καὶ ὁ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. ὃ καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ 
απᾶ πο αἲτ Ὦγ ἱΠθ δ5πιοκο οἳ {πο ρῖῦ. Απά οιῦ οἳ ἴἩο Ἅε5πιοκθ 

ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη Ιαὐταῖς! ἐξουσία, 
σαπηθ {οτί λοοιιδίς Ἰηῦο πο ϱθατίῃ, ππηά τνας µίτεη {ο ἔπεπα Ῥοῦες, 

ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς' 4 καὶ ἐῤῥέθη 
98 όῃατο Ίροπεςτ ἍΛποθ 3πουτρίοης 304 "ἴμε 5θατίἩ; 9η 1ΐ ννας 5α1ἱᾶ 

Ἰαὐταϊς! ἵνα μὴ ἸἈιάδικήσωσιν' τὸν χόρτον τῆς γῆς, οὐδὲ πᾶν 
1ο (Ἠοτα, ἴμαί “ποῦ "ἴμαγ "5που]ᾶ Ίπ]ατο πο  ἍΡταςς οἳ ἴμοθ εατίἩ, Ἡος ΑΠΥ 

χλωρόν, οὐδὲ πᾶν δένδρο», εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους "μόνους! 
ΡτεεΏ ΤΠΙΠΕβ, ἩοΟς ἍΔΗΏΥ τες, τας τπθ ΊπεΏ οπ]σ 

οἵτινες οὐκ.ἔχουσιν τὴν σφραγίδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν µετώπων 
πο Ἠαγτο ποῦ τπθ 5εαΙ οἑ ἄοἆ ον 3{οχεπεβάς 

οαὐτῶν.ὶ ὃ καὶ ἐδόθη Ῥαὐταϊῖςὶ ἵνα μὴ. ἀποκτείνωσιν αὐτούς, 
ἀ{Ποῖτ. Απᾶ 10τιαβρῖνοπ 1ο πετ {]αῦ {ἴλπογ «ποα]ά ποῦ ΚΙ  πεπι, 

:-- τῶν οἱ ἴΏθ (Υ8{ΘΥΒ) 61 ΤΊτΑΥΓ. 5 --- ὁ ΑΙΤΑΥΝ. 

659 
4611 Αα ρτεβί, βἴατ ἔτοπι 
Ἠθατομ, Ὀατηϊης η» ἵο 
Ίνετο 8 ΊπΏ]ρ, απᾶ Τσ 
Σε]] προπ Ίἴπο {λπὶτᾶ 
Ῥατέ ΟΕ ἔ]ο χίνοτ», απ 
Ἄροπ {πθ {ουππίπίης οἳ 
νπίθσς; 1] απᾶ Ίο 
Ώαπιθ οἳ {19 εὔηχ ΙΒ 
σπ]]οᾷ  Ἰογπιπνοο] : 
Ἀπᾶ ἴπο ὑλ]τά ρατί οξ 
1196 Ἠηπίογ ὮὈἨούππιθ 
πγογπαν/οοᾶ; η ΠΙΣΠΥ 
χαθΏ ἀῑεᾶ οἳ {πο Ἱνιι- 
{6ΓΑ, Ώθοδαδο ΓΠογ πεΓθ 
χηβᾶο 1419. 

12 Απᾶ ἴπο {οτί 
Ἀηρο] 5οαπᾶσᾶ, απᾶ {ο 
ἡπἰτά Ῥρητῦ οἳ {πε 5 
πας απαϊθίεω, απ (1θ 
τπ]χὰ Ρρατῖ οΕ {ποθ πΊοοἩ, 
Άπά ἵπο Ἰπιτᾶ ρητῦ 
ΟΕ ἴπεθ Ρ{ΛΥ5; 80 45 {19 
ἡπ]τᾶ ρατί οἳ {πεπα να5 
ἀρτ]κεποᾶ, αι {πο ἆπγ 
Βποπο ποῦ;Έος ϱ πίτα 
ρατέ οἳ Ἱέ6, απᾶ ἴπ6δ 
πὶρηί Ἰκουνῖςο, 

19 Απά Ι Ρελμε]ᾶ, απᾶ 
ἸἩθατᾶ Απ απρε] ΑγΙπρ 
{πτοαρΏ {πο πι]άςυ οἳ 
ἨθβτθἨ, θαγΊηρ τν(Ἡ 8 
1ουιά τοῖσο, 96, πο8, 
π/οθ, ἴο ἴῃο Ἱππαδίζεχα 
τοξ ἴηπθ οατίἩ ὮΥ τοβδοΠ. 
οἳξ ἴπο οἵπεχσ τοῖοεδ ος 
πο ἱχαπαρεῦ οἳξ Τἴπθ 
1ἨτθῬ ΒΠΡΕΙΞ πἩ]ο] 9τθ 
γεῦ {ο βοιπά! 

ΙΧ. Απᾶ {Πο ΒΕίΡΑπ- 
Ε9] 5οαπᾶσᾶ, απᾶ 15.1 
α Βία {α]] ἔτοηι Ὠθα- 
πεη ππίο πο εατίη: 
ΦΏά {ο΄ Ὠίπι πνας ρῖτοῃ 
1Ώε Κε οἳ ἴο Ὀούῦίοπι» 
166 Ῥιο. 2 Απά Ἰθ 
οροποᾷ ἴἨο Ῥούῦίοπι]ο58 
Ρῖ6; απᾶ ΊἨετο ατο5θ 
8, 5πηο]ςρ οί οἱ ΊΏο ΡΙν, 
Ά5 ὑΠεβηιοκαοξ α ρτοαῦ 
ἜυτηβοοῬ; απᾶ ἴλο 511Π 
ΑπΠά με αἰχ πνοχο ἀαχκ- 
επθᾶ Ὦγ χειδοη οἳ {19 
8ΘΙπηόκε οξ ᾖἴμο γρῖῦ, 
ὃ Απάᾶ ἴπδτο «απ1ο οαῦ 
ΟΕ {πε 5ΠΙΟΚ ]οομςίς 
Ἡροηῦ {πε οατία: απᾶ 
Ἀπίο {ποπι ν/α5 Ρίνεη 
Ῥοῦνεχ, 45 {πε βοοχρῖοΏΕ 
ο πο εατίη Ἠατθ 
Ῥουνετ. 4 Απά Ἱέδ τας 
οοπιπιαηᾶεᾶ Ίπεπι μας 
άΠεγ ελοπ]ά- ποῦ Ὠπατς 
Τῃε ρταςς οἳ {πο εατίἩ, 
πιεΙΤΏες ΑΠΥ ΡΤεἘΕΠ 
πίωρ, ἨπεΙίπεγ απγ 
ἴχερ; Ότι οπ]γ Ίποςα 
ΣΩΟΙ ὉΠ]οη Ὠβνο ποῦ 
ἴπο εοβ] οἳ ἄοά Ἱπ 
ἡπεῖχ ΞοχθΏεβᾶβ. ὁ Απᾶ 
το ἴποπο 15 ννββ Ρῖγεπ 

Ὁ εγένετο ὈεοβπαῬ ΗΤΊτΑΥΓ. 
5 - τῶν ὑδάτων οἳ 0πθ νναῦετβ ΕαιμτητΑ/νν. ἃ -- τῶν οξ ἴηε (ΠΕΠ) ΘΕΤΤΤΑΥ). εφάνῃ 
11ύ’: φανῇ ΊτΑ. { ἴδον τ. ἀετοῦ πετοµένου εβΡ]ε ΒΥΙΠΡ ΕΙτΊτΑΥΓ. Ἀ τοὺς ε -- ζ σας πα, : 
κατοικοῦντας ΤΊτΑ. 1 ἴδον Τ. κ εσκοτώθη 1ΤΑ. ] αὐτοις Τ. πι αδικήσουσιν ἴπθν 
Ἴβηο]] 1π]ατε ΙΤΑ. .11 1 Ἡ--- μόνους ΘΙΤΊΤΑΥΓ. 
Ρ αυτοις Η. 

ο--- αὐτῶν (γεαὰ οἩ ελλθ {οτΈπΕΡΑΒ) Ἱπτη]. 



σας 

ἐπαξ ἴπου εΠοιι]ὰ αιοῦ 
Κι] λοα, Όας ἐλαῦ 
Τ1εΥ εἸοι]ᾶ ὼο {ου- 
Ἡλομτοὰ Έτο πιοπίη» : 
απά ]οῖν {οὗ 1Ο 1ύα8 
85 ἴ]μο ὑοτηιοπί οἳ Αα 
ΒΟΟΥΡΙΟΗ, λος ο 
Εἰτίκυι] Α 111. 6 Ἁιιά 
1π. ἴλο-ο 19γ5 λα] 
ποπ. νους ἀθιίῃ, απᾶ 
Β]ιη]] Ώον Απᾶ 1ὲς πἈά 
ΒΠα]] ἀὐ-ιγο {ο ἀῑς, ππᾶ 
ἀθαίὮ ολ]] Που ἔτοπα 
ἆλοπι, 7 Απά {πο 
5Ώηρε5 οξ {πο Ἰόομςίς 
1υργο Ίῖκο ππτο Ἠογ»όβ 
Ῥτοριχθᾶ Ἱπίο Ὀυ]ος 
Απᾶ ΟΥ ἰμοῖν Ἠεπά» 
ασεγε Ἠ5 Τὸ Ἡγεχο ογΟ νΏ5 
Ι]κο ρο]ᾶ, απὰ [ποῖτ 
{ασεβ 106Υ6 45 Ό]θ ΈσεβΒ 
οἳ ΊηΘ1. 8 Απά (Πε 
Ἠβᾶ Ἠρίτ Ας {Πο λκὶτ οἳ 
ἩΟΠΙΕὮ, απάἀ Ἅᾖπεῖγ 
εθοῦ] πγοσ π5 έλ6 ἐθαί]ι 
οἳ Ἴϊοπς. Ὁ Αιιᾶ ἴμεγ 
Ἐπᾶ Ὀγεαςίρ]αίες, α5 15 
πποχο Ῥτοαδίρ]αίες οἳ 
ΊτοἨ; απᾶ {πο 5οαπά 
ΟΕ {Ποῖγ πηρε 1045 38 
Έλα ςοιιμᾶά οἱ οΏητγιοῦβ 
οξ ΠΙΠΠΥ Ἠοσςος τή- 
πίπᾳ {ο Ὀαῦ{]ο. 10 Απά 
ΤἨεγ Ἠπᾶ ᾖ1αῖ] Ίΐκο 
Ἅπ{ο «οοτρίοῦς, Ἀπᾶ 
Τ1ιθχΘ Ίπεχο δτῖπρς 
αλοῖτγ {αΐ]5: απάἀ ἠπεῖσ 
Ῥοπ6ς Ίυαδ ο Ἠατῦ 
Ίπθη Άγο ἍἨΟΠ{ΗΒ. 
11 Απᾶ πο Ὠδά 
Κϊπρ οτεχ ἴθπι, τυ]έο]ε 
{6 ἴπο απρεὶ οξ 1μθ 
Ῥοξοπι]θςα Ρϊ5, 3959 
ΤΠ 1π Ίο Ἡορτον 
τοηριθῖ Αραάάομ, Ρα 
ἄπ Τ1πθ ἄτεθις ἴοπριθ 
ἨβίἩ ᾖΠῖθ παπα ΑΡοι- 
Ίγου, 

12 Οπο ποο ἵβ ραδῦ ; 
αλα, Ὀθμο]ᾶ, 3Ἴπεγθ 
6Ο01ΙΩΘ Ὅπιο Ὑγόθβ ΤΙΟΣΘ 
Ἠεχεβξίθς, 

13 Απᾶ ἐπο εἰσίἩ απ- 
ρε] βοαπᾶθᾶ, Απὰ 1 
Ἠρατᾶ α νοῖσο Έτοπι ἐπθ 
Ξοὰχ Ἠοσπς ο ἴλμε ρο]ᾶ- 
επ α]ἴαι πΏίοη 15 ῶε- 
2οτθ ἀοᾶ, 14 ΡβαγίΏρ ἴο 
119 αἰχίἩ απρε] πΥΠπ]οα 
Ἠαᾶ πο ἍἈἴταπιροῦ, 
Ίιοοβθ λε {ος απρε]ς 
ΝΥΠίοὮ 3χθ Ῥουπά ἵηπ 
Ίπθ ϱ:εμῦ τἶγτετ Ει- 
Ῥηχαβῖθε. 16 Απᾶ ἴμο 
ᾶοιτ ΒηΠΡβοΙΕ Ἠπετθ 
Ἰοομθᾶ, ἹπἩΙοἩ ἍἨνετθ 
Ῥτερατθά ἔος ΑΠ Ἠοῦς, 

1, 

ὁ βασανισμὸς 
3τοιπποπῦ 

ΆποκΚΑλΛΥΨΙΣ. 

ἀλλ᾽ ἵνα αβασανισθῶσιν! μῆνας πέντε καὶ 
«ναί (μαῦ ἴπεγ 5ποι]ᾶ Ός του μαυπ{θᾶ "Πιοπ/Ι1ς 18πθ; απᾶ 

αὐτῶν ὡς  Ἅβῥασανισμὺς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἆἄν- 
1115 [πας] ας [ἔ]ο] ΛΟΣΗΧΟΠΙ, οξ η βοοσρίοΏ, ΟΙ 16 ΠΙΑ βἰτίκο ϐ9 

θρωπον΄ ϐ καὶ ἐν ταῖς-ἡμέραις.ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρω- 
τη Αιπά 1ποσθ ἆλγ» ΞςΠΦΙΙ “ποσ]ς 1Π1ΘΠ. 

΄ Ν Π ΄ 

ποι τὸν θάνατον, καὶ "οὐχ" Σεὑρήσουσινί αὐτόν" καὶ ἐπιθυμή- 
ἀεπίμ, Ἀμᾶ ποῦ 2νλα]]1 βπά ας ρπᾶ αλν]]. 

σουσιν ἀποθανεῖν, καὶ ἰφεύξεται Ἱὸ θάνατος ἀπ᾿ αὐτῶν.ὶ 
ἀοδίτο νο ἀῑο, Ἀπά ὙεἨπ]] "ᾖορ αάραἳἩ. Ίτοπι  Ίλεπι, 

7 καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων "ὔμοια" ἵπποις ἧτοι- 
Απά ἴπο ἍἸΚομθβδε οΕ1Πθ ἍἸοοιδί5 [πεχε] ἍᾖΊϊκο Το Ἰοσδθ5 ρτο- 

, ο πως. ν α--- 
µασμένοις εἰς πόλεμο», καὶ ἐπὶ τὰς.κεφαλὰς.αὐτῶν ὡς στέφανοι 
Ῥαχεᾶ 3ο πα, Άπά προ 1ποῖσ Ἠσμαβ. 85 οτονΠΒ 

ὅμοιοι Σχουσῷ»' καὶ τὰ.πρόσωπα.αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώ- 
Ίο ρο]ᾶ; βπά τπεῖχ άλοες 38 ἆβοεβ ος 

πων' 8 καὶ εῖχον! τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν' καὶ οἱ ὀδόντες 
1ΠΘΏ; απᾶ ἴπογ Ἡαᾶ Ἠαω - ἍπαΙτ αγγοπιθη΄δ; απᾶ Ἀνερί]α 

αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν: 9 καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας 
αιΠεῖτ 349 3598 51οπ8 Ύπετο ; ΆΑπᾶ ἴπογ παᾶ Ὀχει»[ρ]βῦθΑ ας Ἔρχου»: ρ]ηὔθ8 

σιδηροῦς καὶ ἡ φωνὴ τῶν.πτερύγων.αὐτῶν ὡς ὀωνὴ 
ΙΥΟἨ Ἀπᾶ 1ῃο βοππᾶ οἱ ὑΠεῖσ πῖπρς [παβ] ας [υπε] 5οαπά 

ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχύντων εἰς πόλεμον. 19 καὶ 
ΟΕ οἩηχίοίβ οἳ 2Ποχ5θ6ς ΣΏΙΔΗΥ τιλπΙηρ το ο ώ ῃ βπά 

ἔχουσιν οὐρὰς Ἰὁμοίας' σκορπίοις, καὶ κέντρα" Ῥὴνϊ ἓν ταῖς 
4ΜΕΥ Ἠιτο Ἅ({β18 Ίο ΞΟΟΥΡΙΟΠΣ, απᾶ κείΐπςο; Άπης η 

οὐβαῖς αὐτῶν «καὶ! ἡ.ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους 
Πα]  διΠπεῖ λαπᾶ Ἀμλρεῖσ 'ρουπος το Ἰπ]ατθ Ώλεη. 

μῆνας πέντε. 11 ἀκαὶ' ἔχουσιν «ἐφ αὐτῶν! βασιλέα ἑτὸνὶ 
ΤπΟΠίηΒ ᾖ1ῇτε, Απά ᾖ1ἴΠο6γ Ἠανθ ΟΥΤεΓ τπρια Ά Κίπρ, 1πθ 

ἄγγελον τῆς ἀβύσσου" ὄνομα αὐτῷ Εβραϊστὶ ᾿Αβαδδών, καὶ 
Ἀηρε]ι οξ{πο αὔγςδε: Ἠ5 παπαθ 1π Ἡθευτοιν ἍΑλαᾶάοα, απά 

ἓν τῇ Ἑλληνικὴ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων. 
1η 119 ατεε]ς [4ος] Ἡβπιθ Ἆε 85 Ἀρο]]σο. 

19 “Ἡ οὐαὶ ἡ µία ἀπῆλθεν' ἰδού, Νἔρχονται! ἔτι δύο οὐαὶ µ 
3Γου Σΐ1Πε 2Ηχ55 Ἅᾗδ ραςῦ, 1ο, ΟΟΠ1Θ αγεῖ “ἴπο ὅπορα 

ετὰ ταῦτα. 
ΑΕΐ9ΘΣ ἴἨομο {Πῖπσα, 

19 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἤκουσα φωνὴν 
Α πᾶ {πο αἴχιῃ Άηρεὶ πουπᾶσά [ηἶς] υταπιρθῦ; απᾶ 1 Πεπτὰ τοῖορ 

µίαν ἐκ τῶν Ἱτεσσάρων' κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ 
χρΠθ 1τοπι ἴ]θ χοπτ Ἠοχὴ» οξ πο Ἁλ]ίὰσ ρο]άεπ 

τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 14 Κλέγουσαν' τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ 
πππΙοᾶ [1] ὮὈθίοτο αᾳοᾶ, βατίπς νο πο οἰκίῃ Βησε] 

Ἱὸς εἶχεὶ τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς 
πο Ἰδά πο ἐτυταρεῖ, Τιουοςδε 1π9 ᾷοιις 8πρε]ς πο | 

δεδεµένους ἐπὶ τῷ ποταμφ τῷ µεγάλφῳ Ἐὐφράτῃ. 16 Καὶ ἑλύ-ι 
Άτο Ῥουπᾶ αῦ ἴπο Ἅ"τίτετ α1ρτοβί, ΕρῃΓΒ{ΕΒ, Απᾶάᾶ ἍἨἩἹετθ 

θησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἠτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ 
Ἱοοβθᾶ ᾖ{ἴπο χρυτ ΒπΠμθΙς ὙἨΠο Ἠβᾶ Ὀ6θῦ Ργθρβχεᾶ {ος ἵΠθ Ίοις απᾶᾷ 

ς. υὕὐὔἧὐθὐὔοθήψήθΠ{ή{θθἼ“--υ------ο---υ- 

4 βασανισθήσονται ἴλ6γ 5ηΔ]1 Ῥ ἑουτηέηέθα Ἱπτνα. 
3 εὕρωσιν 5ποι]ά Ώπα 1, 
« χρνσοϊ Ρο]άεπ α. 
βηρβ ννθτο ἵπ υμοίσ {8115 Τεωί. Χεο. απᾶ α. 
ἁ--- καὶ αμτΊτΑΤ’. 
ΦΏοἤι τ. 
πιπο Ὦλθ ΑΠτΤΑΤΓε 

ὰ έρχεται Ὥτττ ρχ 

τοῦ µη η ηο πῖδε ΘΙΤΊτΑΥΓ. 
τ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ θάνατος α. π ὅμοιοι Τ. 

Σ ὁμοίοις Τγ. 5 Ριιοίμαίε 5ο αφ ο τεαᾷ απᾶ 
Ὁ καὶ απᾶ ΤΤτι ΑΥΓ. ο--- καὶ ΗΤΤΓΑΤΡ, 

ο ἐπ᾽ αὐτῶν ΠΤΤΓΑ. {--- τὸν (ηεαᾶ 9η 8Πρε]) Α. Ε -- ᾧῥο 
α--τεσσάρων υτε[Δ]. Κ λέγοντα ΙΤΊΤΑΥΓ. | ὁ ἔχων 

ἐφεύγει "ΏεεΕΡ ΙΤΤΓΑ. 
Σ εἶχαν 11ττΑ. 



ΙΧ. Χι ΈΕΝΥΝΕΙΑΤΙΟΝ. 641 
ο. τν ' μς υλα τά ο ασ 

ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐδιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον Ἀπᾶ ο δπσ, Ἅπα 4 
4  Ἀᾶ ποπῖἃ απᾶ }σθαβσ” Ἅᾖἴλπαῦ ἴμον τηὶραὺ ΚΗΙ Ὁμο «πιτᾶ {ο ΡΊηΥ ἐ]ο δεά Ῥασο 

ορ β μμ : να αν πο ΄ ο - ΟΕ ΠΕΠ, 16 Αηᾶ 1]θ τῶν ἀνθρώπων. 16 καὶ ὁ ἀριθμὸς στρατευµατων του ιππι ππαΏθς ΟΕ {πο ΑσπηΣ 
οι ανά τς ο. ἴπθ -.. α ο α ΑΣΠΑΙΘΡ . 1ο ο οξ ὅλιο Ἀοσαθπιοα. 06γε 

ο. οδύο λῦριά ιάδων’ Ῥκαὶὶ ΊΊκουσα τὸν ἀριθμὸν πο Ἠιπβχεά ἴλοι- κου υ0 µυριαυες µυρ 1η. / ας. Βιπᾶ ἔλουθαπᾶ: απᾶ - τ γι ἴπο πιγτἰλάβ οἳ ποστ]α ἆβ απᾶ 1 ερᾶ ᾖἴπθ ἩπἈπρος ἕ 5 Ὁ ας] ο Στ] . Ἶ να νο ως 1. ἨἩθατᾶ {Ἠο Ἠπαρος 

αὐτῶν. 17 καὶ οὕτως Δε]δονὶ τοὺς ἵππους ἐν τῷ ὁράσει, καὶ οἳ ἔλοπι, 17 Απᾶ Ενα , 
τ ας ΜΑΙ ἴἩο Ἰοχβες ἵπ ΟΕ ἔλοπη, Απά ἴλπιβ 1 βαπ 119 Ἠ9οχδθ π 31ο τνἰδίοη, απᾶ νο γὶβίοΏ, απᾶ ἴμοτα 

τοὺς καθηµένους ἐπ᾽ αὐτῶν; ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ἴλαί δὲ ο ἔλοσα, Ἀλγ» 
λο5θ ἰθίηρ : οἱ μοπι, .Ἠανῖπρ ὮὈγοββίριπίο 6, «απᾶ 1ΠβΏτοβδίρ]αίεςοξβτε 
ο ση ᾽ ., ΕΕ ΑΣΕ πίῇ Επᾶ οξ ἡἠποίπίλ, απά 
ὑακινθίνους καὶ θεἰώδεις'' καὶ" αἱ κεφαλαὶ . τῶν ἵππων Ὀχίπαβίοπο: απά {πο 
Ἠσφοϊπιπίπθ, ΄ απᾶ Ῥεϊπαδίοπο-]κο; απᾶ ἴλε θµᾶἄ8 ἍοΕἱἩθ ἍΊοταθ [ποχθ] Ἰθηᾶς οἳ {πο Ἠοχδες 

: ν 1ΡΕΥ6 38 ἴηε Ἠοπᾶς οξ 
ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν-.στομάτων.αὐτῶν ἐκπορεύξ- Ιίοπς; απᾶ οιέ οἳ ἐλεῖσ 
38 Ἠεβᾶβ οΕ 11915, ᾽Επᾶ οαῦ ϱΕ υποῖς ταοα{Ἡβ ροοα’ που εἒις Ἰπραᾶ Άτο ατιᾶ 
δν ᾽ Ἡ ο ς τα ΔΙ 8 , ΕπιοΚκέ ηπιᾶ Ῥγίπιβίομθ, 

ται πῦὂρ καὶ καπνὺς καὶ θεῖον.' 18 τυπὸν τῶν τριῶν 3 τούτων 18 Ἡγ {μεσο ἔμτοο τγας 
ομῦ Άτθ απᾶ ΒΠΙΟΚΟΘ απᾶ Ὀγίπιβίοπς, Ῥτ 3Ίητεο 11η9Ρο . ο ο. φατί οξ Ώχι 
σπιν Ἡ ͵ ο - ια 1119 τηε ΠΤ. ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς Καὶ Ἡ ἔλο οποχο, νὰ Ὁ 

ποσο Ι1]]εά ἴπο . η]τᾶ, οἳ ἴπθ πι, Ὦ ἴηπθ Άτο µπᾶ πο Ῥχϊπιβίοπε, πΠΊοὮ 

τέκ! τοῦ καπνοῦ καὶ ἵέκὶ τοῦ θείου, τοῦ ἐκπὀρευοµένου ἐκ ονομα ῷ μος 
Ὦσ ᾖἵμθ ἍΑΠΙΟΚΘ Ἅαπᾶ. Ὦγ'. "πο Ῥτϊπαβύοπθ, ΨΠΙοἩ Εο965 {οτία ουῖ οἳ Ῥοπες  Ἱπ ᾖ{ἰμαῖτ 

τῶν .στοµάτων.αὐτῶν. 19 "αἱ γὰρ ἐξουσίαι αὐτῶν ἓν τῷ Ἰωμκ ερ μας ος 
Ὁποὶστηοι(Ώβ.. Έοτ {1θ ΡΟΥΘΣΒ οξίἈοπι "Ίπ Ίυεγο Ίϊχο αιπέο Ββετ- 

στόµατι αὐτῶν εἰσιν''' αἱ γὰρ.οὐραὶ αὐτῶν  ὅμοιαι ὄφεσιν, Ἐεη νὰ ῥιᾶ Ῥνκας, 
πιο Πιο  Ἅχ6: 305 ὑπεῖτ {118 βτε] Ἰΐκο  πετροπίβ, ᾷο Ἠπτέ, 90 Απά ο, 

΄ . , ν ο) - '.. ὶ Τε οἱ πε πιοη ἔχουσαι ος καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν. 30 καὶ οἱ λοιποὶ τον ορχο τὰ ιο 
πποσε 848,  Απᾶ πι ἀθα, Τπεγ Ἰπδυχο, . 'πθ : τοῦ  Ἡγ ἔμοςα Ῥϊαραος γεύ 

τῶν ἀνθρώπων οἳ οὐκ. ἀπεκτάνθησαν ἓν ταῖς .πληγαϊς ταῦταις, Ἱερεπίεὰ πο οἳ Ίλθ 
οΕἴπθ πε πο πετ ποῦ Κἰ]θᾶ ελ, Όμεςθ Ῥ]αραςΒ, ο ο ρονς. 
ποῦτε! µεγενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν. χειρῶν. αὐτῶν, ἵνα μὴ ποτομῖρ ἀονῇς, απᾶ 
Ἀμοῦ -θπεω ἍἈχθροπιεςά ο ἴπε ᾿οσΚ8 -οἳ ὑμεῖς ηαπᾶς, ὕλαῦ πο 149] οἳ Ρο]ᾶ, απᾶ Βἰ]- 

ΕΣ, βηά Ῥταξδβ, απᾶ 
πρρσκυνήσωσιν! τὰ δαιμόνια, καὶΣ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ Καὶ ἴοπο, απᾶ οἳ ποοά : 

αήμογ “ελοι]ᾶ ἄο Ἡοπιβρθ ἰο ἴἨθ :ἄθπιοπβ, απᾶ 4ο] 1919  Ρο]ᾶρα απᾶ΄’ ΨΛΙΟΑ ΠΘΙΙΜοσ οµπ φεθ, ν -ᾱ ηογ Ἠεατ, πος πο]: 
τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, 31 ποϊύπες τοροπἰοά 

Εἶ]νοτ απᾶ Ἓχασοπ Απᾶ Εὔοπθ απᾶ ποοᾶςπ, ἴπευ οἳ ὑπεῖτ πιιτᾶετα, 
: ΏΟΣ ΟΕ ὑλεῖς εοτσοχίθβ, 

ἃ οὔτε βλέπειν Ζδύναταιι οὔτε ἀκούειν, οὔτε ππεριπατεῖν πος οἳ ἐλοί ζοτπίσα” 
φΠΏῖο]Ὦ πεϊ(πος {ο "εεθ 1419 34019, ἩΠΟς  ἍΤΟ0ἨΘ8Σ, ος νο πγα]]ς, οι, Ἡος οἳ ᾖἴλοίς 

ῃ . , 3 ο» ΄ .. ν » η » 1ΠοθΕίβ. 
2] καὶ οὔὐ-μετεόησαν εκ τῶν.φονων-.αυτῶν, οὔτε ἐκ τῶν 

Απᾶ  ἍᾖΤΠεγ τοµεηπύεᾶ πού οξ {Πείσ πιατάςτα,, πος οξ 

Ἀφαρμακειῶν! αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῆς.πορνείας αὐτῶν, οὔτε ἐκ 
3ΒΟΓΟΕΓΙΘΒ αμμεῖς, πος ο {πεῖτ {ογηΙσοβΜΙΟἩ5, πος ο 

τῶν.κλεμμάτων.αὐτῶν.᾽ 
Ὅλαῖς ΠΘΕ{8, 

10 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ ἍΧ. Απᾶ 1 βατ; 2π- 
Απᾶ Τεν απο: ΑηΠβεὶ Ἅή8ΙΤΟΠΡ. οοπαῖηρ ἄοππ οαὲ οἳ ὕιο Οὔπετ πηϊρΏίν απρε] 

6ΟΠ1Θ ἀοππ 4Υ0Π1 Ὠεα- 
οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλη», καὶ Ὁ Ἶρις ἐπὶ ετῆς ΚεΦ- τει, οἸοιοᾶ πνθι α 
ΈθανοἨ, ο]οίπεᾶ τη Α ο]οιᾶ, απᾶ α ΤΑΙΠΏΟΊΠ ΟΠ Ἅἴ]πθ ο]οπᾶ: απᾶ ϱ ταῖπΌονη 

- ιά Αα , ο νε εί κε φαν Ἡροη Ἠί Ἠεβᾶ, 
αλῆς'ἁ, καὶ το-προσωπογ.αύτου ως ο ἥλιος, καὶ οἱ.πόδες αὐτοῦ «ιᾶ ὶς ἔαος Ίυας ας 
Ἠθαᾶ, απᾶ Ἠ{β Ξ808 «88 1Ἡθ ΒΏ, απᾶ. Ἠ]8 {εοῦ ο τπε πώ Ώπᾷ Ἠ]8 

” Ἡ - ες » ͵ εεῦ 85 Ῥ]]]. ά Βτο: 
ὡς στῦλοι πυρός' 9 καὶ «εἶχεν' ἐν τῇΏνχειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον  απᾶ Ίο Ἠμα ἵπ. Ἰ]ς 
85 βατ οἳ Άτα, Απᾶ Ἠθ Ἠβά η΄ Ἠ18 Παπά Ἀ 00] Ῥοοςκ ἈἨαπᾶ α 15ο Ῥοοκ 

Ἡ --- τῶν ΟΙ ὑπθ (ατπηῖεΒ) ΑΠΤΤτΑΥΡ. ο δισμνριάδες ΙΤΑ. Ρ --- καὶ αΤΤΤτΑΥΓ. 
ᾳ ἴδον Ἱ. τ απὸ {ΤΟΠ} ΟΙ/ΓΤΕΑΥΓ. 5 {- πληγῶν .ριασμεξ αὐττιΑ ΥΓ. τω ἐκ 
αιττιΑσγ. 7 ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων Ἐοχ ἴπε ΡοΨΕεΣ ο{ ὕμε ἨοΥβθ5 (αὐτῶν ΓΟΥ τῶν ἵππων 
Ὑ/) ἐν τῷ στόµατι αὐτῶν ἐστιν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αυτῶν' 18 ἵη {Πθῖγ πιο ᾶτΏ απ Ίη {πθῖχ 9118 
ΕΙΊΤτΑ ΥΓ. ν οὗ ποῦ απ; οὖδε ΤΑ. α προσκυνήσονσιν {Λεγ 5Ώα]] ἆο Ποπλαρε {ο ΙΤτνΑΥΥ. 
Σ -ἵ- τὰ αΙΤΤτΑΥΓ. Σ δύνανται 1ΤΤνΑ. 4 Φαρμακιῶν Τ; Φαρμάκων Α. 5. -- ή ἴπθ 
(ται ουν) αΠΤΊτΑΥΓ. ο τὴν κεφαλὴν ΗΤΤΤΑΥΗ. ἆ -- ἀὐτου (τεαὰ 138 Ὠεαά) αι στταἩη 
4 έχων ΠδΥΙΩΡ ΟΙΤΊτΑΥΓ. 



0149 
Όροπ : ηπάἁ ο εοὺ Ἠῖα 
τ1ρπὲ ἔοου ἃπρουπ {ἴπθ 
ποπ, απᾶ 5 1εξε Τους 
ος ΤΠθ ΟΠΓΙΠ, 3 πιά 
ογιεὰ πτῃΏ Α Ἰομᾶ τοῖσα, 
38 10)έη Ἡ Ἰοα τοιτ- 
εἰ: αμ πν]ςὴ Ἡε ιά 
οχῖεᾶ, «οτοῦ ΤΠΙΙιπάςτβ 
πτϊοτοᾶ {λεῖς τοίουβ, 
4 Απὰ πἩΡΗ ἴἩο ΒΕΤΟΣ 
τλαπάιτς Ἠπά ιν εγεά 
{ποῖς τοῖσσ, Ι Ὑπιβ 
Αὐοιιέ ο πσῖτο: απ 1 
Ἠεπγά π τοίσο [ζοπ1Ἠεν- 
Ὑςη 5ΛΥΙΠΕ Ἀπίο Ὠ]ιο, 
δει] αρ τος τηῖπσς 
πν Πολ 1Πο 5οτοη (μά1- 
ἄοχς ιιζαγθᾶ, πιᾷ πΥτ]ίθ 
ἔποπι μοῦ, ὁ Απᾶ Ί]ιθ 
βησοὶ ΝΠίοα Ι δα 
βίαπᾶ Ἱιροαπ {πο 58, 
πΙά Προς ἴ]λο οαητίπ 
Ἱ{ιοὰ ἃρ 5 παπά το 
ἨρατιἩ, 6 απά ΑΠ4ΤΘ 
Ὦσ Ὠνα τηαῦ Ητοι]ι Γος 
ετος αλά εσυ, Υ1ο 
ογοπίοᾶ Ἰθιτοῦ, ππά 
τῃο Ελησςτπαῖ τΠοχι η 
Άσ96, “ᾷ ἴμο οισίἩ, ππᾶ 
τπο τη Ίλσς παί ἴπεχε- 
1. 1116, απ λος 6εα, παπά 
τηε τΠΊπρς5 π ΠΙΟ αἴθ 
{ποτοίαλ, ἴπαῦ ἴπετο 
εΠοιι]ᾶ Το Όπιο πο 
Ίουρες: 7 Όαί ἵη ἴηθ 
ἄπσς οἳ ἴπο τοῖσοε οξ 
τας βετοπιἩ απρε], 
πνλεα ες οΠπα]] Ῥορίπ 
το »οιιπᾶ, {πο ΏΙΥ5ΙΕΥΥ 
οἳ ἄοά ελοι]ὰ ὃ9 
Επῖς]ιοᾶ, α5 Ἡθ Ἠαίπ 
ἀθο]ατοεᾶ ἴο ϊς 8ετ- 
τβαηίΒ {19 Ρτορμοθίβ, 

8 Απᾶ ᾖ{ἴπο τοῖσθ 
πν]ίο]ι Ι Ἱεατά Έτουι 
Ἠι ιτ 6ΡραΚε αη{ο Ώιθ 
ΑΡΗΙΠ, πλᾶά απ], ἄο 
αιᾶ ἴπκο ἴπε Ἰή]θ 
Ῥοοκ Ἱ/Π]οεα 15 ορεπ 
1η ἴΠθ Ἠαπά ο Τπο 
3ἨΏΡο] ν/Πῖοα 5ἴαπάειι 
ἩΡΟΠ ἴ]ο 5ε8 απά αροἩ 
Ίπε οατίῃ. 9 ἁμα 1 
ππουῦ Πῖο ἴΠθ απρε], 
Άπά ππά Ἱπίο ἨΠΐη, 
αἶτο πιο ἴπο Πτι]θ 
Ὠοοῖ. Απᾶ Ἡο απίά 
ππίο της, ΤαἷΚε 1ΐ, παπά 
εαῖ {5 αρ; απά 1ν οα]] 
πηβΚε ἴ]γ Ρε]]γ Ὀμίες, 
Όιιο 16 -Πα]] ὂε ἵμ ἐπσ 
ππουτἩ κ εθῖ 89 ΟΠΟΥ. 
10 Απά 1 ἴοοὶ {πα 
Ἡτ]ο Ὀοο]ς ου οξ 119 
Ληρε[’5 Παπά, απ 9ἴθ 
16 πρ; απά 15 ννλς 1η 
ΤΩΥ Ὠλοιιῖα Ἀπίοες 858 
ἩοΠεΥ: Αμὰ Ἡξ 5003 

{ ἠνεωγμένον ΤΤΊτΑ. 
Φωνας ἑαντῶι' ΑΙ.ΤΙΤΑΥΓ. 
. - τὴν δεξιὰν Όλο σἱρΏῦ αΙ.ΤΊτΑΝ. 
ἔσται α1:ΤΤι ΑΓ. 

κο, ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. Ν. 

Γἀνεφγμένον"!Ἱ καὶ ἔθηκεν τὸν.πόδα.αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ ετὴν 
ορεῃ. Αιιᾶ Τε ρ]ασεᾶ Πῖϊκ “Εοοῦ ατΙρΏξ προς το 

θ 4λ Ἡ . η Αι Αν οι Ἡν - Πῃ . ” ο 
ἁλασσαν,! τὸν.-δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τὴν γῆν, ὃ καὶ ἔκραξεν 

89Η, Αιά ἴθ 1ο1ς0 Ἡροὰ ᾖπθ Ἅοητίῃ, Ἀαπᾶ Ὀτὶοᾶ 

φωνῇ µεγάλφ ὥσπερ λέων μυκᾶται' καὶ ὅτε ἔκραζεν, 
σι]τΏ Αα Ἴγοΐσθ ᾖ᾿ουά : 98 Β 1ἱοη. ΧΟΔΙΒ. Απᾶ πἶεπ ἍἸς οτίαι], 
΄ ΄ ε « 3 Γι 3 « - μ 3 κ. 

ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν.φωνάς' 4 καὶ ὅτε 
4βροΚο 11Πο "βετοιπ ΦΠπαπάᾷθτς Επεῖγ γοῖσςος, Απάα πἼσα 

ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ Ἱτὰς φωνὰς-ἑαυτῶν,! Κἐμελλον" 
“ΒΡΟΚΘ α1(Πο Ἔρετεν παπᾶεσς ἀλεῖτ νοῖσες, 1 πας πΌοιιῖ, 

γράφειν' καὶ ἤκουσα φωνὴν ἔκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσάν Ίμοιῃ"' 
1ο πσίίθ: Απά 1 Πεπτὰ α τοῖοο οαέ οἳ ἴπα Θ8ΥεΠ, βαγῖηπς ᾖἴο μις, 

Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βροντα!, καὶ μὴ πταῦτα" 
Βοπ]. σπα [ἐΠΐπρο] “5Ροκο Ἅᾖ1Πποθ Ἄκετει "λαπάρτβ, απᾶ “που 3Ιπρην 

γράψγῃς. ὅ Καὶ ὁ ἄγγελος. ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης 
απεχ]ου, Απ ἰπθ απΠρεὶι Ἀποπι Ι5απ βἰππάϊπρ οἩἳ ἴπθ εει 

καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἡρεν τὴν-χεῖρα.αὐτοῦ Ἡ εἰς τὸν οὐραιόν, 
αππᾶ οἩἳ ᾖἴπο οατίἩ, ΙΕίεά πρ Ἠΐ8 παπά 1ο Ἅἴπο Ίεβτοῃ, 

ϐ καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ Κζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς 
ΆἈπὰ ΑΙΝΑΙΘ ἍὉὗΥ Ἠ]μι ΤΥἩΟ τος {ο {πθ ΆΡ68 ΟΕ{Ἡθ 868, Ἠπ]ιο΄ 

ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἔν αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ 
οχοβεᾶ ἵἴπθ  Ίσπτεη απᾶ {πε (πῖπρς ἵπ 18, απᾶ ᾖΊπο οπτια ππᾶ 

τὰ ἐν αὐτῇ, “καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἓν αὐτῇι 
ειε ἐπίπσα ἵπ 16, απά ᾖἴπε 5ος ππᾶ {πο ἑπρα ἵπ 1, 

"Ὅτι χρόνος Ρούκ ἔσται ἔτι Ἴ Ἱαλλὰϊ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς 
Ὠε]αγ  ᾖπο 1πα]] “δε ]οπρες; Ῥιῦύ ἍᾗἹπ ᾖἴπο 4πγο ο τ]ο 

- - ε ΄ » με εϱ/ , ΄ 

φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν µμέλλφ σαλπίζειν, 
ποῖοε οξ ἴ]ο ςεγεπῖῃ πηΏρδε]ι, ὙΠεη Ἡέ ἶς αρομέ {ο εοαπά [1πε] 1χαπαρες, 

καὶ  Ἱτελεσθῆ τὸ µυστήριον τοῦ θεοῦ, ὡς εὐηγ- 
8]5δο βΠοι]ᾶ Ῥο σοπιρ]εὺεᾶ ἴπε Ἠτπιγείειγ οἑ ἄοἀ, Αθ Ἶε ἀῑᾶ Αππομµσθ 

γέλισεν στοῖς ἑαυτοῦ.δούλοις τοῖς προφήταις." 
ἴπο ρ]αᾶ ὑ]άϊπρε {ο Ἠ]ε Ῥομάππεπ. τπο Ῥτορβείῖβ, 

ϐ Καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν 
Απάᾶ ἵπο τοῖσο ἈΠῖσἃ Ι Ποτά οπῦ οἱ ἴπθ Ἠεαγεα [πας] αριῖα 

ἐλαλοῦσα" μετ ἐμοῦ, καὶ ᾿λέγουσα,' Ὕπαγε λάβε τὸ Ὑβιβλα- 
εροικἰπρ πια πθ, απᾶά ΒΑΥΙΠΡ, 6ο, ἴπκο ᾖ{ἴ]λθ Πτυ]ε 

ρίδιον' τὸ ἠνεφγμέγον ἐν τῷ χειρὶ " ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος 
Ὀοο]ς συἉ] ον 16 ορεῃ. 1π {πθ Παπά οἱ [πε] βπρε] πο 15 θἰαπάϊησ 

ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 9 Καὶ Τάπῆλθόν! πρὸς τὸν 
ου ἴπθ 568. απά οἩπ ἴμο εὔτῖΠ, Ἀπά ἸΙπεπί {ο τε 

ἄγγελον, λέγων αὐτῷ, "Δός' µοι τὸ βιβλαρίδιον. Καὶ λέγει 
ΆἈπρε], βαγίηρ ἵοἩίπ, πε πιθ Τῃθ Πέτ]ο Ῥου]ς, Απᾶ Ἡθ «ασ 

µοι, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό' καὶ πικρανε σου τὴν 
ἴοπιθ, Ίπκο αμά επ "πρ Μΐς  απᾶ ἵὃ ϱΙΑ]] πια]κο Ῥϊΐος ὍἩτ 

κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ.στόματι-σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 10 Καὶ 
Ρε]]γ, τας ἵηῃ ΤΗΥ πιουῖα 18 Ώφ]] ὃθ Επηθοῦ 5 Ποπεγ. Απά 

ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου, καὶ κατέ- 
1 1ουἷς πε ἍἉΠτί]ε Ῥοο]ὶς οιῦοξ ίπθ Ἠππᾶ οἑ ἴπθ Ἠαπρε], απά αἴθ 

φαγον αὐτό' καὶ ἦν ἐν τῷ-στόματί-μου ὡς μέλι γλυκύ' καὶ 
πρ 1ος απά 19 1νας ἵπ πι πιου{Ἡ. 35 Ἠοπογ ᾿βποοί; αππᾶ 

σα Εν ο ωμμ-- υ-- μα αμο ο ο 

Ε τῆς θαλάσσης αΙΤΊΤΑΝ. Ἀ τῆς γῆς ΑΙΤΤτΑΝΓ. Ἱ-- τὰς 
Κ μελλον 1 ΤΓΑΥ’. Ἱ --μοι ΑΙ ΤΤΙΑΥΝ. πι αὐτὰ Τ1ΊΓΑΥ/. 

ο [καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῃ] 1.. Ρ οὐκέτε 
α ἀλλ᾽ ΕΤΤΙΑ. ς ἐτελέσθη Νά5 σοτηρ]θίοά αΙ,ΤΤτΑΥ. : τοὺς ἐαι τοῦ 

ξλαλοῦσαν ΗΤΑΝ. ' Υ λέγουσαν Ι.ΤΤΙΑΙΝ. Ν βιβ- δούλους τοὺς προφήτας Ο1.ΤΤΙΛΥΓ. 
λίον Ὁου]ς ι.Τ, Α. α4- τοῦ οἱ ἔωα ΑΝ 1ΤΙΑΥ., Σ ἀπῆλθα 1. : δοῦναι (7εαᾶ ὑίμυρ 
Π1ΤΏ] {ο ρῖνε) αΙΤΙΤΑΥΓ. 



Χ, ΧΙ]. ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

ὅτε εφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ.κοιλία.μου. :11 καὶ λέγει! 
σπεα 1άϊἱάδιι ᾖ, "παν «πιρᾶς 3Ρἱέΐος ατα Ρρο]]γ, Απᾶ, Ὦθ ῥὰ 

µοι, Δεῖισε πάλιν πβῤοφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἃ ἔθνεσιν καὶ 
το πιο, Τηοα ταπαῦ αραῖτ. ΡΓΟΡΠΟΣΥ 38 ο Ῥθορ]θ», απᾶ  ἍἨὨβίίοηπς, οπᾶ 

γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοϊῖς. 
ἴοπραθβ, απά Ἀκίηρθ πο νὰ 

11 Καὶ ἐδόθη µοι κάλαµος ἱ ὕροιας ῥάβδῳ, "λέγων, { Ἔγει- 
Απά πας Ρἰτεπ {ο πιθ «8 τουᾶ κο ο δἱας, βηγίπς, Ἐ]πο, 

πα καὶ µέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ, καὶ τὸ θυσιαστήοιον, 
Ἀλά  ἍπιθαβΙτθ Ἅᾖἴ]ο μια οἑ ἀοἀ, απᾶ {πο αἰίατ, 

στοὺς προσκυνοῦντας ἔν αὐτῷ' 3 καὶ. τὴν αὐλὴν τὴν 
να .λο5θ πο πγοτςΏῖρ 1η 16, ὁΑπά ᾖἴπο σουτ πσλίοἩ. 

Εέσωθεν! τοῦ ναοῦ ἔκβαλε Ἀέξω,! καὶ μὴ αὐτὴν µετρήσῃς, 
{Π19] µπνσῖϊπ ᾖἴπο Τἴεπιῃ]ο οπςῦ ουαῦ, απᾶ "ποῦ 310 ΣΤΙΘΛΞΙΥΘ:; 

ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν' καὶ τὴν πύλιν τὴν ἁγίαν 
Ῥεσβπςο 16 πας τοι [αρ] {ο ΐπθ ἨβίΙΟΠ απηπᾶ ᾖἴπο Ἅϱ,οἶιτ 1μο]ν 

πατήσουσιν µμῆνας Ἱτεσσαράκοντα! Κ δύο. ὃ καὶ δώσω 
βΏα]] πες ἐτηπιρ]θ προπ "πιοπ{εΏς Σοτίτ Ἀμπο. Απᾶ 1 π]]] ρίτο 

τοῖς .δυσὶν.μάρτυσίν.µου, καὶ προφητεύσόυσιν ἡμέρας 
[ροπος] το παγ πο πΙέπεςβθϐ, Απᾶ {Τπεγ 9Πα]] Ῥτορίθςγ μα 

χιλίας  διακοσίας ἐξήκοντα, ἱπεριβεβλημένοι" σάκ- 
αν "λουςαπᾶ "πο “Παπάτθά [απᾶ] Ἅ«δεϊσίγ, οἸοίπεαὰ ἴπ 5αοκ- 

κους. 4 οὗτοί εἰσιν αἳ δύο ἐλαῖαι, καὶ ' δύο λυχνίαι 
ο]οίἩ. Ἔμεςο ατοθ ᾿ἴμοθ ἔπο οἶῖτο ίχθος,, ππᾶ ᾖ{Γ1πθ] νο Ἰππιρείαπάβ 

αἱ ἐνώπιον "τοῦ! οθεοῦ! τῆς γῆς Ρὲστῶσαι.! ὅ καὶ εἴ τις 
πυπῖοα . 3Ρεξοτο 3(πο ' “αἄοᾶ 5οξ5ίΠο Ἱθατίπ ᾖἈλπίηπᾶ. Απά ἵξ Απ7οΏθ 

αὐτοὺς αθέλη" ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος 
θίμοπι ααποι]ά νγῖ]] 5ἵο οσο πτὸ Ρους οαῦ οξ 3ταου{Ἡα 

αὐτῶν, καὶ κατεσθίει τοὺς. ἐχθροὺς αὐτῶν" καὶ εἴ τις "αὐτοὺς 
αμμεῖτ, απᾶά ἀἄθτοιτα ἡβεϊτ εποεπιῖθΒ. Απά ΙΕηΠγύοπθ δίΠεπι 

θελῃ! . ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι. 6 οὗτοι 
βαμοι]ὰ "νϊ]] 35ο Ἰπ]ατθ, ἔ]πας χηιςῦ Ἡθ Ῥο ΚΙ]]εᾶ. Τῃοςθ 
3 8 ες ΄ ον 4 ΄ ιἆ Π] “ . ν 

ἔχουσιν  "ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν,' ἵνα μὴ Τβρὲχῃ 
Ώπνο :ΒΌΔΠΟΓΙΙΥ το επαῦ 19 ΊἈθαγνεα, {παῦ πο 1ταΛΥ μη 

ὑετὸς ἐν ἡμέραις αὐτῶν τῆς προφητείας"! καὶ ἐξουσίαν 
αταῖπ ᾗἹπ [πο] ἆθγθ ο ἴμοῖς ποια, απἵ οτποτϊισ 

ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα. κα. πατά- 
«Πθγ Ἀπνθ 91ος ἵπθ ἩὙΠαίςτβ, νο ύαταη ᾖΊἴπεπι ἵπιο Ῥ]οοᾶ, απά το 

ἔαι τὴν γῆν " πάόφ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν.ὶ 7 καὶ 
Βπαῖζο ἴπθ θατῦἩ ' πια ΘΥετ7 Ῥ]αβυο, 95 οΕίεη 58 .παγ ρανγ σνΙ]]. Απά 

ὅταν τελέσωσιν τὴν-μαρτυρίαν «αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ 
Ἡ/πεη ου εἩπ]] Ἰατο οοπιρ]οῦθᾶ ΜΠοῖσγ Ἰοββίπιοπψ, ἴπθ Όθαςῦ πἩο 

ἄναβαϊῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιῆσει Σπύλεμον µετ αὐτῶν," 
οοπιθα πρ οι οξ ἴπθ 807968 ππῖ]] πια] νιατ ση ἴπετα, 

καὶ. }νικήσει αὐτούς, καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούςο. ὃ καὶ τὰ 
Ἀπᾶ ΙΙ] οπεΓοοπιθ όπεπι, απὰ ση] ΚΙ έπεσα : βηπά 

πτώματα! αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας 3 πόλεως τῆς µε- 
Ἄροάΐος αυπεῖτ ᾖ[πι]] ὮῬε] οἩἳ ἴπο Βἰτοοῦ οξ οι Ἅᾖτπο 

ο λέγουσίν ἵΠ6υ 587 ΙΗΤΊτΑ. 
{πε α)Ιρε] θίοοὰ Ε, { Ἔγειρε ΤΤΤτΑΥ. 
ουῦδ]άὸ µττν, 1 τεσσεράκοντα ΙΤΤΙΑ. 
αι -- αἱ ἴηθ ΕΤΤΤΤΑΥΓ: .--- τοῦ 1. 
α θέλει σ]]]ς αιιττι Αν; 
βπου]ά Ἠανο π]]θά ἔἨεπι Τὸ αὐτοὺς θελήσῃ Ττ. 
ἐξουσίαν κλεῖσαι ᾱ. 
(τεαὰ [ἀαχαρ] υπθ 4Δγ5) αΙτΊτΑν’. 
σωσιν ἐν πάσῃ πληγῇ ΑΝ. Ύ μετ’ αὐτῶν πόλεμον αἰΤτιΑΥ. 
.. -- τῆς ΙΤΤΤΑΥΝ. 

ἆ «- ἐπὶ ἃδ {ω τ. 

κ ος καὶ ΑΠ ΤΑ}. 
ο κυρίου Τιοτᾶὰ αΙΤΤΤΑΥΥ. 

Ν - ἐν πι (ενειγ) ΙτΊτΑ. 

Ε έξωθεν ομῦδιάς Ρα] τττΑ ΥΓ. 
Ι περιβεβλημένους Ἱτ. 

6149 
ΑΙ Ἠπᾶ ολίεα [δ, Πιτ 
Ὀο]ιινυ σας ῥὈϊτογ, 
11 Απᾶ Ἡο θαἱᾶ ππτα 
πιο, Ίλοι τιαδί Ῥγο- 
ήθος Απαΐπ ὮῬοΐοτα 
ΤΙΛΗΥ ΡθοΡ]65, απά Ἡλ- 
1ἱοΏ», θπὰ ΤοπριιθΒ, 
8η Κϊπρα, 

ΧΙ. Απᾶ ἴπογο πας 
Ρῖνεα πιθ Αα τοεὰ Ἰϊκθ 
ππῖο .. το: απᾶ 1πο 
προ] εἴοοᾶ, βαγίπα, 
Ἠ]δο, αηΏὰ ΠιεαΦΠΓΘ ΤΠ8 
ἔθπιρ]θ οξ ο, πηᾶ ἴπθ 
Α]ἴασ, απᾶ χει τππς 
πποτνΠῖρ ἴπετοδίμ, 2 Βιις 
ἴμπο οοατῦ πλἨϊοϊ ἵ8 
ππ]ίποιῦ {πο ὭΏΌεπιρ]θ 
Ίθατο οἱ, απᾶ ΤΙΘΗΡΙΙΤΘ 
16 ποῦ ; 2ος ΙΕ 19 ϱῖνεῃ 
ππῖο έπο ἀοπέΐ]θα: απά 
1πθ Ἠοὶσ οἶιγ πα] 
9Πεγ ἰτεβά τιπάος ἔοοῦ 
Σοτῦν απά ἴνγο πιοηῖΏΒ, 
3 Απά 1 ππΠ]] ρῖνο 
Ἄουεγ ππῖο πιγ ἔτνο 
ν/νπθςςβθι, ΕπΠά ΊΠογ 
ΒΛα]1 Ῥγορπεςγ | ἐποιι- 
5ηπᾶ νο Παμᾶτοά αλα 
{Ἠτοθεσοτο ἀπγ», οἸοι- 
θὰ Ιπβασκο]οίη. 4 Τηο58 
Άτο ἴπο ἔππο ο]]το ἴτοο», 
Ἀπᾶὰ ἴἨοθ ἴπο οπηΏἀ1ε- 
Βὐ]οκα β(ππάῖηπσ Ῥεέογθ 
9πθ ἀοᾶ οξ ἴπε εαχιΠ. 
ὃ Απά ἶξ ΑΠΥ ΤΙΛΠ 
ππΊ]ὶ Ἠατὸ πεπι, Πγθ 
ῬτοσεθᾶείἩ οι{οξ ἐπαίσ 
πιοιίΠ, απᾶ ἀετουνοτα 
υπεϊς οποπαῖος : απά {έ 
ΒΏΥ ποπ πῖὶ Πητο 
Ίποπα, ηθ πααςυ ἵπ εἰς 
ΊΙΠΏΠεΕΣ ὉὈθ ἉἸί]]οᾶ. 
6 Τηθςο Ἠατο Ῥοποί το 
επαίξ Ἠθαγοπ, (παῦ ἵς 
χΑϊηπ ποῦ ἴπ ἴῃο ἆπγα 
οἳ εποῖτ Ῥγτορίεςσγ :4δμά 
Ἠαγο Ῥοἵεγ Ο0Τ16Γ πῃη- 
τετ ἴο ἵπτπ ἴποπι ἴω 
Ὠ]οοά, απὰ Το 5ιωῖτθ 
ο θατίι πι αἲϊ 
Ῥ]ηρίθα, 5 οΓῦθη πβ 
του τν]. 7 Απά πετ 
ἴποεγ 5ηα]] Ώπτο Πηῖσ]ι- 
εᾱ ἴποῖγ {α5ῦΙπιοπγ, ἴπθ 
Ῥομςῦ ἴπαῦ βσποεπά- 
εἴπ οιῦ ο ἴπο Ῥοτίοπι- 
1948 ῬΡὶυ α]α]ὶ πιηκο 
Ὅπς πβαἰηβῦ ἴπεπι, παπά 
βΏβ]Ι] οψεγσοπιθ τ]απα, 
Απᾶ ΕΙΙ] πει, 8 Απά 
τποῖτ ἀθπά Ὀουῖες 5/ια[ἰ 
Ιΐε ἵπ πο Εβίτοου ο 
τηθ ρτοαῦ οἵιγ, ἹΠῖσῃ 

9 -Ι- καὶ ὁ ἄγγελος εἰστήκει αμ Υ τή 
Ἀ έξωθεν 

Ρ ἐστῶτες ΟΙΥΤΥΑΥΡ. 
υ αὐτοὺς. θέλει ὕπεπι νν]]]5 α ; θέλει αὐτοὺς ΤΙΑΥΓ θελήσῃ αυτοὺς 

5 - την ἴῃε Επι[Α]γ. 
Υ ὑετὸς βρέχῃη τὰς ημέρας τῆς προφητείας αὐτῶν (αυτῶν τῆς προφ. Αν) 

Ὁ τὸν οὐρανὸν 

α ὀσάκις ἐαν θελη- 
: τὸ πτῶμα Ὀοὰγ αι ΤΊτΑΥΥ. 



644 
αρἰτιἑαα]]σ 18 ορ]]θᾶ 
Ῥοάοπι απἱᾶ Ἐσγρί, 
πΓηθεθ αἱδο ους {μοτά 
π/π5 οχιοἰβθᾶ, 9 Απὰ 
Τπογ οξ ἴπο ρεορ]θ απ 
Ἐἰπάτοᾶς ϱπᾶ ἵομριεβ 
ΒΏᾷ ΠΑΡΙΟΗΒ βΒ]ια]]. 669 
ἐποῖσ ἆθαά Ὁοᾶῖςς (πτοῬ 
ἆλγβ απᾶ Ἡ Ἠπ]Η, απά 
βΏβ]] ποὺ ϱαοες ὑλμοαῖτ 
ἀθιὰ Ὠοᾶίεα {ο το Ῥαΐ 
4η ΡΤΑΤΟΒ, 10 Απά μεν 
ἐμαῦ ἀντο]ὶ προπ πο 
επΕίἩ βΠα]] το]οῖςοθ ο- 
τος ἴπθπα, απἀὰ πιακα 
ΤΙΟΣΕΥ, απᾶ 811’ δεηᾶ. 
ΡΙΕι9 οπο ο Αποῦμοσ 
Ἰρεσπιβθ ἴπθβθ Όπγο Ρτο- 
Ῥ]αῦβ ἑοτπιεηίζεά {παπα 
Άμος ἄγγειί οἩ Ἐθ 
δητια. 11 Απάᾶ αξίεγ 
Όλνθο ἄαβγβ απᾶ Αη 
1ια]{ξ πο Βρ]τσϊυ οἳ 119 
Άτοπι ἄοἆ οπίογαἆ Ίπτο 
Ίποπα, Απᾶ ἴΠαγ βἰοοὰ 
Ἄροπ ἰποὶς Εεθοῦ ; αιιὰ 
Ρτεαῦ Ίσοαν 18] Ἴροη 
τήθπα ππ]σα βαν ποια, 
12 Απᾶ ἴπεσ Πορτὰ α 
ΡΥΘ88 ποῖσθ Έχοτα Ὠθα-, 
γεη βαγΊηρ απίο ἔετα, 
Όοπιθ αρ Πἰΐπες, Απά 
ΦΗ6Υ Αβορηᾶθά αρ Το 
ΈΏθπτθη 1π α ο]ομᾶ; αηά 
ἠποῖτ οπεπιῖθς Ώεπείά 
ομεπι. 195 Απᾶ {πο 
ΒΑΠΙ6 Ίοαχ πῃς ἴμετθ Β, 
Ρτοπῦ ΘΑΓΙΠ(ΠΛΚΕ, Απά 
Ὅμο ὑεπία Ῥατῦ οἳ ἴπε 
οἳν Ε6]], απᾶ ἵπ ο 
εαγ (πα αα]ο 1/ΘΓΘ β]αῖπ 
οξ ΠΙ6Ώ 86Τ6Π ἴποι- 
Εομᾶ: απᾶὰ Τ]ποθ τοπι- 
ποθυ ποθτο ἀβτίρ]αιεᾶ, 
Άπά Ρατθ ΡΙΟΣΥ ἴἵο {πθ 
αοᾶ οἳ Ἠθατες, 

14 πο βεσοοπᾶ ᾖπτοῬ 
 Ῥα5ῦ; απ, Ὀο]ιο]ᾶ, 
ἴπο εΠ]χᾶ πποῬ οοπιθίἩ 
αϊοκ]γ. 

15 Απᾶ {πο αετοηίἩ 
βπροὶ βοιπᾶάθᾶ; οπά 
1πετο πετερτθαῦ τοίσθβΒ 
1π Ώρητεη,ΒΗΥΙΩΡ, Τ19 
Ἰϊπράοπς οἳ ἍΌπίβ 
πποτ]ᾶ Ατθ Ώθοοππο {6 
Κἰπράοηπιβ οἳ ουσ Τιοτᾶ, 
Απὰ οἳ ΠἱβΟἨτ]ςὲ; απᾶ 
1ε εΏα]] τοῖση ξον ϱνες 
Απᾶ οτεγ. 16 Απᾶ ἴπε 
ἆοις επᾶ Όπεοηπίν ο]- 
ἄρθτβ, πΏϊσἃ βαῦ Ώθξοχο 

9 αὐτῶν [Ἠθῖσγ αιτΊτΑΥΓ. 
{ ἀφίουσιν ἴΠθσ ΒΙΠΟΣ ΠΤΤΤΑ ; ἀφιοῦσιν ΥΓ. ε[καὶ]Α. 

Ἀ χαίρουσιν τε]οῖσθ αστιΑ’. 
εν (-- ἐν τ[Α]) αὐτοῖς αΗ1ΊτΑΥΓ. 

Ρ᾿Ανάβατε ΙΤτεΑΥγ. 
Βασιλεία Ί8 ΄δθουπωε 019 "Ἱεηρᾶάοπα αΙτττΑΥ’. 
Ψ --- οἱ (γεαᾷ καθή. βἱἱΏρ) τ[Α].΄ 

γούσης ΤτΑ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. ΧΙ. 
γάλης, οἥτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα Ἰκάῑ Άγυπτος, 
Ἐχομί, «λΙοι κ οβ]]θᾶ βρἰτίραα]1]σ Βοᾶοπι 'απᾶ ἍΒργρί,, 

ὅπου καὶ ὁ κύριος Ὀἡμῶν! ἐσταυρώθη. 98 καὶ «βλέψουσίνι, .. 
Ὢλοχθ 2ἱπο ἍΆ]οτᾶ ουσ παθ οχΙοίβθᾶ. Απά ᾖ11ΑΠΑΙΙ 13.6ϱ” [1βοππθ] 

ἐς τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὰ" πτώ- 
30Ε 3019 “ΡεορΙθ: 5πᾶ δἰχίρεο ᾽απᾶ “ἴοπρις ᾖηπᾶ "ΟπΑΡΙΟΠΒ Ύ"Ῥοᾶίος 

µατα'! αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς «καὶ! ἥμισυ, καὶ τὰ,πτώματᾶὰ αὐτῶν, 
ααμμοῖς Ἰδάπγα "51Ἠνθο απᾶ Α Πα]ξ, απᾶ 3Παῖσ ῬοᾶἱθΒ 

) ή) ΄ τ θῇ » ς ΄ Ἱ 10” αὰ με ο 
οὐκ ᾿ἀφήσουσινὶ τεθῆναι εἰς ἔμνήματα.! καὶ.- οἱ -κατ- 
3ποῦ Σ1ἨεΥ Ἀνηί]] «α8ος τος ραῦ Ιπίο ΤΟΠΩΡΒ, ᾽ μΑπᾶ 11967 τπαῦ 

ο πι ῃ ρ ο) ο ίςις : 
οικοῦντες ἐπὶ τῆς .γῆς Ἀχαροῦσινὶ ἐπ᾽ ἀὐτοῖς, καὶ Ἱεὐφρανθή- 
ἀντοθι] οᾳ {ἴπο θµτίι ἍἡἨτνι]]χο]οίσθ Ο91ες παπι, απᾶ τη] ιβ 

σονται"! καὶ δῶρα Επέμψουσινὶ ἀλλήλοις ὅτι οὗτοι οἱ δύο, 
ΤΙΘΙΣΥ, Ἀπᾶ οἴξίς ππλ]] βρπᾶ Το οπ αποίμεχ, Όρσβαςθ ἴἨαε, ἴἩο ἴπνο 

προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς ..κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, 
Ῥτορβοίβ, τοχπιαπἰθᾶ  Ίμοτα ὑλιαῦ ἀφποι] πἩροα ᾖἴπο εατίῃ, 

11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας Κάὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς 
Απά αξίες ἴπο ἍἴπτερῬ ἆβγβ π απά 8 Ἠα]ξ, Γιπε] αρ Ἅοξ ΙΙ 

ῃ - -”. 5 ”ν 1 ο Τ . 3” Σω] πα 
ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν Ι᾿ἐπ᾽ αὐτούς,ὶ καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς 

ᾷτοπα 4οᾶ «ἀῑᾶ επίετ ἍἈΙπίο πεπα, Ὠπᾶά ἍΤΠεγ 5ἰοοᾶ προῦ 

πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος µέγας 3ἔπεσεν' ἐπὶ τοὺς:θεωροῦντας 
35θεί αμμεῖσ; απᾶ "ρας ρτοβί 4911. Ἡροη ἴποβθ, /Ῥεμο]άϊπε΄ 

αμ) , 3 . » ο.) ῃ , Πως μι ο ος ον 
αὐτούς. 12 καὶ ἤκουσαν "ϕωνὴν μεγάλην εκ του οὐρανου) 

νλοτα : Απᾶ ἴπογ Περχᾶ α Ξγοίορ ρτεπῦ ουῦ οἳ {16 Ίθατοεπ, 

ολέγουσαν! αὐτοῖς, Ανάβητε' ὧδε. Καὶ ἀνέβησαν εἶςκγὸρ 
βαγίπρ δο οσα, Όοπιο πρ Ἠἱ6μθσ. Απᾶ ἴπογ πεπὲ πρ «ἵοι 

οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλφ, καὶ ἐθεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ.αὐτῶνὸ 
Ἡεατεα ᾖπ πο οοιά: απᾶ 3ρεπε]ᾶ 3μεπα ΄ Ἁαηθῖσ ἸρπθιηίθἙ. 

3 ΄ ο κ Ἅ απ. - ὴ 
19 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σειόμὸξ µέγας, καὶ τὸ 

Απᾶ Ἱπ Ἅᾖἴπαῦ "ους ἴπετρ πας “θατύπααβὶκο 19 7ρτομῦ, επᾶ ἴ]θ 
- Ν .- ΄ - -” 

δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἓν τῷ σεισμῷ. 
τθηῦπ οξ1πο οἱἵ υγ 61,  -απᾶ Ίπεχο πετ Ἐ]]εά Ἱπ Πο δθατίπααακθ 

ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά᾽. καὶ οἱ λοιποὶ .ἔμφοβοὶ 
., ΠβαςΒ 40{3πιεηπ Ποιθαμᾶ βθγεπ. Απᾶ ἴῃΠθ » τοῦ Οώβεταϊά΄ 

ἐγένοντο;, καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 
11ρΟΑΊΙΙΘ, απᾶ ῥΡατο Εἰοτγ Το ἰπο ἄοᾶ οἳ ἴπο Ἠεβτοῦ.{ 

(14 Ἡ οὐαὶ 3ἡὶ δευτέρα ἀπῆλθεν'. ἰδού, ἡ οὐαὶ,.ἡ τρίτη 
που ἴπο 3βεοοπὰ/ 38 Ρρβδῦ: 1ο, ΄” πο Ἅποοί αμ 

ἔρχεται ταχύ. 
οοπ1θα απῖοκ]γ. 

16 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελοςι ἐσάλπισε, καὶ ἐγενοντο 
Απά ἴπο βθτοπία 8ηΏρο] Εοππᾶθά Πιβ] ὑσαπροῦ; απᾶ σε 

φωναὶ µεγάλαι ἐν τῷ οὐρανφ, Ἱλέγουσαι! "Ἐγένοντο.αἳ 
3νοῖσθς 1ρτορύ 1π ᾖἵπο ᾿ Ἠθατεῦ, ΒΑγἰπΡ, 9Άτο Ἴρθσοπ1θ 1419 

- ΄ - ΄ -” . -” - 1 [1 

βασιλεῖαιὶ τοῦ κόσμου τοῦ.κυρίου.ἡμῶν, καὶ τοῦ.χριστοῦ.αὐτοῦν 
Ἀκἰπρᾶοπις 3οξ”19 Σποτ]ᾶ ος Τιοχᾷ”8, 9ηᾷ Πὶβ Οµτίβς, ἓ 

καὶ βασιλεύσεῦ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν ἀἰώνων." 16 Καὶ 'οἳ! 
απᾶ ἸἨθβλμα]]τοῖρῃ ἵο ᾖτἴλποθ Άβ69 - οξίπο 8βΕΒ, ”Απάᾶ {πρ' 

εἴκοσι "καὶ" τέσσαρες πρεσβύτεροι "οἱ! ἐνώπιον τοῦ θεοῦ Σκαθή- 
ὑπτεπυγ οπά ᾷοιςσ ο]άρθτβ, ὪΨΠΟο Τ9Εο8Θ αοά Ὀτὴ 

-- 

ἆ τὸ πτῶμα Ῥοᾶσ αττττΑπγ. 
Ε μγῆμα 8 ὕοπωιρ αΙΤΊΤΑΥΓ. 

{ εὐφραίνονται Ὠλα]ςθ ΠΊΘΕΓΙΣ ΗΤΊΤΑΥ. ἡἆ« πέµπουσιν β8Πᾷ τ. 
πι ἐπέπεσεν ΙΡ ΊΤΑΥΥ. Ἀ φωγῆς μεγάλης Τ{Α. ο.λε- 

4 --ἡ 1. « λέγοντες ΟΤΑ. ᾽  Ἐγένετο ή 
εε-- οἱ ΓΑ]. σ--- καὶ ΟΗΤΤΓΑΥΓΙ 

α οἳ κάθηνται (γεαᾶ ο [8ο] 18{οχθ ἄοά στο βἰθ) τή 

ο βλέπουσιν 568 ΟΙ/ΤΤΓΑΥΥ. 



ΧΙ, ΧΙΙ. ῬΕΥΕΙΑΤΙΟ Ν. 

μενοι! ἐ ἐπὶ τοὺς. θρόνους. αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ. πρόσωπα. αὐτῶν, 
1ποίσ οτε Σε]] Ἱπροῦ τΠοῖτ ἔπσος, 

καὶ αμ τῷ θεῷ, 17 λέγοντες, Ἐὐχαριστοῦμέν σοι, 
πηᾶ ποναΗμηρα ών ΒΑΥΙΠΡ, αλλ ὅιτο ἵπαπ]α {ο ἴποῬ, 

κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ 
1ιοτὰ. ᾳοά Απιϊρηίγ, ἴΠο] πο 18, απά ἍΝΠο Ίγάςδ, Άπά ππο [1] 

ἐρχόμενος," Σύτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην. 
οοΏλῖηρ, {λαῦ ἔποι Ὠπδί ζακθη. Ἄροπνοτ α(ἨΥ Ἄρτολῦ, 

καὶ ἐβασίλευσας. 18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ 
ππὰ χεῖρ ιο. Απάὰ πο πβῦΙΟΠ5 ἍἨὙοτο ΠΏΡΙΥ, Απά ᾖἵβ οΟΠ1θ 

ὀργή σου, καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν, κριθῆναι, καὶ δοῦναι τὸν 
απνταῖ]ι ΛΜ, απᾶ ἴθ Ἅᾖτἶπαθ οξῖπθ ἀἄεπά τοῦ ]μάροᾶ, απᾶ {ο μρίνο 1ο 

μισθὸν τοῖς.δούλοις.-σου τοῖς προφήταις, καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ 
χοπγηχά ζο ἴἩν Ῥοπάπιοα 1πο ῬτορΠθίς, Άπᾶ Ίο πο ΦβαἱμίΒ, απᾶ 

τοῖς «φοβουμένοις τὸ.ὄνομά-σου, 3τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς 
{ο ἴποδο ππο 4985 {ΗΥ παπιθ, σε βπια]] ἈΑπᾶ ᾖΤποθ 

µεγάλοις, καὶ  διαφθεραι τοὺς ὑδιαφθείροντας" τὴν γῆν. 
Ρτοαῦ; απάᾶ ύο Ὀσίωρ ἰοσοσταρβῖοη {ος πο σουταρί 1πθ θατίἩ, 

/ ῃ - -- » ο [ 
19 Καὶ ἠνοί ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ Ξ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφ- ἸΥοιγη ρ) 

Απά ν/ὰ8 οροποᾶ ἴπο νεπιρ]θ οἳἑ ἄοἆ η ἴπθ  ἍἨθβΤΟΗ5, απᾶ τνβ8 

θη ἡ κιβωτὸς τῆς-διαθήκης αὐτοῦ" ἐν τῷ.ναῷ-αὐτοῦ' καὶ 
80ςΠ. ως ατ]ς οἳ Ἠἱβ σοτεπαπῦ 1π Ἠ]8 {θιπρ]θ: βηά 

ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ 
ἔλοχο πετ ἍᾖἸβπύπίπρβ απᾶ τοίοθ απἁἀ ἴπαπάρθτβ Επᾶ 8) εατίπααβ]ε απὰ 

χάλαζα μεγάλη. 
3μα]] αρτοα!, 

19 Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἓν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περι- 
Αγιά κα εἶρη Ετοαῦ Ίν88 ΒΘΟΏ 1η ἴἨθ ἍἨθατεη; Α ΠΟΠΙ4Π οἸοίη- 

βεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν.αὐτῆς, 
εὰ ντα ἵπθ Α8απ, απά ἴΠο ΏΙΟΟΙ ππᾶθς πεχ {εαί, 
ως » - ».ν ῃ ῃ ῃ , Π 

καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς.αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα" 9 καὶ 
απᾶ ϱΟἨ Ίευ Ὠεπὰ Ά οτονπ ΟΕ”ΡίΒΙΒ αΤγγε]το; απᾶ 
. λΛ” ϱ ε { Ι » ια Ν ’ 

ἐν γαστρὶ.ἔχουσα, " ἱκράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζοµένη 
ρεΐπρ πν]τἩ οι]ά 8η9 οχίθς ὈὨοΐῖηρ ἵπ ὑταταῖ], απᾶ Ρεϊηρ ἵπ Ῥαϊη 

τεκεῖν. 
{ο Ὀτίηπρ ΕοτίἩ, 

Ὁ Καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδού, δρά- 
Απὰ Ὑ/5 56ΟΠ ΑποίἩθς βίρηΏ Ίπ πρ ἨἩθαντοῦ, αμᾶ Ῥυπο]ά,  "άτα- 

κων "μέγας π υῤῥός, " ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα᾿ καὶ 
Εοα αρτοοί τοά, Ἠασίπρ Ἠθμάθ Ἅ5ετοη Επά "Ἠογηπς ἍᾖΛίοΗ, απᾶά 

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς.αὐτοῦ Ἀδιαδήματα ἑπτά"Ἱ 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ 
ἩΡροἨ. Ἠ]β Ἠθαάς 30194εΠΙ8 1β86ΤΟΠ; βπᾶ Π5 εαὶ] 

σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς 
ἀχαμβ πο ᾖ{ἰπ]τᾶ οξίπθ ἍΑΒἴπτβ οΕ{Πθ Ἠθητεη, απᾶ Ἠοσηδ Ἅᾖ{ἴπεπ 

εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὺς τῆς 
το πο «οατίἩ. Απᾶ ἴῃθ ἆτβροη εἰβπᾶβ Ὄοέοτο πο ΥΜΟΙΠΠΙΙ ὙΠηο 

μελλούσης ᾿τεκεῖν, ἵνα ὅταν τεκ τὸ.τέκνον. αὐτῆς 
18 αροιῦ ᾖἵο Ὀτίηπρ ξοχξ], ὑλαῦ πἩθη επθ ϱποια]ά Ὀτίπρ ΣοχίἩ, Ἠου ο 1]ά 

καταφάγφ. ὃ καὶ ᾖἔτεκν  υἱὸν Ἰάῤῥενα," ὃς μέλλει ποι- 
Ἡο παὶρΏί ἀετοαχ. Απά κπθ Ἠσοαεαε ΣοτίἩπ α βοπ Ἅᾖ΄πια]ο, ὙἩ]ο 16 αυοαύυ. {ο 

µαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἓν ῥάβδῳ σιδηρᾷ᾿ καὶ ρπάσθη 
Επερ]πετά 81] ἴπρθ παύίοΏς ση 3τοᾶ ΣΠ ἍΊχοη: ϱπᾷ Υ/5 οβαβΏῦ Ανα 

645 
4οᾶ οἩ ᾖ]οαῖς κοηῖ», 
1ε]] αροπ εΠοῖγ {π26Β, 
απιᾶ υονςΏὶρμεᾶ ἀοά, 
17 Βαγίπς, 9 ῥϱΡἶνο 
{6ο Παπ], Ο Τιωοτᾶ 
ἄοά ΑΙπιϊπΏίγ, ΙΟ 
ΒΥΜ, απᾶ γγααῦ, απᾶ ατί 
{ο 6ΟπΙΟ; Ῥεσπιισθ τος 
Ἠπςε ἑπ]θη {ο ἐμθο {ΩΣ 
Ετοαί Ῥοΐνοχσ, απά Ἠηβθ 
αποϊριιθά, 18 Απά (πο ηλ- 
Φ10Π8 Ἄογο ΠΏΡΤΣ, απᾶ 
τ1ιΨ ὝντηίἩ ἑοοιης, πμά 
το τἶιπο οί {γιο ἀεπᾶ, 
λα πο 5ποι]ὰ ὃὈο 
ἀπάρεᾶ, ππά (ναί ἐλλουὴ 
Ἠπου]άεςδύ ρίτοτεπνινᾶ 
αη{ο ἴΠΥ 5ογηΏῖς ἴ]ι 
Ῥτορ]οῖ», ππάἁ {ο τη 
βηϊζ», αιᾷ τ]ιθῦι ἐπί 
1θ.χ ΤΏΥ Ώπηιο, βπ)α]] 
Ἀπᾶ ρτοβί; αολὰ βποιι]- 
6ε5ῦυ ἀθείτου ]ιόπα 
πο ἀοβίτου ᾖ1]θ 
θαΓίΗ, 

19 Απᾶ {πο ἔετιρ]θ 
οἳ 4οἆ Ί/ας ορθµθὰ ἵπ 
ἩΘΑΤΕΠ, Απᾶ ἴποτο ψ/ηβ 
566ΕἩ 1Π Ἠϊς {επχρ]ο {πθ 
Άτ]ς οἳ 18 ὑεθύαπαθη! : 
Βλιὰ ἴπετο πγογο Ἱρ]ιί- 
ΤΙΩΏΡΒ, απᾶ νοῖσες, απᾶ 
Ὀπαπᾶάστῖηρς, οιπά 3η 
Ὃ ΙΡΕΡ 8πᾶ ρτεαῦ 

αἱ]. 

ΧΙΙ. Απᾶ ἴπετο π}ρ- 
Ῥθρτοά α ρτεαῦ.ποπᾶςς 
1Ώ ἨὨθβτθη ; 8 ΠΟΠΙΑΗ 
ο]ουπεᾶ υΠίὈ {16 ΒαἩ, 
Θλλὰ Πε ΤΙΟΟΗ Ἱηᾷος 
Τοχ 2θεῦ, δΏᾶ Ἡπροη Ἰος 
Ἠεθά 5 οονπ οἱ 
Ὅνγε]το βἴατε: 2 αλιᾶ 
πο Ὠδίηρ πέ οἙΏ]]ᾶ 
οχ]εᾶ, ἵταται]Ιπρ Ἱπ 
ΤΙτίη, απᾶ Ῥραϊμεᾶᾷ ο 
ρο ἀθ]ϊγεγεᾶ, 

3 Απᾶ ἴπετο α}- 
Ῥθβχεά αποίηες π/οἩή- 
ἄοχ 1π Ἠεανοα; αλᾶ 
Ὀοπο]ᾶ α ρτεβὺ τεὰ 
ἀτβΡΟΝ, Ἠβγίβ ΒΘΥΕΠ 
Ἠοπάφ απᾶ (επ Ἠοσης, 
Απά δΘΥΕΠ ΟΓΟΙΤΩΒ ΙΙΡΟΠ 
Ἠ]5 Ἠεαάς. 4 Απᾶὰ Ἠ]Β 
{α1] ἄτει λα μ]τᾶ 
Ῥητῦ οἳ ἴἨο βδίητς οΕ 
Ὠδάβτεη,, απᾶ ἀῑᾶ ομςΕ 
ΊἨπο6πι ἴο ἴπο οανίῃ: 
Άπᾶ {πο ἀΓΑΡΟΝ βἴοοᾶ 
Ῥθέοτο ἵἴπο ἩΛΟΠΙΠΏ 
ΝΝ ΙΟ] Ίνας τοβᾶσ ἴο 9 
ἀο]ϊτετεᾶ, 1ος ἴο «ςᾳ- 
τοιχ Ἠου οἙ]]ᾶ α5 5οοη. 
3Β 15 ας Ὀογη. 5 Απᾶ 
5Ἡθ Ὀτουρηῦ {οτῖἩα Α 
1ΟΛΏ οἩ]]ὰ, ν/]ιο Ίνας {ο 
χτα]ο 1] ηαῦΙοις συ 
Α το ΟΕ ΊΤΟἨ: απᾶ Ἠθς 

 --- καὶ ὃ ἐρχόμενος ΑΙΤΊτΑΥΓ. Σ -- καὶ 2Πᾶ τ. 
Ε1ιΑ. Ρ διαφθείραντας οοχταρίθᾶ 1. 
{ηθ οοτθιαηῖῦ ος ίηο Σχ) α. 
μέγας ΙΤΤΙΑ, 

ο --- ὃ πΠῖοὮ [15] ττττ. 
5 4- καὶ απὰ ΕΤ[Α]. 

Ἀ επτὰ διαδήµατα ΟΙ 1νΑτ. 1 ἄρσεν 11 ΊΓΑ ΥΓ 
1 ἐκραζεν νζα8 ΟΙΥΙΠΡ 1. 

α τοὺς μικροὺς καὶ, τοὺς μεγάλους 
ἃ τοῦ κυρίου (γεαᾷ 

Ε πυβῥος 



046 
ολ]ά ἵνλα οπαρ]ὲ πρ 
Νίο σα, αιμά {ο Ἠϊ8 
ΕΙΣΟΙΙΘ. 6 Απ {]ια νο- 
χληπ Πεὰ Ιπίο ἴπο πνϊ]- 
01Π658, ὙἩΊΘΓΟ6 Ἅ8Πθ 
Σα 0 α Ῥ]ασο Ῥγορητοά 

ο, τπδῦ Τπεγ 
κ]ιοιι]ά ξεθᾶ ον {πετο α, 
Οιοπθππά ἔννο βαπᾶτεά 
α)ιᾶ ἵἨνθθβοοχο ἆβσ.., 

7 Απᾶ ἴπετο ης 
ης ΤΠ Ἡθηγοη: Μί- 
σ)ηνοὶ απά Ἠϊκ βπρεὶς 
{ουιρΏς ασβπἰηπςί ἍΤἨθ 
ἀνπροῦ; απᾶ ἴμο ἅτα- 
µοι εουρ]Ώύ απά Ἠῖς 
κημο], ϐ απᾶ Ώτε- 
να]]εᾶ που; πεϊπος 
Ἀνάς ἐμεῖτ ρ]ποῬ ζοαπᾶ 
ΒΗΥ ΠΠοσο 1π Ἠθανεπ. 
9 Απά ἴμο ρτεπί ἆτα- 
σου να» σα8ῦ οαξ, ἴμαί 
ο] ἆ κεγρεηξ, ομ]]αᾶ ἴπθ 
Βοτῖῖ, απᾶ ΘΒΛίΑΠ, 
η]ι]ο] ἀροοϊναί {πθ 
π]ιο]ς ννοχ]ᾶ: Τρ ννββ 
οαοξ οαῦ Ιπίο τπο 
θΗτῖἩ, απᾶ Ἠ]β αΏρε]ς’ 
πετο οπας ομῦ πα 
πίπα, 10 Απάὰ 1 ἨΠεατᾶ 
8, Ἰοαά νοῖςο βαγῖπρ 
ἵη ἩΘθβτεη, Νου Ἱςψ 
σ01πΦ ββ]ταίίοπ, Ἀαπᾶ 
βἰχεηπρίἩ, απά ὭΤπο 
Κἰησάοπα οἳ ουχ οἀ, 
ΆΑπᾶ ἴπθ Ῥοπες οἱ Ἠῖ8 
Οιχ]δὲ: ος. ἴπθ α8ο- 
οαςες οἱ ος ἘὈχείῆχοι 
ἵᾳ οαδί ἄοππ, Ἱίοϊι 
Ἀοοιιςοᾷ ἴπεπι Ὦρέοτο 
οἱις ἀοἀὰ ἆκγ αοπάἀ 
αἱρῃίῦ, 1 Απά ἴπεγ 
ΟΥΘΓΟΔΙΠΟ Ἠϊπα Ὦγ {πα 
ῶ]οοᾶ οἳ {19 Ἱμαπιὸ, 
απὰ Ὦγ (πο υνοτὰ ος 
1ΠοῖΣ ἰθείίπποπΥ ; απά 
ΤΗΘΥ Ἰοτοὰ ποί [λποῖς 
Ίΐνεε απίο 119 ἀεαίμ, 
12 «Τπουθέοσθ το]οίσθ, 
Ψε Ἰθανόπβ, Απὰ 7θ 
ἐπαῦ ἀνιο]] 1π {ποπι, 
ΊΠοῬ {ο ἴλο Ιπλαβίεσ 
ος ἴλο θλτί] οπἀ ος 
9]νθ θα | {ος ἔλοθ ἀθν]] 
1η 60ΟΠ1Ι96 ἄονπ Ἀυπίο 
σοι, Ἀβρτῖπς ϱτοαί 
ὙγτβίἩ, ὮἨθοβΙβθ θ 
Κιπουγθί] ἔλιαὲ Ἰθ Ἠβί 
Ῥαΐ ο ε]ιοσῦ παρ, 

193 Απᾶ π]λθη {πθ 
ἀταροη ΒΑΠ ἴ]ιαῦ Ἡθ 
να» οπθῦ υπίο ᾖἴπθ 
εατίἩ, Ἡο9 Ῥειβεοπεά 
Έπο Ὑποηπιαη ἍἹπληῖοἃ 
ΌὈχουσητ «οτί ᾖ1πθ 
Ὦ]Α ο), 14 Απά ἴο 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΧΙ. 

τὸ τέκνον. αὐτῆς πρὸς τὸν θεὺν καὶ Κ τὸν.θρόνον.αὐτοῦ. 6 καὶ 
Ἆες ομ]]ά το 4οἆ απᾶ Ἠ]8 {Ἀχοπο, Απά 

” » 
ἡ «γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὕπου ἔχει] τόπον ἧτοιμασ-' 
πο οχι ἍΛΑεά Ἱπίο ἴμο ἹΙΙάσζΠΘΒΒ, ὙΠοΓΘ 51ο Ὠδα Α Ρ]δορ ῬΓ6- 

µένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκε ᾿τρέφωσιν' αὐτὴν ἡμέρας' 
Ῥατεᾶ ος ἀοά, λα {Ἀοτο {1θγ ϱλοι]ὰ πουσῖεἃ Ίος «Τάαγα | 

χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 
» "πουραπᾶ "νο “Εαπάτο [απᾶ] ἰχίγ. 

7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ' 3ὸἳ Μιχαἠλ καὶ 
Απᾶ Ίλοχο Ίνπς ψατ 1π Τπθ ἍἨθΑτεηυ: Μ]οϊλαε] απά 

οἱ .ἄγγελοι.αὐτοῦ Οἐπολέμησαν κατὰ" τοῦ δράκοντος, καὶ ὁ! 
Ὦ]8 απρεὶς πιαγτοᾶ ἈΑραϊη»ε τρ ἄταροπ, Άπά {19 

δράκων ἐπολέμησεν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ: 8 καὶ οὐκ µῥίσχυ-' 
ἀταροη. Ῥπγτθά, απᾶ Π19 αηρε]θ; απᾶ "πο 11ο ΄ρτο- 

σαν,' Ἀοῦτε' τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἓν τῷ οὐρανῳ. 9 καὶ 
γαὶ]θᾶ, ποτ Ἅ"Ῥ]ασθ 1νγας «Σοιπᾶ 3Ε]λθῖς ΑΠΥ πιοχθ 1η ἴἩθ ἍΊθβτεῃ. Απά 
3 ΄ « ΄ τ ΄ ε ” ᾱ- - « ΄ 

ἐβληθη ὁ ὁράκων ὁ µέγας, ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλού- 
πνας σαδί Γουξ] {πε "άταροι αρτεβί, ἴλο "εογρεπέ Αποϊοπί, Ίο 1 

µενος διάβολος, καὶ ὁ σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην 
οπ]]εᾶ Ῥεν!], Απά {πε ΒαΐΠ, ἩΤΠΤοΟ ἸἨαϊρ]ομᾶ ἍΤπθ Αμαρίεαν]θ | 

ε/) ) ΄ α) 3 - . εν» ] - 

ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι.αὐτοῦ 
[ποσ]ᾶ] "πνοΙθ, Ίθ γγαβ σαθῦ Ἰπίο {πο ἍθβτίΣ, ηπᾶ Ἠῇ» βΠμοΙ8 

μετ’ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 10 Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην τλέ-' 
Ἀγοιιαν “Πίτα 1γγεχο 3σᾳοῦ, ” Απᾶ 1 Ἰεατᾶ α Ἰγοῖορ α1ρτθαί 

γουσαν ἐν τῷ οὐρανῷ;! "Αρτι ἐγένετο ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύνὰ- 
ΡΑΥΊΠΡ 1π {πο Ἠθατει, Νου ᾖβοοπιθ ἴμθ ΒΑ]ταβίοα απᾶ {Ἠθ .Ῥοπες 

µις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.ἡμῶν, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ χριστοῦ 
Απά ἴπε Ἱιπράοπα οξ ουχ ᾳοᾶ, απᾶ ἴπο απἰλοσ]ιγ τν Τ]ἡ 

αὐτοῦ" ὅτι "κατεβλήθη! ὁ κατήγορος! τῶν. ἀδελφῶν ἡμῶν, 
10Ε 3Π]8: Ῥθσβιεθ ἸΒομςέ ἆοπυπ Ἅᾖ1θ᾽ Ἀςοβεσ οξ οςς Ῥτοί]τεα, 

ὁ κατηγορῶν Ἰαὐτῶνὶ ἔνώπιον τοῦ.θεοῦ. ἡμῶν ἡμέρας καὶ 
Ὁ]ιο ὶ αβοοαςεβ τπεπα Ῥεέοχθ ουχ ἀοά άαγ απά 

νυκτός. 11 καὶ αὐτοὶ ἔνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ' 
πϊρί, Απᾶ {ἴἩθ  οπθΓΟΑΠΙΘ Ἠϊπα ἍὮΣ ΣΘΒΞΟΠ ο {1 Ὀ]οοὰ οἱ {19 

ἀρνίου, καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς.μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ 
1,απαῦ, Απᾶ ΤΥ τεβδοπ οἱ ἴἩθ Ἅµποτᾶἁ οξ {πείς ἐθείίπιοςΣ, απᾶ 

ποὐκὶ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν.αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 19 διὰ 
3ποῦ α]ογεά τμεῖσ 116 ππίο ἀθαία. Ῥεολικο οί 

τοῦτο εὐφραίνεσθε Σοὶ! οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες. 
ΕΤ] χε]οῖορ Υθ Ίθατεπβ απἆ [7ο] πο ἵη Ίπεπα Μβρετηβο]θ, 

οὐαὶ Στοῖς κατοικοῦσιν! "τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν;' ὅτι 
Ίος ίο {Ποβρθ το Ἱἱππαδίέ {πθ οαγίἩ απὰ {ἴ]θ Βε8, Ῥδσβα! 

ῃ « , ῃ . - » . , »ἱ 
κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν µέγαν, εἰ- 

14 οοπιο ἀοηπι ἴἩθ ἀθτί] το σοι Ἠατίπς "Εσυ αρτοαῖ, ΠΟΥ’: 

δὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 
1πσ (παῦ α ελοτί ᾖἶπιθ Ἶε Ἠᾳ8. 

19 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη 
Ἆπά ποια 35αιν 119 

᾿ ’ . - ϱ/ Ν 

ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν 
Ἡο Ροχθθοιθᾶ .1θ ἍὙοπιαπ ἸὙλίοα Ὀτοιρ]ί ξοσίλ ἐλθ 

εἰ τὴν γῆν 
ἄταροιπ ᾖ1ἴπαί Ἡθ πνβ8 οι Ἰπίο Τἴπο θατίῃ, 

να. Π 9 
τὸν "ἄῤρενα. 14 καὶ 

Ίαδ]οθ [οἨ]]ά]. σπα 

 -- πρὸς [ο ΑΙΤΊςΑΥΓ. 
ἐκτρεφωσιν Ὑι. 
ΟΙ ΤτΓΑΥΓ. 
αι 1 ΊτΑσγ. 
ποὺχι. 

Ρ ἴσχυσεν Ὦε Ῥτεναἰ]εᾶ α. 
: εβλήθη 15 οαδί [οα{] ΗΤΤΤΑ. 

α--- οἱ 1ΤτΑ. 

1 
1 -- ἐκεῖ ἴΠεγο αΤΑΤ, τι τρέφονσιν ἴπθυ πουχὶβΏ τος 

9 τοῦ (--- τοῦ Τ[Α]) πολεμῆσαι μετὰ Ὑνατιεὰ γη]ίἩ 
4 οὐδὲ ΑΙΤΤΤΑΥΝ. ; ἐν τῷ οὐραν λέγουσαν 

ἕκατήγωρ 61ΤΑ. " αὐτοὺς 1ΤΑ. 
: τῇ γῇ καὶ τῇ θαλάσσῃ αν. 

3 ὅ τα Ὀοίῃ 1. 

Υ --- τοῖς κατοικοῦσιν αΙΤΊΤΑΠ. 
5 ἄρσεναν 1} ἄρσενα ΤΤτΔ. 



ΧΙ, ΧΙΠΙ. ΒἙΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

ἐδόθησαν τῷ γυναικὶ ὃ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, 
πθτθ βίνοη {ο ἴἨθ ΠΤΟΠΙΔΩ πο Ππ1ηρ οἳ ἴπο 3θαρ]θ τομ, 

͵ : ρ ν , 
ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρήμον εἰς τὸν.τόπον.αὐτῆς, ὅπου΄ τρέ- 
ἐλλί 9Ἡθ ταὶραῦ ΒΥ Ἱπίο Όλο πή]άυχποςς Ἱπίο΄ ος ρ]αορ, πἨοχθ 1ο 18 

φεται ῥἐκεῖ καιρόν, καὶ καιρούς, καὶ ἥμισυ καιροῦ, ἀπὸ 
πουχϊκἈοᾶ ἴἨθτο Αα ὐπθ, απᾶ πι, απᾶ Ἠα]ξ 8 πια, ἆΈτοπι [πο] 

, ” 8» ας δα, » ο ω 
προσώπου τοῦ ὄφεως. 16 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις «ὀπίσω τῆς 

{ᾳορ οξ 719 βειρεπύ. Απᾶ  ᾖομβῦ 31ο εογροπῦ δαξίος ἍᾖύΣίπ9 

γυναικὸς ἐκ τοῦ.στόματος-αὐτοῦ' ὕδωρ ὡς ποταµόν, ἵνα 
1γγοπαβς “οπύ 5ο αμὶς “πιο Ἡ πβίες 88 Ἀτῖνει, πας 

ἀταύτην! ποταμοφόρητον᾿ ποιήση. «16 καὶ 
«Ἄθχ, ΄[ὅᾳς 5οπ6] Ἰοαχσῖθᾶ "απΘΥ "05 1.8 1λτῖτες 119 3το]ρΏῦ 3πιαἷκθ, Απάᾶ 

Εβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, Καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόµα 
}ιθιρυά 1019 “θατίἩ [πο πνοπαμαπ, απᾶ "ορεποᾶ 1019 ατί  Ἅπιουία 

αὐτῆς, καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων 
1109, Απᾶ Απα]]οπθά πρ ᾖ{ἴλπο χΊγος ππῖοἃ 38 ᾖ1Πθ άταρου 

ἔκ τοῦ.στόματος αὐτοῦ. 17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων «ἐπὶ! 
ου ο Ἠὰ5 πιουίἩ. Α πᾶ 3ης “ΑΠΡΙΥ "Πο Αάτωροα Ἅπὶϊα 

τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν πὀιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν 
ἵην ὙΠοπαῦ, απὰ πιθηῦ {ο πιακθ ππατ , ὉΙα Ἅᾖἴπθ τεςδῦ 

τοῦ.σπέρµατος.αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ 
οΕ΄ πες εεθᾶ, ο ππο κθερ "πο οοπαπιαπάπαθη{ϐ 

θεοῦ, καὶ ἐχόντών τὴν µαρτυρίαν τοῦ! ᾿Ιησοῦ ἐχριστοῦ.ἲ 
ο ἀοἆ, απᾶ Ίανο ἵπθ {εδπιοπγ οἳ ὔε5α8 Οπτ]ας, 

18 Καὶ Νἐστάθην! ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης 13 καὶ 
Απά 1 9ἱοοά  ἍΆΊροπ ἴἩθ ΑΒαπᾶ οἱ ἴμθ Βθ8; βπᾶ 

εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον ἱκεφαλὰς 
128 οιῦ οἳ ἴποθ 863, 8 θεα ΤΙΔΙΗΡ, Πανίπρ "πεβᾶς 

ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα"ἳ καὶ ἐπὶ ΄τῶν.κεράτων.αὐτοῦ δέκα δια- 
Ἀβοτεη Απᾶ "ποτηπβ Ἅἴθπ, Απᾶ οὗ 1ΐ56 ΠοζΏΒ νεα Ἅἀϊα: 
δή ο νεο 4 Γ ῃ -” κ” Π ΄ 
ἡματα, καὶ ἐπὶ τὰς.κεφαλὰς. αὐτοῦ ὄνομα! βλασφημίας. 

4ης, Ώ]ᾶ Ἡροπ. 168 Ὠυαάςβ Πε] ΏῃΠπαθΘ οἳ Ῥ]αΣρεπιγ. 

2 καὶ τὸ θηρίον ὃἈ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἳ πόδες 
3 Απᾶ ἴἩπο Ἅᾖθβςί ΦΠιοΠ 1 βαἩ ν/88 11κο Μο ο Ιοορβτᾶ, απᾶ 3Εοου 

αὐτοῦ ὡς Ιἄρκτου,! καὶ τὸ. στόμα. αὐτοῦ ὡς  στύµα Ὀλέοντος.! 
155 45 οξη Ώεαβχ, απᾶ 198 πιουί 85 [1Η] πιοαιὮ ο 1ϊοι; 

Λ ” ) -” ε ΄ 4. / ς) αν 4 . ΄ 

καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν.δύναμιν.αὐτοῦ, καὶ τὸν θρόνον 
Απά .ρανο “Όο 565 11Π9 3άχαροπ Ὠ]β Όούπαςχ, απά 3Τῃχοπο 

αὐτοῦ, καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. ὃ καὶ πεῖδον" µίαν ὃ τῶν κεφα- 
1Η, απᾶ Ἀαιίποχϊϊγ  Ἀρτθβῦ, Απά 15η 9πΠ9 3ηοαᾶς 

λῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον’ καὶ ἡ πληγὴ τοῦ 
106316 α8 το ἀοβ{Ἡ: Ἀπᾶ ἴπο πποιπᾶ 

θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ Ρἐθαυμάσθη" πένὶ τόλῃ τῇ 
θα 1083118 Ί88 Ὡθρθ]εᾶ: απᾶ {Ἠεχθ π8ς ποπᾶςς ἵπ Ἄφποίο 11ο 

ΥΡ' ὀπίσω τοῦ θηρίου. 4 καὶ προσεκύνησαν τὸν δράκοντα! 
οιτίπ αξίο; ἴπθ Ἅὠεαδῦ, Απᾶ 1Ἠοθγ 4ἱᾷ Ποπιαροῖο Ὦἴ]πο ἄταροη, 

τς! .ἔδωκεν "ἐξουσίαν τῷ θηοίῳ, καὶ προσεκύνησαν τὸ 
π/ηο Ρ4Υθ ΒαΠοχσΙγ Ίο πο ἨῬεωβῦ; αΑπᾶ ᾖἴπεγ ἀἷᾶ Ποπιησθίο ᾖἴλο 

θηρίον,ὶ λέγοντες, Πίς  ὕμοιος τῷ θηρίῳ: Στίς δύναται 
Ὄουςέ, Βασίπρ, πο Πε] Ίχκε 1οΐπο ΌῬευ»ῖῇ πο 5 αδ]θ 

5 -- αἱ έ1ο τπτι[Α]γ. 
αΤΊΤΑΤΓ. 9 --- ἐπὶ (γεαᾶ τῇ π]ῦι (πε) 1. 
Ἀ ἐστάθη Ἱϊ θίοοὰ 1Π{Α. 1 κέρατα δέκα καὶ κεφαλας ἑπτά ΕΙ ΤΤτΑΤΓ. 
ΟΗΤΤΙΝΥ. ᾽ 1 ἄρκου ΑΠΤΊτΑΥ, πι λεόντων Οἱ 11ο τ. 
οἳ (1158) αιτττΑ 

ΟΙ ΤΑΤ. 

ΕΕΤΤΙΑΙΝΓ 

β]αΐη. 

{.. τοῦ ΟΙ Τι ΑΥΓ. 

χ ὅλη ἤ γῇ ΕΩΙΤΑΥ’. 5 τῷ δράκοντι αΙ1ΤτΑΥΓ. 
μ τ. την ἴπο αΕΤΤΙΑΥΓ. Ἀ τῷ θηρίῳ αΙΠΤΊΤΑΥΓ. 
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5 ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὺς αΙΤΤΤΑΥΥ. 

ἃ--- εἶδον ΕΠΤΤΓΑΝΓ. 
Ρ ἐθαύμασεν (γεαᾷ ἴπο νηηλο]θ εαΓῦἩ πποπᾶετεᾶ) 6αΤΑτγ. 

ο) 
4Πθ ποπαβΏ πρτεμίνεῃ 
ἴπνο πηρε οἵ α ϱνεπῦ 
θα 16, (Ἠπί επο πιῖρ]ῦ 
Άν Ἱπίοί]ο ν]]άέγπεςς, 
ἀπίο Ἡος Ῥ]ασο, ἨΠΘΓΘ 
819 {9 ποιχ]»Ώυά ος Αα 
4Ἴπιο, απᾶ {ἶπαε», απά 
Ἠπ]{ξ α πιο, ἔτοπα {πθ 
Έμοθ οἳ ἴπθ πετρευῦ, 
15. Απᾶ ἴπο 5εγροπῦ 
οαδί ουί οἳ Ἠϊ8 πιου/{] 
πυΏῦθΥ 85 Αα Ποοᾶ αξίες 
{πο ἹΥΟΠΙΔΣ, πθῦ Ἰθ 
τηϊρΏῦ οβἱ199 Ἠογ Το ὃς 
ομχτῖθᾶ ΑΥΑΥ οἳξ ἴτθ 
Ώοοᾶ, 16 ἈΑπάᾶ «(θ 
εατί] Ἠο]ρεᾶ ἴηο πνο- 
ΤηΔΏ, επά ἴλπο εατί]α 
ορεποᾷ Ἠοχ πιου/{Ἡ, απά 
βπ/β]]ουνυοᾷ πρ ἴπε βοοᾶ 
πυΏῖσ] ἐηο ἄταροπ οπβς 
ουῦυ οἳ Πἱ5 ηπιομίἡ. 
17 Απάᾶ (πο ἄτβροηπ 88 
πυχοῦα υλ ἴῃο πτο- 
ὮλΙὮ, Απᾶ ἹὙποηπύυ ἴο 
πηα]θ πας ἹΙ 1πθ 
τοπιπαΏίξ οἳ Ἠεχ 5ερᾶ, 
πν]ϊο] Ἑεερ ἴ]ο οοπι- 
πηβπάπηεηί5 ΟΕ ἄοᾶ, 
Ώηᾶ Ἠαβνο πο [εοίῖ- 
ΤΊΟΠΥ οἳ ᾖ6βιβ Οµτῖβς. 

ΧΤΠΙ. Αιιᾶ Ι βἰοοᾶ 
Ἡροη ἴμο 5απᾶ οἳ {πθ 
60, ἃαπᾶ ΒΑ ϐἃ 
Ῥεαεύ τῖεο πρ οι ος 
{µε 868, Πατίπρ 8οτεπ 
Ίολᾶ» Απά ὕεη ἨοΓΠΒ, 
απᾶ Ἱροηῦ Ἠ]6 ἨοσΠπβΒ 
ΊΕΠ ΟΓΟΠΗΒ. αηᾶ προηΏ 
Ἠἱ5 Ἠοβάς {Πε Ώαπιθ ΟΕ 
Ῥ]αξςρηεπιγ. 2 Απᾶ ἴπο 
Ὀομδύ πΠΏίο Τ εαν ν/βΒ 
Ίκο Ἀαπίο Α Ἰοορατα, 
Άπά Ἠ]8 {οεῖ πει 38 
ἴ]ιθ .Γε6ί ο Α Ῥυμχ, απᾶ 
Ἠϊ5 πιουίη 88 ἴπα 
πιομίῃ οξ α 1οη: απᾶ 
3μθ ἄταροη Ρρατο Ἠϊπι 
Πῖ6 Ῥούπες, απά Ὠίβ 
βεαῖί, απ ρτεαῦ αἱ- 
Ἐλοχ]ζψ. ὃ Απᾶ 1] 
ΒΑΝ 9η9 οἳ 5 ηραᾶς 
Α5 16 πγεζο ποιαπᾶσᾶ το 
ἄθβίἩ ; απᾶ Ἠ]5 ἄεβᾶ]γ 
πυοιπᾶ τς ἩὨθα]εᾶ: 
Άπά Α]] ἴπε πογ]ᾶ ποή- 
«ἀυτεᾶ μΕἴεχ ἴπε Ῥοαμβ8. 
4 Απᾶ {λος ποχςΒῖρ- 
Ῥοᾶ ὕ]ιε ἀτὰσδοι Ισ 
Ριινε Ῥοϊνες ππίζο ἴμθ 
Ῥειιεῦ: απάᾶ {Ἠ6γ ΥΟΙ- 
5λ{ρρειὶ της Ῥοπςῦ, 5Υ- 
1μσ, πο ἴς Ιἶκο ππῖο 
Όλλο Ὀεαβῦ ὁ Ἱνμο ἶ5 α9]θ 

4 αὐτὴν 
Ε --- χριστοῦ ΑΙΤΙΤΑΥΥ. 

κὈνόματα ἨΞΙΩΘΘ 
9 -- ἐκ 
α--- ἐν 

ἵ ὃτι (/εαὰ Ῥοσυμςε Ίε ρα: 5) 
ᾶ -- και αμα αωπττΑα ή 



σ18 

«ο τπΛΚκθ Ὑας πι 
Είπα 2 ὃ Απᾶ {Ἰλρχο πβΒ 
μίταὶ υμηπίο Ἠῑπ 
πιο προθη]ίηπσ ρτοαῖ 
(1πρ8 ππᾶ ὭὮῬ]αξ5ρπο- 
πηῖθα; παπά Ῥοΐνος πας 
αῖτεα ππ{ο - Είπα {ο 
σομ!ἶίπαθ {οί απᾶ 
ΤΝ Ο ὨοπίἩ», 6 Απά πο 
ορεποᾶ Ἠῖβ ηνου{] 1η 
Ὁἱάδρηθια αραϊηαῦ 
οάἀ, ἴο υαβρ]χθμΙο Ἠἱ8 
Ώαπ1θ; απά 8 ἵπρεγ- 
πηποίς, αλὰ ἴἶοπα ἐπαῦ 
ἀπεί] 1 ποιτοἩ. 7 Απᾶ 
ἀῦ πιο σἶτοι αμίο Ἠϊπι 
το πιάκο Ὑατ πι 
1196 δαἱπίβ, απᾶ ᾖἵο 
ΟΥΕΓΟΟΙΙΘ ἵλσπα: απᾶ 
ῬούνοΥ Ίπας βίτευ Ἠϊπι 
οπεχ αἲ] Ἰάγθᾶς, απά 
1οΏρ168, Απά 8 ἴΙΟΠΒ, 
8 Απά αἱ] παπί ἀποι] 
προηπ ἴπε οατίῖ Πλ]. 
νποχβΏίρ Ἠϊπι, Ἱνποςο 
1Ώ.Π46Θ9 ΑΧε που Ὥτπί- 
Τεὰ ἵ Πο Ῥοο]ς ος 
18ο οξ ἔπο Τπαῦ 5ἰαΐτ. 
Στοπι {πο Εοιπάβέ]οι 
οξ ο πνοτ]ᾶ, 9 ΤΕ Α1Υ 
πηΒΏ Ἠατο ΑΠ 63Σ, ]οῦ 
Ἠϊπι Ἠεαχ. 10 ο εἶαῦ 
1εαάεί]ι ἵπιο οπρυϊνΊῖγ 
ΕΠΛ]] ρο ]πίο οιρθϊν{ῦγ: 
Ἡο ἰἐπαῦ Ἱε]1ειἩ στη 
119 Βπνοτά παιδί ὂθ 
Χ:]]εᾶ ππΊυα (πο 5υζοτᾶ. 
Ἠετο 8 {πο Ῥβ[ίομος 
Απᾶ ἴπο {11 οξ ἴῑθ 
ββἱλύβ, 

11 Απᾶ 1 δεμε]ᾶ ϱηπ- 
οίπετ Όομςύ οοπαίπρ πρ 
ου ο {19 θαχίἩπ; απά 
Ἡθ Ὠαᾶ ἴννο Ἱοτηβ 1ἱΚθ 
8, Ἰαπαὴ, απά ο «ρπ]θ 
358 4 ἄταροῃ. 19 Απά πο 
εχοτοῖδετΏ α]] ἴπο ρου-' 
ϱς οἳ ἴμο Ετευ Ῥοασβῦ 
Ῥοΐξοτα Ἠϊπι, απᾶ σβ15- 
οἵη {πο εαχύπ απά 
Ίποπι πτ/Πμῖοα ἄπε]] 
{Ποτεῖπ 6ο τνοσβΙΗΡρ ἴ]θ 
ΈΆχοῦ Ὀθαδί, ὙἩΠΠΟΒΘ 
ἀεαάϊψ Ἱποιπᾶᾷ Ὑπαβ 
Ἠεα]υᾶ. 13 Απᾶ Ἡε ἄο- 
εΏ ϱτεαῦ Τ/ΓΟΠᾷΘΥΑΒ, 8ο 
Έμαῦ ορ πιακοῖιη Άτθ 
οοπ16 ἄοπα {ΓοΠΙ Πεᾶ- 
πεη ΟΙ ἴπο δϱατία 1 
1.πθ αἰσπυ οἳ πεῃ, 
14 απᾶ ἀεσεϊτείμ ἔλεπα 
Ίπαῦ ἀπε]] οπ ἴμο 
δατίὮ Ὁγ {6 πιέαης ο 
1ποςο παΊσηο]ος Πίο 

} βλάσφημα Ὀαβρπεπποις [ζωή1ρβ] τι. 
σαρακονταδύο Ε; τεσσεράκοντα δύο ΙΤΊ:Α. 
ἆ .. καὶ ΠΤΊΤΑΥΓ. 
λαὸν αμ ρεορ]ε ατΤτταΥ. 
ηοῖ Ῥεθη πυτ]Ρίεη) 1, 
τῷ βιβλίῳ αΠΤΊΓΑΥΥ. 
{ου τΤΑΥΓ. 
ΣΤΤΙΑ. 
κατοικοῦντας αΤΊτΑ. 
αν. ῦ 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 
ες 0 - - 
πολεβῆσαι μετ αὐτοῦ; ὅ καὶ 
Το ταπ]κο νίας υπζ]ι 10 

µεγάλα καὶ Σβλασφημίας" 
Έτεβῦ ΓΠΙΗΡΒ. απά  Ῥιαβρμθιησ; 

σαι 
βοῦ 

ΧΙΙ. 

ἐδύθη αὐτῷ στόµα λαλοῦν 
Απᾶ Ίγας Ρίγεα {οἱ ϱ πιοπῖα, βρεακίης 

μα ἐδὶ όθ ο 4 ’ χ' - 

καὶ εδόθη αὐτῷ ἐξουσία”2 πριῆ- 
ππᾶ ππαΒ Ρίτεη τοῖς αοπίποσίισ αφ 

- , Ἡ 3 
μῆνας "τεσσαράκοντα ὃ δύο" 6 καὶ ἤνοιξεν τὸ.στύμα. αὐτοῦ 
πιοΏ 8 αΕοτ!Υ νο, Ἅπάὰ 15 οροποᾶ 156 πιοσί] 

΄ - Ρα 

εἰς "βλασφημίανὶ πρὺς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα 
ὰογ Ῥ]αδρ]οιγ Αραῖηςε αοᾶ, το ΡΙβ5ΡΜΕΙΙο "3μΠΠΘ 

αὐτοῦ, καὶ τὴν.σκηνὴν. αὐτοῦ, Ἀκαὶὶ τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ 
αἨϊ,  απὰ Ἠῖ5 αογηας]ο, Ἀπά {λος π]ο "ΠΠ 3ἴπθ θηνει 

σκηνοῦντας. 7 “καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἱπόλεμον ποιῆσαιὶ μετὰ τῶν 
α1/βΡοιπης]ς. Απά πας ρίγεπ Το 1ὲ Ἄτννατ 110”ΠπΙαΚθ πα Ἅᾖ11θ 

ερ : , . αν 
᾽αγίων, καὶ νικῆσαι αὐτούς'Ἱ καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξούσία ἐπὶ 

καϊπῦς, αλά {ο ΟΥΘΙΟΟΠΙΘ Ἅᾖἴπεπι; Ἀπᾶ νγβς ᾳίτοῃ {ον αυἰΠοσίγ οτε 

πᾶσαν φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 8 καὶ προσκυνήσου- 
εγετν Ἅτῖλο, Ἀπᾶ  Ίἴοπραςθ, αᾶ ημΤΙοἨ υἩ Ἀπά  οΠα]] ἆο Ἱοπιαρθ 

σιν "αὐτῷ! πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς Ἰώνὶ οὐ 
νο 15 8ἳ πιο ἀπγε]] οη  Ἅ1πθ εαχίῃ οἳ π]οπι "ποῦ 

, ΄ - ” ” - 

γέγραπται Ἱτὰ ὀνόματα! ἐν Ιτῇ βίβλφ! τῆς ζωῆς τοῦ 
1ημπο Όεοι τ/ττίεη ὕμε ΠΛΠΙΘΑ  Ἠπ 30πο "Ῥουκ 1ορΕ 111150 130Ε 13818 

ἀρνίου 3 ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 9 Ει 
15ΕΑπΙΡ 1 αρ]αίη 1έτοτα [31Ἠε] «Εοιπάϊπς “ο [5016] δπον]ᾷ. 1ε 

τις ἔχει ος, ἀκουσάτω. 10 Εϊ τις Ἡ φαἰχμαλωσίαν" 
ΑΠΥΟΠΘ Ἠὴβ Α1.9.Σ, 1θῦ πἶπι Ώθαγ, 1Ε απγοπε [3πῖο] οπρλν1τν 

Ῥσυνάγει,! εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει: εἴ τις ἐν  Ἀμαχαίρᾳϊ 
1ΡΑίἨΘΙ5, ἍᾖΊπίο οαρθϊνιισ Ὢρ Ροοβ. 14 απγοπθ η μ[ίπθ] ἍΕποτά 

σἀποκτενεῖϊ,! "δεῖ αὐτὸν ἐν  Ἅαμαχαίρᾳ! ἀποκτανθῆναι' ὧδε 
πα κ], Ἀπιμκί 3Πθ6 ἩπΙ ια [πε] αποτᾶ 9 Ι11οᾶ. Ἠετθ 

ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων. 
18 ᾖ1ἴποθ θπάιγὰποθ ππᾶ ἴπθ Εαν ΄οξίπθ ββἰπίβ, : 

11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαϊῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ 
ἈἍπά 1βαῖ αποϊπες }ρεηδῦ χὶεῖησ οαῦ οξ ἴπθ θατίἩ, ππᾶ 

ϱ) ῃ , ε/ ῃ , ν σχ ” ε , η 
εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 19 καὶ 
16 Ἠπά ποχπα πο Ἰκοίο Αα ΙΑΜ1Ὀ, απᾶ 39ΡοΚθ Α85 8 ἆτββοπ/ απᾶά 

τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον 
3:μο δααίποσίς “οΕ5Ἴπο 9βτδῦ 7098α50 αβ]1] ᾖῦ θχεχοῖβο ὮἨεξοτθ 

αὐτοῦ" καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς Ἱκατοικοῦντας ἐν αὐτῷ" 
10, ΑΠᾶ οβ19σς 1ἨΠθ οατῦ] απᾶ ἴποερ πἩο ἀγγο]] ἵα 

ἵνα Ἱπροσκυνήσμσιν' τὺ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἔθερα- 
επαῦ ἴπεγ 5Ποι]ά 4ο Ποπιβρθ {ο ἴπθ 3ρθαβῦ 1ατβῦ, οἳ πΠοπα πὰ8 

πεύθη ἡ πληγὴ τοῦ.θανάτου.αὐτοῦ. 19 καὶ ποιεῖ σημεῖα 
Ἡθα]εᾶ ᾖ3πθ ποιπᾶά ΟΕ 105 ἀθαῖΒ. Ἆπά 1δ ποσα 3μραβ 

µεγάλα, "να καὶ πῦρ ἍἨποιῇ'  Χκαταβαίνειν 'ἐκ τοῦ οὐ- 
αρτθαῦ,  ἰπαῦ επεαπ Ἀτο Ἱῦ αΠοι]ά σΛα5θ᾽ {ο σοπιθ ἄοπαπ οπῦ οξ ἴπθ Ίθι- 

ρανοῦ' εἰς τὴν γῆν ἔνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14 καὶ πλανᾷ 
τεα το ἴθ θατῖι ΊΌοξοτο Τ1ΘΗ. Ἅπά ὲ ταϊδ]εδάς 

τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, διὰ τὰ σημεῖα ἃ 
1πο5ο πιο ἀνγο]] Ἠ οι Ἅᾖπθ ΘΑΓΙΗ, ὮΥ ΙΘΑΞΟΠ ο ἴπο αἶσπς πΠὶοὮἃ 

Άτεσ- 
ο βλασφημίας ΙΤΤΙΑΝΓ. 

ε-.. καὶ ἐδόθη... νικῆσαι αὐτούς],. ποιῆσαι πόλεμον ΊΤιΑΛ, ἡϐΕ -Γ.καὶ 
α αὐτὸν ΑΙΤΤΙΑΤΓ. ὶ οὗ (γεαᾷ [8νοτγοπθ] οἳ πποπι Ἠ98 
Χ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἠ]β ΏβΤΩε Η/ΤΤΓΑ; τὸ ὄνομα ἴλπθ ηβπιε αὖΓ. 

τι -|- τοῦ (γεαᾶ νν]ῖοὮ νγοβ δ]αῖτ) αωττταν. Ἀ -- εἰς [18] 

3 -ἕ- πόλεμον ΊΤοΧ (γεαᾷ ποιῆ. ὕο πηδ]ςε) Ε. 
υ --- [καὶ] απᾶ τ.. 

ΤΤτΑ. 

αἰχμαλωσίαν (}εαᾶ εἰς 01) ττ. Ρ --- συνάγει ΏΤΊτΑΥΓ. 4 µαχαίρῃ 
ες ἀποκταίνει ἸςΙ151,; ἀποκτανθηναί ἳο ο Ιε1]]εᾶ Α. . -- δεῖ ΔΑ. τεν αυτῇ 

ν προσκυνήσονσιν ἴπ6υ 5Πα]] ἆο Ἡοπαβρθ ΤΤΤτΑ. π καὶ πῦρ ἵνα 
χ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν (καταβῇ ; καταβαίνη Ειοι]ά οοπ1θ ο) αΙΙΙΑΤΙ 



ΧΠΙ, ΧΙΥ. ΕΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 
ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θΗριου, λέγων τοῖς 

{ἄτνας βΊτοα ᾖ{οῖῦ ο νοῖς ἍἨσίοο Ἅᾖἵπο ἍἨἈεὰδ, ΒΑΥΙΗΡ {ο ἔλοδο ΜΊιο 

κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς, ποιῆσαι "εἰκόνα" τῷ θηρίφ "ὸ" 
ἀνγο]] οἱ πο οαξί], Το Μ1ιΚο {3 πιαρθ Το Τπθ Ῥουβῖ, ΥΜΙΟΝ 

ἔχει τὴν πληγὴν τῆς ὑμαχαίρας" καὶ ἔζ 16 καὶ ἐδόθ ἔχει ΤΙΝ πληγην της μµαχαιρας και ε.1)σεν. και ἐἓ η 

Ἐμ5δ ἴπο που ο τηθ 5πγοτὰ, Ἀπά Μπο. Αιιά 15 πι» ςσινοῃ. 

εαὐτῷ' ἠδοῦναι πνεῦμαϊ τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λα- 
το ἵσ το ρῖτο Ῥνθαία ο ὔθ ἵμμιρο οξ τε ἈῬομςσο, ἵὕλινΤα]5ο "δμοι]ά 

- , Ἡ ΄ ν . 
λήσῃ κἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ ποιήση, " Όσοι ἂν' μὴ 
»οµοιις 1τ]ιο Ιππωδθ οἱ "λοθ ὀὑυπδίῦ, Απὰ 5ΠομΙά οὐα5θ 88 Τ1ΑΗΣ 48 ποῦ 

ἘΕπροσκυνήσωσιν!' Ἀτὴν εἰκόνα" τοῦ θηρίου ἵνα! ἀποκτανθῶσιν. 
πιγου]ὰ ἆο Ιοπιασοῖο ἍᾖΤμο μισο ΟΕ ἱ]ο Ῥομου ἍτὉμαῦ ἴ]ιεγ 5]οι]ά ου κἰιιεὰ. 

16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ 
Ἁιιά ἰτ σα ὰσο5 α1!, 1πθ πι Ώπὰ ἍᾖΤἴμο μτεαῖ, πι 

τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ 
τπο τ]ςἩ. Ἀπὰ  ἴπο Ῥους, αμἁ  Τπθ 4χθθ αλλά 

τυὺς δούλους, ἵνα Ἰδώσῃ! αὐτοῖς χάραγµα ἐπὶ τῆς χειρὸς 
τπο Ῥοπάπεπ, ἵλαῦ 16 απομ]ά ρἱτο (επι ὃ πιιιγ]ς ος "παπά 

» .1 κ -- . » ΄ - Γ 

αὐτῶν τῆς δεξιᾶς, ἣ ἐπὶ τῶν µετώπων! αὐτῶν, 17 "καὶ" ἵνα 
}εοῖχ Ἀγιρλτ, ος οἩἳ Ἀεονεμέαάς ᾖήΠείσ; Ἀπά ἵπαυ 

µή-τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι, εἰμὴ ὁ ἔχων τὸ 
1ο οπό ποια ϱυ αὐ]ο το ΡΙΙΥ ος το 5611, εχοερῦ Ἰθ Πο 115 ᾖΤ]μθ 

χάραγµα "Ἡ' οτὸ ὄνομαὶ τοῦ θήριου, ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ 
μιατ]ς ος τἴμθ ημας οξ τμθ ὑνμδὶ, οὗ Τἴπθ λμλ1)θ6ς 

μα ον -- ΄ - ας .. « : κ « ” ] Δ ἩΠ 

οόματος αὐτοῦ. 1ὸ ᾿Ωωξε ἡ σοφια ἐστιν. ὁ ἔχων Στὸν 
Ἐλυναθ παρὰ τς, Ἠειγο Ἀννις (ο 11.  Ἡο πμο μαδ 

- , . η ν Δ ρ α 4 

Δοῦν, ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν του θηριου' ἀριθμὺς.γὰρ 
απάετντιπά αρ 1ου μα οουπῦ τμ Ἡιμαυυς οἔτιο ὑομσῦ: τος πμ)ος 

ἀνθρώπου ἐστιν, καὶ ὁ.ἀριθμὸς. αὐτοῦ ἃ "χξές’.! 
Ἀ παιααι 8 1τ{δς απά 1τὸ πιο Π15] Ἅυσ6, 

14 Καὶ 5εἶδον," καὶ ἰδού, -' ἀρνίον Ἱἑστηκὺς! ἐπὶ τὸ ὄρος 
Ανά  ΊΤραιν, αμά υεμο]ά, [16] 1νμιὺ ῖαμάιΗς ἃρον πουν ς 

Σιών, καὶ µετ αὐτοῦ ἑκατὸν πτεσσαράκοντα τέσσαρες! 
ΒΙΟ, ἀπ Νιλ πα 8 λυιιάτθά [απ] 3οτῖγ ᾷοατ 

Χιλιάδες, ἔχουσαὶ τὸ ὄνομα Χ τοῦ.πατρὸς.αὐτοῦ γεγραμμένον 
μοδα, ΜΑΤΙ ᾖἵἴπθ λἈμθ ΟΕ ΠΒ Εα1Πθς Ττιίτεη. 

ἐπὶ .τῶν.μετώπων αὐτῶν. 3 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐ- 
ου. τοῖς Σοχομθαᾶς. Απά ΙΠεατά Αα τοίοο ουΏ οἱ ἴΠθ ἍΊεα- 

ρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς 
τεη 35 α ποἰσθ ΟΕ “ΠΛΙΟ5 ἍΠΙΑΠΥ, Απᾶ 386 Αποΐο οἳ “"παπάςς 

µεγάλης' καὶ Σφωνὴν Ί]κουσα! ""κιθαρῳδῶν κιθαριζόντων ἐν 
αρτεαῖ : Αιά κα τοίσοθ Ι Ὠοαγὰ ΟΕ ἨΔΕΡΟΓΘ Παγρίτπρ η 

ταῖς.κιθάραις.αὐτῶν. Ὁ καὶ ἄδουσιν "ώς! φδὴν καινὴν ἐνώ- 
τΠεΙΓ 81ρ5, Απά ΤΠεΥΒΙΠΡ ϐ α”8δΟΙΡ Που Ῥε- 

πιον τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζώων καὶ 
40ἵ6 Τπθ Ἅ1Τπχοπθ, απἀ ὮῬεβοτθ τε ᾷοις Πγίπρ οτθβῖχθ αι 

τῶν πρεσβυτέρων᾽ καὶ οὐδεὶς ὃ3ἠδύνατοϊ μαθεῖν τὴν ᾠφδῆν, 
τ1θ εἰάεχ». Απά Ὦτηο Ο0ΠΘ ΝΑΣ 4019 το ΊθατΏ Ἅᾖ11θ ρουμ 
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119 Ἡπᾶ Ῥοπος ἴο ἆἃα 
ἵπ τἣο οἰραῖι οἱ ἴμθ 
Ρ6υ5ί; ΒαγΊΏΡ ἴο ἴπεπα 
ἴπας ἀνειὶι οἳ ἴ]θ 
ειττἩ, ΌὈαῦ Ελ 
βποι]ά 111 ΔΏ ἵππαρθ 
το ἴποθ ῬεΒνί, Ἡ ιο 
Ἰαά ἴμο πουπᾶ ὉΥγ 8 
Βποχᾶ, απἀ ἀιά πο. 
15 Απά Ἡο Ἠθά ῬΡοπες 
ἵο µίνο Ιΐο ιηῖο τθ 
1Ώ]ββο ο ἴ]μο Ὀσασί, 
τλαῦ ἴπθ ΙΠ]βΡο οἳ ἴπθ 
Ῥοαςῦ οπομιὰἀ Όοια 
βροα]ς, αλά οπµ88 {λαί 
Δ8 ΙΙΛΏΥ 8» ποιά ποῦ 
ψ/ΟΓΘΙΗΙΡ Τ19 Ίπιαρε ος 
τμο Ὀσαςῦ 5πομὶά ὂεθ 
Κιεὰ. 1ὸ Αμά µεσπαβ- 
εἴλι αἲ1, θοίὮ 81.11 παπά 
Ετοιις, Τί απά Ῥους, 
Ίχος απὰ Ῥομὰ, ο το- 
οιἶτθ α Όιαχσ]ς 1Π τλμοῖς 
τίςατ πμπς, ος τη Γπεὶσ 
χονυ]οιάς Σ 17 πιά 
Όμαξ πο τπµα παὶρυῦ 
Όιγ ος 5611, Βανο Ἰθ 
τΏδῦ μιά τηθ πιατ]ς, ΟΓ΄ 
τπό ΠιιΠαθ οἳ ἴἨε ΡεβΣΕ, 
ος Όἱιο Ώιπιυετ οἳ Ἠῖ8 
ὨΔΙΙθΘ, 18 Ἠοτο ἶς ΙΥίδ- 
ἆοηι,. Τθῦ Ἀ πας 
Ἠατὰ  υιπζθνδτι πάς 
σουμῦ ἰμε πιανει οξ 
της νοςτ: Γος 1τ 15 Τ118 
πμμαυες οἳ ἃ ΏΙαΗ5 
πμ 15 απαΝες 1ἴδ δις 
ἨῬμμαιεὰ  ᾖΤτνεθεουτθ 
αιιά 5ις. 

ΧΙΥ. Απάᾶ 1 ]οοκεᾶ, 
Απά, ]ο, Α ΤΏαπιῦ βτοοὰ 
οη Τπθ πιουιπῦ 8ἱοµ, 
Άπάὰ ντα Ἠἶπι απ Ἠμ- 
ἀτεά άοτιγ απά ους 
{Ππουβαπὰ, Ἠατίηρ 118 
Ἐωτὴογ”5 Ώβπας ΙΥΥΙΤΤΕΠ 
1π τΤλμεῖς Σοτθμοαάς. 
2 Αι 1 Ἡθητά αὶ τοῖςοο 
{τοπι ἨθΒΥΕΠ, πῦ Τθ 
ποῖσθ ΟΕ Ώ]άΠΥ τες», 
ΆΑπά 88 ἴηο τοίσροξ 
ρτενί πυπάςν: υπ 1 
Ἠειιτὰ πο πτοῖσθ οξ 
ἨαγρετΒ Ὠατρίπρ ΝΑ 
1πεις Ἠβτρ: ὁ αμ 
ΤΗΥ 5ης 85 15 1νειθ 
Ά ΠΘΙ/ 5ΒΟΩΡ Ὀνείέοτο τ1ιθ 
1Ἠνοπθ, βιιἁ Ὀθέοτε Τ19 
ᾷουχτ Ῥεβεῖ», απά Τπθ 
εἰάςτΒ: βπάἀ πο Ἰπαι. 
σομἱὰ ἱεατπ Πας 8ου 
Όαῦ πο Ἠμπάτεά απιά 

: εἰκόναν 1. 5 ὃς π/Ἡο ΤΤΤΤΑΥΓ. ὃ µαχαίρης ΙΤΊΤΑ. 
ἆ πγεῦμα δοῦναι νν. 9 -- ἵνα ἴ]ιοὶ Ετι[Α]πν. 1 εὰν 1 ΤΤτΑ. 
Ἠοπιαροπ. Ἅἡ τῇ εἰκόνι αττινν. Ἅᾖ --- ἵνα (οῖέ λαῦ ΓΠΕΥ) Ιτττανγ. 
Ρινο αΤτΑΥΥ. 1 τὸ µέτωπον {υτελοιιὰ αΙ.ΤΙΣΑΝΓ. απ καὶ ΙΠ[Α]. 
ο τοῦ ὀνόµατος ΟΕ ἴΏθ 8ΠηΘ 1. "Ε--- τὸν αΙΠΊΤΑΥ. ἍἊ -- ἐστὶν 15 1ς. 
ἕξ δἱχ Ὀυπάτεὰ [απα] 5ἰπῖγ-θία νΑ. 5 ἴδον Τ. 
Ἡ τεσσαρακοντατέσσαρες ΕΑΥ , τεσσεράκοντα τέσσαρες Ι11νΑ. 
(γέαα 115 ιδ Ώιο ἀπά τς παπιε) αι τιΑΥ’. 
[πας] αμΙΊτΑΜΓ, 18 -Ε ὡς 48 αἱ ΤΊΤΑΥΤ. 0 ---ὡς α1/ΤτΑ]. 

ἓ -- τὸ ἴπθ ατΊτΑαὙγ. 

9 αὐτῇ (ἐ]ναί {9, ἔ]ιο ἔπιασε) 1. 
Ε προσκυνήσουσιν 8Ώαἱ 4ο 

ὶ δῶσιν ὑμεγ 5μουμιά 
ἃ--ἡ ΟΙΗΤΙΑΝ. 

ς ἐξακόσιοι ἑξήκοντα 
Υ ἑστὸς 11 Τι Απν. 

; ᾱ -- αύτου καὶ τὸ ὄνομα 
Υ η φωνη ἣν ὔκουσα ἴλε νοισε ασ {1 εμι 

υ. εδύνατο Η1τ.Α. 



65ο 
Εοτισ απᾶ Εοὰς {]οι- 
Φ81ά, ἹΠίοἃ Ἰ/θτο 1θ- 
ἀεεπιοὰ ἔτοπα ἴπο θητίἡ. 
4 Τποςο ατο {που νΥπίσ]ι 
ννετθ ποῦ 4θβἱοᾶ πα 
Ψ/ΟΠΙΘΗΩ/; ΟΥ ἴΠθΥ ΑΘ 
γἰτμἰῇς, ΤἩοβθ χε ΓἸθΥ 
ν/π]οἩ Εο]1οΥ πε] πιῦ 
Ψ/ΠΙΤΗΘΓΒΟΘΤΟΣ Ἡθ βο- 
εἴπ. ΤΠυβθΘ Ίεχθ Τθ- 
ἀθεπιοᾷ ἔτοπι ΑΠΙΟΏΡ 
Σ16Π, ὑεῖπρ ἴπε Ετεῦ- 
ἀταϊτβ Ἱιηζο ἄοά απἁ 
Ἔο Τ1θ Τις. ὅ Απᾶ 
4 εποῖς πιουία παῬ 
Ξουιμὰ πο ριαΐ]ε : Μος 
ΤΠεΥ ατο πύποας Ενα]ό 
Ῥοΐξοχθ ἴπθ ἴπχοπο οἱ 
.οα, 

6 Απάᾶ ΤεβπαποίἩος 
Απρο] Βγ 1π ἴπο παἰἀεί 
οξ Ἠθανοπ, Πατίπρ {Ἠ9. 
ετοτ]αβίιπρ Ροβρο] ἴο 
ΌσθβοὮ πηπ{ο ὕΠοιη ἐπαῦ 
ἀπει] οπ {πθεατίχ, απά 
Το 6ΥΘΓΥ Πμ/ΙΟΠ, απᾶ 
Ιπάτθᾶ, απᾶ ἔοπβαθι 
Ώπὰᾶ Ῥεορ]θ, 7 ΒΑΥΙΠΡ 
πηϊἩ Αα ,Ἰομᾶ τνοίσθ, 
Έθαης ἄοᾶ, απᾶ Τίτο 
Ίοχγ ἴο Ἠ]πη : Σοχ ἴμθ 
σοι οἳ Πίς ἠάᾶρπιθαῦ: 
18 60Π46 : Απάὰ ἩοτεΒΏὶρ 
Ἠϊπα ἴπαί΄ ἠιαᾶθ Ἠθι- 
επ, απᾶ θατίῃ, "απά 
16 888, απά ἴπο Σουπ- 
{αΐην ΟΕ 8 Γ9ΓΒ. 

ϐ Απᾶ επετο Ξο]]οπγοά 
ΑΠΟΙΜΘΣ βΠβε], βαγίΏΕ, 
Ῥπογ]οηυ ἶ9 Ἓρ]ιοτ, 18 
28116, {λαῦ τοῦ ο. 
Ῥοσβαξθ 8Ώθ παπάς αἱ]. 
πιαΏΙοης ἀγίη]ς οἳ ἴ]ο 
πιἰηθ ο8 ἰπε συτβῖλ οξ 
Ἡος Εοχπ]οβ[]οἩ, 

9 Α πᾶ ἴπε (Π]γά Ἀπρε]. 
{ο]]ογγεὰ ἵποτα, ϱαγΊπα 
στη α ]οαά τοῖσο, ΤΕ 
Α)Υ πια ποτδΗίρ ἴπθ 
Ῥεμεῦ απἁ Ἠΐ5 Ίπαρο, 
Βιιὰ τεοθίτθ ᾖὲφ τα ζ]ς 
1η 18 Εοτε]λθιᾶ, ος 1π 
Ἠ1β μαμᾶ, 10 ἴπο Β8πΠ1θ 
βΏ]] ἀτ]η]ς ος έπο νγίπθ 
οἱ ἴπο πταῖἩ οἳ αοἀ, 
πνΏῖοὴ 15 Ῥουτεά οιῦ 
πηἰποα6 παϊχύμτο 1πίο 
:μθ οἳρ οἱ Ἠΐ5 Ιπὰὶρ- 
ΙιΑΡΙΟΏ ; απᾶ Ἡο βΏα]] 
Το τοτηιθηποὰ ν/ΙτἩ τα 
Αα μᾶ ὈχΙπηβίοπο 1Π ἴπθ 
Ῥιθεοησθ οἱ {1ο 1οἱιγ 
α1μµε]», αμ 1 119 Ρχο- 
86ηΏο6 οἱ «ο Παπιὺ: 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. ΧΙΥ. 

εἰ μὴ αἱ ἑκατὺν ετεσσαράκοντα τέὲσσαρες!. χιλιάδες, οἱ 
θχεορύ ἴπο Ἠυπάχθά [απᾶ] Σοτίγ ᾷους ἀποισδαμά, πἩο 

ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 4 οὗτοί εἶσν οἳ μετὰ 
Ἀαπθ Ὄθθα Ῥηχολαβθά Έτοτα πο θασί». Ἴμθεο Ἅαἴθ λος πο ντα 

γυναικῶν οὐκ.ἐμολύνθησαν' παρθἐνοι-γάρ εἰσιν' οὗτοί 3είσινϊ 
πΤΟΠΙΕΠ. Ἀ/θτθ πο ἀθθ]οᾶ, 10χ το. ος Άχ6: ΤἴἨςβθ 318 

οἱ ἀκολουθοῦντές "τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν «ὑπάγφ.ὶ οὗτοι 
ἆλοσ πἩο 3ο]]οπ 1πθ ΆπαὮ ΤἨΘΓΘΒΟΘΤΟΣ Τε ο Ρο, ὮΊΠπεβθ 

ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ τῷ ο. καὶ 
Ἡ/θΓθ στο ο) Στοπα πε ΊηθΏ [85] ΕχκιΕτυῖτς. {ο ἀοἆ απᾶ 

ᾧ ἀρνίφ. ὅ καὶ ἐν τῷ-στόματι.αὐτῶν οὐχ.εὑρέθη ᾿δόλος"" 
ν ΒΤΩΡ : απᾶ Ἰπ τλμαῖχ παουῖ]ι /α8 ποί Ξοαπᾶ ρυῖ]θι 

ἅμωμοι ΕγάρΙ΄ εἰσιν Ἀἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ.! 
2ος Ώ]απαθ]θβΒ ΤΠΘΥ Αθ ΤΘΕΟΙΘ τε ΤΏτοπθ ο ἀοἀ, 

ϐ Καὶ εἶδον Ἰάλλον' ἄγγελον ἱπετώμενονὶ ἐν µεσου- 
Απά Ι ραπ Αποΐᾖος βηΏΡε] Αγιπε 1π πα]ᾶ- 

ανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαιξ 
ΘαΤεπ, Ἠανῖηρ [πο] το ἁμλάίπρε ως ος 90 ΔΩΠΟΙΠΟΘ [το] 

τοὺς Ἰκατοικοῦντας:! ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ Ἡ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν 
3Ἠο9Βθ πο ἀπο]] οἩ ἴλθ ΘΗΣΤΗ, Απά εΤετ7 Ππαῦίοα απἀ ττὶρθ 

καὶ Ὑγλῶσσαν καὶ λαόν, Ἰ Ἀλέγονταὶ 9έν' φωνῷ μεγάλη, 
ππά Τοπραθ Ἀπάᾶ µῥῬεορ]θ, βαγΊηαρ πι α γοῖου  ᾖἰοιὰ 

Φοβήθητε τὸν θεόν, καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα 
1θατ οᾶ, αμὰ ρῖτο ἴο πι ΕΊΟΧΥ, Ῥεούαμε 1 ουπιο ἴπθ ους 

τῆς.κρίσεως.αὐτοῦ': καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν 

ο Πἱ8 ]ιάρπαρηί; 5 οπᾶ 4ο Ποπιβρβοίο ἍἨϊπι γ/πο τηαᾶθ 19 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ Ρ θάλασσαν καὶ πηγὰς ὑδάτων. 
Ἀθμνοα απᾶ {πο θατίἩ απᾶ 898, Άπά Ξουπ[μΙη» ΟΕ Υ/ΦΙΟΣΒ. 

8 Καὶ ἄλλος 1ἄγγελος' ἠκολούθησεν, λέγων, Ἔπεσεν "έπε- 
Απᾶ αποίμες Άηρθὶι ᾷο]Ἡοπεά, βΑύΐηρ, 15 111193, ος 

σενὶ "Βαβυλὼν' ἡ πόλις" ἡ µεγάλη: Ὅότι' ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ 
19116: ἨΒαργίοι 3οἱν 11ο "ρτεαί, Ὀνομποθ οἱ ἴΠθ ἍὙπο οξ 19 

θυμοῦ τῆς. πορνείας.αὐτῆς πεπότικε’ πάντα " ἔθνη. 
ᾷαχγ οἱ Που {οχγπίσοβΏΙοη Ε81θ Ἠβς ρίνεη "0ο “ἀτίπ]κ 1α]] ΑπΑΠΙΟΝΒ. 

9 Καὶ Σ Σπριτος ἄγγελος! ἠκολούθησεν αὐτοῖς, λέγων. ἐν 
Απᾶ 8 Ὀπ]τὰ ΆηΏμε] 2ο]]οπθὰ Έμθτα, δαγίπρ, πα 

φωνῷ μεγάλφ;' Ἐι τις "τὸ θηρίον. προσκυνεῖ καὶ τὴν 
α “ποίος οιᾶ, 1 8Π7οπΠΘ “1µ9 ΄ 5ρεββῦ 1άδεςποπιαβρθ "ο απᾶ 

εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγµα ἐπὶ τοῦ .µετώπου.αὐτοῦ, 
οι 11{Α, Ἀαπὰ τοοθίτθς 8 Ὠλαχ]ς ος 1» Εογθπεβὰ 

ἢ ἐπὶ τὴν. χεῖρα.αὐτοῦ, 10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου 
ος προῦ Ἠ15 Παπὰ, 81ο Ἅθ ΒΏα]] ἀτίπ]ς οἱ ἵπθ ἍἩἨπίπθ 

τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ, τοῦ κεκερασµένου ἀκράτου ἐν τῷ 
οἑτπο ἍΣΙχγ οἳ ἀοἀ «Ἡλῖοα 18 πι]χρὰ απάλαεεᾶ Ἰπ ᾿1ηθ9 

ποτήρι τῆς.ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσετὰι ἔν πυρὶ καὶ 
ΟΕ ΠΙ8 ἡταῦἩ, Ἀηπά ἍὮθ 811 Ὀο Τοχπαεμιθᾶ ἵπ ἍΆΒτο απά 

θείῳ. ἐνώπιον «τῶν! αγίων ἀγγέλων,ὶ καὶ ἐνώπιον τοῦ 
Ὀχϊπιρίοπθ,  Ὦθέοτθ 1μθ Ἠοιγ Ἀ1ΡθΘΙ5, απᾶά  ὮὈῬείοτὸ τλθ 

«τεσσαρακοντατέσσαρες ΕΟΝ; τεσσεράκοντα τέσσαρες ΙΤΤίΑ. 
ε ὑπάγει Ὦε ΡΟ8Β 1ΤιΑ. 

Ν.. ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ αΙΠΤΤΙΑΥΓ. 
 -- ἐπὶ ἀΙΟ 11 ΤτΑΤΓ. 

11ΤίΑ. 

ΕΕΤΤΤΑΤΓ., 

ἄγγελος α 8εουμᾶ 4Ώρεὶ ΗΤΑΝ: ἄγ. 
πόλις αΙΤΊτΑΥ. 
11ΤτΑΤΓ. 

τὸ θηρίον ΟΙ ΤΊΤΑΥ. 
α -- ἄλλος ΑΠΟΙΙΘΙ ΑΙΤΤτΑΥΓ. 

ἀ-.. εἶσιν (Τεαὰ [αγε]) 
Εξ --- γάρ {ου ΤΑ. 

υ πετόµενον ΑΙ/ΤΊΡΑΥΓ. 

{ψεῦδος {αἱδε]οσὰ αΙ/ΤΊτΑΥΓ. 
1 [ἄλλον] Α. 

| καθηµένους 8ιῦ 6ΙΤΤΓΑΤΓ. πι -- ἐπὶ ΠΠΙΟ ΘΙΤΊτΑΥΝ. Ἀ λέγων 
9 --- ἐν (εαά φωνῇ ΝΙΙ]ι ἃ γοἱσθ) 1, Ρ -ἵ- την Όλο ατνν. 4 δευτερος 

δεύ. τ. τέπεσεν] Α. . Βαβουλὼν ΕΣ. πε -- 
τὴ πο]οι (Υεαᾶ πεπ. Ώαξ Βινεη ἴο ατιπ]ς) ΣΤΤΤΑΥΥ. π -- τὰ ἴἩθ 

ν ἄγγελος τρίτος ΟΗΤΊΓΑΥΓ. Σπροσκυνε” 
5 ἀγγέλων ἁγίων 111τ --- ἁγίων Α. .-- τῶν 1115. 



ΧΙΥ. ΕΡΒΥΕΙΤΑΤΙΟΝ. 651 
ο Π, η - ον ση 1] απᾶ ἰπο πιοκο οί ἀρνιου" 11 καὶ ὁ καπνὺς τοῦ.βασανισμοῦ.αὐτῶν ἀναβαίνει ώς τόμκώηη 
1Απιὺ. Απάᾶ ἰπθ ἍΑπιοκθ οἳ ὑποι} ἑοχναυαῦ Ροε» υρ : εἵλ Ἡῤ, {ος 97ος αμᾶ 
΄ .». ΄ Λ ” 9 ΄ « ΄ ν : 

εἰς αἰῶνας αἰώρων'' καὶ οὐκ.ἔχουσιν ἀνάπαυσιν μέρας και ο πο μαμα 
νο ΒΡΘΕΒ Οἱ 8ΡΕ5, απᾶ ἍΌπαγ μὰνὸ 1ο χοδρὶῖθ ἀπ ΄ απᾶ πμο ψ/οχ»Βρ πο υθιςδῦ 

Ν - 9 υ Λ » ΄ ΄΄ -” ) . . 

νυκτὸς οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηριον καὶ τὴν-εἰκόνα.αὐτοῦ, καὶ πα ο Ίπιλρο, τος 
Ἡὶρ]ηυ ἩἩο ἆἀο ποπιβρο {ο 1ο Ῥεβρῦ απᾶ 118 αιμα απᾶ {λθ 1παχ]ς οξ Ἠί5 Ώα1Πθ. 
” Ν αλ ος ” -- ο ο Π εἴ τιὸ λαμβάνει τὺ χάραγµα τοῦ.ὀνόματος.αὐτοῦ. Ἱ 4 1 οσο τα Μια ραιήοπον 
1 Δηωπϱ σοοθίτοι ῶλο Αλ α΄ ο αν πδαο: ἤ που . 3ἨΘ6Υ ἍᾖἸλαῦ Κορ ἴλθ 
ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν' ἑώδε' οἱ τηροῦντες τὰς ἕν- οοππιαιάπιοια ος 
3ειά Ιχὰμοθ “ΟΕ 51ΗἩ9 δραίηὺς «8, Ἠοχθ {Πού Ἡ]ο  ἆΚθθρ ἲμθ οοπιπιβπιᾶ- εν. ἴμο {απ ο 

τολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πιστιν ᾿Ιησοῦ. 
118ΛΙ5 οξἑ ἀοά απὰ 1μθ. {Σαῑιπ οἳ ἆθδυ». 

19 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λεγούσης "μοι! οαὲ Απά τ αα 
Ἀπᾶ 1 θαχᾶ α γοὶσθ οαῖ οἱ 1πθ Ἡθατοηῦ, ΒΑγΊΠΡ ἴοπαθ,ς αρ Ππβο τας, γτίτ, 

Τράψον, Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν  κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἈῬιετεοὰ ατα [πο ἀελᾶ 
ο» Ῥ]θειθά ιο ἆθβᾶ Ίο Ίπ [16] ]ιοτά ἀἱο ο ο ο τιζο, 88568 Θ 88. Ὢππο 1Π ϱ] Το 8 ποπ πε σος 

κἀπάρτι.ὶ Ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα Ῥάναπαύσωνται! ἐκ δαῖο τ]ιο Βρίίς, ἔλα 
4 πα ΤΠΕ ἨΙΑΥ τθβί ἆχοπι τοι ἩθμοβξοχίἩ, Ύθα, ΡΑὶΌπ ἴμο δΒρίκέ, ἴμαῦ Ώου πιαστεί τοπ ϱηρ Ἰωβουσθ; αχᾶ 

- , υ - Μι 1 η ” ) 1 » πν . ” - β 

τῶν.κόπων.αὐτῶν' τὰ Ιδὲῖ ἔργα αὐτῶν ἀκυλουθεῖ µετ’ αὐτῶν. ἸΊμεῖς γοσκΑ ο Ξοἴ]ουγ 
Πο Ίβουσδ; 3 Άπια Ἄπγοχκα ΙἰΠοῖχ Σο]]1ου ψιῖα «Ίπεπα, ἔλεσι. 

14 Καὶ Κεῖδον,ὶ καὶ ἰδού, νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ την νεφέλην 1 Απᾶ  Ἰοοκοᾶ, . ἕ 
Απά 18απἩ, απά Ὀθπο]ᾶ, ϱ "ο]οιά λγγμΙΐθ, απᾶ προπ ἴηἩθ οἰοιά ο αν ομως 

1 ο α π πι ιὼὶ ἆ ή ἔ ἐπὶ Ἀτῆῃςα οἰοιὰ οπὲ επ 1κθ καθήµενος Όμοιος υἱφ' ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ "τῆς Ὃ ος 
{οπε] 5ἰήπρ κο  Ἅᾖ{[1πθ] οι οἳ ΏΙΔΗ, ἸανΙπρ οἩη Ἠαψίηρ οπ Ἠΐς Ἠθπά ς 

- -” ’ -” 9 ) -- Ν η - ’ Β 

κεφαλῆς! αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν, καὶ ἐν τῇ-χειρὶ αὐτοῦ δρέ- Εοἰάο οχοἵνη, απ ἵπ 
Ἀμελά 118 8 ΟΤΟΝΠ. Ἐ τα Ἀπᾶ ή Ἠἱ5 Παπά τν πρ πια μες 

πανον ὀξύ. 15 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν' ἐκ τοῦ ναοῦ, Ἀπβο οµπαθ οί οἱ 119 
ροκ] Ἅ1ΡβΊΙΑΤΡ, Ἅπᾶ αποϊΒες ΑΠρθι  οἈππθοιῦ οἳ {ο ἵθπιρίο, ἵρπιρ]ο, οσσἑηᾳ Μα α 

ἃ ν β τν ῃ ο Β τον Ψ Ἰοιά νοίοῬ {ο Ηΐπι τπαί 
κράζων ἐν "μεγάλφ’ φωνῷ' τῷ καθηµένῳ ἐπὶ τῆς εφέλης, δα; οἱ πο ο]οιᾶ, 
γης ΥΠ  ἍἸοιά ποίοθ [ο πίπι Ἅµαἰάηπρ οἱ ἴπθ οἷοαᾶ, Τησαςι ἵπ {λγ Εβἶοκ]6, 

, οι , , 9 ΩΩ, μὴ τ ρ Ρ Ἱ « ἈΑΠάΤΕΑΡ: 2οσ {με ι1μ1θ 
α]έμψον τὺ.δρἐέπανόν.σου,.Καὶ θέρισον, ὅτι ᾖλθέν Ὁσοι" ἡ ν οοΏο Ἔοσ ἴμοο ἳο 

Βρπα ΤἈγ βἶο]]θ Ἀπᾶ  ΊΘΑΡ; Όθοβιβθ 1βσοπιθ {9ύπθῬ 1μθ 1θ6ΔΡ/ ΣΟΣ {πο Ἠατνοςί 
- - ; η) β , ε ῃ Μι 6 Καὶ οἳ πο θατῖΏ 19 τίρο, 
ὥρα Ἀτοῦ' θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆν. 16 Καὶ 16 Απά Ἡρ υλαί δαν 
λους ἲοτθαρ, Ὦθεοβιςθ 15 χο πρ ἸἨατνεδί ο ἴπο εατίῃ. Ἅπα .. ἴπε ια νεος 

Π ν η / μ μ 3 - 18 816 λ.ἳ Θ Η ἔβαλεν ὁ καθήµενος ἐπὶ ττὴν νεφέλην' τὸ.δρέπανον.αὐτοῦ ωμᾶ Όιο θαχν πα 
δρυῖ {ογίμ πο ἍἈυ πρ ρου “ἴμθ Σδο]οιᾶ Ὠ]8 βἱο]]θ χεβρθᾶ, 

9 Αν) ὰ Ν ΄ 5 ” 

ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ. 
ΏἩρομ τηΏθ εαοῦἩ, απᾶ παβ τεβρθὰ {πο θὐτίῃ., 

υ ” ” το» .] - ανά θω 3 νὰ 

17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἓν τῷ αν Ἡ νωή 
᾿ ο Βλοϊ]ος : αρα. : .. ουῦ ος νω ὕεπιρ]θ πια» Π15] {πι .. Εο] ολιπο οως οἳ Ίλ 

οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 18 καὶ ἄλλος ἄγ- ἵεπωρίο π]οα 19 ἴπ 
ἨΦΑΥΘΗ, "Πατίηρ39Ιπο 9 ϱ εὶοκ]ο 1βΜΑτῥ. Άπια αποϊμεςτ Απ- ον ο ρησοος 

γελος 2ἐξῆλθεν! ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ' ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ 18 Απᾶὰ απούλος απβοὶ 
Ρει Όμωθ Ἅοιῦ οἳ ἴμθ Α]ίας, Ἠανίηπρ αμυΠοσῖψ οτος 98ηιθ οαῦ ΣΓοπα ἴλε α]- 

: ος Β α β κος ΐ ; τας, π ΠΊοἩ Ἠαά Ῥοπ/ες 
πυρος, και εφώνήσεν Ἱκραυγῇ" μεγάλη τῷ ἐΕχογτι Το δρέπανον ονὲχ Ἀτθς. Απᾶ οτ]εᾷ 

Ἅτε, Ἀαπᾶ Ἠθοπ]]θά - πα “οσΥ ᾖοιά ᾖἴο Ηίπι Ἠμνίπρ 3ΡΙοκ]ο ΙΕ α ]ουᾶοσσ {ο Ἠϊπα 
. σον) , , ν ͵ . ον ἃ ; Ὅλδί ]λαά {πε βπατρ 

τὸ ὀξύ, λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ, καὶ τρύγή- 5ιοκ]6, ΒΑΥΙΕ, ΤἈχαςί 
ἀ 1119 3ΑΠατΡ, ΒΑΥΊΠΡ, Βθπι ντ βἱοκ]θ 1ΡΠΒΥΡ, ΑΠᾶ µραΐμετ ἵπ ὍἩπν επατρ Βἰοκ]ε, 

5 , ο - ε, ῳ «  Ἀπᾶ ΡΑἴΠΕΣ ἴμο ο)150εΓβ. 
σον τοὺς βότρυας Ἱ τῆς γῆς, ὅτι ἤἥκμασαν. αἱ σταφυλαὶ οἳ τμο τἶπο οἳ πο 

τπθ ῬάποθΒ ΟΕ Όλο ομῦα; Ῥθοβαβθ ατο Ε11Υ τ1ρθ Ἄρτιμοβ οβσία; Σος Ὦεχ ΡΙ8ΡεΒ 

ο εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει ΑΙ ΤΊΣΑΥΓ. ἆ -ἵ- ἡ {πε 1ΤΤΤΑΥΓ. ε-..ὧδε αΙΤΊτΑΥΓ. 
--- μοι ΑΙΤΤΙΑΥΙ. Εξ άπ᾽ ἄρτι ΟΓΑ. Ἁἃ ἀναπαήσονται ἴΠεγ 5Πα]] τεβῦ ΙΤΊτΑ ; ἀναπαύσονται 

ἴπευ 5Μ91:τοδῦ τν. 1 γὰρ {ΟΥ ἩτττΑ. Χ ἴδον τ. 1 καθήµενον ὅμοιον 6ΙΤΤΙΑΥΓ. 
αμ νιον Τ. 3 την κεφαλὴν ΠΠ. ο φωνῇ µεγάλῃ αΙτΊτΑνν. Ρ ---σοι ΟΙ1ΤΓΑΥΓ. 
4 -- τοῦ ΙΙΤΤτΑΥΓ. τ τῆς νεφέλης ΙΤΤτΑ. ---ἐξηλθεν 1, ἓ -ἕ ὁ πιο (}εαᾷ έχων 
Ἠβς) ΙΑΝ, Ὁφωνῃ ΝΙυΕ ὦ Ἴνυιος πην.  Ἡ -Ε τῆς ἀμπέλου οἱ ύπθ τίηθ Έαι της ΑΥΤ 
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Άτο {α]1γ χἶρο, 19 Απᾶ 
{πο αμκοὶ ετσι 
Ἠϊ» φἴο]κ]ο 1πτο ἴπο 
ειτσί, απᾶ σι μονος 
τπο νῖηο οἳ ἐλὸ ο], 
Ἀπά οιδῦ Τέ ἴπνο εμὸ 
Ετοπῦ }λΜυΡΓΟΣΣ οξ 
τε πνναι ο οι. 
20 Απά το Ιπθρτρ-ς 
ν/νὸ ττοῦεα αννλοις 
τπο οαἱυγ, ουιὰ υἱοοιὶ 
ο ιό ου οἳ Όλυ Ἰν]ο- 

1.956, ΘΤ6Ι1 ππίο Τπο 
οἵ»6 Ὀνίά]θς, Ὁσ {πο 

βριιςο οὔ  Ὀποιδαπά 
α)ιᾷ δἰχ Πυπᾶτυα Εαχ- 
Ίου», 
ΧΝ, Απᾶ Τ εαν ”Ἡπ- 

οἵ μεν οἶσιι ἵπ Ἠσιτον, 
ρτόαῦ πι] ΜαΙΥΥΟΙ]οιας, 
δοτυη πησο]ς Ἠπνίας 
τὴν ον κς Ῥ]αραες; 
Χου {π ἴ]λθι ἵν Η]]εᾶ αρ 
ἴλπο πυχαίὰ οἱ αοᾖά. 

2 Απᾶ Τ εαν ας Τσ 
Ψ/ΘΙΘ 3 8ο οἳ ρἶπςα 
παϊησ]εὰ πσνῖλι Έτο: 
Φμά Όμοια μας Ἠαά 
Ροϊτιοπ πο τἰοῖοῦΥ οσυσ 
το Όομος, παπά οσον Ὠῖ58 
1911ρθ, ΑΙιά οτος Ἠῖ8 
αΥΚ, αμά οπες 1ἴπὸ 
 ππῦος οἳ Ἠϊ5 πάπαο, 
Βἴππά ΟΥ ἴπὸ 50 οξ 
Εἶαυ», ΠπτΊης έπθ πατρς 
οἳ ἀοά. ὃ Απὰ ἴπεγ 
81Η Ό]θ 4οἩρΡ οἱ Μο- 
Ε08 {Πο 5ειγαπ{ οί ἀοά, 
Α]ά ἵλο 5οηρ. οἳ ἴπο 
111Π10, ΒΑΥΙ1ς, ἄτεας 
πμά πιγνε]]ου» «γε 
ΌΏιΥ Ἱνοσκα, Ποτᾶ ἄοάᾶ 
Α Ιήσλυσ; Ιαδῦ αιά 
υγτιὸ «)ε ὉΏγ ΊἹναγς, 
που πρ οἳ 61105. 
Ἡ ΊΥΠο Πα] που 191 
«Ὢλορ, Ο 1ο, απᾶ 
μἱον1εγ ἴ]γ ππ]ο 2 1ος 
έ]ιοι οπ]γ ἀγί ΠοΙγ :2ος 
81 πατίοη» 5ΠΒ]λ σοπαθ 
Ἀπά ἩΠΟΓ«ΠῖΡ Όθξοχο 
πυρ; 1ος ην 1αᾶρ- 
Ἰμεηίβ 8χ06 Ὠιβάς πιαπ]- 
1950. 

6 Απᾶ αξίες ἴπαῦ Τ 
Ποοκοᾶ, απᾶ, Ὀε]λο]ᾶ, 
{Πο ἔεπιρ]εεοξ πο {η- 
Ῥογπασ]ε οἳ μεθ (εβυῖ- 
ἨΙΟΙΥ 1 Ὠθαγοη πβ 
ορεποά: 6 απᾶ {πο 5ε- 
πευ ΛΠρε]5 οἱΙηο ουῦ 
οξ {πο Τειηρ]ο, ὨντΙηρ 
πο δθτεοι Ῥ]υσασς, 
ο]οίποὰ 1Ίπ Ῥυχο αιιά 
πι αΊτο Πο, απὰ ων- 
{πρ ὑποῖς Ὀτεαθῖς ρ]τ- 
εὰ πΙίἩ πο]άει ρ]τα- 
168, 7 Απά ους οἱ {πο 

ΑΠΟΚΑΑΥΨΜΙΣ ΧΙΥ, ΧΥὶ 
αὐτῆς. 19 Καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὺ.δρέπανον.αὐτοῦ εἰς 

1μος, Αμα Ὅριιν "οτῦλ ο -μμσοὶ Μϊ8 5ιο]κ]ε το 

τὴν γῆν», καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς, καὶ ἔβαλεν 
"ο ομχ αν ὡμά  ραιεχά  τ]ιθ γιο οἱ νο ευ. ομά οισι [τλο Οαἳξ] 

εἰς τὴν ληνὺν τοῦ. θυμοῦ τοῦ θεοῦ Στὴν μµεγάλην.ὶ 30 καὶ 
ἀπ{ο Ἀπναπεριοςς “οΕ5ιπο ὕΕιΥ Ίοὲ "4οᾶ Ίτπο Ἄρτειυ ; αμα 

ἐπατήθη ἡ ληνὸς έξω" τῆς πύλεωυ, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα 
πγας ὑγόάάσα 116 πόρτας» ομι»ιᾷο Ἅᾖ{1ιΘ οἵιγ, ππᾶ "οιμαε "{οτί] "υ]ουὰ 

ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὺ 
οαῦ οἱ {ο Ἰπίπορχοςς 5 141 48 ἴμθ υ1ές οἳ ἔλε οχβ6Ε, ο ἴμθ αἰδίαμος οξ 

σταδίων ἈΧιλίων ἑξακοσίων. 
5Εατ]ουρς 1. "Εμοιιδαπά οῖχ “πυπᾶτες, 

16 Καὶ 3εἴδονὶ ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυ- 
Απά Ἰ αι αποίπες είδα λ ὑμε ἍἨοινυοα, Ετοιῦ αμᾶ που” 

µαστόν, ἀγγέλους ἑπτά, ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, 
ἀοτέα]: ΞΛΠΡΘΙΒ αβενοα, Πατ. "ρίαριιος Ίνετεπ, ἴπθ 1ο} 

ε/ ) ” ν ) « 9 - - 

ὕτι ἕν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ θεοῦ. 
Ῥθσααςε ἵπ {ποια πας οομιρ]ειοιὶ ιο Συν οἳ ἀοᾶ. 

3 Καὶ 3εἶδονὶ ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί, 
Ἆπά 1 σαι 358 α. "5ου, 1ρ]ςς Ἀλλησ]σᾷ ασ] χο, 

καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς-εἰκόνου.αὐτοῦ 
Ἀπᾶ Ὥᾖτμόθ ΟΥεΙΟΟΠΙΥ5 οἳ ο νεαδό, . απἀ οἳ ἠξ Ίπασς, 

καὶ δὲκ τοῦ.χαράγµατος.αὐτοῦ,! ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος 
πλᾶ ο 5 τπσχ]ς, οἳ ΤπῬ ΛΙΡΕΣ μη 

αὐτοῦ, ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας 
1οΕ 105, 5ΙΠάΙΠΡ αροπ ἴλο Ἄρρα. αρ]αςς, μαν{πρ 

΄ - -- υ "ο" 3 η. υ ΄ ΄ 

κιθάρας τοῦ θεοῦ. ὃ καὶ ἄδουσιν τὴν φδὴν "Μωσέως! ἆ δού- 
ῬΏαγρΣ οξ ἀοᾶ, Απάὰ τΏΘΥ 5ΙΠΕ {πθ δ6δοις οἱ οσο, νορά- 

λου τοῦ θεοῦ, καὶ τὴν φδὴν τοῦ ἀρνίου, λέγοντες, Μεγάλα καὶ 
Τη. οἱ ἄοᾶ, πλᾶ 1ἴπθ Βου, οξἔτιο ΓΠπιμῦ, Β4Υ1ΙΗΡ, Ανοπὸ αππά 

θαυμαστὰ τὰ.ἔργα.σου, κύριε ὁ θεὺς ὁ παντοκράτωρ’ ὃι- 
πγοπάετξα] [τε] Ἅᾖἴαγ νοσ]ςς, 1ιοτᾶ αοά ΑΙΩΙΡΗΤΥ/ χισηῦ- 

καιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὑδοίσου, ὁ βασιλεὺς τῶν “άγιων.Ἡ 
6ου αμά τγιθ ΜΗΥ Ἰναγ5, [μοι] ΚΙπσ οἳ 541115, 

4 τίς οὐ μὴ φοβηθῇ Ἴσε,' κύριε, καὶ ἔδοξάσῃ' τὸ ὄνομά-σου; 
ἴασο] 

πο Άπου "5μοι]ά {εαχ ποσο, Ο Τοχᾶ, απᾶ µῥΡἰοτιῖγ 41Σ Ώιπ]ε 2 

ὅτι όνος ὅπιοὸ Ότι πάντα τὰ ἔθνη ἤξουσιν και 
4ος [που] οπὶν [Αι] Βου; ος 81] ΊἨθ ηηῖΙοῦις 51] οοσις απά΄ 

προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου" ὅτι τὰ.δικαιώµατά.σου 
ᾱο Ἡοπιπρο Ῥεξοτο 1Ἠθε; 1οχ τησ τιρητουυ5 

: Τί, τσ τν ἐ φανερώθησαν. ( ἸςΏΤΕΟΙΡΜΕΡΣΕΞ) 

Ίγθχθ πιαπξεσζεᾶ, 

ὃ Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον,ὶ καὶ Ῥἰδούρ ἠνοίγη ὁ ναὸς 
: Απᾶ αἴιος ἴἨρςο ἵΠΙΠΡς 1981, απᾶ ΤῬεπο]ᾶ,; ν/η» ορεποιῖ ἐλο Γεπωρίς 

τῆς σκηνῆς τοῦ µαρτυριου ἐν τῷ οὐρανῳ' ϐ καὶ ἐξῆλθον οἱ 
οξ το ἔπυογπιιοίε ΟΕ ὑμο Πεδιίπομγ π Πο ἨἈεανεα; απ ουμ1θ Γοχί «8 

ἑπτὰ ἄγγελοιὶ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγάο, ἐκ τοῦ ναοῦ, 
Βθτεη. ηΡεΙ5 ὑμανίπς δίπθ Ίδθγει Ῥ]αβας Ἰοιῦ ”οξ ΊυΠο “τοναρίΘ,- 

ἐνδεδυμένοι λλίνον' καθαρὺν Ἰκαὶ! λαμπρόν, καὶ περιεζωσµένοι 
ο]οί]ιοά 1 1ποι Ῥυτθ απά Ὀν]ρας, βπᾶ εν ασ 

περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. 7 καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων. 
3ηλουῦ "ιο Συτουρίς "ρίχᾶ]ες “ρο]άθη, Απᾶ οπθ οἱ {πο 4ο 

[αοί»5] 

α τὸν µέγαν ΟΙΤΤΓΑΝΓ. 
αὐτοῦ αΙΤΊΙΑΥΓ. 
αΕττΓαΝ). Ε---σεΙΤ{ιΑ. 
Ἰ «Ε οἱ ἴποῦθ 6Ι/ΤΤΙΓΑΊΝ. 

γ ἔξωθεν αΙ,τΊτΑΥ’. 3 1δον Ἡ. 
ο Μωὺσέως αἰΤιΑ ΥΓ. ἆ -Ι- τοῦ ἴ]θ ΙΤΤΓΑ. 

ἔ δοξάσει 5Ώδ]] ρ]ογιγ ΕΤΊτΑΥΓ. 
κ λίθον 5ἵοηε τς, Ἰ --- και αΙΤΤΙΑΥ. 

υ -- ἐκ τοῦ χαράγµατος 
ε ἐθνῶν Οἱ ΠΑΟ 
Ἁ ο ἰδού αΊΤςΑΥΥ.᾽ 



ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

ζώων  ἴἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς, 
Ἱϊνίηρ οχεβίατοβ «ΡΠΛΥΘ ᾖ{ο {Ἠθ 8ΕΤεΠ Αηρβεὶς πετοηπ ΄Ροπ]5 Ἔλσα, 

γεµούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ες τοὺς αἰῶνας 
Σα]1 οἑ {σα π οἳ αοᾶ, /πο. Μα ο ΑΡΘ8 

τῶν αἰώνων. 8 καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς “καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης 
ὉΕ {Ἠθ αβο8. Απά "ὙηαΒ."Β]]εᾶ "πο "εταρ]ο ση Π{Ἡ ΒΠΙΟΊζθ Έτοτα ἴλθ Ρ]ΟΣΥ 

τοῦ θεοῦ, καὶ ἐκ τῆς δυνάµεως.αὐτοῦ' καὶ ὀὐδεὶς ἳἠδύνατοϊ 
οἳ ἀοᾶ, αμᾶ Στοπι΄ Ἠἱ8 Ῥού/εχ : Βππᾶ το 0πΠΘ ν/β8 αΌ]θ 

εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναόν, ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν 
Ίο οπίθχ ἀπίο ἴποθ {θπιρ]ο ππθ]  ππετο σοπαρ]είθᾶ {μθ β8πθη ἍΛΆῬ]αριαθς οξ {ηπθ 

ἑπτὰ ἀγγέλων. ΄ 
66ΤεηΓ ἈΠΡΘΙΒ. 

16 Καὶ ἤκουσα πόωνῆς μεγάλης! ἐ ἐκ τοῦ ναοῦ, λεγαύσής 
'Απᾶ 1 Ἡθατᾶ κα νοῖος 1οπά οπΐ οἳ {ῃο πες Ββασίπα 

γοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε, καὶ 9ἐκχέατε' τὰς φιάλας τοῦ 
ῦο ἴπθ βετοῦ ο «ο, Ἀπᾶ µῬουτοαῦ ἍᾖΤἴπο Ῥοπ]5 οἳ ἴπο 

θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 
Συτγ οἳ ἄοᾶ Ἰπίο πο εατίἩ, 

9 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος, καὶ ἔξεχεεν τὴν.ϕφιάλην αὐτοῦ 
Απά ο. 1ο 3βταί, ᾿ θπᾶ πσμεοα οαῦ Ἠ18 Ῥου] 

πἐπὶ! τὴν γῆν' καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν τείς' τοὺς 
οπἵο {1ο ἁατίὰ; μπᾶ «ϱοβΠΙθ Ά8ΟΥ6, επι] απᾶ µρτἰθοτο"Β, Ἡροη ᾖ{ἴ]θ 

ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγµα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς 
ΤηΘΏ πο Ἑδᾶ 1πθ ως ο πο ὮῬεαβί, απᾶ ᾖἴποβρ 

πας «αὐτοῦ προσκυνοῦντας.! 
«18 ποσο α4οἵηπρ "ΠΟοπΙβΡθ. 

Ὁ Καὶ ὁ δεύτερος 'ἄγγελος! ἐξέχεεν τὴν.-φιάλην.αὐτοῦ εἰς 
Απᾶ {πο µβεσοπᾶ 8Ώρο] τα ους Ἠ]8 Ῥουγ] 1πίο 

τὴν θάλασσαν" καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχἠ 
1ηθ ΕΘΗ; Απᾶ 16 Ῥεσαπιθ Ῥ]οοᾶ, α5 οἳ [ομε] ἄθμᾶ ι απὰ 616 38ο] 

"ζῶσα! ἀπέθανεν Ἡ ἓν τῇ θαλάσσφ.᾽ 
ληνίηρς ἀῑθα 1π ἴπθ βε8,. 

4 Καὶ ὁ τρίτος Σἄγγελος! ἐξέχεεν τὴν-φιάλην.αὐτοῦ εἰς 
Απᾶ ἴπο ᾖτπ]τά βηΏρε] Ῥουτεά οαῦ Ἠ18 Ῥοπ]. 1πίο 

τοὺς ποταμοὺς καὶ ΣεἰςἹ τὰςι πηγὰς τῶν ὑδάτων' καὶ Ζἐγένετοϊ 
119 1Ίγετς, Απᾶ Πίο ἴπο Σοαη[αἰπβ οἳ ΠΘἴΕΙΒ; Εᾶ {Ἠεγ ΏθοβπΙθ 

αἷμα. ὅ καὶ ἤκουσα. τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, 
ρ]οοᾶ, Απᾶ 1 Ἡεατᾶ Ἅᾖ1ῃθ Άηρε] οξἴπε  πβῖθΓΒ Βηγίπᾳ, 

Αίκαιος, Ἀκύριε εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν Ὁκαὶ ὁἩ ὅσιος, ὅτι 
Ἠϊρηίεοαβ, Ο οτᾶ, τὸ τος, πΥἩο Ατύ απᾶ πΠο νδῦ . ἴἨθ Ἠο]γ οπο, ἐ]λαί 

ταῦτα  ᾖ(ἔκρινας ϐ ὅτι εαἷμαὶ ἁγίων καὶ προ- 
Ό]ιοβε {Ἠῖπρεη ἐποι ἀϊᾶβυ Ἰαᾶρο: Όθοβιβθ [{ΠἩθ] Τ]ουᾶ οἱ βαϊπίς απᾶ οἱ Ρτο- 

φητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς 3έδωκας! Απιεῖν'ὶ ἄξιοι 
Ῥμοίβ  Ἅλογ Ροιυχθᾷ οπὲ, απᾶ Ἰ]οοᾶ ἴο ἴΊετα ἴποι ἀῑαδί ρἰτο ἴο ἀτίπ]ς; Ἀνιοτίανγ 

'Ὑάρ' εἶσιν. 3 Καὶ ἤκουσα Εἄλλου ἐκ' τοῦ θυσιαστηρίου λέ- 
ξος ἴπεσ .τθ. Απά 1 Πεατὰ αποίπεχ οαῦ οἱ ἴ1θ θ]ίατ ΒΒ7- 

(οντος, 'Ναί, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι 
4ηρ, Χθ68, Ἱιοτᾶ Αοᾶ ΑἹπαϊρβΏίγ, Ίχαθ θπᾶ χὶιρΏίροιΒ 

αἱ. κρίσεις.σου. 
[τε] ἴπν πα 

8 Καὶ ὁ τέταρτος Σἄγγελος! ἐξέχεεν τὴν.φιάλην.αὐτοῦ ἐπὶ 
Απά ἴ]ο  Σοατί]ι βηρε] Ῥουτοεά ους Ἠϊβ Ῥον] προπ 

Σγ, ΧΥΙ. 668 
1017 Ῥθββίς ρατο Ώπτο 
1Ἠο9 8ετεΏ αησε]ββοτοπ 
Ρο]άεπ γἰα]ς ἔαΠ οξ ἴ]ο 
Φγβί οί ἀοᾶ, π]λο 
λϊνοίἩμ 1ος οτετ απἁ 
ετετ,. 8 Απά {]ο έθπι- 
Ῥ]θ ρα Β]]εὰ γηέλ 
ΒπποΚο ἔτοπα πο ϱ]οτ 
06 ᾳοᾶ, απᾶ Ίτοπι Ὦ 
Ῥοπες; Επά ηο πια. 
πνβε 8Ρ]θ {ο επίοςσ Ιπίο 
Ίτπιε ἔθπωρ]θ, {111 {πο ϱθ- 
γεη Ῥ]αραςα οἱ {1ο 96- 
γεΠ ΒΏβΘΙΒ ποτο Σα]- 
Λε. 

ΧγΙ. Απά Ι Ἠθατᾶς 
Ετεβί νοῖορ οιέ οἱ ἴπ9 
Τεπιρ]θ δαγΙηρ {ο [9 
ΒΕΥΕΠ βηρε]ς, ἄο 7οας 
Ν/ΑΥΒ, Απ Ῥοας ου{ 19 
τ]α]ς οἳ ἴπο πταίμ ο 
θοᾶ προπ {πο εατίἩ. 

2 Απᾶ {ο βγαὲ ππεηε, 
Ἀαπᾶ Ῥουτθᾶ οαζ Ἠία 
για] Ἄροη ΤἩο εατίῃ 
Απᾶ Τπετο Σε]] α ποίς 
ΒΟΠ1ΙΘ. Απᾶ µρτίθτοια 
ΒΟΙΘ προηυ 1ἨΠοθ τηε 
ὙγΏ]οἩ Ὠβᾶ {πο ταβτ]κ ος 
1πθ Ἰεβαί, απἀ 1ροη 
Έπετα πἩ]οἃ τγογβΏΙρ- 
Ροὰ 118 Ίτπαρο. 

3 Απᾶ {λοθ αθοοπᾶ 
ΒΏΡΟΙ Ῥουτοᾶ οπῖ Ὠία 
π]β] αροπ {Ώθ πες; παπά 
16 Ῥεσμππθ ας 1ο Ῥ]οοᾶ 
οξ Αα ἀεβᾶ πια: απᾶ 
οπβσ» ϊνίηρ που] ἀἱρά 
1π ἴ]9 βρε. 

4 Απᾶ 1πο ἐπῖτᾶ βη- 
ροὶ Ῥοπτθᾶ οαΐ Ἠ]ς τῖα] 
ὭἩροα ἴἨε τίνετβ απᾶ 
Σοππύβίτς ΟΕ Ἰνβίθτα ; 
Φηᾶ ἍΤἨΘΥ Όθοβπιθ 
Τ]οοᾶ. ὅ Απά 1 Πεατᾶ 
'1πθ βπρε] οἱ ἐηθ γρίοτα 
ΕΥ, Τηοι οιὃ τ]ρλί- 
θοσς, Ο Τιοτᾶ, πυλΏίοαἃ 
ἈΑτὶ, ΑΕπᾶά τας, απᾶ 
βΠα]ί Ῥθ, Ὀθοβιβθ ἴποα 
Ἠββῦ ]απάρεᾶ ἴππβ, 6Έος 
119Υ Ἠατο ΑΒ]θὰ ἴπο 
Ῥ]ουᾶ οἳἑ βαϊπί απὰ 
Ῥχορπεῖβ, απᾶ Ίἴποα 
Ὠβοεί ρΊνον {πεπη Ῥ]ουά 
{ο ἀτ]η]ς , Σ0χ ἴ19Υ 8γθ 
πποσίἩγ. Ἰαπᾶ 1 ηοατᾶ 
ΑποΐἩος ου! ο {πο ϱ]- 
ΜΥ ΒΑΥ, ἘΤεη 5ο, Ἰοχά 
4οᾶ Αἱπιρμίγ, ὧταο 
απᾶ τ]βλίροιβ ατε Υ 
ἠπάριιθηίϐ. 

8 Απᾶ {πο {οπτία 
Άπρο] Ῥουτοᾶ ους Ἠἱβ 

Ὢ εδύνατο ΏτττΑ. Ἡ µεγάλης φωνῆς ΤΑΥ/. 9 ἐκχέετε ΤΑ. 
αμττιΑυγ. 4 εἰς 1Ώπίο ΤΤΤΣΑΥΥ. : ἐπὶ προἩ ΙΤΤΤΑΤΓ. . 
αττιταν. ἵ-- ἄγγελος 1ΤΤΙΑΥΥ. ἵ7 ζωῆς (γεαά 5ου] ος 149) αΙΤΤΤΑ. 
ΣΤΤΙΑΥΓ. Σ.-- ἄγγελος ΟΠΤΙΝΑΝΓ. }--- εἰς ΙΤΊτΑ. Σ ἐγένοντο Ἡ. 
Ρ -- καὶ ἄΤ: --- καὶ ὁ (}εαὰ ὅσιας Ἰοἱγ) 1τΑΊΤ. κ αἵματα Ὀ]οοάς τ. 
Εῖνειι απιαη. οπιν 1; πεῖν τα, {-- γάρ αΙΤΊΑΤΓ. 

Ρ -- ἑπτὰ 8θγεπ 
” προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ 

π -- τὰ ἴηο [11ἱηρ5] 
5--- κύριε ΟΠΤΊΤΑΥΥ. 
ἆ δέδωκας ἴλοιι Ὠβθί 

δ -- ἄλλου ἐκ ἀΙμΤτιΑΊγ. 
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γὶα] προπ {π6 σαπ; 
Ἁπά Ῥοννόγ νγ8 βίτοι 
απίο Ἠϊπι {ο βΒοοτοἩ. 
ΧΩΘΏ γηϊἩ το, 9 Απά 
ΧΩΘΏ ἍἨἼετο αοοτο]ιοά 
ψη]ία ρτοακῦ Ἰθεαῦ, απὰ 
Ῥ]αβρηΏεπιθᾶ ἔπο πηπθ 
οξ ἀοᾶ, υηπίοἃ Ἰμνε. 
Ῥοπες οτος ᾖ1μθνθ 
Ῥ]αραθϐ: απᾶ ᾖ{ἵΠυγ 
χερεπίοἁ ποῦ {ο ρῖτο 
Ἠΐπι Ρ]οτγ. 

10 Απᾶ {πε ΒΕΠ απ- 
Ρε] Ῥουτεά ουῦ Ἠϊ8 
ια] Ἡροη {πο ϱθαί ο 
1πθ Ὀθαβῦ; απ Ἠ]8 
Κἰπρᾶάοπι 8 Επ]]1 οἳ 
ἀβτ]κηθβ; απά ἴΠεγ 
Επαποᾶ ελοῖτ ΤΟΠΡ 68 
Έος Ραϊπ, 11 απᾶ Ῥ]ββ- 
Ἠεπαεά 1ἴπο αοά οἳ 
ΘΑΥΕΠ Ἅὓθοβιςο οξ 

υπεῖσ Ρ8ἱΠΒ απᾶ ἰπαῖτ 
8ΟΓΕΒ, απᾶ τερυπγεά 
ποῦ οἳ {ἐλΠοίτ ἀεοιῖβ. 

215 Απᾶ πο εἰσίπλῃ- 
Ρο] ροιχεᾶ οιῦ Ἠ]8 
τα] προηπ {πο ρτοπε 
τῖνος Εαρηταίθι; απᾶ 
ἴπθ τναίοτ ἴἨΏεχοοξ ἵνης 
ἀτὶεᾷ αγ, Όλα! 1ο νΥΑΣ. 
οξ ἴπε ἸΚϊπρβ οξ Τπο 
θα5ῦ παϊσηῦ ο Ῥτορα- 
εᾱ. 13 Απά Τ 5ατ; λος 
ππο]εβη οαο]τϊιζ Ί]κε 
Έτορα οοπιε οαΏ οἳ ἴπθ 
πιοπ{] οξ της ἀΓΛΡΟἨ, 
Ἀπᾶ οπῦ οἱ ἴλε πιοπίἩ 
9 119 ῶθβδί, απά οαῦ 
ο {1ο πποπ{Ἡ οἳ τ1θ 
2966 Ῥτορπεῦ. 14 Ἐος 
Τεν ατο ἴπο αρϊτϊ]ις οξ 
ἀενὶ]β, πνογκῖπρ αηῖ- 
1Αο]68., ιὐλίσ] πο ΣοτῖἩ. 
ππίο 119 Ἐϊπρε ο ἴπθ 
εατίΏ απᾶ οξ ᾖἴ]πθ 
ὪυΠο]θ πποσ]ᾶ, {ο ρα- 
ἴλεχ {Ποτα {ο 1πο Ῥαί- 
119 οἳ ὑμαῦ ρτεαῖῦ ἄαγ 
οί ἄοά Αἱπήρηυτ. 
15 Ἡο]ο]ᾶ, 1 οοπθ 8 
Ά {Π]θΕ, Ῥ]οςβθοᾶ ἐς 1ιθ 
{Παῦ υνναἰοηοία, απά 
ΚοεροίΏ Ἠϊς ρατπιθη{Β, 
1050 Ἡο παῖ]ς πακοᾶ, 
Απᾶ ΄ ἴπεγ 5θο ἸἨί5 
ΕΏβχηθ. 16 Απᾶ Ἡο ρε- 
τποτεᾶ ἴπεπι ἱορείπες 
1πίο ο Ῥ]αβοῬ ομ]]θᾶ ἵπ 
πο Ἠευτθνυ Τοπραθ 
Ατηιθεοεάᾶο”, 

17 Απᾶ ἴπο ποτεπἰα 
βηΏρο] Ῥουτεᾶ οαῦ Ἠϊ8 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. ΧΥΙ. 
3 «/ 3 . ΄ ΕΙ -.- ’ α 4 ” η 

τὸν ἥλιον' καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυµατίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν 
πο ἍΑιπ; απᾶ δν Ας βἶτεη Το 15 {ο βοοτο] τηεπ αν άν 

πυρί' 9 καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, κο 
Άτο, Απᾶ  Άψ/οτο "αοολο]ιθᾶ 1ΤΠΕΠ. στὶυἩ “Ππθαῦ ργεαῦ, π]' 

ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ.ἔχοντος Ἡ ἐξουσίαν ἔπ. 
Τπαγ Ὀ]αβριθπτθά {1Ἡθ ΠΑΙΠΘ οἑ ᾷοᾶ, ἍὙΠο Ἠβ8 Αι{ποχἰ οΠ6Σ 

τὰς. πληγὰς.ταύτας, καὶ οὐ.µετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 
Έποςε Ῥ]αραςς, ἈΑπᾶ ἀἱᾶ ποῖῦ χερεην Ἅ1ομρίτο Ἠϊπ ἍΕΙοσγ. 

10 Καὶ ὁ πέµπτος Ἰἄγγελος! ἐξέχεεν τὴν.φιάλην.αὐτοῦ ἔπι 
Απᾶά {πο ΆΒΜίπ Απρει Λ}Ῥοπυχθᾶ οα6 Ἠἱ8 Ῥονη]. προ 

τὸν θρόνον τοῦ θηρίου' καὶ ἐγένετο ἡ-βασιλεία.αὐτοῦ ἐσκοτω- 
'πθ ἍΊἨτοπο οξ(ἴἩθ Ῥεββῦ; µἡΔπᾶ "Ρεοβταθ αχ “ΚΙπρᾶοπα. ἀπτ]ς- 

µένη" καὶ Νἐμασσῶντοϊ τὰς γλώσσας.αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 
απθᾶ: απᾶ ἴἨθγ ὙἩετο ρπα πρ ἀΠεῖσ {οπριθθ 1ος πο ἀῑδίτοβα, 

11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὺὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων 
απᾶ Ῥ]αερπεπιεᾶ 119 Αοᾶ οΕἴἨθ Ίθατεη {ος 341ΞΙΥΘΒΡΟΒ 

αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ.-μετενόησαν ἐκ τῶν 
αὐμεῖς απᾶ 10Σ 4θΙχ ΒΟΣΘΒ, οπᾶ  Ἅ«ἆἀῑᾶ ποῦτορεπί οξ 

ἔργων αὐτῶν. 
νοσκῳ λΠεῖσ, 

12 Καὶ ὁ ἕκτος Ἰἄγγελος! ἐξέχεεν τὴν.φιάλην.αὐτοῦ ἐπὶ τὸν 
Απά ὤπο αἰχίῃ ΑΏρεΙ  µῬουτεᾶ οαῦ Ἠ]ᾳ Ῥουγ]. ἌροἨ ἴπθ 

ποταμὸν τὸν µέγαν Ἰτὸνὶ Εὐφράτην' καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ 
3τΊτοτ αρτοη!, »ἴπθ Ἐιρηχαίθα; απᾶ τα ἀγὶεᾷ πρ Ἀνγηῖθι 

αὐτοῦ. ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὑδὸς τῶν. βασιλέων τῶν ἀπι 
15, Ίλαῦ ταὶρηῦ Ῥο ρτερητεᾶ πο ΤΑ οξ ἴμο χΙπρε8 3ο Ίέτοια 

ποᾳγατολῶνὶ ἡλίου. 19 Καὶ "εἶδον' ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 
π]βῖηρ οἱ Γ1Π6] 5αἩ. Απάᾶ ΊΤεηπ οπῦοξ 1πο ταοιῦα οἱ {μθ 

δράκοντος, καὶ ἐκ τοῦ στόµατος τοῦ θηρίου, καὶ ἐκ τοῦ 
ἄτβροη, Ἀπᾶ οπῖ οξ ἴμθ πηομῖῃ οξίπο ᾖὈοββῦ, Απάᾶ ους οί τπ6 

στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου, πνεύματα τρία ἀκάθαρτα 
πηουὔα οἳ ἴμθ 1Α]89 ῬτορΠοῦ, εριτιια ́  "ἴμτερ 3πΏΠςΙΘΑΠ. 

ούμοια βατράχοις"Ἱ 14 εἰσὶν.γὰρ πνεύματα Ῥδαιμόνων! ποι- 
Ίκο 1ΤοΡ8; 2ος ἴπεγ 89 αρἰτῖθβ οἳ ἀΕπιοΏΒ ᾱο- 

οὕντα Ἀσημεῖα ἐκπορεύεσθαι! ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς Ἱτῆς γῆς καὶ 
1πρ ΒἱΡη8, τσ Ρο {οσί]α νο ᾖἴ]πο Κίπρ οξ ἴπο εατίῃ απά 

τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς" πόλεμον' 
οξ ἴπο "ἨαβΜίαυ]ο [ὁποτ]ᾶ] 1γγ]ο]ο {ο ραΐ]ος ἑοροῦπες ἴἨθτα τππίο Ώατι]θ 

τῆς "ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης! τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 
οἑ άν Ἅᾖύπαῦ Αρτορῦ οἳ αοἆ ἴ]πθ ΑπαϊρΏίγ. 

15 Ιδού, ἔρχομαι ὡς κλέπτης. µακάριος ὁ γρηγορῶν, 
Ῥε]ο]ᾶ, 15οοπθ6 ϐ8 8 λμἱ9ξ, Ῥ]θβεεά Ἅᾖ[1β] Ἡο ἴπαῦ τναῖσμος, 

- νὰ Ἡ . μι - . 

καὶ τηρῶν τὰ.ἱμάτια.αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ, καὶ 
Ἀπᾶ ἵεερβ Π]5 ρατταθΒ!ς, ομαῦ ποῦ Ἱηβκθὰ Ἡθ ΤιΑΥ πας, απᾶ 

βλέπωσιν τὴν.ἀσχημοσύνην.αὐτοῦ. 16 καὶ συνήγαγεν 
1μογ βοθ Ἠἱ8 ΕΏΘΙΩΘ, Απά Ἡθ ραϊπετοὰ Τορείῃος 

αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἑβραϊστὶ " Άρμα- 
Ίπεπι ο ἍΤ]πθ Ἴ]αοο πΠϊοϊ 18 ου]]θά 1π΄ Ἡθυτοευγ Αττβ- 

γεδδών .Ἡ 
Εοεάάᾶοπ., 

17 Καὶ ὁ ἕβδομος '"ἄγγελοςὶ ἐξέχεεν τὴν.φιάλην.αὐτοῦ 
᾿Απᾶ ἴπθ µαθτεπίἩ 8ηΏρε] Ῥουτοεᾶ ους Ἠ]β Ῥοπ]. 

Ἀ --- τὴν 1ΤΤΙΥΓ. 
αι ἀνατολῆς ΤΊτΑ. 

1 --- τὸν οτ[τι] Σο. ἄγγελος αἱ ΤτΑΤ’. κ. ἐμασῶντο ΙΤΊτΑΥΓ. 
Ρ δαιµονίων 6Ι/ΤΊΥΑΥΝ Ἠ ἴδον Τ. ο ὡς (38) βάτραχοι ΑΙ/ΤΤτΑΥΥ. 

4 σημεῖα ἃ ἐκπορεύεται ΒἱΡΗ9 νγἩ]σλ ϱο {οτζΏ ΕΟΤΤΝΑΝ; σημεῖα' ἐκπορεύεται 5ἱρ18: ἴἨεν ρ 
αοτῖα 1, 
ἡμέρας τῆς μεγάλης ΤτιΑ. 

τ-- τῆς γῆς καὶ ΑΙΠΊτΑΤΨ. . -ἵ- τὸν ἴπθ ΟΙ τττατ’. Ἐ μεγάλης ἡμέρας ι. 
σ ΑἉρμαγεδών αΙ1ΤΙΑΥΓ. π---- ἄγγελος αΤΊΤΑΥ). 



ΧΥΙ, ΧΤΙΙ. ΕΕΤΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

τείςἹ τὸν ἀέρα καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ Σµεγάλη! :ἀπὸ'" τοῦ ναοῦ 
Ιπίο πο αἲἴτ;: απᾶ οππιθοπῦ α γοῖοθ 1]οαᾶ Ίτοπι ᾖἴπθ ἵθπιρ]θ 

τοῦ οὐρανοῦ,ὶ ἀπὸ τοῦ θρόνου, λέγουσα, Γέγονεν. 18 Καὶ 
οἑ ἴπθ ἍΊοβτεηῦ, ἔτοτα ἴπο Ἅ{πτοπο, βατίτς, 1: ἶβ ἆοπο. Απά 

ἐγένοντο Ὀφωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαί,ὶ καὶ 'σεισμὸς 
1λοχθ ποτε ποῖοθ απᾶ ἰπαπίεί απά Πρηίπίησα; απᾶ Σεπτίπααλκθ 

ἐγένετο μέγας, οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾿ οὗ "οἱ ἄνθρωποι ἐγέ- 
απετο γης ὃς “ρτθαῦ, βποἩ ας πας ποῦ βἶπορ ΤΩΟΠ. 

νοντο! ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτως μέγας. 19 καὶ 
ποτε οἳ {πθ θΘατίἈ 38ο πιὶσηίγ 8Π θατίΠαασκθ, εο Ρτοαί. Απ 

ἐγένετο ἡ πόλις ἡ µεγάλη εἰς τρία µέρη, καὶ αἳ πόλεις τῶν 
"θθοσπαῬ 1119 3οἳ Άρτεαῦ Ίπίο ἴἨἩτθρο Ῥητίαβ; απᾶ ἴπο οἵεῖθς οξἴπο 

ἐθνῶν Ίέπεσον"! καὶ Ῥαβυλὼν ἡ µεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον 
ηπεῖοπ5 Σ811; Ἀπᾶ ἈΒαῦγ]οι 1πθ μρτονῦ 88 τεπιρπιροτθᾶ ὮΌῬεέοτθ 

τοῦ θεοῦ, δοῦναι αὐτὴ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς 
ἀοᾶὰ, ᾖ{ἰορῖτο Ἱετ {ἴπθ οπρ οξ {πο πίπθ οἑἴπθ ἍΈατ7 

ὀργῆς αὐτοῦ. 390 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ 
Ἀγνταία 1οξ3Π]6. Απᾶ επετν (Ιδ]απᾶ Ποά; απᾶ “πιοππίαϊῖης Ἴπο 

εὑρέθησαν. 91 καὶ χάλαζα µεγάλη ὡς.ταλαντιαία καταβαίνει 
πετχοθ Εοαπᾶ; Ἀαπᾶ α παϊ] 1ρτθ8ί 5 οξ 8 ἴπ]επῦ πεϊρΏῦ οοπιε5 ἄοπα 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους' καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ 
οπῦ ΟΕ ἴἩθ ἍΊθατοηπ προπ ππος; απᾶ 3Ρ]αθρηποπιθά 

ἄνθρωποι τὸν θεόν, ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης' ὅτι µε- 
1χαρπ. ᾳοᾶ, ΌῬεσβα5θ οξ (Πο Ῥίησαθ οἳ ια πα], Σος 

φ ” 
γᾶλη ἐστὶν ἡ πληγἡ αὐτῆς σφόδρα. 
“ρτεις 6 «1ΐς Ῥ]ασαθ αοχοεεᾶῖπρ. 

17 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς 
Απᾶ οππιθ Ο0Π86 ΟΚ ᾖἴπθ Βετεῃ ἈηΏρεῖς οἱ ἴπος ἨΠατίπρ ᾖ{ἴπθ 

ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ ἐμοῦ, λέγων «μοι, Δεῦρο, 
βεγεῃ Τοπ], απά 8Ρο]θ ψηῖπ  τθ, «ααβγίπΡ Τοππθ, Οοπιε Ἠετθ, 

δείξω σοι τὸ κρίµα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης, τῆς καθη- 
1 τν] «θιν έπος τπο βοπίβπσθ οἳ ἴπο 3ἈΠπατ]οῦ Ετεαί, πιο ε βἰία 

µένης ἐπὶ τῶν" ὑδάτων Ιτῶν'! πολλῶν' 3 μεθ ἧς 
προη ᾖἵἴπε 3παίετβ 1ΤΩΑΤΥ ; πηῖτα νεῖιοτα οοταπαϊε[ρὰ Τ{οςχ- 

οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν Σὲκ τοῦ οἴνου 
π]οβξῖοπ 1119 -ΞΚΐπρε 39119 “θητίἩ ; θπᾶ ποτε τιρἀθ ἀταπ]ς γη Ἡ {πο 
σαν 

πη]Ώθ 
ο ; . « - ῃ -., Ί π 

τῆς.πορνείας αὐτῆς οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν.' ὃ Καὶ 
οἳ Ἠοχ {οτη]οπῦ]οἩ. φποσεαλαῦ ἀπε]] οἩ 1πθ «θατίῃ. Απᾶ 

ἀπήνεγκέν µε εἰς ἔρημον ἔν πνεύματι' καὶ Ρεῖδον" γυναῖκα 
Ἠθ οπττὶθᾶ αππαΥ τα “ἴο ὃν νΙ]άεσποςς "ἷπ [11ο] “Βρισίξς Απᾶ 1 8απ Α, ΤΤΟΠΙΑΠ. 

καθημένην ἐπὶ θηρίον κὀκκινον͵, Ἰγέμον ὀνομάτων! βλασφημίας, 
εἰυῖπς προῦ α Ρεκξς ᾖ}βοατ]ες, Σα]]1 οἳ Πβπαθ οἱ Ὀ]89ρβετηγ, 

Σέχον! κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δεκα. 4 καὶ ἡ γυνὴ ἸΝ 
Ἠατίπε .πεβᾶα  Ίβετεπ απᾶ "Ἠογπβ ὮΏἨεῃ, Απάᾶ ἴπε ΥΟΠΙΛΗ. 

περιβεβλημένη "“πορφύρᾳ! καὶ Ὀκοκκίνῳ,' "καὶ! κεχρυσωμένη 
ο]οῦλιεᾶ ἵπ ρατρ]θ βπά βοατ]λεῦ, βπᾶ ἄεσχκα' 

(Με, Ε]αοᾶ) 
Ῥχρυσφ' καὶ λίθῳ τιµίῳ καὶ μαργαρΐταις, ἔχουσα Ἀχρυσοῦν 
ψητῃ πο]ᾶ απᾶ 3κτοπθ Ἰρεθοίοαβ απᾶ Ῥεασ]α, Ἠατίησ α Ρο]άεπ 

ποτήριον' ἐν τῇ.χειρὶ. αὐτῆς, 'γέμον! βδελυγµάτων καὶ "ἀκαθ- 
οαρ ἀπ ηεσ Παπᾶ, χα] οἳ βροπιϊπαβῖοην απᾶ οΕτιπο]ευτι- 

ἐπόρνευ-' 
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γ]λ] Ίπίο {πθ Αἴτ; απά 
ἆἨοθτθ ϱΑΙΠΘ Αα ῥτεπΏ 
ποῖοο οι, οἳἑ τἴπθ 
Μεπιρ]θ οξ ἨΘΑΤΘΣ, 
ἔτοτ. ᾖἵπθ Ἅἴπχοπθ, 
βαγίπς, 16 ἵ ἆοπο, 
18 Απά {ἴπετθ πετ 
ποῖσθ», απᾶ ΤΠπΠᾶεΓΒ, 
Ἀπά ΠἩρηίπίπρς; απᾶ 
πετ ᾖπα8 Αα, βρτεαῦ 
θατίμαιια]κθ, Β1οῖ ϱ8 
πγΏ8 ποῦ 3ἶποθ πε 
πνετθ ἃροπ ἴπο θατίἩ, 

ἃ 35ο παϊρΏίγ απ ερτῖῃ- 
4πβΚκε, απᾶ 5ο ρτεπΏ, 
19 Απᾶ {πο ρτεαῖ οἵιψ 
πβ» ἁῑνῖάεᾶ ἵπίο ἴπτθβ 
ΡΑΤΙ3, απ ἴπε οἴδῖες οξ 
1πθ παθίοης {6]]: απᾶ 
Ρτεαῦ Βαῦγ]οιπ ϱΑΠΙΘ 
1Ώ ΤΟΘΠΙΕΠΙΏΓΑΠΟΘ Ὦθ- 
20Τ9 ἄοᾶ, ἴο ρῖτο ππῖο 
Ἡοτ ἴπε οπΡ οξ ἴπο ν/]πθ 
οἳ ἴποθ βετοεΏεΒΕ οξ Ἠϊφ 
τα ϊἩ. 20 Απᾶ 6τετΥ 
1β]απά Πεᾶ ΑΠΣ, απά 
1πο πιοπηίαῖης Ἱεγθ 
ποῦ Έουπά. 2ἱ Απᾶ 
άπλετο {911 αροηΏ τπεη 8, 
ετεαῦ Ἠαϊ] οαῦ οξ Ἠθα- 
επ, ευετή 8ίοπε πὉοαῦ 
1π9 ποὶρηί οξ α ἴπ]οπί: 
Ἀπά ππθη Ὀ]αςρηθπασά 
οᾶ Όεεπαςθ οξ ἴμθ 
Ῥ]αραο οἱ ἴπο Παῖ]; 
2ος ἴῃο Ρ]αβαο ἴποσθο 
π/Β8 οχορεᾶῖηρ ρτεθῖ. 

ΧΥΤΙ. Απᾶ {ἰπετθ 
68Ι4Θ ΟΠΘ ΟΕ ἴΠθ 8ετεπ. 
Βηρο]5 πγἨῖολ Ὠβά ἴποθ 
Β6ΥοΠ τ]ρ]ς, απᾶ {α]]κοᾶ 
ππΙτα της, βΑγῖηΏρ ππ{ο 
πηθ, Οοπιο Ἠϊσπες: Τ 
πλ] εθυγαπίο ἴπεο ἴθ 
Ἱαπάρπταρθηύ οΕ ἴμθ ρτελῦ 
πιηοτο ἐπαῦ αἰτίοτία 
προῦ ΤΙΒΏΥ ΠΑίῖετ: 
2 η ἩὮ γγηοπα ἴπθ Κίπσα 
οἳ {πθεατίὮ Ἠλτο οοπι- 
παϊστθᾶ  «ἀοτη]οββῖοῦ, 
ΆΑπὰ 1ἴπο Ιππββίῖαηπτθ 
οξ {Πο θατίΏ Ἠβτε Ῥεοπ. 
πιρᾶρ ἀτατ]ς τεῖἔ] ἴπθ 
ππῖπθ οἱ Ἠεγ ξογηῖςλ- 
1ἴοπ. ἃ Βο Ἡθ οπγνἱοᾶ 
Τηθ ΑΥΤΑΥ ἵπ ἴπο οΡρὶτις 
Ίπίο ἴηπο πΙ]άεγιέβκ 
Ἀπᾶ 1 θαπν α πνοππάτ, 
Βἶό προῦ Ὦ εοιτ]οῦ 
οο]οπτεά Ὀεαςῦ, ἔα]! οξ 
1ΑΛΠΙεςΘ Οἱ Ἠ]α5ρήεπιγ, 
Ἠατίπρᾳ Άετεπ ἍᾖἨΠοιι]β 
ΑΠᾶ τει Ἠοχηβ. 4 Απάᾶ 
1Πθ ποπΙπΏ ππς ΛΤΤΑΥ- 
εᾱ ἵπ ρατρ]θ απά κοῖιτ- 
1εῦ οοἼοας, απᾶ ἄει κοᾶ 
ΦπϊῖἩ ρο]ᾶ ππὰ Ῥτε- 
οἶοπα  κδίοπες απᾶ 
Ρεατ]8, Ἠρτίης 8 ρο]ά- 
επ ο Ίτ Ἠεχ Ἠαπά Μιι11 
οἳ αροπιϊπατίοῦν απᾶ 

α ἐπὶ ἩπροΏ ΑΙΤΤΓΑΤΓ, Σ -- µεγάλη ΤΑ. Σ ἐκ ουῦ ΟΕ 1ΤττΑ. 
ΣΤττΑΊγ. Ὁ ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί ΑΙ ΤΊτΑΥΓ. 
1ΤΤτΑΥΓ. 4 επεσαν ΙΤΊτΑΥΓ. ἕ --- µοι ΟΙΤΤΤΑΥΓ. 
κοῦντες την γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς ΟΙ ΤΤςΑΥΥ, 
ΙΤΑ: γέμον τὰ (-- τα Ἡ) ὀνόµατα Τ:ΥΓ. κ ἔχοντα ΤΑ. 
Φφυροῦν αυττιΑτγ. π κόκκινον ΟΤΤΤΤΑΥΥ. ο [καὶ] Α. 
ριον χρυσοῦν ΙΤΊτΑΥΥ, Σγέµων Τ. 

Ἀ εἶδα 1., 
1 ᾗν νναβ αι τττανν. 

ο] ἓ) Ρ χρυσίῳ Ο1ιΑΥ’. 
. τὰ ἀκάθαρτα τῆς ἴὮθ ἨιιοίθαΏ (Παπρς οιτατΑΥ’. 

5.-.. τοῦ οὐρανοῦ 
5 ἄνθρωπος ἐγένετο ΤΩΒΏ 48 

{-- τῶν ππτι[Α]. Εξ οἳ κατοι- τς : 
1 γέµοντα ὀνόματα 

α πορ- 

: 
4 ποτή- 
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Βλ Ίπεςς ο8 Ίος Σοτπῖ- 
ολΜῖοιη: ὅ ηπᾶ Ἱροηῦ 
Ἡου ἑοτεποιά ὧα5 αἃ 
Ώλπας πυτῖθίοι, ΜΥΞ- 
ΤΗΠΥ, ΒΑΒΥΤΟΝ 
ΤΗΕ απΕάπ, ΤΗΕ 
ΔΙΟΤΗΕΒ, ΟΕ ΠλΠ- 
ΤΟΤΕ ΑΝΡ ΑΒΟΥΠ- 
ΝΑΤΙΟΝ5 ΟΕ ΤΗΕΡΕ 
ἘΛλΕΒΤΗ, 6 ΑπάΤ ην 
τηρ πνοπιαηπ ἄγιαπ]κοη 
σηῖςλ ἴπο Ὀ]οοᾶ οξ ἴπθ 
Βη]πίς, Αιιᾶ πνΊ(Ἡ ἴπο 
Ὠ]οοά οἳ ἴπο πιαΓ- 
ἔστα οἳ ὧθεα5: απᾶ 
νεα Ἰ βαθὶπ Που, Ι 
πγοπᾶοτθᾶ γνγϊεπ στολῖ 
αὐταϊταἑ]οἩ. 7 Απά ἴθ 
βηΏροε] βαἱᾶ ππίο το, 
ἩΓμοχοξοσε ἀῑᾶςῳ ἐλοιι 
πηατπε]ιὸ Ι νη]] τα]] 
.πεοῬ ἴπο πιγβίετγ ο 
{πο ποΠΙβΏ, παπά οξ ἴπο 
ῶοαυςύ ἴἨπαῦ οαχτ]εῦη. 
Ἠοχ, π]Ώῖοἃ Ἠβία ἴπο 
ΒΕΥεΕΠ Ἠθαᾶβ απᾶ ἴεη 
Ἡοτηπβ, ϐ ΤΜθ Τθαςὲ 
ἑπαῦ ἴποα βα υγθβῦ πγβΒ, 
Απ ἶς ποῦ; απᾶ ςἩα]] 
Ἀξοθεμᾶ ομαῦ οἳ ἴπο Ῥοί- 
{οπι]οθξς πλ, Ἀπᾶ ρο 
Ἰπίο Ῥετα]θῖοα: απά 
1ποεγ ἴπαί ἀντο]] οη {πο 
εατίἩ ϱΠα]] ποπᾶες, 
ΠΠΟΞΘ ΊἨβΠΙθΘΗ 3ΤΟΘΓΘ 
ποῦ Ὑτ]ύίεαη Ἱπ {ἴπθ 
Ῥουο]ς οξ 1196 ἔτοπι ἴποθ 
Σουπάαμίοη οξ ἍΤπο 
πποτ]ᾶ, πυἩθη ΌΠθΥ Ὦθ- 
Ἠο]ά 09 ὈῬοθαμςί {παῦ 
88, Απά 18 πο, 8πᾶ 
ψεῦ 15. 9 Απᾶ Ἠετο {5 
119 ταῖπᾶ πυπ]ο] Ἠβίμ 
ππβᾶοπι. ΤἨθ 8Β6πθἩΠ 
Ἠεπάβ ΑΓΘΡΘΤΕΠ Πιοι- 
{αΐΠπς, ου π]ῖο {πο 
γοπιαπ βἰε{θίµ. 10 Απιᾶ 
Έπετθ 8Τθ βθτοπ Ἐίπρς: 
Ώνο ατο 1Αἶ06Π, οπᾶ 
οπθ ἵ5, απ ἴπο οἴπος 
Ἰς ποῖ γοῦ σοπιο; απᾶ 
ππθεηπ Ἡθ σοπαθίἩ, Ἠθ 
χηπεῖῦ σοοπὔίπαθ α βλοτί 
πρασθ, 11] Απᾶ {πο 
ῶθαβύ {μαῦ πα, αηᾶ 1Β 
ηοῦ, ΘΥθ6Π Τρ 19 {Ἠηθ 
οἰσ]ιίΠπ, απᾶ 15 οἳ {πο 
ΒετεΏ, απᾶ ῥοθΐἩ Ιπίο 
ρεχά]θίοπ. 12 Απᾶ ἴπθ 
Ψθπ Ίοσπα νΠΕοα ποτ. 
Εανγθςῦ απο ἴεη Ἰάπρα, 
συ]Ίοη Ἠβγθ τοοθῖνοά 
πο Κπράοπι Α5 γεί; 
Όιέ τεοθῖνθ Ῥούπες 8 
Έϊπρβ οηΠ6 Ἰους νηα 
1πθ Ὀθαςύ, 13 Τποςς 

εεἶδα ΤΤΊτΑ. 
Ὃ ΑΥΓ. 

85) ΟΙΤΊΤΑΥΥ. 
6 --- καὶ ΟΙΤΤΙΑΊ. 
α.- την ΙΚΑ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ Σ., Χνῃ. 

άρτητος" πορνείας αὐτῆς, ὅ καὶ ἐπὶ τὸ µέτωπον.αὐτῆς 
Ώθσ8 οἱ πος {οχηἰση {οι ; Ληπᾶ ΤΏροἨ Ἡες ΞογοΏοδὰ 

ὅμα α γεγραμμµένον, Μυστήριον, Βαθυλὼν ἡ µεγάλη, ἡ 
ως γ γραμμέν ς Ἱγείατγ, : Ἡπογ]οα  ἍὭἴμθ ιο άμα 

ον τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγµάτων τῆς γῆς. ϐ Καὶ 
πιο΄Ἀθς ΟΕ 11θ. Ἠβτ]οῦί αππᾶ οΕίπθ αβοπαϊπμεῖοπς οΕ {Πο εατίῃ, Απὰ 

"εἶδον" τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων, καὶ 
1 σαι πρ ΤΟΠΙΒΏ ἄταπς  πῖἩ 1πθ Τ]ουά οξ ο ββἰπί, Απᾶ 

ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿]ησοῦ: καὶ ἐθαύμασα, ἰδὼν 
πλ ἰἩθ ἍῬ]οοᾶ οξ{Πθ π]ίπθβθα «οἱ Ζεθιιβ,. Απᾶ 1 πποπᾶρτοᾶ, Ἠανίπᾳ 5ΘθΠ 

αὐτήν, θαῦμα μέγα. 7 Καὶ εἶπεν µοι ὁ ἄγγελος, ΙΔιατίϊ 
ὪἨθχ, πῖα "ποπάρς σε, Απιά «ρηϊᾶ “ἴο 5πιθ 111Ἓθ ᾽Απρο], πι 

ἐθαύμασας; ἐγώ σοι ἐρῶὶ τὸ µυστήριον τῆς γυναικός 
ἀῑᾶςῳ ἔλοι γγοπάᾶρτ 2 η {ὰθο τν!]] Μα]! ἐῑθ φακη οΕ{Πθ ἍἨποπιαἩ, 

καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχλντος τὰς 
Απᾶὰ οἑὐπο ὠὈῬειββῦ ἹὙπΠίοἃ ολττίες Ἠεε,  ἹὉΠ]ο]ι 188 τπθ 

ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. ϐ 3 θηρίον Ὁ. κεἶδες, 
ΒΘΥΘΗ. Ἠθβάςβ απᾶ ἴπο ει ἨοΓΠΑ, [Τε] Ὀθαμδί π]]οἃ {ποιι 6αποςε 

ἦν, καὶ οὐκ.ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσον, 
388, Ἀπᾶ 6 ποῦ, Απᾶὰ Ἰςσανοις ἵοσοπετρ οπῦ ος ἴμο 30588, 

καὶ εἰς ἀπώλειαν Σὑπάγειν"' καὶ “θαυμάσονται οἱ κατοι- 
ἈΑπᾶ Ἱπίο ἀοείταοί[ῖοη Το Ρο: ππᾶ βπα]] ποπᾶος 1Ἠ67 πο ἀποι] 

κοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὦν "οὐ.γἐγραπταιὶ υτὰ ὀνόματα! ἐπὶ 
οἩ πο θΑτίΗ,οξ ποπ τε ποῦ πτίθίθα 3ΤἩθ ἍἨππιοἙ π 

τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταθολῆς κόσμου, “βλέ- 
1Ἠθ' ὭΌῬοοξς "ος 146 1τοπα [πε] ἐοππᾶαί]οπ οἳ [πα] ποτ]ᾶ, 5θε- 

ποντες!ὶ τὸ θηρίον 4 τιὶ ἦν, καὶ οὐκ ἔστιν, “καίπερ ἐστίν.. 
1πρ 1ο Ῥεβεῦ ο 898 Ααπᾶ Ἀποῦ ἍᾖἨ8, Απᾶ γοῦ 18. 

9 ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαί, ἵδρη . 
Ἠετο Π5] σὰ ο πΠπϊοϊι Ἡμς π]βᾶοπ: Τμα ρΕ. Ἠθιάᾶς » πιοππίβΙης 

εἰσὶν ἑπτά,ὶ ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν. 10 καὶ βα- 
1106 Β6ΥΘ6Ώ, ὙἩΊΏΘΤΘ ἴπο Ποπιβα Βἲίς οη Όπεπι. Απᾶ 

σιλεῖς ἑπτά εἰσιν' οἱ πέντε ἔπεσαν, Εκαὶὶ ὁ εἷς ἔστιν, ο 
«κίπρε 3βθυοπ 11Ἡο9γθΑχθ: ἴἨθ Ἀτο Άτθα]θπ, Ἀπᾶ Ἠθοποθ 18,  ἴἨθ 

ἄλλος οὕπω ᾖλθεν' καὶ ὅταν ἔλθρ, :ὀλίγον αὐτὸν δεῖ 
οἴπος "ποῦ 3γοῦ 138 6οπ1θ6: απὰ πο Ἠό βπα]1 κα οοπιο, «πεῖς πἩἉο ο πια 

μεῖναι. 11 καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν, καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ Ναὐτὸςἃ 
τεπαβ!η. Απάᾶ΄ (Ἰθ Ῥεαςῦ τΠπῖοἩ πάς, Απᾶ Ἀποῦ 5, “ΒΙ50 39 

” , ῃ 5 ρα «  ὁὸ ῃ Β ». ἡ 
ὄγδοός εστιν, και εκ των επτα εστι», και εις ἀἁπώλειά 

“Απ οἱρπίι  απᾶ ο ᾖ1μθ «β8πεΠ 18,  θπᾶ Ίπτο ἀθείγαο[ῖοι 

ὑπάγει. 13 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ κεἶδε, δέκα βασιλεῖς 
Ρ988, Απᾶ {πο ΏΊεη Ὥοχπα π]λῖοα ἔλοια βαπθδύ ἴθπ' Κίπρς 

εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν Ιοῦπω" ἔλαβον, Κάλλ᾽ὶ ἐξουσίαν ὡς 
Άσθ, ὙΠΠΗϊοιν “αν “Κἰπρᾶοπι "ποί 3γεῦ΄ Ἰτεοθνοᾶ, πα Απποσιγ ας 

βασιλεῖς µίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου. 18 οὗτοι 
Άκπο οπΠ6 τηϊπᾶ, Απᾶ κο 0Π8Θ Ἠσαχσς ος πι πο ὮΌὈσραςῦ. Τηθ58 

ιά ο πα κμωτο ἵμ, µίαν Ἰγνώμην ἔχουσιν,' καὶ τὴν δύναμιν καὶ πτὴνϊ ἐξουσίαν 
Ἠθαβί, 14 71ος βἈβ] 9196 παπα Ἀανπο, απᾶ Ἡθ ἍῬοπθς Δθμᾶ ᾖἹδ  απαἰλοσογ 

ἑαυτῶν" τῷ θηρίῳ Οδιαδιδώσουσιν.' 14 οὗτοι μετὰ τοῦ 
οἳ ἰποπιβρ]τθΒβ {οἱπΠθ ἍΌθαθῦ που ελα] ρἶτο πρ. Τη9806 πηζ Ἅᾖ1πθ 

7 Διὰ τέ ΏΤτΑ. π ἐρῶ σοι ἩπτΑα-  Ἅ-- τὸ Τη ΘΤΊτΑπ). 5 ὑπάγει 
5 θαυμµασθήσονται 1.. 5 οὐκ ἐγέγραπτο 8 ποῦ τσέθη 1, Ὁ τὸ ὄνομα 

γεαᾶ ἴηὸ ηΒΠΙθΘ ἶ6 ποῦ πιθη): ΕΤΤΤΑ. ο βλεπόντων ΟΙ/ΤΤτΑΥΥ. 4ὅ ὅτι (εαὰ ίπαι 16 
5 καὶ παρέσται Άπᾶ δΏα]] Ὦο ο σοι αιτΊτΑν’. ἑπτὰ ση εἰσίν ΟΙΤΤΓΑ. 

. οὗτος 15 Ἡτ. ΤοὐκποῦἸ. ἕ ἀλλὰ υΤΤΚΑΥΓ. ιν γνώμην α. 
Ἅ αὐτῶν ( π ὑμθὶς Ἀιέποσίςσ) ΕΤΤΤΑΥΙ, Ὁ ο ὁλδασιν που Εἰπφ 

ΟΙΤΊτΑΝΙ, 



ΧνΙΙ,ΧΥΙΠ. ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ., 
,- νου , ε)- 

ἀρνίου πολεµήσουσι», καὶ τὺ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι 
Τιατας  ππασ πΊ]]πιακθ, Απᾶ ἰμο ΤΑπΙΡ ΙΙ] οπετοοπιο ἴθπα; Ὦθοβμ1βθ 

κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων καὶ οἱ 
Τιοᾶ οἱ Ιοτᾶς Ἠθίδ απάἆ Ἔίπρ οἱ Κῖπρε: απᾶ ἴποςθ παῦ [αχο] 

λα ς . ό 
µετ’ αὐτοῦ, κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 16 Καὶ Ρλέγει! 
στα Επι, σβ]]εᾶ, Απᾶ  οποδοα, απᾶ Σαἰηξα], Απᾶ ἍὮἨθ ΡΒ7Β 

µοι, Τὰ ὕδατα ἃ  εἶδε, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ 
Το πηθ, ΤΗΘ παίθΓΑ ὶσἩ έλοι βαπθδῖ, Ὑπετο ἴμθ Ἠατ]οῦ 8118,  "ΡΕΟΡΙΘΒ απᾶ 

” ) . » ῃ . . μ Π ῃ , 

ὄχλοι εἰσίν, καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι: 16 καὶ τὰ δέκα κέρατα 
«πιπ] 1 αᾷθΒ 1456, ΑπΠᾶ ΠΑΡΙΟΠΒ απᾶ Τοπβιςβ, Απᾶ πο ἴεπ ἍΆΊοχΠΒ 

, ἃ εἶδες Ἀπὶ τὸ θηρίον, οὗτοι µισήσουσιν τὴν πόρνην, 
πγ]ιλοἩ ἴλιοια βαππθβξ Ἡροη ἴπθ ἨῬθβαῖ, ἍπΠθβθ ΒΊα]] Ἠαίο 116 ἍἸἨατ]οῦ, 

καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυµνήν, καὶ τὰς 
βπᾶ θβοἱαίθ ΕΏα]] πια]κθ Ἡοτ Ἀπάᾶ ηρκεᾶ, απᾶ 

σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν "ἔν' πυρί. 
“βορη Σρες αρΠα]1 Ίεαῦ, Ἑπᾶ ἍἨος αρηα]] ραχπ Ἅἡπυὶυα Άτα; 

17 ὁ γὰρθεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς.καρδίας.αὐτῶν ποιῆσαι τὴν 
Έο0χ αοᾶ 68ν9 ἵο ἘΠεϊχ Ἠθατῖβ νο 4ο 

γνώµην αὐτοῦ, «καὶ ποιῆσαι µίαν γνώμην,! καὶ δοῦναι τὴν 
Ξτηϊπά 1118, απᾶ το ἄο 0Π6 πη]ηπᾶ, απᾶ ἍΤο βἱτθ 

βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθῇ τὰ ῥήματαὶ 
ΞΚΙπρᾶοπα αμμοῖχ {ο Πο Ῥεαςῦ, υπο ΒΠοπ]ᾶ Ῥο Ξα1β1]εά ἴπθ  ΒΑΥΙΠΡΒ 

τοῦ θεοῦ. 18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν κεἶδε, ἔστιν ἡ πόλις ἡ 
οἵ αοάἀ. Απᾶ ἴπο ποπιαπ ποσα ἴποι βΑἩθὺ 1 Ἅἴπο "οἳῦγ 

µεγάλη, ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 
αμτο»ί, πλΠΙοι Ἠβ88 ΧΙπβΡΠΙρΡ οτες {]μθ χῑππβ οξ {πο εατίἩ, 

18 "Καὶὶ μετὰ ταῦτα εἶδον 3 ἄγγελον καταβαίνοντα᾽ ἐκ 
Απᾶὰ αξίοτ ἴπερο π]πρε Τ βαν; 8Ώ 8ηΏρο] ἄθβοθπᾶίπςπ ουῦ οξ 

τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην᾿ καὶ ἡ γῆ ἔφω 
1μθ Ἠθατε, .. Ἠανίπᾳ "απιποτϊγ Ῥιθαῦ: απᾶ ἴπθ θαβτίἩ πΑΒ οπ]ρΗί- 

τίσθη ἐκ τῆς.δόξης.αὐτοῦ. 3 καὶ ἔκραξεν Σὲν ἰσχύί, φωνῇ 
οποᾶ σπα ,. Ἠίβρ]οι. Απᾶ Ἡθ οτίθᾶ παρλΏ]ν πα "τοῖος 

εγάλφ,! λέγων, Ἔπεσεν Σἔπεσενὶ Βαβυλὼν ἡ άλη, καὶ µ ων η μεγαλη; 
χ]οπᾶ, ΡΑΥίΠΡ, : 154813, Ἅᾖ18 4116 Βββγ]οη ἴἩθ  µρτεοῦ, αιά 

/ ο 9 3" . /΄ 

ἐγένετο κατοικητήριον δαιμόνων, καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύ- 
46 Ώθοοπο ϱ ΠαδϊΒ0οἩ. οἱ ἀΘΠΙΟΠΒ, Επᾶ α Ποιά οξθτει 3βρὶ- 

2 ΄ μ Να ΄ ΄ 8 

µατος ἀκαθάρτου", καὶ φυλακὴ παντὸξ ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ 
τὶς 1ΠΠΟΙΘΑΏ, Επᾶ α Ώο]ᾶ οξθποι Ἅ"Ρίτᾶ 1ππο]θαπ’ "απᾶ 

[ α - ” - -” - 

μεμισημένου' Ὁ ὅτι ἔκ Ὀτοῦ οἴνουὶ τοῦ θυμοῦ τῆς πορ- 
ο μαίεᾶ: Ῥεοβαβο οἳ Ἅἴπο πΙπθ οξ ἴπο 117 Ἀεοτη]- 

νείας αὐτῆς «πέπωκενὶ πάντα τὰ (ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς 
οβῦίοη 105”Ἠ6ς ΄Πανο Σἀτυπ]ς αρ]  5ΤἩθΘ 9ΠΒΡΙΟΠΑ; απᾶ {19 χίπρβ 

τῆς γῆς μετ’ ἁὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς 
οἳ ειθ θατία πια Ἡας Ἂἀῑᾶ οοπιπιό ξογπ]οβΏίοῃ, Απᾶ πο παετοβαπίβ οξ ἴπο 

- η - ΄ - ΄ ». - ΄ 

γῆς ἐκ τῆς δυνάµεως τοῦ.στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαγ. 
θατίἩ ἵ]Ώτοαρα {πο Ῥοπεας 'οξ Ώετ Ίάχατγ πγεχο οπτ]ο]οᾶ, 

. ιά .ὰ -- πλ] ο. 4 -” -” 

4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν, 
Ἀπά 1 ηθατὰ αποΐἈος ποῖσ ᾿ οαῦ οἳ 119 Ἡθατεη, βαγῖτα, 

’ ΄ ” - ε ” ει μ Ἶα 

4'Ἐξέλθετεὶ «ἐξ αὐτῆς ὁ λαός.µυυ,! ἵνα μὴ συγκοινωνήσητεϊ 
Όοπιθγο οπ{οξ ος, ΣηΥ ῬεορΙθ, Ὁπαῦ 7θ1ΒΥ ποῖ Ῥανθ 1911οπγβΠΏῖΡ 

607 
τωρκθ παν ία {πθ 
Τ/ΑπΩΟ, απᾶ ἴλο Τπ19 
βλη]] οπεσζοπαθ ἴἨθπα 
3οσ Ἠ9 8 Τιοχᾶ οἳ 1οχᾶ8, 
απὰ Ἐίϊπρ οἵ Κίπρες 
Βιιά ἴπογ ἴΠΑτ 8τθ πΙ« 
Ἠϊπι ατγε οβ]]εᾶ, -απά 
οἱιο56Ώ, απά Σαλέ]. 
16 Απά Ἰοθ βαϊζἩ αηίο 
παθ, ΤΗ9 ππβίοτβ π]Ιο 
ποια βαποβῖ, «π]εγθ 
ἴηἩθ Ἅπποτθ θἰὐεί1, 
318 ῬθοΡ]θΒ, βπᾶ πιυ]- 
Π10πᾷΘΒ, αλᾶ ἨΠΒΗΙΟΠΙ 
ΆἈπᾶ {οηριθβ. 16 Αη 
τπθ ἴεη Ἠοιπβ π]ηίσα 
Ίποι ββποβῦ Ἡροη {λθ 

:.Ῥθαςί, ἴμεςο βΠα]]1 Ἠλίθ 
1Ἠθ π/Ἠοσο, απά 5μα]]. 
πηβ]ςθ Ἡεχ ἄθεο]αίο θλᾶ 
πιακρᾶ, Απᾶὰ ΒΠΦΙ] ες 
Ὢοθχ ἈθβΕ, απὰ Όπτα 
Ὥοτ πψϊ δα Ἀχθ, 17 Έος 
οᾶ ΜαῖἩ ραῦ ἵπ {παῖς 
Ἠθατίβ ἴο Σα14] Ἠ]8 
πλ], απὰ ἵο 8µρτεθ, 
ΆΑπᾶ ᾳἶτο ἰλοῖτ Κἰπρ- 
ἆοπι Ἰπίο πο Ὦθμβρῦ, 
ππΌϊ] ἴηθ ποτᾶρ ος 
ο βΠβ]] Ὀο {α1Π11εᾶ, 
18 Απά 119 ΤΠΟΠΙΒΠ 
πιΏῖοἃ ἴποα βανγεβύ ΙΒ 
ἔλλαὲ ρτορῦ οἵ σσ, π]]οἳ 
ταὶρπεῦῃ οποτ ΤΏθ 
Ἐάπρο ος ὑλο θατίΣ. 

ΧΤΙΠ. Απᾶ αξίας 
1πθεο ἴπ]προ 1 βαη 
ος 8ηΏροθ] οοπιθ 
οπω ἆτοπι ἨΘΑΤεΣ, 

Ἠβνίηρ βτεβί Ῥοπες: 
Απά πο ερτίπ Τβ8 
Ἱιρηίρωθά ση ἨὨῖα 
Ε]οσγ. 2 Απᾶ Ἠθ οτῖεᾶ 
ταϊρΏΙ1Σ νλ α ΒἴΤΟΠΡ 
νοῖςθ, ΒΒΥἰΠᾳ, ΒΑΏΥΊΟΠ. 
Τπε ρτοβῦ 18 481193, 8 
81163, απᾶ 18 Ῥεοσπιθ 
ἴπθ Ἠαβ]ὐαθοα οἱ ἀθ- 
νΙ]β, απᾶ ᾖ1πο Ποιά 
οἳ θ6ποιν {οα] ερὶτίο, 
Ἀπᾶ α Ο6ΛΡ0Θ ος 6ΥΤετν 
ππο]θαη απᾶ Ἠαίεία] 
Τϊτᾶ, ὃ Έος αἲ] τηα- 
14οη8 Ἠβτο ἀτιιπ]ς οξ 
ἴλο πρ οἳ {πό πντα θα 
οἱ Ἡετ «ΕογπΙσοβΏῖοη, 
Απᾶ ἴπο Χῑπρς οἳ 118 
ΘΑΥῶ1 Ίρτο οοπιταιυνθά 
Σοτη]οθῦίοι ισα Ἰθς, 
ΑηΏὰ 1ο ταρτοπαπῖς ος 
119 θατίι Αἴοθ παχεᾶ! 
τ]οη ἴἩτουιβη ἴπο Α- 
Ῥππάβπςς οἳ Πος ἀε]ί- 
σαοῖςβ, 4 Απάὰ 1 Ἀθατάι 
Αποϊπες πτοῖοῦ Έσοπα 
Ίεβτοῃ, βογίπᾳ, 0οπιθι 
οαί οἱ Ἠθς, ΠΙΥ ΡθοΡίέ, 

;» εἶπεν 1. α καὶ αΏᾶ αππττΑΥΓ. 
ῆσαι µίαν γνώμην 1,3 καὶ ποιῆσαι γνώμην µίαν 6[Α]. 
οἱ λόγοι ΑΠΤΊΤΑΥ. Υ---- καὶ ΙΤΤτΑΥΓ. 
Σ εν ([ἐν] Α) ισχυρά φωνῇ πμ α 5τοΏρ νοίοθ ατΊτΑΥΓ. 
1ΤΤΤΑ. 3 η καὶ µεμισηµένου απᾶ παὐθᾶ (ϱρἱσῖθ) τ, 
καν ΗΤΝΓΣ πέπτωκαν Ώθγε Ία]1]θη (γεαὰ ἐκ ὈΥ) Ἐς; πέπ[τ]ωκαν Α. 
Ἔξελθε Όοπιθ ἴποι 1. ο ὐ-λαός µου ἐξ αὐτῆς Ἱ,. ᾽ ἴσυν-τ. 

τ-. ἐν (γεαά πυρί ση Άτθ) π[Α]. 
. 

5. - και ποι- 

ἔ τελεσθήσονται (9Π811 οο Γα101ἱ8α) 
π -ἵ- ἄλλον (γεαᾶ 8ΠοΟίΠεΣ αηΏροὶ) αμτττΑαΊγ. 

} --- ἔπεσεν [Αα]. ᾿ 
υ--- τοῦ οἴνου ΤΠ Ττ]Α. 

,Σ δαιµονίων 
] ο πέπω- 

ὰ Ἐξέλθατε ΤΤΑΠ 5 



068 
ἔλαξ γο Το ποῦ ΡΑΓ- 
ἵακεσβ οἳ Πε βἶπαβ, απᾶ. 
Ελαῦ γο τεοεῖτο ποῖ οἳ 
Ἀεχ Ῥ]4ρίιες, ὅ Ἐογ πες 
αἱπς Ἠλτε τοβε]λοᾶ πη- 
{ο Ἠεπτεῃ, απά οᾶά 
ΒΑαῖμ τεπαοπιρογθᾶ Ίος 
Ἰπὶαμ1Μ1ε. 6 Βεπατὰ 
Ἡες ετοι 48 Β1θΘ το- 
ιπτάεὰ τοι, απᾶ ἆοα- 
Ῥ]ε αμτο Ἠος ἀοπρ]θ 
ποσοτᾶϊπσ ἵο ες 
ποτ]ς: Ἱπ Τἴπο ορ 
συ π]σ] ϱἩο ἨπίἩ Β]]οά 
ΙΙ {ο ες ἀοιμ)]ο, 
7 Ἠον πιΙςἩ 9ο Ἠαία 
Ἰοτίβεά Ἠοχβε]ξ, απά 
Ιγεὰ ἀε]ῖοῖοιια]σ, 8ο 
ΠιποἩ {οχπιεπὸ απιά 
ΒΟΥΓΟΠ ῥρῖτο ἍἨεΓ: 
ΣΟ0Γ 9Ἠθ ΕΛΙἰἩ 1Π Ίος 
Ἠεασί, 1 αἳῦν 8 41θεῃμ, 
Ἀηπᾶά ΑΠι πο ΠΙᾶοπ, 
Άπά Ελα]] 560 ηο ΒΟΙ- 
το’. ϐ Ἰπετοξοχθ 
βἩα]] ἍἸες Ῥ]βριθβ 
σοπιθ ἵη ϱ0Πθ6 «Αγ, 
ἀεαίᾗ, απᾶ πιουτπῖηᾳ, 
Ἀπὰ {ΑΠΠΙΠΘ; απᾶ ΒΠθ 
βΏπ]] Ῥο π{{οτ]γ Ῥατη- 
θὰ πα Ἀτθ: Ἅ1ος 
βἴχοηρ {ἵ Τἴπο Τιτᾶ 
οᾶ ππο πάρει Ἡεσ, 
9 Απά 1πο Χϊπρε ο 
1μο εατίἩ, πνπο Ἠαβτο 
ουπαπι]θξεά ξοτη]οβ{]οἨ. 
βπά Ἰ]γεὰ ἀε]ῖοῖοιδ]γ 
ντἩ Πες, πα]] Ῥουγα1] 
Ἡοχ, απά Ἰαπιεηί {ος 
Πες, π/πεη {Πεν επβ]] 
εεο ἴἨθ ΕΠΙΟἷθ ΟΕ ες 
Ῥυτπῖτπρ, 10 βἰαπάῖπρ 
Άΐαχ ος ΤΟ ἴμο {8Ητ ος 
Ἡος ἰοτπιρπί, ΒΑΥΙΠΡ, 
Α]8ς8, οἷας ἰπαῦ ᾳτεαῦ 
οἳυ ἨΒαῦγ]οῦ, ἴπαῦ 
παϊρηῖγ οἵ υγ ΙΟΣ ἵη οΠ68 
Ῥους {56 {1 ἠαάρπιεπῦ 
06016. 1] Απά ἴπο 
χηετολαηίς οξ Ὦᾖἴπο 
οβτίὮ Αἶια]] πνεερ απά 
ΙΩΟἨΥἨ Ο76Σ Ἡες; {ος 
ηο ΤΙΒΏ ῬαγείΕ ἐΠεῖσ 
τηθτοπαπᾶδθ ΒΠΥ 
ΙΩΟΤΘ: 12 Πο ΠπετΟΒΒΠ- 
ἆἱβθ οἱ ρο]ᾶ, απᾶ αἴ]- 
Τετ, απᾶ ΌΤΡΓθοίοΙΒ 
ΒἱΟΠ68, οπᾶ οἳ Ῥεασ]ι, 
ΑΠᾶ Άηθ Ίπεη, απἆά 
Ρτρ]ε, απᾶ αἰ]ς, απά 
βοβγ]εί, ϱπᾶ α]] τἉγΊπθ 
πνουᾶ, Αιιὰ 11 τηΛη- 
Ὦ6ς τοββε]θ οξ 
1ΤοσΥ, απᾶ αἱ] ΠΙΠ- 
Ώθχ τθβσθ]β οξ τηοςδῦ 
Ῥτεοίοιβ νγοοᾶ, α]ιά ος 
ΤσβΒΒΒ, Απὰ τοῦ, απᾶά 
πιαχζο]θ, 193 απᾶ σἶηπα- 
ΧΩΠΟἨΣ, Απᾶ Ο4ό1σ5, απᾶ 
οἰπίπαρηὔβ, απά ἔταηκ- 
1Πς6Π»6, απᾶ Ἠπίπο, 
απά οι:.απά Άηθβοας, 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ. 

ταῖς.ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ Εἵνα 
1π Πεχ β1πβ, 

ΣΤΙΣ 

μἡ.λάβήτε ἐκ τῶν πληγῶν 
Ἀπᾶ Ίπαί Υθ ΠΙΑ ποῦ χοοθῖτο οξ 3Ρ]ΒΡΙΙΘΒ. 

αὐτῆς" ὅ ὅτι Νἠκολούθησαν!ὶ αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ 
"ες: 2ος -. εοἱλοπεᾶ ος 88 Αα {η 

οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τὰ. ἀδικήματα. αὐτῆς. 6 ἀπό- 
Ἠεβνοα, απ τεπιεπιρετθοᾶ α40οὰ ες αητΙϱΏ[θοιιβπθΒΒΘΒ, ΈΏρη- 

δοτε αὐτῷ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν Ἱὑμῖν,! καὶ διπλώσατε Ναὐτῷ! 
ἃοτ ΛΊομες 88 88ο 5ἲθ τεπἀετοά Ίοτοι; απᾶ Ἅἀἄοιβ]θγο {ο Ίος 

Ἰδιπλᾶ κατὰ Ὥτὰ.ἔργα.αὐτῆς' ἔν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν, 
ἀοιβ]θ, βοοοχάἶπρ {ο Ἡος ΠΟοςΚΒ, 1π ἴμο σοαιρ ἍἹηϊρὰ 5Ἡθ πι]χοᾶ, 

κεράσατε αὐτῷ διπλοῦν. 7 ὕὅσα ἐδόξασεν "ἑαυτὴν! καὶ 
πωῖχ Υθ το Ἠες ἁοιδ]ο, Βο πιο 8 βἨ9 ρ]οχ]πεᾶ  ἍἩοχβθ]ξ διὰ 

᾿ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῷ βασανισμὸν καὶ πένθος" 
Ἰνοὰ Ἰαχυτίοπα]σ, 8ο πιπολ Εἶτο ἴο πος τοχταθΏῦ Ἀπᾶ πιουτηῖπμ. 

α/ η - ΄ ) - ΄ π ΄ ΄' . 

ὅτι ἔν τῷ.καρδίᾳ.αὐτῆς λέγει, ὴΚάθηµαι βασίλισσα, καὶ 
Ῥθεβιςο Ἱηπ Ἠεχσ Ππεατί 8Ἠ9 ΒΑ78, 1 εἰς Ά ΠἩθθΠ, απά 

΄ ) α ΄ 9 [ 1 3 ο 

χήρα οὐὗκ.είμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω. ϐ διά τοῦτο 
8 πΙἁοἵ 1 8Πα πο: απᾶ χπουσηίηρ 1Π ΠΟ Υ/Β ΤΑΑΥ 1866, ΟΠ ποσοπηῖ οἳἑ ἴΠῖβ 

ἔν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ.αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος 
1η ϱ0ηΠθ Ἅἆβ ΒΗΒΙ] 6οπ1θ Ίες Ῥ]αριςβ, ἀεαίπ απᾶ πιουχηίπᾳ 

καὶ λιμός" καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται' ὅτι ἰσχυρὸς «κύριος! 
Απά {απιῖπθ, Απά ντ το εΏθ ΒΠΑ]Ι Ὀο ΡασΏπῦ; ος ἍΒΙΙΧΟΠΡ [Πβίπε] Τιοτᾶ 
{ ευ { Ῥ » Ἱ ) ΄ 8 ᾳ ΄ Π [ὸ .} ΄ Π κ 

ὁ θεὺς ὁ Ῥκρίνωνὶ αὐτήν. 9 καὶ Ἀκλαύσονται' Ταὐτήν,' καὶ 
αοᾶ ὙΠΠο ᾖἸαάρος Χετ. Απᾶ ΒΏΒΙ] πεερ ος Ἠος, απὰ 

κόψονται ἐπ᾽ "αὐτῷ' οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, οἱ μετ αὐτῆς πορ- 
5Ώα]] Ῥουγαῖ] Σο: θες, ἴπο πρβ οΕ/ἴποθ εατίἩ, πο πΙτἩ ος οσοπιτοῖ!- 

/ 9 9 

νεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν 
1θᾷ {οχπΙοβ{ΏΙοη οπᾶ Ἰτεά Ἱακιχίοµβ]σ, ὙἩπεπ Ὦπαγ εεθ 1ἨἩθ  Απιοκθ 

τῆς. πυρώσεως.αὐτῆς, 10 ἀπὸ µακρόθεν ἑστηκότε διὰ 
οἱ Ἡος Ὀυσηίπᾳ, Ἄγοτα 3ρΐ8Υ αβαπᾶϊπᾳ ΟΥ βοσουηί οἳ 

ων ΄ - - Γ ” ΄ ΄ ΄ υ ΄ « 

τὸν φόβον τοῦ.βασανισμοῦ.αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαί, οὐαί, ἡ 
ταρ 198Υ οἳ πες {οτπιθαῦ, ΒΑΥΙΩΕ, Ὢποῦ, 31νοθ, ἴπθ 

πόλις ἡ µεγάλη Βαβυλών, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι 'ἔν' μιᾷ ὥρᾳ 
3οἱίγ αρτεαῖ, Ῥδῦσ]οπ, ἴμο "οἱ αβιτοηρ!Ι 3ος Ιῃπ ΟἨθ Ἠους 

τ ε ῃ ῃ ε ” . ” ΄ ῃ 
ἦλθεν ἡ.κρίσις.σου. 11 Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ 
6 οοπιο ἴ]γ πάρπιεπῦ, Ἆπά {]ο πιετολαηίµ οξ ἴμε εατί]. Ὕπεερ Αλλά 

πενθοῦσιν ἐπ᾽ Ἰαὐτφ,ὶ ὅτι τὸν.γόμον.αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει 
ΙΠΟΙΣΏ 1ο:  Ἅεεχ, ὮΌεσοβιβθ ἴπεῖτ Ἰ9ά ης -αιο 06 νραγς 

οὐκέτι 192 γόµον χρυσοῦ, καὶ ἀργύρου, καὶ λίβου τιµίου, 
ΒΏΥ ΙΠΟΙΘ/; 1α4ἱηΡ οἱ ρο]ᾶ, απᾶὰ οἱ βίτος, απἁ οἱ "μίοπθ "Ρχθοίοιιβ, 
(ῑξί, πο ΤαοΥ6) ; ς 5 

Δ ’ 3 3 . καὶ Ἱμαργαρίτου, καὶ Ἱβύσσου,! καὶ πορφύρας, καὶ Σσηρικοῦ,! 
απᾶ οἳ ρεατ], απᾶ οξ πο πει, απὰ οξΡιχρΙθ, απᾶ οἱ βὶ]]ς, 

καὶ κοκκίνου’ καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάν- 
ἈΑπά οξβοατ]εῦ, απᾶ αἱ] πουὰ ᾖ3{Ἠγίπθ, Απᾶ 6ΥεΙΥ ατϊο]θ ο 

τινον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιµιωτάτου, καὶ χαλκοῦ, καὶ 
1ΤΟΙΥ, Απᾶ 616ΙΥ ἉΕχίΙοΙθ οἳ Ἀποοᾶ Ιπιοβῦ “ΡχεοΙοῦΒ, απᾶ οἱ Όσββδβ, βπᾷ 

σιδήρου, καὶ µαρµάρου, 19 καὶ Σκινάµωμον., " καὶ θυµιάµατα 
οἱ ΊχΟΏ, Ἀπᾶά οἱ πιατο]θ, δπᾶ ϱΙΠΠΑΙΠΟΣ, βπᾶ 1ΠςΘ6ΏΡΘ, 

3 ΄ 3 / Ν . 3 

καὶ μύρο», καὶ λίβανον, καὶ οἶνον, καὶ ἔλαιον, καὶ σεµίδαλιν, 
Ἀπὰ οἰπιπιεηωῦ, θπᾶ ΣΓΑΠΙΙΠΟΕΠΕΘ, απἁ ὙἼήπε, Οπά οἱ, απά Απερί ους, 

5 ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε ΑΠΤΊΤΑΥ). Ἀ ἐκολλήθησαν ντετο ]οϊποθα [ορείμαχ 
οι τττΑπη. 1. ὑμῖν ΗΤΙΤΑΤΓ. κ--- αὐτῇ ΙΑ. Ἅᾖ - τὰ ἴπθ ττ[α]. πι αὐτὴν 
ΕΤΊτα σσ. 9 - ὅτι ΓΤΤΙΑ. ο [κύριος] Α.. Ρ κρίνας Ίπᾶρεὰ ΟΙ ΤΑ. κλαύσου- 
σιν ττταϊγ. Σω-- αὐτήν ΘΙΤΊΤΑΥΝ. 5 αὐτὴν ΤΤΤΑΥΓ. ἕ--- ἐν (γεαᾶ [1Ἁ]) αι Ττα ΥΥ, 
ν αὐσην ΤΤτΑ., 
} σιρικου ΗΤ, 

Ἡ µαργαρίτας ΡΕΑΣΙ8 1,» μαργαριτῶν οἱ ρεαχ]θ ΤΤΓΑ. 
Σ κιγγάµωμον ΙΊΤΓΑ. 

αἆβυσσινου ΟΙΤΊΤΑΥ. 
» --- καὶ ἅμωμον 8ΠΏὰ ΑΤΠΟΠΟΙΏΙ ΑΠ1ΊΓΑΊΥ. 



ΧΥΠΠΙ. ΕΒΥΕΙΑΤΙΟΝ: 
α 1 

τταὶ σῖτον, καὶ κτήνη, καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων, καὶ ῥεδῶν, 
ακά Ἠ3ὙπλἨθβῦ, απὰ οβὐέ]ο, απᾶ ΒἨθερ, απᾶ ΟΕ ]οσ568, απἁ ΟΕ ολασ]οῦθ, 

καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 14 καὶ ἡ΄ ὀπώρα "τῆς 
απᾶ ο θ]πτθι,  θπά Βοι]β ΟΣ Ί1ΘΗ, πα {ποθ τ]ρο Ετα]{8 οἳ 119 

(δι, οί Ῥοὰ1εβ) 
» θ ῃ . ” | ἆλ Πλθ π ο 9 - ῃ , 4 
επισυµιας της ψυχῆς.σου απηλσενγ' απο σου, και παντα τα 

ἀθ»ῖτθ οἳ (γ ρου] Άτχθ ἀεραχίθά ἍΊτοπι 1πθο, απἁ αἱ] Ἅᾖ1πθ 

λιπαρὰ καὶ τα" λαμπρὰ ([ἀπῆλθεν! ἀπὸ σοῦ, καὶ Εοὐκέτιϊ 
τοῦ π]πρα απᾶ ᾖἴπο Ὀσίραι ὑπίπρα Άτθ ἀερατίθά Έτοπι {1ερθ, αμά “πγ 'Πιοσθ 

(11. πο ΠΙΟΣΘ) 
 ) 4 ε , ε ΄ Ι 15 εν” / ε 

οὐ. μὴ εὑρήσῃς αὐτά.ὶ 15 οἱ ἔμποροι τούτων οἱ 
44π πο "κ 1βο εποπ]άδύ ἔποα Επά Ίπεπα, Ἔλο πηεχοβαπίΒ οξ ὑΠεςθ{Πίπρ8, πο 

πλουτήσαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ µακρόθεν στήσονται διὰ 
ππθχθ οηγῖοπεᾶ Ἔτοπα που, Έτοπα Α{ΑΣΥ εΏα]] ϱίαπᾶ Ὦθσβ1εθ ος 

τὸν φόβον τοῦ-βασανισμοῦ.αὐτῆς, κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 
1πο 1θαΓ ο Ώοεχ {οχπαθηῇ, Ἀπθρθρίπς απᾶ µπιουσπὶπρ, 

16 καὶ! λέγοντες, Οὐαί, οὐαί, ἡ πόλὶς ἡ µεγάλη, ᾿ ἡ περι- 
απά βαγίηρ, ΊποῬ, ο, ἴπθ Λοἶέγ αρτεα!ί, ἹΏΙοἩ [πας] ο]οίἩ- 

βεβλημένη Ὑβύσσινον! καὶ πορφυροῦν καὶ Γκόκκινον,! καὶ 
εᾱ να Άπο πει απᾶά Ῥυτρίθ βπά Βοβτ]οῦ, απᾶ 

κεχρυσωμένη |ἐνὶ "“χρυσφ! καὶ λίθῳ τιµίῳ καὶ "μαργαρί- 
ἀθο]κεᾶ πια Ρο]ά Ἀπά 3βἱοπθ Σρχεοϊουβ Απᾶ ΡΘΑΣΤΙΑ | 

(Ἡἱ, εἰ]άθᾶ) ε : 3 ὴ 
ταις" 17 ὅτι µιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. Καὶ 

2ος 1Π 9Π6Θ Ἠοιχ 1/88 πιβᾶθ ἀθρο]αίθ 8ο Ρτοβί τιθβ]{Ώ. Απά 

πᾶς κυβερνήτης, καὶ Οπᾶς ἐπὶ τῶν πλοίων ὁ ὅμιλος,! καὶ 
616ΥΥ  ΒἴΘΘΓΒΠΙΒΗ, απᾶ οαἳἱ Ὑπ 3ΡΗἱΡ5 {19 3οΟΠΙΡΑΠΥ, απᾶ 

ναῦται, καὶ ὕὅσοι τὴν-θάλασσαν.ἐργάζονται, ἀπὸ-μακρόθεν 
ΒΗΊ10Γ8, Απᾶ ΑΒΙΩΔΏΥ β6 Ἰχβᾶθ Ὦγ 68, Α6ΑΥ ο 

ἔστησαν, 18 καὶ Ρέκραζον;! Ἱὁρῶντες! τὸν καπνὸν τῆς πυρώ- 
βίουᾶ, Απά οτ]θᾶ, βθεῖπρ το ΕΠΙΟΚΘ 5ρυτη- 

σεως αὐτῆς, λέγοντες, Τίς - ἁὁμοία τῇ πόλει: τῷ µεγάλῃ; 
πρ ἍΏΛ}0Ε:Ἠ6ε, ἍἉΒΑΥΙΠΕ, Πα [οἶίγ 1] 1ο {ο 1μθ Ἀοϊςπ αρτοβῦ ο 

19 Καὶ "ἔβαλον' χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς.αὐτῶν, καὶ "ἔκραζον!ὶ 
Απᾶ Ίπεγ ον ἁἀαξῦ προηυ ὑπεῖσ Ἠθβάβ, Επά οσ]εᾶ, 
΄ . ” , » ’ ο) ΄ « ΄ ε 

κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες, Οὐαί, οὖαί, ἡ πόλις ἡ 
ππθεριπρ Ἀπά παουγπίηρ, βαγίηρ, ὙΠουο, πνοθ, ἴπο 3ο 

µεγάλη, ἐν {ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες  πλοῖα ἓν τῇ 
αρπθαῖ, ἵπ ν/λΙοἩ νγετο θησῖολεᾶ απ] ὙὍπο ἍἀΠπά ΒΗἱΡ5  ᾖἹπ Τπθ 

θαλάσσῃ ἐκ τῆς.τιμιότητος.αὐτῆς, ὅτι µιᾷ ὥραᾳ ἠρημώ- 
πε ἴπτουρα Ἠεχ σοβί]]πθββ | Σος 1Π0πθ Ἰοις βἩθ 5 πιβᾶε 

θη. 320 Εὐφραίνου ἐπ᾽ "αὐτήν,! οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι Σ ἀπό- 
ἀεβο]αίο. Ἠε]οῖσοθ οπἱ6ς - Ἰες, Ο Ἠεαγεηπ, απᾶ [γε] ἍἨοιν 8Ρο- 

στολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ.κρίμα.ὑμῶν ἐξ 
εἶ]ες Ἀπά [γε] Ῥτορπείβ; 12ος “ἀῑὰ Ἱμὰμε "ἀοά γουιςσ Ἰμἀρπιεηί 1ΡοΠ. 

αὐτῆς. 2] Καὶ ᾖρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς Σμύλον" 
Ἠεχ. Άπά “ουκ δαρ 'οπθ "Ἅπρο] 3ΒΊΧΟΏΕ 8 5ἴοπΠθ6, 88 ο "πα]]βίοπθ 
΄ ) » μ ΄ ΄ ε/ « ΄ 

µέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν, λέγων, Οὕτως ὁρμή- 
αρτθαῦ, απᾶ οι ᾖ[5] Ἰηπίο {πο 68, ΒΑ7ίΠΡ, ΤΠυΒ πα 

µατι ᾖβληθήσεται Βαβυλὼν ἡ µεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ 
γ]ο]εποῬ εἩβ]] Ὃο ομ8ῦ ἄοιγπ Ῥαῦγ]οη πο µρτεαῦ οἵ ο, απᾶ ποῦ αἰ α]] 

εσου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς 1ΤΊΤΑΥΥ. 
{ ἀπώλετο (-λοντο τ) ἆΓθ ἀεδίτογεᾶ αι τττΑατ’. Ε --- οὐκέτι Τς. 
σουσιν (5Ώα]1 ἵΏεγ Απ) (εὕρης τη) τια!ή; οὗ μη αὐτὰ εὑρήσουσιν ττν. 
κ βύσσινον απἀ κόκκινον ἰγαπεδροβεᾶ 1.. Ἰ--- ἐν (γεαα { γνῖειι |) εττ[Α]. 
η μαργαρίτῃ ΡΑΣ] ΙΤΊτΑ. 
οι ΤΊτΑΥ. Ῥ ἔκραξαν 1ΤτΑ. 4 βλέποντες ΟΙ ΤΊτΑΥΓ. 
οἱγ) 1. : έβαλαν 1; [ἐπ]έβαλον Α. ἵ ἐκραξαν 1,Α. 
1 -- καὶ οἱ (Τεαά [Υ9] βαἰμῖς θιιὰ [Ύθ] αροβί]εβ) αιιτττΑ τν. 

4 ἀπώλετο ἆτο ἀθβΙΧογεᾷ τν. 

πα Ω σης ; 
9 πᾶς 0 επὶ τόπον πλέων 6ΥΕΣΥ Ο9Ώε πἩο 

659 
Απᾶὰ πΏοβῦ, απᾶ Ῥθδακία, 
Απάὰ 5Ἠθερ, Απᾶ ἨοΓΒυβ, 
Ἀπᾶ «οἨαχ]οῦ, απᾶά 
ΕΊΑΥΟΒ, απᾶ ΒΟΙΙ6 οξ 
ΊΠΘΏ, 14 Απᾶ {πο 
ατυϊις παν τν 
ροι] ]μείθᾶ αξίθςγ 419 
ἀεραωτίθὰ Ίποπα {πεο, 
παπά α]] {πῖτρε νΏ]οἩ 
ΊπθΓΘ ἀβΙπίγ απᾶ ρουᾶ- 
1γ ατο ἀερατγ[ιθᾶ τοῦ 
.Ἠ6θ, απᾶ ἴποι ελα]6 
Άπᾶ ἴηΠοπι πο 1ΠΟτο αὖ 
ΒΙ]. 15 ΤΗ9 πιετοβαΏῖς 
ΟΕ ΤἨεβο {Πἱπρβ, νγΏίοΕ 
ΨΙΘΧΘ Ιπβάθ τ]εα ὃὋσ 
Ἡος, βΏα]] εἰαπά αξητ 
ος {ος ἴλο {ομχ ο Ἠες 
νοτπιθηῦ, Ὑθερῖπρ απ 
ὍναΙΙης, 16 απᾶὰ 5α7- 
1ΠΕβ, Ά]ας, οἷας ἴπαῦ 
τομ οἱ σσ, ἴπαῦ παβ 
ο]οίμεᾶ 1η πε Ίϊπεα, 
Αβπᾶ Ῥυτρ]θ, απά βοαΙ- 
168, Απά ἀεο]κθά πα 
Ρο]ᾶ, απἀ Ὥµῥτεοῖοιβ 
ΒἴοΏ68, απᾶ ΤῬθΑΓΙΑ | 
17 1ος 1η οΏθ Ποισ Βο 
Ετοαῦ τῖο]ες 18 οοπαθ {ο 
1οιρἩί. Απά 6τεγ 
ΒΠ]ρπιββίες, απά αἰ 
1Ἡθ ΟΟΠΙΡΑΠΥ Ίπ 9Η1Ρ5, 
Απᾶ ΒΗΊΙΟΓΒ, Επᾶ ϱ8 
ΙΙΒΗΏΥ 88 Ὀγβᾶς ὮΥ ΒΕΑ, 
5ίοοά βἴαχ οἩ, 18 απά 
οσὶθᾶ ἹΥἨεη ἴΠεγ 849 
Τρ ΒΠιοΚο ΟΕ Ώεχ Ρατη- 
1ἨΕ, βαγίηρ, πα ῦ οἵ 
ἳδ 119 απῖο ἐπ] ρτεαῦ 
οἵίσι 19 Απά ἵμεγ 
ομβὺ ἀπδῦ οἩἳ {λοῖτ 
Ἠθαάα, απᾶ οτἰεᾶ, 
πγεερίἰηπρ θπά ππαῖ]ίηᾳ, 
ΒΑΥΙΗΡ, Ά]88, 8ης ὑμλί 
ρτεπῦ οἱ ῦσ, ὙἹΝΠοτθϊη 
ππετε πιβάρτ]οῦ αλ έΠ8ε 
Ὠβά ΡΠἱΡ5 1η ἴἨο ει Ὦν 
ΊΘΗ5ΟΏ ΟΕ Ἠοχ οος{]]- 
ηςςς | ΣΟΥ 1Ώ 9οΏ8 Ἠους 
18 859 πιβἀθ ἀρεο]αίε; 
20 Ἠε]οῖοθ οἵος Ἠεσ, 
ἔ]ιοι Ἠθβγθπ, απᾶ γε 
Ἠο]ψ αροβδῦ]θ ανά 
Ῥτορ]εῦβ; Εοχ 4ο λα 
Ἀγεηροὰ γοι ΟΠ Ἠογ. 
21 Απά α παὶρηίτ αη- 
Ρε] ἴοο]ς 1ρ Α Β8ίοµ8 
θα ρτορῦ πι]]]ρίοπο, 
Απὰ ορβὺ δὲ Ιπῖο "μα 
588, ΒΑΥΙΩΡ, ΤπιβΒ ΙΤ 
νίοΙεηπσθ ΒβΠβ]] παῦ 
Ετθιβῦ οἳιν Ββῦγ]οπ 
Ὄθ ἴἨτοσπΙ ἄοφηΏ, απᾶ 
5ΏΒ1] ο ξομΏᾶ πο χαΟΣΘ 

9 [τὰ] Δ. 
ἃ αὐτὰ οὗ μὴ εὑρη- 

1 --καὶ ΗΤΤΤΑΥΥ, 
πι χρυσίῳ ΟΙΠΓΑΥΓ. 

Βα118 {ο [αΙΨ] Ῥ]ασθ 
Σ--- ταύτῃ (γεαᾶ Ὀμῖ5 ρτευ! 

7 -- τὰ Ι1Ί9ΑΥγ. 
Υ µύλινον 1. 

π αὐτῇ α1ΊτΑΥό 



060 
βὖ αἲ1. 25 ᾿Απᾶ 1ἴπθ 
τοῖοθ'οξ ἨΒΥΡΟΣΒ, απάᾶ 
ΣΩΠΘΙΟΙΑΩΒ, ππά ο Ρ]- 
Ροἵ8, απᾶ ἰχαπιρθύεσβ, 
ΒΑ] Ὦο ἸἨθατᾶ πο 
ΠΟΙΟ αὖ αἲ] 1π Όηθο; 
ΑΠᾶ πο ΟΥΑΕΙΘΙΙΛΗ, ΟΕ 
συλαίβοθτοχ οχαξίᾖεὂς, 

. ΕΠΘΙ1 Ῥο Σοαπᾶ ΑΠΥ 
ΠΙΟΙΘ Ίπ περ; απά 
ἔμο βουπά οἳ α τα]]- ϕ 
Βἴοπο θΏα]] Ὦο Ἠεπτᾶ 
Μο Ίποτο αἲ αἱ Ίπ 
1μ6θ; 25 απᾶ {πε 1ρμε 
οἳ  ομηᾶ]ο επα]] επίπθ 
Ὦο ΠΟΤΟ βὖ α]] ἵπ ἴμθρ; 
ΑΠᾶ {ῃο τοῖσθ οἳ ἴλθ 
Ῥγίάεργοοπι απᾶ οξ 
ἴπθ Ὀτιᾶρ βπα]] ὃΌο 
Ἠοιτᾶ πο ΊΠοτο αἲ β1] 
Ἰπ ἴμεο: Εοχ ἵΠγ τΏεΓ- 
ομππίς Ίπετο 19 ρτοαῦ 
ΠΙΘΏ οἳ ἴπο θατίἩ ; ΣΟΥ 
Τγ ἴπγ βοτοθσῖθς Ίπετθ 
α]] παῦΙοηΒ ἀθοθίτεᾶ, 
24 Απᾶὰ Ἰπ Ἰθυς τας 
4οιπᾶ ἴπο ΤῬ]οοᾶ οἳ 
Ῥχορλείβ, απᾶ ο 
βα]ϊπῖς, λιιᾶ οἳ α1] ἐπαυ 
σγετθ ΒΙΑῖΏ μροῦα ἴπθ 
θατίἩ, 

ΧΙΧ, Απᾶ Ἁαξίος 
11εεο ὑμίπρα 1 Ἠεατά α 
ΡτεβΏ νοῖοθ οἳ ΠΙΠΟἨ 
ῬεοΡρ]θ {π ἨθΘΑΤΘΗ, 5Ηγ- 
1Ἠρ, ΑΠοθ]αῖα; Ββ]τα- 
11οπ, απᾶ ΡΊΟΣ7Σ, απᾶ 
Ἡοποιςσ,απάᾶ Ροπεσ,αἩ- 
το {πο Τοχᾶ οἳς ἀοᾶ: 
2 Έοχ ἴχαθ απᾶά σ]ρηί- 
608 ἆγε Ἠϊ5 Ἰπᾶρ- 
χηΘΩ(8: 20Γ Ἡθ Ἠαίμ 
ἀἡπᾶρεᾶ πο µρτεβῦ 
ΤΥἨοΙθΘ, πἩ{οἩ ἅἷᾶ οοχ- 
χαρί ἴπο αρτία στ] 
Ἡος Ξοτη]σαθίοι, απᾶ 
Ἠπίπ απεηρεᾶ Ἅἴ]ο 
Ὀ]οοά οἱ Ἡῖ5 πογναπ{Β 
5 Ὦοις Ἠαπᾶ, 38 Απᾶ 
αραῖη Τπεγ βαἰᾶ, Α]- 
19]αἵΒ, Απιά Ἡοθχ βΠΙἹοΚο 
10Β0Θ πρ ΤοΓ 6νος απᾶ 
65εΣ, 4 Απᾶ 119 ἔοας 
αηπᾶ Ἀἰνοπύν ο]άοτς 
Ἀπᾶ 1πο ἔοας Ῥοβδίς 
4961] ἄοπηπ απᾶ τνοι- 
εἸ]ρρεά ἄοᾶ παῖ θαΏ 
ΟΠ ΤἨθ ΊἨχοπςθ, Β87- 
1Ἠπρ, Αππεπ; Α]]ο]αῖᾳα, 
ὃ Απά Α νοῖσθ 6ΑΠΙΘ 
οαυ οἳ ᾖἴπο ΤἨτοπθ, 
ΒΑΥΙΠΡ, ἜταϊΙδθ οἳς 
οᾶ, αἲ] σο Ἠ]8 Βοτ- 
νβΠΩῦΒ, απᾶ ο ἴπαυ 
ᾶθ8Χε Ἠῖτα, ῬοίἩα απαο]] 
απᾶ ρτοβί. 6 Απά Τ 
ἹἩθατᾶ Α8 1ῦ πετο ἴμθ 
ποῖοῬ ΟΕ α ρτεαῦ τιυ]- 
ἀΙίαᾷθ, απᾶ 8 1ῃθ 
νοῖσρ ΟΕΙΙΒΏΥ ΥΥΒΊΘΓΒ, 
Απά 986 ἴἨο τοῖορ ος 

ἉποΚκΑΛΥΨΙΣ. χΥΙΠ.ΧιΣ, 
εὑρεθῇ ἔτι 99 καὶ φωνὴ κιθαριδῶν καὶ μουσικῶν καὶ 

πηβγ ο Ξοιπᾷ 1οΏρβεΥ: Ἀπᾶ τοἱορ Οἵ ἨβΙΡ6ΤΒ απᾶ µππβίσίαπα απᾶ 

αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ᾽ ἀκουσθῇ ἔν σοὶ ἔτι, καὶ 
Ώα[θ-ΡΙΑγεΤΑ απᾶ  πγαπιρεῦθτβ ποῦ αἲ α]] τααγ Ῥο Ἡθαχᾶ Ίπ Ίλθρ Ίοπρεσ, απᾶ 

πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ.-μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ 
ΑΠΥ ἍαἈπιίβοτ ΟΕΑΑΥ Ατὶ  ποῦ οὐ 1] πααγ Ῥο ξομᾶ 1π ἴμορ Ιοπροχ, απᾶ 
(18. ογετγ) : (111, οἳ εγοιγ) 

μυ 4 ς οπὰ 2 ” 

ωνὴ µύλου οὐ.μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι 398 καὶ φῶς 
πουπά οΕ ταϊ]]ςίοπο ποῦ οὐ ο]] πἹαγ Ὃρ Ἡθαχᾶ ἄπ ἴποο Ίοπρας, απᾶ Ἡρηῦ 

λύχνου οὐ μὴ Ζφανβ! 3ἐνὶ σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυµφίου καὶ 
οἱ Ίαπιρ ποῦ αὖ α1] τι8Υ ΒΏΙΠΘ᾽ ἵπ ἍἼ11θῬ ]οΠβοΣσ, ππᾶ µτοῖορ οἳ Ὀχίάερτοοπα Αχιᾶ 

νύμφης οὐ.μὴ ἀκουσθῇ ἓν σοὶ ἔτι ὅτι δοὶ' ἔμποροί.σου 
οἱ Ὀχίάθ ποῦ οὐ αἲ] ταιὰγ θ Ἡεατᾶ Ἰπ ἍᾖΤλοθρ ΊοΏβος; Σος ΤΗΥ πιετοαη{8 

ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ. φαρμακείᾳ!.σου ἔπλα- 
Ίπεχοθ ἴπθ µρτοηνῦ ΟΠ68 ΟΕ1Ἠο θατί], 1ος Ὦν ΤΗΥ 8ΟΓΟΕΥΥ πΤΘΓΘ 
θ ορ α] ἐθ .) ο τω ἀ,Τ, Ἱ 

νήθησαν πάντα τὰ ἔθνη. 24 καὶ ἐν αὐτῇ αἷμαὶ προφῃη- 
πη]δ]εᾶ β]]. 1η πΑΡΙΟΠΒ. Απᾶ ἵπ Ἠθς [πο] Ῥ]ουᾶ οξ Ῥτο- 

τῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη, καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς 
ΡΗΕίΒ απᾶ ΘΛΠΙβ τ/θδ ξοᾶάπᾶ, οπᾶ οξ αἲἹ Ἅᾖ1πθ Β]αϊπ ον Ίἴρ 

γῆς. 
θΑΤΗΗ, 

19 «Καὶ μετὰ ταῦτα Ίκουσα ἲ φωνὴν  Εὔχλοι 
Απᾶ  αξῖου ἴλμεμο (μΙπρβ 1 ηοατᾶ Ά 2γοΐσο 3οξ “Α πια] πᾶφ 

πολλοῦ μεγάλην! ἐν τῷ οὐρανῷ, Ἀλέγοντος,! ᾽Αλληλούίϊα’ ἡ 
βρτορ!, α]οιᾶ 1η ἴἩθ ἍἨθατεῃ, ΒΑΥΙΠΡ, Ἡα]]ε]π]βἩ: 1πθ 

σωτηρία καὶ ἡ δόξα Ἱκαὶ ἡ τιμὴϊὶ καὶ ἡ δύναμις Σκυρί 
βα]ναῦ]οπ απᾶ ἴπο β]οτ απά πο Ἡοποας ππᾶ ἴπθ ἍῬοπθγ ἴο ἴμο Ποτά 

τῷ θεῷ-ἡμῶν'' 2. ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι  αἱ.κρίσεις αὐτοῦ" 
ουσ ἄοάᾶ: 20Σ΄ Ἴχαθ  απᾶ τρπύθοας [ατο] ἍΊἸ]ς Ἱπάρπιεηίβ: 

ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν 
ΦΟχ 19 Ἰαᾶροᾶ ἵἴπο Ἅπατ]οῦ αρτεαΏ, πππο οοχταρυθᾶ {πο θατί 

ἐν τῇ.πορνείᾳ.αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων 
ή Ἠος ΞοΣΠΙΟΑΊΌΊΟἨ, ἈΑπᾶ 9 ἀἱά αγεπρο πο Τ]οοᾶ "5ροπάᾶπαςπ 

2 ως ῃ . µ ΄ ». ” 
αὐτοῦ ἐκ Ἱτῆς! χειρὸς.αὐτῆς. ὃ Καὶ δεύτερον εἴρηκαν, Άλλη- 
αχο”πὶς οἳ Ίος Ἠρηᾶ. Ἅπά Α βεοοπά {Ἴτηρ ἴπευ πρ, Ἠλ]]θ- 

λούία' Καὶ ὁ.καπνὸς.αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
1188. Απά Ί6χ Εβπαιοζκθ Ροθ5 πρ 1ο ἍᾖΤπθ 9665 οξ ἴπθ 

αἰώνων. 4 Καὶ "Επεσανὶ οἱ "πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι καὶ τέσ- 
8ρε». Απᾶ Ἅᾖ6]] ἄοπιπ ᾖἴπο “ρ]4θτβ αενοπΏγ "απᾶ 

σαρες,' καὶ τὰ 9τέσσαρα. ζῶα, καὶ προσεκύνησαν τῷ 
Σΐος, Ώπᾶ ᾖ1Ἠο Σοὲσ Ἱϊνίηρ ογθαίασθ8 απά πποχβΏαρρθᾶ 

θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ Ῥτοῦ θρόνου, λέγοντες, Αμήν" ᾽Ἁλλη- 
οᾶ πΠο βΙϊ8 οᾳπ ᾖἴπο ἍΊπτοπο, ΒΑΤΙΩΡ, ΑΤΩΘΗ, Ἠα]]θ- 

λούϊῖα. ὅ Καὶ φωνὴ 3ὲκὶ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα, Αἰνεῖτε 
1181. Απᾶ α τοῖορθ οπῦ οἳ ἴπο ΤἨτοπθ «οβπιθΜοτίῃ, Βαγῖωρ, Ῥχαιερ 

στὸν θεὸνι ἡμῶν πάντες οἱ δοῦλοι.αὐτοῦ, "καὶὶ οἱ φοβούμενοι 
οἳσ ᾳοᾶ ϱ]] ᾖ[1ο] ΠΒ Ροπάπιεη, Ἀπᾶ [7ο] πππο 18 

αὐτὸν ἱκαὶ! αἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 6 Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν 
Ἠΐπια, ΛλῬοίἩ ἴθ βπια]] απᾶ ἰπθ µρτεαῦ, Απά 1 Ἠεατᾶ 88 κα νοῖοθ 

ὄχλου πολλοῦ, καὶ Τὼς' φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς 
οἳ α πι] ὑμᾶθ 1ρτθαῦ, απᾶ 386 ατοῖοθ ΟΕ”Υ/ΑΙΕΤΒ ἍΆΠΙΑΠΣ, Απᾶ 98 

Σφάνῃ 1η. 
Ῥ]οοάρ αττ;. 

Ί--. τῆς ΑΙΤΊτΑΠΓ. 
ο τέσσερα 1Ιᾷ1τΑ, 
Ρ.--- και Τ[ΈτΑ]. 

5--.ἐν(γεαᾷ σοι προπ ἴπες) ΤΑ]. 
6 --- καὶ ἄΙΤΤΊΣΑΥ. 

Ὦ λεγόντων αΙΤΤΊΓΑΤΓ. 

ἕ-- καὶ ΟΙΊςΑΤ. 

.---- οἱ 1, 
{Γ-Γ ὡς 88 ΕΑΙΤΤΓΑΊΨ. 

α--- καὶ ἡ τιµή ΟΙ ΤΊΤΑΥΓ. 

ο φαρμακίᾳ ΤΑ, ἆ αἵματα 
Β μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ΑΙΤΙΑ. 

κ τοῦ θεοῦ ἡμῶν οἳ ουχ ἄοά αμτττΑπ. 
πι ἔπεσον Ε0. Ἆ--- καὶ αΤΤΤΑΥΥ ; εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι Τε 
Ῥ τῷ θρόνῳ ΙΤΤΤΑΊΓ. :. 3 ἀπὸ {Τοπ ΗΠτΑΊΥ. Στ θεῷ ΙΛΤΤΑΥΓ. 

Ἡσ- ὧς1 



ΧΙΧ. ΒΕΝΥΕΙΑΤΙΟΝ, 

φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, "λέγοντας," Αλληλούϊα" ὕτι ἐβασί- 
α τοῖς οἱ “τΏιπάςις ᾿ΡΌΤΟΝΡ, ΒΑΥΊ16, Ἠα]]ε]α]αὴ, 4οὲ ἘἈλ8 

λευσεν  ἍἹύριος ὁ θεὸςΣ ὁ παντοκράτωρ- 7 Ἀχαίρωμεν καὶ 
χοῖσιεὰ [Γὔπ6] Τιοχτᾶ ἀοἆ πο Αἰπϊραίγ. 19 εποι]ᾷ τε]οῖσο απᾶ 

Σἀγαλλιώμεθα,' καὶ "δῶμενὶ τὴν δόξαν αὐτῷ' ὅτι ἦλθεν ὁ 
5]οιι]ά οχα]τ; βλᾶ επου]ά σῖτο ΡΙοτγ {ἴο Εῖπι; 4οχ Ἱδοοπιθ {1θ 

γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ.γυνἠὴ αὐτοῦ ἠτοίμασεν ἑαυτήν. 8 Καὶ 
αηαχχΊηρο οξτ]ιθ ΤβπΘ, απᾶ Ἠϊς πο Ἅἀῑάππακο”τοαᾶσ "Ἡοχδε]ξ, Απά 

ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον "καθαρὸν καὶ 
15 πα» μίτοη Το Ἡθς ἔλαί 5Ἠθ εἩοι]ᾷ ο οἸοί]θᾶ ἵπ Β19θ ποπ, Ῥατθ βμᾶ 

λαμπρόν"'. τὸ.γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματά ὑέστιν τῶν 
[ον Ηῃ 2οχ Ὅηα Άπο Ἰΐπθ. 31πο 5τίρῃίβομβΠΘΒΒΘΒ α18 οξ ἴ]μθ 

ἁγίων.ὶ 9 Καὶ λέγει µοι, Τράψον, Μακάρϊοι οἱ εἰς τὸ γ γει µου ᾿ ς 
βαϊπῖς, Απά Ὦθ ββγς ἔυπθ, ἸΠτΙΐο, Ἑ]οββοά [βτε] ἴπαευ νο {ο 1πθ 

δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ 
Βάρρες οἱ {πθ παατχίαρθ οἳ ἴπθ 

Οὗτοι οἱ λόγοι 5 ἀληθινοί Δείσιν τοῦ θεοῦ.!ὶ 10 Καὶ «ἔπεσον' 
Τ]θςο "Ἔλπο “ποτ Σίχαθ 1919 οἱ ἀοᾶ, Απά 1 1ε]11 

ἔμπροσθεν τῶν.ποδῶν. αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ' καὶ λέγει 

. ’ ’ υ / 

μοι κεκλημένοι. Καὶ λέγει µοι, 
Όλοι ηε] 8χ9 ομ]]οᾶ, Απιά Ἡθ 5475 ἴο 1αθ 

Ῥσξοτθ Ἠ]8 Εοεῦ Το ἆο ἨοπΙββθ Ἅᾖο Ἠϊπι,. Απᾶ Ἡθ 5αγ5 

µοι, Ὅρα ή' σύνδουλός σου εἰμὶ καὶ τῶν ἀδελ- 
ἴοππςθ, 399 Γίποι ἃο 15] ποῦ, Ἐε]]ου-Ροπάπιαη ΟΕ {περ Τ πα παπά ΣυτοίΗ- 

φῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν µαρτυρίαν Ιτοῦ' ᾿]Ιησοῦ: τῷ θεῷ 
γε 10ὲ 30Η ηἩο πατο τηθ Τθ5ΏΙΠΙΟΠΥ οἳ ἆ6β8ας, Το ἄοαᾶ 

προσκύνησον' ἡ.γὰρ μαρτυρία Ι᾿τοῦ! Ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα 
ἄρ Ἠοπιβρο, Έοχ 51ο {εβΙπΙιοπΥ 508 "Ἴ6ρις 5 3119 ΛἈαρίτιῦ 

τῆς προφητείας. 
30Ε ΄ΡτΟΡΗΕΕΥ. 

11 Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν Σάνεῳγμένον,! καὶ ἰδού, ἵππος 
Ἀπά 18ΑΥ ᾖἵμθ Ἓθμπει  Ἅ«ορεπεᾶ, Απᾶ Ῥελο]ᾶ, α 3Ποτβθ 

λευκός, καὶ ὁ καθήµενος ἐπ᾽ αὐτόν, Ὀκαλούμενος πιστὸς! 
αᾳΠ1ΐ8, απᾶ Ἡθ ν/μο ΒΙ{8 προαι Ἅᾖν, οβ]]εᾶ Ἐαιίμευ] 

3 2 ῤ) 3 3 ΄ ΄ . ως « 

καὶ ἀληθινός, καὶ ἓν δικαιοσύνη κρίνει καὶ πολεμεῖ' 19 οἱ 
τι Τχμο, αηπᾶ π τἱβΗῖοοΙΣκΠΕΞΑ Ὦς Ἰιπάρες απᾶ πηᾶχες ΤνΒΥ. 

δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ Ἰὼς' φλὸξ πυράς, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
Απά  6γθΒ 1η [ππεχθ] 35 3 Ώαπιθ οἱ Πτθ, απᾶ 1ροπ 3Ἠθαᾶ 

αὐτοῦ διαδήµατα πολλά, ἔχων Β ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς 
1118 «ἀϊβάεπας 3ΤΩΒΏΥ, ἨβγΙΠΡ ἍΑ ΏΒΠΙΘ Ὅτ]ιει ἍἨΠίΠΙςἩ πο 9ΠΏ9Θ 

οἶδεν εἰ μὴ αὐτός' 198 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον Ίβεβαμ- 
Ίποπβ ὃῬας ἍὮἩΗΙπιβεΙ, Απᾶ ο]οίπεᾶ ντ 8 Ρατπηεπῦ ᾱ1ρ- 

” " “ ο Ν τη λ .. ἥ . ” ο η. ΦὉ λό ο -- 

ΜµΕΝΟΝ αιματι και καλειεται το-ογοµα.-αυτου, ογος του 

Ῥεά 1π Ῥ]οοᾶ; απᾶ  3ςδ οα]]οᾶ 1Ρ19 ὦηλπηρ, πο ἸΠοτᾶ 

θεοῦ. 14 Καὶ τὰ στρατεύματα” ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ 
οἳ ἀοἀ, Απάᾶ {ηΠθ ΑΥΓΠΙ1ΘΒ 1η πο ΊἩθατεη πετο Γο]]οινίπρ Ἠϊπα 

ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν οκαὶ' καθαρόν. 
Ἡροπ ΄Ἠοχδος ἈἀπΙίο, ο]οίπεᾶ ἵπ πο πε, ὙΠΠΙίθ απά Ῥατθ. 

Ν 3 - ” . ο ς ΄ μ - 
16 καὶ ἐκ τοῦ.στόματος.αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, 

Απᾶ ουῦ ο Ἠ15 πιου{Ἡ. Ρο85 Ξοσ{Ἡ. Α "Βηογᾶ Ίβδπασρ, 

ἵνα ἓν αὐτῷ  Ῥπατάσσῃ' τὰ ἔθνη' καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ 
"ασ πιἩ. 1 Ἡο ταὶβΗῦ ϱπα]ζθ {πΠθ ἨΠαβΙοΠΒ; απᾶ Ἡθ ἍεΠα]] 5Περπετᾶ 

661 
[ 

πηϊρμίγ ἐπυπᾶετίτηρς, 
ΒΑΥΙΠΡ, Α]]ε]αία : ἔος 
{π9 Τιοχὰ 4ο οπιπἰρο- 
Μεπί τοϊρπειμ, 7 ιο 
Ἡπ8 Ὦθ ρ]πᾶ απά τε- 
191σθ, β]ιά ϱᾳίτθ Ἀοποις 
Μο Ἠἶτα: {ος ΤἴἨπο ΤαηΓ- 
χῖαρο οἳ ἱπθ Τιαπὴῦ ἰς 
σοπ18Θ, απᾶ Ἠΐ5 πτν]{θ 
ἨβίἩ Ἠιαᾷο ἍἨΠεχδο]Ε 
ΣεβΒάΥ. 8 Απᾶ {ο Ἡες 
πας Ρταπίἰοᾶ ἑλπέ 89 
Αποι]ᾶ Ῥο αγχαγθᾶ ἵα 
Ώπθ Ίπεῃ, οἼθηι αμᾶ 
ἈΝΠίέθ: 1ος 1πμθ Ώπθ 
Ίπεη 15 {μα τίρμτεους- 
ης6Βς οἳ α1μζς, 9 Αη 
ὪἩθ ΒΕΠ Ἱπίο Ἅπιθ 
Ἰπτιία, ἈἨ]εςςεεά ἆγε 
νμεσ πἩ]ο] ατθ ομ]]οᾶ 
πηῖο {Ἠθ πιηττῖαρεδιγ- 
Ῥεχ ο ἵἴπο Ταπιῦ, 
Ἅπά Ἡοθ ΑΒ απᾷο 
Ίης, Ἔμεςθ ατθ 1]θ 
ὕταθ ΒΑΥΙΠΡΕ ο οά, 
10 Απά 1 Με] αἲ Ἠὶς 
Σεεὺ Το γ/ΓοΓΦΗΙρ Ηϊπα, 
Αιᾶ Ἡθ βα]ᾶ απίο π1θ; 
Βεο έλοιι ἄο {έ ποῦ: Τ 
Άτα Την {ε]]οπυδοσναμέ, 
Άπᾶ οἵ ΤΗΥ Ὀχγθίῆτοη 
ἴπαῦ Ἠαγο {πο ἑοειῖ- 
πποπΥ οἳ ᾖθδις: ν/ου- 
ΒΠ1Ρρ ἀοᾶ”: {ος {Πο ἴοε- 
Ίπαοηγ οἱ Ίδεας 18 
{πο βρϊτϊ{ οξ ΡΓΟΡΗΘΟΥ. 

1] Απᾶ Τ Ββν; Ίεῃ- 
ΕΠ ορεπθᾶ, απᾶ ὮῬε- 
Ἠο]ᾶ α πΠϊδε Ἡοσβο 
Άπᾶ Ἡθ ἴΠαῦ ϱπῦ πμοπ 
Ἠΐτα 10ας οα]]εᾶ Ἑσαίτ]- 
Συ] απᾶ Ττας, αμᾶ ἵη 
ΤΙΡΗΙΕΟΙΦΠΕΞΕ Ἡο ἀοία 
Πάρε Απᾶ Τλβ]εὸ πνηχ. 
19 Ἠ]β εΥε» 10ε)ε 158, 
ΏαβπαῬ οἳ Ἀτο, αηᾶ.οἩ 
Ἠϊ6 Ἠθαᾶᾷ Ίωεγε ΤΙΛΗΥ 
ΟΓΟΙΥἨΏ5; απά Ἠθ Ὠλά α 
ΏΤ4Θ στ] ζθπ, ἑΠλῖ πο 
ΤΑ ΧΠετν, Ὀιιῦ ο Ἠϊπι- 
βε]Ε, 19 Απᾶ Ἡε τυαξ 
ο]ούπεά υΙ(Ἡ α τοῬ- 
νατθ ἀϊρροθά 1π Ῥ]οοᾶ : 
Λπᾷ Ἠϊς Ώαπηε 15 οπ]]θᾶ 
Ἴπο Ἰοτᾶ οἳ οάᾶ, 
14 Απά ἴπο ατπιῖθς 
ουλίε]ν Ί0εγε ἵπ Ἡθητεπ. 
Σο]]οπεά Ἠϊπι απροπ. 
πιΏϊτο Ἠοχςθς, ο]οί]μεᾶ, 
1Π πο 1πεη, τνμ]{θ 
Απᾶ οἶεμῃ. 15 Απᾶ 
ουῦ οἱ Ἠΐ5 τπου{Ἡ ϱΡο-' 
εἵἩ α 5Ώατρ 5ποτᾶ, 
τπαῦ να 10 η «ποιι]ά 

5 λεγόντων ΒΙΗΤΤΙΥΓ; λέγοντες 6Α. 
1ΤΦΥΑ, Σ δώσομεν 5Ώθ]] ρ]νε τιΑ. 
υ Τῶν ἁγίων ἐστίν ΙΠΊΤΑ. 5 -- οἱ 1ΑΠ’. 
{ --ιτοῦ ΠΤΊτΑ ΥΓ. 5 ἠνεωγμένον ΕΠΤΓΑ. 
ἁθως Ττι[α]. 

µένον βρτ]η]κ]οά τουπᾶ τ. τι κέκληται ΠΗΠΊτΑΥΓ. 
ωσπα νο. 35 πατά δη ΟΙΙΤΤΣΑΤ.,- 

ἆ τοῦ θεοῦ εἶσιν ΤΤΊτΑ. 

κ -- ἡμῶν (γεαᾶ ουχ ο) αττεν;. 
3 λαμπρον καὶ (--- καὶ ΤΤΊΤΑ) καθαρόν ΕΙ ΊτΑ. 

κ Ε Γονόματα γεγραμμµένα, καὶ] Ώβπηςς υτἰζίεΏ θτιᾶ Α. 
/ 1 8 {- τὰ πΗΙΟΒ [ατε] εατ/Α]ν. 

Υ ἀγαλλιῶμεν 

εἔπεσα ΙΠΤΙΑΥΓ. 
Ἀ πιστὸς καλούμενος Τς» [καλούμενος] πιστὸς Α. 

Ίπεριρεραμ- 
9 ---- Καὶ 
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μας [πο Ἠλί]οπα: 
απᾶ Ἡθ κἰα]] τια]θ 
έποπα ή ( α τοᾶ ος 
ΊχοἨ : Αλιᾶ ηθ ἐχρβᾶθί]ι 
{πο πήπορτθβθ οἱ ἴ]Ἠθ 
Άρτοοπθββαπᾶ πταίποξ 
Α]πιϊραίγ οἀ, 16Απά 
Ἡο Παίπ οα ᾖἠίβ τεβ- 
έατο απᾶ σα Ἠίς θὶμ]ι 
8 ΠΠ πτ]ύεπ, ΚΙΝ 
ΟΕ ΕΚΕΙΝΕΣ, ΑΝΟΡ 
10ΒΡ ΟΕ 10ΒΡΡ, 

17 ΑπᾶΤ εαν απ Αη- 
βεὶ ειαηᾶῖπρ Ίπ 1πθ 
βαπ; απά Ἰθ οσἱεᾶ ντ ἔπι 
5 ]οπᾶᾷ νοῖοο, εαγΙπρ {ο 
Β]] ἐμο Σον]ς ὑπαῖ Άγ 
1π ἴπο πα]ὰβῦ οἳ Ἠθα- 
γεΏ, 60Π1θ ΕΠά Ραΐες 
ΨοιιχβθΙποβ ᾖ1Τοβοίμες 
υπίο ἴἨπθ 8αρρες ΟΕ 
1μθ ρτολύ ἀοᾶ; 18 τας 
Ψθ ΏιαΥ ϱϱ6 πο Βεςῃα 
ΟΕ Ἰ]ηρα, απᾶ ἴμο Βε5!. 
ΟΕ οαρίβΊπβ, Επᾶ ἴπο 
Βες]ι οξ παὶρῃῖν πηθπ, 
ΔΠά {ο Βοδῃ οξ Ἠος5θΒ, 
Ώπά οἱ ἔπεπα ἴπαῦ αἷς 
ΟΠ {Ἠθπω, απᾶ ἴἨθ Πος]Ἡ 
οξ αἱ] πιεπ, δοί]ι Έτοο 
Ἀπάᾶ Ὀοπά, Ῥοίὰ πια]. 
Ἀπᾶ ρτεαῦ, 

19 Απᾶ Ι 5απ ἴηπο 
Ῥεμδί, απά ἴπε Ἰίπσα 
οξ Τε ἑατίἩ, απᾶ ἐπαίσ 
ΘΓη]ίες, Ρθίπεχθοᾶ ἴἵο- 
Εείπες {ἴο Ίβο ΊΒΣ 
Αρη]ιιῦ Ἠϊπα 1παί ϱαῖ 
ΟΥ ᾖἵἨΠθ Ἠοσβθ, απᾶ 
Αρι]ησῦ ἍἨ8Β ΑΓΠΙΥ., 
20 Απᾶ ἰπο Ῥοθμβύ πβΒ 
Γακοετ, Απᾶ πΙτα Ἠΐπα 
{πε 2459 Ρτορᾗοῦ ἐπαῖ, 
πντοιρΏῦ ΠαΙΓΑΟΙΘΒ Ὀο- 
ἆοχε λέπα, γη ὔἩ σγΏ]οῖι 
Ἡο ἀεοεϊτεᾶ ἴἔμεπα ἐπαῦ 
Ὠαά τοσεϊγεᾶ {Πο ταατ]ς 
οἳ ἐ]ο Ὦθῃθέ, απᾶ ἔπετα 
ἔπαῦ πποχβΏ]ρρθᾶ ία 
ἴπιαρθ, ΤἩ686 ὭὮλῬοῖἩ 
ΨΙΘΓΘ οββῇ Ἀ]1γο Ιπίο Α 
Ἰακο οἳ το Ῥυτηῖηρ 
νλθἩ Ὀγίπωρίοπς, 21Απά 
ἴπθ τεπιπαηξ ἍἨΥΕΤΘ 
ΒΙαϊω πια ἴπο πποτα 
ο Ἠίπα τηαῦ ββί ἩροἨ. 
{θ ος, ἍἹπ]λίοϊ 
ειοογᾷ Ῥτοεθεᾶεᾶ οπῦ 
οξ Πῖα πποα!ίἩ : απᾶ αἲ] 
{πθ 4οπ]ς πετο Β]]9ά 
πα ἐποῖτ Β8βΠ. 

ΑΠΟΚΑΑΥΝΨΙΣ. 

αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ' καὶ αὐτὸς πατεῖ 
επι πὶθι 3ο ἍᾖΊαπ"χοαι; Επᾶ 9 ἐχεβᾶς 

οἴνου τοῦ θυμοῦ Ἱκαὶ' τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκρά- 
πίηπο οξἑ(ίπθ αχ απᾶ οἑίμθ ὙἨταία οξ ἀοἆ {πο Α]παϊρίγ, 

τορος. 16 καὶ ἔχει ἐπὶ  Ἅτὺ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν .μηρὺν αὐτοῦ 

'χιχ. 
/ 

την ληνὸὺν τοῦ 
1ο Ἅχθ58 οξ{ί9 

Απά Ἡθμαβπροπ [Πἱ5] Ρατπιθηί απά προν. Πὶα ὑἱρ]α 

στὸϊ ὄνομα γεγραμμένον, Ἡασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος 
1Ώθ ΊβΑΙΙΘ πσΙστοα, Κίπρ οἳ Ἱίπρα απᾶ ᾱ 

κυρίων. 
οξ Ιοχάς, 

17 Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἓν τῷ ἡλίῳ' καὶ 
Απά 1 βαη τηε] προ] βίαπαϊπᾳ Ἱπ ἍᾖΊΤπο βαπ; απᾶ 

ἔκραξεν " φωνῷ µεγάλφ λέγων πᾶσιν τοῖς. ὀρνέοις τοῖς 
Ἠ9 οτιεᾶ «ππΙ(Ἡ α γποῖοςο Ἅᾖ3οπᾶ, αγίας ᾖἴοβ] ᾖποθ Ἱ Ἠκᾶς πλὶο 

ἐπετωμένοις! ἔν µεσουρανήματι, Δεῦτε Ἱκαὶ συνάγεσθεὶ εἰς 
Άτ 1π τοὶ4-Ἡθανεπ, Όοπιθ Ἅαπᾶ ρβίΐπες γουσαθιτθα {ο ͵ 

τὸ δεῖπνον Ἱτοῦ μεγάλου! θεοῦ, 18 ἵνα φάγητε σάρκας βα- 
1Ἡθ ἍΒΙΡΡΟΣ οξῖπο µμρτοβῦ οἀ, {Π88 76 ΏιαΥ θα ἍἩθΡΗ ος 

σιλέων, καὶ σάρκας Χιλιάρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρῶν, 
ΧΙπρΑΒ, Ἀπᾶ  Ά98Η οἳ οἩῖθε οβρίΒἰΠ8, απᾶ 981 οἱ Βίχοης [πιθπ], 

καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθηµένων ἐπ᾽ Σαὐτῶν,! καὶ 
απᾶ Ώθβη οἳ Πος5θβ Απᾶ σὲ ἴποβοθ ππο Ὀτή ο. Ίμεπα, Ἀπᾶ 

σάρκας πάντων, ἐλευθέρων 7 καὶ δούλων, καὶ μικρῶν Ξ καὶ 
895 οἳ α11, 2199 απά Ῥοπᾶ, απᾶ οπο]]. απᾶ 

μεγάλων. 
Ρ1θ8Ώ. 

19 Καὶ 3εἶδονὶ τὸ θηρίον, καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς, 
ἎΑπά Ίραπ ᾖἵἴιθ θα, απᾶ ᾖ1ῃθ χΙπρβ οξ {πο εατιᾶ, 

καὶ τὰ στρατεύματα Ῥαὐτῶνὶ συνηγµένα ' ποιῆσαι Ξ πόλε- 
βπᾶ 3βττοϊθβ. αεΠείς µραίπεχεὰ {ορθίἩος Το πια] 

µον μετὰ τοῦ καθηµένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, καὶ μετὰ τοῦ 
πα ἍΠπΙᾶἩ Ἠϊπι ππο Βἰϊς ΟᾳἩ {ΤΠ ἍἨο9χβθ, απᾶ τα 

στρατεύματος αὐτοῦ. 30 καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ ἃ “μετὰ 
3ρτταν ΠΙΑ, Απᾶ τΤΑ8 ἔαχεη 11ο ΄ Ὀθμββθί, απᾶ σάτα 

τούτου ὁἳ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον 
Ἠϊΐταη ἍΆΤ1πθ Σα]69 ῬτορΠαοί, πο Ὑχουρας ᾖἴπθ ἍΒΡΠΒ Ῥεξοτθ 
. -” α] τ ᾿ ΄ 4 ΄ κ ΄ - 

«αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγµα τοῦ 
Ἠΐτα, ὃν πἨΙοᾶ ἍἩθ ταὶσ]θᾶ Ἅ1Ποβθ πο τεοθῖτεά ἴπθ πωβτ]ς ΟΕ πο 

θηρίου, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ-εἰκόνιαὐτοῦ' ζῶντες 
ῬεαἙῦ, Απᾶ 1Ἠποβο πο 4ο Ἡοπαιβρβθ {ο Ἠϊβ Ίππαβρο, Α]ϊτο 

ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς Ι᾿τὴν καιομένην" 
πποιθσβςδῦ Ἅᾖ1ἴποθ Ίππο Ἰπίο ἴπθ αἷκθ οἑ ἄτο ἹπΠῖοΙ Ῥυσπβ 

ἔν Ετῷὶ θείῳ. 39ἱ καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ 
συν Ῥτπαβίοπθ ; Ἀαπά ἴπθ τοβς πθτο Κἰ]]θά ση εφ 
ε / ” 4  ν -ὐ - Ἡρ 
ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένον ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῃ εκπο- 
Επιοχᾶ ΄ ο Ὠἶτα πἩο Ββἱ{8 Οπ ἵἩθ ἍΆἈοχβο, [19 αποτᾶ] πἩ]ο] Ρορυ 
- - - 

ρευομένῃ! ἐκ τοῦ.στόµατος αὐτοῦ' καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἔχορ- 
ΣοτίἩ οιῦ ος Ἠ15 τοπία; απά οἱ πο ἸὨτάς πουν 

τάσθησαν ἐκ τῶν .σαρκῶν- αὐτῶν. 
Β]]οᾶ στα. 1λθίχ 8εεΗ. 

α --- καὶ ΙΤΊΤτΑ. 
ἔ πετοµένοις ΕΙ ΤΊτΑΥΥ. 

᾿Σ αὐτούς ΠΤΤΑ., 
δ αὐτοῦ 1{8 1., 

ΗΤΤΑ; ὃ μετ αὐτοῦ αγ’. 

ο) αιτΊτΑπ’. 
. ἴδον Τ. 

Σ--- τὸ (γεαᾶ α Ώ8ΠΩΘ) ΘΙτΊτΑ ΥΓ. . - ἐν ἵη (3 ]οιά νοίσθ) τ[α]. 
Υ συνάχθητε ατΊτΑΥ. Ἡ τὸ µέγα”τοῦ (γεαᾶ ἴλε ρτεαῦ ΞΙΡΡεΣ 

Υ--- τε Ὀοῦμ (1ερθ) ατττι Αγ’. Σ - τε ὈοίὮ (5Πια]]) τν. 
9 -- τὸν 1/ΤΤτΑ ΥΓ. ἆ -- [οἱ] ἴποςο Α. 9 μετ αὐτοῦ ὃ 

{τῆς καιοµένης 1 1ΤτΑ. ἔ -- τῷ ΘΙΤΙΤΑΥ. Ἀ ἐξελθούσῃ 
οἀΏ]θ {οχῦα 6ΙΤΊτΑΠ. 
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να " ͵ η να) . ΧΧ. Απά 1 αν; 8η 90 Καὶ Ιεῖδον' ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, «περ! σοι ἀοφα 

Απὰ Ι 5ην 8ΒΏ 8Ώρο]. ἀεβοσπάίπρ ου οἳ {πο Ἠθβπ6Π,  ἍΕποπι Ίθάτοη, ανίης 

ἔχοντα τὴν ἱκλεῖδα" τῆς ἀβύσσου, καὶ ἄλυσιν μεγάλην ἐπὶ σαοι, ος ορ 
Ἠανίπρ Ἅτἴπθ ΚΘΥ ́  - οἑἴπο αὔγββ, απᾶ α ”ομαίπ Γο πλή 1Π. βτορῦ λα Ἱπ  Ἠΐ8 

τὴν.χεῖρα. αὐτοῦ. 3 καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, "τὸν ὄφιν Άλι, 3 Απᾶ Ἱο λκίὰ 
4 Ἠωπᾶ, Απάᾶ 9 Ἰαἱᾶ Πο]ᾶ οἳ {ο ἄτβροπ, {πο 3θοχροιῦ αν 9 οἷᾶ ο ος 

τὸν ἀρχαῖον»"' Ἰὅς ἐστιν! διάβολος καὶ Ὢ σατανᾶς, καὶ ἔδησεν Ῥμτο αμ πες 
αποϊοηῦ, Ὑο Ἰ ᾖ[ιθ] ἀθτίι  απᾶ Ββίαῃ, οπᾶ Ῥουπᾶ δα ο μμκια πο 

. /' ΔΝ μ . , αὐτὸν χίλια ἔτη, ὃ καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ὃ απᾶ οαοῦ αἴσν 
Ἠΐπα ϱ ἐποισαπὰ ΥΘΑΣ5,. απᾶ οαδῦ Ἠΐἶπι Πίο ἴπθ 9ῦψαβ, απᾶ ας ἡς αι 

/ ΄ κ. / -” ) 1 

ἔκλεισεν "αὐτόνιι καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ απά ποὺ α 56] 1ΡΟΠ 
πα Ἠΐπι ἍᾖΓαρ], απᾶ Βθα]θᾶ οπε ἍἉἨΠϊπ, ἴπαῦ ὑποῦ Ἠΐπα, λαῦ Ἡο βμοπ]ά 

- : ἀεσοοῖνο ἴπο παθΙοη5 πο 
'. οπλανήσῃ' Ρτὰ ἔθνη ἔτι ἄχρι τελεσθῇ τὰ Χίλια πποτο, 1 ἴο ἴμοι- 
16 “ΑΒου]ᾶ πα]β]οαᾶ {ἴπο πβίίοης Ίοπροῦ, Ἱπ{δί] πεχο σοπιρ]θἰθά ἐπ ἴποιδαπᾶ Ἐν 

ἔτη᾽ καὶ μετὰ ταῦτα δεῖ αὐτὸν λυθῆναι µμικρὸν Εικ Ἠοαπαῦ Ίο ]οοποᾶ 
Ψθ6ηΥΑ;: απᾶ αξίθς ἴἨθβθ ἰΠίπρβ Ἡθ πι! ο Ἰοοβεᾶ 8 1011 ϐ 100]θ ΒΘΑΞΟΣ, 

χρόνον. 
παρ, 

4 Καὶ Ιεἶδονλ θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἔἐπ᾽ αὐτούς, καὶ κρίμα 4 ΑπᾶΙ ΒΩΝ ΕΗΤΟΠΕΒ, 
Απά 18 «ΤΗχΟΠΘΒ; Απᾶ ἍἨθ7 βαῦ προπ μετα, Ἀπᾶἠπάρπιοπ Απᾶ {πουν ΒΑ προπ 

9 ..» σον ῃ -- , « ΊἨαπα, απᾶ Ἱαάρπιεωῦ 
ἐδόθη αὐτοῖς' καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισµένων διὰ Νας βίτον πἈξο ἴμθπι : 

Ψ/8β Ρίνοη {ο ἴἨθπα; Απᾶ ἴἩθ µΑοι]ς οἳ {λοβθ Ῥομθαᾶρά Όπ ποσοιπξ οἳ Απᾶ  5αω 1ο βου]5 οξ 
ι / , ω ῃ η Ἡ , » στ, κ- ἴηθπι μας πετο Ἓε τὴν µαρτυρίαν Ἰησοῦ, καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, Καὶ Ἰεκᾶεὰ 3ο ἴπο πζ- 

Όλο Ἅ«εβίπιοπγ ΟΕ ζε51Β, Επᾶ οπ βοσοππῇ ΟΕ ἴἩθ ποτά ΟΕ ἄοᾶ, απᾶ Ἠθ58 οἳ «ἄεθας, απά 
ο . , -- ο με ΕΙ νο, ολ! ως 30 Όπθ ποτᾶ οἳ αοᾶ, 

οἵτινες οὐ.προσεκύνησαν 2τῷ θηρίφ.! Ἱοῦτε' Ἱτὴν.εἰκόνα" αὐτοῦ, απά πηῖοα Ἰ8ᾶ πού 
.Ποβθ πο ἀῑᾶ ποῦ ἆο Ἡοπαιβροθ {ο ἴποθ ήοαββῦ, ἨΠΟΣ 118 ἵπεδρε, πνοιβΏῖρρεᾶ {πο Ῥθμ8ςί, 

λ ν , ν νο] 3 ηθῖτπετ ᾖἨϊ8 1πιαρο, 
καὶ οὐκ.ἔλαβον τὸ χάραγµα ἐπὶ τὸ. µέτωπον. αὐτῶν! καὶ ἐπὶ Ἰοῖνμος Ἠπᾶ τοσείτο 
Ἀπᾶ ἀἱά ποῦ τεοθἰτο ἴλμο πιβχ]ς ' ΠΡροΠ. ἡλοῖτ {οτε]ιοβᾶ, Άπᾶ προπ ᾖῖδ παατ]ς ἩΡροπ ὑμεῖς 

σσ ον ο - ορ α η 2 ἵπ Ελα 
τὴν-χεῖρα.αὐτῶν' καὶ ἔζησαν, καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ 3 χριστοῦ Ἰωμαςς ενὰ ἴνου Ἠποᾶ 

ἐμοίχ Ἠαπά ; απᾶ ἴπογ Ἠτεα απᾶ τθαὶᾳποᾶ πιστα ΟἨτὶδ  απᾶ τοὶρπεᾶ πι 

Υτὰ! χίλια έτη: ὅ Ξ οἱ 'δὲ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ Ῥάνέζησαν τρως. 5 ΕομεἩ 
1Ἀθ ἰποιδαπᾶ ΨΘΑΙΕ: Όαῦ ἴἩθ τοῦ οΕίπθ ἆἀθμᾶ 3ποῦ 1Ἠπεᾶ αβαῖπ τρ οἳ 16 ἀἄεπᾶ 

ἕωςὶ τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. αὕτῃη ἡ ἀνάστασις τα ος α σσανα 
11 πιαγ Ἀατο Όεεη οοπηρ]οίθᾶ ἴμο ἔβομβηπᾶ Ψ6ΑΣΒ, ΤΗ18 [18] {μο "τεκιττεο[ῖοἩ -νριο Επιςηεᾶ, ΤΠΙΒ 

ἡ πρώτη. ϐ µακάριος καὶ ἅγιο ὁ ἔχων µέρος ἐν τῇ ἀνα- ἃ ἵο πο τοπίο 
"βτβῦ, Ῥ]οβαρᾶ. απᾶ ἍἨο]ύ Ἡθ πΠο Ὢα λατ 1π ἴπε ΄τεριτ- Ἠοὶν ὁ ο έλα ἨαίΜ 

στάσει τῇ πρώτῃ' ἐπὶ τούτων ὁ “θάνατος ὁ δεύτερος! οὐκ.ἔχει Ῥατὶ ἵπ Το Βτου τθ- 
ϊ . 2 α βΙΥΥΕΟΙΙΟἩΠ: ΟἨ ΒΙΟΙ ο. : ες οσο 9μθβθ πο ς ο. Ξ Ὃ ον Ἠαβ8 39 πε Γρ σας αμ σας 

ἐξουσίαν, ἀάλλ”Ι ἔσονται Ἱἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, πο Ῥονος, Ὀπή ἴπος 
τν. : . κπα]] Ῥο Ῥτιερίβϐ ος αν λοηέν, ῃ πο πώ "μη μ8 ο, ο ο. 8Ώά οἳ τος 2 Ομσ]ας, ἄοᾶ απά οἳ Οµσίο, 

καὶ «βασιλεύσουσιν' μετ αὐτοῦ ἕ χίλια ἔτη. 7 Καὶ ὅταν τε- απᾶ εΠα]] τείρω πα 
ἶ ΐ { Ἠΐπα ϱ ἴλοιββπᾶ γΕΒΙΒ, Επά : Ελα] τεῖρτι : ως ήτα 8 ο. σοναα ο ος .. σι Αα προ Όσο έπος: 

λεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ σατανᾶς ἐκ τῆς καμᾶ γεβτ Απ οκ- 
Ἀατο Ῥθβπ οοπιρ]οἰθᾶ ἴπθ (Πομββιᾶ 7οησΕ, ππῖ] Ὀθ 1οο5θᾶ Βλίωπ οπἵ οἙ Ῥϊτοᾶ, Βαΐαη ΡΠΑΙΙ ῶ8 

- 7 ρίω η Ἡ ριος -. « »ρ.., π Ίοο5εᾶά ουῦ ος Ἠΐς Ῥρτὶ- 
φυλακῆς αὐτοῦ, 8 καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ Εοη, ὃ απᾶ Ώα]] ρο οαῦ 

Ἀρείεοα. 118, Ἀπᾶ πἰηροουῦ ᾖο παϊσ]εμᾶ {πε παθῖοπς πΥμίοἩ [ασε] ἴο ἀεσεῖτο ἴπε παΓΙΟΠ8 
. αμα) / κ» Ἡ λ ν η , πηὶο]ι Άτθ ἵη {πο ουσ 
ἐν ταῖς τεσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν ΤωΩΥ καὶ Ετὸνὶ Μαγώγ, απατίετ οἳ ἴλο οασῖἩ, 
ἵπ ᾖ{μθ {ουχ ΟΟΣΏΘΙΒ Οὲ {πο θασίΗ, 6ορ απᾶ μοβ, ἄορ απᾶ Ἰαροβ, ἴο 

ἴδον Τ. } κλεῖν αἩτσεΑτγ. Χ ὃ ὄφις ὁ ἀρχαῖος ΙΤΊΤΑ. 1 ὃ ἐστιν ὃ ὉἨίοἩ 15 {Ἠ9 1. 
5 - ὃ ἨΤτιΑΥ.  Ἡ-- αὐτὸν αΠΠΤΙΑΨ. ο πλανᾷ α. Ρ ετι τὰ ἔθνη 6ΙΤΊΤΑ.  Ἡ-- καὶ 
ΗΤΤΑ. λυθήναι αὐτὸν ΙΑ. 3 Τὸ θηρίον αΗΤΤΣΑΥΥ. ἕ οὐδὲ ΙΤΤΤΑΥΓ. σ τῇ εἰκόνι Ρα. 
Σ--- αὐτῶν (γεαά [υπεῖτ]) αΕΤΊτΑΥΥ, κ --- τοῦ ἴπθ ΕατττΑνγ. } --- τὰ (τεσᾶ ἃ Όλοι- 
Β4Π8) ΕΗΤΤΚΑΥΓ. : - καὶ (}εαᾶ απᾶ ἴπο τοςῦ) τε,, 8--- δὲ Ὀας ττΊτΑΥ’. Ρ έζησαν ἄχρι 
1]ηνοα 6011] αιτττΑυ. ο δεύτερος θάνατος αΙΤττΑ. ἆ ἀλλὰ Ττιπ. ο βασιλεύ[σ]ουσιν Α., 
Ε - τὰ θ (ποαβαιᾶ) ττι[Α], 8 --- τὸν ΠΤ[ΊΣ]Α. 
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064 
παίλος ἆΠοτα ζοροί]ες 
το ὈπίτΙο: {πο Ὥππι- 
ῶεχ οἳ οσα ᾖἵ α8 
ἔἨο εαπά οἳ ἴμο 8η, 
9 Απᾶ Ἠογ ἹὙεπυ Ἱρ 
ΟΥ 119 Ῥχοβᾶ({Ἡ οἱ {μοθ 
ΘΑΤ{Π, απᾶ οοπιρβθ5εά 
118 οµπιρ οξ {πο ββ1π{β 
ΆΡοπῇ, 94 ἐπθ Ῥε]ογεᾶ 
οἳςγ : απᾶ το οΠπΙΩΘ 
4ο/π ἔτοπα ᾳοᾶ οτί οἙ 
Ἠθβτεῃῦ, απά ἀεγοιτσᾶ 
Ίποπι. 10 Απά ἴπο ἄθ- 
νι] τπαῦ ἄεσεϊῖτοᾶ ἵποτα 
σας σμβῦ Ἰπίο ἴπο 18ο 
οἳ ἄτο απᾶ Ὀχίπαρδίοπο, 
ψλπετθ πο Ὀουςῦ απά 
119 Σαΐ5ο Ῥγορπαί αγ6, 
βπᾶ βΏα]] Όρο {ουεπί- 
θὰ ἆπγ απὰ πὶρηύ 2ος 
676Υ απᾶ 67εΣ, 

11 Απᾶκαν αρτολῦ 
ὍΠῖίτο ΊπἨτοπθ, απᾶ 
Ἠϊτα ἴπαι εαν οἩἳ 16, 
ΞΓΟΠΙ 1ΝΨΊΟΞΘ ἔποθ ἴπθ 
ερτίἩ απᾶ 11ο δαγεα 
Ώεᾶ πα”; ππᾶ ἴπετο 
Ίνα Εοαπά πο Ῥ]ασθ 
Σοχ ΊπἨεπι. 12 Απά Τ 
ΒΑ {πο ἀθπᾶ, Βπια]1 
Ἀπᾶ ρτθαῦ, 5ζωιά Ὀθ- 
4006 οᾶ; απᾶ 1πθ 
ῬουΚκΕ ῄπγετοθ οροπεᾶ : 
Επᾶ αποίπεχ Όοο]ς πας 
ορεπεᾶ, π/μῖσα 5 16 
Όοοχς οἳ Ἠΐξθ: απᾶ 
{ηθ ἄεαᾶ ππεχο ]πάρεά 
ους οἳἑ Τπος5θ ΤΠϊΙπρβΒ 
σγΏΊοἩ Ἴετο ντ] ίθη 
1Ἠ ΤΠ ὮοοΚ8, αοσοχᾶ- 
1ἨΡ ἴο {λοαῖς Ὑοσ]κ5, 
13 Απᾶ ἴηθςεβ ρατθο"ιΡρ 
:ηθ ἀεμᾶ τυπῖοὮ γ/ρτθ 
1π 16; απᾶ ἀσαίμ απᾶ 
Ἠο]] ἀε]ῖτοτοᾶ πρ ἴλμθ 
ἄειᾶ ὙΏΙεὮ Ἴετο 1π 
Τηδπα: Απᾶ ἴΠογ ν/οτθ 
Παᾶρεᾶ ϱΤ6ΙΥ πιαη 
βοσοχᾶίπσ Ίο ᾖἰλποῖτ 
ππυτχθ, 14 Απᾶ ἀθαῖα 
Άπᾶ Ἠε]] πνετο ομςῦ 
ἀπίο Τπὸ Ίακο οξ 
το, ἨΤΠΙΒ 18 119 5θ- 
σοπᾶ ἆἄοπίμ, 15 Απά 
πΥΏΟΞςοθετος πβ8 ποῦ 
Σοιιπᾶ ντι τεπ 1π 1πθ 
Ὄοο]ς οἳ 1496 παβ ορβῦ 
1η{ο 19 199 οξ 8τθ, 

ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΙΣ, 

συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς Ἡ πόλεµον, ὧν ὁ ἀριθμὸςὶ ὡς 
{ο βαΐπεχ {ορείπετ Ίἴποπι Ἀαπίο πας, οἱ πλοπι ἴμο ος Π6] α5 

ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. 9 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς 
1Ἡθ ΒηπΠᾶ οξ {πθ Βθ8, Απ ἴπου πεηῖ μερα 1πο9 Ῥτοβᾶία οξίπθ 

γῆς, καὶ Νἐκύκλωσαν' τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων, καὶ τὴν 
θατίἩ, απᾶ επο]το]θᾶ το οπΠ1Ρ οἳ ἴπθ βαίτιύς, Ἀπᾶ Ἅᾖἴπθ 

πόλιν τὴν ἠγαπημένην' καὶ κατέβη πῦρ Ἰἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐκ 
ελ α1ηε]οτεά : απᾶ Άσαππε ᾿ἄοσγπ 14τθ Έτοπα 6οᾶ οτί οξ 

τοῦ οὐρανοῦ,' καὶ κατἐφᾶγεν αὐτούς' 10 καὶ ὁ διάβολος ὁ 

ΧΣ, ΧΧΙ. 

49 Ἡθατεπ. Ἀπᾶ ἀετοιτθά πλοπα : .. απᾶ ἴπο ἀετῖ τνπο 

πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ "Ἡ 
παϊε]εαἆβ ἴπεπι ππ88 οαδῦ Ἰπίο Τπο 149 οἱ Πτο απᾶ 

θείου, ὅπου 3 τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης καὶ 
οἱ Ὀχπιβίοπθ, ὙΊεΓΘ [ρτο] πο ὮὈῬεαςῦ Βηπά Τμο 2.159 πες απᾶ 

βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
ποτ ΒΏΒ]] Ὀο {ογπιοηῖιθᾶ ἆἀἄατ Απᾶ αἨηϊσπυ 2ος Ἅᾖ1πθ Ώρες οἱ ἴπθ 

αἰώνων. 

8668, : 

11 Καὶ εἶδον θρόνον 9λευκὸν μέγαν,' καὶ τὸν καθήµενον 
Απᾶ 1βαπ α 3ἼἨτοπο Λ3ΑγΠ1{9 ἀρχειῦ απᾶ Ὠῖπα π]ο 8]ΐέ5 

Ρέπ ααὐτοῦ,' οὗ ἀπὸ Σ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐ- 
ος 16, 3ΥΛΠΟΡΘ 14Γοπα 809 Ώοᾶ ᾖ1ἴπθ εατίΒ απᾷ ΤΠο Ἠει- 

ρανός, καὶ τόπος οὐχ-εὑρέθη αὐτοῖς. 19 καὶ εἶδον τοὺς 
τος, Απά ἍΤῬ]ασθ 88 ποῦ «ων. Σ0χ {Ἠοθτα, Απᾶ Ίδαν Ἅᾖ1ἴπθ 

νεκρούς, μμρρὺς καὶ μεγάλους." ἑστῶτας ἐνώπιον ἴτοῦ θεοῦ,' 
ἀθαᾶ, βπᾶ ρτοαῦ, εἰαπαίτπρ Ὀείοχθ αοᾶ, 

καὶ βιβλία Ὃεβιθησαν και "βιβλίον ἄλλοὶ Σήνεφχθηιὶ 
Ώηᾶ  Ῥοοκβ ππθτθ ορθπεᾶ; Απᾶ 3ροο]ς λβποίΠΕΣ πας ορεπεᾶ, 

ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς" καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν 
πηῖοα 1 [Ππαβ] οξ 1486, Απάᾶ πετο ]απάρθᾶ {Πο ἄοθπᾶ οαῦ οἱ {πο ἐπίπρβ 

γεγραμμένων 5 τοῖς βιβλίοι, κατὰ τὰ ἔργα. αὐτῶν. 
ττθίεἩ ὍοοΚΒ βοοοτᾶῖτπς {ο ΜΠεῖτ ΥΓΟΓΣΦ, 

19 καὶ ων ο θολάσρα τοὺς Σὲν αὐτῷ νεκρούς,! καὶ ὁ 
Απάᾶ "ρατο πρ κ. 3βεΛ, ἵπθ ᾖἩπ οδοί 1ᾳ6αᾶ, βηᾶά 

θάνατος καὶ ὁ ἆδης 3ἔδωκαν! τοὺς "ἐν αὐτοῖς νεκρούς"Ἱ καὶ ἐ- 
ἄοβιπ απᾶ  ἸἨἸβᾶθβ κας πρ ἍᾖΤπο ᾖ3π ᾖδῬίμεπα λᾳερᾶ; ΑΏᾷ 11εΥ 

κρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 14 καὶ ὁ θάνατος 
ππεχθ ᾗπᾶροᾶ εαο αα, νο ἍΊπεῖς ποΓΚΕ: βπᾶ ἄθαία 

. ὁ ὥδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίµνην τοῦ πυρός οὗτός Ὀέστιν 
468  Πετθ οπβῦ Ἰπῖο πο Όλι] οἱ χο, Τπ48 18 

ὁ ρε θάνατος." - 16 καὶ εἴ τις οὐχ-εὑρέθη ἐν τῇ 
11θ βεουπᾶ ἀθαῦμ, Απᾶ 1 ΑΠΥΟΠΘ πβς πού {οαπᾶ Ίπ ᾖΤλθ 

πο τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ, 
πτ]νθεἃ, Ἠθ πΑἙ ομςύ 1πῖρ 1πθ Ία]κθ 

πυρός. 
ὃἳ - οξ ἄτρ, ' 

. ᾶχ]. Απᾶ Ταν ο ε ον 
ποπ Ἡθατοπωπάαπο ϱ] Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν' ὁ γὰρ 
Θατία: «ος πο ΕΠτεῦ Απᾶ Τε. ΄83Η868βΥθΠ. 11ΘύΥ ἸὙἈαπᾶ Λεχ 13π6η: «3ος τηα 
ι . 

Ἡ --- τὸν 1ΤΤΑΥΡ. 1 - αὐτῶν οἱ {πθπα Ο6ΙΤΊτΑΥ). κ 'ἐκύκλευσαν ΤΤΑΥΓ. 1 ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ἀπὺ τοῦ θεοῦ α; --- ἀπὸ τοῦ θεοῦ ΗΤΑΥΓ. 
9 µέγαν λευκόν ΕΤΤΕΑΥΥ. 
οΓ ΥΤΏοπ)) ΤΤΤΤΑΥ. 
ἔ τοῦ θρόνου πε ΌἩτοπο ΠΤΤΓΑΥΥ. 
 ᾖνοίχθη ΙΤΊΤΑΥΓ. 
κεν Τ. 

οἱ 418 τΤπτΑΙ, 

α γερκοὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς ἀεαᾶ Ψήομ [πετε] ἴπ πα απΤΤΣΑΥΝ. 
δεύτερος ἐστιν ΘΗΤΑΥΓ ; ὃ δεύτερος θάνατός ἐστιν Ττ, 

τα --- τοῦ Τ. π -- καὶ Ὀοῦῃ αυτττΑγ’. 
Ρ ἐπάνω Ἱτ. α αὐτόν ατ. Σ-- τοῦ (γεαᾷ {τοπι {πο {8σθ 

5 τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς ἴπο ρτθοαῦ απᾶ {πο Βπησ]] τΤΤΓΑΥΓ. 
» ἠνόύχθησαν αμτΊτΑΥ’. 5 ἄλλο βιβλίον αΠΤΊτΑΤΓ. 

΄ ̓ νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ ἀεαᾶ νυΏ]οὮ [σνεγε] 1η 15 αΠπΤΑΥΓ.΄ : ἔδω- 
Ὁ 6 θάνατος ἃ 

ο - , ἢ λίμνη τοῦ πυρός {ο 8] 



Άχ[. ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἈΑπαρῆλθεν,ὶ καὶ ἡ θά- 
}. Ἀτεῦ Ἠθητοη απἀ{πθ Ἀτδι «θΒΓΙἨ ΊΤΘΓΘ ρα5βθᾷ ΑἱΓΑΥ, απᾶ ἴπθ 

λασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 
888 3πο 38 ἍΊΙ9ηΠΡοΓ., 

9 Καὶ «ἐγὼ Ἰωάννης! Ιεἶδονὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίανίν Ἱερ- 
Απα 7οιπ. παν ᾖἵἴπο Σον 1µο]Υ, 31εΓ- 

ουσαλὴμ καινήνῖ, καταβαίνουσαν ξἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐκ τοῦ οὐ- 
ππββ]Ίοια 3πουν, σοπαῖπρ ἄοσππ. ᾷτοτα οᾶ οπἳ οξ Ἡθς- 

ρανοῦ,! ἠτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσµηµένην τῷ ἀνδρὶ 
το, Ῥτθραχθᾶ. 88 8 Ὀτιάρ θἀρτπθᾶ 0ος "ΠαςρΑπά 

αὐτῆς. ὃ καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ Νοὐρανοῦ,! 
1Ύ6γ. Απά 1 Ἱερχᾶ κα τοῖορ ρτεαῦ οπῦ οξἑ {πο Ἡθατεῦ, 

λεγούσης, Ἴδού, ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ ετὰ τῶν ἀνθρώπων. 
εασῖπρ, Ῥολο]ᾶ, ἴπο ἔπρετπαο]θ οἳ ἄοᾶ 18] στι ΧΩΘΗ, 

καὶ σκηνώσει µετ αὐτῶν' καὶ αὐτοὶ ὶλαοὶ" αὐτοῦ ἔσονται, 
Ἀπᾶ Ὦρ ϱηα]] ἑαῦεγπασ]θ ση ἍΊἨθπι, απᾶ πε “Ῥθορίθ "Ἠΐ Ἅᾖ1εμα]]2.ο, 

ευ ” μ ς θ 9 κ” . ΄ 3 .. 1 1 3 7 ο ή ο. 5 

και αυτος 9 θεὺς "εσται µετ αὐτῶν θεὸς αὐτῶν.! 4 καὶ ἔξα- 
Άπᾶ "Ἡ]παςθ]ξε }λοὰ επα]] Ῥο πι ἍᾖΊπεπι 9ποῖτ ἄοᾶ. Απᾶ 35ΗΜ]1 

λείψει πό θεὸςὶ πᾶν δάκρυον ἀπὸι τῶν .ὀφθαλμῶν. αὐτῶν», 
Ἀτνῖρο ΄αππανγ 1ᾳοᾷ οτε ᾖἵἴεαγ χτοτα 9Ποῖτ 6768: 

λος. ο τμ ϱ ” » . ” , Ν ΄ 
καὶ 9ὁ' θάνατος οὐκ.έσται ἔτι' οὔτε πένθος, οὔτε κραυγή, 
απᾶ ἀ4εανα ΒΠα11 Ώο πο ΊοΏβαχ, Ὥηος Ἰπιουτπίηπρ, ΤοΟς οτγΙΏΡ, 

οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι Ρῦτι τὰ πρῶτα «ἀπῆλθον.! 
ΤΟΥ ο πα νὰ 300 1οἩΏΡοσ, Ώεσβ]βθ 119 Σοσ1Π6Σ ἴΠΙπρβ 4Γθ Ῥβββεᾶ ΑΠΑΥ. 

ἕέ, πο 

6 Καὶ εἶπεν ὁ καθήµενος ἐπὶ "τοῦ θρόνου,' Ιδού, καινὰ 
Απά Αβαἰᾶ Ἡρθ ππο Εἱ98 ο ᾖἴμπο 1ητοπο, 1ο, Πε 

Σπάντα ποιῶ.ὶ Καὶ λέγει 'μοιῃ! Γράψον' ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι 
8]1 ὑμ]πρς Τπιβκόθ, Απᾶ ἨθβΑΥΑ Τοπ, ἸΠτίθ, ΤἨ8οββθ {ΠθβθΘ πγοτᾶς 

σἀληθινοὶ καὶ πιστοί" εἰσιν. 6 Καὶ εἶπέν µοι, "Γέγονεν.' ἐγώ 1 
νχαθ Απᾶ ᾖααἰπεα] αἴθ,  Απᾶ ο βα]ᾶ {οπ1θ, 1{ 18 ἆοπο, 1 

Σείμι! τὸ 7ΑΊ καὶ τὸ Ὦ,! ἡ ἀρχὴ «καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ 
Άπι πθ Α απᾶ {Πθ ΏΩ, ἴπο Ῥοριηπίπρ απᾶ {ιθ επᾶ, 1 ᾖ{ἴο Ἠῖπι {παῦ 

διψῶντι δώσω 3 ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 
τπ]χβίς πυπῖ]] ρτο οἳ {19 {ουπίαϊπ Οἱ ἴπο πταῖετ ΟΕ 1116 ρταα1ξοπβ]γ. 

7 ὁ µνικῶν κληρονομήσει ὑπάντα,' καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεός, 
Ώο ἰΠβῦ ΟΥΘΓΟΟΠΙΘΑ ΑΒΠΑΙ1 1πποτῖ5 Αα] 0ἨΠ1ΠβΒ, απᾶ 1 πψ!]]Ῥ ὑοπἨίπ Αοᾶ, 

καὶ αὐτὸς ἔσται µοι “ὁ' υἱός. 8 ἀθδειλοῖς δὲ καὶ ἀπίστοις 53 
Απᾶ Ἡθ ἍΕΠΒΙΙ ϱο {οταθ 80η: Ῥαῦ {ο [1πε] {θασξυ1, απᾶ ιπρε]θτίηρ, 

καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ ““ϕορμακεῖῦσιν" 
βηᾶ Βροπα]πβ)Ρίο, Ἀπᾶ πΙἈτᾷθΓΕΣΒ, απιᾶ {ΟΓΠΊΟΛΡΟΣΒ, 9ηᾶ ΒΟΓΟΘΓΕΓΒ, 

καὶ εἰδωλολάτραις, καὶ πᾶσιν τοῖς Σ"ψευδέσιν͵! τὸ. μέρος. αὐτῶν 
ρπᾶ 14ο]αῦετβΒ, Απᾶ αἱ 1ᾳ1Α, 1Ποῖσ Ρατ 

ἐν τῷ λίμνη τῷ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν 
[15] ἵω ΊἩο Ίακο πΠῖοα  ΌῬμτηβ πὶη ἄχο αηᾷ Ὀσ]παβίοπθ ; Ιον ἵς «ἴπο] 

Ἠαδεύτερος θάνατος." 
Βεοοα1 ἄεαίἩ. 

606 
Ἡθαγοᾳ απᾶ {Ἡο Ετςε 
θα γ/οτθ Ρβββθᾶ ᾱ- 
πια; αηπά ἔηθτο λα 
Ώο ΠΠΟΓΘ 860. 

2 Απᾶ 1 ᾖοιη δαυ 
6πθ Ἠο]γ οἱ, ποπ 
Ἰθγπββ]οτ, σοιαῖπαπ 
ἄοσππι ἔχτοπι ἀοᾶ οα6 
ΟΕ Πσπγθή, Ῥγορηχθά 88 
 Ὀτιάο αἄογπεά ΣοΥ 
Ίος Παρυαπᾶ, 3 ΑπᾶΙ 
Ἡθατά α ρτοβῦ γοῖσοθ 
οαῦ οξ Ἡθατοπ βαγίΠᾳ, 
Ῥομπο]ᾶ, πο ἐπΏθγηΏβο]θ 
οἳ ἄοά ὁν πα πηεπ, 
ΑΠᾶ Ὦο γη] ἀνγο]] πηῖυὰ 
.Ἠοθπαι, απᾶ που ββ]1 
ῶο Ἠ]β ΡοοΡρΙο, απᾶ ἄοά 
Ἠ]παςε]ξ ΕΠα]1 Ὃο στι 
άἨρπι, απάᾶ ὃο Ἰλοὶῖτ 
οά. 4 Απᾶ ἄοά επα]1. 
προ Ανα 1] ἴεβΙΒ 
Ίτοτα Εποῖχ 67ο; απᾶ 
.ποτο βπια]] Ὦθ πο ΠἹΟΣΘ 
ἀθαί], πθΙ{Βθχ ΒοΙτοῦ”, 
ἩΟΣ οΣΥΙΩΡ, Ὠθίίπας 
ΡΠα811 (ποιο Ὀο ΑΠΥ 
ΙΠΟΙΘ Ῥηαϊῖη: Έος ἴ1θ 
ᾷοτπιος {πίπρβ Αθ 
Ῥβββθᾶα ΑΠΥΑΥ. ὃ Απᾶ 
Ἠ9 επαῦ Βηῦ ρολ 1Ἠθ 
6πτοπο ββῖᾶ, Ῥομο]ᾶ, 1 
πηβ]ο Α]] ἐπ]πρβ Ὠθ. 
Α πᾶ Το βπ]ᾶ ππ{ο παθ, 
Ὑητῖτθ: ἔος {ποβο τοτᾶβ 
8χο ἴτις απᾶ {Σα ὔλι{α]. 
6 Απᾶ Ποβη]ᾷ απίοπιθ, 
10 19 ἆοπο. 1 απα ΑΙΡ18, 
Απᾶ Όππεραβ, Τπο Ῥο- 
ΕΙππῖτπρ απᾶ {πο οεπᾶ, 

ππὶλ] ρῖτο αηί{ο Ἠΐπα 
{π86 19 αἰῖταυ οἳ 1πθ 
Σοαηίαϊπ οἱ ἴμθ ππβίος 
οἳ 1496 1τοε]γ. 7 Ἡο 
τλαῖ ονεγοοπαθίἩ επα]1 
ἀπΠοτῖ{ α]] ἰπίηρς ;απά 
1 σ]] ο Ἠϊ5β ἄοᾶ, απᾶ 
Ἡθ επα]] Ὦο ταγ 50Η. 
8 Βιΐ {πε {θατ{1], απά 
ππΏΘΙΘΥΙΩΡ, απᾶ ἴπο 
ΑΡοπαϊηβῦ]θ, απᾶ ΠΙΥ- 
ἄθτοΓβ, Αᾶ Τν/ἨΠΟΓΘ- 
ΣΙΟΏΡΕΣΒ, απᾶ ΒΟΧΟΕΥ- 
ΕΥ5, αΏᾶ 14918068, απά 
81] 19τΒ, βΠα]] Ἠατο 
τμοῖν Ῥατῦ 1Π {πο 1 
ππἩΙοἩ Ῥυσπθία πα 
το απᾶ Ὠτίπαβίοηθς 
τιΒίοἩ 18 ἴπθ βθοοπᾶ 
ἀεαίἩ, 

ἆ ἀπῆλθον απ; ἀπῆλθαν ΤΤΊΤΤΑ. 
καινήν απτιν’» αΓίεγ ἁγίαν Α. 
{Ώτοηθ 1ΤΑ. 1 λαὸς ῬεοΡ]θ απ. 
πτς αὐτῶν θεός ΤιΑ7γ. 
π εκ ΤΤΤΓΑ. ο--.ὁ τ. Ρ --- ὅτι 1[ΤτΑ]. 
θρύνω αΤττΑΤ’. 5 ποιῶ πάντα ἹΤΊτΑΥ.- 
ΑΙΠΤΊΣΑΙ. ᾗἩὉ Τέγοναν ΤΏΕΥ 4γθ ἄοιιθ 1/ΤΤΣΥ/ 
α--- εἰμι (γεαᾶ [ατα] τ)[Α]. 7 ἄλφα ΑΊρῃ. ΙΤΤΓΑΥΓ. 
Ρ ταῦτα ἴπεςο ὑμΐηρς αΙΤητΑ ΥΓ. 9 --- ὁ ΙΤΤτΑΥΓ. 
98 -Ι- καὶ ἁμαρτωλοις οπᾶ ΒΙΠΏΘΙΡ τη, {9 φαρμακοῖς ΟΝΤΊΚΑΥΓ, 
θάνατος ὁ δεύτερος ΘΙΤΤτΑΥΥ, τ 

ο--. ἐγὼ Ἰωάννης ΘΙΤΊΤΑΥΥ, 

κ μετ᾽ αὐτῶν ἔσται ΕΙ/ΤτΑΥΓ. 

ἕ--- μοι τπ[ητ]Ανν. 

5 1, 

{ εἶδον 1 5αὖυν ΡΙασεᾶ αΓίεγ 
Εξ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ αἰΤΤτΑΠΓ. Ἀ θρόνου 

Ἱ.--- θεὸς αὐτῶν 
πι. ὁ θεὺς (γεαᾷ ἐξαλείψει Ώε βΠ8]] προ απαγ) αττι[Α]ν;. 

α ἀπῆλθαν ΤΤΊΤΑ; ἀπῆλθεν Υ'. ῴ 
Υ πιστοὶ καὶ ἀληδινοί 

;. Τέγονα[ν] (γεαᾶ Τέγονα ἐγώ 1 Άπι Ώθοῦπις) Α. 
ὦ 9 4- αὐτώ ἴο Ἠϊτι τ[Α]ν. 
4ᾳ τοῖς ([Ἡς) δὲ δειλοῖς ΑΠΤΊΤΑΝ, 

65 ψεύσταις 1.. 

ττῳ 

9 ὁ 



δ66 

9 Απᾶ ΊΊἨετθ 6ΑΠΙΘ 
ΧΠζΟ 1Πθ 916 οἱ ἴπο 
ΚΕΤΟΠ Απβε]ς π]ΠἩΙοα 
Ὠιά {πο Ἀ8οτπεα τἰα]β 
Σα]] οξ {19 οτεη ]ββῦ 
Ῥ]ββιιθ, απᾶ ἵἴπ]]ικοᾶ 
ν/τζἩ π1θ, ΒΑΥΙΏΡ, 00π1θ 
Ἠϊνπος, 1 τνΙ]] βπου 
ἔπεθ πο ὈτίᾶῬ, ἴμθ 
Τιηπαρ’ς ππ]άθ, 10 Απᾶ 
Ἡο οαττ]θᾶ Π1θ ΩΠΕΥ 
1π {πο αρἰτ] {ο α ργθαῦ 
Απᾶ Ἠϊρα πιουπέαίη, 
Βλιά ἙΠοπτοᾶ παρ (Παῦ 
Ετοπῦ οἱ ῦγ, ἴπε Πο]γ ἆ9- 
Σββ]6Π1, ἀοβοεπάίῖηπρ 
οαῦ οἳ Ἠθαγεηπ ἔτοπα 
αοᾶ, 11 Πανίηπ ἴπο 
Ρ]οτγ οἱ ἄοᾶ: απᾶ Που 
λἩρληῦ ας Ἰϊκθ ἀπίο α 
Βἰοῦθ πιοβῦ Ῥτθοϊοιμα, 
ΘΥεἩπ Ίο 8 ἍΊ8ΒΡΘΓ 
Είοπε, οἷεας ϱ8 οτγβῖα]; 
195 απᾶ Ἠπά Αα πα] 
ρτεβί απᾶ ἩἨίρῃ, απ 
Ἠιιά ἑπθινο ρᾳαΐθβ, απᾶ 
ϱὐ ἴπθ Ρραΐεθ ὑνε]νο 
ΒΠΡΘΙΒ, απᾶ ἨΠΒΊΠΙΘ68 
ὉΤΙΡΌΕΠ ΓἨΘτΘΟΠ, πΠΊσὮ 
ΑΘ {λε παπιος ΟΕ ἴἨθ 
Έννο]τε ἰτῖρες οξ ἴπο 
οΠ]]άτεη οἳἑ 15Ιβθ]: 
19 οη {πο οκεῦ ἴπτοῬ 
Εαΐο8β; οἩἳ ἴπο ποσα 
ητεθ ρ8ΐῦθ68Β; οη ἴ]θ 
ΒοιιῖἩ {ητοῬ ρβ!ίθ8; απά 
οἳ ἴπο πεί ἴπτεθῬ 
ΡΕί6Β, 14 Απάὰ ἴπο ττα]] 
οΕ το οἶ υγ Ἠαᾶ {πνε]νθ 
Σοαπᾷβ{ΙΟΠ8, απᾶ 1π 
Ίπεπα {ο ΠΑΙΠΕΒ ΟΕ ἴἨθ 
«πε]το αροβί]ο5 οἳ ἱπθ 
Τππαῦ. 19 Απᾶ Ἶε ἰπαῖῦ 
{α]κοά σΙίΏ παθ Ἠπα 
Ρο]άθπ τοεᾶ ὑο πιθΏδχθ 
χε οἵῦγ, Επᾶ ἴπο ϱαΐῦθΒ 
{Ποχθοξ, απά 1π9 να]] 
ΈΠοατεοξ, 16 Απᾶ ἴπο 
οἷις Πεμ ξοαχραιατθ, 
Επά ἴπο Ἱεπρίῃ 8 α8 
141Ρ9 18 ἴπθ Ὀτοπάίη: 
Άπά Ἠο πιθββιχθᾶ {πο 
οἶυσ πΙῦπ ἴπο τοθᾶ, 
ἔπνε]γο ἐποιβαπᾶ ἔασ- 
Ίοπσ8. ΤΠ9 Ιεπρίῃα απᾶ 
{πε ὈτεβδάίἩ απά {πθ 
Πεϊρηἓ οἱ 16 ατο θα 18]. 
17 Απᾶ Τε παθακυατεά 
ἴπε πα]] ἴἨεχθοξ, 8η 
Πυπᾶτοᾶ απά οτῦγ απᾶ 
Εουχ οαλ]ῖ5, ασσοογαϊπῃ 
{ο ἴπο ΠΙΕΒΡΙΙΥΘ οἳ 
8Η, {πα 1Β, οἱ πο Ἡ- 

ἕ--- πρός µε ΟΙΤΊΤΑΥ. 
[απιρε]ς] πγετθ {111 ΓΤΊΤΑ. 
µιεγάλην (γεαᾶ ἴπο Ἠο]γ οἵ υγ) ατΊτασν. 
450) οι ΤττΑΤΓ. 
{ τοὺς πυλῶνας Ττ. 
κ ἀπὸ ΟΙΤΤΤΑΥΓ. 
αὐτῶν δώδεκα 95 ἴπεπη Όνε]νο αιτΊτΑ ΙΓ. 
τόν ἐστιν (γεαᾶ [15]) αΤΊτΑΝΝ. 

ΑΠΟΚΑΛΥΝΨΙΣ. χι. 
ϱ Καὶ ἦλθεν Ἱπρός µε! εἷς Ν τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόν- 

Ἆπά ἍοΑΠΙΘ το  ἍἩθ 0Πθ ΟΕ 1Ἠθ ΗΒΘΥΘΩ ἍΑΏβΕΙΒ ἍἨΠΠίοια Ππά 

των τὰς ἑπτὰ φιάλας Ιτὰς γεμούσας! τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν 
ΤἨθ Άετεα ὮΤἨοπ]Β Συ]. ο ἵπθ Βετοη ΄Ρ]ββαςβ 

. , Νο. - » 3 - ῃ » ῃ 
ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν µετ᾽ ἐμοῦ, λέγων, Δεῦρο, δείξω 

11.80, Απά ΒΡοΚΘ΄ ΝΥΙΗΠ ῄπηοθ, ΒΒΥΙΠΡ, Όοπαθ Π{Πο6Σ, 1 π]] εποπά 

σοι τὴν νύμφην "τοῦ ἀρνίου τὴν γυναϊκα.! 10 Καὶ ἀπήνεγκέν 
ἴμοῬ ἴπθ ἍὈτίάθ "Τμαπαρ'α 11196 πρ, Απᾶ Ἡο ορττ]εὰ αππΥ 

εἰν  πνεύµατι πέπ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν 
πι Ἰπ[ίμθ] Βρἰτίς {ο α πιοιηϊαίη ᾳτοβῖ απᾶ ἨΙρῆΏ, απᾶ Εαλοποᾶ 

μοι τὴν πόλιν δτὴν µεγάλην,! τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλήμ, κατα- 
πι πο Ἅ"οἳ μτεαε, 19 Ἠο]γσ ΤΕΓΙΒΑΙΘΠΗ, ἆον 

βαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, 11 ἔχουσαν τὴν 
Βοεπάΐπρ οαέ οἳ ἴἨθ Ἡθμτθοῦ 1τοπα αοᾶ, Ἠανίπᾳ {19 

/ ” ” Π ” ! 

δόξαν τοῦ θεοῦ' Ῥκαὶ! ὁ φωστὴρ.αὐτῆς  ἍἉὅμοιος λίθῳ τιµιω- 
ΕΙοΥΥ οξ ἀοᾶ, απᾶ Ἠεςχαάίβποο ᾖ[πββ] 1Κθ ϱ βΒίοπθ πιοβί Ρζθ- 

(158, Ἡες 1άπίπατγ) ἡ 

τάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι 12 3ξχουσάν τεῖ 
οἴοιβ, 88 ϐ ΒοΟΠθ Ἅ3]β6ρος αοτγεῖλ]-]κθ; Ἠατίπρ ἍΑ1βΟ 

- ’ κε λό τ» Ἱ λῶ δώδὶ Β πμ ντ 

τείχος µεγα καὶ ὑψηλόν, Τἔχουσαν!ὶ πυλῶνας δώδεκα, "καὶ ἐπὶ 
Α πα] βχοβ απᾶ ἨΠἱρα; Ἠανίπαᾳ 1ΡΑΊΕΒ 1.πο]το, απᾶ αἲ 

ἱτοῖς πυλῶσιν! ἀγγέλους δώδεκα»ὶ καὶ ὀνόματα ἔπιγεγραμ- 
119 Εαΐθβ ΖρΠΏΡΟΙΒ 1.γνθ]τθ, απᾶ ΤΒΤΩΘΒ ἁπβοχίο- 

μένα, ἅ ἔστιν Ἱ τῶν δώδεκά φυλῶν Ἠτῶν! υἱῶν Ισραήλ. 
εᾱ, ππΏὶοη Αθ [4Ποβε] οξ ἰπθ Ίπιε]το Ἅᾖπρθ6 ο ἴπθ ΒοΟΠ8Β. οἱ 1βτβρ]. 

19 τἀπ Σἀνατολῆς! πυλῶνες Τρεῖς' Ξ ἀπὸ βοῤῥᾶ 
ὋΟπ ᾖ[ἴηε] θββῦ 3ρβΐθ8 1{μχθο; οἩπ [16]: ποσα 

πυλῶνες τρεῖς' : ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς" ἆ ἀπὸ 
3ρα/θ8 11Ἠχθθ; ος [1μἩθ] βουῖἩ 2ραἱθ8 αήηχοῬ, τοη 19] 

δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς. 14 καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεῶς 3ἔχονι 
πποςε Ἀρβίθς 11ηχοθ, Απάαᾶ ἴπθ τν] οἑῖπο οἱ ἈΠατίπρ 

θεµελίους δώδεκα, καὶ δὲν αὐτοῖςὶ ὀνόματα τῶν δώδεκα 
3Ποαπάᾶαί]οπβ ᾖ1π6]Ινθ, απᾶ ᾗἹπ νμθπα ἨΠβΙΠΙΘΑΒ ΟΕ1πθ ἍΊπε]τθ 

ἀποστόλων τοῦ ἁρνίου. 15 καὶ ὁ λαλῶν μετ ἐμοῦ εἶχεν : 
ΑΡΟΞΊ168 ΟΣ 119 Αταῦ, Απά Ἡθ βρθακίπρ πΙ πηθ Ἐαά 

κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα µετρήσφ τὴν πόλιν, καὶ τοὺς πυ- 
α "τοθᾶ 1ροΟ]4Εη5, ᾖ{λπαί Ἡθ ταῖϱΏῦ ΏΙΘΑΒΙΤΟΘ ἴἨο οἱοψ, απᾶ 

λῶνας αὐτῆς, καὶ τὸ.τεῖχος.αὐτῆς. 16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος 
ο] 118, απᾶ 1ΐ8 στβ]]. Απά ἴο ον ”ΞουΓ-ΕαΑΣΘ 

κεῖται, καὶ τὸ.μῆκος.αὐτῆς Ἀτοσοῦτόν ἐστινὶ ὅσον «καὶὶ τὸ 
11198, απᾶ 168 ἹεπρίἩ. ΒΟ ΏὰΟὮ 18 88 8158ο 11ο 

πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ ἱσταδίωνὶ 
ὈχεβᾶίΗ, Απά Ἡθ πιθββυχεᾶ ἴπο οἳῦσ πΙίἩ {πο τοεᾶ-- 36υτ]οπρβ 

δώδεκα χιλιάδων’ τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς 
α/πγεΊγο 3Ιπουβαπᾶ; 1ἴπθ Ἱεπρίπ απᾶ πο Ῥτεβάίπ απᾶ ἴπε Ἠθίρπυ ο ἵὲ ᾽ 

ἴσα ἐστίν. 17 καὶ ἐμέτρησεν τὸ.τεῖχος.αὐτῆς ἑκατὸν 
Σρᾳυα] 3140, Απάᾶ Ἆθ πιερβιτρᾶ 198 σπβ]], 8 Ὡιπάγθᾶ [απᾶ] 

Ετεσσαράκοντα τεσσάρων! πηχῶν μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν' 
Σοτῖγ χους οαρ]δ8, “πιεββατθ  ΠΙΑΠ)Β, Ὑνμ]ο 18, 

| ---τὰς π; τῶν γεμόντων πυῖολ 
τι την γυναῖκα τοῦ ἀρνίου ἩττταΥγ. 5 ἐπὶ ΙΤΊΤΑΊΓ, ο--- την 

Ρ --- καὶ ΑΙ ΤΊΤΑΤ’. α ἔχουσα (οποῖΐ 
.. καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα 1. 

π.--- τῶν (γεαᾶ ο [ίπε]) ΕΤΊτΑΝΥ. 

κ -ἵ- ἐκ οἳ (116) ττττα. 

:ἔχουσα ΟΙΤΊΤΑ. 
ν -Γ τὰ ὀνόματα ἴἨθ ΏβΠΙΘΒ Π[Ττλ]. 
} ἀνατολῶν Απ. Σ -- καὶ ΔΏᾶ Ι/ΤΤΤΑΤΓ. 3 ἔχων ΤΊτΑ. 5 ἐπ' 

9 -ἵ- µέτρον ὃ ΠΙΕΒΒΙΤΕ ΟΠ ΤΤΤΑ,7 Ἂκᾱ--- τοσοῦ- 
9--. καὶ ττ[Α]. Γσταδίους ΕΙΩΤΑ. ἔ τεσσερά- 

κοντα τεσσάρων 2 Ἰεσσαρακοντατεσσάρων (τεσσε- Α) ΕΑΥΓ. 



ΧΧΙ, ΧΧΙΙ. ΒΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 
ἀγγέλου. 18 καὶ Ἰἠνι .ἡ Κἐνδόμησιςὶ τοῦ. τείχους. αὐτῆς 

[πε] ΞηβοΙ) Β, Απάᾶ ἍΌπβςβ 11196 ἍἨ3Ἀβχαοῦιχθ 398 “δρ Σπνα]] 

ἴασπις" καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρό», Ἰὁμοίαὶ ὑάλῳ καθαρῷ. 
Ίββρος; -Γαπᾶ ἴπο οἵϊσ βοὶᾶ αρατρ, κο ἍἈρ]αςς ἍΛ᾿Ραχθ: 

19 "καὶ! οἱ θεµέλιοι τοῦ τείχους τῆς πύλεως παντὶ λίθῳ 
Βπᾶ πο ἑοαπᾶβ{Ιοπ8 οΕἴπθ τα] οξἑῦπο ο πμ οήοση 3ΒΟΠΘ 

οτιμίῳ κεκοσμηµένοι. ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις' ὁ 
αργθοίοις [πγοτθ] βἀοτπεᾶ: τμο νο πάλιίσε Άτα, Ἴλθρος; ᾖΤλο 

δεύτερος σάπφειρος' ὁ τρίτος "χαλκηδών Ἱ ὁ τέταρτος σµά- 
] βεοοπᾶ, ο. 1πο {π]τᾶ, ος οφ ἴπθ ᾖ«οατίἩ, 6Π16- 

ραγδος' 3290 ὁ πέμπτος ΟσαρδόνυξἹ ὁ ἕκτος Ῥσάρδιος" ὁ 
τα]ᾶ; 1πθ αείἩ, βατάοπνΣχ; Ἅᾖ1ἴΠθ αἰσίμ, ΒΑΤάΊΗ8;: Ἅᾖ1Ἠθ 

ἕβδομος χρυσόλιθος' ὁ ὄγδοος βήρυλλος' ὁ Ἀένατοςὶ τοπά- 
βοτοπίἩ, οΏχγβδο]ίίο; Ἅᾖ1ἴπο οἱραίμ, Όθισ]; 1πο ἍµἉπΙπίῃ, το- 

ζιον' ὁ δέκατος Τχρυσόπρασος"' ὁ ἕἑνλέκατος ὑάκινθος' ὁ 
Ῥαα: ᾖἴπο Ἅᾖ«θπίῃ, ΟΗΓΥΒΟΡΓΑΘΙ5 ; ̓ 1396 οἰεγεπίΗ, ΠΒοϊπία; ἴπθ 

δωδέκατος ἀμέθυστος.. 91 καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες, δώδεκα 
ἠχσθμίἩ, Απηοίηγεί, Απά πο ΄ ἴπο]το Ραΐς, ἴπγτε]το , 

μαργαρίται ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς 
 αισα ο ο οι Ἓοπθ ΘΑΟς ο ἴπθ Ραίθβ ππιβ8 Οξ ΟΠ 

μαργαρίτου' καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως, χρυσίον καθαρόν, ὡς 
Ῥθβχ]; Απᾶ ἴπθ εἰχθοῦ οξίπο οἱἵῦγ Ἄρο]άὰ α1ριτο, Ώ8 

ὕαλος ᾿διαφανῆς.ὶ 939 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον᾽ ἐν αὐτῇ' ὁ.γὰρ 
λα εραπατῦ, Ἀπά “ἴθπιριο ὅπο 313 ἵπ ᾖ; Σοχ ἴηο 

κύριος ὁ θεὸς ὁ πἀντοκράτωρ ἳ ναὸς αὐτῆς ἐστιν, καὶ τὸ 
Τιοτὰ αοά ΆἉπιϊρηιν 1ΐβ ἑεπαρ]ο 18, Ώπᾶ ἴ]μο 

ἁρνίον. 99 καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου, οὐδὲ τῆς 
ἆ,/απ)ῦὈ, Απᾶ ἴπθ οί πο ὁποθά Ἠαβ οΕἴΠθ ἍΒΡΗΠ, Ίος οἱ ἴηθ 

σελήνης, ἵνα Φφαίνωσιν ῄΤἐν) αὐτῇ' ἡ.γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώ- 
ΤΠΟΟΠ,  ἴπαῦ ἔἨεσ εποπ]ά εμίπο ἵπ ᾖ; {ος 1Ἠθ Ρβ]οτγ ο 4ο επ- 

τισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς. τὸ ἁρνίον. 324 καὶ ὃτὰ 
Ἱρηίεπθᾶ ᾖ{5, Ώπά ἴἩθ Ίαβπιρ οἑ{ς ᾖ[6] πο ἍΤαπιὈ, Απᾶ ᾖΊΤπο 

ἔθνη τῶν σωζοµένων ἐν τῷ.φωτὶ.αὐτῆς περιπατήσουσιν Ἱ καὶ 
πβύΙοΠ8 ΟΕ ἴμθ Βατοά 1η ας ΠρΏυ ελαΙ] πτα]]ς : Ἀπᾶά 

οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν Σκαὶ τὴν τιμὴνϊ αὐτῶν 
ἴηἩο Ἅᾖ1πρβ » οἱ ἰποεατίι ἍὭΌὈτίηπρ Άρ]οτγ 3απᾶ αμοποισς 19Πα6ῖσ 

εἰς αὐτήν. 95 καὶ οἱ πυλῶνες.αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας" 
υαπίο ῥᾖΐ, Απά 118 ϱβΐῦθΒ ποῦ ϱἳ θ]] ϱΊα]] Ῥο πας Ὦγ αγ; 

3 . ο) κ 3 -” . ” 4 ΄ απ) 

νὺξ γὰρ οὐκ Ἔσται ἐκεῖ. 26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ 
Σπ]ρΏῦ 50Υ πο εΠα]] Ῥθ {ποτθ, Απά ἴπεσ εΏα]] Ῥτίηρ ἐπθ Ἅβ]ο απά 

τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 327 καὶ οὐμὴ εἰσέλθῃ εἰς 
119 Ίοποασ οΕ ἴ1θ ΠΒΙΊΟΠΒ πίο Ἅᾖ, Απᾶ Ιπ πο σ/ῖδο Ώ]Υ επῖθτ 1πίο 

αὐτὴν πᾶν ᾖ}κοινοῦν,ὶ καὶ Ἀποιοῦνὶ βδέλυγμµα καὶ ψεῦ- 
η] βησύμῖτσ ἆἀθθ[μπᾳ, Απᾶ ΌῬτηοῦςδῖηρ αΏοπαϊπαθίοη απᾶ 

(αν ας 

δος' εἰ.μὴ γεγβαμμένοι ἐν τῷ ενσω τῆς ζωῆς τοῦ 
19: δαῦ σον ο Άτο πχ] ὑίθαῃ Ἅᾖπ πο ἍΌῬοος οἳ 139 οἳ ἴἨο 

ἁρνίου. 
Ταποῦ, 

99 Καὶ ἔδειξεν µοι "καθαρὸν" ποταμὸν ὕδατος ζωῆς, 
Απά ο επεπθά τηθ 3ρυτο αρ τῖτες οἱ παίες οἳ 469, 

667 
Ρε]. 18 Απᾶ ἴπθ Ῥπ]]ά- 
1πΡ οἱ ἴπΠο πβ]] οἱ ἵέ 
Ίν88 0Γ188ΡΟΓ : οπᾶ ἴλαί 
οἳ{γ Ίωαξβ Ῥατθ ρο]ᾶ, 
Ίο απίο οἶθοας ΡΊ]88Β. 
19 Απά ἴπο {ουιπάς- 
819ΗΑ οἱ {πο γ/α]] οἳ {18 
οἱ ίγ τυεγε ρατπὶβηθά 
να Β]] ΠαβΏπεχς οἳ 
Ῥτθοίοιβ Θ4ΟΠ6Β. Τ1θ 
Πτευ Σοαπάκθίοα ωαβ 
188Ρ06ΥΓ; ᾖἴπο βθοοπᾶ, 
ΒΑΡΡΗΙΤΘ; ἴπο πίτα, 
Α οἨπ]οθᾶοπσ; ἴπθ 
Σουτίῃ, ΑΠ επιοτβ]ά; 
20 ἴπο ΒΕ{Η, ΒΑΤάΟΗΥΣ; 
1ῃ9 εἰσίῆὮ, βατᾶ(αβ ; ἴπθ 
βεγοπίΏ «οἩτγδομίθ ; 
τηο οἱρΗίΠ, ὈθΓΨ]; ἴπθ 
ηἰπίἩ, 5. ἴοραζ; Τμθ 
ἀθηίἩ, α οπγγδορσαβαβ; 
Τμε ε]ετεπί],α ]αοἰπία; 
9Ἠθ ἰπγε]{ίΒ, ΑΠ 81Ώε- 
1ηγαῦ, 2ἱ Απᾶ ἴπο 
Ὄπνιε]το µΠαΐεΒ ΗΕ 
1ππεΙγο Ῥεαχ]β; 6πετγ 
ΒΕΥεΙΑΙ Ραΐο πα8β οξ 
9Πθ ΌῬθαχ]: απᾶ {πθ 
Βἰτεεῖ οξ ἴἨθ οἰίγ 1υαβ 
ΡΗΤΘ Ρο]ᾶ, 88 1ῦ ἹπεΓθ 
ἐταμερατεπῦ 'ρ]ας8. 
22 Απᾶ Ι 8ΑΥ’ πο Τεπι- 
Ἰθ ἰποταῖη: 1ος 1πθ 
οχά ἄοά ΑΙπιϊρηίγ 

ΑΠά ἴἨοθ ΤΙΑΠΙΟ ατθ ἴηθ 
Ίρπαρ]θ ος 16, 28 Απᾶ 
Το οἱ Ἠαά πο πεεά 
οἳ {ῃθ 5απ, πθϊίμεχ οξ 
1Ἠ9 πιοοἩ, ο ΑἨἶπθ ἴπ 
15: 1ος ἴποθ ρ]οτγ οξ 
ἄοᾶ αἁῑᾶ Πρηαίου 15, 
απᾶ [πο ΤιΑπιῦ {δ ἴπο 
1ρβΗί {Ώοθτγεοξ, 24 Απᾶ 
1Ἠθ πβίΙοπ8 οἳ έλοπι 
ψυΏΙοΏ αχθ βΒαπεᾶ βἨλ]]. 
ππα]]ς ἵη ἴπο Ἱϊραῦ οξ 
10: απᾶ {πο Κίπρβοξ ἴμπθ 
εβτίἩ ἄο Ῥτίηρ ἰλοῖστ 
ΕΊΙΟΣΥ ηπᾶ ἨοποιΙγ 1πίο 
19. 95 Απᾶ {πο ραΐεΒ 
οἳ Τζ 9Πα]] πού ο πα 5 
αν α1 Ὦγ ἄαγ: 1ος 
φἨοχο εΒβ]1 ϱο πο π]ρη 
ῶμετθ, 26 Απᾶ Ίἴπον 
βΠα]] Ὀτίηρ ἴπο ΡΊΙΟΣΥ 
απᾶ Ἠοποιχ οἱ {Πο τῃβ- 
6]οης Ἰπίο 10. 27 Απᾶ 
ἴπετο βΏβ11 1Π πο 158 
εηπύεν Ἰπίο 1 8η 
φηπϊπρ ἵπαῦ ἀεβ]οίΗ, 
ποϊἈος  ωλαίδοευ 
πτοτκείἩ αὈοχαϊπαβίοπ, 
ος πιαΚείᾗ α 19: Ὀπέ 

Ά πετ γ/πίοἈατο νι] σνεπι 
1π ἴ1θ ΤΑταΡ’β Ῥοοί οἳ 
Ἠ19, 

ΧΧΙΙ. Απᾶ Ἠθ[Ἡθυ- 
θἆ πιο 8 ΡΙχθ τῖτοτ ος 
νυΏίεχ ο 56, οἼθατ 88 

--- ἦν (γεαᾶ [νταξ]) 1ΤΑ. 
οδόν τ. ο σαρδιόγυξ 1. 
; διαυγής ΑΗΤΤΤΑΝΓ. 

1 ὅμοιον 1ΤΤΣΑΥΓ. 
9 έννατος ΡαΤ’. 

κ ἐενδώµησις τττ. 
Ρ σάρδιον ΣΤΤΣΑΥΙ. 

Όσε ὁ τ[α]νν. --- ἐν (τεαᾶ αὐτὴ {ο 18) ΕΙΤΊτΑΥΓ. 

---- και ΤΑ. Ἡ χαλ. 
ςχρυσόπρασον 1. 

Ἡ περι- 
πατήσουσιν τὰ έθνη, διὰ τοῦ φωτος αὐτῆς εις πα ῦΙοΏς βμα]! σνα]]ς ὮΥ πιεαῃς οἳ 1ἱ8 ΗρΏῦ 
αΕΤΤΓΑΥ. τς την π, -- καὶ την τιμὴν ΙΠΤΙΑ. 

πο πο ττ) ποιὼν ({Γ1θ πγ]ο] τι) Ρταο(Ι8εβ 1ΤΈτΑΤΤ. 
Υ κοινὸν ΟΟΠΩΠΙΟΏ αΙΤΤτΑΥΥ. 

"8 --« καθαρὺν αΠΤΤΓΑΥΙ, 

.4ὁ 
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οτγαζα], Ῥτοσθοᾶίπρ 
ουῦ οἳ ἴπο {μχοπο οἳ 
Οοᾶ απᾷ οξ {μο Ταν. 
2 Τη. [Πο πιἰᾶςυ οἳ ἴπο 
Εἰτεοῦ οἳ 16, απᾶ οἩ 
οἵπος 146 οξ ἴπο τ]- 
ποχ, ωαθ Ί]εγε ἴπο 
ἴχρῬ οἱ 146, ὙΥπῖοὮ Ώβγο 
ἔπο]νθ 
Στις, απᾶ γ]ο]ᾶςθᾶ πετ 
Στυιίῦυγοιγ πιοπ{Ἡ; απᾶ 
119 16βνθΒ οξ {19 ἴχοῬ 
«ρεγθ Ίος ἴχιο Ἡθα]ῖπας 
[ος 1ο πηθίοπΒ, 3 Απᾶ 
ΤἨοχο ΕἨΠα]] Ὦθ πο Π1οΓΘ 
οπχβε : Ὀπή {19 ἔἨτομο 
οἳ ἄοά απᾶ οἳ Τ]μο 
1Απάῦ βπθ]] Ῥο ἵπ 16: 
Απᾶ Ἠία βογγαΏ{5 ϱΠΑ]1. 
εοττο Ἠίπα : 4 απᾶ {πογ 
βΏκ]] 59ο Ἠϊ5 Έησο: απᾶ 
Ἠΐ6 παταο ε]αζ ὃε Ἱπ 
τπεῖχ Εογοπειάβ, ὃ Απιᾶ 
ἔποτο Αα] ο πο 
πΙρα{νηθυθ; απᾶ ἴΠοΥ 
Ὡηρθά πο οαπᾶ]θ, πεῖ- 
ΤἨοςσ Πρ]ῦ οἳ πο βαπ ; 
Σος ἴπο Τιοτᾶ ἄοᾶ ρίν- 
Θίᾷ ἴΠοτα Ἠρῃῦ: απᾶ 
του οπα]] χοίσπ 1ος 
676: βπᾶ 67ος. 

6 Απᾶ Ἡθ βρ]ᾶ απίο 
πηθ, Τηο9869 βηγ]ησ5 ατα 
Σαλζπ{α] απᾶ {ταο: απᾶ 
Τμο Τιοτᾶ οᾶ οἳ ἴηπο 
Ἠο]γ ρτορπέῦ8 εοπί Ἠϊ5 
ΔΏΡε] ο 5Ἀαειπ απῖο 
Ἠϊβεετναπί5 11ο {μῖπρς 
ππλῖοα πιαςῦ αποτίῖγ 
Ῥο ἄοπο, 7 Βοποιᾶ, Τ 
σοπιθ α]ο]ε]γ : Ὀ]οςςθᾶ 
{8 ηο ὕπαί Ἱεθοροῦ] ἴλο 
Βατίπρς οἳ ἴῇθ Ῥτορ]ο- 
ογ οξ (ΠπῖβΏοο]. θΑπά Τ 
31 οΏπ βατν γἨΏθκο (μ]πρα, 
Ἀπᾶ Ἠθατᾶ {λοπι. Απᾶ 
πε 1 Παᾶ Ποατᾶ απᾶ 
8θοΏ, 1 {ε]] ἄοππ {ο 
πυοχβΏῖρ ὮῬθΐοτο πο 
49ο οἳξ πο απβο] 
πυπ]οἩ 9 αυγοᾶ πιο {ηθςο 
{ῃῖηρς. 9 Τπεπ βατ 
Ὦθ πηΠ{ο παθ, Φεθ έἐλοιι 
ἆο { ποῖ: {ος 1 ατα 
ταν Σε]]οπεειταπῦ, 
Ἀπᾶ οἳ ΤἩπγ Ὀτδίηπχεῃ 
1Ἠοθ Ῥτορλθίς, αηᾶ οἳ 
{πεπι Πο Ίθερ {πο 
βαγίπρε οἳ {Π]ς Ῥοο]ς: 
πυοτθΠὶρ ἄοἀ. 10 Απά 
Ίο Βα1{Ἡ πΏ{ο τηο, Φα]. 
πιο ἴπο ΒΑΥΊΠΡΒ οἳ ὕἨθ 
ΤΣΟΡΗΕΟΣ οἱ ἡ]ῖβ Ῥοο]ς: 
ΣΟΣ ἴηο πιο ἷᾳ αὖ Ἱαπᾶ. 

ἨιαπύΙΕΥ ο 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ, ΧΧΠ. 

λαμπρὺὸν ὡς κρύσταλλο», ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ 
Ῥτὶριύ 98 οτγβία], βοϊῖπρ {ότι οαῦ οΕ ἐποθ -.ΊἨχοπθ 

θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. 3 ἔν µέσῳ τῆς.πλατείας.αὐτῆς καὶ τοῦ 
οἱ ἄοᾶ απᾷ οἱ ἴπο Τβποῦ, Ίπ ἴμο τα]ᾶβὺ ϱὰ 16 Αἰτεοί, Απᾶ οξἴπθ 

ποταμοῦ, ἐντεῦθεν καὶ Ῥἐντεῦθεν,! ξύλον ζωῆς, οποιοῦν! 
11νοχ, οἩ ὕλ]β βΊά9 αηπᾶ οἩ ἴλμαῦ βΊά9, [116] ἴτθο οἳ 146, Ῥτοδιοϊπρ 

καρποὺς δώδεκα, κατὰ ἁμῆνα!ὶ «ἕνα! ἕκαστον Ι᾿ἀποδιδοῦνὶ τὸν 
3Εγυϊζ  Ἀμπε]γτο, πωοπίἩ. 3ρ8οἩ. ψ]θ]άϊπρ 

καρπὸν αὐτοῦ" καὶ τὰ φύλλὰ τοῦ 'ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν 
2ττυῖό, 16,  απᾶ 1ηθ Ἅ19βΥΘΒ Οἱ ἴἩθ χοοὸ Ἅ10Υ Ἠεα πρ ο ἴπο 

ἐθνῶν. ὃ Καὶ πᾶν ἕκατανάθεμα! οὐκ ἔσται ἔτι καὶ ὁ θρόνος 
ὨΑΙΙΟΠΒ, Ἅπᾶ "απγ 301ΥΡΘ αποί ΡΠΒΙ1 Το Ίοπροσ; απᾶ {1ο ἔμτοπθ 

(ζἱ8, 9υοιγ) 

τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ον ἐν αὐτῇ ἔσται' καὶ οἱ δοῦλοι.αὐτοῦ 
οξᾳοᾶ απᾶ οἑίῃμο Ἱαπο Ἱ ΕΠα]] Ῥ6; απᾶ Ἠ18 Ῥοπ ἅπιρι. 

λατρεύσουσιν αὐτῷ' 4 κἀὶ ὄψονται τὸ.πρόσωπον.αὐτοῦ, καὶ 
ΕΠαΙ] 5οχτο Ἠΐπα, Απᾶ ἴπου ΒΠα]1 βεο Ἠίβ {αοθ; ππᾶ 

τὺ ὄνομα. αὐτοῦ ἐπὶ τῶν.µετώπων.αὐτῶν. ὅ καὶ νὺξ οὐκ ἔσται 
Ἠ18 ΠΑΊ4Θ οἩ "λοϊχ Ξοχε]ιοαἆς Π8]. Απά 3πΙρμέ 1πο ϱΠα]1Τθ 

Ἀέκεϊ! καὶ Ἰχρείαν οὖκ ἔχουσινὶ Κλύχνου καὶ φωτὸς Ἰἡλίου,! 
ὤμοσθ, απᾶ  -ποθᾶ Ἅᾖ3πο 1110Υ΄Ἠµπθ οΟξα ]πιρ απᾶ οἳ Ηρπὺ οξ[ίπε]ραπ, 

ε/ ΄ « ϱ κ πι / Ἱῃ Ὃ ο - ευ ΄ 

οτι κύριος ο 0εος φωτίζει αυτους' και βασιλεύσουσιν 
Ὅροαπεο [1πθ] Τιοτᾶ 4ο οπ]ρ]ηίοπ ἍΊἨθπι, απᾶ ἍᾖΤπογ βΠθ]] τοῖρπ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ν 
το ᾖἸΊπο Άβ6εβ οξ ἴποθ ΡΘΒ, 

ϐ Καὶ εἶπέν µοι, Οὗτοι οἱ λόγοι  Ἠπιστοὶ καὶ ἀληθινοί" 
Απᾶ ο βαῖᾶ {οπ1θ, ΤἩΗ656 πποχᾶ8 Γ4χ6] ἑαἰΏέαΙ απᾶ 'ταθ; 

καὶ 3 κύριος ὁ θεὸς τῶν Οἁγίωνὶ προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν 
Ἀπᾶ [1πο] Τιοτᾶ 6οᾶ οΕξἴ]θ ἍἨο]γ Ῥτορλείςβ Εοηῦ 

ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις.αὐτοῦ ἃ δεῖ γε- 
ΑΏρε]. αἩῖς ᾖ{ο βΠΘΥΓ Ἠϊ5 Ῥοπάπαθη 119 μῖπρς νημ]ο]ι πααβῦ οοπ16’ 

; η ΄ ι ΄ ” ΄ , τ 
γέσθαι ἔν. τάχει. Ἰ 5 Ἴδού, ἔρχομαι ταχύ. µακάριος ο 
{0 Ῥη88 ΒΟΟΠ., Ῥοεμο]ᾶ, 1 Απι οοπιπρ απ]οκ]ψ, ἈἘϊεπερᾶ [15] 19 ππο 

τηρῶν τοὺς λόγοὺς τῆς προφητείας τοῦ.βιβλίου τούτου. 8 ἀΚαἱ 
Ἓθερ πο ἨἩποχᾶβ οΕἴἨθ ΎῬτορπεσογ οἱ ἰμῖς Ῥου]ς, Ἄπᾶ 

. 3 Ἱ ” ΄ ς τ με - ἡ Ἡ ΄ η] 

ἐγω' Ἰωάννης ο βλεπων ταυτα και ἀκούυων 
λε πομπ [ππαβ] Ἠθ πὝΠο [πας] µαοοῖππ 3ἴΠεβθ ΄Π]πρβ Ἰρπᾶ 3Πεατίηρ, 

νο » . 8 π Π - ” θ 
καὶ ὅτε Ίκουσα καὶ "ἔβλεψαι 'ἔπεσα' προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν 
Απᾶ π]επ Ι Πεμτᾶ απᾶ Βαν; 1 {611 ἄοσπι το ἄο Ἠοπιαρθ Ῥεξοχθ 

” - -” ο ” 

τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ 3δεικνύοντός! µοι ταῦτα. 9 καὶ 
ἵἩθ Ἅ1οοῦύ οΕξἴἩποθ αηρει ππιο[πὰς] αεποπήπρ τηθ ἆμθεθ ἐΠΙπρβ. Απά 

λέγει µοι, Ὅρα µή' σὐνδουλός σου "γάρ εἰμι, καὶ 
Ἡθ ΒΑΥΒ Το 118, 66 Γίμοι ἄο1ξ] τοῦ; “{6]]οπροπάπιαἨ 5οΕ5[μορ 34ος "Ι"πα, θὰ 

τῶν. ἀδελφῶν.σου τῶν προφητῶν, καὶ τῶν τηρούντων τοὺς 
1μθ οἳ ἴἩγ Ῥτοίλτο. Ἡθ Ῥτορηβϐβ απᾶ ΟΕ ἴηοβο πἩο Ἱθερ 

λόγους τοῦ.βιβλίου.τούτου' τῷ θεῷ προσκύνησον. 10 Καὶ 
πποτᾶβ οἳ ἴλ]8 Ῥοο]ς {ο αοᾶ 4ο Ἠοπιβρο. Απᾶ 

λέγει µοι, Μὴ.σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ 
Ἡρ Βα5Α ἴοτης, Β68] ποῦ τπθ πποχᾶς οἳ ἴπθ ὮχοΡΠθογ 

βιβλίου τούτου" Χύτι' ὁ καιρὸς Σἐγγύς ἐστιν. 11 ὁ ἀδι- 
1] Ἠο ἰπαῦ ἵ μη]αβ, ροοχκ 108 30µ]8 ΤὮθοβπβθ ἴπο 1ἶπιθ 3πΘΑΥ 11Α, Ἡο ἴλαί Ἰβπῃ- 

Ὁ ἐκεῖθεν ΙΤΤΤΑΥΓ. ο ποιῶν τ. ἆ μῆναν 1, ο--- ἕνα ΠΤΤΣΑΥΥ. { ἀποδιδοὺς ΤΊτΑ. 
Β κατάθεµα αΙΤΤΙΑΥΓ, Ἡ ἔτι Ίοηρες αΠΤΤτΑΥΥ. 1 οὐχ ἔξουσιν Όπεγ ΒΠα]] Ώατο πο (οὐκ 
ἔχουσιν 711) χρείαν ΙΤΤΤΑΥ ; οὐ χρεία α. Κ - φωτὸς οἳ Πρ] ῦ πττχΑ. Ἱ--- ἡλίου"νν. 
π φωτιεῖ (φωτίσει !)) ἐπ᾽ ϱτα]] επ]ΙρἍθεη στπτιΑτ’. 
αρ]γ]ζ5 ος ἴπο6 ομτΊτΑΥ. 
ταῦτα ΑΙΠτΑΊΥ; βλέπων καὶ ἀκούων ταῦτα Ἱ. 

ν--- γάρ ΟΙ ΤΙΤΑΥΙ. τος τ., 

Ἠ «|- ὁ 0θ ΙΤΤΤΑ. 
α κἀγὼ ΕΤΙΙΑΥΥ. 

5 ἔβλεπον ν’. 
π --- ὅτι ΑΙΤΊΤΑΙΥ 

ο πνευμάτων τῶν 
ς ἀκούων καὶ βλέπων 

ἔέπεσον Ἐ6. α δεικνύνν 
α -- γὰρ {0χ (Ε1θ Όπις) 1ΤΤτΑΤΡ. 

Ρ --- καὶ απά- ατα ΥΓ. 



ΧΣΙΙ. ΕΕΥΕΙΑΤΙΟΝ. 

κῶν ἀδικησάτω «ἔτι καὶ 7ὸ ῥυπῶν! Ἰῥυπωσάτωϊ 
σσ 1εῦ Ἠϊπα ο μαμα, βΜ1]1; απᾶ ο ἴπαῦ {9 ΙΓΗΥ 1θῦ Ἠϊπα Ῥο σσ 

ἔτι. καὶ ὁ δίκαιος ο παιωθήτωϊ ἔτι καὶ ὁ ἅγιος 
ΒΌΗΓ; απά Το ἐμαῦ [19] τρ αίθοας 16ῦ Ἠϊπι Ῥ τ]βηύθοις ΕΡΤ]; απᾶ 19 ὑ]αῦ [18] Ἠο]γ' 

ἁγιασθήτω ἔτι. 19 ὑΚαὶὶ ἰδού, ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ 
]6ὐ ἨϊηΏι Ῥο 5αποβϊβοᾶ οὐ]. Απά, Ὀεπο]ᾶ, 1 απ ασε αάσιαηι απᾶ 

ισθός µου μετ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι' ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον "αὐτοῦ 
Ἐν ια 1η ΝΠΙἃ ήτο, {0 τοπᾶθς 1ο 6Δο 48 οκ ἍἈἀαΠίς 

ἔσται.! 18 ἐγώ δείμιὶ τὸ «Α' καὶ τὸ Ὦ,! ἀρχὴ καὶ τέλος, 
ΕΊα]] Ῥο, τ - πε Α. απᾶ ἴπο Ω, [πο] ο. απᾶ επᾶ, 

ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος.ὶ 14 ἩΜακάριοι οἱ Ὀποιοῦν- 
Ἠιο τοῦ απᾶ πο 1860, Ἐ]οββαᾶ [ατο] ἴμεγ επαῦ 4ο 

τες τὰς ἐντολὰάς αὐτοῦ,ὶ ἵνα ἔσται ἡ.ἐξουσία.αὐτῶν ἐπὶ τὸ 
: Ἠῖς οοπιππβπάπαθΏ{ς, ἴπαίῦ 3βΗα]1 “ρο αμμεῖσ “ααλοχ]!γ το Ίπθ 

ξύλον τῆς ζωῆς, καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πὀλιν. 
ἴχθρ οἱ Ἠ46, απᾶ π ἴποθ .. 1Πεγ 5ποιι]ά Ρο 1Ώ ἵο πο «οἱῦγ. 

16 ἔξωδὲῖ οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ 
Ῥαΐ νπιποιύ [ατε] ἴμρ., ἄορς, απᾶ ἴπο ΒΟΓΟΘΙΟΙ5, απά ὕῃθ ΣΟΓΠΙΟΩΓΟΣΒ, πιά 

οἱ Φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι, καὶ πᾶς Τὸ" Ἰφιλῶν καὶ 
ἴπο παπτάθτεχΒ, Επᾶ ἴλπο 14ο]αίοτ5, ΑηΏᾷ ΘΥεΙΥοπο ἐμοῦ ᾖ1οπθς απά 

ποιῶν! ψεῦδος. 
ΡΓΔΟῦΙ58Β 8 19, 

16 ο. ο ἔπεμψα τὸν-ἄγγελόν-μου μαρτυρῆσαι 
.ι θεις η παῖηθ ες, το {οβδίίξσ 

ὑμῖν ταῦτα εκ ὸὶ ταῖς ἐκκλησίαις' ἐγώ εἰμι ἡ ῥίζα καὶ 
ἄοτοα Ίἴχεςθ ίπῖππε ᾖπ τμθ Άββεπιρ]]ςβ. Μ ΆΊω ᾖπθ τοοῦ απᾶ 

τὸ γένος Στοῦϊ 9Δαβίδιὶ ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς Ῥκαὶ" Ἓὀρθρι- ἵ 
πο οβδρεῖης οἱ Ὠανίᾶ, ἴπο “βίας αρτῖρΏυ 3ρπά ΤΩΟΥΠ- 

νός.ὶ 17 Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, "Ἐλθέ"! 
ππρ. Απᾶ ᾖἴπο Αρϊτς  Ἅἀπᾶ ἴπο ὮὈτίᾶρ βασ, Όοππς, 

Καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, :Ἐλθε.! καὶ ὁ διψῶν 35ἐλθετω," 
Ἀπᾶ ο [μας Ἠθαχς Ἅ16ἱ ΠΠ ΒΑΣ, ΌὉσπιθ, Απᾶ Πο παν μιχαίς 16ῦ Ἠϊπι ο0π1Θ; 

Εκαὶὶ ὁ θέλων Σλαμβανέτω τὸϊ ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 
Άπᾶ το ἴπαῦ 1, Ἅᾖ1θῦ ΠΙπΙαἴακο πο ος οἱ 1159 ᾳγααϊθουδ]γ. 

18 "Συμμαρτυροῦμαι.γὰρ' παντὶ Σ ἀκούοντι τοὺς λόγους 
Έος 1 Ιοἶπί]ψ υεευέγ το πο Πεβτίης πθ ποτᾶβ 

τῆς προφητείας τοῦ.βιβλίου.τούτου' ἐάν τις Σ"ἐπιτιθῇ πρὸς 
οἑ {1 ΌΧΟΡΊΘΟΣ. οἳ υπῖᾳ Ῥοοξ, 1 ΑπΠπγοπθ βπου]ά οᾶάἁ ᾖἴἵο 

«ταῦτα, ἐπιθήσει Ξ3ὸ θεὸς ἐπ᾽ αὐτὸν! τὰς πληγὰς τὰς γε- 
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1εἱ Ἠΐτα ο απῃ άθὲ εἲ1]: 
απᾶ Το νγλπ]οα ἶ9 ΒΠΥ, 
1εῦ Ἠΐπα Ῥο ΑΙ{πγ αλ]: 
Απᾶ ο {λαῦ 19 τὶρηῖ- 
εου8, 1εί Ἠΐπα ῬοτίρΏί- 
εοις ΕΒ0Ι]]: ' απᾶ θ 
{παῦ 19 Ἠο]γσ, 1εί Ἠϊπι 
Ῥο Ἠοῖγ αὐ111. 12 Απᾶ, 
Ῥελο]ᾶ, 1 οοπιε απ]σοκ- 
1; αμλᾶ πα τθπγηχᾶ 18 
πν]ζ] Ὦωε, Το Ρἶτε ΘΥΤΟΥΥ 
ΤΩΑΏ ποζοταἶης 85 Ὠ]α 
ν/οτ]ς «Ἠα]] Ῥ6. 15 1 
πΏι Α]ρ]Ία απᾶ ΟπΠΊοΡΑ, 
Τμε Ῥεπἰππίηρ απᾶ ἴἨθ 
επᾶ, ἴπο Πτςῦ απᾶ ἴηθ 
Ἰη5ί. 14 Ἐ]θεςεά ατε 
”μον ἐπαῦ 4ο Πὶ5 σοτα- 
πηπηᾶπισηῖς, (πα ῦ πετ 
ηηιιΣ Ἠατε τ]ρΗί {ο ἴμθ 
Ίχοο ΟΕ Ἰ]ΐα, απᾶ ΤΙΑΥ 
εηίεσ 1 {πτοιρηἉ ἴπθ 
Εβΐίες Ίπίο πο οἳίγ. 
15 Έος π]ίοας ατε 
ἄοσς, απᾶ 5οΓΟΟΓΟΤΒ, 
Ἀπά ὙΤΠΟΤΕΠΙΟΠΡΕΤΕ, 
απᾶ ΤΙἨΧάΕΓΘΥ5, απᾶ 
14ο]αίθ6σΕ, αΏᾶ π/ο5ο- 
επετ Ἰοτείη απᾶ τοβ]- 
θίἉ α 19, 

16 1 ζΠεετΒβ Ἠατο εοπ6 
πΠΊηΘ αηΏρε] ἴο {8147 
Ἐππίο 7ο ἴπεςο ἐπῖηρθ 
1π ἴῃοθ «Ώασο]μθΒ. Ταπι 
Τπε τοοῦ απᾶ ἴπο ος- 
βρτῖηρ οἳ Ῥανίᾶ, απἀἆ 
Όλο Ὦχ]σμί απᾶ πποτη- 
Ίπς βύβτ. 17 Απά Τπθ 
Βριτιῦ ἀπᾶ Ίο ὈχιᾶἙ 
5.7, Όοπο, Απά ]οῦ 
ἨὨϊπα ἐλαῖ ἨἩθατεϊ]Ἠ δα, 
Όοπο, Απὰ αυ Ἠϊτα 
τπαῦ 18 βυΠ]τδῦ 90116, 
Απαᾶ πὭοβορπες νυη]], 
1αὐ Ἠϊπα ἔα]εο {πο πγβίος. 
οἱ 1149 Στθε]γ. 

18 Έοςσ 1 {θε1ὲσ ππῃπ- 
Το οτε Ώιπηπ {πε 
ἨεβτθίἩἉ ἴηΠο πποτᾶβ ος 
{πο Ῥχορ]ιεογ οἳ 1Πἱ8 
Ῥουῖς, ΤΕ ΑΏΥ τοαηδ]Ώα]1. 
Ἀάᾷ υη{ο {ηρδο{μ]ηρβ, 

'Ἠο9ε Επίαρς, ο. 3ρ4ᾶ αᾳοὰ απο ἍἨϊτῃο νο αμος πΏῖοἩ χο ἄοά 5ΗΔ]] αἀά ππίο 
.. » -ι. Ἠϊπι ἴπθ Ῥ]αριες ἴπαῦ 

Ἰραμµένας ἓν βιβλίφῳ.τούτῳ' 19 καὶ ἐάν τις Ῥάφαιρῇ! ατο πτίρίοι Ίπ ὑλῖς 
ιτ ύο. 9Η18 Ῥοοίς. Απᾶ ᾖ3 ΑΠΤΟΠΘ ο ὰα φβ]α Ῥουξκ: 19 απἁ 1ξ Αη 

-8 Ἱ πηβη 8ἩαΙ] ἴακο α- 
ἀπὸ τῶν ταν βίβλου! τῆς προφητείας ταύτης, ἁλἀφαιρή- πταγ ἔτοτα πο ποτᾶς 
Άτοτα Ἅἴπε πποτᾶς οἳ [Τη6] Ῥοο]ς οἳ ὑμ]8 Ῥτορβθογ,;' Ἀρρα]] 3Ἴαϊθ οἳ ἴπο Όοο]ς οἱ ἴπῖβ 

πι ας ος ρ ολ. ὁδ  ὁ 680’ ο τῃ -. : Ῥτορμεσγ, ἄοά 5πα]1. 
σει ο σεος τὸό-μερος-αυτου απο βίβ ου. της ζωῆς, και ἴαρκο απαν Ἠϊπ Ῥρατό 
ΑΤΑΥ 1ᾳοᾶ Π19 ρατό Ίτοτα [πο] ΆΌοοῖς ο 146, βπά ους οἳ {π9 Ὀοο]ς οξ 1149, 

Σὸὁ ῥυπαρὺὸς 1ο Β]011σ [οπε] οι τττΑ τν’. Σῥυπανθήτω ΙΠΤΙΑ; ῥυπαρευθήτω απγ. 3 δικαιο- 
σύνην ποιησάτω 1εῦ Ἠίπα ρτασῦ5ο ΥΙΡΗΊΒΟΙΙΕΠΕΒΒ ατΤΊτΑ’. ῦ- καὶ ΟΗΤΤΤΑΥΓ. ο εστὶν 
αὐτοῦ (γεαά Ἠ18 νγοτ]ς 18) 1ΤΊτΑ. 
(ὧ τ. 
ΟΙ/ΤΑ) τέλος ΑΠΤΤΤΑ. 
Ραῦ αΡΤΤΙΑΊ. κ--ὁ (τεαά Ἰρνίηρ . ΡταοῦΙδίηρ)) 1πητΑνν. 
α --τ ἐπὶ (γεαᾶ ταῖς ἴο Ώλϱ) ΝΣ ἐν Ε. --- τοῦ ΑΙΠΤΊτΑΥΓ. 
Ρ --- καὶ ΑΤΤΤΑΥΓ. 4 ὁ πρωϊνός ἴμοθ ἐλδταης ΟΙΤΤΓΑΤΥ. 
αΠΤΊΤΑΤΙ. ἕ--- καὶ ΘΙΤΤΤΑΤΓ. 7 λαβέτω ΑΠΤΤΤΑΥΨ. 
α-- τῷ ΠΟ (ἨΘαΥΒ) αμπττΑ ΥΓ. 9 ἐπιθῇ ἐπ᾽ αὐτά αΙΤΊτΑΥΓ. 
Ἀ. -- τῷ ΕΙΤΤΤΑΥΓ. 55 ἀφέλῃ αΙΤΤΤΑΤΓ. 98 τοῦ βιβλίου ΑΙΤΊΤΑΥΓ: 
9» τοῦ ἐύλου ἴμο ἴτθς ΑΠΤΤΤΑΤΥ. 

ᾱ--- εἰμι (πεαά [βτα]) αὐτττΑνν. ϱ ἄλφα. ΆΊΡΗο ΤΤΊτΑΓ. 
ξ ὁ (--- ὁ Τ[Α]) πρῶτος καὶ ὁ ο ὃ Τ[Α]) έ ἔσχατος, (4- ἡ ἴῆο ατΤΑ) ἀρχὴ καὶ (-- ον ἴηθ 

πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν ΥΥᾶΞΕ ἰλεὶχ γΟΏΘΒ ΗΤΤΑ. --- δὲ 
1 ποιῶν καὶ φιλῶν τ. 

ο Δανείδ ΤΊΤτιΑ: Δανὶῖδ ανν. 
χ Ἔρχου ΘΙΗΤΤΓΑΥΥ. 

Ὁ Μαρτυρῷ ἐγὼ 1 υεδΗ{ψ οΏττταΤγε 
15 ἐπ αὐτὸν ὁ θεὺς Ἔε 

3 ἐρχέσθω 

αν αφελεῖ απ ΊτΑ ή 
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ση ο Όπα πρ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, Εκαὶ τῶν γεγραμµένων 
ἐθίαρε ψιῖοἩ αχθ νετίζ- οαῦ οξ ἴπθ 3οἵςγ 1µο]γ, Άπᾶ οἱ ἴποεθ ππο  αἴθ πτίξίθα 

ο αν μμ μουχς. ἓν Ὦ βιβλίῳ τούτῳ. 
1η 3Ροοῖς 118, 

30 Ἡο πΒΙοἩ Γβήβ- 39) Λε ὁ ῶ ὔ Ἱαὶ ἔ ύ οι Ἴιθκο ὁλλὶ στη εγει ο µαρτυρων ταυτα, αι ερχοµαι ταχυ. 
Βιτο]ν τς ο Λη κ 38ΑΥ8 1Ἠ93η1ο 3ἰθβῆθι Ἅ“πεβο 5Ηήπρε, Τεα, τοπ ιακας, 
ἍπιοἨ, Ένοπ Βο, 60πΘ, ᾽Αμήην. Ἰναί,ὶ ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ. ἳ 

ποκᾶ σεσαα, πηρα; 7Τθ8, 60116, Τιοτᾶ ᾖ{ζεβιβ, 

21 Τηθ ρχβςθ οἳ οἳἹς ν 1 ὔ ίου Κημῶνι 3 ὕ 1 η] ο ορ 21 ών χάρις πα. .. μιά, τοῦ Ὀ μτὸ 

π(Ἡ σοιι θ]], Άπαρη, ; ο ος αμσασος .. 5 [ο νην 
"πάντων! "ὑμῶν." Ὁ Αμήν." α 

2811 σου. Ἄππρῃ, 

{-- ἐκ τπτ]. 6 --- και (γεαᾷ τῶν ν'ΏῖοΒ) 6ΙΤΊΤΑΥΓ. Ἡ -- τῷ ΑΙΤΤΤΑΥΥ. α--- Ναι 
σΙΤΤΑΥΓ (ζοὔν Απάθη ον ααἱοε]ν απ). ε.--. ἡμῶν (γεαὰ οἳ ἴπθ Τιοχά) αιτττΑγ’. 
1 --- χριστοῦ ΗΤΤΑ. πι πάντων ΤτΑ. κ. ἡμῶν Ο1/ΤΙΣΑΥΓ. 9 Ί- τῶν ἁγίων ἴλπθ 
εοϊἰηπῖθ οττΑΊ. ) -- Αμήν αμἹτια. 4 -- ἀποκάλυψις Ἰωάννου Ἠετε]αβίοη ο ζοῦη Α. 

ΞΒΛΟΣ. 



Α ΝΕΝ 

(ταοςκ-Γησ]{ςῃ Ι,οχίςοη 

Χαν αοςίαπιοηί 

ΒΌΡΡΙΕΜΕΝΤΕΡ ΒΥ ΑΟΠΑΡΤΕΕ ΕΙ ΌὉΟΙΡΑΤΙΝΩ ΤΗΕ ΘΥΝΟΝΥΜ5 ΟΕ ΤΗΕ ΝΗΝΥ ΤΕΡΤΑΜΕΝΈ 

ΠΙΤΗ Α ϱΟΜΡΙΕΤΕ ΙΝΡΕΣ ΤΟ ΤΗΕ ΘΥΝΟΝΥΜΡ 

ΒΥ 

αΕΟΙΝΟΕ ἘΙΟΙΕΙΝ ΕΕΙΙΥ, ΕΕΙ.Τ). 

ΟΕ ΤΗΕ ὉΝΙΝΕΕΘΙΤΥ ΟΕ «ἨΙΟΑΦΟ ΑΝΡ Ο6ΟΙΓΘΑΤΕ ὉΝΙΝΕΕΘΙΤΥ 

ΏΕΡΑΕΤΜΕΝΤ ΟΕ ΘΕΜΙΤΙς ΤΑΝΑὉΌΑΘΕΘ 

τε ἘΡΙΤΟΕ ΟΕ 

ΣΗΕ ΙΝΤΕΕΙΙΝΕΑΕ ΠΗΕΡΒΕΕΝ-ΕΝΑΙΙΡΗ ΟΙ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ς«ΟΡΣΕΙΟΗΤ, 1807, ΒΣ ΗΙΝΡΘ .. ΝΟΒΙ 

ΗΑΝΡΥ ΒΟΟΕΚ 6ΟΕΡΟΕΑΤΙΟΝ 

ΗΑΕΕΒΙΡΒΕΌΕς ΡΕΝΝΡΥΙΝΑΝΙΑ 



αμ μα Ἱκαῃ 
νε χο. 

Ἱ “ « Σα πν πετ 

ων ι , 

Ἡ 

{ 



ΙΝΤΡΟΡΟΟΤΙΟΝ Το ΝΕΝ ΤΕΦΤΑΜΕΝΤΙ ΙΕΧΙΟΟΝ. 

ΑΝ α τεςυ]{ οἳ {Πεῖτ πάς εχρετίεποε α5 5ε]]ετ5 ος {εχί-ροο]ἷς οἱ αἲΙ ΚΙπάς, 

εχίεπάϊησ ΟΝΥΕΙ ΠΙΑΠΥ Υγεαί5, ἴπε ᾿ραβΙσῃετ5 Ώανα Ῥεεοπιε αἵπατε ἴπαί 

εΙεΓΡΥπΙεΏ, {πεο]ορῖσα] 5αἀεπίςδ, απά Νε Τεδίαπιεπί 5ιἀάεπίςδ Ρ6επεΓα]]γ, 

Ρο55ε55 {πε οοπνἰοίῖοηΏ {παί ποης οἳ {πα 5πηα]]ετ Νεν Γεδίαπεηί Τ,οχίοοη5 

ἶ5δ επ{ῖτε]γ «αἲἰς[αοίοτγ. ΊΤπΠετε ἄτε 5ενετα] εδδεη{ῖα] απᾶ επΏτε]γ Ρταςίῖσα] 

Γεαίητες, πο επιβοά1ες ἵηπ ΑΠΥ οἱ {πε 5πιἹα]]ετ Νε Τεδίαπιεηί Τ,εχίοοῃς, ΝΠΙΟΠ 

5Ώου]ά Ῥε Ἱποοτροταίεά ἵπ α νοτκ Ιπίεπάεά {ο Ε]β]] αἰ] πεοεςδαΓγ τεαιΙτε- 

Ώηεηίς. Τί 5 ντ {με ἀεβηϊίε Ιπίεπίοη οἳ 5αρρ]γίπςρ {Ππί5 πεεά {παί {πε 

ιβΗςηοθίς Πηανε υ»ιἀετίακεηπ {Πε ρτεραταίῖοη οἱ {Πΐ5 Πεν” Τ,εχίοοπ. ᾖί αἶπις {ο 

τείαῖη αἰ] ΤΏ6 ἀθεείταρ]α {εαίυτες οἱ {πε Ῥε5ί σπια]] Τ,εχίοοης 1η δε, ἀπᾶ αἱδο 

πα ητθκεηί Τῃς 5ενᾶσα] αἀά]ήοπα] Ροϊηῖς ἀεπιαπάεᾶ, ΙΥΠΙ]ε Κεερίηρ υνΙεΠίηΏ {πα 

ΣΟΠΠΡ855 Οἵ α νοµασιε οἱ οοηνεη]επί 576. 

Της Τ,εχιοοπ «πάεανοτς {ο Ραΐ Ιπίο α Ῥτίεξ απᾶά οοπρασί ΕΟΓΠΙ 5 ΠΙΙΟΒ 

5 Ροβδίρ]ε οἱ {Πε πιαίετία] [ουπά 1η {πε Ίαγσετ Νε Γεδίαπεπί Τ,εχίοοης. 

ΤΠε {αοί ηα5 Ῥεεηπ τεππεπιῬετγεά {Παί ἵη ηῖπε οιδες οί οἱ {εη {Πε οβ]εοί 1π 

οοηδυ]ῖπς α Τ,εχίεοη 15 {ο τείεΓ αΠΙεΚΙΥ {ο {πε 5ίαπάατά πιεαπίηςς οἳ α ψοτά, 

ταίπετ ἴπαη ἴο θίαάγ απ εχΏαιδίῖνε {τεαίπιεηπί οἱ Ἱε. Ἠεηπςε, ΥΠΙΙε ενετγ 

εΙεΓργπιαη νου]ά κε {ο Ῥοβ5ε55 οπε οἱ {Πε αίρει Νεν ΤΓεδίαπιεηί Τ,εχίςοἩ5, 

Ώε δε] πεεάς {πα σπα] οπε ἴοτ εοπνεπῖεηος ἵηπ ΟΓάΙΠΑΤΥ δα. ο 1 15 

β55υπηεᾶ {πΠαί {Πῖ5 5πηα]] Νεν Τεδίαπιεηί Τ,εχίοοη ν]] Ῥε πεοάεά ῬοίἩ {οί δε 

Ἱπάερεπαεπί]γ, αηΏά 45ο Ὦγ {ποδε Πο Πάνε οπε οἱ {πο Ιατρετ Τ,εχίσοις. 1 ἶ5 

Πορεά {παί ἵπ {Πῖ5 νοίαπε {Πε ραβῃδῃετς’ Ἱπίεπέίοη Ἠας Ῥεεπ τεα]σεά οἳ 

Ρτοάιείηπρ α νο]αππε {παί Ῥεΐίες ἴΏαη αΠΥ οίπει 5ο ἴατ ραβΙδηεά Ὑ]] 5εΓνα 

ες Ράτροςε αιἱσἷΙγ απά νσε]]. 

Ἡ πιαγ Ῥο ἀεκίταρ]ο {ο Ρροῖπί οί α Γεν Γεαίατες νο Ώανε Ῥεεπ πιαάε 

Ῥτοπιϊπεηί. 1 η] Ῥε αἲ οΏςεε αρρατεπί {λαί 5οπηε οἱ {πεςδα αΓε ποῖ ογάΙΠαΓΙΙΥ 

Γουπά 1π {πε 5πια]]ετ εν Τεδίαπιεπί Τ,εχίσοης: 

Τπε Ιπῃεοίίοη οἱ ηοΙΠ5, α]εοίῖνες, αΏά νετρς Ώας Ῥεεηπ Ιπάϊοαίοά σε αἱ 

ἴπε Γα]πεςς ΥΠΙΟΕἩ γα5 οοηδἰάεγεά Ρτας(ΙςαΙΙΥ πεεξδδατγ. 1η ποµπς, {πα 
πει 



ἂν 2ΝΥΓΛΟΡΟΕΖΤΙΟΝΥ 7ο ΝΕ ΤΕ57Τ4ΜΕΝΥΤ 2ΕΧΙςΟΝ, 

επαϊίηρ οἱ α. βεπίείνε σᾶδε ας τερι]ατ]γ Όεεπ ρίνεπ, Ῥεῖίηρ οπαίέζεά οπΙγ 

νη(Ὦ Ιπάεε]παδΡ]ο πουπς. ΤΠε αγίῖςο]ε ἱπά]σαίίηπρ {πε ψεπάετ τερι[ατ]γ Εοΐ]οινς 

νε σεη](ῖνε επάϊηρ. Οίπει οΏδες Ίανε Ῥεεη Ρίνεη οηΏ]γ τατε]γ, πε {πεΥ 

ατα Ἱττερα]αΓ ΟΥ Ροοι]ατ. Ίπ αἀ]εοίῖνες, ἴπε επάίηρς οἱ ἴπε ποπηϊηαίϊνε Ώανε 

ρεεΏ ρῖνεπ. Ίπ νετος, α ἀϊΠετεπί Τοπ ἔοτ {Ώε ρτεδεηί ἴεηςε, 5μοἩ α5 α - 

οοηίγαοίεά {οτπι, Ἆας τερυ]ατ]γ Ῥεεη Ρῖνεη, απᾶά οτάἰπατί]γ {πε επαῖηρ οἳ {πα - 

[αίατε. ΤΠε επάϊηρς οἳ {πε οἴμει Ίεηδες Ίανε οπΙγ Ῥθειπ 5ίνεη ἵπ 50Π18 

αρεεῖα] «αδες ΝΠεηΠ {Πεγ ατε Ρεου]ίατ, ο Ἱτγεραίατ. ΟΕ οοΓβε {πα Ἰπβεοίίοα 

ἵΏ φεηετα] Ώα5 οοηκἰάετεά οΠΙΥ {πε ἔοτπς οοεΙττίπρ η {πε Νε Τεδίαππεηί; 

Π 15 οπ]γ τατε]γ ἴΠαί εἰαρεῖσα] {ογπ5 ποῖ οεουττίηρ 1 {Πε Νεν Ταδίαπιεηί 

Ώανε Όθει Ρίνεῃ, θἶπεε {Πεγ που]ά Ῥε οἳ Πέέεε ρταςβίσα] να]αε η οτάΙπατγ 

Νεν Τεσδίαπιεπί 5έ114γΥ. ς 

ΤΠο ἨγρΠεη, {ο δεραταίε ἴπε Ρρατίς ο εοπιρουπά ψογάς, ας Ῥεεη εφθά 

πΠ(Ὦ οοηβ]άςεταδΡἰα Ετεεάοπι, Ῥαΐ ἴπ 6επετα] αεοοτάαπος ΥΠΓΠ Τπ6᾽ Γοἰ]οννίπς | 

Ρτϊποίρ]ε5. Τί ας Ῥεεπ α5δεά οἱ οου8ε {ο 5εραταίε {πε ρατί5 οἳ πγοτάς ππΙοὮ 

ατα αοξα]]γ οοπιροµπάεά οἱ ἴἩε {νο οἵ πιο Ροτίίοπς ΨΙοἩ αρρεατ ἵπ {Πα 

ποτά. Ἠλοτᾶς ἀετῖνεά ἔτοπῃ α «οπιροιπά ψοτᾶ πποι]ά ποῖ αβιαα]]γ ανα {λα 

Άγρα, Ῥαέ φοπηεξίπηες 1έ Ίας Ῥθεν Ἰηδετίθά, εδρεοία]Ιγ νπεη οἰμετνίδε ἔμε | 

ἀετιναίίοη πγοι]ά ποί Ῥε οὐνίοςις. 3ο, ίοο, πε Ώγρμεη ας Ῥθεη αδεά νεΏ 

ἀατίναίίνες οἳ α οοπιρουπά ννοτά, ἵῃ «.δε5 νηετα ἔἶο οτἰρίπα] οοππροιπά νγοτά 

ἆοες ποί οσστ ἵη {πο Νε Τεδίαπιεηί, α5 οίπετνήςε {πε οματαοίετ οἱ {πα | 

ποτά νου]ά πο Ἀρρεατ. ΤΠε ΊγρΠεη Ὠας αἶδο Ῥεεῃ τιδεά: ἵΠ ΠΙαΠΥ 08965 | 

πΏετο {πε οοπιροιπά νοτά ἵ5 5ΗρΏί]γ «Ώαπρεά ἵη Έοτπι {Γοπη ΤΏο Ῥατίς οἳ Ἡϐ 

υΏϊοὮ 1ξ 15 οοπηροδεᾶ, νἨετε Ελπίς νατίαίοη. ἵ5 ποῖ νΕΤΥ ρτεαί. ΘΦιἱ6ἩὮ α πάα Ἡ 

πδε οἱ ἴΏε Ώγρπεη ας Ῥεεη Τοτ {Πε ῬυγροῬε οἱ Ιπετεαβδίηρ ἴπε Ρργαο(ῖσα] ναίαε 4 | 

οἱ {π15 {εαίιτε. Γ 

ΤΠε οτἱρίπαὶ Ρ]αη ΙΏ τεῖεγεΏσοθ {ο ΘΥΠΟΠΥΠΙ5 α5 {ο Ρΐνε ἵπ ἴλαο 1,εχίσοτ. 

Ἰδε] ἀεβηϊίῖοπς οἳ α Γεν ο ἴπε πιοδί Ἱπροτίαηί οΏ85. Α{ἴεγ πηοδέ οἳ {πε 

Τ,εχίοοΏ Ίνας 1π΄ἴγρε, Ἡονενετ, ἵξ ν/ας ἀεο]άεᾶ, ἵπ νΙενν οἱ {πε Ἱπιροτίαπες οἳ Ἡ 

να φαΏ]εσῖ, ἴμαί α νετγ Πε]ρἔα] Εεαέατο νοι]ά Ῥε α δρεεία] 5εοίοη ἀενοίεᾶᾷ {ο 

ΘΥΠΟΠΥΠΙ6. ΤΗϊ5 Πας αοοοτάἰπσΙγ Ῥεεπ Ρτερατοά. ΤΠε τεδη]ῖ 15, οἱ οοσςε, 

ἴπαί α Τεν νοτᾶς αἰτεαάγ ἰτεαίεά Ίπ ἴπε Τ,εχίοοΏ Ώανε Ώετε Ῥεεῃ Ρῖνεη α , 
Γα]]ετ {τεαίπηεηῖ. . 

ΤΙε Ἱπάεχκ ἴο ἴπε 3γποηγπις Ἱπο]ιάες αἲ λε ποιπς ἐγεαίεά {Π ἴπα Ἡ 

Τ εχίοοΏ Ρ{ΟΡΕΙ, ἂ5 πνε]] α5 ἔ]οςε ἵη ἔηε ΘΥΠΟΠΥΠΙ6, απά {λίς ἀοαβ]ε {γεαπιεπί 

γη] αἶναγς Ῥε Τομπά {ο Ῥε ΕΧΡΓΕΣΙΥ Ιπά]εβίεά ὮΥ 1ὲ5 αρρτορτίαίε δἱρη. ᾿ 

Φοΐηε Ιπά{σβέίοης οἱ ἴἩε Πϊδίοτγ οἱ α νγοτά η] 5ιτε]γ Ῥε 5εγνίοεαΡ]ε {ο ἔ1ς | 

Άνοτασε {ιάεπέ. Οοπδεαεπί]γ, {λε νογάς Ὕνηοςε Πγςί ΚΠοννΏ οοσἵττεπος Ιδίπ Ἡ 

{πε ερίααρΙηί, η {πε ΑΡοοτγΡρῇα, απά ἴΏ {πε Νενν Τ εδίαπιεηῖ, αγε Ἰπάϊσαίες ΒΥ ε 



ΖΝΥΤΚΛΟΡΟΕΖΙΟΝ Το ΝΕΙ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ' ΖΕΧΙςΟΛ. ν 

ενα ταβρεοῖῖνε αδΏτενίαίϊοης αἲ {πε επά οἱ {πε ατίῖο]ες. λετε {πο 1δαρε ἶ5 

η ἁοιβέ, πο Ιπάἰσαίῖοη ας Ῥεεη Ρῖνεηπ. ΤΠε πιαίετία] {οτ {Πὶς Ώας Ῥεεπ 

ἀταννη οΠΙεΠΥ ἔτοπι Έπαγοετ. Τπο οίπετ εἰαδδϊβοαίίοης νλίοἈ ΤΠαγετ Ρῖνερ, 

Τε νας ἴποιρΏί νου]ᾳ ποῖ Ὦε οἱ δαβΠείεπῖ ργαςίῖσα] 11956 {ο {πε ανεταρε 5ίμάεηί 

{ο Ῥε Ιποοτροταίες. | 

Ίπ {πα ϱα5δε οἳ ννογτάς ἴτοπ {ογεῖρη Ίαηριαρες, ἴἩε Ίαηριαρε Ώας Ῥεεη 

ἸπάΙσαίεά ἵπ ενετγ Ἰηδίαπος, εχοερί ΥΠ α ρατί οἳ ἴηἩε ΡΙΟΡΕΓ ΏβΠΙΕΣ, «ΠΙΕΒΥ 

ἔτοπι ἴπο Ἠεβρτειν, ΨΏετε ἴπο οτἱρίη πγου]ά Ῥε τεαα1]γ ἵπίεττεά. 1 Πας Ῥεεῃ 

ἴπε αἶπι {ο ππακαε {Πὶς {εαίατο αοοπταίε απἆ πρ {ο ἁαΐε. Ίω {Πίδ παίίετ, 

οοηφιάεΓαδἰε Πεὶρ Ώας Ῥεεηπ τεσεαεῖνεά ἴτοπ Ἑ,. Καιίζδεα, («γαμπΠαίίς ἄες 

210119εᾖ- 4γα1ῶή5ε/εῖ2. 

ΤΈΠε ρταπιπηα{ἶσα] τείετεηΏσες Ρίνεη 4Τε {ο Πε {Ώτεε ΡΓΑΠΙΠΙΑΤς ΙΥΠΙΟὮ ατε 

ῬτοβαβΙγ ἵπ {πο πιοδὲ «ΟΠΙΠΙΟΩ δε, νἱΖ.: 9. (. «τεεη, {αμαδοος {ο ἴᾖε 

(γα οἵ {πε «γεες Τεσίαπεμί, Ἐενίδεᾶ απᾶά Ἱπιρτονεά Ἐάϊίοι; (α. Β. 

Ίληπετ, 4 6γα”ΩΜάΥ ο {ᾖε [α1ομ οί {πε Λετυ Τεσίανιεί, ΦενεηπίΏ Εαῑίοη, 

ΤἘταηδ]αίεά ὮΥ ]. Ἡ. Τπαγες; απᾶ Αἰεχαπάετ ῬΒυίίπαη, 4 6αμαγ οἵ {πε 

ΆΛετυ Τεσίωγιεμέ «γεεβ, Τταπδἰαίεᾶ ὮΥν Ἱ. Ἡ. ΤἩ8γετ. ΤπΠεδε Πάνε Ῥεεῃ 

Ιπάϊοαίεά τεδρεςίϊνε]γ ὮΥ ἴπε αρρτενίαῖοης (ατ., 1ΜΠ., απά ῬΒα., ἴΏε τείεγεηοες 

1Π {Ώε Ετοί {νο Ῥεῖπρ ὮΥ δεοίῖοη5, ἵη {Πε Ἰαςί, ἔογ εοηνεπΊεηςε, ΡΥ Ρᾶρες. 

ΤΠε πδια] οἰδίοπι Πα5 Ῥεεπ Γο]]ογννεά οἱ πιακίπς {πα τεοείνεά {εχέ, {πε 

5ο-οα]]εά Τε ές Δεεεβίης, ἴπε Ῥαδίς οἱ 1Πῖ5 Τ,εχίοοηπ, εχοερί ἴλαί δοπιεέίπηες 

αηοίΐμετ αοοεη{ιαξΙοη Ἠα5 Ῥεεη αἀορίεά, νΥΠΙοὮ 5εεπιεᾷ Ρρτο[εταΡρ]ε. ΑΙ {πε 

νατιαίοΏ5 οἱ 4ΏΥ Ἱπιροτίαποε οἱ {πα {εχί οἳ ὙΜεδίοοίε απἆ Ἡοτί ἨΏανο Ῥεεῃ 

σίνεηω. ᾿ΤΓΠΙ5 ἆοεςδ πο Ἱπο]αάε αἰ] {πο πιῖπογ νατίαίοης 1ῃπ «Ρρε]ηςρ απά 

αοοεπ{ιαίίοη. Τί Ίνας (ποιφῃί {μαί {ο Ἱπάϊοαίε {πε νατίαηπίς οἱ οἴπετ εαΙτοις 

πιομ]ά οεσΙΡΥ ΠποΓε 5ραςε ἴπαη 1{ νοι]ά Ῥε ῬτοβίαΡ]ς {ο σίνα. Έος ἴλε 5απις 

τεᾶ5οΏ ηο ππεπίίοη Ὠα5 Ῥεεπ πηαάε οἱ νατίαηί τεβάϊίησς οἳ {πο Τελ ές Λεεερίς 

Πδε]]. 

ΤΠε αρίετῖς]ς Α αἲ {Πε επάἆ οἳ πιαηΥ αγείο]ες Ιπάϊσαίες {παί αἲἱ {Ἡε Ραᾶδδαρες 

Τη γΥπΙοΏὮ {πε Ἱποτά οεετ5 1η {Πε Νε Τεδίαπιεηί Ώανε Ῥοεῃ Ρίνεῃ. 

Ῥεριάες οἴπει Ίνογ]κ5 ΥΥΠΙΕὮΏ Ἠανε αἰτεαάγ Ῥοεη ππεηείοπεά, πιαοὮ πιαεοτία] 

Ώας Ῥεεη ἄτακω ἴτοπι Ἐ. ϱ. ΤΈτεπεῃ, «ΥΠΟ 15 ο {πε Ίετυ Ίε5ία/ε, αΏᾶ 

{ΤΟΠ {πο εν Τεδίαππεπί Τεχίεοης οἳ ΤΠαγετ απά (τεπιετ, α5 νε]] α5 ἴΤοπι 

ἴπε 5πηα]] οηΏες οἱ ἄτεεπ απά ἨΗ]Ιοκία. 

ΤΠε Νε Τεδίαπιεηῖ ῬοοΚς5 Ώανε Ῥεεῃπ Ἱπάϊσαίεά Ὦγ {πε 5Ποτίεςί αὈδρτενία- 

Έοης {πα ππου]ά Ῥε εαςί]γ Ιπίε]Ιρῖρ]ο. Τί ἶ5 {ποιρμέ (πας {Πεγ νΠ]] Ῥο 

Ἀπάετείοοά πηίποιί εχρ]απαίίοη. Τῃμα Ἠςδί οἳ οἴπετ αὈρτενίιαίίοης ὙΥΠπΙος ἴ5 

«Ίετε αἀάεά Ιπε]αάες οΠΙΥ ἔποδε υΏίοὮ παϊσΏε ποῖ Ῥε τεοορηϊσεά νηίΏοιί 

εχρτεδς Ιπα]ςαίίοη. : 



ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝςΣ. 

ΔΡ. κ- Αροοτγρµα (οἑτπε ΟΙά Τεδίαπιεπ!). ο.τ. -- Οἱά Τεδίαπηεηξ, 

ΔΑ. Υ. Ξ Αιποτισεά Ψετδίοῃ, Ῥεο. -- Τεχίας Κεεερίας. 

Ῥμ. «- Αἰεχαπάετ Βιέίπαη (6747121470 .ευ | Ι.Ν. -- Ἐενιδεά ετδίοῃ. 

Ζεφίατρε}έ (σ7εεβ). ῬΒ, Ξ-- Ῥερίιαρ]πί. 

ἁῑπι. -- ἀϊπιπιίϊνε. 5ο. Ξξ παπ]ε]γ, {ο υῖ. 

ΒἈρ. «- ἄριταϊνε. 5α. Ξ-- {ο]ονίπρ. 

Οτ. -- 5.4. ἄταθεπ (ΒἼαμάδοσᾷ {ο {λε σ7α7Μα | Ν. Ἡ. Ξ-- Νεδίσοίί απἁ Ἠοτί (77ε Δευ Τσ 

οΓ έχε 6γεεᾷ 7εοίαμεμθ. 710217 23 {ρε Ο2{ρήπαῦ 67εε). 

ἐο. -- ενας 19. νά, -- ᾱ. Β. Ψγῖπετ (Οαρεριαγ οἱ {δε Γάΐον 
µε. - ΠτεταΙ]γ. : οὗ {νε Λετυ 7εοἱσησε2ε{). 

πιεί.  πιείαρμοπςα]]γ. -Ἡγρπεη, 5εε Γπἰτοάιείϊοῃ. 

ΠΙΙΡ. Ξ- πιατριΏ. Ἀ Ἰπά]σαίες ἐλαί αἲὶ {ο Ραδδαρες ἵπ Ίο , 

Ν.Τ. -- Νειν Τεδίαπιεηξ. πυοτά οοστς5 1η ἴμε Νενυ ΤεδίαπιεπΕ 

οτῖρ. -- οτἱριπαΙ]γ. μανε Ῥεεη ρ]νεη. 

Οοποειπῖπρ {πε αΕρτεν]α[ῖοηπς {ΟΙ {πε Ῥοο]ς οἱ {πε Νευ Τεδίαπιεηί, 5εε Ἰαδί ραταρταρΏ οἱ 

Ἱπιτοάμοίῖοηῃ. 



άΕΕΕΚ-ΕΝΟΙΠΙΡΗ ΝΕΝ/ ΤΕΣΤΑΜΕΝΤ ΤΕΧΙΟΟΝ. 

Ἀ, α, ἄλφα, αἶρλα, α, ἴλε Ἠτδί 
Ἱετίετ. Νιπιετα]]γ, αξ τ; 
-α ΞΞτοοο. Ἐοτ α ἵη ΟΟΠΙ- 
Ρος]είοι, 5εε (τ. δ 1476, ο. 
Ἐϊρ., τὸ Α, Οἵ τὸ "Αλφα (1Ν. 
Η.), 10ε δέ ῥ7ἐπιοζρζε οὗ αἲ] 
ἐλέησς; οἳ ἴπε Ἐαΐμετ, Ἐεν. 
1. δ, κχὶ. 6: ἴπε Φοη, Ἱ. ΤΙ 
(. Η. οπι1ϐ), κχΗ. 12.3 

᾿Ααρών (ΗεΡ.), 4αγοῦ, Τμα. 1. 5; 
Αοσ. νΙ. 4ο: ἨεὈῦ. ν. 4, νι. 
11, ΙΧ. 43 

᾿Αβαδδών, ὁ (Ηερ. “ἀθδίταο- 
οη”}, 4ὐααάώοση, Ἐεν. κ. 11. 

(6) 
ἄ-βαρής, ές (Ίτοπι βάρο), τυ2{- 

ομέ τυείσᾗέ; ἨεποἙ, 220 ὄχι- 
αεηςο/ιε, 2 091. Χῖ. Ο.Χ 

᾿Αββᾶ, οἵ ᾿Αββά (ἵΨ. Ἠ., 
(Αταπι.), Φα: / οΠΙΥ 45 απ 
Ἰπνοσαίίοη, Ματ. κὶν. 36; 
Ῥο. νΙ, 15; (αα]. ἵν. 6. (Ν. 
Τ.)Χ 

"Αβελ, ὁ (ΊΝ. Η.”Αβελ), (ΠεΡ.), 
δεί, Μαϊ. κκ]. 55; Τα. χἰ. 
51; ἨεῬ. χὶ. 4, κ. 24. 

᾿Αβιά, ὁ (Περ.), 4δία οτ 4δῇαλ, 
ἴπε πε Μαϊ.1. 7ο ἴπερτεςί, 
Ίμ. Ἱ. 5.Ἐ 

᾿Αβιάθαρ, ὁ (ΠεΡ.), Αδίαίβα, 
Ματ. Ἡ. 26.8 

᾿Αβιληνή, ἢς, ἡ, 4δίῑεπε, α ἀδ- 
ἐτιοί Ῥείνεεη 1εβαποη οαπᾷ 
Ἠειπιοη {οψατάς Ῥπαπίοῖα, 
παπιεά Έτοπι ΑΡί]α, 15 οἩ]εξ 
οἵίγ, Τα. 1. τ.Ἡ 
ο. ὁ (ΠεῬρ.), 4δωιῶ, Ματ. 

1, 1 
.Αβραϊμ, ὁ (ἨΠεΡ.), 4ὐναλβα, 

Μαϊ. 1.1, 2: Ῥο. Ίν. 1, 2, 3. 
ἄ-βυσσος, ου, ἡ (οτρίπα!Ιγ αά]. 

ὀοί{ομιζεςφ), αὐγος, α. νι. 31; 
Ῥο. κ. 7; Ἐεν. Ιχ. 1, 2, 11, 
ΧΙ. 7, Χν]. δ, κχ. 1, 3.3 

"Αγαβος, ου, ὁ, 4ραζης, Αο. κ]. 
28, χχὶ. Το.” 

ἀγαθο-εργέω, ὢ (οἵ ἀγαθουργέω), 
το ὅε δεποπεεηί, 1 Τπη. νΙ. 185; 
Αο. χὶν. τ7(ΥΝ. Η.). (Ν. Τ.) 

ἄγαθο-ποιέω, ὢ, (1) {ο ἄο ροσα {ο, 
ἃςο. οἱ Ρεῖς., Τμι. ν]. 33; (2) 
ο αεζ τυεζ, 1 Ῥεῖ. Π. 15, 20. 

(5) 
ἀγαθο-ποιῖα, ας, ἡ, τυεζζ-ζσέτιο, 

1Ώ 5εη5ε (2) οἳ ΡτεοεάΙηρ, 1 
Ῥεϊ. 1ν. το. (Ν. Τ.)Χ 

ἀγαθο-ποιός, οῦ, ὁ (οτίριπα]]γ 
αά].), τυεζζ-ῶοεΣ, 1 Ρεῖ. Π. 14. 

ἀγαθός, ή, όν (κρείσσων, κράτι- 
στο»), ρου Ίπ σεπετα], 1π 
ναΤΙΟΙ5 ΦΕΗ5Ε5, 1η 1ΐδε]ξ ος 
Τΐ5 εὔεείς, ΡΗΥΦΙσαΙ1Υ οἵ ΠΙΟΙ- 
8ΙΙΥ, αδεᾶᾷ οἳ Ῥοίμ Ῥείδοπ5 
απᾶ {πῖηρς, Μα. νηή. 18: 1. 
νὶ. 45: 1 Ρεῖ. Π. 18: ΡΗΙΙ. 1. 
6. τὸ ἀγαθόν, {ᾖε 6οοῶ, Μαϊ. 
Χὶἰχ. 17 (ΥΝ. Η.); τὰ ἀγαθά, 
Φοοσᾶς, πυεαζίῷ, ὀζευοέηςς, μα. 
1. 54; Ἐο.χ. 15. 

ἀγαθωσύνη, ης, ἡ, ρυοώπεςς, 2 
ΤΠ. 1. ττ. 5.) ὀγη.: ἀγαθω- 
σύνη επιρῃθβίζες {ε Ζεα/ ο 
βοοάπσέσς; χρηστότης, ἀΟ1ᾶ- 
τέος, δε21201241ήγ. 

ἀγαλλίασις, εως, ἡ, ετιζζα{{σ7:, 
οἰσσπεςς, Ἱμα. 1. 14, 44. (5.) 

ἀγαλλιάω, ὢ, ασω, ἴο ζεαβ Γον 
Τον; Ἰεηος, εχτζέ, /ε[οίζε 
ΡεπεταΙ]Ιγ ἁἀεροπεηῖ. Εο]- 
Ίοψεά Ὦγ ἕνα (5υΡ].), ]π. ν1. 
56; ἐπί (άαι.), Τι. 1. 47: οἵ 
ἐν (ἀαί.), ]π. ν. 35. (5.) 

ἄ-γαμος, ον, αάΠ., 1117147712, 1 
Οοτ. νυν. δ, 11, 32, 34.Χ 

ἄγανακτέω, ὢ, ήσω, {0 ὄε ἐγαξς- 
210227, 43197Υ. ΥΝ Πἃ περί (ρεη.), 
Μαϊ. αχ. 24: Οἵ ὅτι, Ἱ. ΧΙ. 
14. 

ἀγανάκτησις, εως, ἡ, {ῶέρηα- 
1107, 2 0Ο. νι. 11.Χ 

ἀγαπάω, ὢ, ήσω, {ο ᾖσοε, Τα. νΙῖ. 
47: {0 τος τυεζ/ {ο, Μαϊ. ν. 

1 

43, ΧΙΧ. το; {0 {ᾷε ῥ/εασιε 
71, ΗεΡ. 1. 9: {ο 01 ο, 2 
Τπι. Ἱν. δ. «γπ.: ἀγαπάω 
ἀεποίες {πε Ίονε οξ {1ο τεα- 
50η, Ε5ἴΕΕΙΙΗΣ Φφιλέω, ἴπε Ίονε 
οἱ (πε {εε]ηρς, πατπι ἵπ- 
5{]ποίῖνε αΏεοίῖοῃ. 

ἀγάπη, ης, ἡ, ἔσσε, ὄεπευοζείσος, 
ΟΡ]εεί π(Ὦ εἰς, ἐν, ο: ρεπ]- 
Ώνε, (χ, δ 269, ἨΜΙ. δ Άοα, 
Ῥα. 3429. ἁἀγάπαι (Ία. 12), 
ζσσε-{εασί». (5.) 

ἀγαπητός, ή, ὀν, δεζουεῶ, Μαϊ. 
11. τ7. 

"Αγαρ, ἡ (ΥΝ. Η. Αγαρ), (ΗεΡ.), 
αρα, (ᾳα]. ἵν. 24, ο5 (ΥΝ. 

ἀγγαρεύω, σω (τοπι ἴπε Ῥετ- 
5ἶαη), {ο {ηῤγέος Ιπίο Ίπε 
Ῥυρ]ίς δετνῖοε; Ἠεπος, ἔο «ο1/- 
Φε ἴο ῥεΓΓο”: αγ φεγοῖοε, 
Ματ. ν. 41, ακν]. 342; Ματ. 
Χν. 21.Χ 

ἀγγεῖον, ου, τό, σευςεῦ, 14572547, 
Ματ. κη. 4δ (Κεο.), καν. 4-Ἀ 

ἀγγελία, ας, ἡ, /εοεαρε, 1 Ἱπ. Ἱ. 
σ(Ἡ). Η.), Π1. Π.Χ 

ἄγγελος, ου, ὁ, 2έο5εϱεγ, Μαἲ. 
ΧΙ. ΙΟ; 8Ρεο. οἱ (4οά5 ππες- 
ΦΕΏΡΕΙΡ {ο ΊπεΠ, σηςεί, Μαϊ. 
Ίν. 6. 9ο οἱ Εαΐῑεπ δρ]γ!ΐς, 
]α. 6. “ Αηρε] οἱ α επατοῃ 3 
(Κεν. Ἱ. 2ο, Ἡ., Π1.), εἶπετ 
2/έο5έΊ15Ε, Οἵ εἴαεγ, οι ἆὐ 
αγςεύ Ὑνπο πναίεηες ονετ ἴπε 
εΏατοῃ. 

ἄγγος, εος, τό, σέσεῖ, Μαι. κἰῑ]. 
4δ(Ν. Η.) 

ἄγε, Ἱπίετ]. (Ρτορετ]γ Ίπιρν. οἱ 
ἄγω), εο7ηέ οτυ/ Ἱ]α. ἵν. 13, 
ν. 1.Χ 

ἀγέλη, ης, Ἡ, α οεᾷ οι ᾖεγῶ, 
Μαϊ. νΙΠ. 2ο. 

ᾱ-γενεα-λόγητος, ου, αά]., οὗ 2422- 
Ζέσογάεα δεμεαίοςγ, Ηεβ. νΗ. 
3. (Ν. Τ.)Χ 



αγε] 

ἆ-γενής, ές ({τοπι γένος), ᾖοτυ- 
60771, ὀανε, 1 091. 1. 28.Χ ΄ 

ἁγιάζω, σω (ἴτοπι ἅγιος), {0 
φεζ αβαγέ {τοπ ΟΟΠΊΊΙΟΠ 1158. 
Ἠεηοε, {ο ᾖαζίοτυ, οἵ τερατᾶ 
νι τε]ρίοιδ τενετεποῬ, 
Μαϊ. νΙ. 9; {ο εοἸεεγαίε ἴο 
τεµρῖοις δετνίοθ, ὨΠείπεσ 
ΡΕΙδΟΠ6 ΟΥ {Π]Πρ5, Μαΐ. κκΙ]. 
17; ]π. κνΙ. 19; {ο εἴεαδε 
{οΥ 5Ι0Ἡ οοηδεοτα{Ιοῦ, ἨΗεΡ. 
κ. 13; 90 7ο 2144, παο({{γ, 
1 Οοἵ. νΙ. 11. οἱ ἁγιαζόμενοι, 
ἔβοσετυᾖο αγε δεί ας βεας 
οἱ ἡγιασμένοι, {Ἴο5σε τυζο αγε 
φαπο{βεα, Αο. κκ. 32. 

ἁγιασμός, οὗ, ὁ, «αο{{βεαίέσε, 
ᾖοὐζεσς, 1 Οοἵ. 1. 39ο” 1 ΤΗ. 
Ἱν. 7. (5.) 

ἅγιος, α, ον, ᾖαζ]οτυεα, τυογ{ή ο. 
σεπεγα{ζο7:, ᾖοῦγ, εοησεεγαίεα, 
ΜΨΠΕίΠΕΓ ΡείδοΏ8, Ρίαοες, ΟΓ 
{λ]πρς. οἱ ἅγιοι, “χε δα{ής » 
τὸ ἅγιον, ἐλε7εγαβίε; τὰ ἅγια, 
ᾗε δαπείμαγγ; ἅγια ἁγίω», 
νε Εοῦν ο «Εοΐίες; πνεῦμα 
ἅγιον, {0ε {7οζγ ο. Υ/.: 
5εε ΤτεποΙμ, 6 Ικκαν{]. 

ἁγιότης, τητο»δ, ἡ, /οζζπεσς, 
ἨεΡ. κἴῑ. 1Ο; 2 0ο. 1. 12(/. 
Ἠ.). (Αρ. 

ἁγιωσύνη, ης, ἡ, ᾖούέπεις, Ἐο. 
1, 4: 2 Οο{. νΠ. 1; 1 ΤΗ. ΠΠ. 
14. (95.)Χ 

ἀγκάλη, η», ἡ, {λε (ουτνε οἳ {πε) 
αγ, Τα. Π. 2δ.Χ 

ἄγκιστρον, ου,τὀ, ᾖεῤᾖοοκ, Μαϊ. 
κΧν]. 27.Χ 

ἄγκυρα, ας, ἡ, αὖ αἨεᾖογ, Αο. 
ο ΚΧΝΙ,. 209, 39, 49: ΗεΡ. νΙ. 

19. 
ἄ-γναφος, ου, ααῃ., α21ήες, 

1Π47εοσεα, Μαϊ. ἱχ. τό; Ματ, 
Π. 21. (Ν. Τ.)Χ 

ἁγνεία, ας, ἡ, ῥ1214, 1 Τ1πι. ἵν. 
12, ν. 2.Χ 

ἁγνίζω, σω, {ο εἰέαπδε, βι{}; 
οεγεπιοΏΙα]]1γ, ]π. κἰ, 65; ΤΠΟΓ- 
αγ, ]α. 1ν. δ. 

ἁγνισμός, οὔ, ὁ, οεγεπιοηῖα] ῥ1/- 
7ήβεα ο, Αο. κχΙ. 26.Χ 

ᾱ-γνοέω, ὢ, ήσω (5εε γιγνώσκω), 
(1) οἱ {ο ὥτοτο, {ο δε {ργιογα24, 
1 Γήπῃ. 1. 13; ἀγνοῶν, {ςποζαέ; 
ἀγνοούμενος, 1472127οτυ, (αο]. 
Ἱ. 22: 25πΠογεᾶ, αζγεραγοεῶ, 
1 Οοτ. χὶν. 35 (Ν. Η.)1 (2) 
20ἵ ἴο απαεγοίαμα, ἵΜατ. 1κ. 
32: Τα. Ἱκ. 45. 

ἀγνόημα, ατος, τό, α ο οὗ 
2ΡΊΟ7α1156, ΕΖΖΟΣ, ἨεΕ. κ. 7.Χ 
ὁγη.: 5ε8 Ττεηοῇ, δ ]χν]. 

ἄγνοια, ας, ἡ, {ρπογα}οε, Δο. 11. 

17, ΧνΙ]. 39; ἘΡ. 1ν. 1811 Ρεί. 
1. Τ4.Χ 

ἁγνός, ή, όν, ήχο, 2 οΟοτ. νΙ. 11; 
εᾖασίε, ΤΙ. Ἡ. 9. ῥήή.: 888 
ἅγιος. 

ονρτης τητος, ἡ, ο οθι 2 0ογ. 
νι. 6, κί. 3 (Ν. Η.) 
ον ̓αᾶν», γεν, ο1εγεύγ, 

ΡΗΙΙ. 1. τ7οά 
ἀγνωσία, ας, ἤ, ἐρηοζαμεε, 5ρεο. 
πι] ρποταποε, 1 {οΥ. κν. 
3441 1 Ρεῖ. ΠΠ. 15.Χ 

ἄγνωστος, ος, 1120τυἨ, Αο. 
Χν]]. 23.Χ 

ἀγορά, ἂς, ἡ (ἀγείρω), α ῥζαεε ος 
Δ1ιὐδΐς έδογέ, Γο7171, 2147 4έέ 
Αΐσεε, Αο. κνΙ. 17; ἀδεά ΕΟΓ 
{πε πιατκεί, Ματ. να. 4: α5δ 
ἴπε Ρίασςε οἱ Ραβ]ο α85επι- 
Ῥμες, ἰτία]ς, εἴο., Αο. χν]. 19. 

ἀγοράίω, σω, {ο ωρολανο, δω, 
ΓΩ Ρεη. οἱ Ρτῖοε, Ματ. ν]. 
37, ΟΙ ἐκ, Μαϊ. κκν]]. 7, οπος 
ἐν, Ἐεν. ν. 9; 3ρ., {ο γεαεεΣ, 
775071, Ἐεν. ν. 9, Χὶν. 3. 

ἀγοραῖος, ον, ὀΦεζολρίιρ {ο {πε 
07171; Ίεποε (5ο. ἡμέραι) 
εοµγέ ἆαγο, Λο. χὶκ. 35; (5ο. 
ἄνθρωποι) ζαῇε25, Χν ΙΙ. 5.Ἡ 

ἄγρα, ας, ἡ, α εαίε/ἔπρ, Τα. ν. 4; 
Τε {ᾳήρ' εστερ2{, α εαίεῷ οἳ 
β5Ἡ, ν. ο. 

ἀ-γράµµατος, οὐ, ᾖ{141/εαγΠεα, 
2.6. 1η Καβρίιηῖσοα] Ίοτε, Αο. 
Ίν. 1 ὦγπ.: ἀγράμματος 
πιεαὴς Ἅ«2//ίεγαίε, υπο 
Κποπ]εάρε ραϊπεᾶ ὮΥ 5ίιάγ; 
ἰδιώτης, ηοῖ α 5Ρρεο]Ια]ςί, ΟΣ 
νηίποαί Ἰηον]εάρε ραϊπεᾶ 
ΒΥ πιηρ]πρ {π Ρυρ]]ο 49. 

ἄγρ-αυλέω, ὢ, ο σε 6 έδε 
Πεζά, μα. . δ.Χ 

ἀγρεύω, σω (ἰο ἴακε Ἱπ Ἠυπί- 
1ΠΦ), Βρ., ἔο εΏςΠαγε, Ματ. 
κὶὶ. 13.8 

ἆγρι-έλαιος, ου, ἡ, τά οὔένε, 
Ῥο. κ]. 17, 24.Χ 

ἄγριος, ία, (ον, τυζ, οἳ ἩοπεΥ, 
Μαι. 11. 4; Ματ. 1. 6; εγες, 
οἱ Ίνανες, ]α. 13.Χ 

᾿Αγρίππας, α, ὁ, 4ργέῤῥα, ᾖ.ε., 
Ἠετοᾶ  Αρτῖρρα ΤΠ. 9εε 
"Ἠρῴδης. 

ἀγρός, οὔ, ὁ, /εῖῶ, 9Ρεο. {δε 
οστ{Υ, Μαϊ. νι. 28: Ῥ]ατ., 
εσ]η{γ αεφίγέος, /αμζείς 
Ματ. ν. 14. 

ἀγρυπνέω, ὢ (ὕπνος), {ο δε οὔεεβ- 
εδ; Ἠεποε, πηεῖ., ἴο τυαίεή, {ο 
δε ο{ρέζαμί, Ματ. κΙΙ. 33; Τα. 
αχ]. 36; Ἐρ. νι. 15; Περ. 
ΧΙΙ. Τ7.Χ 

ἁγρυπνία, ας, ἡ, οὐεεβίεσσεςς, 

2 

σκΕξΡΑ-ΕΝσΤΙ5Ι ΝΕΗ ΤΕ ΜΕΛΥΤ' 2ΣΧΙΟΟΝ, [αδη 

τυαίεἠέηο, 2 (ΟΥ. Υ. 5, 
27.3 

ἄγω, ἕω, 2 α., ἤγαγο», ἴχαης., {ο 
Ἴεσα, ὀέχμ; ννῖλ πρός (899.) 
ἕως, εἰς, οἱ ἀεδιιπαίϊοη» πΙΕῃ 
ἐπί (8ο6.)., οἱ Ράτροςε, α5 Ας, 
να. 32; {ο ὀγέρ ὀεΓογε, {ος 
{χΙα], Αο. ακχν. 17. Αἰδο {σ 
σβεμᾶ, α5 οἳ Έπιε; ἴο Αεεβ, 85. 
α Ρατήου]ατ ἆαγ, Μαϊ. κὶν. 6 
(ποί ΤΝ. Η.); Τα. κχὶν. 21 
ἄππρεις.). ΕΙρ., {ο ἴεαά {πε 
2226/{αί{ο71, 12156, Τα. 1ν. 1. 
ΜΙά., {ο ο, αεβαγί; 5υΡ],, 
ὄγωμεν, ζεί 115 ο! Μαϊ. καν]. 
46. 

ἀγωγή, ἢς, ἡ (ἄγω), α ᾖεααίηρ, 
εστέγοε οὗ ζΐγε, 2 Τπι. Η1. 1ο. 

ἀγών, ὤνος, ὁ, ερ2{εφέ, εο2εῇέοί; 
ΒΡ., οἱ ἴπε Ολτ]δίαπ 4ε, α 
Ἠερ. κ. 1; σος, αλ 1-. 
εόν, Οοἱ. . 1. ' 

ἀγωνία, ας, ἡ, εοηεφΦ αρσ}, 

Τα. κχἰ. 44 (πο Ν. Η.).Χ 
ἀγωνίζομαι, {ο «{γέοε, α5 Ίπ ἴπε 

Ῥαβ]ίο ΡΆΏπΠ65, 1 Οο{. 1χ. 251 
{ο εο{ελιά ντ απ αἀνεΙδατγ, 
]π. κν1. 36; ΒΡ., οξΟπΙ5ΙαΠ. 
τον αηὰ θπαμταπσ Οοἱ. 1, 

Αδάμ, ὁ ὁ (Πεὺ.), 4άα2. 
ᾱἀ-δάπανος, ον, /γεε οὗ εβακᾳε, 

ἁγαζάζοηο, 1 Γοἑ. ΙΧ. Ιδ 
᾽Αδδί, ὁ, 4άΐὲ, Τμ. 11. 2δ (ποῦ 

ππεη{]οηεά ἵπ Ο. Τ.) 
ἀδελφή, ἢς, ἡ, α οἐδίε, (1) 1, 

Μαϊ. χὶχ. 29; (2) Βρ. οἳ 
Ολαἱδείαπ ΕτιεπάφΗίρ, τ Οοι. 
να. 15. ο | 

ἀδελφός, οὔῦ, ὁ, α ὀγοίδεχ, (ϐ) πι, 
(5εε (π. ὁ 256), Μαϊ. 1.2: (2) 
οξ πιοτε Ρεπετα] τε]αί]οἩς, α 
«Γεἰ[στυ-εσι({ 1/6, Μαϊ. ν- 
47: α Γεἴζστυ-(6 γα, Μαϊ 
κΧΙΙ. δ; α Γεἰζστυ-ιῶ, Μαϊ. 
ν. 22-24; αἱ5ο εχρτεςῖηρ {πε 
τε]α{ϊοη Ῥείνεεηπ ΟἨτὶδί απά 
Ῥε]ενετς, Μαΐ. κχν. 4ο. ΤΠε 
«Ῥτείπτεη οἱ ]εδις” (Μα!. 
χλῑ]. ση Ἱπ. νΗ. 3; Ας. 1. τῇ: 
(α1. 1. 19) ατε ῬτοβαρΙγ ἓφ 
Ῥε απἀετςδίοοὰά Π{οτα]1γ. 

ἀδελφότης, τητος, ἡ ἡ, ἐλε ὑγοίμεγ- Ἡ 
ᾖοσᾶ, {.6., ἴνε ΟἩτὶδῆαη οοπι- 
πουπί(γ, Ἶ Ῥεῖ. Π. 17, ν. 9. | 

(ΑΡΑ | 
ἄ-δηλος, ον, 21οέ 1411454, 1415 

εεγία{, 1.1. ΧΙ. 44: 1 Όοι 
χὶν. δ.Χ 

ᾱ-δηλότης, Τητος, 2425Ε2{α{ύΗ 
τ ΤΙπι. νΙ. 17. ἳ 

ἁδήλως, αάν., 10Εγ{αΜ0Υ, Ἡ 
Οο{, ΙΧ. 26.Χ 



αδη] 
ἀδημονέω, ὢ, 7ο 66 ἐδιιζῇεα, αἷε- 

{γεσφεα, Ματ. κὶν. 33. 
ἅδης, ου, ὁ (ἆ Ρτῖν. απά ἰδεῖν), 

{1ε {πουζς1ὀ/ετυογ/α, Εααες, Τα. 
ΧνΙ. 23; ΒΡ., οἱ ἄεερ ἀερτα- 
ἀαίίοη, Μαϊ. χΙ. 213. Ῥεεπύλη. 

ᾱ-διά-κριτος, ον, συΜ{οἽεέ 1411022- 
{αᾖηήγ, 1αηὐ{ρισιις, ]α. ΠΠ. 
17.Χ 

ἆ-διά-λειπτος, ο», ζυή12οιεέ {ί2}-- 
21199{σ7ε, 14εέαςής, Το. 1Χ. 27 
2 Τιπι. Ἱ. 3.8 

ἀδιαλείπτως, ααν., τυ (ή σ1εέ {21{27-- 
211 9ς{ο72, 221065 ςα2217γ, Ἐ ο. Ἱ. 9; 
ι ΤΗ. 1. 2, Π. 13, ν. 17. 

ᾱ-δια-φθορία, ας, ἡ, {εογγ1ῤ{{- 
δὲ716, φοπάέεσς, Τε. Ἱ. 7 
(ποί Ν. Η.). (Ν. Τ.) 

ἀδικέω, ὢ, ήσω (ἄδικος), ΙΠίΤΑΗΡ., 
ο αεί 11541, εοηή{ α 
εΖ11Ε, Αο. κχν. 11; ἴΓ8ΗΩ5., {ο 
το, {7ηγε, Μαϊ. κχ. 13; 
Ἠεπςς, ἐσ ᾖ1γή, π]λουί ΑΠΥ 
ηΟΙΙΟΏ Οἱ ΥΤΟΠΡ, Ἱω1. Χ. 10, 
απᾶ Ἐεν. οξίεη; ρᾶδς., ἴ0 δε 
τυγοηρεᾷ, 2 6ο. ΙΙ. 12/: πι]ς., 
ἴο οΊέ{ΠΕΥ τυ7ο5, 1 6ο. υΙ. 7. 

ἀδίκημα, ατος, τό, α τυγο71ϱ, 1105- 
ἀτεα, Αο. χν]]. 14, κχὶν. 20: 
Ἐεν. αν]. 5. 

ἀδικία, ας, ἡ, συ: ({ουνατάς 
ΠΠ8Ώ ΟΥ (.οά); πεηοε, 22191156, 
Τα. κνΗ. 6: Ῥο. ΙΧ. 14: 141- 
2{ρΛέζομοέσς, Ἐο. Ἱ. 18, 209: 
αεί οὗ 12171Ρ/ήεσοεςς, 1 Ἱη. 
ν.17; ΗΠεῦ. νΙ. 12. 

ἄ-δικος, ον, 24717156, 1115εοιις, 
6εΠεταΙΙΥ, ορροδεά {ο δίκαιος, 
5 Μαί. ν. 45, ἵο εὐσεβής, α5 
2 Ρεἰ. Π. 9, Οἵ {ο πιστός, ἂ5 
Τα. κν]. Το. 

ἀδίκως, αἀν., 22711940, 12141ε5έ7Ο- 
εαζγ, 1 εῖ. 11. τ1ο.Χ 

ᾱ-δόκιμος, ον (ἴεδίεά, Όιέ πο 
αΡρτονεά), εβχοδαίε,7ε/εείζῶ, 
Ἐο. 1. 26: 1 (ο. ΙΧ. 27; 
2 οτ. αλ]. 5, 6,7; 2 Τίπι. 
Πι. δ;, ΤΗ. 1. 16; ΗεΡ. νΙ. δ.Χ 

ᾱ-δολος, ον, τυζζᾳσιιέ Γγασιᾶ, 1471- 
ααχιίεγαίεᾶ, αι Ῥεῖ. Π. 2.Χ 
ὁγη.; 5εε ΤτεποὮ, ὃ Ἱν]. 

᾿Αδραμυττηνός, ή, ὀν, ο 4 ὤγα- 
2/41, α. 5εαροτί οἳ ΜΥρδία, 
Δο. καν]. 2.Χ 

Αδρίας, ου, ὁ, {λε 4 ὤγίαίές, ἴλλε 
5εα Ρείψεεπ(τεεεεαπά Τ{α1γ, 
Ας. χχγν]]. 27.Χ 

ἀδρότης, τητος, ἡ, αδεπαστες, 
ᾖ2ύεγα[ζζν, 2 Οοτ. νΙΠ. 209.Χ 

ἀδυνατέω, ὢ, ήσω, {ο ὄε {7ηῤος- 
φ2όᾖε, υνϊῖἩ ἆαί. οἱ Ρεῖς., Μαϊ. 
ΧνΙΙ. 20Ο: ΟΙ παρά (αῖ., ΊΝ. 
Ἡ. 6εη,), 111, 1. 37938 

σχΕΡΚ-ΕΝσΙ51Η ΝΕ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ 2ΕΧΙςΟΝ. 

ἀ-δύνατος, ον, (1) ο Ρείδοη5, 
αοΐ., βοτυεγίεος, Αο. χῖν. ὃ; 
(2) οἱ (Ἠϊπρς, ῥρα5ς., {71ῤο0- 
φ{δε, Ἐο. νΠ. 1. 

δω, ἄσω (οοηῖτ. ἔτοπι ἀείδω), 
ο ος, ἨΜΙΙὮ οορηαίε αοο., 
ᾠδήν, α «οη5, Ἐεν. ν. ο, Χῖν. 
3, Χν. 3: ΨΙἩ ἆαι., {ο οέτηρ 
(ρταί5ε) ο, Ἡρ. ν. 10; Οο]. 
11. 16.Χ 

ἀεί, αἁν., αὔἴυαγς; οἳ οοπβῖπι- 
ους πε, 11εραΣΙ104Υ, Αοὶ. 
να. 51; οἱ 5αοσεδδῖνε 1ΠίεΓ- 
να]5, Γγοῦι {πε {ο 1ήπε, 071 
ἐωεΖγ οεεασίο”, 1 Ῥεῖ. ΠΠ. 
τοι 

ἀετός, οῦ, ὁ, σα εαρζε, Ἐεν. ν. 
7; 6εηπ. ὄ1γα οὗ Δ7ε}, α5 Μαΐ. 
χχὶν. 28. 

ἄ-ζυμος, ον, 1η/εαυεπεῦ, οπ]γ 
ἵπ΄ Ρ]Ηχ., 50. λάγανα, εαλες, 
ΟΓ ἄρτοι, σασες; πεῖ., δε 
ῥανεΛαῦ Γεανό Ἱωμ. κκ. 1; 
Βρ., 142507ῤίεᾶ, «1266γε, 
Οο{. ν. 7, 8. 

᾿Α{άρ, Ἱπάεε]. (ἨεΡ.), «45ο, 
ΜοΙ.1. 13, 14; ποῖ πιεπίΙοπεᾷ 
Ἱη Ο. Τι 

”Αἴωτος, ου ἡ, Ασοζις οι «49ῇ- 
αοα, Αο. νΙ. 49. 

ἀήρ, ἀέρος, ὁ, ἴπε αἴγ, αέγιου- 
Άήεγε, Αοι κκ. 23; Ἐρ. 
- 2. , 

ἀ-θανασία, ας, ἤ (5εε θάνατο»), 
2722744144), 1 Οοτ. κν. 63, 
δή. 1 ΤΊπη. νΙ. 16.Χ 

ἀ-θέμιτος, ον (θέµις, στο), 1471- 
ζατυζαε, ε21η{α{, Αο. κ. 287 
1 Ρεί. Ίν. 3. 

ἄ-θεος, ον, τυ2{ζοιζ σσ, ἘΡ. Ἱ. 
12.Χ 

ἄ-θεσμος, ον (θεσμός, οἱσζής), 
ζατυΐεςς, 2 Ῥεῖ. ΠΠ. 7, 11. τ7.Χ 

ἀ-θετέω, ὢ, ήσω(θε-α5 Ιπτίθηµι), 
ἴο ΄Ία4ε ουοία, 2ησυαά; οἙ 
ἴπ]ηρς, {ο 2214111, Τα. νι. 307 
ΕΒΙΕΠΥ οἳ Ῥειδοης, ζο ο/{ρῇέ, 
7εΤεεή, Ἡ. Χ. 16. 

ἀ-θέτησις, εως, ἡ, 121:11ἡεαίέζοτε, 
αὐγοραίίσπ, Ἠεβ. νΙ. 15, ΙΧ. 
26.Χ 

᾿Αθῆναι, ὤν, αἱ, «4έλεπο, Άο. 
χν]. 15. 

᾿Αθηναῖος, α, ον, 4έλείαμ, Αο. 
χν. 21.22. 

ἀθλέω, ὢ (ἆθλος, α εσ{εσί), ἴο 
εολίεπά η ἴπε ραβ]ο Ραππες, 
2 Τϊπι. 1. 5. 

ἄθλησις, εως, ἡ, εοήεςή, 45 Ἰη 
ἴπε ριδ]ῖο ραπιε5; οη]γ ΕΡ. 
ἨεΡ. κ. 42.8 

ἀθροίζω, {ο ραίᾖεγ ἐρσείβεγ, Ἱμι. 
κχὶν. 33 (1Ν. Η.).Χ 

ϐ) 

[αιρ 

ἀ-θυμέω,ω, 12 7086 ᾖθαγὴ, ἀεςβομᾶ, 
Οοἱ. Π1. 21.3 

ἀθῷος, ον, 1121121150 εῶ, {211σΕ21ή, 
Μαϊ. κχνΙ. 4 (πο Ν. Η.); 
ὉἩ ἀπό, οἱ ἴλε οἴπιθ, ν6Υ, 
24.8 

αἴγειος, η, ον (αἶξ, ροα)), οὗ οἵ 
δε[οιρ{μς {ο α ρυοαύ, Ηεῦ. κ]. 

τα 

αἰγιαλός, οῦ, ὁ, {ᾷε «ᾖογε, δεαεῦ ; 
υφεά οἱ (σεηηεδατεί, Μαῖ. κΙΠ]. 
2, 4δ; ]η. κχΙ. 4; ο ἴπε Με- 
άΙ{ΕΙΓΑΠΕΘΗ, Ας. Χκ]. 5, καν!]. 

390, 40.Ἠ 
Ἀἰγύπτιος, α, ον, Ἐργβίία, Αο. 

ν. 22. 
Ἀϊίγυπτος, ου, ἡ, Ἔγβό, Μαι. Π. 

πας 
ἀῑδιος, ον, αα]. {(ἀεί), εἰεγαζ, 

εσεγασίζηρ, Χο. 1.209; ]α. 6.Χ 
αἶδώς, οὓς, ἡ, 72ο ε9έ, 1 Τ1πῃ. ΠΠ. 

9; εσεγέπεε, ΗεΡ. κ. 2δ(ποῖ 
Ἠ). Η.)Ἡ ὀγή.: 5εο ΤΈτεπεΙ, 
6 κὶχ; ΤΠµαγετ, Ρ. 14. 

Ἀϊἰθίοψ, οπος, ὁ, αὖ Σ{Λζοῤβία, 
Άο. νι. 27.8 

αἷμα, ατος, τό, ὀζοσα, (1) ΊΏ 6εῃ- 
ετα], ]π. κὶκ. 34 (2) παίμγαζ 
12ε, νΏπΙεὮ να Ῥε]ενεά {ο 
τεδἰάε 1π {πε Ῥ]οοά, εδρεοῖα]- 
ΙΥ να σάρξ, 1 Οοἵ. αν. 29; 
50ο ῥ2/7ια {γε ΕΕεπετΑΙΙΥ; 
Ἠεηςσε, (3) αζπγαί 7εἰαζζο- 
ο/σ, ]η. 1. 13; (4) Ῥ]ουά «2εᾷ 
οἱ 5αοτΙιΠο]α] νὶείϊπι», Ἠεῦ. 
Ικ. 7, 12; (5) ἈεποεἙ, ἔᾖε ὀζσοοα 
οὗ ϐγή5έ, ης αἴολήη ἀαίή, 
τ Οοτ. κ. 16; Ἐεν. ν. 14; 
(6) σἰοῦεμέ ἄεαίῷ, ὀζοσατεα, 
21/47, πα. ΙΙ. 1; Μαϊ. 
κχΙ. 39, 35: (7) ἵπ Αο. Π.2ο, 
είο., {Πε τεξέτεηοθ 15 {ο ἴπε 
σο/07΄ οὗ ὀ[οσα. 

αἵματ-εκ-χυσία, ας, ἡ, «Ἠεζα ερ 
οὗ ὀ[σσα, ΠεΡ. 1κ.22. (Ν. Τ.)Χ 

αἱμορροέω, ὢ, ἔρ οἹ{εγ Γγοῦι α 
-Ποτυ οὗ ὀδοσα, Μαϊ. Ιπ. 29.38 

Αἰνέας, α, ὁ, 4Εηέα5, Αο. ΙΧ. 33, 
ας 

αἴνεσις, εως, ἡ, Λγαένε, ἨεΡ. χΙ]. 
1σ. (5.)3 

αἰνέω, ὢ, έσω απά ήσω, ἔο ῥγαζ9ε, 
ΟΠΙΥ οἳ Ῥταϊδε ἴο (οά, Τα. 
Π. Τ3, 20. 

αἴνιγμα, ατος, τό, ὤ επίρια, 
α7 οὔδειιγε 19, 1 Οοτ. κ1Π. 
12.Χ 

αἶνος, ου, ὁ, ΛΖαΐ5ε ἴο οἆ, Μαϊ. 
πχ]. 16: Τα. κνΙΠ. 43.3 5 

Αἰνών, ἡ (Πεῦ.), 4εο7, ]η. ΠΠ. 
2ο-ἳ 

αἴρεσις, εως, ἡ (αἱρέω), εᾖσίες, 
ές αοῖ οτ τεδι]έ; ΊΠεησε, ὅἆ 



αιρ] 

Μεπεί, ᾖεγεσγ, 2 Ῥεῖ. Ἡ. 1; 
α φεεί Αο. ν. 17; οἡἱοφεποίσῃ, 
(ᾳα|. ν. 2ο. 

αἱρετίζω, σω, ἴο εὔοσονε, Ματ. κ]. 
1δ.Χ 

αἱρετικός, ή, όν, «ο {ε2λαί{ς, Γασ- 
ἔζολες, Τπ. 11. το. 

αἱρέω (πτερ., τ. δ το, 1, ΜΠ. 
δ τς, Βα. 53), {0 {ᾳῤο, οπ]γ | 1π 
πη]α. 1Π Ν. Τ., {ο εὔσοςε, ῥγε- 
Πε, ΕΠΙ. 1. 2212 ΤΠ. Π. 13; 
ἨεΡ. κΙ. 25.8 

αἴρω ((τ. ὃ 92), (1) ο αΐρε, 
74 2, Ματ. ανι. 18: Τη. κ. 
41/1 (2) {ο ὄεα, εαγγ, Μα. 
Ἱν. 6: Τμ. Ικ. 23: (3) {ο δεῶγ 
ατυαγ, εζΥ οἵῇ ἵπ 5επετα], 
Μαϊ. κχὶ. 21; Ἱ]π. χἰκ. 31; {ο 
ἴαφε ατυαγ 5Ίη, οΕ {Ώε τεάεεπῃι- 
ἵπρ πνοτ]ς οἱ ΟἨτ!δί, ]π. 1. 290; 
ι ]η. 11. 5» {ο γεουε ὄγ 
αεαίᾳ, ]π.χν]. 15; Ματ. κχὶν. 

39. 
αἰσθάνομαι, 2 4. ἠσθόμη», ἄερ., 

ἴο ῥεγεεῖσε, 1/4εγ ία, Τμ. 
Ικ. 45.Χ 

αἴσθησις, εως, ἡ, βεγεεβίίο7:, αζο- 
εε22222ε71ῇ Ρ Η1]. 1. 9. 

αἰσθητήριον, ου, τό, ογρα οὗ 
Φεγεεβήζο-, Γαειιζήν ο Ταᾶσ- 
7274, Ηεῦ. ν. τ4.ἅ 

αἰσχρο-κερδής, ες, ἐαβεγ Το 
ὀαρε οα272, φορα, 1 Τϊπω. ΠΠ. 
8 (ποί ΊΝ. ἩΠ.), δ; Τι. Ἱ. 

ες 

αἰσχροκερδῶς, /7ο075 ἐαρεγπεις 
ο ασε ρα, 1 Ῥεί. ν. 2. 
(Ν. Τ.) 

αἰσχρο-λογία, α», ἡ, Γοιιζ «α71- 
Αασε, 5177114, 6οἱ. 11. δ.Χ 

αἰσχρός, ά, ὀν, ασε, αἄζφσγαεε- 
, 1 Όοτ. κΙ. 6 

αἰσχρότης, Τητος, ἡ, ὄαφεπεσς, 
αζφ/βοίο», ΒΡ. ν. 4.Χ 

αἰσχύνη, ης, ἡ, «Άαπε, Ίπ Ρει- 
5οπαἱ {εείΙπς, Τα. χὶν. 9; οτ 
1η {πε ε5εϊπιαίϊοη οἱ οἱμεις, 
ἨεΡ. κ. 2: α ϱΛα”6Γ1/ {λέτις, 
]α. 13. Ο7/.: 5εε αἰδώ». 

αἰσχύνομαι, οὔμαι, 1η Ν. Τ. οπ]γ 
Ῥα55., {0 ὐε ῥ114 {0 «/ῥα220, ΄Ἴαάς 

αφ/α]μεᾶ, 2 0οτ. κ. ὃ; ΡΜΙΙ. 
1, 209. 

αἰτέω, ὢ, ήσω, ἴο αἲᾷ, ῥ7α1, 7ε- 
σήγε, ]α. Ἱ. 6; αδιαΗγ ντ 
{πο «.08., ΟΙ ααο. οἱ ἴλπ]πρ 
απᾶά ἀπό οἵ παρά (5εη.) ος 
ΡεΙΒδοη; πι]ς., ζ0 αθᾷ Γογ ο71Ε5 
φεύῇ, ὁσο, ]π. χνΙ. 26. 71.5: 
αἰτέω 15 ἴο αδ]ς α Τανοτ,αδα 
5αρρΙαπ{Ε; ἐρωτάω, ἴο αδικ α 
αἀεδίίοηΏ, οἵ α5 απ εηια]; 
πυνθάνοµαι, ἴο αδ]ς Εοτ ΙΠΕΟΓ- 

σκΕΣΑ- ΕΝΟΣ ΝΕΙΝΥ ΤΕ574ΛΙΕΛΤ 7ΕΧΙΟΟΝ. 

Ώ]αίοηῦ. Βυιΐ 5εε ΤΜΑΥετ, Ρ. 
18. 

αἴἵτημα, ατος, τό, ῥεζέο, /6- 
στισφέ, 1. κκ]. 24: ΡΗΙΙ. Ἱν. 
6; 1 Ἰπ. ν. 15. ὦγπ.; 8εε 
Ττεπςε], δ Π. 

αἰτία, α», ἡ,' εζ1έ56, (1) α5 Τε 
Ζέᾶσο οἵ ῥᾳ7σισα οἳ αηγ- 
ΕΜΠΡ, Ας. κ. 21 (2) ἵπ Ματ. 
ΧΙΧ. 1Ο, 7Ἴε οίαΐε οὗ Τε εασε; 
(3) ἑοτεηδίσα]1γ, ἆ εΖ:7ε, Λο. 
κ]. 25: α εΖαγοε οὗ είπε, 
αεζἸσα{ίση, Αο. ΧΧΥ. 18, 27. 

αἰτίαμα, ατος, τό, αεεσαίέσ2, 
εβαΖρε, Αο. ακν. 7 (Ν. Ἡ. 
τεαά αἰτίωμα).Χ 

αἴτιος, ία, (ον, εα/δα(έωε οὗ, α5δεᾶ 
85 5αβ5ί., ΙΏ πηαςο., {2ε εζτίσε, 
σ4ῤ02, οΏΙγ ἩἨεΡρ. ν. 9: η 
πειῖ., ἆ εαζέ5ε, 7έαΦΟ71, Θ5ΡεοΟ. 

οἱ Ριπ]δμππεηί, Αο. χἰχ. 4ο; 
α Γαζή, εΖήε, Ίι]κε αἰτία, 1. 
πΧ]. 4, 14, 22.Χ 

αἰτίωμα. εε αἰτίαμα. (Ν. Τ.)Ἐ 
αἰφνίδιος, ο», 1εχβεείξᾶ, «ο 

αεζε, Ἱμα. κκ]. 34 (Ν. Ἡ. ἐφνί- 
διος); 1 ΤΗ. ν. 3.8 

αἰχμ-αλωσία, ας, ἡ, εαβ(ζοᾖγ, 
εν. χΙΠ. 1ο; αΏδίταοί Σο 
οοποτείε, ΕΡ. 1ν. 8.3 

αἰχμ-αλωτεύῳω, σω, {ο 1/αᾷε ῥ7ή9- 
ο7Ε7Ο οὗ, ἴο ίαβε εαβίσε, ΕΡ. 
Ἱν. δ; 2 Τϊπα. 11. 6 (Ν. Η. 
τεβᾶ {πε {ο]]οπήπβ). (5.)8 

αἰχμ-αλωτίζω, σω, ζο ᾖεαῦ εαβ- 
σε, Τα. κκ]. 24. 

αἰχμ-άλωτος, ου, ὁ, ἡ, εαβίέσε, 
Ίμ. Ίν. 1δ (τοπ 15. ]κ]. 1). 

αἰών, ὤνος, ὁ (ἀεί), οτιριπα]Ιγ 
στ 274 6/1{εὔΥ ἴοῳς ῥεγέσα οἵ 
ο, α αρε; Ἠεποε, (1) σα 
11079ᾗε ἄφε, εἴεΥ24Υ, Ρρα5ί, 
35 Αο. χν. 1δ; Εαίμτε, 2 Ρεί. 
ΠΠ. 18, εδρεεῖαΙ]γ ἵη {πε {ο]- 
Ἰοπίπςρ Ρῃταςδες: εἰς τὸν αἰῶ- 
να, Το εσε, ντα περαίϊνε 
αν. 16ύε7; εἶς τοὺς αἰῶνας, α 
ΦΙΓΟΏΡΕΓ ΕΧΡΙΕΒΡΙΟἨ, Γο7 ετιε7- 
27076; εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰῶνων, 5ίΤΟΏΡΕΙ 5{1]] (5εε (ατ. 

6 27, Ἡ, ἨΜ. 8 36, 2), /ο” 
ἐσυεγ απαᾶ εσεγ. ΈΏταδε δΗρ]Ώί- 
ΙΥ νατιεᾶ, ΕΡ. 11. 21: Ἠεῦ. 
1. ὃ: 2 Ρεῖι. ΠΠ. 15; Ία, 25; 
Ἐεν. χἰν. 11; (2) ἵπ Ρίατ., ἴδε 
τυογ/.5, ἔδε αήσε796, Ηευ. 1. 
2, ΧΙ. 3; (3) {ᾖε ῥγεσεί ασε 
(ὁ αἰὼν οὗτος, ὁ ἐνεστὼς αἰών, 
ὁ νῦν αἰών), (αα]. 1. 4: 1 Τ]π. 
ν]. 17, Ἱπ οοπίταςί ντα ἴπε 
Έππε αξ{ετ {πε 5εοοπᾶ εοπιῖπᾳ 
οἱ ΟἨτῖςί, {δε εο)ή΄ αρε (ὁ 
αἰὼν ἐκεῖνος, αἰὼν µέλλων, ὁ 

4 

[ακα 

αἰὼν ὁ ἐρχόμενος, οἱ αἰῶνες 
οἱ ἐπερχόμενοι), Ἱω. κκ. 35, 
ΧΝΙΙ. 3ο: ΕΡ. Ἡ. 7; Μαϊ. κ, 
32. ΦΥΗ.: αἰών 16 ἴΏε ποτ]ά 
ππάεΓ {πε αδρεοί οἱ ζὔπες 
κόσμος, πάει (παί οἳ -Άαεε. 
6ο Τμαγει, Ρ. 19. ι 

αἰώνιος (ία, οπΙγ ἵπ 2 ΤΗ. Π. 
16; ἩἨερ. 1κ. 12: Οἵ 05), (ον, 
(0) τυζίοιμή δερύρπέης σ εᾶ, 
εἰεγἼαζ, Ἐο. χνΙ. 26; εδ. 1κ. 
14: (2) τυῥομέ δᾳρζλέης, 
Ῥο. αγ. 25: 2 Τπι, Ἱ, 9: 
(3) τοέζοιιέ επῶ, ευεγἰακίς» 
οξίεη νή{Ἡ ζωή, είεγαζ ᾖέ γε, 
ἀεποίηρ 14ε γπ]οη Ίπ 1. 
ελαταοίετ 5 εδδεπ/1α]1γ εἴε- 
πα], 5εε Ἱ]π. ν. 24, νΙ. 47, 
Χν]]. 3. Νειῖ., α5εά α5 αάν., 
Γογ εσεΣ, Ρ]ή]θπη. 1 5. 

ᾱ-καθαρσία, ας, ἡ (καθαΐρω), -. 
εἰεαπέσο, 171ῥΗ244γ, αδιαΙ]γ 
Ἰη α ΠΟΤΟ] 8εῃ8ε, Ῥο. Ἱ. 24 
2 0ο. 1. 21. Ἶ 

ᾱ-καθάρτης, τητος, ἡ, 271β1/213Ἠ, 
Ἐεν. κνή. 4 (ΥΝ. ἨἩ. τεαά (λε 
1ο]]οπ]ηρ). (Ν. Τ.)Χ 

ἀ-κάθαρτος, ον, 14/εαί, {47- 
Άσε, (1) οἳ οετεπιοπία] ἆε- 
Π]εππεηί, Αο. κ. 14; 1 Οοἵ. 
να. 14: (2) οἳ ενῖ] δρΙτῖῖ5, 
νη(Ὦ πγνεῦμα, (.οδρεῖς, Αοΐς, 
Ἐεν.; (3) οἱ Ἠππιαν Ῥεῖηρς, 
271ῤ1γε, ἠετυῶ, Ὦρ. ν. 5. 

ᾱ-καιρέομαι, οὔμαι, ἀερ., ἔο ἴσοᾖ. 
οΆβῥο7{1226ψ, ΕΠΙ]. Τν. το.Χ 

ἄ-καίρως, αἄν., 2/5έαςοαδζγ, 2. 
Τ]πη. Τν. 2, οΡΡ. ἴο εὐκαίρως.3 

ἄ-κακος, ον, ἄπζεζεσον Ῥο. χν. 
18: ἨεΡ. νι. 26.Χ ' 

ἄκανθα, ης, ἡ, ἐπογ.:, ὄγίαγ, Μαἲ. 
να. 16. 

ἀκάνθινος, ον, ΄Ίααε οἱ {πογης, 
Ματ. χν. 17; ]π. χὶκ. 5.Χ 

ἄ-καρπος, ον, 1427144], ὕαγ- 
72, ΡεπεταΙ]γ Βρ., Μαϊ. κΙΙ, 
2. Τι. ΠΠ. 14. ε 

ἅ-κατά-γνωστος, ον, /οὲ ἵο ὃς 
εοπαἰε7ητεᾶ, ΓΙ. 1. δ.Χ Ἅ 

ἆ-κατα-κάλυπτος, ον, 10ε([εῶ, 
1 Ο0ο{. ΧΙ. 5, 13.Χ ᾖ 

ᾱ-κατά-κριτος,ον, τέ2εςο2 2712160, 
Λο. κνΙ. 37, κκ]. 25. (Ν. Τ.)Ἐ. 

ἆ-κατά-λυτος, ον, {2ιῶήεσοειόζᾳ, 
ἨεὈῦ. νΗΠ. τ6.Χ 

ἆ-κατά-παστος, ον, 1471 εα, ᾖέι-. 
ϱ7ν Το (5εη.), 2 Ῥεῖ. 1. 14. 
(Ν. Ἡ. ἔοτ ἴπε {ο]]ονΙπρ). 
(ν. Τ.Ε ι 

ᾱ-κατά-παυστος, ον, 210 {ο δὲ 
2εσίγα{μεαᾷ, πηϊἩ 6εη., 2 Εεῖ. 
1. 14 (5εε Ρτεσεά(πρ).Ἐ 

ἁ-κατα-στασία, ας, ἡ, {ίαδεδ 



ἀἰδ] 

{ΐγ; Ἠεπος, οεαἑίσο2ε, ζεέ14{ή, 
οάτογαε, ]α. ΠΠ. 16, 2 0ο. 
ν]. 5. 

ἄ-κατά-στατος, ον, {200119{4211, 
115ίαὀζο, ]α. Ἱ. δ, 11, δ (1Ν. 

ἆ-κατά-σχετος, ον, {2αΐ εαλοί 
6ο γεπίγαέπεα, Ἱ]α. 1. ὃ (Ν. 
Ἠ. τε Ῥτεοεάπρ). (5.)Χ 

."Ἄκελ-δαμά (Αταπι., ο οί 
ὀήσοα), «4εείααμα, Λο. Ἱ. 19 
(Ν. Ἡ. τεαὰ ᾿Ακελδαμάχ). 
(Ν. Τ.)Χ 

ἄ-κέραιος, ον (κεράννυµι), 1421- 
2η1χεα; Ἰεπςε, Βρ., ο121ῤήε, 
1εοςε21έ, ῥεή/οἶεον, Μαϊ. κ. 
16; Ῥο. χνΙ. 1ο; ΡΗΙ]. Π. 15.Χ 

ἀ-κλινής, ές, τ1ὔεμαά ης; Ἠεπςς, 
7, φίεαζασή, ΗεΡ. κ. 23.8 

ἀκμάζω, σω, {ο 7εαεῦ {με βοέπί 
οὗ ΛεΓεσίο; 5ο, οἱ Ετι1ξ, {0 
δε Γιζγ 71ῤε, Ἐεν. χὶν. 18.Χ 

ἀκμήν, α.ο. οἱ ἀκμή α5 αἄν., 
2τε” Ίότυ, εωε] γεῦ, ΝΙαϊ. Χν. 
16.3 

ἀκοή, ἢς, ἡ (ἀκούω), ᾖεαγέπρ, 
(1) ἐλε πεφε οὗ Λεαγέρ, 2 
Ῥεῖ. Π. δ; (2) {ε ογρα ο 
ᾖεαίεσ, {ε ϱα», 2 Τάπι. Ἱν. 
3,4: (3) ἐπε {λήησ ᾖεαζα, α 
7εῤοΣ{, «βεεεῇ, αοείγέπε, ]ῃπ. 
κ. 38: Ματ. Ἱ. 25. ἀκοῇ 
ἀκούειν, ““ἴο Ἰθαι νυν Ἠεατ- 
1ης,” 4.ε, αἰοιίσεῦν (α Ἠε- 
Ῥταϊσπη), Μα{. κ. 14. 

ἀκολουθέω, ὤ, ήσω, (1) {ο αεεοη- 
Λα71γ, Γοὔζοτυ, οἵ α{ζεᾶ, ΥΕ] 
ἁαῖ., ΟΙ µετά (σεη.), οἵ ὀπίσω 
(σεη.), ε5Ρεο. οἱ {πε ἀἱδεῖρ]ιες 
οἱ ΟἨτ]δὲ; 5ο, ππεῖ., {ο οὔεγ 
απά έ{αίε, Ναί. 1ν. 25; Ματ. 
Ικ. 38. 

ἀκούω, σω ΟΙ σοµαι, ΡΕ., ἀκήκοα, 
ἴο Λεαγ, (1) παϊποαί ορ]εεί, 
Ματ. Ἱν. 3, νι. 37: (2) πῖα 
ορ]εεί(αςεο.οἴςεη.,(τ.δ249ᾳ, 
1, ΝΙΛ. ὃ ο, Τε, Θα. τ65 α., 
3901), {ο ᾖεαγ, {15ίζ (ο, ᾖεεα, 
21άεγφίαπα, Μαί. κ. 1ο; Τα. 
1. ΔΙ. οἱ ἀκούοντες, ᾖεαγεγ» 
ΟΥ ὤἸοεζβῆεν. 1Π Ῥα5ς., ἴο ὂε 
ηοΐσεα αὐγοασᾶῶ, Αο. ΧΙ. 22. 

ᾱ-κρασία, ας, ἡ, 2ή271βεγαεε, 
226021{12ε7156, Μα. ΧκλΙ. 25 
1 6ο{, ν. 5.Ἡ 

ᾱ-κρατής, ές (κράτος), ῥοτυεγίσος, 
τυζζο1ιέ οοὐ/-εοήγοί, 2 Ταπι. 
1. 3 

ἄ-κρατος, ον (κεράννυµι), 1421- 
72{χεα, 11ή/ίσά (οἳ 5ίτοιπρ 
νήπε), Ἐεν. χὶν. το. 

ἀκρίβεια, ας, ἡ, εχζεί655, ϱ{γ{ἵ- 
71655, Ας. αχ]. 3.3 

σκβδΚ- ΝΟ ΝΕ ΕΤΕ ΝΥΤ 2ΕΧΙ6ΟΝ 

ἀκριβής, ές, ελαοί, ο{γ{οί, Αο, 
ΧΧνΙ. 5. 

ἀκριβόω, ὢ, ώσω, {ο ἐπφιζγε 
οὐοφεζγ, ζεαα εαγεΓζζν (1. 
Υ.), Μαι. ΠΠ. 7, 16.Χ 

ἀκριβῶς, αἄν., εχαείζγ͵, α1ζίσετεί- 
"7γ, Αο. κνΙ]. 250. 

ἀκρίς, ἴδος, ἡ, α οεσ Μαϊ. 
11. 4. 

ἀκροατήριον, ίου, τό (ἀκροάομαι, 
το εα2), ἔρε ῥίαεε οἵ (]αά1εῖα]) 
ᾖεαζΖ{ΠΡ, Αο. Χχν. 23.Χ 

ἀκροατής, οῦ, ὁ, α ᾖεαγεγ, Ῥο. 
Ἡ τα. Τα. 1. 22,29, 20. 

ἀκροβυστία, ας, ἡ, {λε Γογεςζή2ε, 
Άο, καὶ. 347 1410771 6{1071, 
Ἐο.1ν.το; πιεῖ., 2) 141161 Ε1/211- 
οσα 6σεμήήε, ἙΡ. ΠΠ. 11. (5.) 

ἀκρο-γωνιαῖος, α, ον (ΥΥΙ{Ώ λίθος 
εχκρτεδ5εά οἵ υπάετδίοοά), ἆ 
ΟΕ Γοισαί{ο02 σἴοπε, τεξ. 
{ο Οητῖςί, Βρ. 1. 29: 1 Ρεἰ. 
Ἡ, 6. (5.) 

ἄκρο-θίνιον, ἴου, τό, ᾖη9έγήέ9, 
2.6., ἴΏε Ῥεςδί οἱ {πε Ρτοάποε, 
αΡΡρΙΙεᾶ (ρ]ατ.) ἐο 5ροῖ]5 ίακεη 
Ίῃπ Ραΐΐ]ε, Ἠεῦ. να. {.Χ 

ἄκρος, α, ον, ο{ε771ο9έ, βούέεας 
πειέ., τὸ ἄκρον, ἴᾖε εἶα, εΧ- 
Ζγε7α{6γ, Τα. κνΙ. 24. 

᾿Ακύλας, ου, ὁ (Τα ἴππ), Αφιζζα, 
Ας. χνΙΠ. 2. 

ᾱ-κυρόω, ὢ, {ο ἀεβγέωε οὗ βοτυε}, 
φεέ αίαε (α 1α1ν), Μαϊ. αχν. 6; 
Ματ. νΗ. 13; (α]. 11. 17. 

ᾱ-κωλύτως, αάν., /7εεῦγ, τυζ{ῇ- 
οέ ᾖήπαγα7ςε, ΆΑοι κκνΙ. 
α1.Χ 

ἄκων, ουσα, ον (ἆ, ἔκων), 1421συ11/- 
245, 1 (ο. ΙΧ. 17.Χ 

ἀλάβαστρον, ου, τό, ἆ ὅοχ Ίπααο 
οὗ αἰαδασίεγ, α τεςδεί Γο7 βε- 
πο, Ματ. κχνι. 7; Ματ. 
χὶν. 3; Τμ. ν. 37.3 

ἁλαζονία, ας, ἡ, ὄσαφίζς, οᾖστυ, 
οφίεία{ίοη, ]α. ἵν. 16: 1 ]η. 
1, 16. 

ἁλαζών, ὀνος, ὁ, α ὀσασίε, Ἐο. 
1, 3ο: 2 Τϊπι. ΠΠ. 2.Χ 

ἁλαλάζω, άσω, ο γαΐ9ε α εγΥ οἵ 
Ίομά 5ουπά; Ίη ΠΙΟΙΤΠΙΩΡ, 
Ματ. ν. 3δ; οἱ εγπιραῖς, 1 
Οοτ. κα. τ.Χ 

ἀ-λάλητος, ον, 120 {ο ὂε μή{εγεά 
17 τυο}..5, Το. ν ΙΙ]. 26.Χ 

ἄ-λαλος, οὐ, «ὤλγαῦ, /1αβέηρ 
αό, Ματ. νἩ. 37, Ικ. 17, 
25.Χ 

ἅλας, ατος, τό, οαὔή, ΠΜ. απᾶ Βρ., 
ἂ5 Μαϊ. ν. 13. 

ἀλείφω, ψω, {ο α)οζγή, Ξεδία]]γ, 
ΟΙ 1η Ἠοπ]αρε, αἱ5ο πηεαΙεῖ- 

 ΠΙΥ, οι Ίη επιραἰπηῖηρ {λε 
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[αλλ 

ἀθαά, Ματ. χνΙ. 1, Τι. ν]. 
46. Ο3γη.: χρίω Ἰα5 α]νναγς 
α τεΠρίοις απἁ θυπιρο]ῖσα] 
1οἵ08, ΝΠΙοὰ 15 αΏδεπί ἵπ 
ἀλείφω. 

ἄλεκτορο-φωνία, ας, ἡ, ἔᾷε εθεζ- 
εγοτυέρ, ἴπε {λπ]τά νιαίεὮ οἳ 
ἴπε πίρΏέ, Ῥείνγεεη πι]άπ]ρ]ί 
απά ἆαννη, Ματ. κΙ. 35.3 

ἀλέκτωρ, ορος, ὁ, α εοεᾷ, Μαῦ. 
πχν]. 34: ]η. κΙΙ. 38. 

᾿Αλεξανδρεύς, έως, ὁ, σα 4ὐεκαζι 
αγίῶ, Ας. νΙ. 9, ΧνΙ]. 24.3 

᾿Αλεξανδρινός, ή, ὀν, «4ἰεπαζ 
ογίῶἨ, Αοσ. καν]. 6, κχν]Ι]. 
11.Χ 

"Αλέξανδρος, ου, ὁ, 4εχαπάεγ. 
Ῥοιτ οἱ {Π15 παπιε 4ἴθ Ώλεη- 
Ώοπεά, Ματ. κν. 21; Αο. Ἱν. 
6; Ας. χὶχ. 33; 1 Τϊπη. Ἱ. 20; 
2 ΤΙπι. ἵν. 14.3 

ἄλευρον, ου, τό, τυῥεαίε οι; 
Ματ. κι. 33: Τα. κ. 21.Χ 

ἀλήθεια, ας, ἡ, {ήᾳ; 6επετα]]γ, 
45 Ματ. ν. 33; ϐδρεο., (1) 
“Ἠπεεαο 072 ΕΥΥΟ7, ἐχαεί- 
Ίέσο, α5 (2) ἴπο Ὅτιαίἁ, οτ 
Ἰογά οὗ ὅσα; ]εδιας 15 οα]]εὰ 
7πε 770, ]π. κὶν. 6; (3) 
Τζ πες, υε}αε{ζγ, «122667 
{4γ, 11{6Ρ714Υ, ΟΡΡΟΡΕά {ο ἀδι- 
κία, ο. Ἡ. δ: 1 (ος. χΙΠ. 6. 

ἀληθεύω, {ο 5φεαλ {0ε {γµίή, σα]. 
Ίν. 16; ΕΡ. 1ν. 15.Χ 

ἀληθῆς, ές (ἆ, λαθ- ἵπ λαγθάνω), 
Ί1εοηεξαζε, {γμ6, Ας. κ. 9; 
Ἱπ. Ἱν. 186: ζρΓιή, Μαϊ. 
κχΙ. 16; Ματ. κ. 14. «γή. 
ἀληθής ππεαης ἴταε 2ο7αζ0γ, 
{α1(Π{α]; ἀληθωός, σετή6, 
Ίη οοπίταςί εἰἴπετ υπ ἴπε 
-Γαΐνε οἵ ἴπε 21ῤε7Γεεί. 

ἀληθινός, ή, ὀν, γεαῦ, ϱετήε, 
οοηίταδίεά νψηί Τἴπε ἨΠοῖῖ- 
ους, α5 Τα. χν. ΤΙ; ]π. 1.9; 
νή(Ἡ {πε {γρίσα], α5 Ίπ. νι. 
32: Ηεῦ. ν]. 2, ΙΧ. 24. ὦγ2.: 
5εε ἀληθής. 

ἀλήθω, ήσω, ἴο ϱγ{ήπῶ νι αἃ 
Παπαπ]], Μαϊ. κχῖν. 41; Τμ. 
χν]]. 35.Χ 

ἀληθῶς, ααν., {1ζγ, εαζζγ, εε}- 
Ζαή21/Υ, Δο. κ. 11. 

ἁλιεύς (ΊΛ. Ἡ. ἀλεεύς), έως, ὁ, α 
«Πφβεπα, ΝαΤ. Ἱν. 18. 

ἁλιεύω, εύσω, {ο [5ᾷ, ]π. κκ]. 3. 

(84 
ἁλίζω, ίσω, {ο αὐέ, φεαςο2 τυζζ; 

φαζΐ, Μαϊ. ν. 13; Ματ. 1κ. 49. 
ἀλίσγημα, ατος, τό, ᾖῥοᾖαή{ο, 

Αο. Χν. 2ο. (Ν. Τ.)Χ 
ἀλλά (ρτορ. π. Ρ]ατ. οἱ ἄλλος), 

ὀ14, απ. αἀνετδαίϊνε ρατίῖς]θ. 



αλλ] 

8εε (τ. ὃ 494, ΜΙ. 8 5, 7, 
Ῥι. 369 8ᾳ. 

ἀλλάσσω, άξω, {ο εαλρε, Αο, 
νΙ. 14 {ο ελεβαρε, Ἐο. Ἱ. 237 

᾿ 49 {καΦΓΟΣ7Η, 1 Οοἵ. Χν. 51. 
ἀλλαχόθεν, ἄάν., 7ο εἶσέ- 

τυβεγε, ]ῃ. κ. 1.Χ 
ἀλλαχοῦ, αάν., εὔτετυβεγε, Ματ. 

1.35 (ΥΥ. Η.).Χ 
ἀλλ-ηγορέω, ὢ, {ο αφεαξ αἰ[εροί- 

{εαζίγ; Ρα55. Ρατῖ., (41. Ἱν. 
24.Χ 

Αλληλούία (ἵ. Η. 'Άλ-), 
(Περ.), ΠαΙε]ι]αἩ, Ἀγαέσε 
7ε /εβοναή, Ἐεν. κὶκ, 1, 3, 

4, 6. (5. 
ἀλλήλων, τεεῖρτοσα] Ρτοη., Ρεη. 

Ρ]ατ. (6τ. δ 6109), οπε αγ 
οἵε7, εαεᾖ οἴᾖεγ, Ἐο. Ἱ. 12. 

ἀλλο-γενής, ές, οὗ αλοίβεγ 11- 
12011, α ΓογείσεΣ, Τα. ΧνΙΙ. 18. 
(804 

ἄλλομαι (4ερ.), ἁλοῦμαι, ἠλάμη», 
Το ἠραβ, Αο. Π1. 8, χὶν. 1ο; {ο 
ὄ1ιδόδε 144, α5 νιαῖετ, ]π. ἵν. 
14. 

ἄλλος, η, ο, οὔδεγ, αποίᾖεγ, Ματ. 
Νὶ. 15: ὁ ἄλλος, δε οίβεΣ, 
Μαϊ. ν. 39; οἱ ἄλλοι, {δε 
σίφεγς, ἴᾖε 7εσί. ΥΗ.: ἄλλος 
ηά]σαίες ἰλαί γυπ]οὮ 15 5ἵπιρ- 
1γ ή17εγΣσαζζν ἀῑδίϊποξ; ἔτε- 
ρο5, ἔλλαί πΥΏΙεἩ 15 ϱεπετῖοα]]γ 
ἀἰδί]ηοί, σά[γεγετοί. 

ἀλλοτριο-επίσκοπος, ου, ὁ, οπε 
τυῇο ἴοοάς αἱ Οἵ ὄτίοτες ᾖ11- 
φέῥζ 62 {νε {ρήηρς οὗ αοίβε, 
α ὄμογόοαγ, ι Ῥεῖ. Ἱν. 15 
(ΛΓ. Ἡ. ἀλλοτριεπίεκοπος). 
(Ν. Τ.)Χ 

ἀλλότριος, ία, τον, δε[οςέρ' {ο 
αποέίβεγ, ΠεΡ. Ικ. 25: Γογείρ, 
ἔγα2ε, Αο. νι. 6; οί ος 
σέ’ οτυ” Γα12γ, Μαϊ. κν]. 
257 /ᾖοοζζε, Πεῦ. κἰ. 34. 

ἀλλό-φυλος, ου, αά]., Γογείρ, 
οὗ αποίβεγ {γέδε Οἵ 7αεε, Αο. 
κ. 28.Χ 

ἄλλως, αάν., οὐβετυίσε, 1 Τϊπι. 
ν. 25. 

ἁλοάω, ὢ, ήσω, {ο δεαί ο {2γετ, 
ῃ5 ρταῖῃ, 1 Οο{. ΙΧ. 9, ΙΟ; 
ι Τϊπι. ν. 1δ.Χ 

ἄ-λογος, ον, (1) τυ1ήβοιέ «βεεοῦ 
ΟΓ 7έῶ-07, 477α{1οα{, 2 Ρεῖ. 
Π. 12, ]α. το; (2) 12/γεάΦΟ7- 
αὐδε, αὐφαιγῶ, Λο. χχν. 27.8 

ἀλόη, ης, ἡ, {δε αἴοε, ]τ. κὶκ. 390. 
σε 

ἅλς, ἁλός, ὁ, φαὔή. Ἐθο. οπ]γ ἵπ 
Ματ. Ἱκ. 49 (αι.), ἨΝ. Ἡ. 
ΟΠΙΥ η Ἰκ. σο (00). Ῥεε 
ἅλας,Χ 

σκΕβά-σ7151 ΝΕΗ ΤΕ5ΤάµΜΕΝΥΤ ΓΕΧΙςΟΝ. 

ἁλυκός, ή, όν (ἄλς), «αὐέ, ὄγαεβέκή, 
Ία. ΠΠ. 12.Χ 

ἄ-λυπος, ον, /7εε 7ο: Φο7γοτυ, 
Ῥλ!]. Π. 28.Χ 

ἄλνσις, εως, ἡ, α εᾖαίῃ οΟἵ 
΄πα/α61ε, Ματ. ν. 3; Αο. αχΙ. 

33. ν 
ἀ-λυσιτελής, ές, τυή(ζοιέ ραέ:, 

11Λ7οβίαδζε, Ἠεῦ. κΙ. 17. 
ἄλφα, το, 58 Α. 
᾿᾽Αλφαῖος, ου, ὁ, 4ὔῤῥὄαιο. Τνο 

οἱ ἴπε Παπῃε αἴθ ππεη{Ιοπεᾶ, 
Ματ. 1 14, Π1. 18 (ἴπε Ἰαίίος 
Ρεῖπρ οα]]εά Ἐλωπάς, Ἱη. 
ΧΙΧ. 25; αποίΏετ {οτπι οἱ {πε 
οτ]ρ. Ἠεβτενν ΏΩΙΙ6). 

ἅλων, ωγος, ὁ, ἡ, ἆ {γενδέλρ- 
“Ποσο; ππεῖ., ἴᾷε ϱγαζη οὗ ἴδε 
ήν λέπρ-/οο”, Μαϊ. 11. 12; 
Τα. 1. 17. 

ἀλώπηξ, εκος, ἡ, αζο., Μαϊ. ν1Π]. 
2ο; Τμ. Ἱκ. 5δ; αρρ]ιεά {ο 
Ἠετοῦ, Τα. κἴι. 32.Χ 

ἅλωσις, εως, ἡ, α ἐσῤίης οτ 
σαζεέρ, 2 Ῥεῖ. ΠΠ. 12.8 

ἅμα, αἄν., αἲ {λε -αὔπε {ὔπε, Αο. 
Χχ]ν. 26: Ῥτερ., το οἵ {ο- 
κείλεγ το (ἀαῖ.), Μαι. κΏΙ. 
20; ἅμα πρωϊ, τυδίή {ᾖε ἄατυ, 
Μαϊ. κκ. 1. 

ἄ-μαθής, ές, 2/1εαγ7εεα,{ρογα2εύ, 
2 Ρεί. ΠΠ. 16.Χ 

ἁμαράντινος, ου, 44]., ε071βοσεα 
οὗ ααγα2{ή, 1.6., ευεγαφέσς, 
1 Ρεί. ν. 4.Ἡ 

ἀ-μάραντος, ου, 24]. (µαραίνο- 
μαι), 11ααζρ, 1 Ῥεῖ. 1. 4. 

ἁμαρτάνω, τήσω, ἴο πι α 
77474, {ο ΕΣ, {ο οέπ, Μαι. 
κχνι. 4: Ἱπ. ν. 14; γι 
οοΡΏ. α.Ο., ἁμαρτίαν, ἴο ο 
α ο, 1 Ἱπ. ν. 16: πι εἰς, 
{ο ο αραἑποί, Ἱμ. Χν. 1δ, 
21. 

ἁμάρτημα, ατος, τό, α ο47:, εεζ 
αεεᾶ. «ογπ.: 5εε ἀγγόημα. 

ἁμαρτία, ας, ἡ, (1) α ές 
(Ξ- τὸ ἁμαρτάνειν), Ἐο. ν. 12, 
13: 2 Οοτ. ν. 21; (2) α σέ, 
5ΊΠ6., 45 Ας, νΙ. 6ο; Ρ]αΤ. 
(ποτε Ίτεα.), 5Ρεο. Ίπ {πε 
Ῥηταςε ἀφιέναι τὰς ἁμαρτίας, 
ἔο Γοπρένε οὔη9, Μαϊ. Ἱκ. 2, 
5, 6. Ἱπ ἨεΡρ. κ. 6, δ, 15, 
περὶ ἁμαρτίας 15 «271-0{572716. 
Ύη.: 9εε ἀγγόημα. 

ἀ-μάρτυρος, ον, τυέ{οιιέτυἑέηεος, 
Άο. χῖν. 17.Χ 

ἁμαρτωλός, ο», «2710, οι 5υῦ- 
φίαπίϊνεΙγ, α ο{Ἴε7, 85Ρεο. 
Παριπα]]γ απά ποίοτΙοικΙΥ, 
1 Ταπι. 1. 19; 11.χν.2. ΤΠε 
Ίεν5 ιδεά ἴπε Ποτᾷ {οτ 
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᾽ἁμήν, Απιεῦ, α Ἠεβτεν αά]εο-. 

[αμν ᾿ 

αοζαίσγς, 1.ε., (εηΏῖ]ες, Μαχ. 
Χὶν. 41. 

ἄ-μαχος, ον, /0ἱ φιιῶγγεζεσηε, 
1 Τπι, 1. 4 ΤΕ, 11. 298 

ἁμάω, ὢ, ήσω, {ο γεαβ, ]α. ν. 4.3. 
ἀμέθυστος, ου, ἡ, αὖ α)μεζζγον. 

(δαρροθεᾶ {ο Ῥε απ απ/]ἀοίθ. 
αραϊησί ἁτυπ]κεππεςς. Ἠεποθ. 
Ώλε παπῃε, ἔτοτη ἆ, μεσα 
Ἐεν. κχ!. 20.Χ 

ἀμελέω, ὢ, ήσω, 110 {ο εαγε Γογ, 
Ίο ἀζογαραγα, περίεο γα 
επ. οἱ 1ΠΕ., ἨεΡ. Π. 37 2 Ρεε, 
1. 12 (ποῦ Ἡ. Η.). 

ἄ-μεμπτος, ον, ὀῥαπείεος, ΡΠΙ. 
Π. 15: Ἠερ. νυν. 7. 

ἀ-μέμπτως, αάν., 1 
ι ΤΗ. 1. το, 11, 13 (Ν. Ἡ. 
πιτρ.). 

ἄ-μέριμνος, ον, {7εε Γγο71 ο. 
Ζαε ΟΥ ση έσήν, Μαϊ, καν]. 
141 1 Οο{. νΠ. 32.8 

ἀ-μετά-θετος, ον, 2/πεήαρεαδίε, 
Ἠε)Ρ. νΙ. 18; τὸ ἀμετάθετον, 
272721{αὀ111ΐγ, ἨΗεῦ. νΙ. 17. 

ἀ-μετα-κίνητος, ου, αΠ., {7100-- 
αδίε, 7, 1 0ο. κν. 5δ.Χ 

ἆ-μετά-μέλητος, ον, οἱ ἴο ὅε 
7εργείίεᾶ οἵ 7ἐβελίεα οὗ, Ἐο. 
χὶ. 29; Ὠεπςς, 1416α2μσεασδίε, 
2 Οοἵ. νΗ. 1ο. | 

ἄ-μετα-νόητος, ου, ααᾗ., 24217ε- 
Δεπέαπέ, {ηβελήήζαί, Ἐο. Ἡ. 

κε 

ἄ-μετρος, Ὃν, ὄεγομα πεάσγε, 
22272οάεγαίΐε 2 Όοτ. κ. 13, 
τς 

νε, ἔγκε, Γαζζεζ, α5δεᾶ (1). 
5 9η αἀνετβ, αἲ ἴπε Ῥερίπ- 
πηΊπρ ο α δεπίεπςσε, σε{0, 
Ζ2140Υ, {παεσα, (2) αἲ Ἔιο επά 
Οἱ αφοτῖρίῖοης οἳ Ῥταϊςε, εἰς,, 
ορία«ἴνε]γ, 35 Ὑένοιτο,»ο ὔῦε Ἡ 
ές (4) 5αυδίαπνε]ιψ,20οτ. Ἡ 
1. 20, ἂ5 α ηθπιθ οἱ Ολτ]ςί, 
δε «ππείι, ἴλε Γαζή τυή- 
πες, Ἐεν. ΠΠ. 14. (5.) | 

ἀ-μήτωρ, ορος, ὁ, ἡ (µήτηρ), | 
το{{Άοιεέ 19{0ε7, 1.6, Ίπ ἴπε 
Ρεπεα]ορῖες, ἨεΡ. ν]]. 3.8 | 

ἄ-μίαντος, ον (µιαίνω), παεβίε, Ἡ 
φά7ε7ε, ῥιύε, Ἠεῦ. νΗ. 26, | 
κλΠ. 4: 1 Ρεῖ. 1. 4; Ἰα. Ἱ. 
27 ... 

᾽Αμιναδάβ, ὁ(Ποὺ. ) 4 7ήμασαξ, 
Μαι. 1.4: να. 1, 33 (ποῦ ΊΝ. 
Η.).Χ α 

ἄμμος, ου, ἡ, οαπα, Ίο. ΙΧ. 275 
ἨεῬ. χῖ. 12. | 

ἀμνός, οῦ, ὁ, α ζαπὸ; ΒΡ., οἳ 
Οητῖςε, Ἱπ. ν Ζ09, 36) Λο. ν1Π, 
321 1 Ἐεῖ. Ἱ. 19 - 



αμο] 

ἁμοιβή, ἢς, αι γεφτε(ζαζ, 
1 Ταπι. ν. 4” 

ἄμπελος, ου, ἡ, α σίπε, (1) Πτ., 
Μαϊ. καν]. 29; (2) Βρ., α5 ᾗπ. 
Χν. 1. 

ἄμπελ-ουργός, οὔ, ὁ, ἡ, α οἱε- 
αγεσσεγ, Τα. χι. 7.Χ 

ἀμπελών, ὤνος, ὁ, α οέπεγαγῶ, 
Τα. κχ. ο; 1 οος. ἱκ. ζς 

᾽Αμπλίας, ίου, ὁ, 4ηῤίίας, Ἐο. 
ἁγ]. δ.Χ 

ἀμύνω, ὢ, 1π Ν. Τ. ου] 1η πι]ά., 
Το αεγεμα Γγοηι, ἴαδε Ὅέτιρε- 
αηεε οΆ, Αο. νΙ]. 24.8 

ἀμφιάζω, {ο εἰοίδε, Ἱωα. κἩ. 28 
(Ν. Η.)Χ 

ἀμφιβάλλω, {ο εἄδί αγοιμά, 
Ματ. 1. 16 (. Η.).Χ 

ἀμφί-βληστρον, ου, τό, α οᾖέηρ 
πεί, Μαϊ. ἵν. 18; Μαϊ. 1. τό 
(αοί ΝΤ. Π.) σε σαγήνη 
6 ἴπε ὤγαρ-μεί, πιο] 1ά1ρετ 
ἴπαη ἀμφίβληστρον, ἴπε εα»έ- 
776 πεί; δίκτυον 5 6εηετα], 
α πεί ο απγ ΚΙπά. 

ἄμφι-έννυμι, έσω, {ο ῥ14έ 071, {ο 
εἰοίβε, Τα. ν. 25. 

᾽Αμϕίπολις, εως, ἡ, 4ηῤΛΙῥοζός, 
8 οΙίγ 1η τε 3. οἱ Μασεάοπῖα, 
Άο. κν. τ.Ἡ 
ερ ου, τό, ἆ οέγεεί, Μα. 

ΧΙ. 4. 
ἀμφότεροι, αι, α, ῥοίᾷᾖ, Αο. κκ]. 

δ 
ἁ-μώμητος, ον, τυζ{2οιε{ ὀζα7με οἱ 
αμα, ΡΗΙ. Ἡ. 15 (ΥΝ. Ἡ. 
ἄμεμπτοι); 2 Ρεῖ. ΠΠ. 14.Χ 

ἅμωμον, ου, τό, α7πογιιη, α 
«φτοε ῥίαμί, Ἐεν. κνΙΠ. 13 
(ποί Ἐες.).Χ 

ἄ-μωμος, ον, τυήζᾳοιιέ ὀ[εμιήοή, 
π Ρεῖ. 1. 19; ἨΠερ. Ιχ. 14; 
ον Έρῃ. 1. 4: Τα. 

ἍΑ]μῶν, ὁ ὁ (ΗεΡ.), 41071, Μαϊ. Ἱ. 
1ο οΥ. Η. ᾽Αμώρ).Χ 

᾽Αμώς, ὁ (ΗεΡ.), 4.πος, Τα. ΠΠ. 
25 

ἄν, α Ρατί]ο]ε, εχρτεδδῖπᾳ ῥος5{- 
δ1744ν, 1εεγία{ήγ, ΟΙ εοτ{- 
Ζἱοπαζήΐ. Αἲ ἴπε Ῥεριπηϊηρ 
Οἱ α 5εηῖεποε 1ὲ 15 α οοπίταο- 
Ώοη οἱ ἐάν. ῥεε (ιτ. δ6 37δδ, 
3δο, 3835, ΜΙ. δ 42, Βα. 216 
5 

ἀνά, Ρτερ., ΗΜ., αῤοή (8εο.); ἵπ 
οοπιροςξ]{]οη, 26, αραζ; Ἀ5εᾶᾷ 
η πιβΏΥ Ῥηταςες. ῥεε «ιτ. 
66 2907 αλά 147α, ἨΜΙ. 98 490, 
52, 4, 2), Ῥμ. 331, 332. 

ἄνα-βαθμός, οὔ, ὁ (βαίνω), 71εζ7215 
οἵ αθεεέ, οζεβο, φίσζγς, Αοὶ 
κχῖ. 35, 40.8 

σκΕΡΑ- ΝΟΤΗ ΝΕΗ ΤΕ574ΜΕΥΤ' ΓΕΧ/6ΟΟΝ. 

ἄνα-βαίνω, βήσομαι, 2. ἀνέβην, 
(1) {ο αδεελα, εδρεο. ἴο ]ετι- 
8α1επι, Μαϊ. χχ. 17; οη Ῥοατά 
5ΗΏ1Ρ, Ματ. νΙ. 51; {ο Ἠεανεη, 
Ῥο. κ. 6; (2) {ο ογέηρ 1, α5 
Ρ]αηίς, εἴο., υδεά οἱ α ΤΙΤΩΟΤ, 
Αο. κκ]. 41; οἱ {ποιρ]ί5 οοπι- 
Ίηρ Ιπίο πη]πά, Τα. χχὶν. 38. 

ἄνα-βάλλω, πι]ᾶ., {ο ῥοφέβοπς, 
αεζΕΥ, Αο. κχῖν. 22.8 

ἀνα-βιβάζω, {ο αγστυ 1ῇ, α5 α 
πεί {ο 5Ώοτε, Μαϊ. ΧΙ]. 48.Χ 

ἄνα-βλέπω, (1) {ο ᾖοοᾷῷ 14, α5 
Ματ. νΠ. 24: (2) {ο ρολ 
αρα{η, ἴο 7εεουε «1ρήί, α5 
Μαι. χ]. 5. 

ἀνά-βλεψις, εως, ἡ, 7εεουεγγ ος 
ο{ρλέ, Τα. ἵν. 1δ.Χ 

ἀνα-βοάω, ὢ, {ο εκεζαίε, εν 
αἴοια (ποῖ ἵπ Ν. Η.), Μαϊ. 
κχν]]. 46, Ματ. χν. δ, Τα. Ἱκ. 
38. 

ἀνα-βολή, ἢ», ἡ, ῥ1ή2ς ο, ἄε- 
αγ, Αο. καν. Τ7.Χ 

ἀνάγαιον, ου, τό, 10βεγ 70ο7Η, 
Ἡ. Ἡ. η Ματ. κὶν. 1ο; Τμ. 
ἄΧχκ]]. 12, {οΙ Ἐεο. ἀνώγεογν.Ἐ 

ἄν-αγγέλλω, {ο ζ2ΟΜ716Ε, σε 
Αποτυπ, Αο. χὶν. 27, χὶχ. 18; 
{ο γεβογί, 2 Οοτ. νΙ. 7. 

ἄνα-γεννάω, ὢ, {ο ὄεσεί αρα, 
τεμ α 2.” 

ἆνα- γινώσκω, {ο Άποτυ αρα{2ε, {ο 
Αποτυ τυεῶ. Ν. Τ., {ο 7εαᾶ, 
Ἱπ. χἰκ. 2ο; 2 Οοτ. ΠΠ. τῦ. 

ἀναγκάζω, άσω, {ο Γογεε, {ο εο7/1- 
2εζ Ὦγ ἔοτοε οἵ Ρειδαβδίοη, 
Αο. χχνΙ. ΙΙ; 2 Οοτ. ΧΙ. ΤΙ. 

ἀναγκαῖος, αία, αἲον, έεεῦαγ}, 
πό Το 1, τά ΕΠΙ. 1. 24 
35ο οἶσφε ΟΙ 7έῶ7, α5 {τιεπάς, 
Ας. Χ. 24. 

ἀναγκαστῶς, αἄν., /εεεςςζζ{ζΥ 
οι ὄγ εοεέκα{γή, 1 εί. ν. 2.3 

ἀνάγκη, ης, ἡ, (1) πεεεςσέήν, 
Ῥη]επι. 14: 1 Οοτ. νΗ. 37; 
{οἱ]ογιεά ὮΥγ ἴπά. (νά ἐστι 
απάειδίοος), ἔφεχε ἐς 1εεά {ο, 
Μαι. αν]Ιῃ. 7; (2) ὤλείγεςς, 
Τα. αχ]. 23. 

ἆνα-γνωρίζω, {σ ΄παΐε ᾖ]οτυ, 
8ΟΥ. Ρᾷ55., Δο, ν. 13(Εεο.).Χ 

ἀνά-γνωσις, εως, ἡ, Ζεαζζρ, Αο. 
κ. 15; 20ο. ΠΠ. 14: 1 ΤΙπι. 
Ίν. 13.3 

ἀν-άγω, {ο ὀγέᾳ, ᾖεσα, οἵ {αφε 
2, Τα. ΠΠ. 22: Αο. Ικ. 39; 
ο ο[{εγ 144, 5 5αετῖῇςσες, Αο. 
ν. 41; Ῥα55., {ο β1έ {ο φέα, {ο 
φαξ φᾳζῇ, Τ. ΥΠ. 22: Ας. κ]. 
πι 

ἄνα- δείκνυµι, {ο «Ζοτυ, 45 ὮΥ πρ- 
ΜΕΗηΡ, {ο «ᾖοτν ῥζ{10γ, Αο. 

7 

[ανα 

1, 24: {0 αββῥοίή, ΟΗΕ, 
Τα. κ. 1.Χ 

ἀνά-δειξις, εως, ἡ, α «ᾖοτοίτιο ΟΥ 
Λιδήο αὐοεησίο, Ἱμα. Ἱ. 
δο.Χ 

ἀνα-δέχομαι, ἆερ., {ο γεεείοε 
νη(Ἡ α ν/εΙσοπε, Ριεδίς, Ας. 
καν]. 7; Ρτοπαῖδες, ΗεΡ. κ]. 
17. 

ἀνα-δίδωμι, {ο ρίοε τέῥ, αεζέυεγ, 
5 Ὦγ ΠΙεΞδεΏΡΕΙς, Αο. αχ]. 
ο 

ἆνα-ἴάω, ὢ, {ο ᾖέσε αραέτι, ου{σε 
(. Ἡ. οπΙγ ἵπ Ἐο. νΙ. ο, 
απηᾶ ἀοιρεξα]]γ Τα. Χν. 24). 

ἀνα-ζητέω, ὃ, το 5εεᾷ ντα ἁτ]ι- 
6εηςε, Τα. 1. 44, 45 (Ν. Η.); 
Άς, χι. 25.Χ 

ἆνα-ζώννυμι, {ο οέγῶ οτ δήμα 1ῇ, 
5 α Ίοοδε ἆτεςς 15 σἶτάεά 
αΏουέ ἴμε Ἰοῖπς; πιίᾶ. Αρ., 
1 Ρεϊ. Ἱ. 13. (5.)Ἠ 

ἀνα-ζωπυρέω, ὢ (πρ), {ο 7ε- 
Αὔπαίε οἵ 2019ε 14; Βρ., 2 
Τ]πι. 1. 6. 

ἀνα-θάλλω, ἴο {έσε οἵ Ποιές 
αρα{, ΕΠΙ]. Ίν. 1ο.Χ 

ἀνάζθεμα, ατος, τό, ἆ ῥεγςο Οἵ 
πρι σορεῶ, σα|. 1. δ; 
Ι 0οἵ{. χνΙ. 22: αἩ ἐλέεγα{λό71 
ΟΙ 6796, Αο. κκ]. 14. γή... 
ἀνάθημα 5 α (]πρ αευοίεα 1 
/οΛο7 οὗ σα, εοἸφέεεγαίεά; 
ἀνάθεμα, 5Ιπιρ]γ α Ιαΐετ ἔοτπι 
Οἱ ἀνάθημα, Ὠα5δ οΟΠπΙΕ ἴο 
ππΕαΏ σ΄ 1027 αενοίεα {ο ἄε- 
1011072. 

ἀναθεματίζω, ίσω, {ο δή (οπε’5 
5ε1{) ὄγ α εἸε75ε, Αο. κκλ]. 12, 
14, 21; {0 α{ῶγγα το εἸγοες, 
Ματ. χὶν. 7τ.Χ 

ἀνα-θεωρέω, ὢ, {ο ᾖοοᾷ αἱ αζζε- 
Ἴσεῦγ, {0. εοο{ῶεγ, Αο. χνΙ. 
23: ἨΗεῦ. κι. 7.Χ 

ἀνά-θημα, ατος, τό, απγίλζηρ 
εο2Φεεγαίεα απα ἰαΐα ὄγ, α 
σοΐζσε ο[/εγί, Ἱωα. αχὶι. 5 
(ΟΥ. ΗΠ.) ὀγπ.: 5ε0 ἀγά- 
θεμα. 

ἀν-αιδεία, ας, ἡ, «Ζαπε[έσεσς, 
{72ῤ1άε71εε, Τα. κἰ. δ.Χ 

ἀναιρέσις, εως, ἡ, ἆ {σῤέιρ ἄτυσῶγ. 
1.6, ΘΥ α νιο]επί ἀεαίμ, Ας 
νΗΠ. 1, αχϊ]. 29 (Έεο.).Ἠ 

ἄν-αίρεω, ὢ (5εε «τ. 6 τοἈ, 1, 
Να, δ το, Ῥα. 53), {ο σὲ 
ατυαγ, {ο αὐούήή, ἨΗεῦ. κ. 9; 
ἴο ἔαλε ο{], {ο ζ1ῇ, Μα:. Π. τ6; 
πη]ᾶ., ἔο {αᾳλε 12, Ας. νΙ. 21. 

ἀν-αίτιος, ον, ϱ7εζζΐπες., Μαί. κ. 

;Τ.Χ 
ἄνα-καθίζω, {ο οὲΐ 14 (Ρτορετ]Σ 

ἴαΏ5. ΙΙ ἑαντόν απάετ 



ανα] 

5ίοος)), 11. νἩ, 15; Λο, Ιχ 
4ο.Χ 

ἀνα-καινίζω, {ο 2εέτυ, /είογε 
1ο α Γογ7ΙΕ7 εοπα{οῃ, ἨεΡ. 
ν]. 6. 

ἄνα-καινόω, ὢ, {ο 7ε7ετυ, απεῶ, 
ο εΖῶλρε ἴπε ΐε, 2 Οο{. Ἱν. 
16; Οοᾖ. 11. το. (Ν. τ.)Ἐ 

ἄνα-καίνωσις, εως, ἡ, α 7επετυαζ 
οἵ εὔαησε οἳ Ἠεατί απ 146, 
Ῥο. κ. 2: ΤΙ. 1, 5. (Ν. Τ.Α 
Ύ2.: 5εε Ττεπο], ὃ χν]1. 

ἄνα-καλύπτω, {ο 122σε1, 7αῇε 
2/0ᾳ11ε5έ; Ῥ855., 2 Οοτ. ΠΠ. 
14, 18.Χ 

ἄνα-κάμπτω, {ο δεμῶ οι {1 
ὀσεβ, εί, ἨεΡ. ΧΙ. 15. 

ἀνά-κειμαι, αερ., {0 2εείέπε αἲ 
πηεΒ], Μαϊ. 1. 1Ο; ὁ ἀνακεί- 
µενος, ΟΠΕ πο τεο]Ίπες αἲ 
{αβΙε, 6 ϱπ,εσί, Μαϊ. κα]. 1ο, 
11 (ΊΝ. Ἡ. οτί ἵπ Ματ. ν. 
49). 

ἄνα-κεφαλαιόω, ὢ, 7ο ραζμεγ {ο- 
δείΛεγ {ο οτε, {ο 1 1 
{247 οπε ᾖεαά; Ῥα5»., Ἐο. 
κὶΠ. 9: πη]ά., Ἡρ. 1. 10.8 

ἄνα-κλίνω, {ο αγ ἄοτυ απ Ἱπ- 
Σαπί, Ἱωα. ΠΠ. 7: {ο ΄14ῇε {ο 
7εείζε αἲ ἰαῦ]ε, Ματ. νΙ. 309: 
Ρα55., {0 εεὔ{ήε, α5 αἲ α Εεαςί, 
Ί]κε ἀνάκειμαι, μα. κΙῑΙ. 29. 

ἄνα-κόπτω, {ο εἶεεῷ (11., δεαί 
ὀαεβ), «α]. ν. 7 (Ν. Ἡ. 
ἐγκόπτω).Χ 

ἀνα-κράζω, {0 2γ οιΐ, {ο οᾖοιιέ 
αὐοχια, Ματ. Ἱ. 23, ΥΠ. 49. 

ἄνα-κρίνω, ἴο ἐποεσίῤραίε, {- 
σε, εκαρέπε (]αάἱοΙαΙ1γ), 
ο Ίπάςε οἵ. ΟπΙγ ἵῃπ ΤΗ., 
Αο., απά 1 Οοἵ. 

ἀνά-κρισις, εως, ἡ, εζέεία] εκ- 
α/α{107, Αο. αχν. 26.Χ 

ἀνα-κυλίω, ἐσ οὐ ὄσεξ, Ματ. 
αγ]. 4 (ΥΝ. Ἡ. {οι ἀποκ-).Χ 

ἀνα-κύπτω, {ο /αΐ5ε ο/16’5 ΦεζΓ1εβ, 
Τα. κΠ. 11; Ἰπ. νΙ. 7, το 
ΠΡ., {0 ὂε ἐζαίρα, Τα. χχΙ. 285.Χ 

ἄνα-λαμβάνω, 10 ἔσᾖε 14ᾷ, Αο. 
νὰ. 43; Ῥα55., οἳ ΟΠτὶςδής 
Ρεϊηρ ἴακεη αρ ἰο Ἠεανεη, 
Ματ. χν]. 19. 

ἀνά-ληψις (ΥΝ. Η. -λημψιβ), εως, 
ἡ, α ὀεζις ἴαβε 212, 1.6., Ἰπῖο 
Ἰεανεη, Τα. 1χ. 51.Χ 

ἀν-αλίσκω, λώσω, ἔο εο521Ε, 
αἰεΦ{ΟΥ, Ἱ τα. Ἰκ. 54: (ο. ν. 
15.2 ΤΗ. Π. ὃ (πο ΊΝ. Η.)Ἐ 

ἀνα-λογία, ας, ἡ, {Α7οβογίέσε, 
αλαζοςγ, Ίο. κῖὶ. 6. 

ἂνα-λογίζομαι, ἔο ἐλέπά 12607, 
εο7524Ε7 αἴζετέ{σεῦγ, Ἠεῦ. κΙ]. 

9ἳ 

σλΕΡΑ- ΕΝΟΖ ΝΕ ΤΕ574ΕΛΤ' 2ΧΙσΟΛ. 

ἄν-αλος, ον, τυ{/ήοιιέ ο άμνο, 
{οήφία, Ματ. κ. 5ο.Ἡ 

ἀνά-λυσις, εως, ἡ, α ουδείς 
οἱ α 5Π1Ρρ ἔτοπι Ώεχ πΙοοτῖηρς, 
«εβαγήεο, 2 Τπι. ἵν. 6.8 

ἄνα-λύω, {ο ἄεβαγί, ῬΠΙ]. 1. 23; 
ο εί, Τα. ΙΙ. 36.3 

ἄν-αμάρτητος, ον, τυή{βοιιέόζαρηε, 
Γαιζήΐεςς, Ίπ. ν]. 7 (Ν. Ἡ. 
οπι1).Χ 

ἀνα-μένω, {ο ατυα{ή, 1 ΤΗ. Ἱ. 1ο. 
ἀνα-μιμνήσκω, {ο 7εηέῶ, αα- 

207115, Τννο .905., ΟΙ «00. 
απά 1ΠΕ., 1 Οοἵ. ἵν. 17; Ρ855., 
ο ε7ΕΙΦεΖ:, {ο εαῦ/ {ο 2141, 
6επ. ΟΓ αοο., 2 0ο{. ν. 15. 

ἀνά-μνησις, εως, ἡ, /εΖΙΕΖΙ- 
ὀγαμσε, σ 7ΜεΠο7ία/, ἨεΡ. 
κ. αν - 

άνα-νεόω, ὢ, {ο 2έετυ; πι]ά., {ο 
2Ε2ετυ ο1Ε”5 δεύζ, ἴο δεγεπετυες, 
ΒΡ. ἵν. 23.3 

ἆνα-νήφω, {ο γεεσυεζ εοὔεγπενς, 
2 Τϊπι. ΠΠ. 26.3 

᾿Ανανίας, α, ὁ (τοπη ΗεΡ.), 41α- 
2405. Τητεε οἱ {ηε παπῃε ἆτε 
πιεηίΊοηεᾶ, Αο. ν. 1--, ΙΧ. 
1Ο, κκ]. 2. 

ἄν-αντι-ρρήτος, ον, 2 {οῤ]ιίαδ[6, 
20οέ ἴο ὂε εολῖγαώίοίεα, Αο. 
ΧΙΧ. 36.Χ 

ἀναντιρρήτως, αά ν., το2{ῥοἳµή εο7:- 
Ζγααζᾳίίοι, Αο. Χ. 20.3 

ἄν-άξιος, ον, {1τυογ{2γ, ἑπαα- 
εφια{ε, 1 0ο. υΙ. 2.8 

ἀναξίως, αἄν., 24τυο2{217γ, 1471- 
δεεογεή2ηςζγ, 1 691. χἰ. 27 (ηοῦ 
1η νετ. 29, ἨΝ. Η.) 

ἀνά-πανσις, εως, ἡ, 754, εξ»Φᾶ- 
1107 Γγο7ή ζαδο, 6Ε7ες/72ε21ή, 
Ἐεν. 1ν. δ; Μαϊ. χ1. 43. 

ἀνα-παύω, ᾖο ρἶωε /εσέ οἵ 2ε- 
Γγεε//τεμή, ΜαΤ. ΧΙ. 25: πι]ς., 
το {αδε ες, Ματ. νΙ. 31 (1Ν. 
ἩἨ. τεαά Ἰη Ἐεν. χῖν. 13, ἆνα- 
παήσονται, 2 Μπ. ρ858.). 

άνα-πείθω, σω, {ο ῥεγοαάζε, Ιη α 
Ῥαά 8δεηςε, φεώτέσε, 121ςίεσα, 
ο. αν]. 13.Χ 

ἄνα-πέμπω, {ο 7214, φε]ιῶ σεν, 
Τα. κκ. 11. 

ἄνα-πηδάω, εαῤ αῤ (ΥΝ. Ἡ., 
1η Ματ. κ. 5ο, οἵ Ῥεο, ἀγί- 
στημι).Χ 

ἀνά-πηρος, ον, ΄παὔπεᾶ, ᾖασήζρ' 
Ἰοέ α Ε716ε, Τα. κὶν. 13, 
21 (Ν. Ἡ. ἀνάπειρος).Χ 

ἀνα-πίπτω, {ο Τα] αστυ, ζὲε 
ασω, Μαϊ. κν. 35; Ν. Τ., {ο 
2εεέπε αἲ ἴαδ]ε, 1. χὶ. 37, 
χ]ν. ΙΟ. 

ἄνα-πληρόω, ὦ, ζο 07 12,1 Τη. 
Π, 16: {ο [111,54 ΡΙΟΡΗΕΟΥ, 
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Μαϊ. κ]. 14 {0 ΛΕΊΓΟΥΊΗ, α5 
α Ρτεοερί, (ᾳα]. νἰ. 2; {ο οὐ 
ο οι 0) α ῬΡίασε, 1 Οο{ 
χὶν. 16: {ο σµῤῥ α ἀεΙ- 
ο αι ῬΕ11. Ἡ, 3ο. 

ἄν-απο-λόγητος, ου, 4]., ἐεκ- 
επισαδέα, Ῥο. 1. 29, Π. 1.Χ 

ἄνα-πτύσσω, {ο «2ο//, α5 
νοἱαπ]ε, Τα. Ἱν. 17 (ᾳοί 
Η.).Χ 

ἀν-άπτω, {ο Αέαζε, δεί 0)  ἄγε, 
Τα. ΧἩ. 49: Αο. καν]. 2 
(αοι Ἠ). Η.); Τα. 1, δ 

ἀν-αρίθμητος, ον, {2πεγαδῇε, 
ἨεΡ. κ!. 12.Χ κ 

ἀνα-σείω, ἴο «{ὔγ αῇ, κους, 27η- 
οέραίε, “Ματ. αν. 11; 1. ο 
κΧΙ1. 5.Χ 

φεζ{ζ6, ἀεφίγόΥγ, Αο. χν. 24.Χ 
ἄνα-σπάω, {ο ογσω 11, Τα. κν. 

5; Αο. ΧΙ. 1ο.Ἠ : 
ἀνά-στασις, εως, ἤ, α 7254: αβ, 
αξ βρε α {ο Εα]ῑπρ, Τα. 1]. 

έχε φίαΐε, Το. Ἱ. 4, νΙ. 5. 
ἄνα-στατόω, ὢ, {ο 1ε5εύ({ε, ᾖ 
7 «ο717Ο{ἱ01, Ας. αν. 6, 
αχ]. 35; (41. ν. 12. ἀ 

ἄνα-σταυρόω, ὢ, {0 εγκεί/γ ᾱα- 
/εοή, ΠεΡ. νΙ. 6.3 

ἄνα-στενάζω, ἴο 47ο οἵ οἡρή Ί 
αἰεεβζγ, Ματ. ν ΠΠ. 12.Χ 

ἀνα-στρέφω, {ο {2 1ῷ, ουεγ- 
724271, ]η. Ἡ. 157 ΙΠίΤΑΠΡ., ἐ0 

εί, Ας. ν. 22: πι]. (858 
Τα. σεγεα-Σ), {ο δε οἵ {ο ᾖζωςε 
27 α Ῥ]αος ΟΙ 5ίαΐε, ζο 1056 
ἄ7πο74Ρ, {ο ῥαςς σε’ Τήγπε ΟΙ. 
ὄε εοπυεγαέ τοζ(ῥ ΡΕΙΒΟΠΕ: 
6επετα]1γ, {ο εοπαμοί ΟΕ 
δεζ 2 Όοτ. 1. 121 Ἱ Τί, 
πα τοι ἃ 

ἄνα-στροφή, ἢς, ἡ, δεβασίον, 
2127116 οὗ ᾖήε, ας]. 1. 137. 
ἘΡ. ἵν. 22. 

ἄνα-τάσσομαι, {0 ἆγγα11σε, 071 
Ἴοσε α παττα{Ίνε, Τη. 1. τ.Ἡ 

ἄνα-τέλλω, {0 «ῥ7275 114 οἱ 15ε, 
35 ἴπε 51Ἡ, α δίατ, α οἰοαά, 
Μαϊ. κ1Π. 6; Τα. κ. σ4; οἳ 
{πε Μεςδεῖαμ, Ἠεβρ. νΙ. 14; 
ΊΤ8η5., ο εα]έφε ἴο 71956, Μαϊ. 
ν. 45. ' 

άνα-τίθημι, πι]ά., {ο εί Γοήή, 
ἀεείαγε, Αο. καν. 14: αι. 
1. 2.3 

ἀνατολή, ἢς, ἦν ἔε απτυῃ, ααγ- 
αβζόης, Ίμα. 1. 751 Εεπετα]]γ, 
δε εασέ, νΏετε ἴΏε 8Π Τἱ5Ε5, 
Μαι. Ἡ. 2, 9; 5ἱΏΡ. απᾶά Ρίτα 
566 (1. ὃ Ζ49α. 



ανα] 

ἀνα-τρέπω, {ο «δυεγ οτε- 
{ήγοτυ, 2 Τῖπι. , 18: Τα. 1. 
α1τ.Ἡ 

ἀνα-τρέφω, {ο 1111796, ὀγ ης 14ῤ, 
εαεαίο, Ἱμα. ἵν. 16 (Ν. Ἡ. 
πητρ.); Αο. ν]. 20, 21, κχ]]. 3.38 

ἄνα-φαίνω, πη]ά., {ο αββεα, Τα. 
χ]χ. 11; Ρα5., {0 ὂε «ᾖοτυ! α 
{μῖπρ (αος.), Αο. χκἰ. 3 (Ν). 
Ἠ. τεαἆ αοῖ., ΙΏ 58ΕΠ5ε {ο εοΊε 
17 ο{ρᾖλέ ο) «Χ 

ἀνα-φέρω, οἴσω, {ο ὄεαγ οτ ᾖραᾶ, 
1ο ο{/ε7, 35 5αοτΊποε, ΗεΝ. νΊ]. 
27: {ο δεαγ, 45 51η, 1 Ρεῖ. Ἱ. 
24. 

ἀνα-φωνέω, ὢ, {ο εὖγ ο αἴοιια, 
Τα. Ἱ. 42.Χ 

ἀνά-χυσις, εως, ἡ, α ῥοι2ές 
ο1έ; Ἠεπος, ἐχεεν», 1 Ρεῖ. ἵν. 

4-3 
ἄνα-χωρέω, ὢ, {ο ὤεβαγή, τυῇ- 

αἆζατυ, Μαϊ. ΙΧ. 24: Ματ. 1. 7. 
ἀνά-ψυξις, εως, ἡ, α 76/7εσήές, 

Ας. Π1. 29.38 
ἆνα-ψύχω, {ο 7ε/7ε57, ἴο 2ενίσε, 

2 ΤΊπι. Ἱ. 16. 
ἀνδραποδιστής, οῦ, ὁ, α /171- 

φζζαζεγ, 1 Τῖπι. 1. 1ο.Ἠ 
᾿ Ανδρέας, ου, ὁ, 4Λάγετυ, ]π. Ἱ. 

49. 
ἀνδρίζω, ίσω, πιῖᾶ., {ο αεί ᾖέᾷε α 

27471, {ο δε ὀγασε, 1 «ο. χνΙ. 
τα. 

᾿Ανδρόνικος, ου, ὁ, 4πώγομίέσιις, 
Ῥο. αν]. 7.Χ 

ἀνδρό-φονος, ου, ὁ, 
φ/αγεζ, 1 Τίπη. Ἱ. 9.3 

ἆν-έγκλητος, ον, 710 ὀβείε {δ αε- 
οεσαέζοσα, 1211ὀ/α7παδζε, 1 Οοτ. 
1, ὃ: Οο]. 1. 22. 

ἄν-εκ-διήγητος, οὐ, /0ΐ 1ο ὅε 
5βοβε7, {πεχῤγεσσ{δζε, 2 ϱοἵ. 
ἴχ. το. (Ν. Τ.)Χ 

ἄν-εκ-λάλητος, {1/15ῥεσζαῦδζο, 1 
Ῥεῖ. 1. δ. (Ν. Τ.)Ἐ 

ἄν-έκ-λειπτος, ο», 222 α1ὔέρ, Τα. 
κῑὶ, 33.3 

ἀνεκτός, ή, ὄν, {οζεγαδζε, 1έβῥογ{- 
αὖζε; οΠΙΥ ἵη ΟΟΠΡ., Μαϊ. Χ. 
τς, ΧΙ. 22, 24. 

ἄν-ελεήμων, ον, τυ/{Άοιεέ εο7εβας- 
5207, ε711εἴ, Το. 1. 31.3 

ἀνεμίζω, {ο αρ{αίε οτ ὤγέοε τυ{{0 
τυζά; Ρρα55., ]α. 1.6. (Ν. Τ.)Ἐ 

ἄνεμος, ου, ὁ, {δε τυέρῶ, ΝΙαἴ. κ. 
7: ΑΡ., αΡρ]εᾷ {ο επιρίγ ἆος- 
{τῖπες, ἘΡ. ἵν. 14. 

ἄν-ένδεκτος, ον (ἐνδέχομαι), αά., 
{22ηῥοσσ{δίε, Ἱμα. κνΠ. 1. (Ν. 
τ.) 

ἄν-εξ-ερεύνητος (1. Ἡ. -ραύ-), 
ον, αἁ]., ε/σεαγεβαδ{ε, Το. κ]. 

ους 

σα 2ᾳ1- 

σκΕΕΡΑΓΕΝσΙΙΗ ΝΕΗ 7574 ΜΕΣΑ 2ΕΧ/ΙΟΟΝ. 

ἀνεξί-κακος, ον, ῥαίζοηέ οὗ. {η- 
1421, 2 Τϊπι. Π. 4. (Ν. Τ.Α 

ἄν-εξ-ιχνίαστος, ον, {ᾖαί εα1οί 
δε εχβἰογεα, {7εοΙῇεᾖεο{- 
676, Ἰο. κὶ. 33; Ἐρ. ΠΠ. 8. 

(8)κ 
ἄν-επ-αίσχυντος, ο», ασ 110 

εζτίοε {ο ὂε ατ/αμε, 2 Τίπι. 
1. το. 

ἄν-επί-ληπτος (ΊΝ. Ἡ. -λημπ-), 
ον, α]., πεσε εατεςσ/έ αοζλρ 
τὐγσ71Ρ, {γεβ7σαεᾖαδίε, 1 Τίπι. 
11. 2, ν. 7, νΙ. 14.3 

ἄν-έρχομαι, {0 εοπιέ οἵ ϱ0 14, 
Ἱπ. νι. 4; (1. 1. 17, 1δ.Χ 

ἄνεσις, εως, ἡ (ἀνίημι) εἶσκ- 
αἴτο, /ε/η{9ίοη, 5 τοπ 
Ῥοπάς, Ῥατάεη, εἰο., Ας. χκχῖν. 
ρα. ο Γη... 

ἀγ-ετάζω, ο εχαέ2ε {1ια{οίαζζγ, 
Άο. κχΙ. 24, 290. (5.)Χ 

ἄνευ, αν. α5 Ρτερ., νήϊΠ΄ σεη., 
τυ2{ζο1/ή, 1 Ῥεΐ. 111, 1. 

ἄν-εύθετος, ον, Ζε0/25ε72ή{ε714, Αο. 
κχν]. 12. (Ν. Τ.)Χ 

ἄν-ευρίσκω, {ο ᾖιῶ ὄγ φεαγεζ ές 
07, Τα. Π. 16; Αο. χχῖ. 4.Χ 

ἀν-έχω, πι]ά., {ο ὄεαγ τοζ{ή, Γογ- 
δεαγ, σοε ῥαζίετες τυ({ή, ε7ι- 
αλγε, Μαϊ. χνΙ. 17; Τα. Ικ. 
41; Ρ6εη. οἱ Ρετς. οἵ {λίηρ. 

ἀνεψιός, οὔ, ὁ, ἆ εσιςσή1, 0ο]. 1ν. 
1ο.Ἐ 

ἄνηθον, ου, τό, α{9ε, ), Μαἴ. 
αχ]. 23.3 

ἀνήκει, Ίπιρεῖς., 4 ἐν Πέ οτ 
Ά7ο0βεΣ; Ῥατί., τὸ ἀνῆκον, τὰ 
ἀνήκοντα, δε δεεσέης, Τ Π]- 
Ίεπι. 8. 

ἀν-ήμερος, ον, αά]., οέ {απε, 
΄εγεο, 2 Τϊπι. 11. 3.Χ 

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, (1) α 1.71, ἵπ 
5εχ απἆ αρε (11. σή2), Αο. 
νΗΠ. 12/1 Ἠεπος, (2) α Ἴ1οδαῶ, 
Ῥο. ν. 2, 3; (3) α ῥεγεοί; 
Ρεπετα]]γ, Ἱμ. νη. 41; Ρατ. 
νοο., ἄνδρες, 91161; οξίεη 1π 
αρροδ!ήοη νι αἀ]εοίιῖνες 
απᾶ ΠΟΠΠ5, 5 ἀνὴρ ἁμαρτω- 
λός, ἀνῆρ προφήτης, Τμ. ν. 8, 
κχὶν. 1Ο. 

ἀνθ-ίστημι, {ο οΆβοσε, τυζή όσα, 
2εςήσή, ντὮ ἀαῖ., Ἐο. ΙΧ. 19, 
Μαϊ. ν. 3ο. 

ἀνθ-ομολογέομαι, οὔμαι, {ο εο]ι- 
Γεσς, σἶοε {ραᾖς {ο, ἆατ., Τα. 
Π. 38.3 

ἄνθος, ους, τό, α Ίστυεγ, ]α. Ἱ. 
1Ο, ΤΙ; 1 Ρεί. 1. 24. 

ἀνθρακιά, ἂς, ἡ, α Ζεαφ οὗ διΗ77:- 
276 εσαζ»5, ]π. κν 1]. 18, κκ]. 9.Χ 

ἄνθραξ, ακος, ὁ, ἆ εὐα/, Ἐο. ΧΙ]. 
20.Χ 

3 

[ανο 

ἀνθρωπ-άρεσκος, ον, «εοζγοιις οί 
Αήεασέηρ' 1671, ὮΡ. νΙ. 6; (οἱ. 
11. 22. (85.)Ν 

ἀνθρώπινος, ἴνη, ινον, 1171471, 
Φε[ολρέερ' {ο πα, ]α. Η1. 7 
1 Οο{. κ. 13. 

ἄνθρωπο-κτόνος, ου, ὁ, ἡ, α Ζογι- 
{οᾳ6, α 1πά79ίαγεΣ, ]τ. νΙ. 
441 1 η. ΠΠ]. 15.Χ 

ἄνθρωπος, ου, ὁ, ἆ 717, 06 οί 
{δε μα γαεε (Τα1. ᾖογιο). 
11Κε ἀνήρ, Ἰοϊηπεα 1η αβροςί- 
Ποη υπ 5αΏδίαπίῖνες, α5 
Μαϊ. κνΠ]. 23, κχ!. 33. 

ἄνθ-υπατείω, 10 δε ᾖ/οεοσιή, 
Λο. χν]. 12 (ποί Ν. Η.).Χ 

ἀνθ-ύπατος, ου, ὁ, α ᾖ7οεο191ε0, 
Ας. χΙ. 7, 8, 12. 

ἄν-ίημι, {ο 11ηῇο05ε, {εί ρο0, Αο. 
κν]. 26, καν]. 4Ο; {0 ϱ7σε 1, 
Ἡρ. νι. 9: 10 ζσασε, ιερίεεί, 
ἩἨεΡ. κ. 5.Ἡ 

ἀν-ίλεως, ων, τυ1{2ο1{ 73Ε7ΕΥ, ]α. 
Π, 13 (ΥΝ. Ἡ. τεβὰ ἀνέλεος). 
(ν. Τε 

ἄ-νιπτος, ον, αΙ., 1τυσσ/εῶ, 
Μαί. χν. 20; Ματ. νἩ. 2, 6 
(Έεο.) 

ἄν-ίστημι, {0 /ζΐ56 14ῥ οπε Ἰγίπρ 
ΟΙ ἀεαά, Ας. ΙΧ. 41: Ἱ]π. νΙ. 
30, 49; Ἰπίαης. (Ίπ 2 α., ΡΕ. 
απά πη]ά.), {ο γὅ5ε ἔτοπη α τέ- 
εαπῬεηί Ῥοδίιτε, Ματ. 1. 35; 
ζο γή5ε αρα ἔτοπι ἴπε ἀεαά, 
Τμ. ΧνΙ. 31: 8οΤ. ρατί., οξίεπ 
οοπιβῖπεά πη(Ὦ οίπει νεΓΏ», 
5 “της (ἀναστάς) Ἱε 
ψεηῖτ.” 

"Άννα, ας, ἡ, 4πα, Ἱ μα. Ἡ. 36. 
"Άννας, α, ὁ, 4ας5, Ἱμα. ΠΠ. 

2: ]η. καν]. 13, 24; Αο. Ἱν. 
κε 

ἄ-νόητος, ο», Γοοζέςᾖ, ἔζοιιρῥέζεσε, 
Ῥο. 1. 14: 1 Ταπη. νΙ. 9. 

ἄνοια, ας, ἡ, Γοζ2γ, /πσάπεςς, Το. 
νΙ. τα; 2 ΤΠ: ΠΠ. 9-3 : 

ἀνοίγω, ἕω, {ο οβε7, Αο. ν. 1ο, 
κΙῑ. 1Ο, 14: ΙΠΊΤΑΗΡ. Ιη 2 Ρετί., 
ἀνέῳγα, ἴο ὂε οβε”, 2 (οἵ. νΙ. 
11; 1 6ο, αν]. 9. 

ἄν-οικο-δομέω, ὢ, {σ ὅτα]ά 14 
αρα{η, Αο. χν. 16.Χ 

ἄνοιξις, εως, ἡ, οβε{ύε (1]ιε αοἲ 
οϐ), Β). νι. 19.3 

ἄ-νομία, ας, ἡ, ζατυζεοσ]2ές., {2117- 
4, Μαϊ. κχι. 25: ΤΙ. 1. 
14: αἱ ἀνομίαι, {77σ2ήΐ565, εσ2ζ 
αεεας, Ἐο. ἵν. 7. ὁ5Ύή.: 5εε 
ἀγνόημα. 

ἄ-νομος, ον, (1) τυζέβοιιέ ζατυ, ποῦ 
5αβ]εοί {ο ἴπε Ίαπ, αδεά οἳ 
(εη]ες, 1 6ο. 1χ. 21: (2) 
ζατυύέος; 85 5αΏβί., α 72α1ε- 



ανο] 

(Γαείογ; ὁ ἄνομος, {λε ζατυῤεος 
ση6, 2 ΤΗ. 1. 8. 

ἀνόμως, αἄν., τυ1{ᾖο]ιέ ἴστυ, Ἐο. 
Π, 12. 

ἀν-ορθόω, ὢ, {ο ΄αζε τβγ{ρᾖέ 
ΟΙ ο/α{ρᾖέ αρα{2. {ο 7εὔιιῶ, 
΄3ᾳ44ε «φίγσ5, Ἱμ. χα, 13; 
Άο. χν. 16; Ἠεῦ. κ. τ2.Χ 

ἀν-όσιος, ον, 14/60, 1 Τῖπι. 1. 9; 
2 ΤΙπι. 11. 2. 

ἀνοχή, ἢς, ἡ, Γοδεαγαισε, {ο[ε}- 
αἴέστι, Κο. 11. 4, Η1. 25. 11. 
ὑπομονή 15 ῬΡαΐεποε Ιπάετ 
ἐπία]ς, τεξεττῖηπρ ἵο ἐλέηρε 
µακροθυµία, Ραΐϊεποε απάεΓ 
Ῥτονοσαίίοη, τεξεττίηρ {ο ῥε;- 
σος; ἀνοχή 15 α ΕοτΏεαχαποῬ 
ΖΕ71ᾷοα7γ 1π 15 παίιτε. 

ἀντ-αγωνίζομαι, {ο 7εο{ςέ, ο{γζυε 
αραἀγ»ή, ΗεΡ. χι. 4.Χ 

ἀντ-άλλαγμα, ατος,τὀ, ζ ἐσιεζο- 
αεί, 27έ6ε, Μαϊ. αν]. 26: 
Ματ. υ1. 37.3 

ἄντ-ανα-πληρόω, ὢ, {ο Π17 11 2 
72271, 001. 1. 243 

ἄντ-απο-δίδωμι, {ο 7έεζΊβεηςε, 
Ζεφτέε, Τα. κὶν. 14; Ἐο. ΧΙ. 
το. 

ἄντ-από-δομα, ατος, τό, α 7έ- 
εσὔαΦεΊΊσε, 7 εστία, Ἱμα. χὶν. 
12: Ἐο. χΙ. ο. (5.)3 

ἄντ-από-δοσις, εως, ἡ, α 7ετυαᾶ, 
Ζεεσ-αβε΄σε, (οἱ. ΠΠ. 24.Χ 

ἄντ-απο-κρίνομαι, {ο εβζν ᾱ- 
Φαέμοέ, εο{γααΣεύ, 1.11. χὶν. 6: 
Ῥο. 1Σ. 209.Χ 

ἀντ-εῖπον (α5εά α5δ 2 α40Οχ. ΟΕ 
ἀντιλέγω, 5εε φημί), {ο εὐ- 
Ζγααχαῖ, {ο ρα{ησαγ, Τμ. αχῖ. 
15; Αο. ἵν. 14.3 

ἀντ-έχω, πι]ᾶ., {ο ᾖοζῶ Γαή, {ο 
αῶλεγε {ο (σεπ.), Μαϊ. νΙ. 24: 
Τα. κνι. 14: 1 ΤΗ. ν. 14; 
Τις. 1. ο. 

ἀντί, Ρτερ., 6επ., 229ήεας οὗ, Γογ. 
Φ6ε «(τ. 68 201, Ι47α, ἸΝΙ. 
δδ 47α, 52, 4, 3), Ῥὰ. 321. 

ἀντι-βάλλω, {σ {γοτυ {21 ἔ1ε21, ε- 
εᾖαρε τυογζὄς, Τα. χχὶν. 17.Χ 

ἀντι-δια-τίθημι, πι]ά., {ο εί ο2ε)ς 
φεζζ αραζγοί, οΆβονε, 2 Τϊπι. 
1. 25. 

ἀντί-δικος, ου, ὁ (οτῖᾳ. αά].), αἲ 
οββοπεἸέ αὲ ᾖᾳτυ, Μαί. ν. 257 
Ἱα. κ. 5δ, χνΙ]. 3: αἲ σα- 
σεγ9αΖ}γ, 1 εῖ. ν. 8.3 

ἄντι-θεσις, εως, ἡ, οβῥοσ{{έο2ε, 1 
Τϊπι. νΙ. 20.Χ 

ἀντι-καθ-ίστημι, {ο /εσήή, ἨἩεὺ. 
ΧΙ]. 4.Χ 

ἀντι-καλέω, {ο εα[/ οι {σέ {2 
«423, Ἱωα. χὶν. 12.Χ 

ἀντί-κειμαι, {2 οΆβοτε, /εσέὲ 

σκΕ ΕΚ ΕΛΙΟΙ75Η ΛΕΕΙ ΤΕ 5Τ4ΛΕΝΤ ΤΕΧΙΟΟΝ. 

(άαί.), Ία. χηΙ, 17, κχῖ. τς; 
ὁ ἀντικείμενος, αη αὤνεγσαγγ, 
1 Οοχ. χνι.ο; ΕΠΙ]. 1. 28. 

ἀντικρύ (1. Ἡ. ἄντικρυς), αἄν., 
συεγ αρα{λοή, Αο. ΧΧ. 15.Χ 

ἀντι-λαμβάνω, τη]ά., {ο {αᾷε ᾖο]ά 
οᾗ, Λεζῤ, «Άαγε 5 (6επ.), Τα. 
Ἱ, 54: Αο. κχ. 35: 1 Τῖπι. 
νΙ. 2. 

ἀντι-λέγω, {0 1βεαᾷ αρα{ηοή, εὔ71- 
ἔγααξοί (ἀαί.), Αο. ακΙΠ. 45 
ο οΆβονε, ἄεγ, ]π. ΧΙκ. 12. 

ἀντί-ληψις (ΥΓ. Η. -λημψ-), εως, 
Αεζβ, /112115{/α{{σ1:, 1 09. 1. 
28.Χ 

ἀντι-λογία, α», ἡ, εο/γαζ{οίήογ:, 
εο22ε72{{07, 7εὐε[ζέορ, Ἡ εΝ. νΙ. 
16, ν]]. 7, κα. 3: ]α. 11 

ἀντι-λοιδορέω, το γευ{ζε ο 76- 
Άγοαεᾖῦ αραἀ:, 1 Ρε. 1. 23.8 

ἀντί-λντρον, ου, τό, α 7α115621- 
27456, 1 Τϊπι. Π. τθκ 

ἀντι-μετρέω, ὢ, {ο 1έεάςΙΗ7ε 12 
2είω, Μαϊ. ν1. 2 (ποί ΊΝ. 
Ἠ.); Τα. νΙ. 38. (Ν. Τ.) 

ἀντι-μισθία, αἲ, ἡ, 7εεσύαβεΊσε, 
Ῥο.1. 27; 2 0οτ. νΙ. 13. (Ν. 
Τ.Χ 

᾿Αντιόχεια, ας, ἡ, 4οεᾖ. Τνγο 
Ῥ]αοες οἱ {Ἡε ηαπηε αΤε πιεΙ- 
Ώοπες, Αο. χΙ. 26, Χ]Π1. 14. 

᾽Αντιοχεύς, έως, ὁ, α οήέσειι ο. 
«4Λήσεᾖ, Αο. νΙ. 5.Χ 

ἄντι-παρ- έρχομαι, Το ᾷασς ὄγ οῇ- 
Λοφάζε το, .- Χ. 31, 32.Χ 

᾿Αντίπας, α, ὁ, «4πίΐῥας, Ἐεν. 
Π. 13. 

᾿Αντιπατρίς, ίδος, ἡ, 4211βαίγές, 
ο, αχ]. 31.Χ 

ἀντι-πέραν (Ί. Ἡ. ἀντίπερα), 
αἄν., ο {ᾖε σῤῥοςέέσ οίαε ΟΙ 
9ᾖσγε, Τα. νΙΠ. 26. 

ἀντι-πίπτω, {ο Γαὐζ αρα (σέ, 7ε- 
φῇρέ, Αο. νΗ. 51. Χ 

ἀντι-στρατεύομαι, ἀερ., {ο ΄7αᾷε 
ζυα7΄ αρα{γοί, Κο. νΗΙ. 23.38 

ἄντι-τάσσω, πι]ᾶ., {ο οεί οπε]ς 
φ6ζζ αραέσισή, έ5έ9έ (ἀαῖ.), Ἐο. 
χι, 2; ἸἼα. ἵν. 6, ν. 6: 1 Ρεῖ. 
ν. 5; Δο, αν]. 6.3 

ἀντί-τυπος, ο», ζέᾷε {η ῥαίίεγ, 
Ἠεῦ. ΙΧ. 24; τὸ ἀντίτυπον, 
εοΣ7εββομαί {4 Τοπ, α5 
γνακ ἴο ἴ]ε 5εα], αή14γβε, 1 
Ῥεί. ΠΠ. 21.Χ 

᾿Αντι-χρίστος, ου, ὁ, ὀββονεγ 
οὗ 6194, ΙΙ 1 Ἱπ. 
Ἡ, τ8, 25, ἄν. αν ο ο. 1: 
(Ν. Τ.Α 

ἀντλέω, ὢ, {ο ὤγατυ ΤΟΠ α νες- 
5ε], ]π. 11. 8, 9, ἵν. 7, 15.Χ 

ἄντλημα, ατος, τό, α ὀλιοβεύ, ]η. 
Τν. 11.Χ 

το 

[απα 

ἄντ-οφθαλμέω, ὢ, {ο ζοοᾷ 13 ἴΐιε 
Γαεε; 5ο {ο 2ηεεί {με τυζιᾷ, 
Δο. καν. 15.Χ 

ἄν-υδρος, ον, τυ{{ᾖο1ιέ τυα{εγ, αγ, 
Μαϊ. κἩὶ. 43: Τα. ΚΙ. 24. 

ἄν-υπό-κριτος, ον, αά]., συ οι 
γῤοεγ{5}, 121 ε{σπεά, Το. κ]. 
9; 2 Οοτ. νΙ. 6. (ΔΡ.) 

ἀν-υπό-τακτος, ον, 2206 1εὔ]εοί {ο 
2147ε, οἳ ἴπϊηρς, Ηεῦ. 1. 8; 
142177147γ, οἳ Ῥεισοης, 1 Τ1πι. 1. - 
9: ΤΙ. 1. 6, 1Ο.Χ 

ἄνω, αν. (ἀνά), 11, αὔοσε, 14- 
τυαγῶς; τὰ ἄνω, ᾖεασοεῃ ΟΥ 
ἠεαυειζγ {λέηρο, α5 ]π. ν111.23. 

ἀνώγεον, ου, τό, σα’; 1έβῥεγ εᾖα]η- 
6εγ. Όεε ἀνάγαιον.Χ | 

ἄνωθεν, α.ν. (ἄνω), (1) οἳ Ρ]αοε, 
77ο: αὔονε, α5 η. ΠΠ. 31, ΧΙΧ. 
11; νή(]Ώ Ῥτερρ. ἀπό, ἐκ, {707 
Τε {οῇᾷ, α5 Ματ. χν. 35; Ἱπ. 
χΙΧ. 23; (2) οἱ εἶπῃε, Γ7ο7η ἔλε 
-Ἀγοί, οπ1γ Τα. Ἱ. 3; Ας. κχνΙ. 
5. Τη ΠΠ. Π1. 4, 7, αραζη (5εε 
(|. ἵν. 9): ος, ρετμαρς Ίετε 
85ο, {7024 αὔστοο. 

ἀνωτερικός, ή, ὀν, 140βεΣ, ἠέρσλεγ, 
Ας, χἰχ. Τ.Χ 

ἀνώτερος, α, ον (6οπηΡαΓ. οἱ ἄγω; 
ΟΠΙΥ πει{. α5 αἀν.), ΖέρΛεγ, {ο 
α Λέρλεγ ῥίαςε, Ἱω. Χὶν. 1Ο; 
αὔονε, δεζογε, ἨΠεΡ. κ. δ.Χ 

᾽άν-ωφελής, ές, 14127οβίαδζε, ΤΙ8. | 
11. 9; Ηεῦ. νΠ. τδ.Χ 

ἀξίνη, ης, ἡ απ απε, Μαί. ΠΠ. 
1ο; Τμ. Π1. 9. 

ἄξιος, ία, (ον, α.]., συο2{Άγ, «ε- 
οεγοέᾳ οἵ, σαι έζσδ]ρ {ο (ξεη.), - 
ἨεΡ. κἰ. 3δ; Τμ. χἴὶ. 4δ: Αο. 
Χχν]. 20. 

ἀξιόω, ὢ, {ο ἄεε τυο2{ῇγ (8οο. 
απά ρεπ., οἱ 1ΠΜ.), Τα. ν. 7; 
2 ΤΗ. 1. 11; ἐή1ῤ Πή, Αο. χν. 
3δ, κχν]]. 22. 

ἀξίως, αν., τυο2{210ψ, οτεζαδύν 
(π1{Ἡ σεη.), Κο. χνῖ. 2; ΡΗΙ], - 
πο η: Ἀ 

ἀ-όρατος, ον. {0ή91δῇε, 111962, 
Οο1. 1. 16; τ Τΐπι. 1. 17. -- 

ἁπ-αγγέλλω, ἐσ 7εβογί, εἶαίε, 
2244ε ὦοτυ, ἀεείαγε, Λοι Ἱν. 
23; 1 ΤΗ. 1. 9. 

ἁπ-άγχω, πη]ά., {ο ᾖαπς οΟἵ 
φέγα2αρ{ε ο16’5 φεζή, Μαϊ. κκνΙ. 

3 

ἁπ-άγω, {ο ζεσα, εαγ}, οἵ έαλε 
ατυαχγ, Ἱωμ. ΧΙΙ. 15; {ο ᾖεαα 
ατυαγἵο εχεοι{]οη, Μαϊ. χχν]. 
57; Ματ. χὶν. 44, 53; {0 εαα 
οἱ {εηα, 5 α ἨΨΑΥ, Μαϊ. να. 
13, 14. « 

ἆ-παίδευτος, ον, α]., {17113151471408 
ε, ἑρηπογαή, 2 Τϊπι. 1. 23.38 



απαί 

ἁπ-αίρω, {ο έαᾷε ατυαγ; ἵπ Ν.Τ. 
οηΙγ 1 α. ρᾷδ»., Μαέ. ΙΧ. τς; 
Ματ. 11. 29/1 Τμ. ν. 35.Χ΄ 

ἁπ-αιτέω, {ο αἲά ὀσεβ, εσιά7ε, 
2εεζαίηε, Τ.α. ΥΙ. 30, ΧΙΙ. 20.8 

ἁπ-αλγέω, {ο ὄε ᾖανί Γεεζες, 
Ἡρ. 1ν. τοῦ 

ἁπ-αλλάσσω, Ῥαδ5., ἐ ὂε γε- 
Ίπουεαά ο, ἴο ἀεβαγί, Αο. 
ΧΙΧ. 12; ῬΡα885., {0 ὄε φεί Γγεε 
(18 ἀπό), Ίωα. κ. 5δ; {ο 
«είένεγ, ΗεΕ. 11. 15.8 

ᾱπ-αλλοτριόω, {ο ε{γα7ςο, αὐζεῖι- 
αίξ (σεη.), Ερ. Π. 12, ἵν. 18; 
Οοἱ. 1. 21 .Χ 

ἁπαλός, ή, ὀν, Μ21Ε7, 45 α 5Ἱιοοῦ 
οἳ α Ίπεε, Μαϊ. κχῖν. 342; 
Ματ. χΙΙ. 2δ.Χ 

ἁπ-αντάω, ὢ, {2 εεζ, {ο ϱ/1ηοσ1έ21- 
Ζε7 (άαἲ.), Μαπ. χὶν. 11. 

ἁπ-άντησις, εως, ἡ, α 12{ζ7ᾳ 
ᾱὖ επεοιίεγίρ; εἰ ἀπάν- 
τησιν (σε. οἵ ἆαῖ.), {ο 21εεί 
8ΏΥ 9Π8, Αο. κχν]Ι. 15. 

ἅπαξ, αάν., οἱ Έπιε, οπεε, 1 ΤΗ. 
Π. 1δ: οἨεξ Γογ αὖῇ, Πεὺ. νΙ. 
4, Χ. 2. 

ἆ-παρά-βατος, ον, {σίοζαδζ6, 
11εΛαλρεαδίε, Ἠεῦ. νΠ. 24.3 

ᾱ-παρα-σκεύαστος, ου, αά]., 2421- 
ᾖΆεβαγεά, 2 0οἵ. Ικ. 4. 

ἅπ-αρνέομαι, οὔμαι, {ο ΕΥ, αξς- 
οτυ”, Ματ. καν]. 34, 35; ἴο0 
αἡγεραγα, Νίατ. ν ΙΙ. 34- 

ἁπ-άρτι, αἄν., οἳ ἔἴππε (5εε ἄρτι), 
ΛεπεεΓογ{7, Ἐεν. χὶν. 13. (Ν. 
Ἡ. τεαά ἀπ᾿ ἄρτι.) 

ἁπ-αρτισμός, οὗ, ὁ, εο/εῤ{είζσ7ε, 
Ἱπ. χὶν. 28.Χ 

ἁπ-αρχή, ἢς, ἡ, {δε Πγοβγή, 
οοπβεστα{εά {ο (ἄοά (6εε ). 
Η., 2 ΤΗ. Π. 13). 

ἄ-πας, ασα, αν (1κε πᾶς, τ. 
δ 37), αὐζ, αὖ] ἰ{οφείβενχ, ἐδε 
τυᾖοίς. : 

ἁπασπάζομαι, 5εε ἀσπάζομαι. 
(Ν. Τ.Α 

ἁπατάω, ὢ, ήσω, ἔο ἄεεείνε, ζεαᾶ 
{2ΐο ΕΥΎΟΥ, Ἰ]α. 1.26: Ἐρ. ν. 
6: τ Ταπι. Π. 14 (Ν. Ἡ. 
ἐξαπ-). (ΤΠε δίτοπρετ ἔοτπη 
ἐξαπατάω 15 ποτε τε.) 

ἁπάτη, ης, ἡ, αεσεῖῖ, ἄεεεῖύγαιζ- 
ές, Οοἱ. Ἡ. 5; ἩἨερ. ΠΠ. 
11. 

ἆ-πάτωρ, ορος, ὁ, ἡ(πατήρ), τοήῇ- 
οτεέ Γα{ᾖεγ, 1.ε., 1π Τε ϱεπεα]- 
ορ1ε5, ΗεΡ. νά. 3.3 

ἁπ-αύγασμα, ατος, τὸ, 7Εεείεᾷ 
ὄγέρλίπεςς, ΗεΡ. 1. 3. 

ἀπ-εῖδον (1. Ἡ. ἀφεῖδον), 2 491. 
οἱ ἀφοράω, ΨΠΙΟἩ 5εθ. 

ἄ-πείθεια, ας, ἡ, τυζζζή51/ εεδεζέςή, 

2 
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οὐφίζπαςγ, αἰφοδεαίειες, ΠεὈ. 
Ίν. 6, 11. 

ἀ-πειθέω ὢ, {ο 76/19 δεύίεζ, δε 
αἰφοδεα{εηή, ]π. 11. 36: Ἐο. 
Π. δ. 

ἄ-πειθής, ές, 1ζε[έρυίτρ, αν- 
οὐεώίείηή, Ἱωα. 1. 17; 2 ΤΙπι. 
11. 2. 

ἀπειλέω, ὢ, ήσω, ἴο {ηγεαίε, 
᾿Γογύζαά ὐγ {ηγεαίεη{ης, Λο. Ἱν. 
177 1 Ρεῖ. Π. 23.38 

ἀπειλή, ἢς, ἡ, α {ᾖγεαίετιίο, 
ζῶγεαί, Λο. Ἱν. 17 (Ν. Ἡ. 
οπηΙ{), 29, Ίκ. 1; Ἡρ. νΙ. ο.Χ 

ἅπ-ειμι (εἰμί, {ο 8), {ο ὄε αὐφεπί, 
85 1 Οο{. ν. 4. 

ἄπ-ειμι (εἷμι, {ο ϱο), {ο ο στυαγ, 
ἴο αεβαγί, Αοι κν]1. το.Ἑ 

ἆπ-εῖπον (5εε εἶπον), πῖᾷ., {ο 
7672017166, αζποτυη, 2 (οἵ. ἵν. 
ον 

ἀ-πείραστος, ου, αΠ., {εαβσδζε 
οὗ δείς {εηῤίκά, ]α. 1. 13.3 

ἄ-πειρος; ου, α.., {2εχβεγ{εερῶ, 
1ο 2ζζγι π (σεη.), ΗεΡ. ν. 
πας 

ἁπ-εκ-δέχομαι, {ο τυσίέ Γο7, εχ- 
Ζεοί εαγπεφίζγ οἱ βαζει, 
Ῥο. νΠΠ. 1ο, 23, 25; ΗεΡ. 1Χ. 
2δ. (Ν. Τ.) 

ἀπ-εκ-δύομαι, {0 ο{γέρ, αζσεςί, 
7ειο/16ε, (Οἱ. 1. 15, 11. 9. 

ἀπέκδυσις, εως, ἡ, α ῥτή171 ΟΙ 
ο{γἐβῥέτορ ο, 7ΕιοΙ/162ή18. (οἱ. 
Π. τι. (Ν. Τ.Χ 

ἁπ-ελαύνω, {ο αγζοε ατυαγ, Αο. 
χν]ι. 16.Χ 

ἁπ-ελεγμός, οὗ, ὁ (ἐλέγχω), 7ε- 
Ααζα{ζση, εε/151476, ο1ογεβιής, 
Ας. χὶκ. 27. (Ν. Τ.)Χ 

ἁπ-ελεύθερος, ου, ὁ, ἡ, α Γγεζα- 
72071, 1 Οοτ. γη]. 22.Χ 

᾿Απελλῆς, οῦ, ὁ, Αβεῖῖε», Ἐο. 
- πνι. Το 
ἅπ-ελπίζω, σω, ἴο ἄεεβαίγ, Τα. 

νι. 35; Ἠ. Ν. «πενετ ἀεδραῖτ- 
Ἰηρ” (5εε Ἱν. Υ. πῃΥρ.).Χ 

ἁπ-έναντι, αν. (σεη.), σε ᾱ- 
Φαζηοέ, 272 {ε Άήεσείεε οὗ, 51 
οῤῥοσ2{207 {ο. 

ᾱ-πέραντος, ον (περαίνω), 122ή67- 
224αὐήε, ιτ Τιπι. 1. 4.Χ 

ᾱ-περισπάστως, αν. (περι- 
σπάω), τυζίροιέ αἰφίγαςίδο, 
1 Οογ. νΠΠ. 35. 

ἄ-περί-τμητος, ον, 147264ζ174- 
οὐφεῶ; Πρ., Αο. νἩ. 51. (5.)Χ 

ἁπ-έρχομαι, {0 ο ΟΙ εο/πε {7071 
οΠε Ρ]αοε {ο αποίΏει, 70 δο 
στυαγ, αεβαγί; {0 ϱρο αβαζέ; 
7ο Ρο ὄσεα, ἴο γεΙΙ”; ἴο 5ο 
΄Γοί0, α5 α ΤΗΤΠΟΙ. 

ἁπ-έχω, ο ᾖασε 5 1111, Μαϊ. 
11 

[απο 

ν]. 2; {ο ὖε Γαγ (αῦ5., οἵ ἀπό), 
Τμ. νΗ. 6: Ιπετς., ἀπέχει, 
{6 ὁς εποιρή, Ματ. κὶν. 41; 
πη]ᾶ., {ο αὐπίαῦι 7ο: (Ρεη., 
ο ἀπό), ι ΤΗ. Ἱν. 3. 

ἀπιστέω, ὢ, {ο ὤλοδείίευε (ἀα1.), 
Ματ. κνΙ. 11; {0 ὂε 111 α110- 
-Γζ, Χο. 11. 3. 

ἀπιστία, ας, ἡ, οὔ1ὔε[ίοί, αὸ- 
Ζχχοί, α οίαΐε οἵ Ἠδεῦζεῇ, 1 
Τϊπι. 1. 13: ἨΠεΡ. 11. 12; 19: 
12 α{{ρ Γαμος, Ἐο. 1. 3. 

ἄ-πιστος, ον, 10 δε[ζευέιρ, {11- 
εγεαἸζοῖ,ς, ]η. κκ. 27; Ὠειμσε, 
αι 11δεύίσυεγ οι 2αε/, 2 
Οοι. ἵν. 4: αὔ{, Τα. 
χ]]. 46: Ἐεν. ακχΙ. ὃ; Ῥα5., 
Ζεγεαἐδῆε, οΠΙΥ Αο. καν. 8. 

ἁπλόος, οὓς, ἢ, οὔν, οὔᾳῇῖε, 
φοτα, Μαϊ. νΙ. 22: Τι. κ. 

84.38 
ἁπλότης, Τητος, ἡ, ο27ῤήεσή, 

φ2πεεγ{ήν, Δ1ι1ΐγ, 2 691. 1. 127 
Οοἱ. 11. 22. 

ἁπλῶς, αἆν., «{71βζγ, ο1εβγεζΥ, 
Ία. 1. 5 

ἀπό, Ρτερ. Ρεη., 7074. 3εε Οτ. 
6292, ΥΝΙ. δ 47 ὀ, Ῥα. 421 5ᾳ.; 
απά ΟΥ {ηε ἔοτοε ο ἴ1ε Ῥτερ. 
1η ϱοπΙροκΙ{Ίοη, (τ. δ 1474, 

πα. 8 52, 4, Ῥα. 344. 
ἄπο-βαίνω (ἴος βαίνω, 5εε «τ. 

δ9ᾖΆ,1.,6ῶ; Επἲ., -βήσομαι), {ο 
6ο Οἵ εο7Ίε οέ οὗ, 5 ἴτοπῃ ἃ 
5Η1Ρ, Τα. ν. 2; ]π. κχ]. 9: {ο 
71/2 οἱ, ε1414, Τα. αχὶ. 137 
ῬλΙ]. 1. το.Ἡ 

ἀπο-βάλλω, ἔο {ργοτυ ατυαγ, Ματ. ' 
Χ. 6ο; Πε. κ. 35.Χ 

ἀπο-βλέπω, {ο ἴσοᾷ ατυαν Γγοση 
α]] Ῥερδιάεςδ; Ἱεπσε, {0 {σολ 
εαγηεςίζγ αξ (εἶ), Ἠεῦ. κἰ. 
26.3 

ἀπό-βλητος, ον, νετρα] αἁ]., ἐρ 
ὄε ἐῶγοτυπ ατυαγ, 76/εείεά, τ 
Τπη. 1ν. 4.Χ 

ἀπο-βολή, ἢς, ἡ, α εαέζρ ατυαγ, 
7εΤεςΓ{ο1ε, ᾖο55, Αο. καν. 22: 
Ἐο. χ!. τ5.Ἡ 

ἀπο-γίνοµαι, {ο ὤἴε, 1 Ῥεῖ. Ἱ. 
24.Χ 

ἀπο-γραφή, ἢς, ἡ, αἆ 7έεογᾶ, 
7ερήσίε, ε7ο(72εέ, Ἱ μα. ἩΠ. 2 
Άο. ν. 37.3 

ἀπο-γράφω, {ο εοζ, ὔπεγέδε 221 
α 7ερήφίσγ, Ἱωα. Π. τ, 3, 5; 
ἨεΡ. κι. 23.3 

ἀπο-δείκνυμι, {ο «Άοτυ ὄγ Αγοοῇ, 
«εγπο]ιφέγαίε, φεέ Γογίζ, Λο. Ἡ. 
22, χχν. 7» Ἱ 0ο. ἵν.ο; 2 
ΤΗ. 1. 4ος 

ἀπό-δειξις, εως, ἡ, αερογμσίγα 
1707, ῥ7σοᾷ, 1 Οοἵ. Π. 4.Ἡ 



απο] 

ἀπο-δεκατόω, ὢ, (1) {ο βαν {1ε 
{214 ος {11ῇε, Μαϊ. κκ]. 23; 
(2) {ο ζευν {λε ο, αοο., 
Ἠεῦ. νΗ. 5. (5.) 

ἀπό-δεκτος, ον, γεια] αά]., αε- 
εεβίαδἔε, 1 Τ1πι. Ἡ. 3, ν. 4. 

ἀπο-δέχομαι, {σ /εεεέσε το 
ήεαρεγε, {ο τυεἰεοίπε, Άο. 
χν]Π. 27, καν]. 39. 

ἄπο-δημέω, ὢ, {ο ϱο Γο7ι οπές 
στυ/” βεοβίε, {ο 60 {ΐο αλοί/ε 
εσ1{γ; οΠΙΥ 1π {πε ΡραταΡβ]ες 
οἳ ους Τιοτά, α5 Μαϊ. κχὶ. 33; - 
Τα. κν. 11. 

ἀπό-δημος, ον, 601έ αὔγοαα, 5ο- 
οτε ές ἐπ αηοίβεγ εσ1ί/}Υ 
(Ε. Υ.), Ματ. κΕΙ. 3438 

ἀπο-δίδωμι, {0 ρἵοε Πο οπε᾿ς 
φεῤᾷ, {ο αεζίωεγ, Μαϊ. αχνΙ. 
σδ; 1η πι]ά., {0 φεζῇ, Αο.ν. δ; 
7ο ῥαγ οἵ, αἔνεβαγρε πηαί 15 
ἆπε, Μαϊ. ν. 26; Τμ. κν]. 2; 
ἴο 7εδί07ε, Ἱωα. Ἱν. 20; ἴο 7ε- 
φ12ΐ6, 7ἐεσβεΊΦε, Ἐο. Ἡ. 6; 
Ἐεγν. χνΗ]. 6. 

ἄπο-δι-ορίζω, {ο πεβαγαέε οῇ), {.ε., 
Ἰπίο Ρατί]ε5, ]α. το.Ἡ 

ἄπο-δοκιμάζω, {ο 7ε]εοί, α5 ἀς- 
αρρτονεά οἵ ποτίῃ]εςς, Μα. 
νι. 31; Ηεὺ. κ. 17. 

ἀπο-δοχή, ἢς, ἡ, αεεεβίαηεε, αβ- 
ᾖγοδαίζσ, 1 Τάπι. 1. 15, Ίν. 

ας 

ἀπό-θεσις, εως, ἡ, α Ας 
ατυαγ, 1 Εεῖ. ΠΠ. 21; 2 Ρεῖ. 
1, 14.3 

ἀπο-θήκη, ης, ἡ, α 7εβοςά{ογγ, 
Φ7απα2γ, «{ογεᾖοιίε, Μαϊ. 11. 
12: Τα. ΠΠ. 17. 

ἄπο-θησαυρίζω, {ο ἔγεασαεγε 144, 
αγ ὄγ {2 ίογε, 1 Τ1πι. ν]. 19.Χ 

ἀπο-θλίβω, {ο Άγεςς εἴοπεζγ, Ἱμι. 
ν ΕΠ. 45. 

ὑπο-θνήσκω (ἀπό, ἹἸητεηκῖνε; 
ἴπε 5ἴπιρ]ε θνήσκω 15 τατε), 
{ο αέε, (1) οἱ παϊυτα] ἀεαίῃ, 
Ῥυπ]αῃη, απΊπια], οἵ νερείαβΙε, 
Μαϊ. ἱπ. 24: (2) οἳ δρ] έυα] 
ἀεαίῃ, Ἐο. νἩ. 1ο; Ἐεν. ΠΠ. 
2; (3) ἵη ΕΡΡ. οἱ ῬΡαυ], {ο ὤξε 
ἴο (αι.), α5 Ἐο. νΙ. 2; αἶ5δο 
Ίη οἴπετ 5μαάες οἱ πεαπῖηᾳ. 
Έου ἴεηςδες 5εε θνήσκω. 

ἁπο-καθ-ίστημι, ἀποκαταστήσω 
(8ἶ5ο -καθιστάω απᾶ -άνω, 5εε 
Ματ. ΙΧ. 12; Αο. Ἱ. 6), {ο 7ε- 
φίογε, ἐΡ., ἴο Πεα]{Π, οἵ α5 α 
δίαΐε οτ Κἰπράοπι, Τ,1. ν]. 19, 
Άο, 1. 6. 

ἄπο-καλύπτω, {ο 147600Ε7, ὄγης 
ο ζ{ρλί, γευεαί, Μαϊ. κ. 26; 
1. χ. 21; 1 0ο. 1. 1Ο. 368 
Τπαγετ, Ρ. 62. 

σκΕΣΑ- ΕΛΙΟΤΙ5Η ΝΕ ΤΕ5Τ4Λ{ΕΛΤ' ΙΕ ΧΙΟΟΛ. [απ 

ἀπο-κάλυψις, εως, ἡ, γευεζα{ίο:, 
2147214 εσία{{σττ, ε/{ς {ει ε21{, 
1 0ο. χὶν. 26: Ἐρ. 11. 3; 2 
ΤΗ. 1. 7. (9. ὀγπ.: 9εε 
Ττεπο}, δ κοῖν. 

ἀπο-καρα-δοκία, ας, ἡ (κάρα, 
ήεαα; ἀπό, ΙπῖεηςΙνθ), εαγπεοέ 
ἐαβεσίαέίοη, α5 1 ΙοοΚίηρ Σος 
νη(Ὦ {πε ηεαά ουἱςίτείσΏεᾶ, 
Ἐο. νΗΠ. το; ΡΠΙΙ. 1. 29. 

ἄπο-κατ-αλλάσσω, {0 2εεσε(ῇε, 
εβαήρε 7ο οπε φίαίρ οἵ 
εεζηᾳ {0ο σμοίβε, ΕΡ. 1. 16: 
Οοἱ. 1. 2ο, 22. (Ν. Τ.Α 

ἄπο-κατά-στασις, εως, ἡ, 2ε5{{- 
411071, /εφίογα({ο, Αο. ΠΠ. 
21.8 

ἀπό-κειμαι, {ο δε Ἰσέῶ στυσ}, {ο 
δε /εσεγυεώ Το; (ἀαῖ.), Τα. 
χΙΧ. 20; 0ο]. 1. 5; 2 ΤΙπι. Ίν. 
δ; Πε. ΙΧ. 27.3 

ἀπο-κεφαλίζω (κεφαλή), {ο ὂε- 
ᾖεσα, Μαϊ. χὶν. το; Ματ. νΙ. 
16, 27: Τμ. ΙΧ. ο. (5.)8 

ἀπο-κλείω, {ο οᾖ]έ εἶσοε, α5 α 
ἆοοτ, Τα. κἰῑ. 25.8 

ἄπο-κόπτω, {ο ο7ηήΐε οἱ εἰεά οἵ, 
Ματ, ΙΧ. 43, 45; ]π. κνΠ]. το, 
26; Αο. χχν!]. 42: πι]ά., (ᾳα]. 
γ. 12 (5εε Ἐ. Υ.).Χ 

ἀπό-κριμα, ατος, τό, ἆὐ; αφτυε, 
2 Οοτ. 1. 9. 

ἀπο-κρίνομαι ({ος αοτ., 5εε (Τ. 
ὃ 1οο, ΥΝΙ. ὃ 390, 2), {ο α/οτυεγ, 
Ματ. χι. 286: ϱΟο]. ἵν. 6; 
οξίεη ιδεά (Ίκε ἴμε οοζ- 
τεδροπάϊπρ Ἠερτεν νετ) 
Ψπετε {Πε ““αΠβινεΓ” 15 ποῖ 
ἴο α ἀῑδιποί αιεδίίοη, Ῥιΐέ 
{ο 8οΙΠε 5αρρεςίῖοη οἳ {πε ας- 
οοπιραηγίηρ οἰτομπιδίαηποες; 
5ο εδρεοῖαΙΙγ ἵπ {πε ΡΏταςδε 
ἀποκριθεὶς εἶπεν, αοτυεγεάζ 
αμα φαΐᾳ, α5 Μαΐ. κι. 25: Τα. 
1. 6ο. 

ἀπό-κρισις, εως, ἡ, σα αΏστυεγ, 
7εβζγ, Ἱωα. Π. 47. 

ἀπο-κρύπτω, {ο ᾖίᾷε, εοπεεαί, 
1 0ο. Π. 7; ΕΡ. ΠΠ. 9. 

ἀπό-κρυφος, ον, ᾖαῶε, εο- 
εραίεα, Ματ. Ἱν. 22; Τμ. νΗΙ. 
17; οἴογεα 142, (οἱ. 1. 3. 

ἀπο-κτείνω, εγῶ, {ο ῥ14ΐ {ο αἰεαίή, 
Α11ῇ, Μαι. χνι. 21; Ἐεν. Ἱ. 
13: ΒΡ., ἴο αδοζέᾷ, ἘΡ. Π. 16. 

ἄπο-κυέω, ὢ, ὦ ὁὀκίῃο Γον, 
βρ., ]α. 1. 15, 1δ.Χ 

ἀπο-κυλίω, ίσω, ἴο /οὐζ ατυαγ, 
Μαϊ. κχν]ἠ. 2; Μαχ. αν. 3; 
Τα. κχὶν. 2. (95.)Χ 

ἄπο-λαμβάνω, {ο γεερίσε Ίγοῦε 
᾿.ΑΠΥ 918, (ᾳα]. ἵν. ς: ζ07εεείνε 

ὀᾳεᾷ, 7εεουε7, Ἱμ. κν. 27; 

12 

πη]ς., {σ {αᾖε ασίαῖε ητι ΟΠ8 
5δε]έ, Ματ. νΙΙ. 33. 

ἀπό-λαυσις, εως, ἡ (λαύω, { 
Ε9702), ελ/ογ/εή, 1 Τῖπα, γἱ 
17; ΗεΡ. κἰ. 25.Χ ἀ 

ἄπο-λείπω, {ο 2ασε, ἴο Ἴεαυε ὅε 
Λέμα, 2 Τϊπι. Ἱν. 13, 20: ἃ 
δεον Τα. 6: ράσα, ἴο δε γε 
οεγσεῶ, ἨεΡ. 1ν. 

ἀπο-λείχω, {ο Ιἱρῤ, ἂ5 α ἆορ 
Τα. ανι. 21 (ΧΝ. Η. ἐπιλεί 
ω).Ἐ 

ἁπ-όλλυμι (5εε (τ. δττ6, 2, ΊΝΙ 
δ τς, Βι, 64), {ο ἀεοίγσογ, ἅ 
δή {ο ποιϱήί, {ο ᾖῥί ἄ 
ἀεαίᾖ, Ματ. 1.24; Ἐο. χὶν. τς; 
{0 ζοφε, Μαϊ. κ. 42; Ἱῃ. 
80 πι]ά., Ρᾳ55. (αηά 24 Ρε 
{ο ῥεγ{τή, αῑε, Μαϊ. νΙΠ. 25 
7ο ὁε σα, Τα. κχῖ. 18. 

᾿Απολλίων, οντος, ὁ (ΡτοΡ. Ρατ! 
Οἱ ἀπολλύω, «εσίγόγεγ), ἄβοι 
ζνση, Ἐεν. Ἱκ. 11. (Ν. Τ.Χ 

᾿Απολλωνία, ας, ἡ, 4βοζοριέα 
8 οἵέγ οἱ Μαοεάοηῖα, Ας. κν]ῖ 
τᾶ 

Απολλώς, ὦ, ὁ, 4βοΐΐος, Ας 
κνΙ]. 24. . 

ἀπο-λογεόμαι, οὖμαι (λόγος), 10 
αεγεπα οπε Φε ὄγ σφεε 
Τα. κχὶ. Ι4: Αο. κχνΙ. 24: ἴῶ 
αἰεΓεαᾶ, ἐπεσε, Ῥο. 11, 15. 

ἀπο-λογία, ας, ἡ, α σεγύαζ αξ- 
/Εή5ε, ““ΑΡΟΙΟΡΥ,’᾽ Λο. ΧΧΥ. 
16: 1 Οο{. 1Χ. 4. εν 

ἀπο-λούω, πη]ᾶ., {ο τυσςᾖ ατυᾶ 
89 5ἱΠ5, Ας. χχῖι. 16; 1 Οοτ 
νι. 11. Ἰ 

ἀπο-λύτρωσις, εως, ἡ, γεαῖεηι ᾖ- 
17071, αεζέυεα-εε, Ἐο. ΠΠ. 24 
Ἠευ. {κ. 15, χἰ. 35. γη, 
5εε ΤΈτεπο], ὃ Ιακχν!. 

ἀπο-λύω, {ο 2εζέασε, {εί 6ο, 10 
φέεα στυαγ, Αο. κανϊ. 18: 
Μαϊ. χν. 23: 8Ρεο., {ο ῥιά 
οκαια ψάε, ας Μαϊ. Ἱ. 

Λαγί, Αο. κκνἰἰ, 25. Ἡ 
ἀπο-μάσσω, ἕω, {ο τυέβε οᾖς 33 

ἀασί ἔτοπι ἔμε Εθεῖ; παῖά., Τμ. 
Χ. ΤΙ.Χ [| 

ἀπο-νέμω, {ο ατσίσ {ο, ἆβῥογ- Ὦ 
1491, 1 Ῥεῖ. 1. 7.Χ 

ἀπο-νίπτω, πι]ᾶ., {ο τυαςή οπέ3 
φεύζ, Μαϊ. κχν]Ι]. 24. 

ἀπο-πίπτω, {ο Γαζ) Γ7ο7Η, Αοιϊκ. 
18.Χ 

Ματ. κι. 
το. 

ο 

ΧΧΝΙ. 1. κ 



απο] 

ἀπο-πλύνω, {ο τυαςᾖ Οἵ 11196, α5 
πείς, Ίωα. ν. 2(ἨΓ. Ἡ. πλύνω) 

ἄπο-πνίγω, {ο οΙ(/Γοεαίο, εἶᾖοᾖο, 
Ματ. κ, 7ο Τα. νΕΙ. 7, 33. 

ἄ-πορέω, ὢ (πόρος, 2902), 
εχκοερί Ματ. νΙ.2ο (ΥΝ. Η.), 
οη]γ πιά. ἵω Ν. Τ., {0 δε 6 
αοιιδί, {ο ὄε Φῥεγβίεκεῶ, Ἱ]ῃπ. 
ΧΙΙ. 22: 2 ΟοΟΓ. Ἱν. δ. 

ἀπορία, ας, ἡ, Δεγβζεχ{ήν, αν- 
φτεζεί, Τωα. αχ]. 25.8 

ἄπο-ρρίπτω, {ο {Άγοτυ οἵ εαοέ 
αοτυπ Οἵ ο; Αο. κακν]. 43; 
ἑαυτούς απἀειςδίοος.Ἐ 

ἁπ-ορφανίίω (ὄρφανος), “ἴο 
πιαΚκε οτρΏαης ο”; {ο ὂε- 
Ζέανε, Ρα5δ., 1 ΤΗ. ΠΠ. 17.Χ 

ἀπο-σκευάζομαι, ἴο ῥαεᾷ ατυαγ, 
Άαεβᾷ 11, Αο. κχὶ. 15 (). Ἡ 
ἐπισκευάζομαι).Χ 

ἀπο-σκίασμα, ατος, τό (σκίαζω), 
α «ᾖαᾶςε, α ο/ᾖααστυ, ]α. Ἱ. 17. 
(ν. Τ.) 

ἄπο-σπάω, ὢ, άσω, {ο ὤγατυ οὐή, 
229ήεαίᾗε, Μαϊ. κχνΙ. 51; {ο 
τυή(ᾖάγατυ, {ο αγατυ στυαγ, Δο. 
ΚΧΙ. 1. 

ἀπο-στασία, ας, ἡ, αεγεείίο, 
αβοφίας}, Αο. κκ]. 21: 2 ΤΗ. 
Π, 3.8 

ἄπο-στάσιον, ου, τό, εβΙ/Ω{ζ- 
1703, α{ωογεε, Ναι. χὶκ. 7; 
Μα. κ. 4: ππεῖ., δ107 οἱ αξ- 
Φοζςε, α5 Μαϊ. ν. 31 .Χ 

ἆπο-στεγάζω (στέγη), {ο 1471/σ0Υ, 
Ματ. Ἡ. 4. 

ἄπο-στέλλω, {0 5 Γογ{, φετῶ, 
35 α ΠΙΕΞΡΕΠΡΕΥ, 6ΟΠΙΠΙΙ5ΘΙΟΠ, 
είο. 5Ροκεηπ οἱ Ῥτορᾗείς, 
{εαοΏεΙς, απἀ οἵπετ πιεξδ- 
ΦΕΠΡΕΙ5, Μαϊ. χ. 49ο; Ἱμα. νΙ. 
3: Αο. κ. 36: ἴο 5εΊα στυαγ, 
αζεηιέςς, μα. Ίν. 15: Ματ. ν. 
1ο, νΠΠ. 26. 

ἄπο-στερέω, ὢ, ήσω, ἔο ζε[γαιιῶ, 
αῦς., α5 Ματ. χ. 1ο; αεβγίοε 
οὗ Ὦγ ται, αοο. οπἁ Ρεῃ., 
1 Τ1πῃ. ν]. 5 

ἀπο-στολή, ἢς, ἡ, αβοτί[εςῇέβ, 
Άο. Ἱ. 25: ἘῬο. 1. 6; 1 Οο{. 
ΙΧ. 2: (ᾳα]. Π. δ.Χ 

ἀπό-στολος, ου, ὁ, (1) α 71έζ- 
φέρε, 2 (οτ. νΙΠ. 23; ἨΠεῦ. 
11. 1; (2) αὖ αβοσίῇε, {.ε., 
ΊηεΕβΡδεηΡεσ οἱ ΟἨτῖδί {ο {πε 
υνοτ]ά, Τα. νΙ. 13; (1.1.1; 
πδεᾷ οἱ οίμετς Ῥεδιάες Ῥα1 
αηΏά {πε ΤΈννε]νε, Αο. χὶν. 14; 
{ ΤΗ. Π. 6; 2 Οοτ. νΙΠ. 23. 

ἄπο-στοματίζω (στόμα), {ο ετ- 
ἴζσε {ο οφεαά ο Λαμα, Τα. χἰ. 

κ 

ἄπο-στρέφω, ο {17 ατυαγ, ἴταΠς. 

σλββ βλ ΝΕ 71574 ΜΕΛ 2Χ/ΟΟΝ. 

(ΜΕ ἀπό, 45 Αοι Π1. 26); 
2076, γεβίαεε, Μαϊ. κχν]. 
52: πι]ᾶ., {ο αεφεγί, 7ε7εεί, 
8σο., Μαϊ. ν. 42. 

ἄπο-στυγέω, ὢ, {ο ἀείεοήύ, {ο αὖ- 
707, ο. χΙΙ. 9.Χ 

ἄπο-συνάγωγοδ, ον, ἐλεζιαεώ 
πο δε «ΥΠαρΡοςΊέ, ἐλεοή- 
212111σαίεα, ]η. 1κ. 22, ΧΙΙ. 42, 
χνΙ. 2. (Ν. Τ.)Χ 

ἄπο-τάσσω, ἕω, πι]ά., {ο 5εβαγαίε 
ο εί πο, τυζῥάγατυ 
΄γο (ἀαῖ.), Ματ, νι. 46; {ο 
ἴαᾳλε Ἴρασε ο, γΕΙΟΙΕΕ, δεα 
στυῶγ (ἀαἲ.), Τα. χὶν. 33. 

ἄπο-τελέω, ὢ, έσω, {ο ῥεχ/εεί, 
]α.1. 1ο; Τα. κῑ1. 32(ΥΝ. Η.) 

ἀπο-τίθημι, πα]ά., {ο ᾖαγ ο{/ οἵ 
ασζῶς, Λο. ΥΠ. 58” {0 Ε/1Ο14106, 
Ῥο. κ. 12. 

ἀπο-τίνασσω, {ο «Ίαᾷε ο Τμ. 
Ικ. 6; Αο. κχν]]. 5.Ἡ 

ἀπο-τίνω (οἳ -τίω), τίσω, {ο 12- 
αγ, ῬΩ]επῃ. 1ο.Χ 

ἄπο-τολμάω, ὢ, {ο α5ο12ε δο[α- 
Ίέ55, Ίο. κ. 20.8 

ἄπο-τομία, ας, ἢ (τέµνω, {ο εἰ), 
φεσεγ{ζγ, Ίο. κ]. 22.3 

ἀπο-τόμως, οἆν., οἐευεχεύγ, «Ζᾖαγῤ- 
ζγ, 2 0οἵ. κΙΙ. 1ο; Τ18. 1. 12.38 

ἀπο-τρέπω, πηίά., {ο ἔ/ ατυαςγ 
072, ή, αοο., 2 Τ1πι. 1. 
κ. . 

ἀπ-ουσία, ας (ἄπειμι), αὔθεπες, 
ΡΗΙΙ. Π. 12. 

ἀπο-φέρω, {ο δεζγ ατοαγ Έτοπα 
οηθ Ρίασε {ο αποίµετ, Μα. 
χν. 1; Ἐεν. κν. 4. 

ἀπο-φεύγω, {ο εσεσβε, 2 Ρεῖ. Ἱ. 4, 
1. 18, 20.8 

ἀπο-φθέγγομαι, {ο ορεσᾷ οἱ, 
αεείαγε, Αο. Π. 4, 14, κκν]. 20. 

(813 
- ἄπο-φορτίζομαι (φόρτος, α ζ1- 

αἴε22), {ο 1//οαα, ἄστεβαγφε, Λο. 
ΧΧ]. 3.Χ 

ἀπό-χρησις, εως, ἡ (ἀπό, Ιπίεης.), 
αὐτέσε, 72ή15165ε, (291. Ἡ. 22.Χ 

ἄπο-χωρέω, ὢ, {ο ϱο ατυζγ, ἄε- 
Λα Μαϊ. νή. 23; Τμ. Ικ. 30: 
ο. κμῑΙ. 13.3 

ἄπο-χωρίζω, {ο ῥαγέ ατῶεγ, 
Άο. Χν. 39; Ἐεν. νΙ. 14.Χ 

ἄπο-ψύχω, {ο ὄγεαίλε οιιέ ζήγε, 
ζο Γαζή, Τα. αχ. 26.Χ 

"Αππιος, ου, ὁ, 4ῤῥίως, "Αππιου 
Φόρο», ἔδε ΖΟ710η οί βῥίης, 
α Τονη η Τία]Υ, θΙέιαίεά οἩἨ 
ἴπε Αρρίαπ αγ, Δο. καν]. 
15. 

ᾱ-πρός-ιτος, ον (προς, εἶμι), 71οἱ 
ο ὄε αβῥγοσε/εα, 1 Τἶπι. νΙ. 
16.3 

ο.) 

[αρε 

ᾱ-πρός-κοπος, ον (κόπτω), αοῖ., 
710{ εατέοζ7ης {0 ο{1ηὐζο, 1 69. 
Χ. 32: Ρ886δ., 210 εατφέά {ο 
ζόδε, ὀζαπείειν, τευίοιέ 
ο/Ίεποε, Αο. ακχῖν. 16; ΡΠΙΙ. 1. 
1ο. (ΑΡ.)Ἠ 

ἆ-προσωπο-λήπτως (Ν. Η. 
-λήμπτ-), αἄν., τυίζοιμί /7ε- 
ὀφεεί οὗ ῥεΖο», {εῥαγήία[ζγ, 
1 Ρει. 1. 17. (Ν. Τ.)Χ 

ἄ-πταιστος, ον (πταίω, {ο Γαζ)), 
τυ1{οσε{ οζεαὐ {115 οἵ Γαζής, 
Τα. 21. 

ἅπτω, ψω, ἴο βέμαῇε, α5 Ηρ]ί ος 
Άτα, Τα. νΗΠ. 16, κἰ. 33; πι]ὰ., 
7ο {ομεᾖ, Μαϊ νΙΠ. 3; 1 (ο/. 
να. 1. ὦγη.: ἅπτομαι 15 ἴο 
{οιο]Ὦ ο Παπά]ε; θιγγάνω, α 
Πρῃπίετ {οιοῖ ; ψηλαφάω, το 
{9ε] ος {εε] αξ{ετ. 

᾽Απϕία, ας, ἡ, ἀβῥία, Ῥλ]επι. 
2.38 

ἁπ-ωθέω, ὢ, ἀπώσω, παῖά., {ο 2ε- 
Δτεζσε, {ο /ε7εεί, Ας. νΙ1. 27, 39. 

ἀπώλεια, ας, ἡ (ἀπόλλυμι), ἄε- 
«Ζχογ{Ρ, τυας{ε, οἳ ΤΠ1Πρς, Ἐο. 
1Χχ. 22: Ματ. χὶν. 4: αενίε- 

'. 407, ἵΏ 6επετα], Αο. ΥΠ. 290; 
Φεγαζήίσῃ, 2 ΤΗ. Π. 3; Ἐεν. 
Χν]. δ, 11. 

ἀρά, ἂς, ἡ, εἴέγοε, {ῤγεσαίίοτη, 
Ἐο. 111. τ4.Ἑ 

ἄρα, οοπ]., 11αΐ1Ἰνε, ἐλεγε[ογε, 
ἔβεσε, οέποε. Φεε (τ. ὃ 496, 

ΧΝΙ. 8 53, δ, Βυ. 371. 
ρα, αν. Ἰπέεγτορα ἤνε, π5υα11γ 
Μετα πε ΑΠΕΤΥΕΙ 5 περα- 
νε, Τι. κνΙ]. δ; Αο. ν111.3ο9; 
σα]. Ἡ. τ7.Χ 

᾿Αραβία, ας, ἡ, 4ζαδζα, (αα]. 1. 
17, Τν. 25.8 

"Αραμ, ὁ (ΠεΡ.), 4αη, Μαί. 1. 
3,4: Τα. ΠΠ. 33 (ποῖ ΤΝ. Η.) 

"Άραψ, αβος, ὁ, α 4 Ζαύα1, Δο. 
11. 11. 

ἀργέω, ὦ, [ῶ] εναν ἴο αείαγ, 2 
Ῥεΐί. 11. 3.ᾶ 

ἀργός, ὁν (ὁ, ἔργον), 76, 121, 
Μαϊ. κκ. 4; ΤΙ. 1. 12. 

ἀργύρεος, οὓς, ἂ, οὖν, ΄Παῶε οἱ 
φ470εΕ7, Αο. Χὶχ. 24: 2 Τϊπη. ΠΠ. 
20; Ἐεν. Ιχ. 20.Χ 

ἀργύριον, ου, τό, «47σεγ, Αο. 1. 
6: α ῥίεςε ο 47ωε2, α οᾖεβεῖ, 
Μαϊ. κνἰ. 15; ΟΠΕ} ἵπ ΡεΠ- 
ετα], Ματ. χὶν. 11. 

ἄργυρο-κόποἙ, ου, ὁ, ἆ ο11σε2- 
22114, Αο. χὶκ. 24.Χ 

ἄργυρος, ου, ὁ, «27σεῇ, Αοι κνι]. 
29; ]α. ν. 3. 

"Άρειος πάγος, ου, ὁ, ἄγεοβαρτις, 
οι Ἴζαγ9 ΕΙ, απ οΡεη 5Ραᾶςε 
οη α Π1]ἱ Ἱπ Αίπεῃς, ΨΊετθ 



ἀρε] 

Ώλε ΦΙΡΕΠΠΕ οοιῖ γ/ας ε]ά, 
Άο. αν. 1ο, 22 (" Άρειος 
6 4η αἲ]. Ετοπη ” Άρης, 2479.) 

᾿Αρεοπαγίτης, ου, ὁ, α ΄εᾶσε οὰ 
76 4γεοβαρίίᾳ εο12ή, Αο, χν]]. 
34-Χ 

ἀρέσκεια, ας, ἡ, ἆ Λεασίηρ, α 
αἰεσέγε οὗ ῥήεασέερ, 0ο]. 1. 1ο.Χ 

ἀρέσκω, ἀρέσω, {ο δε ῥύεαςηρ {ο, 
ο Μας. χὶν. 6; «α]. 1. 1ο; {ο 

56εᾷ Το ῥίεασε ΟΥ αάέγ, ἴο 
αεζοη7πσᾶαίε οπές δε {ο 
(άαί.), 1 ϱοτ. κ. 33: 1 ΤΗ. 
Π. 4. 

ἀρεστός, ή, όν, αεεεβίαδζε, Ἄδρας- 
{ης {ο, ]ηΏ. νλ1. 29: Α.. χΙ]. 2. 

᾿Αρέτας, α, ὁ, 4γείας, α Ἱεῖηρ ο 
Αταδία Ῥείταα, 2 Οοτ. κ. 
32. 

ἀρετή, ἢς, ἡ, σέ2έε, 2 Ῥεῖ. Ἱ. 5; 
α21} 7207αὐ εχεεύίεεε, ῥε7/ες- 
Σ7072, ΕΗΊ]. Ίν. δ; 1 Ρεῖ. Ἱ. 9; 
2. Εεῖ. 1. 3. 

(ἄρην), ο 6εη. ἀρνός, α ζαπὸ, Τα. 

Χ. 3. 
ἀριθμέω, ὢ, {ο /12Πὔύεγ, Μαϊ. κ. 

3ο: Τα. κ. στ; Ἐεν. νΙ. ο.Ἐ 
ἀριθμός, οῦ, ὁ, ὦ 221246ε7, Ἱπ. ν]. 

10; Αο. νΙ. 7. 
᾿Αριμαθαία, ας, ἡ, 47μαίΐλσα, 

8 οΙ{γ οἱ Ῥα]εδεπε, Μαϊ. 
πχνΙ. 57; Ματ. αν. 43. 

᾿Αρίσταρχος, ου, ὁ, 4715έσγεζηες, 
Άο. χὶχ. 29: Οο]. Τν. 1ο. 

ἀριστάω, ὢ, ήσω (ἄριστον), {ο 
ὀγεακγανέ, Ἱπ. κχΧὶ. 12, 157 
{ο ασε, Τμ. ΧΙ. 37. 

ἀριστερός, ά, όν, /ε1έ; ἡ ἀριστερά 
(χείᾳ), ἐλε εΓέ ᾖαμῶ, Μαϊ. νΙ. 
3; ἐξ ἀριστερῶν, ο ἐπε ζε[ή, 
Ματ.κ. 37 (8. Η.); Τα. κκ. 
33, πλ τποιί ἐξ; 2 Οοτ. νΙ. 7. 
(πε ΠΊΟΙΕ ΟΟΠΙΠΙΟΏ Ὑυοτά 15 
εὐώνυμος.)Χ 

᾿Αριστόβουλος, ου, ὁ, «449ίο- 
ὄτεζες, Ἐο. χν]. 1ΟΧ 

ἄριστον, ου, τό, αζεν, Μαϊ. 
αχΙ. 4: Ἱμα. ΧΙ. 38, χὶν. 12.Χ 
Φεε δεῖπνον. 

ἀρκετός, ή, ὀν, ο/Σεζελί, Μαϊ. 
νΙ. 34, Χ. 25; 1 Ρεῖ. 1ν. 3.Χ 

ἀρκέω, ὢ, {ο ὄε οβεζεμέ 08, 
Μαϊ. καν. 9; 2 0οἵ. ΧΙ. 9; 
Ραβ., ο δε σαζοβεα το, Τι. 
ΠΠ. 14: Ηεῦ. χΙΠ. 5. 

ἄρκτος (ΊΝ/. Ἡ. ἄρκορ), ου, ὁ, ἡ, 
α ὀεα», Ἐεν. ΧΙ. 2.8 

ἅρμα, ατος, τό, α εᾖαγίοί, Αο. 
νΗΠ, 28, 290, 38 Ἐεν. 1χ. ο.ἲ 

Αρμαγεδδών (ΠεῦὈ. οι Αταπι., 
4ετ. ἀϊδραιεςᾶ), (ΊΝ. Ἡ. Αρ 
Μαγεδών), «{ἴαγγιαρεαὤσᾖ, 
Ἐεν. αν. 16. (Ν. Τ.)Χ 

΄ 

σλΕΡΑ ΕΛΙΤ ΛΕΙΥ Τ574ΛΕΝΥΤ' ΓΧΤΙΕΟΟΝ. 

ἁρμόζω, σω, {ο Πέ {ορείλε}; πιαῖᾶ., 
ο εβοισε, {ο δείγοίᾖ, 2 0ο. 
ΧΙ. 298 

ἁρμός, οὗ, ὁ, α 14, -{.ο., οἳ 
Ηπιρς Ίπ α Ῥοάγ, ἨΠεῦ. ἵν. 
12.Χ 

ἀρνέομαι, οὔμαι, ἴο ἀ51γ, ΜΑΙ. 
ΧΧΝΙ. 7ο; Ἱ]ῃπ. Ἱ. 20: 2 Τϊπι. 
Ἡ, 12; {ο ζροιος, τι, Ἡ. 
12: {0 ”Σε]εού, Ας. ΠΠ. 14.Χ 

ἀρνίον, ου, τό (ἀϊπιϊπ. οἱ ἀρή»), 
α πε ᾖαᾳῦ, Ἱπ. κκ. 15; 
τες. ἵη Ἐεν., οἱ ΟΠτίςί. 

ἄροτριάω, ὢ, άσω, {ο ῥίοτυ, Τμ. 
Χν]. 7; 1 Οο{. 1Χ. Το. 

ἄροτρον, ου, τό, ἆ ῥίστυ, Τα. ΙΧ. 
62.Χ 

ἁρπαγή, ἢς, ἡ (ἁρπάζω), {δε αεί 
ο Λμμαεγέης, Ἠεῦ. κ. 34 
2ήπάΕΥ, ε2οζζ, Μαϊ. κκΙἹ. 25: 
Τα. χὶ. 39.8 

ἁρπαγμός, οὔ, ὁ, «ῥούῇ, σα οὐ[εεί 
οὗ εαφεγ ἀεσέγε, α ῥ7ήσε, ΕΠΙ]. 
µ. 6.8 

ἁρπάζω, άσω (2 30Οἵ. Ρ888., 
ἡρπάγην), ἴο «παίεᾖ, «είπε 
σ2ο/ε}ί{γ, ἴσκε ὄγ Γοζςε, ]τπ. 
Χ. 12: Το εα7Υ οἵ/ φεζαεύγ, 
Ἱπ. νϊ. 15; Αο. κα]. 1ο. 

ἅρπαξ, αγος, α6Π., ;αβασίοιες, 
2ασεποι, Μαι. νἩ. 15; Τι. 
Χν]]. 11; ἆ 70ὐδε, α ελίο}- 
ΠἼοπεγ, 1 Όοτ. ν. 1ο, 11, γι. 
το.ᾶ 

ἀρραβών, ὤνος, ὁ (τοπι Ἠερ.), 
α ῥίεᾶςε, ο εαγπεσή, ταΏΙΕγ- 
Ἱηπρ α οοπἰταοί, 2 Οο/. 1. 22, 
ν. 5; ΕΡ. 1. 14.3 

ἄρραφος (ΊΗ. Ἡ. ἄραφος), ο), 
220 φεαεεῶ Οἵ 5ετο, Ἱ]π. ΧἰΧ. 
23. (Ν. Τ.) 

ἄρρην, εν (ΊΝ. Ἡ. ἄρση», εν), ος 
ἴᾖε 71αὖε 5εχ, Ἐο. 1. 27; Ἐεν. 
χἩὶ. 5, 13.3 

ἄρρητος, ο», αάΙ., 2419ῤΟ0Λε1., 141- 
σφεαλαδίε, 2 Όοτ. κ. 4. 

ἄρρωστος, ον, αἁ]. (ῥώννυμι), {71- 
Άγπα, ο2εᾷ, Μαϊ. κὶν. 14: 1 
Όο{. χὶ. 39. 

ἁρσενο-κοίτης, ου, ὁ (ἄρσην κοί- 
τη), α σοζολ{{ο, 1 «9. γΙ. 9; 
1 Ταπῃ, 1. το. 

ἄρσην, εν, 7.76, Μαϊ. χὶχ. 4 
σα]. 11. 28. 

᾿Αρτεμᾶς, ἂ, ὁ, 4ίοας, Τι. 
1. 12.Χ 

"Αρτεμις, ιδος Γιος, ἡ, 4747149, 
{πε Ῥετδίαη ος Ερπεδίαη Α:- 
τεπῖ5, {ο Ῥε ἀῑδπρι]δμεά 
Ίτοπι {Ώε Ατίεπιης οἳ {πε 
ἄτεε]ςς, {πε αἰδίετ οἳ ΑΡρο]ο, 
Άο, χὶκ. 24, 27, 28, 34, 35.Χ 

ἀρτέμων, ονος, ὁ (ἀρτάω, {ο στι- 
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Λεπῶ), Ῥτοῦ. {46 Γογεσα{ζ, Λο, 
κΧχνΠ. 4Ο.Χ 

ἄρτι, αἀν. οἳ πε, οτυ, 194 
΄οτυ, αἲ {ές 0 ηεέ; Υ 
οἴπετ Ρατίῖε]ες, α5 ἕως ἄρτι, 
Τή17 πστυ; ἀπ᾿ ἄρτι, Γ7οή” /10τυ 
οἵ επεεΓσγτυαζα. 

ἄρτι-γέννητος, ον, /1ετυζγ οι /ε- 
εε2{7γ Φσογη, 1 Ῥεῖ. 1. 2. (Ν. 
Τ.)Χ 

ἄρτιος, ου, 24]. -ρ Λε7/εε σοή- 
Λζείε, νιαπίΙηρ Ίπ ΠοίμΙηρ, 2 
Τ1πα. 11. 17 Ο7ΥΗ.: ἄρτιος 
πεαης Ευ]1γ αἀαρίεὰ {ἔοτ 15 
Ῥίτροδε; ὁλόκληρος, εηΏτε, 
Μανῖηρ Ἰο5δί ποίΒΙηΏρ; τέλειος, 
ΕΕΙΙΥ ἀενε]ορεά, οοπιρ]είε. 

ἄρτος, ου, ὁ, ὀγεαα, ἴσαχ, Γοσᾶ 
ΗΡ., οβέγέδεα[ 2111πεέ; ἄρ- 
τοιτῆςπροθέσεως, εᾖσω-ὀγεαᾶ, 
Μαϊ. κ. 4: Ματ. 1. 26. 

ἀρτύω (ἄρω, {ο ᾖ), {ο πεασοε, {ο 
ανογ, α5 π(Ἡ 5α]ί, Ματ. ΙΧ. 
5ο; Ἱμῃ. χὶν. 34: Βρ., 0ο]. 
Ίν. 6.Χ 

᾿Αρφαξάδ, ὁ (ΠεΡ.), 42βῥακαά, 
Ίνα. 11. 36. 

ἀρχ-άγγελος, ου, ὁ, α αγεᾖ- Οἵ 
εβ{ε/-απσεί, 1 ΤΗ. 1ν. 16; Ἰ]α. 
ο. (Ν. Τ.Α 

ἀρχαῖος, α, 9Υ, οῶ, αγεζεεή, Τη. 
Ικ. ὃ, 19: 2 Γεῖ. Π. 5. 

᾿Αρχέλαος, ου, ὁ, «4γεζείατις, 
Μαι. Π. 22.Χ 

ἀρχή, ἢ», ἡ, (1) α δεσέπλέης, οἙ 
Έπιε, 8Ρᾳ458, ος 9εσίες, ΠΠ. 1, 
πο Ῥοι, 11. 4 {7ε ο1ή277205ὲ 
Λοἡπά, Αο. χ. 11. ΌὈδεά οἳ 
Οητῖςι, ἐ7ε Ζεσαε», Οοἱ. 1. 1δ; 
Ἐεν. 1. 14, αχι. 6, κχ!]. 13. 
Αάν. Ρµταςες: --. ἀρχῆς, Ἱ 
ου {με δεριεήης; ἐν ἀρχῇ. ) 
1 {λε ὀεοίηπέρ; ἐξ ἀρχῆς, 
πο ἔλε δερζης ΟΙ 7700. 
ἴᾗε γε; κατ ἀρχάς, αἱ 
{ε δερ]ήης; τὴν ἀρχήν, 
ογ{ρήαἰον. (2) αἱ ῥγε- 
ε72ἔπέἈεε, {21Μεἱβα ήν (5εε 
ἄρχω): ΕδΡρεο. ἵη ΡΙ., ἄρχαι, 
274175, αρήοίγαίες, α5 Τα. 
κ. 11; 
Ροψ/είς, ορ ιεύῥα ές, ας Ἡρ. 
ΠΠ. Το. 

ἀρχ-ηγός, οὔ, ὁ (ἀρχή, ἄγω), πε Ἡ 
δερέ/τε7, ασ, ῥ21πε6, Αα 
11. 15, ν. 41; Ἠεὺδ. Ἡ. το, 
ΧΙΙ. 2.Χ ἄ 

ἀρχ-ιερατικός, ή, ὀν, δείοπρίμς 
{ο {ρε ο(ῖες οἵ {ᾖε ᾖ45/-ῤγ2ε5έ, 
Λομζζβεαῦ, Αο. Ίν. 6.3 

ἀρχ-τιερεύς, έως, ὁ, (1) {δε Πάρή- 
Λ7ἱε5ύ, Μαϊ. κχνΙ. 1; Ἠερ.1κ. 
7, 251 5ο οἳ ΟΠτὶσί οπΙγ ἵπ 

οἱ φαρταπιυπάαπε 



αρχ] 

Ἠε., αξ 1. 17, ΠΠ. 1, εἴς.; 
(2) ἵη Ρ]. αδεά πποτε υν]άε- 
1γ ἴο Ιπο]αάε Πάρα-ρτίεςί]γ 
{απιῖ]ες απἀ ἀεροδεά Πϊρ]- 
Ρτϊεςίς, Μαϊ. . 4: Ἱωα. κὶχ. 
47: Αο. ἵν. 23. 

ἄρχι-ποίµην, ενος, ὁ, {δε εὐ{εί 
φΛεβΛεγῶ, α Πε οἳ ϐ6λτῖςί, 
1 Ρεί. ν. 4. (Ν. Τ.Α 

"Αρχιππος, ου, ὁ, «42εζέῤῥιες, 
Οο]. ἵν. 17; Ῥ]ά]επι. 2.Χ 

ἀρχι-συνάγωγος, ου, ὁ, ῥγεςία- 
ᾖη ο[εεε7 ΟΙ 212 οἱ α ϱΎ1- 
αρορτιε, Τα. ΥΠ. 49: Ας. κ]. 
15. 

Ὃ ο τέκνών, ονος, ὁ, α 11Α9{Ε7- 
ὀ1/άε}, απ αγεζ{ήθεῖ, 1 Οο{. 
Η1. το.Ἑ 

ἄρχι-τελώνης, ου, ὁ, α ελ{εί εοζ- 
/εείο οὗ {αχες, α εδ{εί β1ιζ- 
{ἱσῶε, Ἱωι. κὶκ. 2. (Ν. Τ.)Ἐ 

4ρχι-τρίκλινος, ου, ὁ, α ο14βεί- 
{έοπα σέ οὗ α αζέρ 0014, 
Ἱη. Ἡ. δ,ο. (Ν. Τ.)Χ 

ἄρχω, {ο γεέρ, {ο 1ῇε (σεπ.), 
οπ]γ Ματ. χ. 42: Ἐο. Χν. 12; 
πη]ά., {ο ὀερίμ, οξίεπ Υ(Ἡ 
Ιπβη.; ἀρξάμενος ἀπό, δερί2:- 
22426 Γγοή (5εε (τ. ὃ 287). 

ἄρχων, οντος, ὁ, Ρτορ. Ρατί]οῖρ., 
214767, ῥ71166, ἠξαςε7, Ας. ΧνΙ. 
19; Ἐο. χκΙπ. 1. 

ἄρωμα, ατος, τό, οβέσε, ΔεγΓή1ε, 
Ματ. χνἰ. 1; Τα. κκ]. 56, 
κχῖν. 1; ]η. Χἰχ. 49ο.Χ 

᾿Ασά, ὁ(Πεὺ.),4τα, Ματ. 1.7, δ.3 
ᾱ-σάλευτος, ον, 14150αῤείι, 142η- 

2ουαδ/ε, Αο. καν]. 41; ἨΠεῦ. 
χΙΙ. 2δ.Χ 

ἄ-σβεστος, ον, ας]. (σβέννυµι), 
30 {ο ὃε φτεηε/εᾶ, {εΧ{ή- 
ϱΡ1ςᾖαδίε, Μαϊ. 14. 12: Τμ. 
11. τ7; Ματ. ΙΧ. 43, 45 (1Ν.. 
Ἠ. οπι1).Χ 

ἀσέβεια, ας, ἡ, 21ῤή6ύγ, 12400ς-- 
έπεσα, τυζεζεώ ές», Ἐο. 1. 18; 
Ία.15,1δ. Ύη.:8εε ἀγνόημα. 

ἀσεβέω, ὢ, ἤσω, ἴο δε τεηροῶ2}, 
αοΐ {7εῤίοι(9ὔγ, 2 Ῥεῖ. Π. 6; 
Πυ τος 

ἄ-σεβής, ές (σέβοµαι), {ηῤίοΐες, 
24ο ὔγ, τυίεχεα, Ἐο. ἵν. 5; 

Τὸ. 4, 15. 
ᾱ-σέλγεια, ας, ἥ, 6λεξσς, τυα21{0- 

ές, ζᾳεζυ{οιέσεςς, Ματ. ν]]. 
22: Ἡρ. ἵν. 1ο. 

ἄ-σημος, ον, 710 γεια ᾷαδ7ε, οὔ- 
φε76, {ρηοῦᾖε, Αο. Χχ]. 39.3 

᾿Ασήρ, ὁ, 49Λε7, Ἱμα. Ἡ. 36; 
Ἐεν. ν]. 6.3 

ἀσθένεια, ας, ἡ, τυεαζηέςα, ὅοα1ᾖγ 
247144, σζεάτεςς, 1 091. κν. 
434) ΠεΡ. χὶ. 34: Βρ., 2ε{α/ 

"᾿ἀσπασμός, 

σκΕΡΑ- ΕΝΑ ΝΕΗ ΤΕ5ΤΙΜΕΝΤ 2ΕΧΙΟΟΝ. 

τυέαάπεςς, αἱσίγεςς, Ἐ ο. νΙ. 19; 
ἨεὈ. ν. 2. 

ἀσθενέω, ὢ, {ο ὄετυεαᾷ, Ῥο. ν]Π]. 
3 2 0ο. κ. 4» {ο δε ο{εᾷ, 
Ίου. ἵν. 49; Αο. ΙΧ. 37. 

ἀσθένημα, ατος, τό, τυεαζηεο», 
11144Υ; Β6., Ἐο. κν. τ.Χ 

ἆ-σθενής, ές (σθένος, «{γελρί/), 
«νου φἰτεηρίῃ,”. τυεαά, 
2427, Μαϊ. κχνι. 41; Ἐο. 
ν. 6; 1 Οο{. 1ν. 1Ο; ο1εᾷ, Τ.α. 
Χ. 9Ο; Αο. Ἱν. 9: 1 Οο{. χἰ: 
39. 

Ασία, ας, ἡ, Αξία ῥ20βεΥ οἵ 
γοεο/φ1/{αγ Ασία, α ἀῑδιτιοί 
1ῃ ἴἩε πεςδί οἱ Αδία ΜΙπος, 
Άο. νι. 9; 1 Ρεῖ. 1.1; Κεν. 1. 
4: α ῥαγ{οΓ.γοεσηστ{αγ4σία, 
Άο. Ἡ. 9. 

"Ασιανός, οῦ, ὁ, ὀείομρίης {0 
Ασία, Αο. αχ. 4.ᾶ 

᾿Ασιάρχης, ου, ὁ, σα 4είαγεῦ, 
α ῥγεσίαεέ οὗ Ανία, α οἶτισεπ 
αρροϊπίεᾶ απηια]]γ {ο Ῥτε- 
5]άε ονετ {πε πνοιδΠῖρ απά 
οεΙερταίΊοηΏς 1η Ποποτ οἱ {πε 
Ρος, Αο. χὶκ. 31.3 

ἀσιτία, ας, ἡ (σῖτος, εο/14), αὖ- 
φζήἼεζε, α Γαδί, Αο. κκνΙ. 
21.Χ 

ἄ-σιτος, ον, Γαςύζηρ, Αο. καν]. 

83-3 
ἀσκέω, ὢ, ήσω, ἔο ἐχεγεῖσε οε5 

φεῤζ, 1ἱ5έε αζχσεεε {π, Αο. 
χχ]ν. 16.Χ 

ἀσκός, οὔῦ, ὁ, α δοε οἳ 51η, 
ΜαΙ. κ. ἵ7; Ματ. Ι. 22: Τμ. 

γ. 37, 38. 
ἀσμένως, αν. (Ίτοπι ρατῖ. οἱ 

ἥδομαι), τοζ{ᾳ ΤΟΥ, οἶααζγ, Δο. 
Π, 41 (ΥΝ. Ἡ. οπη{); Ας. αχ]. 
τ7.Ἡ 

ἄ-σοφος, ον, /0ΐ τυέσε, Ἐρ. ν. 
15.Χ 

ἀσπάζομαι, ἀερ., {ο επόγαεε, 
φαζΐ6, {ο ϱγεεί (αο(ια]]γ οἱ 
ΡΥ Ιείτετ), Μαϊ. κ. 2: 1 Οο{. 
χνι. 109, 20; ανιαγς οἱ Ρεί- 
50η5, εχοερί Ἠερ. κ. 13, 
“Ῥανίηρ επιρτασοεά (Κ. Υ. 
φτεείες) {πε Ρτοπιῖδες; {ο 
ἔσλε ἴεανε οὗ (οπΊγ Δοι κκ. 1; 
Ἰπ κχι. 6, ΥΝ. Ἡ. τεαά ἆπα- 
σπάζοµαι). 

οὗ, ὁ, «αζμζα{ίο2:, 
Θ7εείίης, Μαϊ. κκ]. 7; Οοἱ. 
Ἰν. 18. 

ᾱ-σπιλος, ον (σπΊλος), τυ2ήᾳο/έ 
σού, α21ὐ/ε72ή9/εα, ἵ Τιπι. νΙ. 
145 1 Ρει. Ἱ. 19. 

ἀσπίς, ίδος, ἡ, αἨ ἆσβ, α ὍεἸο7η- 
ος φἐηβεγί, Κο. 1. 13.3 

ᾱ-σπονδος, ον (σπονδή), “ποῖ 
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{ο Ὦο Ῥουπά ΒΥ ἴταςε,;. 71- 
ᾖΛήαεαδζε, 2 Τίπι. ΠΠ. 3: Ῥο. 1. 
31 (πο Ν. Η.).Χ 

ἀσσάριον, ίου, τό, α ο7πα[) οο{2 
εα ια] {ο {με {επίἩ ρατί οἱ α 
ἀτασηπια, α ἄθσαγη, ΝΙαϊ. 
κ. 20; 1. κ. 6. Θεε (Γ. 

 ὃ 1σ4α. 
ἄσσον, αν. (αοπρατ. οἱ ἄγχι), 

7Εα7Ε7, εἶοφεῦύγ, Αο. καν]. ἱ3.3 
"Ασσος, ου, ἡ, «99ος, Αο. κΧ. 

13, 14.Χ 
ᾱ-στατέω, ὢὤ, ἤσω, {ο δε 111- 

φεζί/εα, {ο ᾖαυε πο χε αὐσας, 
Ι (Οο{. 1ν. 11.Χ 

ἀστεῖος, ον (ἄστυ, οἴέγ, 5εε ατ- 
Ῥαπε), Γαζ, δεαιί{Γμ/, Αο. 
να, 20: ἨΠεΡ. κ]. 23.8 

ἀστήρ, έρος, ὁ, α «ία, Ματ. κ. 
25: 1 Οο{. Χν. 41; Ἐεν. νΙ. 
πα. 

ᾱ-στήρικτος, ον (στηρίζω), 147:- 
φεζ[εα, 29ίαδύε, 2 Ρεῖ. ΠΠ. 14, 
Ππ. 16.Χ : 

ᾱ-στοργος, ον (στοργή), τοζ{Ἴομ! 
Ζα{17α) α/[εείίομ, Ἐο. Ἱ. 31 7 
2 Τίπι. 11. 3.8 

ἀ-στοχέω, ὢ (στόχος), {ο 1ηῇ95 
27 αγ, «τυεγόε ο, 1 ΤΙπι. 
1. 6, νι. 21: 2 Τίπι. ΠΠ. 18.Χ 

ἀστραπή, ἢς, ἡ, ἰ{σβύπέης, Τμ. 
κ. 18: Ἰεν. Ἱν. 5; νὶνιἁ 
ὀγήρηίπεςς, ζφέγε, Ἱμα. ΧΙ. 36. 

ἀστράπτω, {ο ας, α5 Πρβί- 
ΠΊηΡ, Ἱα. κν. 24: {0ο ὖε ἴι- 
ἴγοτς, Χχὶν. 4.Ἑ 

ἄστρον, ου, τό, α ο{α7 (οτῖρ. εο/:- 
φζεἠ[α{{ο2), Τα. κχὶ. 25: Αο. 
νἩ. 43, κχνΙ. 20; ΗεΡ. χῖ. 
12.Χ 

᾿Ασύγκριτος, ου, ὁ, 4572171149, 
Ἐο. χνΙ. τ4.Χ 

ᾱ-σύμφωνος, ον, αζεφοπαή, ὤξς- 
ζογζα14, Ας. κκν]ΙΠ. 25.8 

ἆ-σύνετος, ον, τυ{έῥοιέ 1/14ΕΙ- 
ζαμαζς, Γοσοῦζςή, Μαϊ. κν. 
16; Ἐο. σχ. 1ο. 

ἆ-σύνθετος, ον, εουεπαέύγεαᾖ- 
7ᾳσ, {γεσεβεγοις, Ἐο. Ἱ. 31,3 

ἀσφάλεια, ας, ἡ, »έε27Υ, Αο. 
ν.23: 1 ΤΗ. ν. 3; εεγ/{α{4γ, 
Τμ. 1. 4 

ᾱ-σφαλής, ές (σφάλλω, Γαζῇο), 
φαζε, ΕΠΙ. 1. 1; φεειέε, γη, 
ἨεΡ. νΙ. το; εεία{, Αο. καν. 
26: τὸ ἀσφαλές, {7ε εεγίαζ4, 
Αο. κχ]. 34, κχ]]. 39.3 

ἀσφαλίζω, σω (πι]ά.), {ο ΄παῤε 
(αφή, {ο Φεζγε, Ναι. πκνΙ. 
65, 66; Λο. χνΙ. 24: ΡΑ55., {0 
δε ΄μαᾶθ »οείγε, Μαϊ. καν]. 
64.Χ 

ἀσφαλῶς, αἄν.,5α/εζγ, Ματ. χὶγ. 



ασχ] 

44 Αο. αν]. 23: αὐσιγεαῦγ, 
Άοι 11. 36.3 

ἀσχημονέω, ὢ, {ο αεί ηῇοβεγζγ 
ΟΙ 219Φέε7Αζγ, 1 Οοτ. νι. 36, 
κ. 5. 

ἀσχημοσύνη, ης, ἡ, 1471962211 
Άεος, ο. 1. 27 «Άα]πε, παλεα- 
ές, Ἐεν. Χγ]. 15.Χ 

ᾱ-σχήμων, ο) (σχΊμα), 14715071Ε- 
7ν, {φεε”λζγ, 1 Οοτ. κΙῑ. 23.8 

ᾱ-σωτία, ας, ἡ (σώζω), α αὐα- 
αοπεα εσµ2φε, 27ο ΐρας}, ὮΡ. 
ν.τδ; Τι. 1.6: 1 Ρεῖ. 1ν. 4.Χ 

ἆ-σώτως, ααν., ῥ7ο/{σαίεζγ, ἆἡς- 
φούαζούγ, Ἱωα. κν. 13.3 

ἀτακτέω, ὢ, {ο ὄεβαωυε αζτογαεί- 
7,2 ΤΗ. ΠΠ. 7.Χ 

ἄ-τακτος, ον (τάσσω), {7γερμζαγ, 
αλτογαεγζγ, 1 ΤΗ. ν. 143 

ἀτάκτως, αἆν., αζτογαεγζγ, {- 
γερτιζαύγ, 2 ΤΗ. ΠΠ. 6, 11.Χ 

ἄ-τεκνος, ου, ὁ, ἡ (τέκνον), εὔ{ζα-- 
{εςς, 11. κκ. 28, 29.Χ 

ἀτενίζω, σω, {ο {ο {ήε217γ 1407: 
(ἀαι. οἵ εἰς), Ἱ,α. {ν. 29: Αο. 
1. ΤΟ; 2 Οογ. 11. 7, 13. 

ἅτερ, αάν., α5 Ρτερ. υ(ῖ ρεη., 
το2{ή ο, 4 ἴε αὔφεπεε οἵ, 
Τα. κκ. 6, 35.8 

ἀτυμάζω, σω, {ο α2εῆοπογ, εὔ- 
1271, ὙνηείΏει Ῥείδοης ΟἵΓ 
1η1ηρς, ὮΥ γνοτά οἱ ΒΥ ἀθεά, 
Τα. κκ. 11; ἸἼπ. νΗΙ. 49; Ἱ]α. 
Π. 6. 

ἀτιμία, ας, ἡ, οᾖᾖοπογ, {4ρ716- 
2241, αζρργαςσε, {ρμοῦίε 145ε, 
1 Οο. ΧΙ. 14; Ἐο. Ἱ. 26, ΙΧ. 
21. 

ἄ-τιμος, ον (τιµή), τυἑ{ᾳοιιέ Ἴσι- 
07, αεοβίνεα, Μαϊ. κΕΙ. ο7: 
Ματ. νΙ. 4: 1 Οο{. ἵν. 1Ο, ΧΙ. 
ο. 

ἄτιμόω, ὢ, {ο αξςᾖοπογ, {γεαέτυζᾳ 
{πα1ρ24Υ, Ματ. κΙὶ. 4 (ποῖ ΊΝ. 

ἀτμίς, ἴδος, ἡ, ἆ Φαῤο7, Αο. ἹΠ. 
19ο; Ἰα. Ἱν. 14. 

ἄ-τομον, ου, τό (τέµνω), αγ αἴογη 
οἱ πε, /1ο71ε21ὔ, 1 ὉΟἵ. Χν. 
οι 

ἄ-τοπος, ον (τόπος), /15ρίαεεά, 
121ὔεεσηιέγης, 1196 {ευστες, 1. 
ΧΧΊΠΙ. 41; Αο. χακν]. 6. 

᾿Αττάλεια, ας, ἡ, άαία, Αο. 
χὶν. 25.8 

αὐγάζω, {ο οᾖέπε Γο2ήή, 2 Οο{. 
Ἱν. 4.ᾶ 

αὐγή, ἢς, ἡ, ὄγχρλίπεςς, ααγίήρᾖή, 
ο. αχ. 11.Χ 

Αὔγουστος, ου, ὁ (Τ/αἱ.), «411ρ1- 
ἴ2, Ἱωμα. , 1.  ΌὉοπιραίθ 
Σεβαστός. 

αὐθάδης, ες (αὐτός, ἥδομαι), »εὖ/- 

σκΣΡΑ-ΣΝΟΤΙ5Η ΝΕ ΤΈ5σΤαΜΕΝΤ ΤΕΧΙςΟΛ 

Λεασέης, αγγοραμύ, ΤΙΕ. 1. 7/ 
2 Ῥεϊ. . τοῦ 

αὐθαίρετος, ον (αὐτός, αἱρέομαι), 
οὗ οπε’» οτυ αεεογᾶ, 2 «οτ. 
νΏΙ. 3, Ι7.Χ 

αὐθεντέω, ὢ, {ο ἐελεγοίνε σἸλοί- 
25ν οσε7΄ (5εη:), 1 Τ1πη. Ἡ. 12. 
(Ν. Τ.Α 

αὐλέω, ὢ, ήσω, ἴο βίζγ οἨ α ζωής, 
το ῥέᾷε, Μαϊ. κἰ. 17; Τα. νΙ. 
327 1 Οο{. χὶν. 7. 

αὐλή, ἢς, ἡ (ἄω, ἔο στ), αὖί 
οβεή «Άασε, 14εσύεγεα εστί 
οἱ ᾖαζζ οἱ α Ἡουςε, ας Τι. κ. 
21, αχ]. 66; ἆ «εεβΓοζα, η. 
Χ. 1, 16. 

αὐλητής, οὔ, ὁ, α ίε-βίαγε», 
Μαϊ. ἱκ. 23; Ἐεν. χν]1. 22.8 

αὐλίζομαι ({ο ]οάρε ΙπΠ ἐπε ορεΏ 
αἲτ), {ο ἴοαςσο, ῥαςς {λε 111ρλή, 
Μαϊ, κχ!. 17; Τμ. καὶ. 37.38 

αὐλός, οῦ, ὁ (ἄω), α [ίε, Λέῤε, 
1 Οο{. χὶν. 7.Χ 

αὐξάνω (45ο αὔξω), αὐξήσω, 
ἴΓαΏς5., {ο ΄Πα4ε ἔο ϱ7οτυ, α5 
1 Οο. Π1. 6, 7; Ρα55., {ο ϱστυ, 
{πεγεαςε, ὄεεοπε ᾧΎεαίεΣ, Μαϊ. 
κ], 32: (οἱ. 1. 1ο Ρεπετα]]ν 
ΙΠίταΏς., ἴο ϱγοτυ, πεγεαςε, 5 

Μαι. νἰ. 28. ἳ 
αὔξησις, εως, ἡ, ϱγοτυ{ῇ, ἔπεγεασε, 

ἩΡ. ἵν. τ6; Οο]. 1. 10.3 
αὔριον, αἄν. (αὔρα, 1107714715 

ὄγεεσε, ἄω), {0-πογγοτυ, Μαί. 
ν]. 30: Τα. αλ. 32, 33; ἡ (5ο. 
ἡμέρα) αὔριον, {δε /1677ο0τυ, 
Ματ. νΙ. 34: Αο. Ίν. 4. 

αὐστηρός, ά, όν (ἀτγ), ᾖατή, 
αἴιοίογε, Τα. ΧΙΧ. 21, 22.8 

αὐτάρκεια, ας, ἡ, ο1/βείεπεγ, 2 
σοτ. Ικ. δ; εο2ε{ε21{722114, 1 ΤΊπῃ. 
ν]. 6.8 

αὐτ-άρκης, ες (ἀρκέω, 5α{βοἱεπῖ 
1οτ 5ε1ϐ), υοηίεμῦ φαζέσβεα, 
ΡΗΙΙ. 1ν. ττ.Ἡ 

αὐτο-κατά-κριτος, ον, «Εὐγ-εσ- 
αεπηπεαᾶ, ΤΠ. 1. 11. (Ν. Τ.) 

αὐτόματος, ον, οβολίαπεσιες, οὗ. 
{46 οτυ” αεεσγά, ΝΙατ. Ἱν. 25: 
Άο. κ]. 1ο. 

αὐτ-όπτης, ου, ὁ, αἲ: ϱγεπτυάήνεσον 
Τα. 1. 2.8 

αὐτός, ή, ὁ, Ῥτοηυ., ζε, 576, {5 
1η ΏΟΠῃ. ΠΘΕΑΙΙΥ αἰγναγς επι- 
Ρμαϊῖο. Ῥτορετ]γ ἀεπιοηδίτα- 
νε, οεὐ{, ὍεΖγ; Ἰοϊπεά ντα 
ε4ΕἩ οἱ {Πε ρείδοη5 οἱ {πε 
νετ, γη ο πη(Ποιί α Ρεις. 
Ρτοη., 7 23 5εὔ, {οι {2γσεῦή, 
είο.; υπ ἴπε ατίϊο]ε, ἔπε 
φα7πέ; ἔᾖε 51ο γα (ἀαἲ.), 1 
Οοι. χ!. 5; ἐπὶ τὸ αὐτό, σα {λε 
φα77έ βίαςε οἵ πε, ἐοσείβε; 

τό 

[αφθ 

κατὰ τὸ αὐτό, ἴορείβεγ, οη]ν 
Ας, χἰν.1. 396 Ο1. 8335, Μ. 

ν 23, 8, 4» Ῥα. το 8ᾳ. ; 
αὐτοῦ, αν. οἳ Ρ]ασε, ζεγε, έλεγε, 

Ματ. καν]. 36: Αο. χνΙ]. 1ο, 
κχ]. 4. 

αὑτοῦ,ῆς, οῦ, Ρτοῃ. ΤΕΒεΧ. (οοπῖτ, - 
{οἵ ἑαυτοῦ), οὗ πηδεί, {ε;- 
φεζή, εἴο. (ΥΝ. Ἡ. ἵπ {πε πῃᾶ- 
1οτῖ(γ ΟΕ ζα5ες τεαᾶ αὐτοῦ, 
αὐτῷ, εἴο., Ὀαΐ τείαῖη αὑτοῦ, 
είο., 1η ΟΠΕ, α5 Μαϊ. ν]. 34 
1η. Ἡ, 24: Ας, χὶν. 17, εἰς). 

αὐτό-φωρος, ον (Φώρ, α Ζ10), 
{7 {με Ὁε7γ αοἴ, Ἱπ. νυΠΠ. κ 
πειῖ. ἀαῑ. ντ ἐπί (Ν. Ἐι 
οπι1{) 

αὐτό-χειρ, ρος, ὁ, τυή{ῇ οε”» οτυ7: 
Λαμά, Αο. καν]. 10.Χ 

αὐχμηρός, ά, όν, αγ, οζειαί, 
2 Ρεί. 1. 1ο.Χ 

ἀφ-αιρέω, {0 ἴαᾖε ατυαγ, 35 Τμ. 
Χ. 42: ἴο ἴαᾷδε ατυζ} 5ἷπ, οΠΙΥ 
Ῥο. χΙ. 27; Περ. κ. 47 ἴο 
ο211ε ο, α5 Μαϊ. κχνὶ. 51, 
απᾶ ρατα]]ε] Ραδ5αΡες. 

ἀ-φανής, ές (φαίνω), ποί αββεαγ- 
"46, ἠζαάε, Ἠεῦ. Ἱν. 13.Χ 

ᾱ-φανίζω, {ο ῥ1ΐ οιά ο οἡρᾖέ, 
αεσίγογ, Μαϊ. νυΙ. 1Ο, 20: {ο 
ο{φβριεγε, Μαϊ. νι. 16: ρα5ρ., 
ἴο σα, βεγ, Αο. κ. 
41: ]α. ἵν. 14.Χ 

ἀ-φανισμός, οὔ, ὁ, α ἄλναββεατ- 
775, αεσίγμοίομ, Ἠεὺ. νΠ. 
13.Χ 

ἄ-φαντος, ον, ο θαῤῥεαγ{λρ, 110ἱ 
σ6εῖ, Τμ. κχὶν. 31.Χ 

ἀφεδρών, ὤνος, ὁ, ὤγαιολι, ῥ2{51, 
Μαϊ. κν. 17" Ματ. νΠ. 1ο. 
(Ν. Τ.Α 

ἀ-φειδία, ας, ἡ (Φείδοµαι), σεσε- 
24, Οοἱ. Π. 23.3 

ἀφελότης, τητος, ο222ῤή{ς16ψ, ϱ421- 
εο2{{γ, Αο. Π. 46. (Ν. Τ.Α 

ἄφ-εσις, εως, ἡ (ἀφίημι), ὤἄε- 
ἔωεγαμεε; Ἠτ., οηπ]γ Τμ. Ἱν. 
18: εἶδειπετε αἱνιαγς οἱ αξ-.- 
ύἼσεγαπεςρ Ίτοπι δἷῃΏ, τεπ]]δ- 
5ἶοῃ, Εοτρίνεηεςς, Μαϊ. αχν|. 
2δ; Τμ. 1. 77; ΕΡρ. 1.7. δ7η.: 
πάρεσις 15 α 5Ιπιρ]ε ο10βεΙί- 
«20 οἵ ῥεοήςή7εέ Έοτ 8ἱΠ, 
Ίη οοπίταςί νΙῖἩ ἄφεσις, εο2ή- 
Λζείε Γοκρύυεπεέος. 

ἀφή, ἢς, ἡ (ἅπτω, {ο 8), ἐᾷαί 
τυῤέοᾷ εοέείς, α Τοή4, Ὦρ. 
Ἱν. 16; 6ο]. 1. Το.Χ 

ἀφθαρσία, ας, ἡ, {εογγβήο, 
1271 ο7{αὐ1έγ, 1 (6οἵ. χν.;, Ἐο. 
π. 752 Τϊπι. 1.ΤΟ; ΒΡ. νι. 24: 
{200771ῤέπεςς, ΤΙ. . 7 (1. 
Ἡ. ἀφθορία).Ἐ 



αφθ] 

ἄ-φθαρτος, ον (Φθείρω), {πεο- 
2εῤήέδζᾳ, 1ηβεγ{ν/αδίε, Ἐο. Ἱ. 
23: 1 Οοτ. ἱκ. 20, κν. 02; 
1 Τΐπη. 1. 172 1 Ρεΐ. Ἱ. 4, 23, 
11. 4. 

ἀ-φθορία, ας, ἡ, {πεογγβίπεςς, 
τι, απ. Τ(Ν. Η.). (Ν. Τ.Α 

ἀφ-ίημι (5εε αΓ.δ 112, 1. 14, 
3), {0 φεπα ατυαγ, α5 (1) {ο 
2εέ ϱο, εί, Μαϊ. κκν]. 5ο; 
Ματ. χν. 37; αἱθίο, Ἰτπ 
5εη5ες νατγΊηρ αεοοτάίηρ {ο 
ἴπε οΡ].; 8Ρεο., {ο ἀἡγεραγα, 
ᾖΛαςς ὄγ, δεμᾶ ατυαγ, αἴνογες, 
Μαϊ. χν. 14; Ἠεῦ. νΙ. 1; 1 
Οοτ. νΙ. 11, 12, 13/1 Ἠεηςε, 
(2) ο Γοηρίνε (αι. Ρετς.), 
νετγ οξίεπ, Μαϊ. αν. 27; 

Ματ. Π, 6, 7. (3) {ο ῥεΓ711ή, 
εοηεεᾶξε, αΏδ., ΟΥ πμ 1ΠΕ., α5 
Ματ. κ. 14: Οἵ 8οο., 45 Μαϊ. 
11. τς (ἀαί., Μαϊ. ν. 49); ος 
ἵνα, 5αβ]., Ματ. κ. 6; οτ 5αΡ]. 
αἱοπε, Τα. ν]. 42; (4) {ο Ἴεασε, 
αεβανί Γ7γοῦι, αὔαμᾶῶο”, ᾖεανε 
δεἠπα, Μαϊ. χχῖι. 22; Ματ. 
1. 315 Τμ. ν. 11, Χνι. 34, 35. 

ἀφικνέομαι, οὔμαι (2 8οτ., ἀφι- 
κόµην), ἴο αγγέωε α, ἴο 7εζε/, 
Ἐο. χνΙ. τοῦ 

ἀ-φιλ-άγαθος, ον, ού ᾖουέρ 
Φυοοάπεςς αμα ϱρυοσα 147, 2 
Τ1πα. 1. 3. (Ν. Τ.)Ἐ 

ἆ-φιλ-άργυρος, ο», 0 {ᾖουέρ 
710767, 1ο αυαγ {είστε 1 Τ1πη. 
Π1. 4; Ἠεῦ. κ. ς. (Ν. Τ.)Χ 

ἄφιξις, εως, ἡ, οτἵς. αττ]νο]; 
αεβαγέμγε, Ας. ΧΧ. 20.Χ 

ἀφ-ίστημι, ἀποστήσω, ἴταης. η 
Ῥτες., ΙΠΙΡΕΤΕ., 1 αοΓ., Επῖ., {0 
Ζεσά ατυαγ, ο σεῶπεε; ΙΠίΤ8Ώ5. 
1Ώ Ῥετ{., Ρ]αρ., 2 αοτ., ἴο ϱο 
στυαγ, αεβαγί, αοοζα, τυζζή- 
αγατυ Γγοῦη (οξζεη γηὮ ἀπό); 
πη]ᾶ., {ο Γα1ῇ, αὐπίαίη Γγο75, 
αὐσετοί ο/1Ε)5 φεύΓ. 

ἄφνω, αἀν., «Ιζζελ0γ, Αο. Ἱ. 2, 
Χν]. 26, κχν 1. 6.3 

ἀ-φόβως, αάν., τοζβοιέ /εα, 
Τα. 1. Τ4: ΕΠΙ. 1. τ4. 1 Οο{. 
Χν]. Το; Τα. 12.Χ 

ἀφ-ομοιόω, ὢ, ζο ΄/α4ε ᾖάᾷε, 1η. 
Ρᾶς., Ηεῦ. νΙ]. 3.3 

ἀφ-οράω, ὢ (2 α., ἁπ- οἵ ἀφ- 
εἶδον), {ο ἴσοα ατυαν Γγοῦη 
οἴμετς αέ (εἶς) οπε, ζο 7εραγα 
ραγ/εςίζγ, Πες. κΙῑ. 2 {0 5έ6, 
ῬΠΙ. Ἡ. 2338 

ἀφ-ορίω, {υί. ιῶ, ἴταπς., {ο 
φέβαγα/ε Γον (ἐκ οἵ ἀπό), 
Μαι. κΙΠ. 49, κχκν. 32: ἴο 
φέφαγαέε ἴοτ α ΡΙΙΡΟΡε (εἶς, 
Ας. κΙῑ. 2; ἘῬο. Ἱ. ΙΤ; ΟΙ 1ΠΕ,, 

σκΕΕΡΑ- ΕΝσΙ5Η ΝΣΗ {ΕΤΗ ΛΓΕΝΤ ΖΑΟΝ. 

ρα]. 1. 15); {ο εχεσ11211εαί6, 
Τα. νΙ. 22. 

ἀφ-ορμή, ἢς, ἡ, αἱ οεεζΦέσ}, οῇ- 
Λογι1ΐγ, Ἐο. νΙ. δ, 11; 2 
Οο{. ν. 12. 

ἀφρίίω, {ο Γοαι αξ ἔλε 1οιή, 
Ματ. Ικ. 18, 29.Χ 

ἀφρός, . ὁ, αν, /οίῦ, Τα. 

Ικ. 39.Χ 
ᾱ-φροσύνη, η5, ἡ, Γοοζῤρήεςς, 

Ματ. νι. 22; 2 001. χ]. 1, 17, 
22.Χ 

ἄ-φρων, ονος, ὁ, ἡ (φρήν), {- 
σο/5έαεγα{ε, Γσοζέςή, /αςή, Τα. 
ΧΙ. 4Ο; Ἐο. Ἱ]. 20. 

ἀφ-υπνόω, ὢ (ἀπό, ΙΠπίεηδῖνε), 
το Γαζ αφήεέᾷ, Τα. νιΠ. 2338 

ἀφυστερέω, ὢ, {ο Αεεβ ὄσεξ ὄγ 
/2αμαᾶ, ]α.ν. 4 (ΧΝ. Η.)Χ 

ἄ-φωνος, ον, ἄλτό, τω{ζο-ιέ {0ε 
Γαεζν ος οῤεεεῤ: Ο{ απ]πια]ς, 
ο, νΙΠ. 42; 2 Ρεί. 1. 16; 
οἳ Ιάοἱς, 1 Οοτ. ΧΙ. 2. ἾΊπ 
1 Οο{. χὶν. 1ο {πε Ε. Υ. πιτρ. 
16 ΡτοΡαΡΙΥ ἴῑε οοττεοί τεή- 
ἀειῖηρ.Ἐ 

"Αχαί, ὁ (Πεῦ.), 4ᾖα., Μαΐ. 1. 
ε 

᾽Αχαία, ας, ἡ, 4ελαία, α ἘοπιαΏ 
Ῥτονίποε Ιπε]ιααίπρ α11ὤτεεοε 
εχεερῖ ΤΡεΡΣαΙγ, Ας χἰχ.2Ι; 
1 Οσοτ. χνΙ. 15. 

᾿Αχαϊκός, οῦ, ὁ, 4ελαέσαές, 1 Οο{. 
Χν]. 17. 

ᾱ-χάριστος, ον, 2411414144, Τμ. 
νι, 35) 2 Ταπι. 1. 2.38 

᾿Αχείμ, ὁ ὁ (ΠεΡ.), 4εὔ5ὴ, Μαι. 
α, 14.3 

ᾱ-χειρο-ποίητος, ον, 0 {24 
το αμα» Ματ. κὶν. 5δ; 
Ζ 6ο. ν. 1; ο]. 1. 11. (Ν. 
Τ.) 

ἀχλύς, ύος, ἡ, α /115ή, αἔγγηεςς, 
Άο. χΙ. 11. Χ 

ᾱ-χρεῖος, ο», 19εζεος, ϱοσά Γογ 
21ο{ῤή715, 1127οβίαδζε, Μαϊ. 
ΧΧΝ. 30; Τα. χνΗ. Το 

ᾱ-χρειόω(1Ν. Ἡ. ἀχρεόω), ρα5., 
Το δε 1αας τωείεςς, Ἐο. ΠΠ. 
12.08 

ἄ-χρηστος, ον, 15ε[έσ., 11ῤγοῇί- 
αὐζε, Ῥη]]επι. ΤΙ 3 

ἄχρι απά ἄχρις, αἄν. α5 Ρτερ., 
νατΏ 5εηῃ., εσε (ο, 11, αν 
αγ αν, ππείπετ οἳ Ῥίαςε, 
Ώπηε, οί ἄερτεε; ἄχρις οὗ οι 
ἄχρις αἶοπε, γυ(Ὦ {πε ἔοτοε 
Οἱ α οοπ]ιηοίΙοη, 1421117. 3εε 
μέχρι. 

ἄχυρον, ου, τό, εἸα[;, Μαϊ. 11. 
12; Τα. ΠΠ. Ε7.Χ 

ἀ-ψευδής, ές, {γεε {γονι Γαὖτε- 
΄οσα, ἐγζρζ, Τα. 1. 2. 
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ἄψινθος, ου, ὁ απἀ ἡ, τ00771- 
τυσσα, Ἐεν. νΏΠ. 11.Χ 

ἄ-ψυχος, ον, τυ1(ή σι ᾖέε, ἐ 
αήλαΐε, 1 «ο. χῖν. 7. 

Ῥ 

Β, β, βῆτα, δεία, ὄ, ἴπε 5εοοπά 
Ιεεετ. ἈΝαπεταΙΙγ, β΄ --2: 
/8Ξ- 2οοο. 

Ῥαάλ (Ν. Ἡ. Βάαλ), ὁ, ἡ (Πεξ. 
{ασίε}), Δααὐ, οΏ]εί ἀεΙίγ οί 
νο Ῥλαπίοίαις απά οἶλοτ 
Φεπηϊεῖο πα{ΙΟΠ5, Ἐο. χἰ. 4 
({επι.), ἔτοπι 1 Κπρς χἰχ. 18 
(5.), 

Ῥαβυλών, ὤνος, ἡ, Φαζγζοσι, Πτ., 
Μαϊ. 1. 11, 12, 17; Αο. νΙ]. 
43, αηΏά Ρτοῦ. 1 Ρεί. ν. 11; 
πιγςδίῖσαΙγ, ἵη Ἐεν. χὶν. 8, 
κν]. 109, ΧνΙ. 5, χκνΙ]. 2, 1Ο, 
21.8 

βαθμός, οῦ, ὁ (βαίνω, {ο »ίε), α 
φζεῥ οἵ αέργεε ἵπ ἀἱρηῖίγ, 1 
Τππη. 11. 13. (5.)Χ 

βάθος, ους, τό, ζερίζ, ΗΕ. οτ Βρ., 
Μαϊ. κ. 5; 1 Οοτ. ΠΠ. 10; 
2 Οοτ. ΠΠ. 2 (ἡ κατὰ βάθους 
πτωχεία, {2εέγ ἄεεβ βουεζίγ). 

βαθύνω, υνῶ, {ο ΄Ἴα4ε ἄεεβ, Τα. 
1. 48.Χ 

βαθύς, εἴα, ύ, ὤεεβ, Ἱπ. ἵν. 11; 
Ίπ Τμ. χχῖν. 1, ὄρθρου βαθέος, 
1η ἴπε εατ]γ ἄἆανπ (Ν. ΗΠ. 
βαθέως, ΡτοβαβΙγ α ρεπῖε. 
{οτπῃ). 

βαίον, ου, τό (Βεγρῦαη), α ῥαῦζηι 
ὀγαπεῦ, Ἱπ. κ. 14.Χ 

ἙῬαλαάμ, ὁ (ΗΠεῦ.), Βαΐααη. Α 
ΏαπΙς επιρ]επηαί]ο οξ 5εάαο- 
Ίηπρ {6ασςμεΙς, 2 Ῥεί. Ἡ. 15; 
Τα. 1τ; Ἐεν. . 14.3 

ἩῬαλάκ, ὁ (ἨεῦΡ.), Βαΐαξ, Ἐεν. 
11, Τ4.Χ 

βαλάντιον (ΥΝ. Ἡ. -λλ-), ου, τό, 
α 730116Υ-α8, ῥιέγσε, Τα. Χ. 4, 
ΧΙΙ. 33, αχ]. 35, 36.3 

βάλλω, βαλῶ, βέβληκα, ἔβαλον, 
ζο ἐργοτυ, εσ»έ, 145 (πΥΙ(Ὦ πποτε 
οι Ίεδς έοτοε,, 5 πιοάΙπεά ΡΥ 
{πε οοηΐεχί); οἱ Πααϊάς, {ο 
οι. ἘῬα55. Ρετέ., πη ἵη- 
ἴχαης. ἔοτοε, α5 Μαϊ. νΙ. 6 
(άΠα5 Ῥεεη σα5ί), ᾖΐε. Τε 
νετῷο ἵ5δ ΙΠίΓ4Ἠ5., Ας. αχνΙ. 
14, /57έά. Ίη Ματ. χὶν. 6ς 
{πε ίτιε τεαάῖηρ 15 Ρτοῦ. ἔλα- 
βον. (επετα]]γ ἴταπς. πει 
αοο. απᾶά ἆαῖ., οἵ ἐπί (α6ς., 
5οππεπηες ρεη.), εἰς, ἀπό, ἐκ, 
απᾶ οίπετ ΡτεΡρΡ. οἵ ανν. 

βαπτίζω, σω (Ίπ {οΤπΙ α {Τι 
αιεπία(ῖνε οἱ βάπτω, 5εε 1. 



βαπ] 

δ τή), (1) ἰάν ΟΙ ῥρα5., 
τεβεχ., ἴο δαίλε οπε’5 ε]ξ, 
ο] 1η Ματ. ν. 4: Τα. κἰ. 
38: (2) ο ἴἶε 6Πτ]δήαη οτά]- 
παπος, {ο 1216756, ούεηρε, 
ἴο ὀαβίέσε. Τηε πιαϊετία] (ν8- 
τ6τ, χε, ἴπε Ἠοὶγ Βρ]τΙθ) 15 
εχρτες5εά υγ ἆαῖ., εἰς οἱ ἐν; 
ΤΏε ῬυτροςῬε οἵ τεδι]ξ ΡΥ εἶς. 
Ῥα5ς. οτ. πι]ά., {ο ὂε δαβίέρεο, 
7ο γεεεῖοε δαβίζοη; (3) Πρ., οξ 
ονετυηε]πιῖηςρ Ἴοε, Ματ. χ. 
38, 39; Ἱωμα. χΙ. 5ο. 

βάπτισμα, ατος, τό, ἔλε 2140 οτ 
ΕΕ7ΕΤΠΟΙ) οὗ ὀαῤίζοι, Μαί. 
11. 7; ΕΡ. Ἱν. 5; ΒΡ., ΕΟΓ ΟΥΕεΓ- 
πυΏε]πηῖηρ α[Π]οίῖοης, Ματ. κ. 
3δ, 39: Ἱωμα. κ. 5ο. (Ν. Τ.) 

βαπτισµός, οὔ, ὁ, ἔλε αοἱ οὗ 
εἰεαμςάηρ, α5 νθεδδεὶς, Ματ. 
να. 4, ὃ (ΥΝ. Ἡ. οπι1ϐ); οἳ 
]αεννϊδη ἸαδίταίΙοης, τυσς/ έπος 
(ρΙ.), ΠεΡ. 1χ. το. Έοτ ἨεΡ. 
ν. 2, 8ε9 (ατ. δ 26οὔ, 2 (60). 

Βαπτιστής, οὔ, ὁ, οπέ τυζο ὄαβ- 
1ΐπε5; ἴΠε 5ΙΥΠΑΊΙΕ οἳ ]οῦΏ, 
ΟΠτ]ςί5 ἔοτετιηπετ, Μαϊ. 11. 
1; Ματ. νΙ. 28. 

βάπτω, βάψω, {ο αέβ, Τι. χν]. 
24: ]η. χΙΠ. 26: {ο ὤγε, εοογ, 
Ἐεν. χἰχ. Τ3.Χ 

βάρ (Αταπη.), 90, ΟΠΙΥ Μαέ. 
χν]. 17 (βὰρ ᾽]ωνᾶ, Ν. Ἡ. 
βαριωνᾶ). Αἱ5δο Ῥτεβακ ἴο 
ΙΙΔΏΥ δΙΤΠΑΤΩΕΣ, ππεαπῖηρ 
ο: ο. (Ν. Τ.) 

Ῥαρ-αββᾶς, ἂ, ὁ, Βαγαῦδας, Μαξ. 
Χχν]]. 16, 17; Ἱ]π. χν]]. 4ο. 

ἙῬαράκ, ὁ, Φαγαξ, Ἠεῦ. χἰ. 32. 
ἙῬαραχίας, ου, ὁ, Δαγαεβίαή, 

Μαί. κκῃ. 35. 
βάρβαρος, ου, ὁ (Ρτοῦ. οποπια- 

1οΡρ., ἀεδοτιρινε οἱ απ]π{ε]- 
Ηρῖρ]ε 5οιπάθ), Ρτορετ!Υ αά]., 
α Γογείρπε}, ὀαγδαγία, α5 1 
Οοτ. αχῖν. ΤΙ; υδεά οἱ αἱ] 
{οτείρηεις πηοῖ «τεε]ς, Αο. 
ΧΧΝΙΠΙ. 2, 4: 0ο]. ΠΠ. 11; Ἐο. 
1. 14.3 

βαρέω, ὢ (5εε βάρος), ἵπ Ν. Τ. 
ΟΠΙΥ ῥρᾳ5ς. βαρέομαι, οὔμαι, ἐο 
δε τυείσφεα ἆοτυμ, {σ ὖε οὔ- 
ΊΆχευνεα, 5 ὮΥ 5ἱεερ, Τα. 1Χ. 
32; πιεηῖα] ἴτουβ]ες, 2 ΟοἨ. 
1-8, ν. 4. 

βαρέως, αάν., Ζεσσέζγ, τυέ ατγ- 
Πε, Μαι. κ. 15; Αο. 
κχνΙ]. 27.8 

Έαρ-θολομαῖος, ου, ὁ, α2{Λοῦο- 
7ή6τ0, ΦΗΙΠΑΠΙΕ (Ρτοῦ.) οἱ 
ἹΝαίμαπαε], Μαϊ. κ. 3. 

Βαρ-ιησοῦς, οὔ, ὁ, δα1-/εσς, 
Άο. κ. 6.Χ 

σΚΕΕΑ-ΒΝΟΙΙ5Η ΛΙΕΙΝΥ ΤΕ574ΜΕΙΝΥΤ' 2ΧΙΟΟΛΝ. 

Ῥαρ-ιωνᾶς, ἃ, ὁ, Δα2-7οΛᾳ5, 8Ε- 
Ώαπε οἱ Ῥεΐετ, Μαϊ. χν. 17 
(Ν. Η.)Χ 

Ῥαρ-νάβας, α, ὁ, Δαγπαδας (ρει- 
Ἠαρς “5ου οἱ οοπιξοτί,” 56ε 
παράκλησιβ), Ας, Ικ. 27; ϱοἱ. 
1ν. 1ο. 

βάρος, ους, τό, τυεζρΆέ, ὀγαξ, 
ΟΠΙΥ ΒΡ., Αο. χν. 25; Ἐεν. 
1, 24. 

Ῥαρ-σαβᾶς, ἂ, ὁ, Δαλαδα». 
νο ατε πιεπίοηεᾶ, Αο. Ἱ. 
23, χν. 22.Χ 

ΈἙαρ-τίμαιος, ου, ὁ, Βαγίήμά15, 
Ματ. χ. 46.3 

βαρύνω, {ο τυεζρᾷ ἄστυ, μα. 
ΧΧΙ. 34 (Έεο.).Χ 

βαρύς, εἴα, ύ (5εε βάρος), (1) 
ᾖεαυγ, Μαϊ. «κ. 4: (2) 
τυεζρΆύ, {βογίαμί, ἵΜαϊ. 
ΧΙ. 23; Αο. καν. 7; 2 Οο{. 
Χ. ΤΟ; (3) οββγεσσένε οἵ ϱ725τ-- 
ο15, Αοι κκ. 20; 1 ]π. ν. 

3-ᾱ 
βαρύ-τιμος, ον, οὗ ϱ7εαέ Λγέσε, 

Μαϊ. καν]. 7.Χ 
βασανίζω (5εε βάσανος), {ο εκ- 
αΠ6, α5 ὮΥ ἴοτίατε; Ἠεποε, 
Το {ογ2ε}ῖ, σεχ, Ματ. ν. 7; 
Ἐεν. χ!. το, ΧΙΙ. 2; οἱ Ίνανες, 
ἴο ὀτίζεί, Μαϊ. χὶν. 24: Ματ. 
νι. 48. 

βασανισμµός, οὔ, ὁ, ζογήμγε, {ο- 
2162, Ἐεν. Ἱκ. 5, κὶν. 11, 
Χν]Π. 7, 1Ο, 15.Χ 

βασανιστής, οὔ, ὁ, οὲ τυῤο {οχ- 
7Ἴ2ε5, α {ο71Ε71{07, Τέ1ε1, Μαἲ. 
Χν]Π. 34. 

βάσανος, ου, ἡ (Η1., α {οπεή- 
φ{0726), {ογ{76, ἴο771ε18, Μαϊ. 
Ίν. σ4: Τα. ΧνΙ. 23, 2δ.Χ 

βασιλεία, α», ἡ, α ῥ{μρασ7η, γογαί 
Ίοτυε; οι αξρίίν, είρη; ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τοῦ χρι- 
στοῦ, τῶν οὐρανῶν ({πε ας 
ἔοτπ οη]γ Ίπ Μαι.) {λε ᾱ- 
σ16, οβήΖιαί Αὔ7Ρ4071, ΟΤ 
2ε{ϱ οἳ Μεβείαᾶ, Ἱπ ἴπε 
ννοτ]ά, Ίπ ἴπε Ιπάϊν]ιάια], οἵ 
Ἰη ἴπε {αίατε δίαΐε; υἱοὶ τῆς 
βασιλείας, 505 οἵ {δε Αίπο- 
ασ, ]εννς, 15 οτἱρ]πα] Ῥος- 
8855ΟΙ5, Μαϊ. ν]Ἡ. 12: ἴτιθ 
Ῥεμενετς, Μαϊ. χΙπι. 3δ. Ίπ 
Ἐεν. Ἱ. 6, ν. 1ο, {οι βασιλεῖς 
καὶ, Ν. Ἡ. τεαά βασιλείαν, ἆ 
Α{πρασ7μ οοηδὶ5ί]ηρ οἳ ρτ]εςί5 
(κ. Υ.). 

βασίλειος, ον, /ογαὔ, 7εραζ, 1 Ρεῖ. 
Π. 9, ἔτοπι Ἐχοά. χἰχ. 6; τὰ 
βασίλεια, α5 5υῦςί., α ρα 
2141191021, ῥαΐσεο, Τα. ν]]. 25.3 

βασιλεύς, έως, ὁ, α ζεαᾶεγ, 1/7, 

18 

Ζέπρ, δοπηείΊπηες 5αΏοταάϊπαίε 
{ο Ἠϊρμετ αι{ποτῖ{γ, α5 {πε 
Ἠετοάᾶς. ΑρρΙεά {ο ἄοά 
Ά]πναγς νηίὮ ἁἀῑδπρια]ςηϊ 
ερ](πείς, Μαϊ. ν. 45: 1 ΤΙ 
1. 17, νυΙ. 15; Ἐεν. αν 
{ο ΟΠτῖς, Μαϊ. Ἡ. 2; Ἱ]ῃπ. 
49, εἴο.; ἴο 6ΗτίξΗαης, Ἔε' 
1. 6, ν. 1ο (Ἐεο., Ῥαί 5ε8 
υπάεΓ βασιλεία). 

βασιλεύω, εύσω, {ο ασε αήῇο. 
74, {ο ερ, οἵ ἴο Άορδε 
ΟΥ ἐχεγεῖσε αοή2{01; ἴσ | 
βασιλεύς ϱρεπετα]]γ. ην | 
Ρε. οἵ ἐπί (ρεη.), οἳ {πε 1πι 
ἆοπι; ἐπί (869.), οἱ ἴπε Ρεζ- 
5οη5 Ρονειπες. 

βασιλικός, ή, ὀν, δε[οηρέερ (ρα 
Απο, 7ογαί, Ἱπ. Ἱν. 46, 497 
Άο. χΙ]. 20, 421/ Ία. 1. 8 

βασίλισσα, ης, ἡ, ἆ φεεμ, Μαϊ. 
κἲ. 42: Ἱωμ. ΧΙ. 31; Αο. νυν], 
27; Ἐεν. ΧνλΠ. 7.Χ 

βάσις, εως, ἡ (βαίνω), Ρτορ- 

12457 ΄ηαζέρ {ζμεσε, (αἱ. 
11. 1. | 

βαστάζω, άσω, ἔο ζ4έ, ζὲέ 
οξίεη γη] Ώ ΤΠε 5εηςε οἱ Ῥεατ- | 
Ἱηρ ανίαγ. Της, (1) {ο εζ2γ’ 
4 Ῥιτάεη, α5 Τα. χὶν. 27. 

εᾶ5ο ΟΥ ἹεαΚηεςδςδες, Ἐο. χν. 
1 οοπάεπηπα {ου το ν.1ο; | 

δεα- ... ος πώ. ο. Ἱ, 
25 (4) {ο ίαᾷεαστυαγ, Μαϊ. νὶ 
της Ἱπ. χΙ]. 6. 

σα]]οά χο, 19) Χ πὰ 
βάτος, ου, ὁ (Ἠεῦ.), α δαέᾳ, οἵ. 

]επΙδΗΏ ππεᾶδΙτε {ος Ἠφα]άς | 
οοπίαϊπῖπρ δ ος 9 βα]οπ5, | 
Τα. κν]. 6. (ΑΡ. )Χ ἕ 

βάτραχος, ου, ὁ, α /700, Ἐεν, 
κνΙ. 13.Χ : 

βαττο-λογέω, ὢ (Ρτοῦ. τοπ 
βατ, απ υιηππεαπῖης δουπά; 
8εε βάρβαρος), {ο ὁαδδσε, ζαια 
ἴο 1ο ῥ1ήβονε, Μαϊ. νΙ. 7. (Ν. 
Τ.)Χ 

βδέλυγµα, ατος, τό (5εε βδελύσ-. | Ἶ 
σω), 21 ε{έηρ 1είσα αλά 
αδογεάμαδ]ε, αἨ οὔγεοί οί - | 
αὖ ΕβΙςαςε, Ἱωα. κν]. το | | 
δΡεο. (45 οξέεη ἵπ Ο.Τ.) 1άο]- 



βδε] 

811γ, Κεν. κνΙῇ. 4, 5, Χχἰ. 27. 
« ΑΡοπιϊπαϊίϊοηπ οἳ ΄ ἀεδο]α- 
81ο,’ Μαϊ. κχὶν. 15; ΜαΓ. 
ΧΙΙ. 14 (τοπι Ὀαη. Ικ. 27) 
τΘξει5 {ο ἴπε Ρρο]ιαίοη οἳ 
ἴπε ἔεπρ]ε ὮΥ 5οπιε Ιάο]α- 
ἴτοις ΦΥΠΙΡΟοΙ. (9.)Ἠ 

βδελυκτός, ή, ὀν, αἰδοιοίήηρ, 
αὐογιζπαδί[ε, ΤΕ. 1. 16. (5.)3 

βδελύσσω, ἔω, {ο ἄεβίε, οπΙγ 
παῖά.; {ο ἴοαίμε, Ίο. ΠΠ. 27; 
απά Ῥρα55. ΡετΕ. ρατῖ., αεβίεας, 
Ἐεν. κχί. δ.Χ 

βέβαιος, α, ον, οἴζαὤΓασί, εοΦία2εί, 
“ἄν, ἨεὈ. νΙ. 19; Ἐο. 1ν. 16. 

βεβαιόω, ὢ, {ο εοΆγ, {ο εσίαζ- 
24η, νπείὮεί οξ ΡεΙδοης ΟΥ 
ἴλ]ηρς, Ματ. ΧνΙι. 20; ἈἘῬο. 
Χν. δ; ἨΠεῦ. κ. 9. 

βεβαίωσις, εως, ἡ, εο20/7/ήα4ἱ07Η, 
ῬλΙ. 1. 7; Περ. νι. τ6.Χ 

βέβηλος, ον (βα- Ἱηπ βαίνω, 
Αἴλαί οἩ ΠΙΟ ΑΠΥ οπε 
ΠΙΑΥ οίερ”), εὐ12Ο071, 1471- 
ραποίζβειὸ ῥΟΓῶ2:6, οἱ {π]πρς 
Οἵ ῥείδοῃδ, 1 Τΐπι. Ἱν. 7; 
ἨεΡ. κΙ. 16. 

βεβηλόω, ὢ, {ο ΄αᾷε 2171071, 
{ο ῥ7ΟΓαπε, ἴπε θαῦραίΠ, Μαϊ. 
κὶλ. 5; ἴπε {επρΙε, Αο. κχῖν. 
6. (5.)Χ 

Έεελ-{εβούλ (1. Ἡ. Βεεζεβούλ), 
ὁ (ΠεΡ.), Δεεζσεῦιζ, α ΠΆΠηΕ 
οἱ ὁαίΐα”, Μαί. κ. 25: Τι. κ. 
15, 18, 1ο. (Ν. Τ.) 

Ἐελίαλ, ὁ (ΠεΡ. συο2{ή{εοσεςθ), 
ΟΥ Βελίαρ (ΊΝ. Η.), ἀετιναίῖοη 
ουρία], ἃ Ώαπαε ΕοΥ δαΐσ7, 
2 Οοτ. νΙ. 15. (Ν. Τ.)Χ 

βελόνη, ης, ἡ, α πεεαζε, Τα. 
ΧνΙΠ. 25 (1Ψ. Η.).Χ 

βέλος, ους, τό (βάλλω), ἆ 12996, 
5υ6Ἡ α5 α Γαυεζζη οἵ ααγή, ἩΡ. - 
νι. τ6.Χ 

βελτίων, ον, ονος (α οοπραἵ. οἱ 
ἀγαθός), ὀείίε; πειῖ. α5 αἄν., 
2 Ταπι. 1. 18.Χ 

Ἐεν-ιαμίν, ὁ (ΠεΡ. δεη -- 5οη), 
2εη/α2ή, Αο. ΧΙΙ. 21: Ἐεν. 
να. 8. 

Ἑερνίκη, ης, Ἡ, «Ῥεγπίσε, Αο. 
ΧΧν. 13, 23, κχν]. 30.8 

Ῥέροια, ας, ἡ, Ἀεγαα, Αο. κν]]. 
1ο, 13.3 

Ἑεροιαῖος, α, ον, Δε}αᾶζ”, Αο. 
κχΧ. 4.Χ 

Ῥηθ-, α Ἠεῦτεν απά Αταπιαῖο 
Ρτεβκ {ο πΙαἨΥ ]οσα] παπῃες, 
πηεαηίηρ ᾖοήωε οἵ αὐσῶς οἵ. 

ΈῬηθ-αβαρά, ἂς, ἡ, ΔΒείλαύαγα, 
“«Ἠοιςδε οἱ {πε {οτά, Τη. 1. 
28 (ΥΝ. Ἡ. τεαᾶ Ῥηθανία).Ἐ 

Ῥηθ-ανία, α.,ἡ, Βείλαγ, “Ἄουςε 

σκΕΡΑ- ΕΝΟΣ ΝΕΗ ΤΕΣ7ΤάΜΕ ΥΣ 2ΕΧΙΟΟΝ. 

Οξ πιδεχγ.’΄. Τπετε γνεγε ἔννο 
Ρίασες οἱ {πο παππε: (1) ]η. 
κ]. 1, εἴο.; (2) οἨ {λε ]οτάαη, 
Ἱπ. 1. 2δ (ΥΝ. Π.). Θεε Βηθα- 
βαρά. 

Ῥηθ-εσδά, ἡ, Δείλειᾶα, “ Ἀοιδε 
οἱ οοπιραςδδίοη,” ]1.ν.2(1Ν. 
Ἡ. Βηθζαθά).Χ 

Έηθ-λεέμ, ἡ, Δε(βζεᾖε-α, “Ώοιδε 
οἱ Ότεας,” Τα. Π. 4, 15. 

Ἐηθ-σαϊδά,ἡ, Βε(βαίσα, ΄ποιδε 
οἱ Πιππρ” οι “ΠδμΙηρ.” 
ΤΈπετε Ὕνετε ἴννο Ρ]αοες ος 
1Ώε ηβπεΕ: οης Ιῃπ (α]11εε, 
Ἱπ. κ. 21; ἴπε οἴπεχ οη {Πε 
εαςδί οἱ ἴπε ]οτάαση, Τα. ΙΧ. 
1ο. 

Έηθ-φαγή, ή, Βείββῥαρε, ΄Ὥουςδε 
οἱ βρ5,” Μαι. κχὶ. 1; ΜαΠ. 
ΧΙ. ΤΙ; Τι. κΙΧ. 20.3 

βῆμα, ατος, τό (βα- ἵη βαίνω), α 
οἵσβ, α «Άαεε; βῆμα ποδός, α 
9Ραοε ΕΟΙ {Πε {οοέ, Αο. ν11. 5; 
α γαΐφεα «Άαεε οἵ ὀεπεῦ, {γέ- 
ὀᾳ,αἰ, Τις ε21{-οεαί, ]η. κὶκ. 
13; 2 Οοἵ. ν. 1ο. 

βήρυλλος, ου, ὁ, ἡ, ἆ δεγγῦ, α 
6επι οἱ ρτεεη]δη πε, Ἐεν. 
κχ]. 20.Χ 

βία, α», ἡ, ο7εΕ, σ{οζεπεε, Αο. 
ν. 26, κχἰ. 35, χχὶν. 7 (1Ν. Ἡ. 
οπι1ϐ), κκνΙΠ. 4τ.Ἡ 

βιάζω, {ο Ίέσε υ{ούεεε» Ὠι]α., {ο 
εηίεχ Γογε(20γ, η εἰς, Ἱωμ. 
ΧγΙ. 16; Ῥα5ς., ἴο ο1Ε7 ο{ο- 
707166, {0 ὄε απσατι/{εῶ, Μαν. ΧΙ. 
12.Χ 

βίαιος, α, ον, σ{οὔεηζ, Αο. Π. 2.3 
βιαστής, οῦ, ὁ, ο7ε τυᾖο εὐιβίογς 
΄ογεε, α πα οἵ σ{οίεπεε, Μα. 
ΧΙ. 12.Χ 

βιβλαρίδιον, ου, τό, α ἠ4ῇε ὅσοῦ, 
Ἐεγ. χ. 2, ὃ (ποί ΊΝ. Η.), ο, 
το. (Ν. Τ.)Ἐ 

βιβλίον, ου, τό (ἀῑπι. οἳ Εο]]ονν- 
πρ), α «παζ; ὀσοᾷ, ἆ δεγοζῇ, 
α5 Τι. ἵν. 17; Ἐεν. ν. 1; 
βιβλίον ἀποστασίου, α Ρ1]11 οἳ 
ἀϊνοτοεπιεπί, Μαι. κἰχ. 7; 
Ματ. χ. 4. 

βίβλος, ου, ὁ, α τυγ{άε ὅοσοῦ, 
2ο0{ οι σοὔώπε, Μαι. 1. 1; 
ῬΗΙΙ. 1ν.3. ΤΠε ποτά πἹεαη5 
Ραργτις, {τοπ νΠΙΕὮ απε]εηί 
Ῥοο]κ5 Ἱνετε ππαε. 

βιβρώσκω (βρο-), ῬοτΕ. βέβρωκα, 
7ο εαΐ, ]π. ν]. τΤ3.Χ 

Ἐιθυνία, α», ἡ, Β/1Ἴγμία, Αο. 
κνι. 7; 1 Ρεῖ. 1. τ.Χ 

βίος, ου, ὁ, (1) ᾖὤψε, α5 Τμ. ν. 
14: (2) 1πέεας οὗ ζ1ε, {ζω εζῖ- 
ᾖοοα, αξ Ἱα. νΗΙ. 43: (3) 
Φοσᾶς οἵ ῥγοβεζύ, α5 Ἱ. κν. 

τ9 

[βοα 

121 1 ]η. 1. 17. 2371.: ἕωή 
15 {ο Ίπ 15 ῥ/ήσίῤίο, απὰ 
δε Το δρ]τ]έια] αηά Ἱπι- 
πιοτία] 11ε; βίος 15 Πε Ίπ 1{5 
71127 εσία(ζο», ἀεποίΙπρ ἴπε 
ΠΙΑΠΠΕΥ ο 146. 

βιόω, ὢ, {ο ῥαςς σε ζήγε, 1 Ῥεῖ. 
1ν. 2.3 

βίωσις, εως, ἡ, 72471312 οἵ ᾖαδήέ 
ο ᾖήγε, Λο κχν]. 4. (ΑΡ.)Χ 

βιωτικός, ή, ὀν, ο{ ο δε[ολιρίρ 
ἴο (1318) ᾖὤχε, Τα. κκ. 34; 
1 Οοἵ. ν]. 3, 4.Χ 

βλαβερός, ά, όν, ὄτιζέΓιῇ, 1 Τ1πῃ. 
ν]. Ο.Χ 

βλάπτω (βλαβ:), βλάψω, {ο Ζ1γή 
οἵ 22176, Ματ. κν]. 15 (ΥΝ. 
Ἡ. οπι1ϐ); Τα. Ίν. 35.3 

βλαστάνω (οἵ βλαστάω, Ματ. 
Ἱν. 27, Ν. ἩΗ.) βλαστήσω, 
Ἰπίταης., {ο «ῥγο(µί, {ο ορ’ 
240, ἴο ᾖ1ΐ Πο ὅμας, Μαϊ. 
ΧΙΙ. 26; Ματ. Ἱν. 27: Ἠερ. 
Ικ. 4: ἴχαης., {ο ὀγέης Γογίή 
(καρπόν), ]α. ν. 1δ.Χ 

Ἑλάστος, ου, ὁ, Δ/αδίμς, Αο. 
κ]. 20.3 

βλασφημέω, ὢ, {ο εβεαᾷ αδεισέοε- 
7γ, ἴο 7α1ῇ, αἩΏς5., α5 Αο. κ]. 
455 {0 εαζα2ιζαΐο, ὀφεα εω{ζ 
οὗ, ὀζασβῥενπε, υηΙίἩὮ α.ο., ΤΑΙ6- 
1Υ εἶς; οξίεπ οί ππεπ οἵ {Π1Πρβ. 
Ὄρεο. οἱ (αοἀ, Ἐεν. χνΙ. 11; 
{πε Ἠο]γ βρίτέ, Τα. κ. 1Ο; 
{πε ἀῑνίπε παπηε οἵ ἀοοίτίπε, 
ι Τάπι. ν]. 1. 

βλασφημία, ας, ἡ, εσ{-οβεαζύπρ, 
γεσ{ζήρ, ὀζσ.β/ε”γ, Μαϊ. κ. 
41; Ματ. χὶν. 64. 

βλάσφημος, ον, οαμῶεγοίις, Λο. 
νι. Η1; 5υ)5ί., ἆ ὀζαςβ/βεπεγ, 
1 ΤΙΠη. 1. 14; 2 Τῖπη. . 2. 

βλέμμα, ατος, τό, α σοᾖ, ϱἶσπες, 
2 Ρεῖ. Π. δ.Χ 

βλέπω, ψω, {ο «τε, {ο ασε {λε 
ΊΆστυεγ οὗ οεείς, ἴο ᾖσορ αἲ, 
δεᾖοί[α; νὮ εἶς, ἴο {οοᾷ {ο0, 
Μαΐ. κχή. 16; Ματ. κ. 14: 
ΨΙΤὮ ἵνα οἵ µή, {ο {ᾳᾷε εαγε 
(οΏςε πη(μουϊῖ, Ματ. κΙΠ. 9); 
ψή{Ὦ ἀπό, {ο ὄετυαγε οὗ; οπΏεε 
ψή{Ἡ κατά (8ς9ο.), ϱεορταρῃ- 
᾿1σα]]γ, {ο σος ἴστυαγας, Αο. 
πχν]]. 12. 

βλητέος, έα, έον, α νετρα] αά]. 
(βάλλω), ἔᾷαέ οτεϱήέ {ο δε ῥᾳὔ, 
Ματ. Ἡ. 22 (ΥΝΝ. Ἡ. οπ1ϐ) ; 
Ίμ. ν. 38. (Ν. Τ.)Χ 

ἙῬοανεργές (ΊΝ. Ἡ. -πρ-), (ΠεΡ.), 
Ζοαπεγρε, “8οη5 οἳ ἵπαπ- 
ἀετ,” Ματ. Η1. 17. (Ν. Τ.Α 

βοάω, ὢ (βοή), {ο «οι ἔοτ ΟΥ, 
(1. Ίν. 27: {ο εχγ Τοτ στῖεξ, 



βοη] 

Άο, ν 11, 72 10 ῥ1ιζζέκῇ οβελζγ, 
{0 2’ αἰοιιῶ, Μαχ. χν. 34 Αο. 
κν. 6; πνἰεν πρό (896ς.), {ο 
αῤῥεα! το, Τα. κνΏῖ, 7, 38. 

βοή, ἢς, ἡ, α ἔοιαᾶ ο, 1. γ. 4. ῳ 
βοήθεια, ας, ἡ, ήεζβ, Λο. καν!]. 

17; Ἠεῦ. ἵν. 16.Χ 
βοηθέω, ὢ, {ο ϱο ἴο ἴπε Λεῖῤ οὗ, 

ἴο Φπεζογ (άαἲ.), Μαϊ. κν. 25; 
Ἐεν. χι. ος 

βοηθός, οὔ, ὁ, ἡ ο το. αά].), 
α Λείβεγ, ΠεΡ. κΙΙ. 6.3 

βόθυνος, ου, ὁ, α ῥή4, αέίζῦ, Μαἲ. 
κ]. Τ1, Χν. 14 Τα. νἰ, 30.Χ 

βολή, ἢς, ἡ, α ζῤγοτυζηρ; λίθου 
βολή, α οίοπε’ {ργου, Ἱμ. 
ΧΙΙ. 41.Χ 

βολίζω, σω, ὢ ᾖεασνε ἔλε ζεαῶ, 
Ζᾳῤε φοπάζβς, Αο. καν]. 28. 
(Ν. Τ.)Χ 

βολίς, ίδος, ἡ, α τυεαβο2: {ᾖγοτοτε, 
α5 α ἄσγί οτ/ασεζύη, ἨΗεΡ. χι. 
20 (Ν. Η. οπι1ϐ) 

Ῥοόΐ, ὁ (ΗεΡ.), Άοορ οι Αοαρ, 
Μαι. 1. 5 (7. Ἡ. Βοές); Τα. 
11. 32 (ΝΝ. Ἡ. Ῥοός).Χ 

βόρβορος, ου, ὁ, 71225, Π/, 2 Ρεϊ. 
Π, 22.8 

Ῥορρᾶς, ἂ, ὁ (Άσχεας, ἔε ποτίἩ 
πἠπά), {ρε Λ/ογίζ, Τμ. κΙῑΙ. 297 
Κεν. κχῖ. 13.Χ 

βόσκω, ήσω, ἴο /εεῶ, α5 Ματ. 
νι! 33; ]π. καὶ. 15, 17; πιῖά., 
ο Γεεα, 67α5ε, 45 Μα. ν. 11. 
Υ”.; ποιµαίνω 15 {λε Ὀτοαάετ 
πποτᾶ, ἴο αοἲ α5 5Περηετά, 
Π{ετα]]γ ος ςρϊτιαα]]γ; βό- 
σκω, απιρΙΥ {ο 7εεῶ ἴ]ε Ποε]ς. 

Ἡοσόρ, ὁ ὁ (ΠεΡ. 2εο7), 05ο, 2 
Ῥεϊ. Π. 15 (Ἡ/. Ἡ. Βεώρ).Χ 

βοτάνη, ης, ἡ (βόσκω), ᾖεγδαρε, 
Λαρίγασε, Ηεὺ. ν]. 7.Χ 

βότρυς, υος, ὁ, α εὐλφίεγ ο 7αβα», 
Κεν. χῖν. τδ.Χ 

βουλευτής, οῦ, ὁ, α εοιε{ῇο», α 
φεπαίο, Ματ. κν. 43: Ἱ. 
κχΙΠ. 5ο. 

βουλεύω, σω, ἔρ ασίσε, Ν. Τ. 
πηΊά. οπ]γ; (1) {ο εο2αφτεζή, {ο 
«ε[ίδεαίε, υηἩ εἶ, Ἱωμα. χὶν. 
341: (2) {ο γεφούσε ο): Οἵ 117. 
ἆΆοφε, νΙ(Ὦ 1ΠΕ., Αο. ν. 33, χν. 
37 (ΥΝ. Η. ἵπ Ῥοίμ Ῥαδδαρες 
τεας βούλομαι), καν]]. 39; ἵνα, 
Ίπ. κι. 53 (Ν. Η.), κ. το; 
Άοο., 2 0ος. 1. 17.Χ 

βουλή, ἢς, ἡ, α ὤεοίρ, ῥιέήῤοσε, 
Λίαμ, Γλ. κκ]. 51; Αο. ν. 35; 
Βρ. Ἱ. 11. 

βούλημα, ατος, τό (βούλομαι), 
τυ1ῇῇ, εοἸδεί, Ά17ῤοσε, Αο. 
Χχν]ι. 43; Ἐο. Ἰκ. 19; 1 Ρεῖ, 
Ίν. 3 (Ν. Ε.)Ἠ 

σΛΕΕΑ-ΕΝΜΟΓΙ5Η ΝΕΗ ΤΕΣΤΙΜΕΝΤ 7 :ΧΓΟΟΛ. 

βούλομαι, 24 Ρετς. 51πρ. βούλει, 
αιρ. πΙ(Ὦ ἐ ο ἠ, {ο τυζζῇ, α5 
(1) {σ ὃε τυΣζζᾳρ, {ο ἐο[έτε {0, 
Ματ. κν. 15; (2) {ο ἠηίεπᾶῶ, 
Μαι. 1. 1ο; (3) {ο ἀεοίγα, 
Τίπη. νΙ. ο. (επεταΙ]γ νι 
1ΠΕ., 5οπιεῖπηες απάεγδίοοά, 
ἂ5 Ία, 1, 185” να 5υΡ]., πα. 
κνΙ]. 39. 

βουνός, οὗ, ὁ, ἆ ᾖ1ῇ, ζέρ 
Ε7ομα, μα. 11, 5 «κκ. 
30ο.Χ 

βοῦς, βοός, ὁ, ἡ, αὖ ασια] οὗ 
ἴᾷε ος Ολα, πια]ε οἵ Σεπια]ε, 
Τα. κ. τος 1 Τπη. ν. 1δ. 

βραβεῖον, ου, τὀ, {πε ᾖγέσε, ἵη 
ἴηε ΡαππεΣ, 1 Οογ. ΙΧ. 24 
ΡΜ. 1. τή. 

βραβεύω (11., {ο αοἲ α5 ατΏΙέετ 
1η {πε ΡΑΠΙΕΦ), {σ 71ε, αγδ{- 
ἔχαζε, 6οἱ. 11. 1 5.Χ 

βραδύνω, νῶ (βραδύἨ), {ο ὂε «ἴστυ, 
ἴο ᾖὔπσεγ,ι Τ]πι. 11. 15: 2 Ρεῖ. 
Π1. 9 (Εεπ.).Χ 

βραδυ-πλοέω, ὢ ὢ, ο οα1 οὔστυζγ, 
Αο. καν!. 7: (Ν. Τ.Α 

βραδύς, εἴα, ύ, «ου; ἆαι. ος 
5Ρηετε, Τα. χχῖν. 25/ εἰς, ]α. 
1. Το.Χ 

βραδυτής, τῆτος, ἡ, «ἴοτυπεςο, 2 
Ῥεί. 11. 9.Χ 

βραχίων, ονος, ὁ, ἔλε α΄; πιθί., 
οἔχελερίζ, Τα. Ἱ. οἵ; Ἱ]η. κ. 
48: Ἆο. χιη. 17.Χ 

βραχύς, εἴα, , «ο, {416 οπΙΥ 
πηεαί.; ος μπι, Τπι, κκ, 58; 
Άο. ν. 34: ΗεΕΡ. 11. 7,9; Ρίασε, 
Ας. κχν]. 28; διὰ βραχέω», 
ἨεΡ. κ. 22, {η Γετυ τυογάς ; 
βραχύ τι, ]π. νΙ. 7, οἳ απαη- 
1, α ζ1ε.Ν 

βρέφος, ους, τό, α ε{ζῶ 14210077:, 
Τα. 1. 41, 44: α ὀαδε, α5 Τι. 
Π, 12, 16: 2 Τΐπα. Π1. 15. 

βρέχω, ζω, {ο /ποΐσίεη, Ἱ μα. νΙ. 
38, 44: {ο γαΐ7ε, {ο Φε] 2.221, 
Μαϊ. ν. 45; Τα. κν. 29; 
ΊΠΡΕΙς., ]α. ν. 17; Ἰπίταης., 
Ἐεν. χΙ. 6.Χ 

βροντή, ἢ», ἡ, ἐζειάεν, Ἱπ. κἰὶ. 
20: Ἀεν. Ἱν. 5. 

βροχή, ἢς, ἡ (βρέχω), ἆ εαυγ 
7α11, Ματ. ν. 250, 27. (5.)Χ 

βρόχος, ου, ὁ, α 10096 Οἵ «1476, 
1 (ο. να, 35.8 

βρυγµός, οὔ, ὁ, α ϱγ{πώίηρ οἵ 
Απζφ/έηρ, α5 Ματ. ν ΠΠ. 12. 

βρύχω, ἕω, {ο ϱγέπᾶ οι ϱπασή, 
α5 {Πε {εεί]ι, {οί ταρε ΟΙ ραῖη, 
Άο. νΗ. 54.Χ 

βρύω, σω, {ο φεμά Γογίῶ αὐτιι- 
αα212γ, α5 α Γουηίαίη, ]α. 11. 
Ι.Χ 

20 

[γαἳ 

βρῶμα, ατος, Τό (5εε βιβρώσκω), 
΄Γουά οἳ απΥ Κπά, Μαϊ. κὶν. 
15; η. Ίν. 34: 1 0ος. νΗΠ. 8, 
14. 

βρώσιµος, ον, εαίζαδζε, Ἱμ. κχῖν. 
41. 

βρῶσις, εως, ἡ, (1) {λε αεΐ οὗ 
εαΐπρ, α5δ 1 Οοτ. νι. 4: (2) 
ϱ0705407, Μαϊ. νΙ. 19, 20; 
(3) Γοοώ, Ἱη. ἵν. 32; ΗεΡ. κϊ]. 
16. 

βυθίζω, σω, {0 εστισε {ο ο{λᾷ, Ἀρ., 
1 Τιπῃ. πα 9: πιῖά., {ο ο, 
Τα. ν. 

βυθός, ο. λε ἄεεβ, δε τεα, 
2 0ο5. ΧΙ. 25.Χ 

βυρσεύς, έως, ὁ, ἆ {αηπε, Ας. 
Ικ. 43, Χ. 6, 32.8 

βύσσινος, η, ον, /2ᾳ4ε οὗ ὄγεσαες, 
πε Πέπεῃ, Ἐεν. αν]. 12(Ν. 
Ἠ.), 16, χὶκ. δ, 14.Χ 

βύσσος, ου, ἡ, ὄγεσαες, ἃ 8Ρεοῖες 
οἱ Βαχ, απᾶ οἳ Ίπεη πιαπι- 
Σαοίατεά ἔτοπη 1ὲ, Π1ΡΗΙΥ Ρτῖζ- 
εᾱ {ος 1έ9 δοξέπες», ψίτεπεςς, 
ΆΠᾷ ἀεΙίοβογ, Ἰωα. χγῖ, 19; 
Ἐεν. χν]ῇ. 12 (Εεο.).Χ 

βωμός, οὔ, ὁ, 2 αὐίσγ, Λο. χνή. 
23.Χ ΥΗ.: βωμός ἶδα Ἱεαίπεῃ. 
Α]ίατ; θυσιαστήριον, ἴπε α]ίατ 
αξ {πε ἴταε (ο. 

Τ 

Τ, γ, γάμμα, ρά2α, ϱ' Ἱιατὰ, 
1Ώε ἑ]ητά 1είίετ οἱ {πε (τοε]ς 
κος Ίπ πυπιετα] να]πε, 

: ΎΞ-3ουυ. 
Ταββαθὰ, αν. Ἠ.-θά),ἡ (Αταπη)), 

6αὐδαίμα; αι εἰευαίεά ῥίαςε 
ο Ὑ δια], Ἱπ. χὶκ. 13. Θεε 

λιθόστρωτον. (Ν. Τ.)Χ 
Γαβριήλ, ὁ (ΗεΡ. ΄1α οὗ σσα), 

ἴπε ατοβαηρε] σαὐγίε, Ἱμα. 
1, 19, 26.Χ 

γάγγραινα, ης, ἡ, α ΡαηΡ7ΕΛΕ, 
2ο2ήήβεαίέστ, 2 Τϊπι. ΠΠ. 17.Χ 

Τάδ, ὁ (ΗεΡ.) σαῶ, Ἐεν. ν. 

5. 
Ἰλαδαρηνός, ή, ὀν, δε[οηρίηρ {ο 

σαάαγα, Ματ. ν. 1 (Έεο)); 
Ματ. ν1. 2δ (ΥΝ. ΗΠ.). Ῥεε 
Γεργεσηνό». 

γάζα, ης, ἡ (Ῥετεδίαπ), ἔχεασμγε, 
5 οἱ α ϱονετηπιεηί, Αο. 1, 
27. κ 

Τάΐα, η», ἡ (Πεὺ.) ατα, α 
φίτοπρ οἱ οἱ Τε αποϊεηίέ 
ῬΠδῆπες Ιπ πε ἩἨ,. οἳ 
Ῥα]εσίῖπε, Άοι ν η]. 26. (Τε 
αά]., ἔρημος, αετεγί, τεξεχς Το 
ὁδός.)Χ 

ναζο-φυλάκιον, ου, τό, ᾳ ῥσες 



' .. 

η 

ι γαι] 

Το {περ αγα{αφΛ{ῥ ο ἐγέας- 
Ίέύε, νεα; α Ρρατί οἱ ἴπε 
{επιρ]ε 5ο σα]εᾶ, Ματ. ΧΙ. 
41, 43; Τα. κχὶ. 1; ]π. η]. 
2ο. (5.) 

Τάΐϊος, ου, ὁ (1:α:.), σαΐο, οΥ 
6αὗμ.. Τπετε ατε ἔοιτ οἱ έε 

“ παπιε ἵη Ν. Τ., Αο. χὶκ. 20, 
ΧΧ. 4: 1 Οο{. 1. 14, απἀ Ἐο. 
ΧνΙ. 23: 3 ]η. 1.Χ 

Ὑάλα, ακτος, τό, 3114, Πὲ., 1 695. 
Ιχ. 7; Βρ., Εοτ ἴπε εἰεπιεηίς 
οἱ ΟΠτϊσήαη Ἐπον]εάρς, 1 
Όο. ΠΠ. 2; Πεῦ. ν. 12, 13; 
τ Ρει. Π. 2.Χ 

Ταλάτης, ου, ὁ, ἆ 6αζαζία, (σα]. 
11. 1. 

Ταλατία, ας, ἡ, «αἴαέία, ΟΥ 
(6αὐοργωεία, α Ῥτονϊῖπες ΟΕ 
Αδία ΜΙπος, (σᾳα|. 1. 2: 1 Οοἵ. 
ΧνΙ. 1; 2 ΤΙπι. Ίν. ΙΟ: 1 Ρεῖ. 
Ἱ τς 

Ταλατικός, ή, ὀν, δε[ολερέ {σ 
6αἰαία, Δοι χγνι. 6, αν]. 
23-Χ 

γαλήνη, ης, ἡ, α εαὔὴ, Μαϊ. ν η. 
26; Ματ. 1ν. 39: Τα. ν ΠΠ. 2493 

Ταλιλαία, ας, ἡ (Ίτοπι Ἠεῥρ.), 
6αζζεε, πε Ν. ἀῑνίδίοη οἱ 
Ῥα]εξίπε, Ματ. Ίν. 15. 

Ταλιλαῖος, αία, αἴον, οὗ οἵ ὄε- 
ος {ο σαζμΐεε, Μαί. καν]. 
69: Ας. 1. 11. 

Ταλλίων, ωγος, ὁ, 6αὐδίο, α Ῥτο- 
οοηςυ] οἱ εν ον Αο. κν]. 
12, 14 τ7.Ἐ 

Ταμαλιῶλ, ὁ (ΠεΡ.), σαπαζεῖ, 
Λο. Υ. 94» ΧΧΙΙ. 3. 

Ὑαμέω, ὤ, ήσω, Ι8ΐ 8Οἵ. ἐγάμησα 
απά ἔγημα, αὖς. οι ἴταης. 
(π{Π αεο.), {ο α72Υ; αοίῖνε 
Ῥτορετ]γ οἳ ἴπε πἹαη; Ρας». 
απά πι]ά. οἱ ἐλε ἹΥΟΠΙΕΠ, ΙΓ 
ἀαίῖ., 1 Οοἵ. νΠ. 39; Ματ. χ. 
12 (ΝΝ. Ἡ. ἄλλον ἔοτ Ἐεο. 
ἄλλφ); Ῥαΐ ἵπ Ν. Έ. ἴε αοί. 
αἶ5ο ἶ5 ιδεά ΟΕ {πο Ἱποπιαη, 
5 1 Οοἵ. νΙΙ. 25, 34. 

χαμίζω, {ο φέυε 5 71α72ἱαΡε (α 
ἀααρΠΏίει), Ἐεο. οηΙγ Ματ. 
χ. 25; Τμ. κν]. 27, ΧΧ. 357 
ΝΤ. Ἡ. αἀά Μαϊ. αχῖ. 3ο, 
κχῖν. 3δ: 1 ϱοτ. νΙΙ. 38. (3. 
Τ.)Χ 

Ὑαμίσκω -- γαμίζω, Ματ. κἩ. 25 
(Έεο.); Τα. κκ. 34 (Ν. Η.) 

Ὑάμος, ου, ὁ, /171ᾳρ6, 85Ρεο. ἆ 
71α7{ῶρε Γεανί, 5ΙΠΡ. ΟΙ ΡΙΗΤ., 
ἨεΡρ. χΙΙ. 4; Ἐεν. χὶκ. 7. 
Φεε (τ. ὃ 240, ΑΜΙ. ὃ 27, 3, 
Ῥι. 23. 

Ὑάρ (γε ἄρα), “ἵτα]γ (πε, α 
ϱααδα] Ῥοδίροςδιϊνο ρατί]ο]ε 

σκΕΡΚ- ΝΟΤΗ ΝΕΗ ΤΕ57Τ4ΕΝΥΤ ΓΕΧΙ6ΟΟΝ. 

ΟΥ οοπ]ιποίῖοη, ο, ΙΠΙΤΟ- 
ἀποίπρ α τεαδοη Εοτ {πε ἐλῖπρ 
ῬτενίοικΙγ δαϊά. Όσεά ἵπ 
αιεςίῖοπ5 {ο ΙπίεηδίΙ{γ {πε 
ΙΠΙΙΥ: οεη υγ οἴμεγ 
Ρατί]ε]ε5. Έοιτ {πε 5δρεεῖα] 
μδες οἱ Ύάρ, 5εε (τ. δ 497, 
ΜΠ. δ 53, δ, Βα. 370. 

γαστήρ, τρός (5Υπο.), ἡ, (1) {δε 
τυο»εόύ, α5 Μαϊ. Ἱ. 1δ; (2) ἐδε 
φέογπαεἠ, ΟΠΙΥ ΤΕ. Ἱ. 12, ἔτοπι 
Ἐρίππεη]άες, “1ά1ε Ῥε]]1ες,” 
Φή2ε{{ο2ες. 

γέ, απ επο]έῖ]ο ρατέῖο]ε Ιπά]σαί- 
Ίηπρ επιρΏαδὶ5, σέ {εαφέ, {ιάεεα. 
ΘΟΠΙΕΙΊΠΠΕΣ αδεά αἶοπε, αδ 
Ῥο. νΙΠ. 342; 1 Οοτ. ἵν. ὃ; 
6επετα]]γ ἵπ εοηπεοίῖοη γε] 
οίπετ ΡαΓίῖ6]ες, ἂ5 ἀλλά, ἄρα, 
εἴ; εἰ δὲ µήγε, δίτοηρετ (Παπ 
εἰ δὲ µή, {γ οβερτυέσε ἐπαεεας 
καίγε, αγά αξ ζεασέ, αγά 6νε] ; 
καίτοιγε, {λοιςῇ ἐπαεεα; µε- 
νοῦνγε, γεα, {μαεεά; µήτιγε, 
{ο αγ ποίῤέης οἵ,᾽ 1 0ο. 
ν]. 3. 

Γεδεών, ὁ (ἨΠεῦ.), 6{άεο), Ἠεῦ. 
ΧΙ. 32.Χ 

Ὑέ-εννα, ης, ἡ (Πεῦ. σαζζεγ ος 
2ήο”), πηεῖ., (σεήεηπα, 
Άζαεε οὗ ῥ1ής/εή ἵπ ἴπε 
{αάτε γνοτ]ά, Μαϊ. χ. 28, εἴο. 
ΦΟΠΙΕίΊΠΙεΕΣ π(Ἡ τοῦ πυρός, 
35 Μαι. ν. 22. (Οοπιρατε 2 
Ἐ1πρς αχῖτ. το. (5.) 

Τεθ-σημανῆ, οἵ -ναί (ΊΝ. Η.), ἡ 
(ΠεΡ. ο{/-βήεςϱ), σείβοεπα116, 
α 5πια]] Πε]ά αἱ ἴπε {οοί οἳ 
ἴπε Μοιπί οἳἑ Οἶνες, ουεΓ 
{πε Ότοοἰὺς. ἈΚϊάτοη, Μαϊ. 
κχν]. 36; Ματ. χὶν. 32.Χ 

γείτων, ονο5, ὁ, ἡ, α 1Ε{ςᾖΖο, 
-Τμ. κὶν. 12, χν. 6,9; Ἰ]ῃπ. ΙΧ. 
δ.3 

γελάω, ὢ, άσω, {ο ωμή, Τμ. ν. 
21, 25.3 

Ὑέλως, ωτος, ὁ, ζσσᾖίσγ, ]α. ἵν. 
3 9. 

γεμίζω, σω, {ο 00, ντ] αοο. αηά 
6επ. (αἱ5ο ἀπό οι ἐκ), Ματ. 
κν. 36; Ἐεν. νΙΠ. 5; Ρας». 
αῦ5., {ο ὂὄε Γι, Ματ. Ἱν. 37 
Τα. χὶν. 23. 

Ὑέμω, {ο ὂε Γι οἵ, π δε. 
(ἐκ, Μαϊ. κκ]. 25: ΡΕεΤΠαΡ5 
8οο., Ἐεν. κν. 3). 

γενεά, ἂς, ἡ, ϱεπεγαζίο, α5 (1) 
οί 215, 7αεε, αεφεεί, Ναί. 
πο πο, ων ος. τ ὢ ρε 
Φεοβίε οὗ αγ ρΊοει {ππε; (3) 
α αρε οἵ 1{ῇε τυο/ά”5 αμγα- 
Ἴοπ, Ματ. χχῖν. 34: Αο. χ]. 
36: εἰς γενεὰς καὶ γενεάς (1Ν. 
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ἩἨ.), τί ϱφεπεγαίίσης ααά 
τ θεπεγαί{σης (Ν. Υ.), Ίο. 1. 5ο. 
Ύενεα-λογέω, ὢ, {ο /εεβο” α 

Φεπεαίαςν οι ῥεζίργεο, Ρ355. 
πἩ ἐκ, Πε). νι. 6.3 

Ύενεα-λογία, αξ, ἡ, Φέπεαίοςγ, 
Ν. Τ, ρ]άτ., 1 Τπι. 1. 4: Τα, 
Η1. 9; Ῥτοῦ. οἱ (ποςίϊς 8Ρεο; 
πἰαίίοης οἩπ λε οτἱἰβίη οἱ 
Ρεῖπρ 

γενέσια, ων, τά, α ὀ{έβάαγ 
εεἰούγα(ίσ, Μαϊ. χῖν. 6; Ματ. 
νι. 21.38 

γένεσις, εως, ἡ, ὀΜγίμ, ἠψεαρε, 
Μαϊ. . 1 (ΥΝ. Ἡ. αάά Μαι. 1. 
1δ; Τι. 1. 14, τοι Ἐεο. γέν- 
νησι»); ]α. Ἱ. 23, τὸ πρόσωπον 
τῆς γενέσεως αὐτοῦ, {ᾷ6 εοτέ- 
ΤέπαἸιεε οἵ ές ὀήγίή, οἱ, α5 
Α. ώ . Υ., “«Πἱ5δ παίυτα] 
{ασε ]α. Π1. 6, τὸν τροχὸν 
τῆς πεήσεος (δε τυ/εεί οί 
παέμγε (8. Υ.) 

γενετή, ῆς, ἡ, 61240, ]π. κ. 1.Ἐ 
γένημα, ατος, τό. θες γέννημα. 
γεννάω, ὢ, ήσω, ἴο δεφεί, οῖυε 

Ζή2ή0 {ο, ῥγοά11σο, ε[[εοί, Μα. 
1, 3, 5, 65 μα. Ἱ. 13, 57; Άο. 
να. 8, 29; Ῥα55., ἴο ὄε ὄςε- 
ϱοέ{εῃ, Φογ” (οξίεη ἵπ ]ομη, 
οἱ ορ]τι(αα] τεπεγα!), Μαϊ. Ἱ. 
20: ]π. 1. 14; 1 Ἱπ. ν. 1. 

γέννημα, ατος, τό, (1) β7ορε, 
βεπεγαίο”, α5 Μαι. ΠΠ. 7; 
(2) ῥγοώ μες 6επετα]]γ, α5 Μαῦ. 
χχγ]. 29: Βρ., 7115, 2ε51444, 
α5 2 Οοἵ.1κ.Ιο. 1ΙΠ 5εηςε (2) 
Ν. Ἡ. αἵπαγς τεαὰ γένημα, 
Άπά 5οπιεΊπηες εἰδεγήετε. 

Τεννησαρέτ (Αταπι.), 6εΊεσα- 
7εέ (Οήεεοίῦ οι ΟΠΙππε- 
τοίΏ, Ίπ Ο. Τ.), α τερῖοπ οἳ 
(α11εε, πα ντ]]αρε οἱ {ουν 
Οξ ἴἩε 8α4πΠε Ώβπηε, Μαϊ. χὶν. 
34. ὈὉσεά οἱ ἴπε αἀ]αεεπί 
Ίακε, α5 Τα. ν. 1. 

γέννησις, εως, ἡ. εε γένεσιδ.Ἐ 
γεννητός, ή, ὀν, νετρ. α]., ὂε- 
φοήε, δογ, Ματ. κὶ. 11; Τα. 
νη. 28.3 

γένος, ους, τό, (1) ο/υῤ2ή5, Αο. 
κνΙ. 28, 29: (2) Γαγήὔγ, Αο. 
κ-Ἡ]. 26; (3) σίοεᾷ, 7αΕΕ, Λο. 
να, το; (α|.1. 14 (4) 41071, 
Ματ. νη. 26: (5) Αὐπα Οἵ 5ᾷῥε- 
στες, ΝΙατ. Ικ. 29: 1 0ο. χὶν. 
το. 

Τεργεσηνός, ή, όν, οἵ Γερασηνὀς, 
6εκρετε”ε, θείο {ο 6ε}- 
6εσα οἵ «εγανα. ΤΠε εορίε5 
ναΙγ Ῥείπεεηπ ἴπεςδε Έοτπιδ 
απᾶὰ Γαδαρηνός, Μαϊ. νι]. 28: 
Ματ. ν. 1; Τα. νι. 26, 37.Ἀ 



γερ] 

γερουσία, α», ἢ [γέρων), α α-- 
φε”ιὀζγ οἵ εἰάενο, φεμαίε, Αοι 
ν. 21.Χ 

γέρων, οντος, ὁ, αη οἷα 143, ]τ. 
11. 4. 

ἑεύω, {ο ΄ηαᾷε {ο {αφίε, οΠΙΥ πι]. 
Ίῃπ Ν. Τ.; {0 {αφίε, α5 αὖς., {ο 
ἴαᾳᾷε Γοσῶ, Δο. κ. ΙΟ; οἵ ψτα 
οΡ]. 6εη., οἵ αεο. 9εε (τ. 
8 2495, (2), ὙΝΙ. 88 8, Ρ. 33, 
3ο, 76, Ῥα. 167. Εὶρ., {ο εκ- 
Δεχέεπεε, 5 Ματ. αν. 28: 
οποε ψ{ἩὮ ὅτι, 1 Ρεῖ. Π. 3. 

γεωργέω, ὢ, ἴσ οι//οαίε οι {1 
{2ε εαγ{ᾷ, Ἠεὺ. νΙ. 7.Χ 

γεώργιον, ου, τό, α {ρα εζα, 
Βρ., 1 Οοτ. 11, 9. (5.)Ν 

γεωργός, οὔ, ὁ, σέ τυᾖο {ή έπε 
ϱγοιεπα, α ᾖαεύδαμαια, 2 
Ταπι. Ἡ. 6: ]α.ν. 7; α σ{πέ- 
αγεοςεγ, Ἱωα. ΧΧ. 9, 1Ο, 14, 16. 

γῆ, γῆς, ἡ, εοηίτ. ΕΟΙ γέα Οἵ 
γαῖα, ζαμα οἵ εα2{ή, α5 (1) {δε 
΄2α{εγ{αὐ κοῦζ; (2) {πε β7οάηε- 
{740 σοζζ, πε ϱομά; (3) ζαμα, 
α5 οΡροδεᾶ {ο 5εα; (4) εαγίή, 
α5 οΡΡροςεᾶ {ο Ἠεανεῃ, οΕίζεῃ 
Ἰηνο]νίηρ 5ιρρεςί]οης5 οἱ Ἱι- 
ΊΠΔΏ πεαΚηθςς απᾶ δἵη; (5) 
26Ρ107: ΟΙ ΕΥΠ. 

γῆρας, (αος) ω», τό, οἷᾷ αἄρε, 1μι. 
1. 36 (ἀαΐ., Έεο. γήρᾳ, Ν. Η. 

γήρει). 
γηράσκω, Οἵ Ύηράω, άσω, {ο ὅε- 

εοπε ο, Ἱπ. κχΙ. 15: ἨεὈῦ. 
νι. 13.Χ 

γίνομαι, {ΟΥ Ύίγνομαι. Φεε (ατ. 
6 94, δα. γενήσομαι, ἐγενό- 
µην απᾶ ἐγενήθην, Ὑέγονα 
(πΠΜὮ Ρτες. Εοτοθ) απά γεγέ- 
νηµαι, {ο ὄεεσ”πε, α5 (1) {ο δε- 
Αη {ο δε, ιδεᾶ οἳ Ῥείδοης, ἔσ 
δε δογἩ, Ἱπ. υΗΠ. 58; οἳ {πε 
ψοτ]ς5 οἱ ογεα΄Ίοη, ἔο δε7ρασε, 
Ίπ. Ἱ. 3, 10Ο; απᾶ οἳ οίπετ 
ψοσ]ςς, {ο ὂε τυγοῖϱΆ{ οἵ ῥε;- 
οηιεᾶ; 5ο, Το Ρᾷ55 ουί ο 
οπε δί8ΐ6 Ἱπίο αποίµετ, ἴο 
ϱ7οτυ {ί0, {ο δε εᾖαηρεα 1ο, 
Ἱπ. Ἡ. 9: οξίεη υὮ εἰς, Τα. 
χΠ. 19; (2) οἳ οτάἵπατγ οἵ 
εχἰταοτάϊηπατγ ΟΕΟΙΙΙΕΠΟΕΡ, {ο 
/αῤῥε, ἵσ ἔπδε ᾖίαεε, {ο ὅε 
ἄοπε; οἳ ἴπε ἆαγ, ἴπε πΙρῃέ, 
Ματ. νι. 2; οἳ {παπάετ, εατί]- 
απακε, εαῖπα, εἴίο.; οξ Εεαςίς5 
ο: Ραρ]]ο 5ο]επιπ]]ες, {ο δε 
Λεἶζ οι εε[εύγαίεα; {τε αεηΤΙγ 
1η {πε ΡΏταςε καὶ ἐγένετο, ασ 
26 εαήπε {ο ῥαςς (ντἩ καί, ΟΥ 
{ο]]ουίηρ νετΏ, οἵ 1ΠΕ.); 85ο, 
μὴ γένοιτο, {εί 2 ΠέὈεγ ᾖαβ- 
ῥε”/ οι 6σα Γογδίά/, (3) γη τἩ 

σΕΡΑΚ-ΕΝόΟΙΙ5Η ΝΣΗ ΤΕ57Τ4άΜΕΝΥΤ 2ΕΧΙσΟΝ. 

αἁ]. οἵ ΡτεάΙοαίϊνε 5αῦςί., {σ 
δεεσητε, Ἠπετε ααΠ{γ, εἶαί- 
Αοΐετ, οἵ οοπΙέ]οη 15 δροεῖ- 
Πεά; οξζεη 1π ρτοΠμΙβ]έ]οης, 
μὴ Ὑίνου, μὴ Ὑίνεσθε, ὄέεεσίαε 
ποί, 45 Μαί. γΙ. 16; (4) νι 
Ώλλε σᾶδες οἱ 5υΏ5ίαπ{ῖνες απά 
ἴπε Ρτεροςδ!οημς, {πε νετρ 
ΕΟΙΠΙ6 ΠΙΑΠΥ Ρηχαφες, {ο δε 
Ἰπίετρτείεά αοσοτά(ηρ {ο {πε 
πΠεαΠΙΠΡ οἳ {Πε οα5ε Οἵ Ρτερ. 

γινώσκω, οἵ γιγνώσκω (5εε ϱτ. 

8 οἡ, δ0, ΥΜ1. 8 39, 3, ποῖε 2, 
Ῥαπ. σσ), γγώσομαι, 24 αοἵ. 
ἔγνων (Ίπιρετ. γνῶθι), Ρε. . 
ἔγνωκα, (1) {ο ὄεεοππε ατυαγε 
οὗ, ἵο Δεγεείσε, πιτι αςο.; (2) 
Το Α7στυ, {ο Φεγεείοε, 1414ε7- 
σίαπα, ὙΥΙΤὮ αοο. ΟΙ ὅτι, Οἵ 
αςοο. απά 1ΠΕ., ΟΥ τί ΙΠΤΕΙΤΟΡ. ; 
Ἑλληνιστὶ γ., {ο 124ε7φίαα 
«τεεῖς, Αο. αχ]. 37: ἐο δε εὐ1:- 
φέσι οὗ, Ὦγ εχρετίεποε, α5 
2 Οοτ. ν. 21: (3) {ο Άποτυ 
σαγ/παζζγ (α Ηερταϊςίϊο εαρ]ε- 
τηίδπῃ), Μα. 1.25: Τμ. 1. 34 
(4) βρεεῖα]Ιγ οἳ ἴπε. {ε]]ουι- 
ΘΗ1Ρ Ῥείπεεπ ΟΠτὶδήαης απά 
ἄοά ο Οητίδί,1 0ο. 11. 3: 
Μαϊ. νι. 23 (περα Ἱνε]γ); ]π. 
ΧνΙΙ. 3; ΗεΡ. νΗΠ. 11; ΡΠΙ. 
11. 1ο, εἴο, 

γλεῦκος, ους, τό, «τωσεί ΟΙ /1ετυ 
τυέπε, Δο. ΠΠ. 13.3 

γλυκύς, εἴα, ύ, οτυεεί, ]α. ΠΠ. 11, 
12; Ἐεν. χ. 9, 1Ο.Χ 

γλῶσσα, ης, ἡ, (1) {δε έοηριε, 
Ματ. νΗ. 33, 3571 ]η. 1. 18 
(2) α ἴαπρμασε, Αοι ἩΠ. 11; 
(3) α Παζΐοµ Οἵ ᾖεοβίε ἆῑς- 
Ππρυαϊδηεά ΡΥ {πεί ]αΏριαρε, 
Ἐεν. ν. ο, νι]. ο. 

Ὑλωσσό-κομον; ου, τό, α δε 
ὀᾳο οἵ εφέ 07 2ΠΟ1ΕΥ, η. 
κ. 6, χκΙΠ. 29 (οτἶρ. ἔτοπι 
Πο]άϊηρ {πε “ἴοηριε-ριεοες”” 
οἱ Ππίες, εἰς.) 

γναφεύς, έως, ὁ, α Γ1εζζε7, ε[οζζ- 
αγεσσε}, Ματ. κ. 3. 

γνήσιος, α, ον (5ΥΠο. ἔτοπῃ γενή- 
σιος), ζερ1{17ααΐ{ε, σετέή2:ε, {γτις, 
ι Τΐπι, 1. 2; ΤΗ. 1.4: ΕΠΙ. 
ἵν. 3: τὸ γνήσιον, οὔησεγέήγ, 
2 6οχ. νΗΠ. δ.Χ 

γνησίως, αἄν., ϱεεύν, οὔη- 
εεγεζγ, ΕΗΙ]. Ἱ. 29.Χ 

γνόφος, ου, ὁ, αγάπες, ΡΊοοη, 
ἨεΡ. κ. 18.3 

γνώµη, ης, Ἡ, (Ύνο- 1Π γινώσκω), 
οβ{2107, 1141114, 122{Ε/2114071, 
1 Οο{. 1. 1ο; 2 0οτ. ΥΠ. ΤΟ. 

Ὑνωρίζω, έσω, οἵ ιῶ, (1) {ο ΄ηαᾷε 
Αποτυ7ὴ, {ο αἰεείῶζγε (Υη]ι αςο. 
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απά ἀαῖ., ὅτι οἵ τί, ΙΠ{ΘΙΤΟΡ. 
ο ζοἱ. 1. 27): (2) Ππίταης,, ἴς 

Ζποτυ, οπΙΥ Ῥηή], {, 22. 
γνῶσις, εως, ἡ, (1) θα)]., ἔοτωζ- 

ἐώε, νά Ρε. οἳ οΡ]. (ξει 
δυβ]., Ἐο. κἰ. 33): (2) οῦ 
φεζέεε, αἰσείγέπε, τυέφα ση, 
Ίμα. κἰ. 62. ὦγ1.:96ε ΤΓΕΠΟΊ. 
δ Ικχν. : 

γνώστης, ου, ὁ, οέ τυᾖσ ἆτο 
αὖ) ἐᾷεγέ, Λο. καν]. 3. (5. 

γνωστός, ή, ὀν, νετρ. αα., 
Αποτυη, 85 Αο. Ἱ. 14, Ἱν. 1 
Αποτυαδήε, Ῥο. Ἱ. 19; 1οέαῦ, 
Ἆς. Ίν. 16; οἱ Ύνωστοί, 0163. 

3 αεφιαζέατιος, Τα. Ἡ, 44. 
γογγύζω, ύσω, το 71171147 ἵη 8 

1ου νοῖσε, ]π. νἩ. 342; 
οοπίεπ{εᾶΙγ, {ο ϱγηῦῇε, 
1 Όοτ. χ. 19, ΨΙ{Π αςοο., 
περί, 6εη., πρός, ἂοο., κατά. 
Ρεῃ. (5. 

γογγυσμός, οὔ, ὁ, εήίεγόης, Ἱη. 
να, 121 21177έγέης, Αο. νὶ 

: μή, Ἡ, 14: 1 Ρεῖ. 1ν.9 

(δνκ 
γογγυστής, οὔ, ὁ, α 1312711457. 

εοραβίαίπεγ, Ία. 16. (Ν. Τ.Α 
Ὑόης, τος, ὁ (Ὑοάω, {ο 0622), 

ασ επεβαίε2, ασ 171ῤοδί07,. 
Τ1πι. 11. 12. . 

Τολγοθά (Ἡ. Ἠ., 5οπιε -θ 
(Αταπι.), ζοἱροέλα, αΠιε Ρ]αι 
οἱ α 5 υ]] ”. (ΡτοΡβ. ἔτοπι 
5ΠαΡε), 6αἴσαγγ, Μαϊ. κκν 
33: Ματ. χν. 22/ ]π. κὶκ. 1 
Ῥεε κρανίον. α. Τ.)Χ Δ 

Τόμορρα, ας, ἡ, απἀ ων, τά, 60- 
΄πο77ᾷα, Ῥο. Ικ. 290. : 

Ὑόμος, ου, ὁ (γέμω), (1) α ὃ 
αἴεῖ, ε.Ρ., οἱ α 5Π1Ρ, Αο. κχΙ. 
3: (2) τυαγες ΟΥ 71ε7οΛαάἼ9ε. 
Ἐεν. αν]. 11, 12.Χ 3 

Ὑονεύς, έως, ὁ (εν-! ἵη γίγνομαι), | 
ἆ ῥαγεζήῦ οπΙγ 1π Ρ]τα], τα.) 
11. 41; ΕΡ. νΙ. 1. 

γόνυ, ατος, τό, {πε ὦπεε; οΕῖεπ 
1π Ρ]ατ. αξίετ τιθέναι οἵ κάµπ- 
Τειν, ἔο ῥμέ οτ δε {λε ὄπεες, 
ον ώ σος” 1η ιἀενοίῖομ, Τα. -- 
 ρο κ. 4. 

λα ςς ὢ (πίπτω), ἴο ΓαἩ 
οἩ ἐᾖε ἄμεες, {ο Απιοεί {ο (αος.), 
Ματ. Χ. 17. ή 

γράμμα, ατος, τό (γράφω), (1) α 
{ΙΕ ο (λε αὐῤῥαδεί, σαἰ. 
νι, 11, 2 τυῤαί αχρε Μεύίσγο, 
Ρετ]λαρς ποῦπᾳ επιρ]αδί5; 
{εήΐεγ, 35 ΟΡΡΟΡΕΔ ἴο ρἰτῖῖ, 
Ῥο. [1. 29, εἴο.; (2) α τογζζηςι 
5ιιοἩ ας α δή] οἵ αν κα. 
35 Τι. αν]. 6, 7; Αο. καν! 
21; τὰ ἱερὰ ἠράμματο, 2 ΤΠ 



γρα] 

1. τσ, {16 Λοῦν τυγέηο, ΟΥ 
{1ε δεγἑρίκνες; (3) Ρ]ατ., {1ΐ- 
ἐγαέκγε, {εαήης ΡεπεταΙ]γ, 
Ίπ. ν. 15. 

γραμματεύς, έως, ὁ, (1) α εἴεζᾷ, 
φεεχείαγγ, α 9εγἱδ6, Αο. χΙΧ. 
351 (2) οπε οἱ ἴλαί οἶαςς 
ΑΠΠΟΠΡ ἴπε ]ενν5 νο οορ]εά 
απά Ἱπίετρχγείεά {πε Ο. Τ. 
ῬοχΙρίιτες (5εε νομικός), Μαϊ. 
αχ]. 34: (3) πιεῖ., α 111 οί 
2εαγ {19 σεπεγαζζγ, Μαϊ. κΠ. 
52. 

γραπτός, ή, όν, νετΡ. αἁ]., τυ2/14- 
ζ2, Το. Π. 1 5.Ἡ 

γραφή, ἢς, ἡ, (1) α τυγήήης; 
(2) ρεο., ἡ γραφή οἵ αἱ Ύρα- 
φαί, {δε δε{βίΜγες, τυΣ1ζέηρς 
οἑ {πε Ο. ΈΤ., 2 Ρείΐ. 1. 16; 
(3) α Ρατίῖου]αχ ῥαοφασε, Ματ. 
ΧΙΙ. Το. 

γράφω, ψω, γέγραφα, {ο ϱγανε, 
τυγ1{0, {9ε7{0ε; ἐγράφη, γέ- 
γραπται,ΟΙ γεγραμμµένον ἐστί, 
α {οτπιυ]α οἱ αιοίαί]οἩ, {ὲ {5 
τυγ1{{έε; οξίεη ψι ἆαῖ. οί 
ΡΕΙ6., 45 Ματ. χ. 5. 

γραώδης, ες (Ύραῦς, εἶδος), οὐς- 
τυο ια, Γοοῦύςή, ι Τ]πι. 
ἂν. 7. 

Ὑρηγορέω, ὢ (ἴτοπι ἐγρήγορα, 
Ρεξ. οἱ ἐγείρω), {ο ζεεβ ατυαζε, 
τυαίεᾖ, ὂε ο{ρι]αλή, Ματ. χΙ. 
35, 37; Ἐεν. χνΙ. 10. 

γυμνάζω (γυμνός), {ο εκεγοίνε, 
{α1, 1 ΤΙπι. 1ν. 7: ἨΠεῦ. ν. 
14, ΧΙ. ΤΙ; 2 Ρεῖ. Π. 14.3 

Ὑυμνασία, ας, ἡ, ἐλεγείδε, {γαζη- 
πρ, 1 Τ1πῃ. Ίν. δ.Χ 

γυμνητεύω, ΟΥ ιτεύω (ΥΝ. Η.), {ο 
ὂε παβεα ΟΥ Ζοογ{ εἶαᾶ, 1Ο. 
Ίν. 11 

γυμνός, ή, ὄν, (1) Μαλεζ, Ματ. 
χὶν. 62; Ἐεν. ΠΠ]. 17; 1/-οἶσα, 
Μαϊ. κχν. 36, 48: Λανόης 
οζγ αι {πε φαγ/εζ, η. 
πχ]. 7; (2) ὄαχε, {.6., Οβε; ΟΙ 
΄α111Γε5ή, Ἠεῦ. Ἱν. 1; (3) 
21έ6, 1 6οΤ. Χν. 37. 

Ὑυμνότης, τητος, ἡ, (1) αζζα- 
Ίσςς, Ίεν. ΠΠ. 18; (2) οεαίν 
ε{οίβήρ, Ἐο. 11. 35; 2 Οο{. 
ΧΙ. 27. (Ν. Τ.)Χ 

Ὑυναικάριον, ου, τό (ἀῑπι.), α 
ο177γ τυο”πα1, 2 ΤΙπι. 1. 6. 

γυναικεῖος, α, ον, Τυοπα12197, 
Γεπαίες; 1 εί. Πι. 7, ἴπε 
τυεαζεγ νεςδε].Χ 

γυνή, Ὑυναικός, Υοο. Ὑύναι, ἡ, 
(1) α τσ), Μα. Ἱκ. 20; 
Ῥο. να. 2/ (2) α τοῖ/ε, Δο. ν. 
1, 7; Ερ. ν. 28. ΤῃΠε νοο. ἶ5 
Ώνε 6οτπῃ οἱ οτάἴπαχγ αἀάτες», 

σκΕλά- ΕΛσΙ 9Η ΝΕΗ ΤΕΣΤΙΕΗΝΤ' 2ΧΙΟΟΝ. 

οξίεπ εα5εά Ιπ Μενετεησε απά 
ἨΟΠΟΙ; «ΟΠΙΡάΤΕ ]η. 11. 4 απἀ 
ΧΙΧ. 26. 

Τώγ, ὁ, α Ῥτορε ΠαΠΠεΕ, σος. 
Τη Ἐζε]ε. κκακν ΙΙ]. 2, Κπρ οἱ 
ΜαΡΟΡ, α Ἰαπά οἱ {πε τεπιοίε 
ποτίμ; ἨεποἙ, 1π Κεν. χχ. ὃ, 
οξ α ΡεοΡρ]ε ΕΥ τεπιοίε Ετοπι 
Ῥα]εσίϊπε.Ἐ 

γωνία, ας, ἡ, ἆ εοΥΠΕΥ, α5 Μαϊ. 
νΙ. 5, ΧΧΙ. 42 (τοπ 3.); πεῖ., 
ἆ ΦΕεεί ῥίασε, Αο. ΧχνΙ. 26. 

Δ 

Δ, δ, δέλτα, ὤεῖία, ἄ, ἴλλε Εουτί]ι 
Ιείτετ οἳ {πε ἄτεε]κ αἱρμαρεί. 
Ας α πυππετο], δ΄Ξ4: |ὃ-- 
49οοο. 

Δαβίδ, αἶδο Δαυῖδ, Δανείδ (1Ν. 
Ἡ.), ὁ (ΠεΡ.), Φασία, Κῑπρ οί 
Ίδταε]; ὁ ὑιὸς Δ., 7ε 503 ο 
ασία, απ αρρε]]αίῖοη οἱ {πε 
Μεςδίαα; ἐν Δ., {7 Ὀασίᾶ, 
7.6., Ίπ ἴπε ἙῬσδαἷπι, Ἠερ. 
ποτ. 

δαιμονίζοµαι (5εε δαίµων), Ι5ί 
8Ο. ΡαΤί., δαιµονισθείς, {ο δε 
ΊΆοσσειπεα ὄγν α ἄεπποῃ, Μαϊ. 
ἵν. 24: Ματ. 1. 32. 

δαιµόνιον, ου, τό (οτίρ. αά].), 
α αεἴίγ, Αο. κν!]. 18: α ὤεηποί; 
οἵ 6ο1/ οῥέγά{; δαιµόνιον ἔχειν, 
το ᾖαῦε α αε/1ό ΟΙ ἴο ὐεα 
αεζρογέας, Τ1. ἵν. 33; ]η. ν. 
2ο. 

δαιµονιώδης, ες», /εφεηζζέηρ α 
«εηπο, αε]πομίασαί, ]α. ΠΠ. 
τσ. (Ν. Τ.)Ἐ 

δαίµων, ονος, ὁ, ἡ, ἵπ οἰαδδίο 
«τεε]Κ, αηγ δρίτέ 5αρετίοί 
{ο πιαἩπ; Ἠεποες οξίεη οἱ {πε 
Ἰπξετίοχ ἀεῖειεςδ; ἵπ Ν. Τ., αἲ; 

- ει οᾷ:7{, α ἄεππομ (Ν. Ἡ. 
Ἠανε ἴπε γοτά οπΙγ ἵπ οπε 
Ρᾶδραρε, Μαϊ. νΗ. 31); δαι- 
µόνιον 15 ϱεπετα]]γ αδεά. 

δάκνω, {ο ὀήήε, πιεῖ., (α]. ν. 
τς Χ 

δάκρυ, νὸς, ΟΙ δάκρυον, ου, Τό, 
α ἴζαγ, Αο. Χχ. 19, 31: ἨΗεῦ. 
ν. 7. 

δακρύω, σω, {οτυεεβ, η. κΙ. 35. 
δακτύλιος, ου, ὁ (δάκτυλος), α 

2235, Ἱω. χν. 22.Χ 
δάκτυλος, ου, ὁ, α ρε; ἐν 

δακτύλῳ θεοῦ, πηεῖ., ὄγ {δε 
Ίοτυεγ οὗ σοα, Τμ. χὶ. 29Ο, 
ΟΟΙΠΡ. Ματ. χῖ]. 28. 

Δαλμανουθά, ἡ, «ὨὈαὐμαιέλα, 
α ἴοΥΠ ΟΙ νΊ]αρε πεαί Μαρ- 
ἁα]α, Ματ. ν1Π. Το. 

Δαλματία, ας, ἡ, Φαζαίία, α 

25 

[δα 

ρατί οἱ Π]γτίοαπι πεαχ Μα- 
οεἀοπία, 2 ΤΙπι. 1ν. 1ο. 

δαµάζω, σω, {ο οαδάμε, {πηιε, 
Μαχ.ν. 4; ]α. 1. 7, δ.Χ 

δάµαλις, εως, ἡ, ἆ /είγε, Ἠεὺ. 
ΙΧ. 13. 

Δάμαρις, ιδος, ἡ, (α2πα15, Αο. 
Χν]Ι]. 34.8 

Δαμασκηνός, ή, όν, δεζορίς 
Το α1α5ε6145, 2 0ο. χὶ. 32.38 

Δαμασκός, οὔ, ἡ, α7πα5ζ1/5, Λο. 
ΙΧ. 2, 3. 

δανείζω, ἐσ ζεμῶ ΠΠΟΠΕΥ, Τα. νΙ. 
34, 35 ΠΙΚ., {ο ὀογγοτυ, Μαί. 
ν. 42.Χ 

δάνειον, ου, τό, αἆ ἴσαμ, α αεδέ, 
Μαι. χνΠ. 27.8 

δανειστής, οῦ, ὁ, α ΄10716Υ-/ε21417, 
α εγεα{ίοΣ, Τα. νι. 41.Χ 

Δανιήλ, ὁ (ΠεΡ.), Ὀα1ήεῦ, Μαϊ. 
κχὶν. 15; Ματ. κ]. 14 (πο 
ΝΤ. Η.)Χ 

δαπανάω, ὢὤ, ήσω, ο «φεμῶ, Ματ. 
ν. 26; ἴχ8η5., ἴ0 δεα ἐλβεησέ 
{ο (ἐπί, ἆαί.), Αο. αχῖ. 24 
(ὑπέρ, Ρεῃ.), 2 Οοτ. χἲῑ. 15; 
ἴσ εοΦίε 12 11421, το 
τυασίε, Ἱωμ. Χν. 14 ]α. ἵν. 3.Χ 

δαπάνη, ην, Ἡ, ἐλβεΦε, εὐδή, 
Τα. χὶν. 28.Χ 

δέ, αη αἀνετδαίϊνε απά ἀῑδείης- 
ο Ρατίϊο]ε, 14, Ίοτυ, 7307έ- 
ὀύε7, εἴο. εε (τ. δ 494, 1, 
ΤΠ. 8 53, 7, Ῥι. 364 8ᾳ., απᾶ 
μέν. 

δέησις, εως, ἡ, οῤβιέσαίίσγ, 
Ά7αγεΣ, ΒΡ. νΙ. 1δ; ]α. ν. 16. 
ὁΥ.: 95εε αἴτημα. 

δεῖ, ΊΠρεις., 5εε (τ. δ 1ο, Μ. 
6 υδ, οὐ, Ῥα. 147, 164, 1 ἐς 
/τεεοφαγγ, 0716 721154, 27 στρ, 

2 {ἐν ήρήί οι ᾖ7οβε7, ντι 
1ΠΕ. (εχρτεδδεά οι Ἱπιρ]ες), 
5 Μαί. χνι. 21: Αο. Ἱν. 9" 
Ματ. ΧΙ. τ4:. 

δεῖγμα, ατος, τό (δείκνυµι), αὖ 
ἐπα22ῥύε, α Φῥεείε, Για. 7.Χ 

δειγµατίζω, σω, {ο ΄1αζε ση ἐἓκ- 
α2ηβζε ΟΙ οβεσίσοζε ο (85 ἀῑ5- 
Ρταςς), (οἱ. Π. το; Μαϊ. Ἱ. το 
(Ν. Π.). (Ν. Τ.Α 

δείκνυµι απ δεικνύω (5εε «τ. 
δ τή, Ῥα. 45), (1) {ο ῥ7ερεά 
το σέρᾖλέ, {ο 5Άοτυ, {ο {εαεή (οσο. 
απά ἆαί.), Μαί. 1ν. 1δ: 1 0οι 
ΧΙΙ. 41; Ἐεν. κνή. 1; (2) το 
Ά7ουε (αςεο. απ ἐκ), ]α. 1. 18, 
Η1. 13; {ο «ᾖοτυ ὄγ τυογζο (ὅτι), 
Μαΐ. χνΙ. 21; 1ΙΠᾷ., Αο. χ. 28. 

δειλία, ας, ἡ, {1αζα1χγ, εστυαγάἔεε, 
2 Τΐτη. 1. 7. ὀγή.: δειλία 15 
αἱγναγς υ5εά πα Ραὰ 5εη5ε 
εὐλάβεια, τερι]ατ]γ η α οοῦ 



δει] 

5εη56, ῥίοις Ε8ΑΙ; φόβος ἵ5 
πεπετα], ἀεποίϊηρ εἴίλμετ Ῥαὰά 
ΟΙ βοοά. 

δειλιάω, ὢ, {ο δε έιέῶ, Γεαγ/ιῇ, 
Ίπ. χὶν. 27. (5.)Ν 

δειλός, ή, ὀν, 12914, εοτυα2αζγ, 
Μαί. νι. 26; Ματ. Ίν. 40; 
Τεν. κχῖ. δ.Χ 

δεῖνα, ὁ, ἡ, τό, 6εη. δεῖνος, Ρτοῃ., 
α εἘγ{αζη ῥεγσο7, οέεῇ ἆ 016, 
Ματ. καν]. 18.Χ 

δεινῶς, αν. (δεινός, σε/ε”ιεθ), 
ΦεΛενεε2έ2/, {Ε7{04Υ, Μαϊ. νΙ. 
6; Τα. κ. ς3.Χ 

δειπνέα, ὢ, {ο {αᾖε ἴᾗε δεῖπνον, 
{ο σῷ, Τα. κν. δ, χκχΙ]. 20: 
1 Οο{. χἰ. 25: πῃεῖ., ΟΕ Εατηϊ]- 
Ίαχ Ἰπίετοουτςε, εν. ΠΠ. 29.Χ 

δεῖπνον, ου, τό, ἔ2ε ε/1ΕΓ ού ευει- 
7η Ίπέεαί, «ῤβεγ (5εε ἄρι- 
στον), Τα. κὶν. 17, 24: Ἱ]π. 
ΧΙΙ. 2, 4. κυριακὸν δεῖπνον, 
70ε Γογα)ς ο11ῤβυύ7, 1 ΟοΓ. χ]. 
20. 

δεισιδαιµονία, ας», ἡ, 2εὐζσίοε, 
1η 6εηετα], Αο. καν. 1ο.Χ 

δεισι-δαίµων, ο) (δείδω, {ο Γεαῶ7), 
αευνοιιζγ ἀ{οεβοσεῶ, αααἰείεα {σ 
τυογςᾖ{β, Δο. αν]. 22. Ῥεθ 
τ. ὃ 423. «ὀγὴ.: 85εε 
Ττεπςοῇ, ὃ χἰνΠ]. 

δέκα, οἱ, αἱ, τά, 11; π Ἐεν. Π. 
το, α {7 ἆὤαγε {ὐτίαίίοι, 
2.6., Ὁτιεξ. 

δεκα-δύο (ἵΝ. Ἡ. δώδεκα), φυεῖσε, 
Άο. χἰχ. 7, κχῖν. 11. (9.)Χ 

δεκα-πέντε, ᾖΐεε, Ἱπ. ΧΙ. 18; 
ο. κχν]ι. 28: (ᾳα]. 1. 18.8 

Δεκά-πολις, εως, ἡ, «Ὠεεαβοῦές, 
α ἀῑδιτιοί Ε.. οἱ ]οτάαπ οοπι- 
Ριϊδίηρ {εη {ού ης. Τί 15 ιη- 
οετίαΙη πηαί ἴπεγ αἱ] τνετε, 
Ραΐ ἴπεγ Ἰπο]αάεά (αάατα, 
Ἠιρρο, Ρε]]α, απά 9ΕεγίΠο- 
Ρο[ῖς, Μαϊ. 1ν. 25; Ματ. ν.29, 
νι. 41.Χ 

δεκα-τέσσαρες, ὤ», οἱ, αἱ, -σαρα, 
τά, Γοιμγίοο”, Ματ. Ἱ. 17; 2 
Οοι, χῖι. 2; (σα]. Π. τ.Ἡ 

δεκάτη, ης, ἡ, α {1 ῥα2ή, α 
2144ε, ἨεΡ. νΙῖ. 2, 4, ὃ, Ο.Χ 

δέκατος, η, ον, οτ]πα], {εηίῇ, 
Τη. 1. 39; Ἐεν. αχ. 20; τὸ 
δέκατο», Ἐεν. χἰ. 13, {ρε {10 
βαγήἩ 

δεκατόω. ὢ, {ο εεείωε Με οἵ, 
αοο., ἨεὈ. νἩ. 6; )Ῥα55., {ο 
βαν λε, Ἠεὺ. νἩ. ο. (5.) 

δεκτός, ή, ὀν (νετρα] αά]. ἔτοπι 
δέχομαι), σεεεβίξᾶ, αεεεβίαδ{ε, 
Τμ. αν. το, 242 Ἆο κ. ῶδ 
2 0ο{. νΙ. 2; ΡΠΙΙ. ἵν. 19. (9.)Χ 

δελεάζω (δέλεαρ, α δαΐή), {ο έαλε 

οχΕΣΑ--ΕΝσΙ15 ΛΕΙ ΤΈ57Τ4ΛΕΛΑΣ ΓΕΧΤΟΟΝ. [δι 

ΟΥ ελέ{έζο, α5 πλ α Ὀαῖε, ]α. 
1, 141 2 Ρεί. Πλ. 14, 18.Χ 

᾿δένδρον, ου, τό, α {γεε, Μαϊ. νΙὶ. 
171 Τα. κ. ὃς 

δεξιό-λαβος, ου, ὁ, “Πο]άϊπρ ἵπ 
ἔλπε τίρμ{ Ἠαπά ”; Ρ]ατ., οβεαί- 
712, ΑΟ. κκ], 23. (ἄ, Τ.Σ 

δεξιός, ά, όν, {δε /{ρλή, ΟΡΡ. ἴο 
ἀριστερός,, {πε ἴείέ; ἡ δεξιά, 
7πε {πλ αμα; τὰ δεξιά, {με 
2150 {Λαμια φέάε; ἐκ δεξιῶν, 67: 
λε {ρέ (5εε (τ. δ 293,1, 
Μα. δ 1ο, 1); δεξιὰς διδόναι, 
το οἵοε {λε 7{σᾖέ Λαῶ, 1.ε., {9 
Ζεεείσε Το Ι71εα κ οι Γεί- 
{οτυς/{β. 

δέοµαι, Ι5ΐ αοτ. ἐδεήθην, {ο Ἴασε 
τ. πεεά οἵ (6επ.), 45 τι]ά. ο δέω 

(56ε δεῖ); {ο ΄παᾷε γεφτιεοέ οὗ 
(σεη.); {ο δετεεεᾷ, β7α}, αἩ., 
Οἵ υΙἩ εἶ, ἵνα, οἵ ὅπως, οἳ 
Ῥιτροςε. 

δέον, οντος, τό (ρατε]οῖρ. οἳ δεῖ, 
ἂ5 φυῦςί.), {δε δεεοιή Οἵ- 
εεῶ/σ/; υΠὮ ἐστί --- δεῖ, 1 
Ῥεϊ. 1. 6; Αο. χὶχ. 36; Ρ]ατ., 
1 Τπη. ν. Τ2.Χ 

δέος, ους, τό (1. Ἡ.), ΓεαΥ, ατυς, 
Ἠεδ. κ. 28.3 

Δερβαῖος, ου, ὁ, οὗ «Ὀε2ύε, Αο. 
ΧΧ. 4.Χ 

Δέρβη, η», ἡ, «Όε7ζε, α οἵςγ ο 
Ἰγεαβοπία, Ας. κχὶν. 6, 29, 
ΧνΙ. 1. 

δέρµα, ατος, τό (δέρω), αὖ α21- 
21.135 «11, Πε). χ]. 37.3 

δερµάτινος, η, ον, 1α.ε ο οᾷέλ, 
Μεαίλεγη, Μαϊ. 11. 4: Ματ. 
1, 6.3 

δέρω, Ι5ΐ αοτ. ἔδειρα, 24 411. Ρα55. 
δαρήσοµαι, {0 εοίέςε, {ο θεαῦ, 
8ο ἂ5 ἴο Ώαγ οϐ ἴπε θΚίπ; 
ἀέρα δέρων, 1 Όοτ. Ιχ. 26, 
δεαίζης αἴγ. 

δεσµεύω, σω, {ο ὄήμα, {14 {πι 
ελα 5 α ῬΤΙΡΟΠΕΣ, 111. 
νι. 29 (ΥΝ. ΗΠ.); Δοι κκ. 4: 
ἴο ὀέμα α5δ α ῬὈιωπά]ε, Μαϊ. 
ΧΧΙΠΙ. 4.Ἑ 

δεσµέω, ὢ, {0 δήμα, Ἱωμα. νΙ. 29 
(Κεο.).Χ 

δέσµη, ης, ἡ, α δε, Μαϊ. 
ΧΙΙ. 30.8 

δέσµιος, ἴου, ὁ, οπε δοιμᾶ, α 
ᾖ7έ9οίεγ, Αο. χν]. 25, 27; ΒΡ. 
Η1. 1. 

δεσµός, οὔ, ὁ (δέω), α δομά, 51ης. 
ΟΠΙΥ π Ματ. νΙ]. 35, ὁ δεσμὸς 
τῆς γλώσσης, απἀ Τμ. κ. 
16: Ῥ]αχ., δεσμοί οι (τὰ) 
δεσµά, ὀομᾶῶς οι 271ῤ719071- 
71ε4, Ἰωα. υΠΠ. 29; ΕΡΗΙΙ. Ἱ. 
13. 

24 

δεσμο-φύλαξ, ακος, ὁ, α Τα] 
Άος, χγΙ. 23, 27, 36.Χ 

δεσµωτήριον, ίου, τό, ἆ ῥή5ο2 
"μαι. αι. 51 Ας ν, 2η, ασ 

Χν]. 26.8 ἱ 
δεσµώτης, ου, ὁ, α Λ7ή9ΟΠΕ7, Λο. 

ΧΧνΙΠ. 1, 42. 
δεσπότης, ου, ὁ, ἆ ζογα οἵ ῥ11οε 

α πῶςί67, 5 1 Τιπι. νΙ. 1; 

Άο. Ίν. 24; Τα. 4; ἴο ΟΕτῖςί 
2 εί. Π. 1; Εεγ. νΙ.το. «571. 
δεσπότης ἠιά]σαίες ΠΊΟΤΘ αἩ 
φο]α{ε απ απ] πα] εεά αιίμος 
1:γ ἴλαη κύριο». 

δεῦρο, αἀν., (1) οἱ Ρ]αοε, εχει 
ΛήΐΛεΥ; υςοά ΟΠΙΥ 5 απ Ίπι 
Ρετανε, 6073 ή4Ἴε7, α5 Μαϊ. 
αὶκ. 217 (2) οἳ εππε, ἠάΐδε 
οΠΙΥ Ἐο. 1. 13. 

δεῦτε, αἀν., α5 1 Ῥ]ατ. οἱ δεῦρο 
(ος εοπίτ. ἔτοπι δεῦρ ἴτε) 
«071, εοΊπε πε, α5 Μαϊ 
Ἱν. 19, ΧΙ. 28. 

δευτεραῖος, αία, αἲον, ον ἔλε 
φέεοα ἄαγ, Δο. ακνΠ. 13 
Φεε (1. δ α19.Χ 

δευτερό-πρωτος, ον, ἔλε φεεσπα. 
οή, Τα. νΙ. 1 (ΥΝ. Ἡ. οπι1ϐ). 
ῷ6ε (τ. ὃ 148, ΊΝΙ. δ τό, 4 
απά ποίθ. (Ν. Τ.)Χ 

δεύτερος, α, ον, οτά]πα], δεεομὰ 
1Ώ ΏΥΤΙΡΕΣ, α5 Μαϊ. κχΠ. 26 
1η οτε, Μαξ. κχῖ. 39; τὸ 
δεύτερον ΟΙ δεύτερον, αἀνετΏ 
1α11γ, {3ε πεεοα ήπε, αρα1 
35 2 Οοἵ. ΧΙ]. 2; 50 ἐκ δευτέ 
ρου, α5 Ματ. χὶν. 725 ἐν τῷ 
δευτέρῳ, Αο. νΙ]. 13. 

δέχομαι, Ι5ΐ αογ. ἐδεξάμη», ερ 
ο {αλε, 7εεεζσε, αεεεβί, {ο γὲ 
εείοε ΚΙπΙΥ, {ο τυεζεσε, Τ 
8οᾳ5, α5 Ματ. νΙ. μ. πες 

ΧΙ. 4. 
δέω, {ο τυα/{. Φεε δεῖ απά δέοµαι. 
δέω, 15ί .α4ΟΓ., ἐδήσα; Ρετ 

δέδεκα; Ῥα55., δέδεµαι; . 
8οτ. ρᾳ55. 1ΠΕ., δεθῆναι, {ο δή14 
Ἰορείᾖε, Ὀωπά]ες, 5 Ας, κ. 
11; ἴο οτυαίἠε ἀεαὰ Ῥοά1εξ 
{οτ Ῥυτία], α5 ]ηπ. ΧΙ. 44 
δέμα Ῥειδοης Ἰηπ Ῥοηπάαρε, 68 
Μαΐ. κκ. 13; Ματ. νΙ. 17 
2 Τϊπι. Π. 9; Βρ., Μαϊ. χν]ι. 
186; δεδεµένος τῷ πνεύματι, . 
Άο. αχ. 22, ὄοιμα ᾖ ο | 
οβέγάΐ, υπάετ αηπ Ἱχτεδίςηρ]ε | 
Ἱπρι]ςε. π 

δή, ο ρατίῖο]ε Ιπάϊοαπρ ο | 
ζαήήν οἵ 7εαζήν, απᾶ 5ο αἳβ. 
πιεηΏῖηρ ἴπε ν]ναςϊίγ οἳ α | 



αα 
εἶαιςδε ΟΥ δεηίεηοε; ζ110γ, {1ι- 
ἄεεα, ὄν αὖ) ΄Ίεα5, {εγέΓογο. 
ὈΌδεά πυἩ οίλει Ρρατίῖς]ες, 
δήποτε, δήπου, ΝΥΠΙΟἩ 5ε6. 

δῆλος, η, ον, /α21ήε9ΐ, εν 2214, 
Μαϊ. καν]. 73: πειῖ., 5ο. ἐστί, 
134 ὁ εσ{ασ2ή, υνϊῖΏ ὅτι, 1 (ος. 
χν. 27: (αἱ. 11. τ1Σ 1 Τίπι. 
νι.7(Ν. Π., Ι.Ν. οπι]().Ἡ 

δηλόω, ὢ, {0 /πα211ε5ή, {ο 7εσεαῦ, 
1ο ὀγέης {ο {ή {ο 11βήΥ οἱ 
ο4σάγ, 1 «οτ. 1, 11, 1. 131 
0ο. 1. δ; Πεῦ. Ιχ. 8) κ. 277 
1 Ῥεί. 1. 11; 2 Ρεί. 1. 14.3 

Δημᾶς, ἂ, ὁ, εμας, Οοἱ. Ἱν. 
14: Ῥη]]επι. 24: 2 Τπι. 1ν. 
1ο.Ἐ 

δηµ-ηγορέω, ὢ, ἴο ἄε[ίωε α 
Λιιόίς ογαίέσα; γι πρός, 
Άο. κΙ], 21.Χ 

Δημήτριος, ου, ὁ, «επιείγέι». 
ΎΈπνο οἱ {πε ηᾶπιεθ αἴθ ΤῃεΠ- 
Ώοπεά, Αο. χἰα. 24, 385: 3 ]π. 
12.Χ 

δηµι-ουργός, οῦ, ὁ 
ποτε), σε αγ{έφζ2Σ, α ὄτιζζα- 
27, ἨεΡ. ΧΙ. το. «Υή.: δηµι- 
ουργός επιρῃΏαδῖζε5 πποτε ἴπε 
1άεα οἱ ῥοτυε;; τεχνίτης, ἴ]λαί 
Οἱ τυ/εζο/. 

δῆμος, ου, ὁ, {λε Λεσβζε, απ 
οτραπ]σεά πι] ταάε Ῥαβ]Ιο- 
1Υ οοηνεπεά, Ας. χα. 22, 
ΧΝΙΙ. 5, ΧΙΧ. 30, 33. 

δηµόσιος, α, ον, δεζολερέτηρ' {ο {ρε 
ῥεοβῦε, ῥαιδήΐς, Αο. ν. 18; ἆαι. 
{επη., 45 αἀν., δηµοσίᾳ, ᾖῥ1ὄ- 
/467γ, Αο. χν]. 37, αν]. 28, 
ΧΧ. 20.Χ 

Δηνάριον, ἴου, τό, Ρτορετ]γ 8 
ΤΑ81Π πνοτᾶ (5εε (αχ, ὃ 15), 
«επαγες, Μαϊ. χν]1.2δ; Ἐεν. 
ν]. 6. 

δή-ποτε, αάν. πηίὮ ᾧ, τυῥαέζ- 
5οενεΣ, σινῖηρ α ϱεπετα]ζ]πρ 
ᾷοτοε, ]π. ν. 4 (1). Η. οπ1).Χ 

δή-που, Αάν., {μαεεᾶῦ, ῥεγῇαγ», 
σε217γ, ΗεὈ. 11. 16.Χ 

διά, Ρτερ. (οορηαίε πΙτἩ δύο, 
ᾖωο; δίς5, {υίς), {ποιο ; 
(1) πηίὮ σεῃπ., {ῤχοιαή, ὤχι- 
5, ὄγ Ίπεαπς ο; (2) νηῖ 
αοο., {27ό1ῇ, ο: αεεσιεή οὗ, 
Πο δε οαέε οἵ. 39εε Οτ. 

δ6 1476, 2990, ἨΝΙ. ὃ 47 ἐ, Βα. 
182, 183, 187. 

δια-βαίνω, ᾖ ᾖαος 
Ίτεης., ΠεΡβ. χι. 
Ίταης., υΙΓἩ 
Τα. χνι. 26; 
Χν]. Ο.Χ 

δια-βάλλω, {ο «σμπαεγ, αεεἸίσε, 
10. κν]. τ.Ἡ 

2ος, 
29: Οἵ Ἱῃ- 

πρός (ρετςοη), 
εἰς (ΡΙαςε), Αο. 

(«α ριρΗς 

σλΕΕΑΓ ΕΛσΖ5Ε ΛΕΙ Τ1574ΜΕΝΤ ΤΕΧ/ΙΟΟΔΝ. 

δια-βεβαιόω, ὢ, π πη]ά., {ο 
α{γΗ, αὐδε}{ Φ{γορύγ, 1 Τἶπι. 
1, το ΤΗ. 11. δ.Χ 

δια-βλέπω, (ο 9εε {ος {0 5εε 
εἴεαύγ, Μαϊ. νΠ. 5; Τμ. νι. 
42: Ματ. νΠΠ. 25 (Ν. Η.).Χ 

διάβολος, ον (διαβάλλω), ῥ7οὲ 
70 «ἰαάΕ}, «απάεγοιι,Ιι Τ πα. 
11, 11: 2 Ταπι. ΠΠ. 3 ΤΙ. Ἱ. 
3» ὁ διάβολος, ἴᾖε αεζ»εγ, 
ἔλε αἰεοᾖῖ, εφιϊνα]επί {ο {πε 
Ἠερτενν «δαίΐαη, Μαϊ. ἵν. 1, 
5; 2 ΤΙπι. Π. 26. 

δι-αγγέλλω, {ο α211Ο1/15Ε ΕὉε7Υ- 
τυῇεγε, ῥ11ὐᾖ1 αὐγοαῶ, Τμ. 
1Χ.6Ο; Αο. χχ]. 26; Ἐο.1χ. 17.Χ 

διά-γε, ΟΙ διά γε (Ν. Η.), γεί 
ο αεζοτέ οὗ, Τα. κ. δ.Χ 

δια-γίνοµαι, ἐο ῥασς, εἶαβοε, οἳ 
πιο; Ἰπ Ν. Τ. οηυἱγ 24 
8οχ. ρατί., δεη. αὐὖς., ᾖασζηρ' 
εἰαβτεα, Ματ. χν]. 1; Αο, Χαν. 
13, κχν]]. 9.3 

δια-γινώσκω, {ο οδίήσιιέή, 
Αποτυ αεζἸγα{εύγ,: Αο. αχΙ. 
15; 7ο εχαγ2{1ε, ἀἄεσίῶε, Λο 
κχὶν. 22.Χ 

δια-γνωρίζω, {0 ῥ1/ζ/{εᾷ αὔγοαα, 
Τα. 1. 17 (Ν. Ἡ. γνωρίζω).Ἀ 

διά-γνωσις, εως, ἡ, /2ῶήοἷαῦ εκ- 
α2{1Ω{{071, ἀεείοίο, Λο. χχν. 
21.3 

δια-γογγύζω, {ο 1772117 ϱγεαί- 
ὄ, Τα. κν. 2, ΙΧ. 7. (5.)Χ 

δια-γρηγορέω, ὢ, {ο /ειαζ 
ατυαβε ΟΙ ἴο δε Γῇγ ατυσβε, 
Τα. 1. 32. (Ν. Τ.)Χ 

δι-άγω, {ο ζεαῶ οτ Άα.ς, α5 ἴἶπια, 
Η4ε, 1 Ταπι. Π. 2 ως τι, 
11. 3 (βίον οπ]{{ες).Ἔ 

δια-δέχοµαι, {2 οΜεεεεᾷ {ρ, Λο, 
να, 45.Ἔ 

διά-δηµα, ατος, τό (δέω), α αζα- 
ἄεγα, εγοτυ”, Ἐεν. ΧΙ]. 3, κλ. 
1, ΧΙΧ. 12. ΦΥ/.: διάδηµα 
αἴνναγς Ἱπά]οαίες ἴπε Π]1εί, 
ἴπε θΥπιΡο] οἱ τογα!{γ; ο 
Φανος 5 ἴπε ΜΕεείαὶ σαζαῶ 
ος ν]είοτγ. 

δια-δίδωμι, {ο αλείγζόιωίε, οτοίαςε, 
Ίπα. χι. 22, αν]. 22: Ἱ]π. γΙ. 
11; Αο. ἵν. 35; Ἐεν. χν. 14 
(ΊΝ. Η. δίδωμι).-Χ 

διά-δοχος, ου, ὁ, ἡ, α οςέδδοί”, 
ο. κχῖν. 27.Χ 

δια-ζώννυμι, {ο ϱἶγα, 1η. κ. 4, 
5, κχἰ. 7.3 

δια-θήκη, ης, ἡ (διατίθηµι), (1) 
ᾳ τυ{ῇ/ ΟΙ ζερία 222, α αζσφοςζ- 
7707, 45 οξ Ρτορετίγ, (ἀα]. 1. 
τς; Ἠελδ. 1α. 16, 17; (2) α 
εοαβασέ Οἵ εουεαέ ΦείννεεΏ 
ᾷοά απά ππαΏ (5εε «επ. ν!, 
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ίδια 

1κ, χν, χν; Ἐχοά. κχὶν; 
Ῥειί. ν, κκν]). πα (νο 
οονεπαπί5 πιεπέϊοπεᾶ, (Οσ]. 
ἵν. 24 ἴλαί οἳ ἴπε Ο. Έ. ἶ5 
{εγπιεά ἡ πρῶτη δ., ΠεὈ. Ικ. 
15; ἰμαί ο ἴπε Ν. Τ., ἡ καινἠ 
δ., Τα. «χι. 2ο. ΤΠε Ο. Τ. 
1{5ε]{ (ἡ παλαιὰ..δ., 26. ΠΠ. 
14) α5 οοηί{αΙπῖπρ {Πε Εταί, 
απᾶά {πε Ν. Έ. αξ οοη{αϊπῖπρ 
{πε 5εςοπᾶ, αγε εαοὮ οα]]εά 
διαθήκη. 

δι-αίρεσις, εως, ἡ, ὤ {2γελες, 
ἀζθίέγοίίο, α5 ἴμε τεδα]ί ος 
ἀἰδίριί]οἩ, 1 Οοτ. κἲ]. 4, 5, 
6.Χ 

δι-αιρέω, ὦ, {ο οζοζαε, αΓτήγ{ὔτιζε, 
Τμ. κν. 12; 1 Οοτ. κ. 11.Χ 

δια-καθαρίζω, ιῶ, {ο εἴέαίισε {λο7- 
οιρῤζγ, Ματ. 1. 12; Τα. 1. 
17 (ΥΝ. Ἡ. διακαθαίρω). (Ν. 
Τ.Α 

δια-κατ-ελέγχομαι, ὦ εὔ/{ε 
ε2ή12ε7γ, Δοι χν]Ι. 25. (Ν. 
9 

διακονέω, ὦ, {ο οεγυε οἵ τυαή 
1/96, εδρεεῖα]]γ αἲ {αβ]ε, 7η. 
κ. 26: Τμ. Ἱν. 39: ἔο 5142 ΛΖΥ 
τυαζής, {ο σα17115{Ε ΟΙ αἲτν- 
Ζγέδιήρ αἴγις, εἴο. (άαῖ., Ῥετ- 
50Η; αοο., ΕΠ1Πρ; οεσα5ΊοπαΙΙγ 
α55.), Μαϊ. καν. 44; Ἐο. χν. 
25; φρεεῖα]]γ, {ο φευε αν α 
αέαεο, 1 Τη. ΠΠ. 1ο, 13; 
οἱ ΡρτορΠεί5 απά αρορί]ες πο 
2141154Ε7εα ἴλε ἀῑνίπε ν]], 
1 Ρεί. 1. 12; 2 Οοτ. ΠΠ. 4. 

διακονία, ας, ἡ, 5ε7{56, 11211941, 
1Π νατίους 8εῃ5ες, εδρεςεῖαΙ]γ 
{οί Οητὶςί, 2 6οἨ. ΠΠ. 7; Ἐο. 
ΧΙ. 13; Αο. νΙ. 4; 7ε/{εΓ, Λο 
ΧΙ. 20; α σεγοζ5, Ἱ. κ. 497 
ἔδε οἵῦεε οί ἄεαεσῃ, Ίο. χΙΙ. 

διάκονος, ου, ὁ, ἡ, α οεγυσή, 
νιενεᾶ ἵπ τε]αίίοη {ο Πῖ5 
Ττωο4, 5ρεοῖα!]γ αἲ {αρ]ιε, α5 
Μαϊ. κκ. τΙ; Ματ. κ. 43; 
οηε 1π (ος”5 δεγνῖοε, σα 22471- 
20ΐ67, α5 Ίο. χΙ. 4, χν. ὃ; 
οἨέε τυᾖο 5ἐε7Ὅες 2 {7ε εζ1γεῦ, 
ἄξασο; ΟΙ αέασοἸτέος, ΕΠΙ]. 1. 
τς 1 Τϊπι, ΠΠ. δ, 12: Ἐο. 
ἄν]. 1. 

διακόσιοι, αι, α, σατὰ. ΏΙΠΗ., ἔτυο 
ἠσαγεά, Ματ. νι. 347; Ἱπ. 
νι. 7. 

δι-ακούω, ἴο ᾖεαγ {ᾖογσιςῇζγ, 
Δο, κκ]. 35.3 

δια-κρίνω, {ο ὤάτεεγτη, ἐρ ο λοζήη- 
50, ΄Ἴαζε ἆ αζοέζ{έο7, α5 
Αο.χν.ο; 1 (ο. ΧΙ. 20. Μιά. 
(οι ρα55.), (1) ο αοιζέ {0 



δια] 

ᾖενείαίε, α5 Μαϊ. κχΙ. 21; Ἱ]α. 
1. 6; (2) {ο ὤλεριίο τυή(ἠ, Λο, 
κ. 2; ]α. 9. 

διά-κρισις, εως, ἡ, ζ2ε αεἲ οὗ ὤλε- 
711ήἱ0, α{φεγ{η{αίίοι, Ἰκο. 
ΧΊν. Ι; 1 Οοἵ. χα. Το; Πε». 
ν. 14.Χ : 

δια-κωλύω, ἐο Ζέμαεγ, Να. 1. 
14.Χ 

δια-λαλέω, ὤ, {ο εοποέγοε {ἴσ- 
Φείδεζ, Τωα. νΙ. 11; ἴο {αᾖᾖ οὗ, 
Τα. 1. 65.Χ 

δια-λέγω, Ίπ πι]ά., ο 75671, {ο 
αζφετίσο, ἴο αζφβίε, α5 Ματ. 
ΙΧ. 34; Αο. κκ. 7; Τα. 9. 

δια-λείπω, {ο εασε ο], {ο εέασε, 
Τα. ν. 45.Χ 

διά-λεκτος, ου, ἡ, «ρεεεῦ, ὤζα[εοί, 
ζαηρπαφε, Αο. Ἱ. 19, ΠΠ. 6, 8, 
ΚΧΙ. 4Ο, Χχϊ]. 2, Χαν]. 14.Χ 

δι-αλλάσσω, {ο εΖαζηρε, α5 ἴπε 
Φιδροδίέϊοη; Ρρα5ς., ἴο ὖε 7εζο7:- 
εἶζεαί {ο, Μα. ν. Ζ4.Χ 

δια-λογίζοµαι, ἴο 7έάΦο7:, {ο αἴε- 
ᾖ4δεγαέε, {ο ἀεδαίε, α5 Ματ. Ἱ]. 
6, δ, νΙ. 16, Ικ. 33. 

διαλογισµός, οὔ, ὁ, /7ε/εοίέοτ, 
ζᾖο1ρῇ{, α5 Ἱωι. 11. 35: ΥεῶΦο7- 
76, οβζη{ση, 35 Ίο. 1. 21; 
ᾖεοίαίοι, «αοτιόί, Ἱμ. κκῖν. 
38; αζεβιίε, ἀεδαίε, α5 ΡΗΙΙ. 
Ἡ. 145 1 Τίπι. 11. 8. 

δια-λύω, {ο οζσβερνε, {0 ὄγεαλ ο:ῷ, 
Άο. ν. 26. 

δια-μαρτύρομαι, ἀερ. πι]ᾶ., {0 
ζεί, οὐ εὔαχρε, α5 
Άο, Ἡ. 49ο: 1 Τϊπι. ν. 21: {ο 
Μερ{2ήγ {ο, 5οζεα211/ πχ, Αοι 
νι. 25: ἨεῬΡ. Ἡ. 6. 

δια-μάχομαι, ἄερ. πα]ά., {ο εο7ε- 
Ζεμαά οἵ α{ρφιίε Ίβεγεεζγ, Δοι 
αχ]. Ο.Χ 

δια-μένω, {ο γεα2, οο22{ὔσ1ιε, 
Τα. 1. 22, αχ. 25: (4. Π. 
5; Ἠεδρ. 1. 11; 2 Εεὶ. ΠΠ. 

4-3 
δια-μερίζω, (1) ἴσ αζωζαε ΟΥ δΕβα- 

7αΐ6 ἐΐο ῥαγύ, α5 Μαϊ. κκν]]. 
35, εἴο.; {ο αοίγήῤωίε, α5 Τα. 
αχ]. 17; (2) ραδς. ντι ἐπί, 
7ο ὂε ατοίαεα αβα]ηςί, ὄε αἲ 
ἀζεεσγα η; αοο., Τι. ΧΙ. 177 
ἁαῖ., χι. 52. 

δια-μερισμός, οῦ, ὁ, οξοοεησίοε, 
Τα. κα. 51.Χ 

δια-νέµω, ᾖ{ο: αζενεπέμαίε, {0 
«βγεαά αὖγοσα, Αο. Τν. 17.Χ 

δια-νεύω, {ο /Ίᾳ4ε οἐσπς, Ῥτοῦ. 
ΡΥ ποάά1πρ, Τα. 1. 22. 

δια-νόημα, ατος, τό, α {Ἴοιςῇἡ, 
Ἱμ. κΙ. Τ7.Χ 

διά-νοια, ας, ἡ, ἔτε 16, ὄλε 
Σ2ήε[ζεεί, οἱ {1ης σεζόν, 

σΛΕΕΛ ΕΝΟΙ 57 ΑΙ ΤΕ5ΤάΙΛΤΕΝΤΠ 2ΑΧ7ςΟΔΝ. 

α5 Ματ. κ, 3ο; {ε 1146/- 
φζααζηο, 1 Ἱπ. ν. 20; ἴᾖε 
Γεεζζησς, αλεβοφίίίο, α[γες- 
05, 35 (οἱ. 1. 21: Ῥ]ατ., {δε 
σειρές, α5 γη] {α], ἀερτανεᾶ, 
Ἡρ. Π. 3 (π Ἡρ. 1. 18, Α. Υ., 
δε εγες οὗ Ύο1/ 14εγο{αιά- 
274 (διανοίας), ἨΝ. Ἡ. απά Ἐ. 
Ψ. τεαά καρδίας, ἴᾖε γε» οὗ 
10147 ᾖεαγ). 

δι-αν-οίγω, {σ οβε” Γζζ, {.ε., 
ἴπε 6α15, Ματ. νΙ. 34; ἴπε 
εγες, Τα. κχὶν. 41; ἴπε Ἠεατί, 
Ἆο. αν]. 14: ἴἩε βεοτίρίιτες, 
Τα. κχὶν. 32. 

δια-νυκτερεύω, {0 βαςς ἔᾖε τυᾖοίε 
22454, Ἱωι. νΙ. 12.Χ 

δι-ανύω, ζο ῥε2/ο77” {ο ἔᾖε εα, 
εο/εβ{είε, Αο. αχ]. 7. 

δια-παντός, αἄν., αὔυαγς, ε02- 
Ζαζζν (Ν. Ἡ. αἶνναγς τεαὰ 
διὰ παντός). 

δια-παρα-τριβή, ἢς, ἡ, εσ2οὔ2- 
1071, 2εεσφαή τυγα2ρύέ, 1 
Τάπι. νι. 5 (ΥΝ. Η., Έεο. Ώας 
παραδιατριβή). (Ν. Τ.)Χ 

δια-περάω, ὢ, άσω, ἔο εγοος σσε, 
α5 Μαϊ. ἱκ. 1. 

δια-πλέω, εύσω, ἴο οζ{/ σεγοσο, 
Δο. κχγ]. 5. 

δια-πονέω, ὢ, πι]ά., ΟΥ. ρ855., 
7ο 7{ετε ο/16)5 φεζΓ, ἴο δε εκει, 
Αο. Ίν. 2, Χν]. 18.Χ 

δια-πορεύοµαι, ῥᾶ5ς., ἴο ϱο οἵ 
Άασς {ήποϱή, α5 Τα. κ1Ι. 22. 

δι-απορέω, ὢ, ο ὂε {η ϱγεαέ 
αο1εὐΐ οἵ Φεγβ{εχ{ζγ, Τα. ἱκ. 7, 
χχὶν. 4 (ἨΝ). Ἡ. ἀπορέω); Αο. 
Π. 12, ν. 24, Χ. 17.Χ 

δια-πραγµατεύοµαι, {0 ρα; ὃν 
ὄοήεςς οἱ {γααζρ, Τα. κΙΧ. 
15. 

δια-πρίω (πρίἰω, ἔο «ζτο), 1π ρᾶ55., 
Το ὂε ατυη 1ο; Βρ., ἴο ὖε 
ώ7εαίζγ Ίπσυεα τυΣ{ῷ α7ή5ε}, Λο. 
ν. 43, ΥΠ. δ4.Χ 

δι-αρπάζω,άσω, {ο βζιηῶεγ, Μαϊ. 
Χ]. 20; Ματ. ΠΠ. 27.Χ 

δια-ρρήγνυμι απά διαρρήσσω, 
ξω, ἴο {ρῶ, α5δ ΡαΙΠΙΕΗΙ5, 1Ώ 
ϱτιεξ οι Ἱπάϊρπαίίοη, Μαϊ. 
κχν]. 65; Ματ. χὶν. 63; Αο. 
Χὶν. 14 {ο ὄγεαα αὐ1έπαάε7, 35 

πεί, Ἱμ. ν. 6: α5δ Ῥοπᾶς, 
Τα. ν11. 29.8 

δια-σαφέω, ὢ, {ο ΄π4ᾷε εἴεαγ, {0 
αεείαγε, Μαϊ. κΙΙ. 36(ΥΝ. ΗΠ.), 
κν]]. 31. 

δια-σείω, 70 ἔγεαέ τυ{έῷ φ{ούεσες, 
50 ἂ5 {ο εχίοτί αηγ{Π1ΠΡ, Τα. 
1. 14.3 

δια-σκορπίζω, {ο «εσί(εζ, {ο τυζ2ι- 
Άστυ, 45 Μαϊ. κκν. 24: ἴο ζλο- 
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Άεζτε ἵη οοπαιεσδί, α5 Τι. 1, 
51; {ο τυασίς οτ οφτιατάσ, Τ11. 
Χν. 13, Χγ]. 1. 

δια-σπάω, Ι5ΐ αΟἵ. ρᾶ58. διεσπά- 
σθην, {ο ὀγεακ ασταε}, Ματ. 
ν. 4: ἴο 15 {η ᾖῥήεςες, Ἀο, 
παλ]. Το.Χ 

δια-σπείρω, 24 2Ο1.Ρ288.διεσπά- 
ρη», ἴο οεαίί{εγ αὐγσαᾶ, ὤσβερφε, 
Δο, ν ΠΠ]. 1, 4, κἰ. 10.Χ 

δια-σπορά, ἂς, ἡ, ὤζοβεγοέστε, οζαίρ 
οὗ δείηρ αἐθβεγνεώ; αδεᾶ οἳ 
Τπε Πενν α5 5εαΐίετεᾶ απποηρ 
τε (επί]ες, ]ῃ. νἩ. 35; Ἰ]α. 
, 1ο 1 Ῥαί, 1,1. (ΑΡ.)Χ 

δια-στέλλω, ἵη πη]ά., {ο σίοε α 
οσ227/4714 ΟΥ 2211({σ, Ματ. 
νΙΠ. 15 Αο. Χν. Ζ4: 1ο]. ὮΥ 
ἵνα, Μαι. αν. 29ο (ΥΝ. Ἡ. 
1ΩΙΡ.); Ματ. ν. 43, νΗ. 36, 
1Χ.Ο; ρᾳ5ς. ΡαΤΙ., τὸ διαστελ- 
λόμενον, Ἠεῦρ. κ, 2ο, ἴέ 
εσ”2/7471.. 3 

διά-στηµα, ατος, τό, αν {21ή5- 
σαζ οἱ Ίππε, Αο. ν. 7.Χ 

δια-στολή, ἢς, ἡ, «λοίζείίοε, 
αάπεγεπεε, Ἐο. ΠΠ. 22, κ. 127 
τ 6ο{. χὶν. 7.Χ 

δια-στρέφω, {ο οεῶμες, {17 ᾱ- 
τυαχ, Ἱ. χχΙ]. 2; Αο. κ]. δ; 
ο ῥεγυεγί οΆβουε, Αοι κ. 
1Ο; ῬΡετ[. Ῥατί. Ρ8855., διε- 
στραµµέγος, ῥεὍεΖ5ε, εογ711βή, 

Μαϊ. ανα, 17; Τα. κ. 41; 
Δο. κκ. 30; ΕΠΙ]. 1. 15.Χ 

διασώζω, σω, ἴο «ασε, ἔρ εοσε} 
σαζε {Ἴοιρή, Αοι κκ. 24, 
πχν]]. 43) 1 εί. 11.29; Ρ855., 
70 εαεῦ α βίαεε {ή ΦαΓεἴγ, Αο. 
ΧΧΝΙΙ. Λ4, κχν]Ιπ]. 1, 4; {ο ἠεαί 
2Δεζ/Γεοζγ, Μαι. χῖν. 36; Τμ. 
νι. 3.8 

δια-ταγή, ἢς, ἡ, α ολοβοςήίο, 
αγγαηρε/ε/1ῇ, ογαέαηεε, ο, 
να, 53; Ἐο. κ]. 2.Χ 

διά-ταγµα, ατος, τό, ἆ /2αα1ε, 
α ἄεσγεε, ΠεΡ. κ]. 23.8 

δία-ταράσσω, {ο ἐγοιιόδζε ο εα(ζγ,. 
ο αργίαίε, μα. 1. 29.3 

δια-τάσσω, ἴο ϱίωε ογάεγο 0 
(άαι.), α.γαήθε, ᾖῥγεφεγίδε, 
Μαι. χἰ. 1; Ἱω. νυν. 55: 1 
Οοι, χν]. 1; πι]ᾷ., {ο αββοσκί, 
ἴο οσα, 5 1 Οοτ. νι. 1} 
(αἱδο γη!Ὦ ἆαῖ. Ρείδοη/; αςς., 
{ΠΙηρ). 

δια-τελέω, ὢ, ἴο οομέή116, ο, 
κχν]]. 33. 

δια-τηρέω, ὢ, {ο ϱμαγῶ οἵ ζει 
το{{ῷ εαγε, Ἰμλα. . 51; νι 
ἑαυτό», εἴο., {ο ϱπαγά ο 
φεύς Γογε, {ο αὐφίαίζι- (ἐκ ΟΥ 
ἀπό), Λο. αν. 29.Χ 



δια] 

δια-τί οἵ διὰ τί (Ν. Η.), το εγε- 
ονεβ 

δια-τίθημι, οη]γ πι]ά, ἵπ Ν. Τ., 
ἴο «ζφβουο, α5 (1) {ο αθθίρη, 
Τα. κκ. 20: (2) ψΙίἩ «ορ. 
Άοο., διαθήκη», ΄Ι4ᾷέ α Ο60νθ- 
παηῖ νν{Ἡ (ἀαΐ. οἵ πρός, αοο.), 
Άο, 11. 25; Ηερ. νΙΠ. 1ο, 
Χ. 16; ΄1αΔε α 1, Πεῦ. ΙΧ. 
16, 17. 968 διαθήκη.Χ 

δια-τρίβω, {ο οβεμά οἱ ᾖαςς 
(χρόνον οἵ ἡμέρας), α5 Δο. χὶν. 
3, 25; αὖδ., ἴο Φίαγ, α5 Ἱ]π. ΠΠ. 
22. 

δια-τροφή, ἢς, ἡ, /οσά, ΜΟΙΥή9Λ- 
οί, 1 Τ]πα. νΙ. Δ.Χ 

δι-ανγάζω, {ο ϱήπο {γοιιοή, {ο 
ἄατυ, 2 Ῥεῖ. 1. 1ο. 

δια-φανής, ές, ἐγαποβαγεπέ, Ἐεν. 
πχ. 21 (ΊΝ. Ἡ. διαυγής ἵπ 
ΦαπΠε δἱρη1{.).Χ 

δια-φέρω, (1) {σ εαγΥ {ᾖγοιισή, 
Ματ. χι. 16; (2) {ο «ῤγεαᾶ 
αὐγοαῶ, Αο. χΗΙ. 49; (3) {ο 
οαγ.γ ἠήήλεγ αιῶ {ή4Λε2, Δο. 
κχνΙ. 27: (4) {ο αἰζγεγ Γγο; 
(δεη.), 1 Οοτ. αν. 41; (α]. 
Ίν. 1; Ἠεησε, (5) {ο 6λεεζ, 5147- 
Ίασς, α5 Μαϊ. νΙ. 26: (6) ἵπι- 
Ρεῖς., διαφέρει, υηϊὮ οὐδέν, ἐἴ 
ιαβες πιο αἡγεγεπες ἴο (4ᾳαἲ.), 
7αΐσγς οί ή{ης Το, (αα]. Π. 6. 

δια-φεύγω, {ω ενεαρε ὁν έρλί, 
Ας. καν]. 42.8 

δια-φημίζω, 0 7εβογ ῥιδζή 
αὔγοσα, Μαϊ. Ικ. 341, καν], 
τσ; Ματ. 1. 45.8 

δια-φθείρω, {ο εογγωβέ, 1 Τίπι. 
γΙ. 5; Ῥεν. χἰ. 18: {ο ἄερίγογ 
24227, Τα. χὰῑ. 33; Ἐεν. νΙ. 
9, χ]. 18; Ρρα55., ἵο ἄεεαγ. ἴο 
Δεχ{ςή, 2 Οοτ. ἵν. 16; οΡΡ. 
{ο ἀνακαινόω, ἕο ΕΠΕτυ.Χ 

δια-φθορά, ἂς, ἡ, ἄεεαγ, εοὐ77- 
72074, {.6., οἳ ἴπε Ρτανε, Αο. 
π, 27, 41, χΙΙ. 34--37 (τοπι 
ς} 

διά-φορος, ο», (1) ὤσέγτε, ος 
απγεγεμέ ἀὐμας, Ῥο. χα. 6; 
Ἠεῦ. Ἱκ. Το; (2) οοπραί., 
74076 ἐκεείζεμέ ἴπατπ, ΗεΡ. 1. 
4, υΗΙ. 6. 

δια-φυλάσσω, {ο ῥἹιαγά οαγε- 
-Γζζν, ῥ7οἱεεί, ἄσΓεῶ, Τα. ἵν. 
1ο (τοι 59.).Ἠ 

δια-χειρίζω, πιῖἀ. Ν. Τ., {ο αγ 
ᾖαπαν ο7:, ῥέ ἴο αεαίᾷ, Δο, 
Υ. 39, Χαν]. 21.3 

δια-χλευάζω, 5εε χλευάζω. 
δια-χωρίζω, ρᾳςς. Ν. Τ., {ο ὃε 

5ερατα{εᾷ,”. {ο ἄεβανί Γγοη 
(ἀπό), Τια. κ. 33.3 

διδακτικός, ή, ὀν, αβί {η {εας)» 
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ο, 1 Τπι. 11, 2: 2 Τίπι. Π. 
24.Χ 

διδακτός, ή, ὀν, ἐπιρί, {ἡ- 
φ/γέοἴεαί, ]π. νἰ. 453 1 091. Π. 
πο 

διδασκαλία, ας, ἡ, {21547110{ή011, 
{εαεΛζς, α5 Ἐο. κ. 7; {δε 
αθείγέπε {αισᾖί, ῥ7εεσβί, 17- 
φ2{Ο{{0Η, 49 Μαί. χν. 9, εἴο. 

διδάσκαλος, ου, ὁ, α ἐξαεβεί, 
εδρεςία]]γ οἱ ἴε ]εννῖδῃ Ίανν, 
214917, ἀοοίογ, α5 Ἱ.α. Ἱ. 46: 
οξίεη 1Π νου. 45 α Εί]ε οΕ 
αἀάτεςς {ο ΟἨτῖδί, {αφε», 
7εαεᾖε7. 

διδάσκω, διδάξω, {ο {αεᾖ, {ο δε 
α {αεΛε, αΏδ., Ἐο. ΧΙ. 7; 
Το ἴσαςᾖ, τι αοο. οἱ Ῥετδοτ, 
6ΕΙΕΤΑΙΙΥ αἶδο αοςο. οἱ {Πῖηρ; 
Αἱδο νυ!τὮ 1ΠΕ. ΟΥ ὅτι, Ματ. ν. 
2: Αο. Ίν. 2. 

διδαχή, ἢς, ἡ, ἔδε αεξ ο {εαεή- 
75, Αο. Ἡ. 4212 Τϊπι. Ίν. 2; 
ἔλαέτυ{εᾖ ἐς {στισᾖή, ἀοοϊτῖπε, 
Ματ. 1.27; Αο.χνΙ. 1ο; Ἐεν. 
Π. 24: ὉΙίὮ οῬ]. 6εη., Ρετ- 
Ἠαρς ἵη ἨΗεΡ. νΙ. 2, 5εε (τ. 
δ 26ο, ποίε, ἸΝΙ. δ 3ο, τα. 

δί-δραχµον, ου, τό (ΡτοΡρ. αά]., 
8Ο. νόμισμα, εο{), α αοτιῦῖε 
αγαεήγπα, ΟΙ 5Ί]νει Ἱα]ί-θπε]- 
εἰ (π Θ. οξίεπ {7ε οᾖεζεῖ), 
Μαίΐ. αν. 24. (5.)Χ 

Δίδυμος, η, ον, ὤοτιδζε, οι {υύε; 
 5ΙΙΠΑΠΙΕ6 οἳ 7ήο7μας ἴηπε 
Αροςί]ε, ἹΊπ. χἰ..16, κκ. 24, 
ΧΧ]. 2.Χ 

δίδωµι, ἴο οἶσε (α9ο. απάἁ ἆαῖ.); 
Ἠεησε, 1π νατῖοιδ οΟΠΊεΟ- 
ΏἼοἨς, 7ο γ{εία, αεζέσετ», ο112β01, 
εο7221ή, εἴο. ΊΝΠεη α5εᾶ 1η 
8 6επετο] 8εᾳῃ5ε, ἴπε ἆαῖ. οί 
ΡεΙδοΏ πια Ῥε οπ{εᾶ, α5 
Μαϊ. κ. δ. ΤΠε {Πίηρ ΡΊνεῃ 
πΙαΥ Ῥε εκρτεςσεᾷ ὮΥ ἐκ οἱ 
ἀπό, πηἩ ρεη. ἵπ α Ρατ Ίνε 
8εη56 ἸΙηδίεαά οἳἑ αοο.; 5ᾳ 
Μαϊ. κχν.δ; Τα. χχ.το. Τ..ἓ 
Ῥυτροςε ος α ϱ1{ΐ{ πιαΥ Ρε εκ- 
Ῥτεδδεά ΡΥ 1ΠΕ., 45 Μαϊ. χὶν. 
16; Ἱῃ. ἵν. 7; Τα. 1. 74. 

δι-εγείρω, {ο τυαᾷε 14 {ᾖογοιιρή- 
7, α5 Τμ. νΙ. 24: {0 εχεῖῖζο, 
Ἱπ. νι, 18; Βρ., ἴο ο{γ 1, 
ἄγσοτέφε, 2 Εεῖ. Ἱ. 13. 

δι-ενθυµέομαι, οὖμαι (Ν. Η.), 
7εῇεεί, Αο. κ. το. (Ν. Τ.)Χ 

δι-έξ-οδος, ου, ἡ, α 1εείζηρ-βίαεε 
οί γοαᾶς, α ῥλιδῆὲς οῥοί ἵη ἃ 
οΙίγ, Ματ. κχῖ]. 9. κ 

δι-ερµηνευτής, οὔ, ὁ, σὖ {ζσγ- 
27είεγ, 1 Οοτ. κὶν. 286. (Ν. 
Τὰ 
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δι-ερμηνεύω, {ο ἠπίογβγαί, Ἱμ. 
χχὶν. 27; 1 0ο, ΧΙ. 39, χὶν. 
5, 13, 27 {0 {γαμο/αίε, Αο. 1. 
6. 

δι-έρχομαι, {ο ῥαοο {ᾖγοιρή, αοο. 
ΟΥ διά (σεη.), ἀεδιιπαίῖοη εχ» 
Ῥτεςδεὰ Υ εἰς οἵ ἕως; {ο ῥαος 
οσε/ ο {γασεῖ, αῦς., Αο. νΙΠ. 
4 {ο «ῤγεσά, 35 α τεροτί, Τὰ. 
ν. 15. 

δι-ερωτάω, ὢ, {ο ιζ ὄγ ἠπφιζγχ, 
Δο. Χ. Ι7.Χ 

δι-ετής, ές (δί9), ος ἴτυο γέατς, 
Μαι. Ἡ. τ6.Χ 

διετία, ας, ἡ, {ᾷε -βαερ οἱ ἔτυσ 
γεα}ς, Αο. κχῖν. 27, κκν]. 
30.Χ 

δι-ηγέοµαι, οὔμαι, {ο γεζαίε {ή 
«Γπεζῇ, εεγέδε, Ματ. ν. 16; Αο. 
νι. 33, ΙΧ. 27. 

διῄγησις, εως, ἡ, ἆ Πα7γαίζν6, 
Ίμ. 1. τ.Χ 

δι-ηνεκής, ές, εο22{ή2ε11610ς9; εἰς τὸ 
διηνεκές, εο{ήαζζγ, ἩἨεῬ. 
νΗ. 3, Χ. 1, 12, 14.Χ 

δι-θάλασσος, ον (δίς), ζνέιρ ὅσ- 
ἔσυεε {τυο σέαδ, Αο. αχχνΙ. 
41.3 

διυ-κνέομαι, οῦμαι, ἵο ᾖβῥας 
Ζργοισή, ᾖῥίεγεο, ἩἨεβρ. ἵν. 
12.3 

δι-ἴστημι, {ο 2146 αβαγή, ῥ7οεεεῶ, 

Ας. καν]. 28: 2 80., ΙΠΙΤΑΠΡ., 
Ίμ. κχκῖ. 5ο, ο7ε ᾖοιι ᾖατ- 
7 {ηίεγυεπεά; κκὶν. 51, ᾖε 
ῥαγίεά ΕτΟΠΩ Πνθπι.Χ 

δι-ἰσχυρίζομαι, ἴο α[ζγηι εο 
-Παεζοίζγ, Τα. κκὶ]. 50; Αο. χα]. 
το.Χ 

δικαιο-κρισία, ας», ἡ, {5 ζς- 
72674, Ῥο. Ἡ. 5. (95.)Ἠ 

δίκαιος, α, ον, {δέ 2224, 144- 
Ζήσήή, 7{ρῤίροιις, {εῥαγίτα ; 
ΑΡΡΙΊεᾶ {ο {Π1Πρ5, {ο ΡείδοΏς, 
{ο ΟἨτῖςί, {ο (οά, Μαϊ. 1. το; 
Ἠεῦ. χ!. 4; Αο.χΧ. 22. 

δικαιοσύνη, ης, ἡ, /252{εοιεσές», 
πεσήΐεε, 7εε(ζέιάςε, Μα. ΠΠ. 151 
Τη. κνι. δ, το; Ἐο, ν. 17, 21. 

δικαιόω, ὢ, ο «Άστυ {ο δε 21Ρ/{- 
εστες, 1 ΤΙπῃ. 1. 16; Ἐο. 1.4; 
αδια]1γ π Ν. Έ. 1 τε ἆε- 
ε]αταίϊνε 5εηΏςε, ἴο ᾖοὐα ϱ114- 
699, το 111541, {ο Αγοπιο/εέ 
οτ {γεαί αν 21ρήίεοις, α5 Μαϊ. 
χι. 47: 1 Οοἵ. Ίν. 4- 

δικαίωµα, ατος, τό, α 15ήεοι» 
οἵσέωζε, α ογζῤπαπεο, Ἱωι. Ἱ. 
6; Ἐο. 1. 22, Π. 26; ἨΗεὈ. Ικ. 
1, 10; εδρεεία]1γ α [άζείαί 
ἄεεγεε, οὗ αεφτήίαζ (οΡΡ. ἰο 
κατάκριµα, εοπαεΖααίζο22), 
Ῥο. ν. τό; οὗ εοπαεπαπαίέο, 



δικ] 

Κεν. χν. 4; α 2ἱρῤίεοις αεἰ, 
Ῥο. ν. 18; Εεν. χἰχ. δ.Χ 

δικαίως, αἀν., /ήζψ, 1 Ρεῖ. Ἱ]. 
231 Ἱμα. κκΏ]. 41; Ά7οβεΖή, 
1 Οοχ. κν. 34: 14271240, 1 ΤΗ. 
Ἡ, 1ο; ΤΙ, Π. 12.9 

δικαίωσις, εως, ἡ, σεφτεζαῦ, {1.5 
/βεσάΐση, Ἐο. ἵν. 25, ν. 18.Χ 

δικαστής, οῦ, ὁ, α Τσε, Ἱωμ. 
κ. 14 (ΥΝ. Ἡ. κριτής); Δο. 
νΗ. 27, 3508 

δίκη, ης, Ἡ, α Τα ἱείαζ φεζέσε, 
ΆΑος.χχν.15(Γ. Η. καταδίκη); 
τίνω οἵ ὑπέχω δίκην, {ο οτε 
Λέο πε 2 ΤΗ. 1.9: ]α.7; 
/Γοέΐσε, {δε πα7ηε οἵ α Λεαίήεί; 
αείύν, Αο. καν]. 4. 

δίκτυον, ου, τό, α [ή έρ-εί, ]η. 
χχ]. 6, 8, 11. ΦΥ/.: 5εε ἀμφί; 
βληστρον. 

δι-λόγος, ον (δί9), οοιιῦζε-ίοεριιεα, 
αεοεέέγιεῦ, 1 Τ1πη. 11. δ. (Ν.Τ.)Ἐ 

διό, οοη]. (διά απἀ ὅ), 0: τυῤ{εῦ 
αεζοτεή, τυ/εγεΓοΖε. 

δι-οδεύω, {ο /ο1πεν {ζγοιρή, 
Άο. χν, 1; 70 ϱο αὐοιή, Τμ. 
νΗΠ. τ.Χ 

Διονύσιος, ου, ὁ, ἐογςέ15, Αο. 
κνΙ]. 34.8 

διό-περ, οοπ]., Γο τυζέεῦ φεγγ 
Ζεαφσ, 1 Οοἵ. νἩΙ. 13, κ. 14, 
χὶν. 13 (Ἠ). Η. διό).Χ 

Διο-πετής, ές, Γαζ1ε 7ο Ζει, 
2.6.,Ίτοπῃ Ἠθανεῃ, ΑΟ. χὶχ.35.Χ 

δι-όρθωμα, 5εε κατέρθωµα. 
δι-όρθωσις, εως, ἡ, ΕΓο714{107:, 

Ηεὺ. Ικ. το.Χ 
δι-ορύσσω, ἕω, {ο ὤὲρ {ῷγοιοῇ, 

Μα. νι. 19, 20, κχῖν. 43; Ἱω. 
κ]. 30.Χ 

Διόσ-κουροι, ων, οἱ (ομΙ]άτεη ος 
Ζεαβ), {αφίογ απᾶ Ζοῦζια, Αο. 
Χχν]]. 11.Χ 

δι-ότι, οοπ]. (Ξ- διὰ τοῦτο, ὅτι), 
ο: {λές αεζοἸεή, δεεασίσε, 07. 

Διο-τρεφής, οὔς, ὁ, «Φ{οίγεβήες, 

3 }η. 9. 
διπλόος, οὓς, ἢ, οὖν, ὦομιῦζε, ἴτυο- 

-Γοζά, ι ΤΙπι.ν. 17; Ἐεν. χνϊ. 
6; οοπ]ρ., διπλότερος 
6επ., {υ0Γοἷα ΄107ε {ᾖα7ε, Μαἲ. 
κχλ]. 15. 

διπλόω, ὢ, {ο αοτιδζᾳ, Ίεν. πνΙ]. 
6.8 

δίς, αἄν., τυέςε, Τα. κνπ]. 12. 
(Δίς), οΏδο]είε ποπῃ. {οί ᾖΖεύς, 

6εηπ. Διός, αεο. Δία, Ζει οτ 
/εῤή(ε7, 8εε Ζεός. 

διστάζω, σω (δίς), ἔο τυασεγ, {ο 
αοιιόέ, Μαϊ. χὶν. 41, ακχνΙ. 
17.Χ 

δί-στοµος, ον (δί5), ἴτυο-εῶρεα, 
ἨεΡρ. 1ν. 12; εν. 1.16, 1. 12.Χ 

σλΡΡΑ- ΕΝΜΟΙΙΣ ΝΣΗ ΤΕΣΤΑΙ ΜΕ ΥΤ' ΤΕ ΧΤΟΟΛ 

δισ-Χίλιοι, αι, α, ἩἨΠΠ., ἴτυο 
{λοφαμά, Ματ. ν. 13. 

δι-νλίζω, {ο οἱγα; ο, ΙΑἱίε 
77ος, Μαϊ. κκΙΙ. 24.Χ 

διχάζω, σω, {ο δεί αξ σαγίαες, 
αζσζαε, Ματ. κ. 35.Χ 

διχο-στασία, ας», ἡ, αἴσέσίστ, 
. αὐοφελσίο, Ἐο. ΧνΙ. 17/11 097. 
1. 3 (πο ΥΝ. Η.); 6]. ν. 2ο.Ἡ 

διχο-τομέω, ὢ, ήσω, {ο ετεέ {7 έτυο, 
Ρετπαρς πιεαηῖηπρ {ο οοσέρε 
φἑσεγεΖγ, Μαϊ. κκὶν. 51; Τα. . 
κ]. 46.Χ 

δυψάω, ὢ, ήσω, {ο ἐ2έγοί Γο7, {ο 
αεφέγε εαγε5/7γ, αοο., Μαϊ. ν. 
6; οταῦς., {0 ἐ2έγί, ]π. 1ν. 15 
1 Οοἵ. 1ν. 11. 

δν ους, τό, {1254, 2 Οοτ. χ]. 
7 

δῴνχος, ον κ. αἴσειύζε-7α{2ά- 
εα), ]α. Ἱ. δ, Ἱν. δ.Χ 

διωγμός, ὦ ὃ ὁ, »Φε7ςεεήέο2ε, Μαϊ. 
κλΙ. 21 Κο. νἱ]. 35. 

διώκτης, ου, ὁ, α Λεγφεειαο, 1 
Τππι. 1. 13. (Ν. Τ.)Χ 

διώκω, ξω, ο ῥή/51εΕ, 1π νατίοις 
8εη5ες αεεοτά(ηρ {ο οοπ{εχί; 
7ο Γοὔ]στυ, Γοὐήστυ αΓίεν, ῥ7εςς 
«Γοπυαγα, {ο ῥεγσεσιεζο. 

δόγµα, ατος, Τό (δοκέω), α ἄεεγεε, 
εαΐοί, ογάὔπα-ος, Ἱλα. ἩΠ. 1; 
Αο. χν]. 4, αν]. 7; Ερ. Ἡ. 15; 
Οοἱ. . τᾳ.Ἑ 

δογµατίζω, σω, {ο Ἴηβοςε αι 
ογαήπια/τεε; πη]ᾶ., {ο ο1εὔ221έ {ο 
ογάύπαπσες, 0ο]. Ἱ. 29.8 

δοκέω, ὢ, δόξω, (1) ἐο {ήᾷ, αοο. 
απά 1ΠΕ., Ίμα. νΗΠ. 15: 2 Οο{. 
ΧΙ. 16; (2) ο 9εείι, αββεαγ, 
11. Χ. 36: Αο. χνΗ. τὸ; (3) 
δοκεῖ, ΙΠρεΙΡ., {ή φεε., Ναί. 
κν]. 25: {ή 9εεΖΑΣ Φου {ο ΟΙ 
ᾖΆήεανες, ἆαι., Τα. Ἱ. 3; Αο. 
χν. 22. ϱΥ.: φαίνομαι ΠΙΕΑΠΞ 
{ο αΡρεατ 6 δε οτήέαε; 
δοκέω, {ο αΡρεατ ἴο αι {- 
αζσζαπιαί το Ῥε ἴτιαθ. 

δοκιµά(ω, σω, {ο {2γ, οογή145ε, 
Ἴγουσε, α5 2 0ο. 1. 221 Τα. 
χΗ. 56; {ο ]άσε Πί, αββχοσε, 
α5 1 Οο{. κν. 3. ὁγή.: δοκι- 
µάζω πιεαης ἴο ἴεςδί απγ{μΙηρ 
ΨΗ{Ώ ἴπε εχρεοία!{ῖοη οἱ απά- 
Ἱηρ 1 ροοᾷ; πειράζω, εἰίπετ 
ΝΗΙὮ πο εχρεοίαίΊοη, οἵ ΟΕ 
Άπα]ηρ 1ἱ Ραὰ. 

δοκιμασία, ας, ἡ, με αοῖ οἱ ῥ705- 
25, Ἠες. 11. ο (ΥΝ. Η.).Χ 

δοκιμή, ἢς, ἡ, α ἐγήα[, 2 Οοἵ. 
γη]. 2: α ῥΖοοή, 2 Οοτ. κ. 
3 Ζγήεᾳ, ἆββχουεα εβαγασίεγ, 
Ἐο. ν.4; 2 Οο. ἱχ. 13. (Ν. 
Τ.) 

28 

[δον | , 

δοκίµιον, ου, τό, α {εσύ ἐγία, 
τ Ῥει, 1. 7; Ἰα. ἱ, 3 α 

δόκιμος, ον (δέχομαι), αῤῥγουα, τη 
ἄεερβίαδἠε, 49 Ἐο. χὶν. 18, 
ΧνΙ. 1Ο. Ι 

δοκός, οὔ, ἡ, α δεαίη, Μαϊ. νι. 

3, 4, 53 Ἱωμ. Υἱ. 41, 42.3 Ἱ 
δόλιος, ία, (ον, οεεξίζγιεζ, 2 Όοτ. 

χΙ. 13.38 ἡ 
δολιόω, ὢ, ἔο αεεεέσε, Ἱπιρε., 34 

Ρεῖς. ῬΡ]ατ., ἐδολιοῦσαν, απ 
ΑΙεχαπάτίαπ {ΟΠ ἔτοπι ., 
Ῥο. ΠΠ. 14. (5.)Χ 

δόλος, ου, ὁ ».Γ7αμᾶ, αεεεῖή, εαΓό 
Μαϊ. κακνΙ. 4; 2 Οοτ. χι. 16. 

δολόω, ὢ ὢ, {ο σα μ{ίεγαίε, εο7γΜβή, 
2 0ο. Ἱν. 2.Χ 

δόµα, ατος, τό (δίδωμι), α ο ο 
Μαϊ. ν. τ1ς Τα. κὶ. 13; Ερ. 
1ν. δ; ῬΠΙ]. ἐν. 17.Χ | 

δόξα, ης, Ἡ, Ετοπι δοκέω, Ἰπ Ένιο - 
πιαῖη αἸρηϊβεαίοης: (1) {α- 
σογαδῇε 7εεορ1Σή0 Οἵ οδίέ2α-. 
14071, Άσπογ, 7εηστυ2, 5 Ἱπ. 
ν. 41, 44: 2 Όοη. νῖ. 87 μα. 
κνΠ. 15: απᾶ νετγ {το ιεπί- µ 
1 (2) ἔλο ἄἆβῥεαζαεε, {με 
72214 εσίαζ{ο7, οὗ ἔλαί τυΛ{οῇ, 
αζζς Γογῤ ῥγαΐε; 5ο 85Ρε- 
οἵα]]γ 1η ἴλε ἔτεα. Ριταςε ἡ. ᾱ 
δόξα τοῦ θεοῦ, ϱ7ο7γ, οβζολαογ.. ή 
μα Ῥ]ατ. δόξαι, ἵπ 2 Ρεῖ. 
Π, το; Ἱ]α. δ, αζσμέαίζες, ΑΠ’. 
σομος Ῥοψοις. 

δοξάζω, σω, {ο ασεγῖδε ΦἱογΥ οἩ 
7ο Δο/ό1, ϱἱο71/γ, Ῥο. κἰ. 191 
1 Οο{. νΙ. 29. 

Δορκάς, αν ἡ, Ὄσχεας, Αο. | 

36, 39.Χ 
δόσις, εως, ἡ, α Φσέηρ, ῬβΙ]. Ἱν. 5 

15; α 1ή, ]8. Ἱ. 17.Χ 3 
δότης, ου, ὁ, α ϱέσε7, 2 (ος. Ἱκ, η 

7. (53 
δουλ-αγωγέω, Ὁ, {ο ὄέηρ ἐπίο 

οι ζ)εοίέοτε, 1 ος. 1κ. 7 
δουλεία, ας, ἡ, «Ζανε7γ, δσπααρε, 

Ῥο. ν1. 15, 21; ἨεῬΡ. 11. 15. 
δουλεύω, σω, (1) {ο ὂε α «ἴσσε, 

αὐπο]υζε]γ, Ἠρ. νι. 7; Ἐο. 
ΙΧ. 125 (2) {ο δε οῤ]εεί {ον {ο 
οὔεγ, ἁαῖ., ο. νἩ. 6; (σ]. 
Ίν. δ. 

δοῦλος, η, ον, αά]. οΏη]γ Ἐο. νΙ. 
19; αἂ5 5υ)ςί. ἡ δούλη, α Πε- 
΄παζε «ἴασοε, Ἱωμ. Ἱ. 3δ, 48; 
ὁ δοῦλος, α οἶασε, ὀοπαπα, 
{πε ἹἸοψεςσί ποτά Τοτ {5 
Ίάεα, (οΡΡ. ἴο ἐλεύθερος); ἆα 
φἐγυα/Ιέ (οΡΡ. ἴο Κύριος, δεσπό- 
της), 5ο 1η {πε ἔτεα. ΡΏταδες 
δοῦλος τοῦ θεοῦ, δοῦλος Ἆρι- 
στοῦ. 

δουλόω, ὢ, ώσω, {ο εάµεε {δ 



δοχ] 

ῥομάαρε (αοο. απὰ ἀαῑ.), Λο, 
να, 6; 1 Οοτ. Ἱκ. 19; ῥαδ5., 
{ο ὂε ᾖοία οδ[εοί {ο, ὂὲ {πι 
δοπάασε, 1 Οοἵ. νΙΙ. 15. 

δοχή, ἢς, ἡ (δέχομαι), α γεεείο- 
{ης οἱ ριε5ί5, α ὀαφιιεί, Τμ. 
ν. 20, κὶν. 13.8 

δράκων, οντος, ὁ, α «γαρομ ΟΥ 
ῥτςε Φεγβεμέ; 5γΙΙΡ. ἔοτ Ῥα- 
ἴαη, Ἠεν. 

δράµω, ο05., {ο 131, 888 τρέχω. 
δράσσοµαι, ἀερ., {2 ϱγα9ῇ, {αλε; 

Άοο., 1 0ο. ΠΠ. 10.Χ 
δραχμή, ἢς, ἡ, α ἀγαεήρμα, 

8η Ας θἴ]νετ οοἵη πεατΙγ 
εαια] {ο {πε Ἐοπιαη ἆεπα- 
ΤΙΗ5, ΟΥ πνοτίμ αἈοιί διχίθει 
οεηίς ΟΕ οἱἵ ΠΙΟΠΕΥ, Τα. χν. 
8, ο.Χ 

δρέπανον, ου, τό, α ο{εᾷίε ΟΙ 
Α211771ρ- 0ο, Νἴατ. ἵν. 29: 
Ἐεν. κῖν. 14--1ο.Χ 

δρόμος, ου, ὁ, α 21ήήης; Βς., 
εο1έ29έ, εαγΕΕ}, Δοὶ χι. 25, 
κΧ. 24; 2 ΤΙπι. Ἱν. 7.Χ 

Δρουσίλλα, ης, ἡ, /οήῇζα, Αο. 
χχὶν. 24.8 

δύναμαι, ἀερ. (5εε τ. 6 τοοῦ, 
1), {ο ὂε αὐζε, αὓς., οἵ ΥΕ 
1Π{. (5οππείῖππες οπ]τίες) ος 
Άοο.: ἴο ασε α εαβαε{ή ος; 
ἴο ὖε ο{γο7ρ, 45 1 091. ΠΠ. 2 
ο φσωε ῥοτυεγ {ο αο, νηπεί]ιετ 
{Ώτοιρῃ αΡΙΠ1{γ, ἀἹδροδίίοη, 
Ρετπηϊδδίοη, οἵ ορροτέαπ{{γ. 

δύναμις, εως, ἡ, (1) βοτυεΖ, 724604, 
αΡεο]ιίεΙγ οἵ 45 απ αἰίτιδαία, 
Τα. Ἱ. 17; Αοι 1. 12; (9) 
ᾖοτυεγ ονετ, εχρτεςοεά ΒΥ εἰς 
οι ἐπί (αεο.), αὐτζζή {ο αο; 
(3) ετεγείεε οὗ ῥοτυεζ, 7454 
τυο2Ά, 1117αεῇε, α5 Μα. ΧΙ. 2Ο; 
(4) /ογεσς, α5 οἱ ΑΠ αΙΠΙΥ, 
5ΡοΚεποξ {Πε Πεανεη]γ Ἀοςίς, 
α5 Μαϊ. κχὶν. 29; (5) Τογε6, 
5 ΟΕ α ννοτᾷ, 2.6., ο2ρ4βεασιεε, : 
1 Οοἵ. χὶν. 11. Υ/.: τέρας 
ἸπάΙοεαίες α πιταε]ε α5 α 
νοπαετέα] Ῥοτίεπί οι Ῥτος- 
Ι6Υ; σημεῖον, 45 α 51ρη, αι- 
{πεηπέϊοαίαπρ ἴπε ἀῑνίπε πηῖς- 
5ἵοη οἳ {πε ἆοετ; δύναμις, 
Ά5δ Απ εχμΙριοη ο ἁϊνίπε 
Ῥοννετ. 

δυναµόω, ὢ, {ο ο{γετιρέβεῖ, ε071- 
71, (οἱ. Ἱ. 11; ΗεὈ. χὶ. 34 
(ΝΤ. Η.). 5.) 

δυνάστης, ου, ὁ, (1) α βοέείαίέ», 
272166, Ἱωα. Ἱ. 52. 1 ΤΠ, ν]. 
15; (2) οε 5 αἰζογ{ήγ, Αο. 
νΗΙ. 27.8 

δυνατέω, ὢ, {ο δε ῥοτυεζ/ῇ, σε 
Άοτυεγ, 2 0ο. χΕΙ. 3: (Π48.), 

σκΕΡΑ- ΝΟ ΝΕ ΤΕΣΤΗΙΛΕΝΤ 2ΕΧ7ΟΟΝ 

Ἰο. χῖν, 4 (Ν. ΗΠ.); 2 0οἵ.1χ. 
δ(Ν. Η.). (Ν. Τ.Α 

δυνατός, ή, ὀν, αὐζο, Λαοζιςρ 
οτυεγ, 1σΛέγ, Τα. κὶν. 31 
1 Οοτ. 1. 26: ὁ δυνατός, {δε 
αὐέσλίν, Τμ. 1. 49; δυνατόν, 
Λοσεδέδᾖε, Ῥο. χΙι. 1δ; (α|. 1ν. 
Ἱς. 

δύνω οἵ δύω, 2ἆ αοτ. ἔδυν, {0 
φή1Α; {ο φεύ, 35 ἴλε 5Η, Μα. 
1, 32 Ἱμα. ἵν. 4Ο.Χ 

δύο, Ιπάεε]. πηιπι., εχοερί ἁἀαῖ. 
δυσί, {τυο. 

δυς-, απ Ιπ5δεραταξδ]ε Ρτεβσ, ἵπι- 
ΡΙΥΙΠΡ αἆθεγδε, αεί, οἵ 
ϱγίευοιις. 

δυσ-βάστακτος, ον, Ζαγώ {ο ὃε 
ὀογπε, Μαϊ. κκλ]. 4 (πο Ἰλ). 
Ἠ.); Ἱωα. κἰ. 46. (5.)Χ 

δυσ-εντερία, α», ἡ (ΥΝ. Ἠ. τον, 
τό), αγδεμίεγγ, Αο. κκν]Ι]. 
8 

δυσ-ερμήνευτος, ον, Ζαγῶ {ο ἐκ- 
Λζαζπ, ἨΠεΡ. ν. ττ.Ἡ 

δύσ-κολος, ον (111., “« ἀϊβποι]έ 
αΡοιί Εοος ”}, αἰ/εεζί, Ματ. 
κ. 24.Χ 

δυσκόλως, αἆν., τί ὤεεοιιζέν, 
αγαζγ, Μαϊ. χὶκ. 23; Ματ. κ. 
23: Ἱμα. καν]. 24.Χ 

δυσµή, ἢ», ἡ (οπ]γ Ρ]Ητ., δυσµα(), 
746 φεζ(ζης οὗ {6 51171, {ετυσ»έ, 
Ῥεν. κχῖ. 13; Μαξ. νΗ]. 11. 

δυσ-νόητος, ον, αγ οἵ α{[ῥειιζέ 
1ο ὂε τμαεΓφίοσά, 2 Ῥεῖ. ΠΠ. 
16.Χ 

δυσ-φημέω, ὢ, ἔο εβεαᾷ ευᾖῇ, ὤε- 
/α17ε, 1 6ο. Ίν. 13 (Ν. Π.) 

δυσ-φηµία, ας, ἡ, ευ 7εβογί, 
αεΓαια{{οσι, 2 (ϱοτ. ν]. δ.Χ 

δώδεκα, Ιπάες]. πηππη., {πυεζσε ; 
οἱ δώδεκα, 12ε ἔτυεζοε, 1.6., {ᾗε 
Αβοσί[ες. 

δωδέκατος, η, ον, οτᾶ. πιπ., 
Μτυεζ{{ή, Ἐεν. κκ]. 29.8 

δωδεκά-φυλον, ου, τό, {2ε {υεῖσε 
772065, ᾖ.γαεῦ, Δο. χκνΙ. 7.Χ 

δῶμα, ατος, τό, α ᾖοσΐσο, α ᾖο2/9έ- 
(ο, Μαϊ. κκὶν. 17; Δοι κ. 
9. 

δωρεά, ἂς, ἡ, α ϱ16, Τη. Ίν. 19; 
Ῥο. ν. 15; ΕΡ. ἵν. 7. 

δωρεάν, αοοις. οἳ Ρτεσεά., 45 απ 
αἄν., Γγεεῦγ, 35 2 Οοτ. Χἰ. 7; 
τω2ζ/ 010 εαζδε, ϱγοἸ1{εςς/γ, 
Τη. κν. 25: (ᾳα]. Π. 21. 

δωρέοµαι, οὔμαι, {ο Αγενελέ, δε- 
οίοτυ, Ματ. Χν. 45: Ῥ856., 2 
Ρεί. Ἱ. 3, 4-Ἑ 

δώρηµα, ατος, τό, α ϱ{έ, ὀσιᾳήγ, 
Ἐο. ν. 16; Ία. 1. τ7.Χ 

δῶρον, ου, τό, α ϱ[ή, ῥγεσεέ, 
Β)ρ. Π. δ; Ἐεγ. ΧΙ. 1Ο. 

29 

[εβρ 

Ἐι 

Ἐν, ε, ἐψῖλον, εβ{{ο, ε, ἴἶιο ΠΕ{1ι 
Ἰείίετ. Α5 α πιππετα], εξ 5; 
εξ 5οοο. 

ἔα, Ἱπίετ]., εχρτεδδίπρ 5ατρτῖδε 
ο Ιπ(Ιρηα!1οἩΏ, α/ αμ! Ματ. 
1.σή (ΥΝΝ. ΗΠ. οπιϐϱ); Τα. ἵν. 
34: 

ἐάν οἵ ἄν, ο]. (Το εἰ ἄν), {/, 
αδια]]γ οοηδίταεά Ἡ 5αῇ- 
ᾖαποίῖνε νετο. ὢεε Οτ. δ 383, 
ἄΝΙ. 8 41 ὀ, 2, Ῥι. 221 84. 
7. Ἡ. Ἠανε ἴπε Ιπάϊο, Εαῑ. 
Ἰη Τι. Χἰκ. 40; Δοι νΗ. 41: 
Ριθ5.ἵη 1 ΤΗ. ΠΠ. δ; 1 ]π. ν. 
15 (Έεο. αἱ5ο). ΘῬοπιείῖπιες 
εαινα]επί {ο α Ρατίῖε]ε οἱ 
ππε, τυ/σ, ]π. κ]. 32; αξῖετ 
1Ώε τε]αί1νε, ψΙίπ απ Ἱπαςε- 
βηΙ{ε ΕΟΓ08Ε, ὃς ἐάν, ΝἩουσεσεγ, 
ἂ5 Μαΐ. ν. 1ο, νΗ1. 19; 1 (οΓ. 
χν].6; ἐὰν δὲ καί, σα {/ αὖτο; 
ἐὰν µή, εχεεβί, πες, Μαϊ. 
ν. 20; ὀμί {λαί, Ματ. Ἱν. 22: 
ἐὰν πέρ, 2 ἐπαεεα, ΗεΡ. ν]. 3. 

ἑαυτοῦ, ἢς, οῦ, Ρτοη., τεβεχ., 34 
ΡεΙς., ο ομε’ς οὐ; αδεὰ αἶδο 
1η 15ΐἱ απά 24 Ρείδοης. Ῥεε 
ατ. δ 335, 1. 88 22, 5, 38, 6, 
Ῥα. ΤΙ 5ᾳ. (Οεπίνε οξίεῃ 
ΕΟΙ Ροβ5ε55. ΡΙΟΠ. λέγειν ΟΙ 
εἰπεῖν ἐν ἑαυτῷ, {ο 5αγ τυζέ/221 
οπε’ς φεὐ; Ὑγίνεσθαι ο ἔρ' 
χεσθαι ἐν ἑαυτῷ, {ο εοΊιε {ο 
οπές φεζᾖΓ; πρὸς ἑαυτόν, {ο 
ο) /ᾖο71ε, ]ηπ. Χχ. 1Ο, ΟΓ 
Ά/έσαίεζγ, α5 Τα. αν. 11; ἐν 
ἑαυτοῖ., απο Ύγοιτεῖσες, 
2.6., ΟΏΕ ΨὮ αποίΒετ; καθ᾽ 
ἑαυτόν, αβαγέ; παρ ἑαυτόν, 
αξ ᾖο)16. 

ἐάω, ὢ, ἐάσω; Ἱπαρξ., εἴων; 15ί 
8οΓ., εἴασα, (1) {ο ῥε7246, 1ηΐ., 
οἵ αςο. απᾶ 1ΠΕ., Μαϊ. κχὶν. 
33: Τα. ἵν. 41; (2) {ο ἔεανε, 
Αο. καν]. 49. 

ἑβδομήκοντα, Ιπάεςο]. παπι., 5ετ- 
ε214Υ; οἱ ἑβδομήκοντα, {0ε 5εσ- 
ο6γ ἀῑδοῖρ]ες, Τνα. κ. 1, 17. 

ἑβδομηκοντάκις, ηυπ]. αἆν., 9ετ- 
επέγ πες, Μαϊ. κν]Π. 22. 

(593 
ἕβδομος, η,ον, οτά. πΙΙτη.,εεσελ{ῇ, 

Ίπ. ἵν. 52: ΗεὈῦ. ἵν. 4. 
"Εϊβερ, ὁ, ἄδεγ οι 27εύεγ, Τα. 1. 

κ 8 
Ἡβραικός, ή, ὀν (τοπι Ἠεῦ.), 

«4εὐζετυ, Τα. κκ]. 38 (Ν.Π. 
οπι1ϐ). (Ν. Τ.Α 

Ἑβραῖος (1. Η. ᾿Ε)), αἰα, αἲορ 
τοπι ΗεΡ.), αἶδοςι)5ί., ὁ,ἡ,α 
Αεύπευ; ἀεδὶρπαίϊπρ (1) ΑΠΥ 



εβρ] 

Πενν, 2 Οοἵ. ΧΙ. 22) ΡΗΙΙ. 1. 5; 
(2) α ]ενν οἱ ῬΡα]εδίίπε, ἵη ἀῑδ- 
Εποίῖοη ἔτοπι οἱ Ἑλληνισταί, 
ος ]ενς Όοιπ οί οἱ Ῥα]εδίπε, 
απά ιδίηρ {πε «τεε]ς Ἱαη- 
ΡιαΡε, Αο. νυΙ. 1; (3) απΥ Πεπ- 
151 Ολτὶδαπ, ἨΗεΡ. (πεαά- 
Ἰηρ). (9.3 ῥὁγπ.:; Ἑβραῖος 
ἀεποίες α ]εν πο 5ΡροΚκε 
Αταπιαϊο ου Ἠερτενν, 1η ἆῑς- 
ΏἩποίοη ἔτοπι Ἑλληνιστής, α 
Οπτεεκ-ερεακῖπρ Ἰ]εν; ᾿Του- 
δαῖο, α εν ἵπ ἀῑδεποίῖοη 
ἔτοπι οίπετ παίῖοης; ᾿Τσραη- 
λίτης, οπεθ οἳἑ {πε «Ἡοδεηῃ 
ῬεοΡρ]θ. 

Ἑβραϊς (ΊΝ. Ἡ. ᾿Ε-) (τοπι 
ἨεΡ.), ἴδος, ἡ, 2εύγετυ, 2.6., 
14ε 4γαπαΐς {αηρμασε, νει- 
ηαου]ατ 1π {Πε Έππε οἱ ΟΠτῖδε 
Άπά ἴηε ΑΡροβδί]ε5, Αο. αχ!. 
40, Χχ]ι. 2, Χχν]. Ι4. Ῥεε 
ατ. ὃ 15ο, ΊΝΙ. δ 3α. (ΑΔΡ.)Ἠ 

Ἐβραϊστί (Ν. Ἡ. Ἠ-), (τοπα 
Ἠεῦ.), αἄν., 5 {δε Εἴεύγετυ 
{αήρπασε, {.ε., 4 «42ααΐς, 
]π. ν. 2; Ἐεν. Ικ. 11. (ΑΡ.) 

ἐγγίζω, Εαί. αἲῖ., ἐγγιῶ; ΡΕ., 
ἤγγικα, {ο αββγοαεᾷ, ἔο αγατυ 
3εα7, ἴο δε έα, 9Ἡς., ΟΥ υη Ὦ 
ἆατ. οἵ εἷς, οἵ ἐπί (8οο.), Ἱμα. 
ΧΥΙ1.4Ο; Αο.ὶϊχ.2; Ματ. χ]. 1. 

ἐγ-γράφω (η. Ἡ. ἐνγ-), {ο {- 
φεζζδε, ερ7ασε, 2 09. ΠΠ]. 2 
Τα. Χ. 20 (Υ. Η.) 

ἔγγνος, ου, ὁ, ἡ, α ογείγ, Ἠεῦ. 
νι. 22.8 

ἐγγύς, αἀν., Ίεα}; αδεᾶ οἳ Ῥοί]λ 
Ρίασε απά πῃε, ψηζ Ρεπ. ΟΙ 
ἆαῖ. 

ἐγγύτερον, οοΠηΡ. οἱ ΡτεοθαάΊπρ, 
ΖέαγεΖ, Ίο. ΧΙΙ. 11.Χ 

ἐγείρω, ἐγερῶ, Ῥα55. Ῥετί., ἐγή- 
Ύερμαι, {ο αγ οζ5εΕ, {ο ατυαβε2;, 

Δο. χΙ. 7» ἴο 7αΐτε 1, 35 α 
ΦανΙΟΥ, Αο. ΧΙ. 23 (Έεο.); 
{ο ἐγεοί, 5 α Ῥυϊ]άϊπρ, ]η. 1. 
19, 20: πι]ᾶ., {ο ὲπε 142, α5 
ἔτοπι 5ἱεερ, ΟΓ 1τοπι α τε- 
ουπιρεπέ Ροδίατε, α5 αἲ {αβ]ε, 
Ίπ. ΧΙ. 20, ΧΙΙ. 4; αβρρ]ιεᾶ {ο 
τα]δῖηρ {Πε ἀεαᾶ, ]η. ν. 21/ 
δε αἱ5ο ος 7194715:214 αρα{η», 
35 4η αἀνεισατγ, οἱ ἵπ ]αάρ- 
ππεηῖ, Μα{. κχῖν. 7. 

ἔγερσις, εως, ἡ, α 7οιοήης 1ῇ; 
οἳ ἴπε τεδιττεοίῖοη, Ματ. 
ακν]]. 53.Χ 

ἐγκ-. Ιπ ποτᾷς Ῥεριππίηρ {λις, 
γ. Ἡ. σεπετα!Ιγ πυτ]ίε ἐνκ-. 

ἐγ-κάθ-ετος, ου, ὁ, ἡ (ἐγκαθίημι), 
α 22, Τα. κκ. 20.8 

ἐγκαίνια, ίω», τά, α αεαἑραίέοτη, 

σεΕξβ-Σλσ5Ε ΛΕΙΝΥ ΤΕ57ΤΙἨΕΝΤ ΛΕΧΙςΟΛ. 

Ἱπ. κ. 22; οἳ ἴπε Εεαδί οοπι- 
πεπΙοταΊηρ {πε ἀεάϊσαπρ 
ο: ρυΕ{γῖηρ οἱ ἴἶλε ἐεπιρ]ο, 
αξίετ 1ἱ5 Ῥοϊ]υίίοη Ὦγ Απ- 
Ώοελας Ἐρίρηαπες, 25 (6Η15- 
1εα, αηδνετίηρ {ο πι]ά-Ώε- 
οεπιβετ.͵ (5.)Χ 

ἐγ-καινίζω, ἴο αεαίζαίε, ἨεὈ. Ἱκ. 
18, κ. Ζο. (5.)Χ 

ἐγ-κακέω, ὦὤ, απά ἐνκακέω, {ο 
67στυ τυεσγγ, {ο Γαέμί (ἩΝ. Ἡ. 
ἵη ΠΙΑΠΥ Ῥα5σαρες {οτ Ἐεο. 
ἐκκακέω). 

ἐγ-καλέω, ὢ, έσω, Ἱπιρξ., ἐνεκά- 
λουν, ζο ὄγέηιρα εζακρε αραἐ{γιςή, 
σεείέδε, ῬεΙδ. ἁἀαῖ., οἱ κατά 
(5εη.), οτῖπιε 1η ρεη., Αο. χὶκ. 
38, 49; Ἐο. ν1. 33. 

ἐγ-κατα-λείπω, ψω, (1) {σ ἄεφεή, 
Το αὐαμάσ, Μαϊ. αχνΠ. 46: 
2 Τϊπη. ἵν. το, 16; (2) (ο ἴεασε 
7ε72α12719, Ἐο. Ικ. 20. 

ἐγ-κατ-οικέω, ὢ, {ο ὤτυεί α1ο71Ρ: 
(ἐν), 2 Ῥε:. Π. δ.Χ 

ἐγ-καυχάομαι, ζ0 ὀσασέ 1, 2 ΤΗ. 
Ἱς(Ν. Η.) 

ἐγ-κεντρίζω, ἴο {ησεγό, α5 α Ῥαὰ 
οἵ ρταξί, {0 ϱ7α{έ {π; ΒΡ., Ἐο. 
κὶ. 17, 190, 23, 24.38 

ἔγ-κλημα, ατος, τό, ἆ εὔαγρε οἵ 
αεεσαζ{σᾖ, Αο. κκΙ]. 209, καν. 
16.Χ 

ἐγ-κομβόομαι, οὔμαι, {ο ρ7}4 071,35 
8Ώ ουίεί ραΙππεηί, {πε Ῥαάρε 
οἱ εἶανετΥ, 1 Ρεῖ. ν. 5. (Ν. 
Τ.)Χ 

ἐγ-κοπή, ἢς, ἡ (Υ. Ἡ. ἐνκ-), α 
Λ4παγα7σ6, 1 Οοἵ. ΙΧ. 12.38 

ἐγ-κόπτω, Ψψω, {ο ὤπβεαε, {ο 
ᾖήαεγ (αςο., οἵ Ἰπξ. στα 
τοῦ), Ἐο. αν. 22: 1 ΤΗ. Ἡ. 
18. 

ἐγκράτεια, ας, ἡ, οἐὐᾖ-εοέγοῦ, 
ϱο22712167156, Αο. ἄχῖν. 25/ 
611. ν. 23; 2 Ρεῖ. Ἱ, 6.Χ 

ἐγκρατεύομαι, ἀερ., ἔο ὂε φεὔγ- 
εο2αζγοὐδρα, «ο2ζή21Ε11, ΘΕ5Ρε- 
οἶα]1γ 1π δεησια] Ῥ]εαςιτες, 
1 Οο{. ΥΠ. ϱ, ΙΧ. 25.Χ 

ἐγ-κρατής, ές, οεὖ/-εοέγοζζει, 
εο2{ήεή, ΓΙΕ. 1. δ.Χ 

ἐγ-κρίνω, {ο ααἸεσε ος 7εεᾷο7:, 
ἴο α ρατί]οι]ατ ταη]ς (80ο. απά 
ἆαί.), 2 Οο{. Χ. 12.Χ 

ἐγ-κρύπτω, {ο Λαξ {, ἴο πιζα 
τυΠἠ, Μαί. κΏι. 33; Τα. κ. 
2Ι (Ν. Ἡ. κρύπτω).Χ 

ἔγ-κυος, ον, ῥ7ερπαέ, Ἱμα. Ἱ. 
το 

ἐγ-χρίω, {ο 21 17, ζοζή, Ἐ εν. 
11. 18.3 

ἐγώ, Ρετς. Ρτοπ., 7; Ρ]ατ., ἡμεῖς, 
τε. Ῥεε ἄτ. ὃ 53. 

3ο 

[ειδ { 

ἐδαφίζω, Ευ. (α.119), ιῶ, {ο {Ἴγοτυ 
{ο {λε ϱγοια, {ο αΣε, Τα. 
ΧΙΧ. 44.Χ 

ἔδαφος, ους, τό, {ᾖε ὅατε, έλε 
Φγοπά, Λο. κχ]]. 7.Χ 

ἑδραῖος, αία, αἲον, οἴεαάασύ, Άγ, 
1 Οοτ. ν]. 37, Χν. σδ; Οοἱ. 1. 
23.Χ φἳ 

ἑδραίωμα, ατος, τό, α σσ, ο - 
Λοσ6 1 Τ1πι. 1. 15. (Ν. Τ.Ε 

Ἐπεκίας, ου, ὁ, 2εσεβίαή, Μαι. 
1, 9, 1Ο. 

ἐθελο-θρησκεία, ας, ἡ, σοὔέα2γ, 
αγδ{{γαγγ τυογς/{ῇ, (οἱ. Ἡ. 23. 
(Ν. ΤΟ 

ἐθέλω, 5εε θέλω. 
ἐθίζω, {ο αεζΦίο2Η ; Ῥ855., ΡετΙ. 

ρατί., πει!., τὸ εἰθισμένον, {με 
εί, Ἱα. Π. 27. ν 

ἐθνάρχης, ου, ὁ, α ῥ2ε/εοί, εἰᾖ- 
4754, 2 (6ο. ΧΙ. 32.Χ Ἡ 

ἐθνικός, ή, ὀν, οὗ 6εήζε /αεε, 
Λεαίᾖε], α5 5αῦςί. ὁ ἐθνικός, 
Ζε ῥαρα, ἔλε σερήζε, Μαϊ. 
ν. 47 (1Ν. Η.), νι. 7, αν]. 
17; 3 η. 7(Ν. Η.)Χ 

ἐθνικῶς, αἆν., έᾷε πε σεέέτες, 
(αΙ. Π. 14. (Ν. Τ.Α 

ἔθνος, ους, τό, α 7αεε, α Λαίέοε, 
Τα. κκ, 265: Αο.κ. 465; τὰ 
ἔθνη, ἐδε 1ιαὔ{σς, ἔλε ᾖεαίβει 
τυογ{ά, πε σεμήες, Μαϊ. Ἱν. 
15; Ῥο. Π1. 209; ΡΥ Ραυ!, ενεη 
σε ϐ2εάαπς, Ἐο. κ]. 
13; (αἱ. Π. 12. 

ἔθος, ους, τό, ἆ 1δᾳρε, εἸεσίοα, 
Τα. 1. 9: Αο. Χαν. 16. 

ἔθω, οἩς., ΡΕ. εἴωθα Ἱπ ῬτεςῬ. 
θἱρηΙ{., {ο δε σεετισίοεῶ, Μαξ. 
πχν]]. 15; Ματ.Χ.1Ι; τὸ εἰωθὸς 
αὐτῷ, Λὲς εἰίο7”, Τμ. ἵν. 16: 
ο. χκν. 2.Χ 

εἰ, α οοπάΙε]οπα] οοπ]αποίῖοῃ 
(56ε (τ. δ 3483), {, σέπεε, 
Ζᾖορή. Αξίετ νετοςῬ Ιπά]σαῖ- 
ἵηρ επιοίίοη, εἰ ἶ5 εαι]να]επέ 
1ο ὅτι, Ματ. χν. 44. Α5 απ 
Ἰπίεττοραίϊνε Ῥατί]ο]ε, εἰ οο- 
οὐ η Ῥοιν Ιπάϊτεεί απά 
ἀῑτεοί απεςίῖοιπ5, Ματ. αν, 
45; Δοι Ἱ. 6. Τη οαίῃμς απἀ 
8οΙεπιΏ αδεετίῖοης, 1 τιαΥ δε 
τεπάετεά ὮΥ {ᾖαέ... οἱ. εἰ 
µή απά εἰ µήτι, 1211ε95, εηεεβέ; 
εἰ δὲ µή, ὄέ { 11οἱ, οἱβεγπυέςε, 
Τη. κὶν. 2: εἴ περ, {γ οο δε; 
εἴ πως, 4 ῥοςς{ὀ0γ; εἴτε... 
εἴτε, τυ/είζε» ... 07. 

εἶδον, βεε ὁράω, οἶδα. 
εἶδος, ους, τό, οιυαγά αβῥεα;- 

αςε, Γο771, Ἱω. 1. 22, Ἰκ. 
29; Ἱ]π. ν. 37: 2 Οοτ. ν. 7; 
φφεσίεσ, Αἰπα 1 ΤΗ. ν. 22.8 



εδ] 

εἰδωλεῖον, ου, τό, αι {αο/-{ε7εβίε, 
1 6ο. νΙΠ1. 1ο. (ΑΡ.)Χ 

εἰδωλό-θυτος, ον, οαε7{βεεά {ο 
ζαοἡς, αδεᾷ οἳ Πηεαί5, α5 Ας, 
κν. 20. (ΑΡ.) 

εἶδωλο-λατρεία, ας, ἡ, {ο[αέχγ, 
1 Οοἵ. χ. 14; (ᾳ].ν.2ο; 0ο]. 
ΠΠ, 6; 1 Ῥεἰ. Ίν. 4. (Ν. Τ.Α 

εἶδωλο-λάτρης, ου, ὁ, σα {αοίαίεγ, 
1 6ο. Χ. 7; Ἐεν. αχ]. δ. (Ν. 
Τ.) 

εἴδωλον, ου, τό, α {αοᾖ, α Γαῦΐτε 
6υα ποιςμΊρρεᾶ Ιπ απ Ίπιαρε, 
Δο. νΙ]. 41; Ἐο. Ἱ. 22. 

εἰκῆ οτ εἰκῇ (1Ν. Η.), αἀν., τοζ{ῇ-- 
οΐ ῥ1/7βο5ε, α5 Ἐο. κ. 4 
27 σαήη, 1 Οοτ. κν. 2(1Ν. Ἡ. 
απά Ἱ. Ὑ. οπιΐί ἵη Μαϊ. ν. 
22). 

εἴκοσι, Ιπάεε]. παπη., ζτυεέγ. 
εἴκω, {ο ρἶοε τυαγ, ἴο γ{εία, (αα]. 

Π, 5. 
εἴκω, οὖὓςδ., ὪΊεποε 2ἆ Ρετξ. 

ἔοικα, {ο ὄε ζέδε; πι ἆαῖ., 
Τα. 1. 6, 23.Χ 

εἰκών, όνος, ἡ, αὖ παρε, ζέᾷε- 
πέος, Ματ. χΏι. 16: 1 Οο{. ΧΙ. 
7. ὀ72.: 56εε ΤΤΕΠΟΝ, ὃ αΧν. 

᾽αἱλικρίνεια, α», ἡ, εἴεαΊτεσς, Φ171- 
εε1ήγ, 1 Οοἵ. ν. 8; 2 0οΠ. Ἱ. 
το, Ἡ. τικ 

εἰλικρινής, ές (ἀετιναίῖοη ἁοαρί- 
{α]), «ἔσεεεγε, ῥ1476, Ε Η11. 1. ΤΟ; 
2 Ῥεῖ. 1. 1.Χ 

εἱλίσσω (1. Ἡ. ἑλίσσω), {ο 7007 
Ἰορείζεγ, α5 8. 5ετο]1, Ἐεν. ν]. 
τ4.Χ 

εἰμί (5εε «τ. δ το, ἸΝΙ. 8 14, 2, 
Ῥμ. 49, 5ο), α νετρ οἱ εχῖςί- 
εησε, (1) αδεά α5 α Ῥτεάϊςαίε, 
7ο ὅε, {ο ελ{ςί, ἴο ᾖαβῥβε, ο 
ζο71έ {ο ῥασς; η αη ΙΠΠΗ. 
Σοἱ]ονήπς, ἔστι, 4 {ἐ εο2- 
σε2α{ε14, ῥ76βε», εἴςο., α5 ἨεὈ.. 
κ. 5; (2) α5 ἴλε οορυ]α οἳ 
5υῦ]εοί απ ΡτεαάἹσαίε, 5ΙΠΙΡΙΥ᾽ 
ἴο ὄε, οἵ Ίη ἴπε 5εηΏςε οἱ {0 ὖε 
72ᾷε, {ο γεβγερεή, ]τ. ν]. 355 
Μαϊ. κχνι. 26: 1 ϱοἵ. χ. 4. 
Μα ρατειοῖρ]ες, 1ὲ 16 α5εὰ 
{ο ΤΈοτπ ἴπε Ρεπρηταςίϊο 
ἴεηςες, α5 Τμ. 1. 22, Ἱν. 16; 
Μαι. χνΙ. 1ο, είο. ΜΠΕΗ ρεῃ., 
ἂ5 ρτεαϊσαίε, Ιὲ πιατ]ς5 α1α]- 
1ἱγ, Ροββεςκίοη, Ρατί]οἱρα{ῖοη, 
εἴο.; πντΏ ἀαῖ., Ῥτορεχίγ, Ρο8- 
θεςδίοἩ, ἀεδεϊπα{1οἩ, εἰο. Τε 
νετὸ, ὪΠεη οοραία, 15 οξίεη 
οπηϊεζεά. ῥῬατίϊοῖρ]ιε, ὤν, ὂε- 
7; τὸ ὄν, {ᾖαί τυΛ{ε/ ἡς; οἱ 
ὄντες, τὰ ὄντα, Ῥεῖδοη5 Οἵ 
Τλ1ηρς ζᾖαέ ἆγε. 

εἶμι, {ο ϱο, Ίη 5οπιθ εορῖθ5 {ο 

σκαβά- ΕΝσΙΙ ΝΕΙΥ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ ΤΕΧΙσΟΛ 

εἰμί, ἵπ ]Ώ, νΠ. 34, 36 (ποῖ 
7. Η.).Ἡ 

εἵνεκα, εν, 5εε ἕνεκα, εν. 
εἵπερ, εἴπως, 588 αΠάΕΙ εἶ, 

«εἶπον (5εε (τ. δ 1οῇ, 7, ΑΜ. 
δ τς, Βα. 57), (ΥΝ. Η. εἶπα), 
{ΤΟΠΙ ΟΡ5. ἔπω, Οἵ εἴπω, {ο 
φαγ; ἵπ τερ]γ, {0 αηΏστυεγ; 1Π 
ΠΘΙΤΑΊΙΟἨ, {ο {ε”; 1η αιτ]ο- 
ΠιαΏνε ἀϊτεοίιοης, {ο ὁἷαᾷ ΟΙ 
εο/2α1ᾷ, α5 Ἱωα. ν1]. 7. 

εἰρηνεύω, {ο ασε Άεαςε, {ο ὄε αέ 
Άεσεε, Ματ. ἴκ. 5ο; Ἐο. χι. 
18; 2 Οοἵ. κἰΠ. 11; 1 ΤΗ. ν. 
13.3 

εἰρήνη,; ης, ἡ, βεαεε, ἴπε ορροβ!{ε 
οἱ 5ἰτῖ{ε; Άεαεε οὗ /εὐμά, ατὶ5- 
1Πρ {τοπ τεοοποΙ]Ια{ῖοη υγ] 
ἀοά. Ίπ Ν. Έ. (11]κε (πε οος- 
χεεροηάϊπρ ἩἨεῦ. ποτά Ἰη 
Ο. Τ.), εἰρήνη ρεπετα]]γ ἆε- 
ποίες α {εγ/εεί τυεί/-δείτρ. 
ΟΕίεπ εππρΙογεά 1π σα]αία- 
Ώ1οης, α5 Ίπ Ἠερτενν. 

εἰρηνικός, ή, όν, βεσεεαῦζε, ]α. 
11. 17; ΔεσεεΓιζ, Ἠεῦδ. χι, 
11.Χ 

εἰρηνο-ποιέω, ὢ, 7ο ΄Ί04ε Άεαεε, 
7εεοε1ῇ6, (οἱ. 1. 29ο. (5.)3 

εἴἰρηνο-ποιός, όν, ῥαεζβε, {ουήες 
Ίεαεε, Μαϊ. ν. ο.Χ 

εἰς, Ῥτερ. ΡονετηΙηρ ασο., 220, 
{ο (1ο Ἰπίετίοτ). Θεε (τ. 
68 124, 2908. Τη οοπιροδ!{Ίοη, 
τ Ιπιρ]Ιες5 πιοίίοη Ιπίο Οἵ {ο- 
πατάς. 

εἷς, µία, ἕν, α οστά. ΠΤΙ. ο1έ5 
πδεά ἀἰςίτιραβνε]γ, α5 Ματ. 
ΚΧ.2Ι; ΡΥ ναγ οἱ επιρΏαςί5, 
45 Ματ. Π. 7; απά Ἱπάεβη1{ε- 
1γ, α5 Μαϊ. νι. το; Ματ. χι. 
42. Α5 απ οτάπα], {δε ᾖγ5ί, 
Μαϊ. καχν]]. τ; Ἐεν. 1χ. 12. 

εἰσ-άγω, 24 αοτ. εἰσήγαγον, {ο 
ἔραα {, ὀλήηρ 4, Ἱπι. κκ. 
54: Αο. νΗΠ. 45. 

εἰσ-ακούω, {ο ζσίεη {ο, {ο ᾖεαγ 
ΡΙαΥετ, Ματ. νι. 7; Τα. 1.13; 
Άο.χ. 31; ἨΠερ.ν. 7; {ο εαγ 
5ο 5 {ο 9ΡΕΥ (6εΏ.), 1 Οοτ. 
χὶν. 21.Χ 

εἰσ-δέχομαι, έξοµαι, {ο /ενείσε 
τυζ{ /Γατωο7 (890.), 2 6οἵ. ν. 
17, ἔτοπι 9.Χ ἡ 

εἴσ-ευμι, ΙΠΙΡΕ. εἰσῄει, 1ΠΕ. εἰσιέ- 
ναι (εἶμι), {οσο 171, {ο ε21{Ε7(νν1τ]ι 
εἰς), Αο. 11. 3, κκ]. 18, 26; 
ἨεΡ. 1. 6.Χ 

εἰσ-έρχομαι, 24 αοτ. εἰσῆλθο», 
ο «ὐ7πό 171, {ο είΕΥ (εΠΙΕΒΥ 
π(Ἡ εἶ), Αο. καΙι. 16, 33; 
εἰσέρχομαι καὶ ἐξέρχομαι, {ο 
ε071έ απα ϱο ὧς απά ο1ή 
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5ΡοΚεπ οί ἁαγ Ιΐε απά 
ΙΠ{ΕΙΕΟΙΙΞ6Ε, Αο. Ἱ. 2Ι; Ἡρ., 
Οἱ επίταηςθ Ιπίο ΑΠΥ δίαίε οἵ 
οοης1έϊοη, Μαϊ. χὶκ. 17; ΗεΡ. 
11. 11, 1δ. 

εἰσ-καλέω, ὢ, οπ1Υ πιά. {π Ν.Τ., 
7ο εαἰ/ οἵ 120116 21, Αο. κ. 23.8 

εἴσ-οδος, ου, ἡ, αὐ; ε21{/α/16Ε, ἐᾖε 
αεί ο εμίεγύης, Πεὺ. πα. 19; 
2 Ρεί. 1. 11. 

εἰσ-πηδάω, ὢ, {ο «ᾷ7ής {η, Αο. 
χὶν. τά (Ν. Ἡ. ἐκπ-), αν]. 
20.Χ 

εἰσ-πορεύομαι, ἀερ., {ο ϱο {, {ο 
ΕΕ; 5Ρο]εη Οἱ Ῥείδοη5, α5 
Μαπτ.1.21; οἱ 1Π1ηρς, 45 Ματ. 
Χν.Ι7; εἰσπορεύομαι καὶ ἐκπο- 
Ἰρεύομαι, Το ϱο {7 αι οἱή Ἰπ 
αγ ἁπίες, Αο. 1Χ. 28. 

εἰσ-τρέχω, 24 αοτ. εἰσέδραμον, 
{ο 224 21, Αο. κ. Τ4.Χ 

εἰσ-φέρω (5εε τ. 6 τοΆ, 6, ΊΝ. 
δ το, Ῥι. 68), {ο ἴεαα ἐπίο 
(πΙ(Ἡ εἰς), ε.ρ., ἴεπιρίαίέίοη, 5 
Τα. κ. 4: ἴο ὑγήηρ {η, Αο. 
πν]Ι]. 20: 1 Τῖπι. γΙ. 7. 

εἶτα, αἀν., {7ε7ε, α[ίε2τυαγῶς. 
εἴτε, οοπ]., 5εΕ εὖ. 
ἐκ, οἵ, Ῥείοτο α νονε], ἐξ, α 

Ρτερ. 6ον. Ρεη., {7ο072, ο1εέ οὗ 
(Ενε Ιπίετίοτ), α5εᾶ οἱ Ρ]αςε, 
ππε, απἆά 5ουχοθ. Φεε (τ, 
6 293, ἨΜΙ. δ 476, Ῥα. 22654. 
Τη οοπιροδίἼοη, ἐκ Ἱπιρ]ῖεδ 
6β7ε55, 7ε7αουαζ, ογ{ρ1, ῥ11- 
7016, 1111οαέτςσ, οἵ 15 οἳ 271- 
Με 5έ5έ6 Γογε6. 

ἕκαστος, η, ον, ἐαεᾖ, εσεγγ οπε 
(18 Ρατί]]νε ρεη.); εἷς ἕκα- 
στος, ἐσεχγ ο76. 

ἑκάστοτε, αάν., αξ εσεχγ {16, 
αὐσυαγ», 2 Ρεῖ. 1. 15." 

ἑκατόν, «Ἀτά. πΙΙτη., ἆ Ζ1παγεῶ, 
Μαι. κΙ. δ, κνΗ. 12. 

ἕκατοντα-έτης, ες», ἆ ᾖτιπαγεα 
ψεας οἷᾷ, Ίο. ἵν. 9.3 

ἑκατονταπλασίων, ον, αοο. ονα, 
α παγεαΓο/ῶ, Μαϊ. κὶκ. 29 
(πο Ν. Η.); Ματ. κ. 40; 
Ία. νη. δ.3 

ἑκατοντάρχης, ου, ὁ, εαβία{; συεζ 
α Ὀτπαάγεα 117, α εε2{1071, 
Ἅσοκν ῃ ο πχιν. σ8- 

ἑκατόνταρχο, ου, ὁ-- Ρτεσεά1πᾳ, 
Μαϊ. νι. 5, δ, 13. ἵπ πΙαΏΥ 
Ῥαβδαρες α νατιαπί {οί Ρίε- 
εεάίηρ. 

ἐκ-βαίνω, 24 αοτ. ἐξέβην, {ο ϱο 
ομό, Ἠεὺ. χἰ. 15 (ΝΤ. Η.) 

ἐκ-βάλλω, βαλῶ, {ο εα»έ ομή, Ἱη. 
νι. 37 {0 ογίωε οί, Μαϊ. κχὶ. 
12/1 ἴο εχβεί, (αἱ. ἵν. 39ο: {0 
φέμά ατυαγ, αοήοο, 7έΤεεύ 
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Μα, 1. 43: Ίωνα. υΙ. 22; {ο εκ- 
ἔγασεί, ὤγατυ σι, Τα. νἰ. 42; 
Μαϊ. κ. 35. 

ἔκ-βασις, εως, ἡ, αἆ τυαγ οἵ ες- 
εαβε, 1 Οοἵ.Χ. 13; εῶ, 15516, 
ἨεΡρ. κ]. 793 

ἐκ-βολή, ἢς, ἡ, ἆ {μγοτυέηρ ομή, 
Ας. καν]. 1δ.Χ 

ἐκ-γαμίω (Ν. Ἡ. γαμίζω), {ο 
ρσοε {η 724771α5ε, Μαϊ. κχῖν. 
38 (Ἐεο); 1 Οοτ. νυν. 38 
(Έεο.). (Ν. Τ.) 

ἐκ-γαμίσκω Ξ- Ῥτεοεάίης, Ἱωα. 
ΧΧ. 34, 35 (Εεο.). (Ν. Τ.Α 

ἔκ-γονος, ο», «Ά71άηρΓγσ71; πει. 
Ρίατ., ἀεσεεπάσ ές, 1 Τ1πι. ν. 

4-3 
ἐκ-δαπανάω, ὢ, {ο εβεᾶ ετίέγε- 

{γ; Ῥα55. τεβεχ., ζο ο 
ο ειέηρίες ξο (ὑπέρ), 2 
Οοτ. ΧΙ. 15.Χ 

ἐκ-δέχομαι, 70 ἐελβεεί (ἕω5), {ο 
τυαίέ ζογ (α9ο. οἵ ἕω5), ]α. ν. 
75 ΗεΡ. Χ. 13. 

ἔκ-δηλος, ον, εο2Φβ{σ2εοὔές, 214714 - 
εοέ, 2 Τίτο. 1. 9. 

ἐκ-δημέω, ὢ, {ο ϱο αὔγσαῶ, {ο δε 
αὐθεμί, 2 Οοτ. ν. 6, δ, 9.Χ 

ἐκ-δίδωμι, Ν. Τ. πι]ά., {ο {εί στο! 
΄Γογ οηε’5 σάσαμίαρε, ΜαΤ. κχῖ. 
33, 41: Ματ. αἩ. 1; Τα. ΧΧ. 

κε 

ἐκ-δι-ηγέοµαι, οὔμαι, ερ. πι]ά., 
ἴο Παγγαίε αἱ ἰερίῆ, {ο αε- 
εἶαγέ, Αο. ΙΙ. 41, Χν. 3.Χ 

ἔκ-δικέω, ὢ, {ο αο [ρέΐεε {ο, ἄε- 
(επ, αωεσε α Ρείδοη (αοο. 
απᾶά ἀπό), Ἱπα. αν. 3, 5 
Ἐο. κ. 19; {ο ἄεπαμαά 7ε- 
σα] ο, ἄνεπκε α ἀεεά 
(89ο.), 2 Οοτ. χ. 6; Ἐεν. ν. 
το, ΧΙΧ. 2.Χ 

ἐκ-δίκησις, εως, ἡ, α αυεπρίρ, 
σ2α{εασίίσ, ῥ122ή5012ε7{, Αο. 
ν. 24: Ἐο. χἩ. 1ο; 1 Ρεἰ. 
Π. 14. 

ἔκ-δικος, ου, ὁ, ἡ, ση ανεπσε7, 
οἨέ τυζο αα]ιάσει α ου]ρτῖε 
(ἆαἲ.) {ο Λε 115ε7{ ξοτ(περί) 
α οιἵπε, Ἐο. ΧΙΙ. 4; 1 ΤΗ. 
Ἱν. 6.3 

ἐκ-διώκω, ώξω, {ο Δεζτεειῖε, ἴο 
επφεῖ ὄν ῥεγοεοζαης, Τμ. ΧΙ. 
49 (ποῖ Ἠ. Η.); 1 Τη. 
15.Χ 

ἔκ-δοτος, ον, ἀε[ζσεγεώ 1ῥ, Αο. 
Π, 248 

ἐκ-δοχή, ἢς, ἡ, α τυαζζζᾳρ Γο2, 
εκβεσίαίἰο”, ἨεΡ. κ. 27.3 

ἐκ-δύω, {ο 1εποΙοίδε, {ο {1 οἵ 
(ἔννο αοςς.), Μαϊ. κκν. 31; 
2 6ο{. ν. 4. 

ἐκεῖ, αἀν., έλεγε, {11Λε7. 

σκΕξβκ- ΕΝΟσΙΙ5ΕΤ ΜΕΣΗ ΤΕΣΤάΜΕΝΥΤ ΓΕΧΙΟΟΑ 

ἐκεῖθεν, αἄν., /7ο ἔᾖαί ῥζαεςε, 
Ζβεηες. 

ἐκεῖνος, Ἠ, ο, ῬτοἨ., ἀεπιοπδί., 
{ᾖαί, {ᾖαί οπε ἴᾖεγε; αδεά 
απη(πεσα]1γ, Ματ. ανΙ. 20; 
απᾶ Ὦυ παγ οἳ επιρλαςίς, 
Μαΐ. κκ. 23. 9εε (τ. 6ξ 335, 
349, ΝΙ. 88 18, 4, 23, 1, Βι. 
104, 129. 

ἐκεῖσε, αἀν., {2112εγ, Αο. αχ]. 1; 
η ϱοπδί. Ῥταρ., Αο. κκ. 
5Ἡ 

ἐκ-ίητέω, ὢ, {ο οεεᾷξ οἱξ νῖιΏ 
ἀϊΙρεποε, ΗεΡ. ΧΙ. τ7; τ}εῖ. 
Ἱ, ΤΟ; 7ο 5εεᾷ α[ίεγ ἀοἆ, Αο. 
ἄν. 17; Ἐο. ΠΠ. 11; Ἠεῦ. χΙ. 
6; {ο εφιάγε, Ἱαάιοια]]γ, Τα. 

ΧΙ. 5ο, 51. (993 
ἐκ-ζήτησις, εως, ἡ, α σό[εεί οὗ 

{2Φ142γ,1 Τιπι.1.4 (ΥΝ. Η.) 
ἐκ-θαμβέω, ὢ, Ν. Τ. Ρρᾳβς., {ο δε 

α7Ἴαπεα, ογεα(ζν αοζοιέοῥες, 
Ματ. 1κ. 15, ΧΙν. 33, ΧγΙ. 5, 
6 

ἔκ-θαμβος, ον, ϱ7εαίζγ ατίοιἑςᾳεὤ, 
απαρεᾶ, Αο. ΠΠ. ττ.Χ 

ἐκ-θαυμάζω, ἴο τυο;άεγ ϱγεαίζγ, 
Ματ. κ. 17 (Ν. Π.) 

ἔκ-θετος, ον, εί ο1εή, ἐαβοσεα 

{ο ῬετίδΕ, Αο. νΙ]. τουὰ 
ἐκ-καθαίρω, 15ί αοτ. ἐξεκάθαρα, 

ο εἴεασο {ᾖογοιισᾖζγ, 1 Οοτ. 
ν. 7 2 Τ1πι. 11. 4.Χ 

ἐκ-καίω, ΑΝ. Τ. Ῥαβς., {ο δη 
σεᾖε.ιε22ὔ1Υ, ας η Ώ Ἰα5ί, Κο. 
1. 27.Χ 

ἐκ-κακέω, ὢ, {ο Γαζή, {ο αεςεβομᾶ 
17ος Γεαγ (Ἠεο., Έοί γμΙοΒ 
7. Η. Ἠανε ἐγκ- απ ἐνκ-). 

ἐκ-κεντέω, ὢ, {ο Λέέγες ἐγοιιρή, 
ἴο {παλ}, ]η. κὶἰκ. 37: Ἐεν. 
1. ΤΧ 

ἐκ-κλάω, ἴο ὄγεαξ ο, Ἐο. κ]. 
17, 19, 29 (1Ν. Η.).Χ 

ἐκ-κλείω, σω, ο οᾖΐέ οι, (α]. 
ἵν. 17; {ο εκεζιαάε, Ἐο. ΠΠ. 
27.3Χ 

ἐκκλησία, ας, ἡ (ἐκκαλέω), αἲ 
αοδεΓηύζγ, Δο. ΧΙΧ. 32, 39, 41; 
αδυαΠγ Ἱερα]]γ, δοπιεπλες 
{απια]ἑαοιδΙγ ραΐμετεᾶ. Ἐς- 
Ρεο. ἵῃ Ν. Τ., σα ασοεαζζγ οὗ 
6214 δε[σεσυεγς, α είχε 
1η οη6 Ῥίαςε, Αο. ΧΙ. 26: 
οξίεη Ῥ]ητα], 45 Αο. αν. 41; 
{ρε τυᾖοίε ὐοαν οὗ δεευεγς 
οἩη εατίῃ, 1 6ο. χ1]. 25: Ἡρ. 
1. 22: ΟΥ 1ῃΠ Ἠθανεη, Περ. 
κι. 23. ΟὁΥ/..: 5εε ΤτεποἩ, 
δ1. 

ἐκ-κλίνω, {ο {12 ατυαγ Τγο7; 
(ἀπό), Ἐο. 1. 12, αν]. 17; 
1 Ῥεΐ. 1. τ1.Χ 

κα 

[εκπ . | 

ἐκ-κολυμβάω, ὢ, {ο «τού οἱή, 
ο, χχν!]. 42.8 

ἔκ-κομίζω, {ο εαγγγ οι ἔοτ Ῥι- 
τῖα], Ίωνα. να. 12. 

ἐκ-κόπτω, κόψω, {ο εί ο, Μαΐ. 
11. 1ο, ν. 3ο; 2 Οο. ΧΙ. 12 
(η τ Ῥεϊ. ΠΠ. 7, Ν. Ἡ. τεαᾷ 
ἐνκόπτω, ἴο έαε}). 

ἐκ-κρέμαμαι (Πι]άἀ. οξ ἐκκρεμάν- - 
νυµι), {ο ᾖατς 14071, ΟΕ εατπεςί 

΄ ατιεπίΊοη, Τα. χὶχ. 48.Χ 
ἐκ-λαλέω, ὢ, {ο «ρεαξ ού {ο 

αὐφείοτει Αο. κχϊι. 22.3 
ἐκ-λάμπω, {ο οΛέπε Γογίῇ, Μαἲ. 

κι. 43.8 | 
ἐκ-λανθάνω, ἵη πι]ᾶ., ἔσ Γοπρεέ 

εΙ1ε7γ, Πεὺ. κ. 5.Ἡ - 
ἐκ-λέγω, πᾷ. ἵπ Ν. Τ., 15ί αοτ. 

ἐξελεξάμην, {ο ροης οτεέ ΕΟΤ 
οπε’5 5ε]{, {ο εἶεεί, Ἱ.α. κα. 42; 
Άο. ν]. 5, κ. 17; 1 (οἱ. Ἱ. 
27, 2 

ἐκ-λείπω, 2ἆ αοτ. ἐξέλιπον, 16 
-Γα1ῇ, {ο εεασα, {ο ατε, Τα. Χν]. 
ο, κχ!]. 32, κκ]. 45 (Ν. Η.); - 
Ἠεὺ. 1. 12.8 

ἐκλεκτός, ἤ, ὀν, (1) εὔοσε, 
εἶεε Ἱμπ. αν. 7, ακιι. 
35) 1 Τϊπι. ν. 21; Ἐο. ΥΠ]. 
33: Ἐεν. ανῆ. τή; (2) 
εᾖσζσε, Φεζεε 5 ]π. Ἱ. 13; Χ 
Ῥεῖ. Ἡ. 4. 

ἐκλογή, ἢς, ἡ, α ελοίσε, φεἰεείίσ:, 
Ἐο. Ίχ.τΙ; τ ΤΗ. 1. 4: ΑΔο. 
ΙΧ. το (ᾳ σεσσεῦ οὗ εᾖοίσᾳ, 1.6., 
α εᾖοσεπ σεσφεζῦ); 6ΟΠΟΤ., δε 
εᾖοσεῃ οἼ6ς, Το. ΧΙ. 7- 

ἐκ-λύω, Ίπ Ρᾳ855., {ο ὄεεογπετυεαγγ 
1η Ῥοάγ, ΟΥ αεοβομαεί Τπ 
παπά, Ματ. νΙ. 3; (α]. ν. 
ο; Περ. χῖ. 5. 

ἐκ-μάσσω, ἕω, ζο τυζβε, {ο τυέβε 
οἵς Ἱωα. ν. 3δ, 44: ]π. κ. 2, 
ΧΙ. 4, κΗΙ. 5.Ἡ 

ἐκ-μυκτηρίζω, ἴο ἀεγέαε, οεο[; αἲ 
(8οο.), Ίωα. χνΙ. 14, κκᾖ]. 35. 

(803 
ἐκ-νέω (11ε., 5υΊπι οα{), οἵ ἐκνεύω 

(1έ., ἑατη ὮΥ α 5ιάε Ὃ 1 
7ο τυ7έβαγατυ, ]π. ν. 13.3 

ἐκ-νήφω, ἔο /εἴέ {ο ΦΟύεγπεςΣ 
οἱ πη]πᾶ, 1 Οοἵ. χν. 34.Χ 

ἑκούσιος, ον (ἑκών), σοὔείαγ}, 
οβομίαπεοιις, ῬΕϊ]επι. 14.3 

ἐκουσίως, αάν., σοὔιία17γ, ο 
ο) οτυ/; αεεοζ, Ηεῦ. κ. 26; 
τ Ἐεῖ. σ.σ. 

ἔκ-παλαι, αάν., {7ο οἵ οἶα, 
2 Ῥεϊ. 1. 3, ΠΠ. 5.Ἡ 

ἐκ-πευράζω, σω, {ο ῥ1εέ {ο {ρε Μερό, 
7ο ΄74ῤε ἐχίαι οὗ, ἴο {ε71βΙ, 
Μαι. ἵν. 7; Ἰωα. ἵν. 12, κ. 25: 
1 Οο{. Χ. 9. (9.)Χ 
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᾿ ἐκ-πέμπω, {ο οεµῶ }ογίῇ, Ας. 
ΚΙ. 4, ΧνΙ]. ΤΟ.Χ 

ἐκ-περισσῶς, αἀν., εχεεεῶ{ρῦγ, 
Ματ. κὶν. 31 (Υ. Η.). (Ν.Τ.) 

ἔκ-πετάννυμι, Ιδί αοτ. ἐξεπέ- 
τασα, ἴο ο{γείεῷ Γοίἠ, Το. 
πο στ 

ἐκ-πηδάω, ὢ, 15ΐ ΔΟΥ. ἐξεπήδησα 
ΟΝ. Η.), {ο οβ/ὔῳς Γο2ίή, Λο. 
κὶν. 14.3 

ἐκ-πίπτω, {ο Γαζ7 Πο (ἐκ), Αο. 
χὶ]. 7; οὖς., ἴο Γαὔῇ, ]α. 1. ΤΙ; 
οἱ α 5Π1ρ ἀτίνεη ἔτοπι 1ΐ5 
6οΙΙ5Ε, Αο. χχν!]. 17; οἴ]ονε, 
το Γαζζ 1 ΟΌοτ. κΙΙ. δ; οἳ 
ΠΙΟΤΑ] Ίαῤ5ε, (αα]. ν. 4 

ἐκ-πλέω, εύσω, {ο «α{ζ ζτυαγ, Αο. 
Χν. 39, χν]Ι]. 18, χχ. 6.8 

ἐκ-πληρόω, ὢ, {ο 07 είέγεῦγ, 
Γαζή, Αο. χΙΙ. 42.3 

ἐκ-πλήρωσις, εως, ἡ, Γή ε21ή, 
Δο, κκ!. 26.8 

ἐκ-πλήσσω, 24 αοχ. ρᾶδς. ἐξε- 
πλάγην, {ο «ογίζε τυζέῤ α-- 
Το19/1ε1, Μαϊ. κ. σ4 
Ας, κΙΙ. 12. 

ἐκ-πνέω, εύσω, ἴο ὄγεαίδε ο1εή, {ο 
ἐχβῤέγε, Ματ. κν. 37, 39: Τα. 
χχΗΙ. 46.Χ 

ἐκ-πορεύομαι, ἀερ., {ο ᾧο οιή 
(ἀπό, ἐκ, παρά, απά εἰς, ἐπί, 
πρός); ἵο Άχοεεεα ού, 5 
{τοπῃ {πε Πεατί; ΟΙ 45 ατῖνεΓ 
ΕΓΟΠΏ 1{5 5οµτοε, εἰο. 

ἐκ-πορνεύω, {σ ὂε οτε 14 {ο 
«Γογε{σαίίο7ε, Ἱ]α. 7. (5.)3 

-ἐκ-πτύω, {ο γεΤεσή, {ο ζοαίᾖε, (αἱ. 
ν. 14.3 : 

ἐκ-ριζόω, ὢ, ζο γοοέ ο1ζ, σοέ 11, 
Μαϊ. κΙΠ. 20, χν. 13; Τα. 
χν]. 6; ]α. τ2.Χ 

ἕκ-στασις, εως, ἡ, ἔγαλµεε, Αο. 
Χ. ΤΟ; ααπειεί, Ματ. ν. 
42. 

ἐκ-στρέφω, ΡεΓΙ. Ρρᾳ5ς. ἐξέστραμ- 
μαι, ἴο εβαἸσε Γογ {λε τυσ2φε, 
ἴο εογγ1444, ΤΙΕ. 11. τ1.Χ 

ἐκ-ταράσσω, ἕω, {ο αρ{{αίε ογεαί- 

{γ, Δο. κνι. 29.Χ 
ἐκ-τείνω, νῶ, 1Ι5ί αοΤ. ἐξέτεινα, 

7ο ο{γείεῷ οἷάέ ἴπε Ἰαπά, α5 
Τα. ν. 13: 10ο εαδέ οἱ, 5 
ΒΠΕΠΟΙΕ, Ας. ακχνΙ]. 3ο. 

ἐκ-τελέω, ὢ, έσω, ἴο εο1βζείε, 
Ίμ. κὶν. 29, 39.Ἡ 

ἐκτένεια, ας, ἡ, «2{εέπέ55, Αο. 
ΧΧγΙ. 7.Χ 

ἐκ-τενής, ές, {ΐειδε, ΓεγτιεΊέ, 171- 
7ε6, 1 Ῥεῖ. ἵν. δ; Αο. χ. 5 
(Ν. Ἡ. -ὤς); ἐκτενέστερον, 
ΟΟΠΙΡ. ἂ5 αν., 71076 εαγεφί- 
ή, Τα. κα]. 44(ΥΝ. Η. οπι1).Ἠ 

ἐκτενῶς, αάν., 121ή67117Υ, εα;τες{- 

σκΕΕΡΑ- ΕΝόΟΙ5 ΔΕΙ ΤΕΣΤ4ΙΜΕΝΥΤ 2ΕΧΙΟΟΛ 

ὄν, 1 Ῥεῖ. 1.23; Αο. κ. 5 (ΥΝ. 
Η.).Χ 

ἐκ-τίθημι (5εε (πχ. δ 1ο7, ΥΙ, 
δ14, τό, Ῥα. 45 5ᾳ.), (1) {ο 
{14 οτεζ, εχβουε απ Ιηζαπί, Αο. 
νι. 21: (2) {ο εχβοιμᾶ, Αο. 
Χἰ. 4, κνΗ]. 26, κχν 1. 23.3 

ἐκ-τινάσσω, ἕἔω, {ο «Ίαχε οἵῇ, 
Μαϊ. χ. 14; Ματ. γΙ. ΙΙ; Αο. 
ΧΙΙ. 61; {ο «ᾖαβε οιή, Λο 
κν]]. 6.3 

ἕκτος, η, ον, οτά. ηυπῃ., ο{χ{ή. 
ἐκτός, αἲν., 6επετα]]γ α5 ρτερ., 

ντα 6εηῃ., τυήῥοιεέί, δεσίαος, 
ἐχεεβί, 1 (Οοτ. νΙ. 18; Αο. 
κχν]. 22: ἐκτὸς εἰ µή, ἐχεεβί, 
1 6ο. χὶν. 5; τὸ ἐκτός, {δε 
ουή{άε, Μαϊ. κκ]. 26. 

ἐκ-τρέπω, ρα5ς. ἵη πι]. 5εη5ε, 
{ο {1477 ο), {ο Γογσαβε, 1 
Τΐπι, 1. 6, ν. τς, νΙ. 20: 2 
Τάπα. ἵν. 4; ἨΗΠεῦ. κ. 13.Χ 

ἑκ-τρέφω, {ο /1ο1{725/, Ἑρ. ν. 290; 
το ὀγήης 1, Βρ. νΙ. 4.Χ 

ἔκ-τρωμα, ατος, τό, ἆ αδογίένε 
ΦήίΑ, αἲ αδογ{ΐοπ, 1 6οτ. χν. 
8.3 

ἐκ-φέρω, ἐξοίσω, {ο ὀγέρ' Γογ/ή, 
ζα7γ οἱ; 85Ρρεο. ἴο Ῥατία], 
Αα. ν. 6, 9: {ο ῥγοάμεε, οἳ 
ἴπε εατίΠ, ἨεΡ. νι. 8. 

ἐκ-φεύγω, {ο ἴεε οί (αῦς., οτ 
ΨΙὮ ἐκ), Ας. χνι. 27, κὶκ. 
16; {ο επεάβὀ, 1 ΤΠ. ν. 3; 
Ῥο. Ἡ. 1. 

ἐκ-φοβέω, ὢ, {ο {εΥγ44Υ ϱγεαίζν, 
2 Οο{. κ. Ο.Χ 

ἔκ-φοβος, ον, ο7εαίζν {εγγίπεα, 
Ματ. ΙΧ. 6; ἨεΡ. κ. 21.Χ 

ἐκ-φύω, 24 αοτ. ρᾶςς. ἐξεφύην, 
το ῥΐ Γογίή, α5 α ἴτεε 15 
Ίεανες, Μαί. κχὶν. 32: Μα. 
κΙΠΙ. 25.Χ : 

ἐκ-χέω, αἷςο ἐκχύνω; Εαῖ. ἐκχεῶ, 
15ΐ 4Ο. ἐξέχεα (5εε (τ. δ ούς, 
Να, δ 13, 24, Ῥα. 68), {ο ῥοΙΗγ 
ο1, α5 Ἐεν. χν]. 1-17; πιοή- 
εΣ, ]Π. Π, 15; {ο «2εά Ῥ]οος, 
Τα. χἰ. 5ο; Ἠρ., {ο φεα ᾱ- 
ὀγοσᾶ, Ίονε, Ίο. ν. 5; ρα55., 
ἴο ὀετυᾖο[ζν ϱἴνε 1 το, ]α. 11. 

ἐκ-χωρέω, ὢ, {ο αεβαγί Γγο7ε, 1. 
ΧΧΙ. 21.Χ 

ἐκ-ψύχω, {ο εχβ{γε, Αο. ν. 5, 1Ο, 
κ. 23.Χ 

ἑκών, οὔσα, ὀν, σοὔήαγ, τυζῇ7- 
ᾖηρ, Ἱδεὰ αἀνετρία]Ιγ, Ἐο. 
νλΠ. 20: 1 Οο{. ΙΧ. 17.Χ 

ἐλαία, ας, ἡ, α οἶζυε {γεε, Ῥο. 
κ. 17, 24: Ττ5 Εταϊτ, {ε οὔζοε, 
Τα. Π1. 12; τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, 
Τε οί οὗ Οὔνει, Ματ. 
πας τ. 
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ἔλαιον, ου, τό, οὐίωο οἱ, Μαϊ. 
κχν. 3; Κεν. νΙ. 6. 

ἐλαιών, ὤνος, ὁ, ἆη οἶζυε ογεῇα-ά, 
1.6., ἴπε Μουπί οἱ Ονες, Αο, 
1. 12. (5.)Χ 

Ἐλλαμίτης, ου, ὁ, απ ΕΙαλήΐ:, 
{.ο., Ἱππαβ]ίαηί οἱ ἴ]ε᾽ ΡΙΟ- 
νίποε οἱ Ε]γπιαῖς, Αο. 11. 9.Χ 

ἐλάσσων ΟΙ -ττων, ον, 6ΟΠΠΡΑΥ. 
Οἱ ἐλαχύς ἴοι μικρός, ᾖεος; 
1η εχοε]]εποἙ, ]π. 1. 1Ο: 1ῃπ 
8Ρε, Ἰκο.Ιχ. 12; 1Π ταη]ς, ΗεΡ. 
νΗ. 7; ἔλαττον, α5 αἀν., ζέος, 
1 ΤΙΠ, ν. ο.Χ 

ἐλαττονέω, ὢ, {ο ᾖασε ζε5, ἔρ 
{αεαβ, 2 (91. νΠ. 15.Χ 

ἐλαττόω, ὢ, {ο ΄η04ε ᾖεος ΟΙ {1- 
εγίο, ἨΗεῦ. 1. 7, 9; Ρα55., 
ο ἄεεγεανε, Ἱτπ. 11. 30.Χ 

ἐλαύνω, ΡετΕ. Ραχῖ. ἐληλακώς, {ο 
αγέσωα, Τα. νΗΠ. 29: ]α. 1. 4 
2 Ρεί. ΠΠ. 17; ἵο ἀγίωε α 5ΗΙΡ, 
το ΄οτυ, Ματ. νΙ. 45: Ἱ]τ. νΙ. 
1ο.Χ 

ἐλαφρία, ας, ἡ, ᾖευίήν, ἐπεσ- 
Φία76Υ, 2 Όο{. Ἱ. Τ7.Χ 

ἐλαφρός, ά, ὀν, ᾖἱρλί, α5 α Ῥα- 
ἄεπ, Μαϊ. αχ, 3ο; 2 091. 1ν. 
17. 

ἐλάχιστος, η, ον (5αρετ]. ΟΕ ἐλα- 
χύς {ΟΙ μικρός), «τα {{εφέ, ζει, 
1η 517ε, απιοΙΏηῖ, ΟΙ ΙΠΙΡΟΙ- 
ἴαποε, Ἴα. ΠΠ. 4: Τα. Χνὶ, ΤΟ; 
1 0ο. γΙ. 2. 

ἐλαχιστότερος, α, ον, α ἀοαρί]ε 
ΟΟΠΙΡΑΤΙΦΟΠ, ᾖεος {αμ {δε 
{εαςέ, Ὦρ. 11. δ. (Ν. Τ.)Ἐ 

ἐλάω, 5εε ἐλαύνω. 
᾿Βλλεάζαρ, ὁ, ἈΒὐεαραγ, Μαϊ. Ἱ. 

15.Ἐ 
ἐλεάω (ΥΝ. Η., Ἐεο. ἐλεέω), Ἐο. 
π τό Ία. σσ σ.-- 

ἐλεγμός, οῦ, ὁ, 2εῤ7οοᾷ, 2 Τῖπι 
11. Ι6(ΊΝ. Η.). (5. 

ἔλεγξις, εως, ἡ, /ΕΓ1{α{101, 7έ- 
ὀ1ῤε, 2 Ρεῖ. Π. 16. (5.)3 

ἔλεγχος, ου, ὁ, ἐσ{αεέ αἰεηιο- 
φἔγαζ{ο, ᾖοοῇ, ἨΠεῦ. κ. 1; 
2 ΤΊπη. 11. 16 (ποί Ν. Η.) 

ἐλέγχω, ξω, ἴο εοο{οί, 7ΕΓ14ε, 
γεβζοσε, 1 6οχ. Χὶν. 24: ]η. 
11. 20: 1 Τίπῃ. ν. 29. 

ἐλεεινός, ή, ὀν, Λ/ήήαδδε, 12ή15ε7- 
αξῆε, 1 Οοτ. χν. 19; Ἐεν. ΠΠ. 
17.Χ 

ἐλεέω, ὢ, ἴο ᾖανε 73ΕΥ6Υ σ71, 516- 
εοΥ (α6ο.), Μαϊ. κ. 27: Τα. 
ΧγΙ. 24; Ραδ5., {0 οὐίαζ 1Ε702, 
Ματ. ν. 7. 

ἐλεημοσύνη, ης, ἡ, 2176}, Λ2ύ); 
η Ν. Τ., αὔγηδ, 5δοπιεΙπιες 
Ρίατ., Μαε. νΙ. 4: Τμ. κὶ. 41 
Άο. ΙΧ. 36. 



ελε] 

ἐλεήμων, ον, 11 οὗ ῥ141, 1εγοί- 
Γό, Μαῖ. γι 7) Ἠερ. Π, 17.3 

ἔλεος, ους, Τό (απᾶ ου, ὁ, 8εε 6τ. 
δ αρα, ΜΙ. 8 9, ποίθ 2, Βι. 
22), 2376}, 2414, εερεοῖα!!γ 
οη αοσουηΐί οἳ πιδετΥ, ΤΙ{. 
Π1. 5; Μαϊ. ΙΧ. 13. 

ἐλευθερία, ας, ἡ, ᾖδε24γ, Γγεεᾶσε, 
{ΧΟΠ {πε Μοςαῖο γοΚε, α5 1 
Οοτ.κ. 29; (α]. Ἡ. 4; ἔτοπι 
ενΙ], αβ ]α. Π. 12; Ἐο. νΠΠ. 
21: ζἱεηφε, 2 Εεῖ. Ἱ. 1ο. 

ἐλεύθερος, α, ο», Γ7εε, 45 οΡροδεἀ 
το {Ώε οοπάΙΊοη Οἱ α 5Ίανε; 
«εσεγεα 2ο οὐζίραίίοι 
(οξίεη υΠίἩ ἐκ, ἀπό); αἲ 
έδεγίν {ο (ΠΕ); οπςε να] 
ἀαῖ. οἳ τ6ξετεηοθ, Ἐο. νΙ. 
2ο αμ 

ἐλευθερόω, ὢ, {ο οεί Γγεε (6επει- 
αἰγ νητᾗ αοο. απά ἀπό); σε] 
πιοᾶα] ἀαΐΐνε, (αο1. ν. 1. 

ἔλευσις, εως, ἡ (ἔρχομαι), α ε0//1- 
ἔμο, αι σασελή, Αο. νΙ. 52. 

ἐλεφάντινος, η, ον, ΄Ἴᾳ4ε ο 
{5071, εν. κν]. 12.3 

Ἐλιακείμ, ὁ (Ἠεῦ.), Ξὔζαῤένη, 
Μαι. 1. 13; Τα. 1. 39.3 

ἔλιγμα, ατος, τό, α 700), ]π. κὶκ. 
39 (Ν. Ἡ. {οι Ἐεο, μίγμα).Ἐ 

᾿Ελιέζερ, ὁ (ἨεΡ.), Ξέεπε, 1. 
ΠΠ, 29.Χ 

Ἐλλιούδ, ὁ  (ΗεΡ.), μα, Μαϊ. 
Ἱ. 14, 15.Χ 

"Ἠλισάβετ, ἡ (Περ. Ξὔλεδα), 
Σήπαδεία, Τα. Ἱ. 5, εἴο. 

᾿Ἠλισσαῖος, ου, ὁ, ὄζῤελα, Τα. 
ἵν. 27.3 

ἑλίσσω, ἰξω, α5 εἱλίσσω, ἴο οὐ 
14, Ἠεῦ. 1. 12: Ἐεν. νΙ. 14 
(Ν. Η.).Χ 

ἕλκος, ους, τό, ἆ τυο2212, α2 11767, 
α 5οζε, Τμ. ΧνΙ. 21: Ἐεν. χνΙ. 
2, ΤΙ. Χ 

ἑλκόω, ὢ, ἔο ΄Ίαζε α 5ογε; Ρᾷ55., 
{ο ὄε [1] οἵ 5οχες, Ἱωμα. κν]. 
20.Χ 

ἑλκύω, σω, ἴο γαρ, Δοι αν]. 19; 
ἴο ὤγατυ, α πεῖ, ]η. κχ!. 6, 11; 
Ά 5νοτᾶ, ]η. αν. 1ο: ἴορ 
«γατυ οσεγ, {ο Δεγεπααε, ]π. 
νὶ 448, κ. 32. Οὁ37/.: σύρω 
αἴσυαγο ΠηΕΑΏΠ5 ἵο ἅταρ ὄγ 
οχοε; ἑλκύω οπ]γ φογείὔπες 
Ἰηνο]νες ἔοτοε, οξίεη ποῦ. 

ἕλκω (οἱά ἔοτπι οἳ ΕοτεροΙηρ), 
ΙΠΠΡΕ. εἶλκον, ]α. . 6; ἈΔο. 
ΧΙ. 30.8 

Ἑλλλάς, άδος, ἡ, Εεῑας, «γεεςςε, 
Ξ- Αχαΐα, Αο. Χχ. 2.8 

Έλλην, ηνος, ὁ, α 67εεᾷ, α5 ἆδ- 
Ώπρι]δ]μεά (1) ἔτοπα βάρβαρος, 
ῥᾳ7ύαγίῶ2, Ἔο. Ἱ. 14, απα (2) 

σκΕΡΑΣΝσΖΙΙ5 ΛΣ ΤΕ57Τ4ΜΕΝΥΤ ΕΧΙςΟΝ. 

{ΟΙ ᾿]ουδαῖος, /έτυ, α5 Ἱη. 
ΥΠ, 35. Όδεα Εοχ (τεε]ς Ρτο- 
δε]γίες {ο ]αάαΐσπη, Ἱπ. χη. 
20; Αο. χγνΙ]. 4. 

Ἑλληνικός, ή, ὀν, σγεοίσι, Τμ. 
κκ]. 35 (1Ν. ΗἩ. οπι1ϐ); Ἐεν. 
Ικ. 11.Χ 

Ἑλλληνίς, δος, ἡ,α σγεεζοι σε- 
᾿41ῇε τυο/α, Μαχ. ν1. 26: Αο. 
ΚΝΙΙ. 12. - 

Ἑλληνιστής, οὗ, ὁ (ἑλληνίζω, 
10 2ε)]εμέσε, οἵ ααοβέ σ7εεᾷ 
714116 αμ ζαηρμαρε), α 
2εζζεήο Ο6γεείση [συ (Ἑ. 
για Τεν ὈΥ ρατεπίαρε απἀ 
τε]ρΊοη, Ῥιΐ Ῥοτη 1π α (επ- 
Ώ]ε οουΏίτγ απἀ δρεακίπρ 
ἄτεε]ς, Ας, νΙ. 1, ΙΧ. 290, ΧΙ. 
20.8 

Ἑλλληνιστί, αάν., ὁη ἐδε σγεεᾷ 
ζαμαςε, ]η. κὶκ. 20; Αο. 
Χχ]. 37.8 

ἐλ-λογέω (ἐν; Ν. Ἡ. -άω), {9 
εβανρε 10, ἴο 214 {ο 01165 ας- 
εο224, Ῥο. ν.13; ΕΠΊεπι. 18. 

(Ν. ΤΑ 3 
Ἑλλμωδάμ (7. Η. -μα-), ὁ, Σ7- 

7οσ7η, Τα. 1. 28.Χ 
ἐλπίζω, αἲί. {αῖ. ἐλπιῶ, 18ΐ αο{. 

ἤλπισα, ζο εχβεεί (αοο. οἱ 1ΠΕ., 
ΟΥ ὅτι); {ο Ζοβε Γο} (αοο.); {σ 
715 {η (ἐπί, ἆαι.; ἐν, οποε 
ἆαῖ. οη]γ); {ο αεγεοί ὤοβε {ο- 
τυαγῶς (εἰς, ἐπί, αςο.). 

ἐλπίς, ἴδος, ἡ, εχβεσίαίίοἸ, ᾖοῤε; 
εδρεοῖα!]γ οἱ ἴπε ΟΠτϊείῖαη 
ᾖοβε. Μεῖί., (1) {δε αιίᾖο7, α5 
τ Πάπα, 1. το (0) {δε οὔ[εεί ο 
ᾖοῤε, α5 ΤΗ. Ἡ. 13 (1η ἘῬο. 
νϊΠ. 2ο Ν. Ἡ. τεαᾶ ἐφ᾽ ἑλ- 
πίδι). 

Ἑλύμας, α, ὁ (ἴτοπι Αίαπῃ.), 
24γ71α5, Δο. κ. δ.Χ 

ἐλωῖ (ΡτοΡ. Αταπη.-- Περ. ἠλθ), 
74 σσ! Ματ. κν. 34: Μαι. 
κχν]Ι]. 46 (Ν. Η.); 5εε ἠλί. 
(Ν. Τ.Α 

ἐμαυτοῦ, ἢς, οῦ, ος 7119ε{5, α 
τεβεχῖνε Ῥτοηῦ., ξουπά οπΙγ 
η ἴπο ρεη., ἀαῑ., απά αοο. 
οΏ5ες; ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ, {7ο 211- 
606, ]π. ν. 3ο. 

ἐμ-βαίνω, 24 αοτ. ἐνέβην, Ρατῖ. 
ἐμβάς, {ο ϱο 1έῤο7, {ηίο (εἰς), 
Ά]νναγς οἳ επἰετίπρ α 5Η1Ρ 
εχεερί ]π. ν. 4 (ΧΝ. Π. οπα1ϐ). 

ἐμ-βάλλω, {ο εω9έ ἐμίο, Τμ. κ. 
κ 

ἐμ-βάπτω, {ο ὤρ {μίο, Μαϊ. 
ΚΧΝΙ. 23; Ματ. χὶν. 29; Ἱ]ῃ. 
κἰΠ]. 26 (ΊΝ. Ἡ. βάπτω).Χ 

ἐμ-βατεύω, {ο ε{ε7, {ο {ήγιζς, 
ἴο Αγ ἐπίο, 091. 11. 18.Χ 

24 

[εμπ. 

ἐμ-βιβάζω, {ο εσιέοε {ο επίε, {ο - 
Λωΐ οἩ ὀσαγᾶ, Λο. καν. 6.3 

ἐμ-βλέπω, ἵο ἀέγεεί {δε γες {ο 
αλγύλέηρ, {ο {σοοᾷ νεα, ἴο 
εοΦ24Ε72, ἴο ᾷποτυ ὄν έποβες- 
Πίομ (αοο., ἀαῖ., οἵ εἶθ), Ματ. 
νΙ]. 255 πας, κἱκ. 26; Λο. 
κχΙ]. ΤΙ. κ 

ἐμ-βριμάομαι, ὤμαι, ἆερ., {ο 
Φζο7{, {ο ὂε ὍεΖγ αϱ}, Ματ. 
κὶν. 5; Ίηπ,. ΧΙ. 33, 38: {ο 
εΖακρε «{εΥ{Υ (ἀατ.), Μαϊ. Ικ.. 
340; Ματ. Ἱ. 43. 3 

ἐμέω, ὢ, 15ὲ αοτ. 1Πᾷ. ἐμέσαι, {ο 
σο1ΐ Γογίή, Ἐεν. 1Π. 16.Χ 

ἐμ-μαίνομαι, {ο 7αρε αραζμοί 
(ἀα{.), Αο. καν]. 11.Χ 

Ἐμμανονήλ, ὁ (Ηεὺ. σσώ τω; 
Ίο), «{ηπα2116/, α ΏὨβπιε οἱ 
τίς, Μαι. 1. 23. (5. 

Ἐμμασύς, ἡ ἡ, Επαις,α νι]αρς 
ἃ 5Ἡοτέ ἀῑδίαποε Έτοπι Πετι- 
5α]επῃ, Τμ. κχῖν. 13.Χ 

ἐμ-μένω, {0 γειαέη οἵ ῥε7ρευεχε. 
77 (άαῑ. οἵ ἐν), Δο. κακνῇΠ!, 
3ο (ον. Ἡ.); (αἱ. 1. το 

Ἐϊμμόρ, ὁ, γεεογ, οτ «2απ0γ, 
Άο, νΗ. 16.Χ Ἱ 

ἐμός, ή, όν, 223436, ἀεποῖῖπρ Ῥο5- 
5εβ5ίοΏ, ΡΟἵΜΕΙ ΟΝΕΣ, αίμοτ- - 
5Π1Ρ, τρΏῖ, εἴο. Ἀεε (τ. - 
δ 336, ΥΝΙ. 9 22,7, Βα. 11584. 

ἐμπαιγμονή, ἢς, ἡ, /Ἴ6εᾷεγγ, 2 
Ῥει. 11. 3 (1Ν. Η.). (Ν.Τ.Α 

ἐμπαιγμός, οῦ, ὁ, α ποεῤίρ, 
φεο(Άς, Ἠε)ῦ. κΙ. 36. (5.)Χ 

ἐμ-παίζω, ἕω, {ο /οεᾷ (αῦ5. οι - 
ἀαῖ.), Ματ. Χ. 34, Χν.2ο; ἔ 
αείμαε, Ματ. Ἡ. 16. 

ἐμπαίκτης, ου, ὁ, α 710εᾷε, 2 
Ῥεί. ΠΠ. 13; Τα. 1δ. (5.)Χ 

ἐμ-περιπατέω, ὢ, ήσω, ἴο τυαᾷ 
αδοιιά {π (ἐν), 2 Οοτ. νΙ. 16. 

(δ)κ 
ἐμ-πίπλημι απἁ -πλάω, ἐμπλή- 

σω, ἐνέπλησα, Ῥατί. Ρτες. ἐμ- 
πιπλῶν, ἴο [7 1ῤ, {ο φαὔίσῇ, 
α5 ντΏ Γοοά, εἴο, (6επ.), 11. 
1. 54; Ῥο. αΧν. 24. Χ 

ἐμ-πίπτω, {ο Γα] ἑπίο οἵ αολ1. 
(εἶκ), Τμ. κ. 36; Βρ., {ο {1Ε12, 
5 οοπάεππαέῖοη οἵ Ρυπ]5ῃ- 
πηεηῖ, Ι Τ]πι. 11. 6; Περ. κ. 
41. 

ἐμ-πλέκω, 24 αοτ. Ρᾳ55. ἐνεπλά- 
κην, {ο εγζαρίε, 2οοΐσε 11, 
2 Τϊπι. Ἡ. 4; 2 ΡῬεῖ. Ἱ. 20 
(άαί. οἱ (ΠΙπρ).Χ 

ἐμ-πλοκή, ἢς, Ἡ, α ᾖῥζαζέρ, 
ὀγαίζζγρ, οἳ Ἱαῖτ, 1 Ρεϊ. 1, 

338 
ἐμ-πνέω (1Ν. Ἡ. ἐνπ-), {ο ὀγεαίμε 

{2 ὀπᾖα[ε (6εη.), Ας. ἵκ. Τ.Χ 



επ] 

ἐμ-πορεύομαι, ἀερ., {2 ϱο αὔοιιά; 
Ῥεποε, {ο {7ααΐ, ἴο {γα[ῇς, αὖὓς., 
]α. ἵν. 13; {0 149έ Γογ φαί 
(8ςς.), 2 Ῥεί. Π. 3. 

ἐμ-πορία, ας, ἡ, {γααε, 11ο α11- 
αέσε, Ματ. κχῖ]. 5.Χ 

ἐμ-πόριον, ου, τό, εὔΙβογἠέ7Η, α 
Λίαεε Γογ (γααέηρ; , Ἱπ. Π. 16. 

ἔμ-πορος, ου, ὁ, ἆ αυριο, 22147-- 
ελα, {γαάσγ, Μαϊ. κΙΠ. 45; 
Ἐεν. αν]. 4, 11, 15, 23.Χ 

ἐμ-πρήθω, σω, {ο σεξ ο ᾖγε, {ο 
ὀ11, Μαέ. κκ]. 7.Χ 

ἔμ-προσθεν, αἄν., ὄέίογε (ἔμ- 
προσθεν καὶ ὄπισθεν, {η Γγο2έ{ 
αλα δεᾖ{μα, Ἐεν. ἵν. ϐ); α5 
Ῥτερ. (ρεη.), ὀέΓο7ε, ἵπ Ῥτες- 
εποε ο, Μαϊ. κ. 42: ὀε[ογε, 
1η ταη]ς, Ἱπ. 1. 15, 1ο. 

ἐμ-πτύω, σω, {ο οᾷὲέ 11βοη (ἀαῖ. 
ΟΥ εἰς), Μαϊ. κκν!]. 1ο; Ματ. 
Χ. 34- 

ἐμ-φανής, έ5, /πα1Γε5ί (άαἲ.), 
Ας. Χ. 40; Ῥο. Χ. 29.Χ 

ἐμφανίζω, ἴσω, ἴο ΄ᾳῇε /α11{- 
-Γεσέ (αςο. απἁ ἆαί.), ἹΊη. κὶν. 
22; ἨεΡ. Ικ. 24: {ο αζσείοφε, 
΄144ε ἆποτυῃ (ὅτι, οἵ ΡτερΡ. 
πρός, περί, εἴο.), ΗΠεΡ. χἰ. 14 
Ας. κχν. 15. 

ἔμ-φοβος, ον, {277 ήεῶ, αγαία, 
Άο, Χ. 4, κχὶν. 25. 

ἐμ-φυσάω, ὢ, {ο ὄγεαίδε 14ῤΟ7:, 
αοο., ]π. αχ. 22.Χ 

ἔμ-φυτος, ον, {ῤαμίεῦ, ]α. Ι. 
2τ.Ἔ 

ἐν, Ῥτερ. Ρον. ἆαῖ., {η, ϱεπετα]]γ 
α5 Ὀεῖηρ οἵ τεςίῖηρ 1η; τυή- 
73, «Ίηοω. Ῥεε Οτ. δ 205, 
ἨΜΠ. 8 δα, Ῥι. 325 5ᾳ. ἐν- η 
οοπιροβ1{1οη Ώας {Ώε ἔοτοε ΟΕ 
274, 16ῤ07:, ἐίο. 1 15 επαηρεά 
Ῥεέοτε Ύ, κ, ἕ, απάἆ χ, Ιπῖο 
ἐγ-; Ῥείοτε β, π, ϕ, Ψ, αηᾶ µ, 
Ἰηῖο ἐμ-; απἀά Ῥεέοτε λ, Ιπίο 
ἐλ- (Ραΐέ 7. Ἡ. Ρτεῖετ ἴλπε απ- 
α5ς]πλ]]αίεά {οτπιθ). ΤΗε ν ἶ5, 
Ἠούπενετ, τεδίοτεά Ῥεέοτε ἴπε | 
ααρππεηί 1Π νετΏς. 

ἐν-αγκαλίζομαι, {ο {αᾷε {ζο {δε 
αγ7η5, Ματ. Ἱκ. 36, κ. 16.Χ 

ἐν-άλιος, ον (ἅλς), ΄ιαγ{16, Ρ]ατ., - 
2147116 απϊπιαϊ5, ]α. 1. 7.8 

ἔν-αντι, αἄν., α5 Ρτερ. ψΙἩ σεη., 
{1 {ρε ῥγεσείτζε οὗ, δεζογε, Ἱω. 
1, 8; Αοσ. νι. 21 (ΥΝ. Η.). 

(594 
ἐν-αντίος, α, ον, οὔε7 ασαζα»έ, 

εομ{γα2Υ, οἳ ἴπε νᾳπᾶ, ἂ5 Δο. 
ΧΧΝΊΙ. 4: αἄνεγσε, Λοοί{ῇ6, 85 
Άο. χχνΙ.ο; ἐξ ἐναντίας, ουε 
αραζποή, Ματ. χν. 3ο. Νεαῖ., 
ἐναντίον, αάν. α5 Ῥτερ. περ 

σκΕΡΚ-ΕΝσΖΙ52 ΝΕ ΤΕΣΤΙΙΕΝΥΤ ΓΕΧΙςΟΛ 

6εη., 2 ἐλε β7έέηεέ οὗ, 5 
Τμ. ΧΧ. 26; Αο. ν. Το. 

ἐν-άρχομαι, τὸ δερί, (α]. 1. 1; 
ΡΠΙΙ. 1. 6.3 

ἕἔνατος, 5ε8 ἔννατος. 
ἐν-δεής, ές, 5 συαλή, αἰεοίίήίε, 

Άος. Ἰν. 34.Χ 
ἔν-δειγµα, ατος, τό, ῥ2σοΓ, {οᾷε2ὲ, 

2 ΤΗ. 1. 5. 
ἐν- δείκνυµι, Ν. Τ. παῖά., {0 «ᾖοστυ, 

70 1014596 Ῥο. κ. 22 2 Τίπι. 
Ἰν. 14. 

ἔνδειξις, εως, ἡ, α Ά7οοῇ, /121{- 
Γεσα{{ο, Ἐο. 1. 25, 26: 2 
Οοτ. νι. 24: α 545, ἔοχετι, 
ΕΙ]. 1. 28. 

ἕν-δεκα, οἱ, αἱ, τά, εἴενεπ; οἱ 
ἔνδεκα, {7ε εἴευε, {.ο., 8ΏΟ5- 
ες, Μαϊ. κχν]]. 16: Ας, Ἱ. 
26. 

ἓν-δέκατος, ή, ον, εευεμζή, Μαϊ. 
ΧΧχ. 6, 9; Ἐεν. αχκΙ. 20.Χ 

ἐν-δέχοµαί, ἀεΡ., ἔο αἴζοτυ ; οπ]γ 
Ἰπιρεισοπα!!]γ, οὐκ τα, 
{ή {5 2106 ααγιζςσέῦζε οἵ ῥοσο1δ0ε, 
Τα. κΗΙ. 33. 

ἐν-δηµέω, ὢ, {ο ὂε σέ ᾖοῦπε, 20ο. 
ν. 6, δ, ο. 

ἐν-διδύσκω, {ο {1 ο, εἶοίζε, 
Ματ. χν. 17 (Ν. Π.); πι]ά., 
ζο εἰοίᾖε οιε’ς εὐΓ τυζ{ (αοο.), 
Τα. νΗ1. 27 (πο Ν. Η.), αν]. 
1Ο; Ματ. χν. 17 (ΥΝ. Η.); 5εε 
ἐνδύνω. (5.)Χ 

ἔν-δικος, ον, 72ρ)έσοιες, /εού, Ἐο. 
11. δ; ἨΗεῦ. Π. 2.8 

ἐν-δόμησις, εως, ἡ, {7ε /ηαζεγ{α[ 
ο α ὑτά[αζρ, α ο{γοίγε, Ἐ εν. 
κχΧΙ. 1δ.Χ 

ἐν-δοξάζω, σω, Ν. Τ. Ραδ»., ἔο ὂε 
οἴογήβέα {π, 2 ΤΗ. Ἱ. ΤΟ, 12. 

(81 
ἔν-δοξος, ον, ᾖ{ςᾖζγ εσίεεηεῶ, 1 

6ο. 1ν. ΤΟ; «Ά/εμπα σα, ϱ/ογ{οτές, 
Ίμ. κ. 17; οἱ εχίειπα] αρ- 
Ῥεαίαπςε, οβζεμαία, Ἱμα. νη. 
25: ΒΡ., {γεε Γγοη 4, ἩΡ. Υ. 
27.Χ 

ἔνδυμα, ατος, τό, α ραήτεή, 
γαζσιοταή, Μα. ΠΠ]. 4, κκν]]. 1. 

(52) 
ἐν-δυναμόω, ὤὢ, {σ ο{γεσίλει, 

ῬΠ!]. ἵν. τα; 1 Τῖπι. Ἱ. 12; 
Ρᾳ55., {ο αεζφ έχε γερή, δε 
οἔχεερίβεγεα, Αο. 1κ. 22; Ῥο. 
Ίν. 2ο. (5. 

ἐν-δύνω (2 Τ]πι. ΠΠ. ϐ) απἆ ἐνδύω, 
{ο εἶοίζε ΟΥ {ο {τεςέ τυ1{ῷ (ἴπνο 
8οςσδ.); πι]ά., {ο ειζεο, 1719171- 
Ίιαΐρ ο2ε’ σε {μίο (2 Τίπι. 
1. 6), {ο ῥ1εέ ο7, εἴοίδε ο716”5 
φοὐ{ τυήζῷ (α.ο.); οξίεη Βρ., {ο 
2ήσεςέ τυ1ή/. 

25 

[ενι 

ἔν-δυσις, εως, ἡ, α Λι ση οἵ 
οἴοέβέτερ, 1 Ῥεῖ. ΠΠ. 3.38 

ἐν-έδρα, ας, ἡ, σα αηηόιοᾖ, Αο, 
κχ]. 16 (ΥΓ. Η.), καν. 3.38 

ἐν-εδρεύω, {ο δὲ ὧι α)ηδιςῦ Γογ 
(86ο), Τα. ΧΙ. 64; Ας, κχΙ]. 
21.Χ 

ἐν-ειλέω, ὢ, Ι5ΐ ΔΟΥ. ἐνείλησα, {ο 
7007 2, τυγαβ {η (αοο. απἀ 
ἀαί.), Ματ. κν. 4638 

ἔν-ευμι, {ο ὄε {η, Ἱμ. ΧΙ. 41, τὰ 
ἐνόντα, οτι {λήσς αἲ αγε {η 
(ια Ρ]αίίετ, νετ. 39), οἵ ἔᾖε 
{λέηρς τυζή ΊΎο1 {οτυε7. 
Ἐογ ἔνεστι, Ίπιρετς., 5εε ἔνι.Χ 

ἕνεκα ΟΥ ἕνεκεν, 5οΟΠΙΕΙΊΠΙΕΕ εἵνε- 
κεν, Ῥτερ. πΙίἩ ρεη., ὀέεατέρε 
οἵ, ὄγ γεασο: οἵ, 00 αεεοταή 
οὗ; οὗ ἕνεκεν, ὀεεατισε, 1. Τν. 
1δ; τίνος ἕνεκεν, Το τυζαί 
εωᾳέ5ε ὁ Αο. χὶκ. 32. 

ἐν-έργεια, ας, ἦν τυογΑζ15, ε{ζ- 
ΕΊΕΛΕΥ, ΕΡ. Ἱ. 19, 20, Ίν. 16; 
2 ΤΗ. Π. 9. 

ἐγ-εργέω, ὢ, ἐο ὄε οβεγαίίσε, {ο 
τυογΆ, α5 (αα]. 11. δ; ἵταης., {σ 
αεζοεᾷβζήςή, α5 1 Οοτ. ΧΙ. 
17 πι]ά., ἴο τυο2Α, ἴο αξερίαγ 

αοζ{οᾖήγ, 2 (οτ. 1. 6; 1 ΤΗ. Ἡ. 
13; Ρρατῖ., ἐνεργουμένη, ]α. ν. 
16 (5εε Τ. }.). 

ἐν-έργημα, ατος, τό, τυογῤζρ, 
εἶζεεί; Ῥ]ατ., 1 Οοτ. κ. 6, 
1ο.” 

ἐν-εργής, ές, αείζσε, ε[εεζιαῦ, 
1 Οοτ. χν]. 9; Ἠερ. ἵν. 12; 
Ῥῃ]επῃ. 6.3 

ἐν-εστώς, Ῥετ[. Ρρατβοῖρ]ε οἳ 
ἐνίστημι. 

ἐν-ευ-λογέω, ὢ, {ο ὄζεος, {ο εο1/Γε2 
δεεᾖές ο71, Ας. ΠΠ. 25(Ν. Ἡ 
εὖλ-); (σα|. ΠΠ. δ. (5.)Ἠ 

ἐν-έχω, (1) ἐο ᾖοἷά 62η, εζαηρῖε, 
μι Ίῃ Ρας. (4.1.), σα]. ν. 

: (2) {ο οεξ ο71Ε)5 εί αφα{οέ 
(ἆμ. ), Ματ. νΙ.το; Τα. κΙ. 53.3 

ἐνθά-δε, αἄν., ᾖε7ε, Τα. κχὶν. 
41; Αο. χν]Ι. 6; πε, ]π. 
Ίν. 15; Αο. ΧΧΥ. Ι7. 

ἐν-θυμέομαι, οὔμαι, ερ. Ρᾳ55., 
ἴο γευούσε {4 121, {ο {ή 
46”, Μαϊ. 1. 2Ο, Ἱκ. 4: Αο. 
κ. 10 (Ν. Η. διεν-).Ἐ 

ἐν-θύμησις, εως, ἡ, {ᾖοσσᾖή, 7ε- 
«Πεείοη, Μαϊ. Ικ. 4, κ. 25: 
Ας, κνΗ. 29; ἨΗεΡ. ἵν. 12. 

ἔνι, Ρετπαρ5 οοπἰτασίεἁ ἔτοπι 
ἔνεστι, ΙΠΙΡΕΙΒ., {έχε {5 121, {5 
ΛΆγεσεπή, 1 Οοτ. ν]. 5 (Ν. Π.); 
σα]. Π1. 28: Οοἱ. 11. 1; Ἰ]α. 
πο τον 

ἐνιαυτός, οῦ, ὁ, α γεζΣ, Λο. χὶ. 
26: Ἱ]α. ἵν. τ1. 



ενι] 

ν-ίστηµι, {ο ῥίαεε ὁ; Ίτπ ΡΕ., 
ΡΙΡΕ., απᾶ 28 αοτ., ο δε αί 
αμα, ἴο {ηγεαίεπ, 2 ΤΗ. Π. 27 
2 Τΐπι. 11. 1; Ῥετί. Ῥατί. ἐνε- 
στηκώς, 5ΥηΠο. ἐνεστώς, 47- 
Δεπαέσ, οι ᾖγεεμάό 1 Όοτ. 
νι. 26; (α]. 1.4; Πεὺ. ϊκ.ο; 
τὰ ἐνεστῶτα, 27εσεπέ {λζηρς, 
ΟΡΡ. ἴο τὰ μέλλοντα, {βέρες 
0 εο7ε, Νο. ΙΙ. 385; 1 Οοτ. 
11. 22.98 

ἐν-ισχύω, {ἴο ᾖ{ποίρογαίε, ἐρ 
ἔχεπρίλεη, Τμ. κκ]. 43 (Ν. 
Ἡ. οπηΙ{); Αο. ΙΧ. 19 (5εο Ίμ). 
Η.). 

Έννατος, η, ον (Ἠ. Ἡ. ἔνατος), 
22241, Ἱα. αχΙ. 44: Ἐεν. 
αχ]. 20. 

ἐννέα, οἱ, αἱ, τά, 21231Ε, Τμ. χν]]. 
17.Ἐ 

ἐννενηκοντα-εννέα (ΊΝ. Ἡ. α5 
Έννο ννοτςς), 721716{γ-241ε, Μαἲ. 
ΧνΙΠ. 12, 13; Τμ. αν. 4, 7. 
(Ν. Τ.Α 

ἐννεός, ά, ὀν (ΥΝ. Ἡ. ἐνεός), 116, 
σφεεεβᾖεσφ, 5 ΥΠ ΑΠΙΑΖΕ- 
πιεηῖ, Αο. 1Χ. 7.Χ 

ἐν-νεύω, {ο ο{σμάᾖγ ὄγ α ποᾷ ος 
{ο (ᾳα1.), Τα. 1. 62. 

ἔν-νοια, ας, Ἡ (νοῦς), τυαν οἵ 
ζρῤέης, ῥ1/ῤοσε, Ἠεδ. ἵν. 
12: 1 Ρεῖ. ἵν. τ.Χ 

ἔν-νομος, ον, ὀσ]ά ὄγ {ῇε ἴστυ, 
1 0ο. ϊκ. 21; {ζτυΓ/, /εΡ/α7, 
Άς, χἰχ. 390.Χ 

ἔν-νυχος, ον (νύξ), {7 {ᾷε έσᾖέ, 
πευί. α5 αἆν., Ματ. Ἱ. 35 (18). 
Ἡ. ἔννυχα).Χ 

ἐν-οικέω, ὢ, ήσω, 
(ἐν), Ἐο. νι. 11; 
16. 

ἑνότης, τητος, ἡ (εἷς), 21157, ε21- 
2212214Υ, ΕΡρ. Ἱν. 3, 13.3 

ἐν-οχλέω, ὢ, {ο αἰζοίιιγό, ἔο οεζα- 
707: {2114 Ἠεῦ. κ. 15; 
Ία. νΙ. 18 (ΝΝ. Η.) 

ἔν-οχος, ον, ῥΙ214 οὗ (σεπ. οἙ 
ἴπε οτἴπῃε, ΟΥ οἱ ἴπαί γΥπΙοὮ 
5 νιο]αίεᾶ), 1 (οτ. κ. 27; 
Ματ. 11. 29: {αδύᾳ {ο (ἀαῖ. οἳ 
οουτί, 6επ. οἱ Ρραπῖδηπεηέ, 
εἰς ο{ ἴπε Ῥίαεε οἱ Ρριπῖ5]- 
ππεηί), Μαΐ. ν. 21, 22: Ματ. 
χὶν. 64. 

ἔν-ταλμα, ατος, τό, α ᾖγεεερό, 
Μαϊ. κν. 9; Ματ. νΗ.7; (οἱ. 

(593 
ἐν-ταφιάζω, {ο Άγεβαγε Πο ὅτι- 

2754, 5 ὮΥ ναδΠΙηΏΡ, 5νγαί]ι- 
ΠΡ, αἀοίπΙηΡ, αποϊπίΙηρ ἴπε 
Ῥοάγ, Μαϊ. καν]. 12; ]η. ΧΙΧ. 
4ο. 

ἐνταφιασμός, οῦ, ὁ, ῥγεβαγαίίοι 

70ο ατυείζ 471 

Οοἱ. 11 

Ἡ1, 22. 

σκΕΡΑ- ΝΟΤΙΟΣ ΝΕΗ ΤΕΣΤΙΜΕΝΤΠ ΤΕΧΙςΟΝ 

ο α δοῶγ Γογ ὄμγέαί, Ματ. χὶν. 
δ» ]π. κα. 7. (Ν. Τ.Α 

ἐν-τέλλω, ἵπ Ν. Τ. οηπ]γ πη]ά. 
απά Ραδς.; Εαέ. πι]ά., ἐντελοῦ- 
μαι; ΡεΙΠ., ἐντέταλμαι, {ο 
ϱο22107212, {ο εἸ]σέ (άαῖ. ο 
Ρεις., ΟΥ πρός ψΙ{Ἡ αοο.), Αο. 
1.2: Ηεῦ. Ικ 20. 

ἐντεῖθεν, αάν., Ζεπεε; Γγονε ἐλὲς 
Άζαεε οἵ εῶτίέε; τόρεαίθά ]π. 
ΧΙΧ. 18, ο {2ής οἷαε αι {ᾖαί. 

ἕν-τευξις, εως, ἡ, ῥ7ά1ε7, {εί- 
οεδδέσ, 1 Τπα. Ἱ. 1, Ἱν. 5.Χ 
ὁγή.: 5εε αἴτημα. 

ἕν-τιμος, ον, Ζεἰῶ {3 ζοποί; β7ε- 
οἶσιε, ᾖὲρμζν εοίεεγιεῶ, Πα. 
να. 2, Χὶν. δ; ΡΗΙΙ. Π. 209: 1 
Ῥεε. Ἡ. 4, 6.Χ 

ἐντολή, ἢς, ἡ, α εο/η/παια Οἵ 
27οΛέὐίΠοπ: οὗ «οα”ς εὔη- 
΄παπά5,1 (οτ.νΙ. το; 6ερῦς 
Άγεεεβέ οι {εαεβζσ», 1 Οο{. 
Χὶν. 3771 ΤΙπι. νΙ. Ι4: ζγααχ- 
071 οὗ ἔλε ᾖαὐδίς, Τα. Ἱ. 
14: αἱ ἐντολαί, {νε εο/2471- 
22ε72ὔ5, 1.ε., ἴ]ε Τεη. 

ἐν-τόπιος, ου, ὁ (Ρτορ. αά].), ἆ 
ΖεΦζα ΕΜ, Αο. αχ]. 12.3 

ἐντός, αν. ἂ5 Ῥτερ., υΙ(Ε ρεῃ., 
τυζ{ῤ{7, Τα. χν]1. 21: τὸ ἐντός, 
14ε ἠηφίαε, Μαϊ. κχ11. 26.8 

ἔν-τρέπω, ψω, 2ἆ {αῖ. Ρρα5., ἐν- 
τραπήσοµαι; 2 αοἵ. Ρ855., 
ἐνετράπην; {ο ῥ1μέ {ο «ᾖα1πε, 
ἃ5 1 Οοτ. Ίν. 14: Τι. Ἱ. ὃ; 
πη]ᾶ., {ο 2ευεγεΊεε, α5 Μαῖ. 
ΧΧΙ. 37. 

ἐν-τρέφω, {σ οιγ1εῇ {η (άαἲ.); 
ῥρᾳ55., Πρ., {ο ὂε εαιισαίεα 121, 
1 Τΐπι. 1ν. 6.38 

ἔν-τρομος, ο», {γεριζζέις {ζγοιιρή 
-εα, Αο. νυν]. 32, αν. 29; 
ἨεΡ. χι. 21.Χ 

ἐν-τροπή, ἢς, η, «Άα16, 1 0ο. 
νι. 5, αν. 34. ὁδ)7η.: 858 
αἰδώς. 

ἐν-τρυφάω, ὢ, {ο ζσε ζ21εγ{οίές- 
7, {ο γευεί (ντ ἐν), 2 Ρεἰ. 
Π, τ3.Ἠ 

ἐν-τυγχάνω, {0 16ί τυή{ῷ, {ο ααἴ- 
«γεσς, Αο. κχν. 24: πΙὮ ὑπέρ 
(6επ.), {ο {ήεγεραε Γο7, Ἐο. 
νι. 27, 34: Ἠεῦ. νἩ. 25/ 
ψη{Ἡ κατά (σεη.), {ο ᾖύεααά 
αρα{μοί, Ἐο. κ]. 2.Χ 

ἐν-τυλίσσω, ἕω, {ο τυγαβ 12, {ο 
τυγαᾷ 144, Μαϊ. κκν]]. 5ο; Τα. 
κκ]. 53; ]η. κχ. 7. 

ἐν-τυπόω, ὢ, {ο εηρασε, 2 «ο. 
Π1. 7.Χ 

ἐν-υβρίζω, σω, {ο {γεαέ εο2{671έ- 
10154, ΠεΕ. κ. 20.Χ 

ἐν-υπνιάζομαι, ἆἀερ. Ῥᾶ55., {ο 
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ἆγεα (οοδπαίε «09.), Άο. 
Π. 17; {0 εσηεείωε 471ῤιέγε 
{ᾖομοᾖός, ]α. 8. 

ἐν-ύπνιον, ου, τό, α ἄγεαα, Αο. 
Π. 17.Χ 

ἐνώπιον (πει{. οἱ ἐνώπιος, {τοπ 
ἐν ὠπί, {η οζειυ), α5 Ῥτερ., 
ντΏ σεη., ὀέΓο7ε, {3 ὲρᾖέ οἵ 
Άγεέρεεε οἳ, Τα. Ἱ. 17; Ἐεν. 
11. 9; ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, {2 ἴπε 
φ{έρᾖέ οὗ σσ, Ἐο. χὶν. 22; 
Ἄδθά 1η αἀ]ιταίίοῦ, 1 Ταπι. Υ. 
21; χάρις ἐνώπιον τοῦ θεοῦ 
(Δο. να. 4), /ανογ τυήᾷ όσα. 

"Ἑνώς, ὁ, Έπος, Ἱμα. ΠΠ. 38. 
ἐν-ωτίζομαι, ἀ4ερ. πιά. (ἐν ὠτίοις, 

17 ἴᾖε ϱα:), {ο ζδίετ ἔο, Αο. 
Π. 14. (5. 

Ἐινώχ, ὁ, ᾖποζῦ, Ἱμα. 1. 37; 
Τα. τά 

ἐξ, Ρτερ., 5εε ἐκ. 
ἕξ, οἱ, αἱ, τά, οστά. ηἳΤΗ., δα. 
ἐξ-αγγέλλω, {ο αἄεείαγε αὐγοαα, 

εεζεύγαίε, 1 Ρεῖ. 1. 9.Ἠ : 
ἐξ-αγοράζω, {ο 7εάεεία, (α]. ΠΠ. 

13 (ἐκ), 1ν. 5; τὸν καιρὀν, {ο 
ὄ10 14, εάεεη {λε οββογή- 
{6 Γγοῦη Ῥεῖηρ ]ο5ἱ, ΕΡ. ν. 16; 
Οοἱ. ἵν. 5. 

ἐξ-άγω, 2ἆ αοτ. ἐξήγαγον, {0 
{εαῶ οιέ (πυηῖτ]ι ἔξω, ἐκ, εἶς). 

ἐξ-αιρέω, ὢ (5εε (Θτ. δ τοἢ, , 
η. δις, Βα. 53), ἔο {αλε οἱ, 
Αὔεᾷ οἱ, Μαϊ. ν. 209, κν]Ι. 
9; πιῖᾶ., {ο γεδεε, αἀεζσεγ, 
Άο. νΙΠ. ΤΟ, 34, χῖὶ. Η1, κκ]. 
27, κχν]Ι. 17; (|. 1. 4.Ἐ 

ἐξ-αίρω (5εε (τ. 6 92), {ο ζ1[ὲ 11ῇ; 
ἴο 7ε/1σσ6, 1 0οτ.ν.2(Ν. Η. 
αἴρω), 13.Χ 

ἐξ-αιτέω, ὢ, Ν. Τ., παῖᾶ., {ο ἄε- 
΄παμά οἵ, {ο αν Το, Τα. 
αχ]. 31.Χ 

ἐξ-αίφνης (1Ν. Ἡ. ἐξέφ-, εχοερί 
1η Αο. αχ!]. ϐ), αν., «1 ε11- 
ζγ, πε βεείεαζγ, Ματ. κ. 36. 

ἐξ-ακολουθέω, ὦ, {ο Γούζστυ α[ίεγ, 
ἴο {1ΐᾳΐε, 2 Ῥεῖ. Ἱ. 16, Ἱ. 2, 
15. 

ἑξακόσιοι, αι, α, {κ ᾖτπαγεα, 
Ἐεν. ΧΙ. 18, χῖν. 20.Χ 

ἐξ-αλείφω, {ο τυέβε ο1ιέ, οὐ δέήεγαΐε, 
Ἐεν. 11. 5; Οοἱ. . 14: Ας, 
ΠΠ. 1Ο; {ο τυέθε ατυαγ (ἀπό οι 
ἐκ), Κεν. να]. 17, κχῖ. 4. 

ἐξ-άλλομαι, {ο ζεαβ ιβ, Αο. 11. 5. 
ἐξ-ανά-στασις, εως, ἡ, α 7Ε512- 

γεοίίο, Ῥ 11. Η1. 11 ({οἰ]ουγεά 
ΡΥ ἐκ, Ν. Η.).Χ 

ἐξ-ανα-τέλλω, {ο ο2ής' 112, α5 
Ρ]απίς οἵ οοἵη, Μαϊ. κ]. 5; 
Ματ. Ἱν. 5.Ἡ 

ἐξ-αν-ίστημι, (1) ἴταης., {0 /αΐτο 



εξα] 

14 οΏβρτίπρ, Μα. χῇ. 1ο; 
Τα κκ. 25: (2) 2ἆ αοτ. ἵπ- 
ἴταης., {ο 2156 142, Αο. χν. 5.Χ 

ἐξ-απατάω, ὢ, {ο αεερίοε {λογ- 
οϱ4/γ, Ἰο. ν. 11; 2 ΤΠ. 
αν αν 

ἐξάπινα, αν. (-- ἐξαίφνης), σα- 
«ε1{γ, Ματ. Ἱκ. δ. (5.)Χ 

ἐξ-απορέομαι, οὔμαι, ἄερ., {ο ὂε 
24ή{ε20 τυ2{ή οι /ΕΡΟ117 52, ἴο ὂε 
27 αεφβαζγ, 2 0ο. 1. δ, 1ν. δ.Χ 

ἐξ-απο-στέλλω, {ο φεμῶ Γογίῇ, 
φέεπα ατυαγ, Ας, νι. 12, ΧΙ. 12, 
Χν]Ι. Τ4. 

ἐξ-αρτίζω, (1) {ο εογερζείεζν Γ1- 
2157 (πρός, αςο.), 2 Τϊτι. ΠΠ. 
17; (2) {ο εοεβζείε, Αο. κχἰ. 

κ 
ἐξ-αστράπτω, {ο ο/ήπε, α5 Πρ]ί- 

πίης; ΟΓ ταϊπιεηί, Ἱωμ. Ικ. 29. 

(593 
᾿ ἐξ-αυτῆς, αν. (5ο. ὥρας), Γο07) 

Ταΐ σεν {ε, {9ία44γ, α5 
Μακ. νΙ. 25: Αο. Χ. 33. 

ἐξ-εγείρω, {ο γαΐσε 114, Ἐο. ΙΧ. 
τος που να. Ε-Χ 

ἔξ-ειμι (εἶμι, 5εε «τ. δ τττ, Ῥι. 
5ο),.70 ϱο οί, Αο. κἰῑΙ. 42, 
χν]]. 15, ΧΧ. 7, ΧχκνΙΙ. 43.3 

ἕξ-ευμι (εἰμί), 5εε ἔξεστι. 
ἐξ-ελέγχω, {ο εοτοζαί, {ο γεὔτιδε 

φζε2/γ, {ο β1119/, Ἱα. 15(1Ν. 
Ἡ. ἐλέγχω).Χ 

ἐξ-έλκω, {ο «Ζατυ οἱ ἔτοπι ἴ]πθ 
τΙΡΏί γναγ, ]α. Ἱ. 14. 

ἐξ-έραμα, ατος, τό, φο221έ, 2 Ἐεῖ. 
πι ορ 

ἐξερευνάω (ΊΝ. Ἡ. -ραυ-), ὢ, {ο 
σέαγοᾖ α{[ίσεἸήζγ, 1 Ῥεί. 1. Το.” 

ἐξ-έρχομαι (5εε (6. δ 1ο3, 2, ἡΜΙ. 
Ρ. 33, δ 15, Ῥα. 59), {0 6ο Οἵ 
ο εοηέ οί οὗ (νΙΙΏ 6επ. ΟΙ 
ἐκ, ἀπό, ἔξω, παρά); {ο ϱο ᾱ- 
τυαγ, {ο αεβαγή, {ο ᾖφφιέ ΟΙ {ο 
οβ2ήη1ς Γγονι; {ο ο Γογίή; ο 
Ά ΤΗΤΩΟΣΥ, ο ὂε αἰωιίσεα ΟΥ 
οΆγεαά αὐγοαα, {ο εἸπααίε, 
α5 ἰποιρ]ίς ἔτοπῃ {πε Ἠεατί, 
ηεα]ῖπς ΡοιεΙ Ετοπῃ {πε βαν- 
10Υ; {0ο ο1/ή, 1.0., ναΠΙ5Η, 5 
εχρΙτίης Ἠορε, Αο. χν]. 10. 

ἔξ-εστι, ρατί. πει{. ἐξόν (Ίπαιρεις. 
{τοπΏ ἔξειμι), 27 ὁς ζατυζτή, α5 
Ματ. χὶν. 4: 12 ὁἡς ὀεεορήεσ, 
85 Αο. αν]. 21; 24 {9 βῥοφφ{δζᾳ, 
α5 Μαΐ. κκ. 15. ΤΠε ρατί. 15 
δες 1π {πε δαπε 5εης5ε, γή {Π 
οἱ νηίπουί 5αρςέ. νετΏ, Μαι. 
ΧΙ. 4; 2 0ο. χι. 4 (αι. απᾶά 
1Π.). 

ἔξ-ετάζω, {ο πεαγεῦ οιή, {ο ἐκ- 
α)ηήΠε «{γζογ, Μαι. Ἡ. 8, κ. 
τα; Ίη, αι. 12.Χ 

σκβδβκ-ΕΝσζΙ ΛΕΗ ΤΕΣΤ4ΕΝΥΤ ΤΕΧΙΟΟΔΝ. 

ἐξ-ηγέοµαι, οὔμαι, ἆθρ. πιῖά., {ο 
Ζα47αΐε Γῇγ, α5 Ἱμ. κχὶν. 
35 ἴο αεείαγε, α5 α ΤεαςΙΠετ, 
85 Ἱπ. 1. 18. 

ἑξήκοντα, οἱ, αἱ, τά, «{κέγ. 
ἑξῆς, αν. (ἔχω), ήιεκέ {η ογε7, 

οηΙγ ἵπ {πε Ῥηταςε τῇ ἑξῆς 
(5ο. ἡμέρᾳ), ο {λε εχί «αγ 
(ἡμέρᾳ ἵ5δ εκρτεςςεᾶ, Τμ. ΙΧ. 
37). 

ἐξ-ηχέω, ὢ, Ν. Τ. οπ]γ ἵπ ρα»5., 
ζο ὂε οοτπαεά Γογίᾖ, ῥοή2Η[- 
Φαίεα τυζαεζγ, τ ΤΗ. Ἱ. δ.Χ 

ἕξις, εως, ἡ (ἔχω), ᾖαδΐδ σε, 
Ἠερ. ν. τ4.ἅ 

ἐξ-ίστημι, -ιστάω απᾶ -ιστάνω 
(5εε (απ. δ το”, ἨΜΠ. δ 14, 1, 
Ῥα. 44 5ᾳ.), {ο ἀζεβίασε; (1) 
ἴταης., (ο αφίορές, Τα. κχὶν. 
22: Αο. νυΠ]. 9, 11; (2) 24 
8ΟΓ., Ρετξ, απ πι]ά., ΙΠίταης., 
ο δε ατίο{ε/εα, Μαϊ. κ. 23 
Ζο ὂε {Ἴφαπε, 2 0ο. ν. 13. 

ἐξ-ισχύω, {ο ὄε ῥεχΓεοίῦν αὖζε, 
Ἐρ. ΠΠ. 18.3 

ἔξ-οδος, ου, ἡ, αὖ εχζᾷ, ἀεβαγίιε, 
Ἠεῦ. κι. 22: αεβαγίΜΖε, α5 
{τοπ Ηΐε, Τα. ΙΧ. 41; 2 Ρεῖ. 
1, πο 

ἐξ-ολοθρεύω, {ο «εοίχογ 14427{γ, 
Άο. 11. 23. (5.)8 

ἐξ-ομολογέω, ὢ, {ο εο/ ες Γ1ῇῇγ, 
ἴο πε αεζηοτυζεάσΊιεἸέ οὗ, 
5 οἳ 515, εἴο.; ΊΠ παῖᾶ., {ο 
αερποτυζεᾶσε ὀειιεζή εοΓε- 
Ζεῶ, {ο ᾖγαέΐε (νι ἁἆαῖ.). 
Όποε, ἔσ ῥ7ο22ή9ε, Ἱμα. κχΙ]. 6. 

(5) 
ἐξ-ορκίζω, {ο ααΤγε, β1μέ {ο οα{ᾖ, 

Μαϊ. κχνΙ. 63.Χ 
ἐξ-ορκιστής, οὔ, ὁ, αἲ ἐλογε{5σή, 

οηε ὪΠο εχρεῖ5 ἆεπιοπς ῬΥ 
οοπ]ΙΓα{Ίοη, Αο. ΧἰΧ. Τ3.Χ 

ἐξ-ορύσσω, ἕω, ἴο αξς οι, σα]. 
Ίν. 15; {ο αὲρ {ηγοισή, Ματ. 
ῃ. 4. 

ἐξ-ουδενέω--- ἐξουθεγέω, ὢ (οὐδείς), 
Ματ. Ικ. 12 (Γ. Η.).Χ 

ἐξ-ουδενόω, ὢ Ξ- ῬτεοεάίηρΡ, Ματ. 
Ικ. 12 (Ίες.) .Ἐ 

ἐξουθενέω, ὢ, {ο ΄παᾷε ο Ίο ἄς- 
εοτ1ή, {ο αεσβέοε 141127, Τα. 
κνΙ. 9: (α]. Ἱν. Τ4: Ρετξ. 
ρα5ς. Ρρατί. ἐξουθενημένος, εο7ή- 
{ο7αρῶ, αεοβέσεώ, 1 Οοἵ. 1. 28, 
νι. 4. (5.) 

ἐξ-ουσία, ας, ἡ (ἔξεστι), (1) 
Άοτυεγ, αὐζζ14γ, α5 ]η. κΙΧ. 11; 
(2) ὀἱδεγίγ, {ἱεεσε, ῥ7101169ε, 
21ρᾷή, α5 Ἰκο. ἱκ. 21; (3) εο2ή- 
21951071, αιήΛογ{ή, α5 Μαϊ. 
κχΙ. 23; (4) αἱ ἐξουσίαι, {ε 
΄οτυεγς, 1. 171/έΊ5, 22519- 
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ζαΐες, Ἱωμα. χἩ. 11; απρεύς, 
σοοά απᾶ Ῥαα, Ὦρ. Ἱ. 21, νΙ. 
12. ΤἸπ1 Οοτ. ΧΙ. 1Ο, ἐξουσία», 
α σέση οὗ {ε αζῇογ:ζν οί α 
ᾖωδαμα οὖυε ᾖές συζΓε, {.6., 
74ε υεζζ. 

ἐξ-ουσιάζω, {σ εχεγεέσε α{ογ{ῇ) 
ουεΖ (5εη.), Τα. κχΙ. 25: 1 
Οο{. ν. 4: Ρᾳ55., {0 ὄε 1/42 
Ζε ῥοτυεγ οἵ (ὑπό), 1 Οοτ. νΙ. 
12.3 

ἐξ-οχή, ἢ ῆς, ἡ, “2117162166, αλρέόις- 
{401 οπ]γ Ίη ἔλε ΡΏχαδε κατ 
ἐξοχήν, ὄγ τυαγ οὗ α1ίέείίο2:, 
ο. καν. 23 ((τ. δ 399β, 

Ἄ 

ἐξ-υπνίζω, σω, {ο τυαζε Γγο072 
φὐσεβ, Ἱπ. κΙ. 11. (85.)Ἠ 

ἔξ-υπνος, ον, ο1έῶ οιέ οὗ φὔεεῇ, 
Ας. χγΙ. 27.Χ 

ἔξω, αἄν., αὖς., οἵ α5 Ῥτερ. πε] 
6εηπ., τυζ{2ο1.6, ου{άε; οἱ ἔξω, 
ἔβοφε τυ1{/ο1εή, α5 Ματ. ἵν. ΤΙ; 
τΟοτ. ν. 12, 13. Ὀδεα οξίεη 
αξίετ νετΏς οἳ πιοίῖοη 6ΟΠΙ- 
Ρουπάεά νη(Ἡ ἐκ. 

ἔξωθεν, α.ν. οἳ Ρίαςε, {7077 τυζ{ή- 
ο]έ; τὸ ἔξωθεν, {2ε ο1/ὔ206, α5 
Τμ. κ. 30; οἱ ἔξωθεν, {λοσε 
ο τυζ(λοµί, α5 1 Τιπι. 11. 
7: α5 Ρτερ. 5εῃ., Ματ. 1, 
τσ; Ἐεν. ΧΙ. 2. 

ἐξ-ωθέω, ὢ, {ο αγίσε οἰεζ, ελβεῖ, 
Αο. νΙ. 45; {ο ῥγοβεί, 35 α 
νεδςε], Αο. κχν]]. 39 (πο Ψ. 
Ἠ. τεχε).Ἡ 

ἐξώτερος, α, ον (οοπιρ- ΟΕ ἔξω), 
167, 1Ώ ἴΏε ΡΏταςε -'οιίε 
ἀατ]κπεςς,” Μαϊ. ν11. 12, αχ], 
13, κχν. 3ο. (5.) 8 

ἔοικα, 5εε εἴκω. 
ἑορτάζω, {ο Φεεῤ οἵ εεζεύγαίέ ο 
εασί, 1 Όοτ. ν. δ.8 

ἑορτή, ἢς, ἡ, α Γεασῦ ἆ Γεσίζνα[; 
πδεά οἱ ]ενῖδη {εαδί5, εδ- 
Ρεεία]1γ οἳ {πε Ῥαδδονετ, 5 
Τα. 1. 41, κχΙ. 1. 

ἐπ-αγγελία, αν, ἡ, (1) α 2771456, 
5 2 Οο{. Ἱ. 20; Αο. καλΙ]. 21, 
σεπετα]]γ Ρ]ατ.; τλο ῥοηρένες, 
5ΡρεοΙα]]γ, 6.6., ἴο ΑΡταΏαπη, 
οἵ {πο5ε οξ {Πε («ο5Ρε], α5 2 
Τηπι, 1. 1: (2) πηεῖ., {2ε ἐρέις 
Λγονιένεά, 88 Αο. 11. 33; ΗεΡ. 

ΧΙ. 13, 33, 39. 
ἐπ-αγγέλλω, π]ά. Ἰπ Ν. Τ., εΧ 

οερί Ραδ»., 6ᾳ]. Π1. το, ὢ ἴι 
2ο7ηή5ε, ανίθι ἀαῖ., οἵ αος 
αηπὰ ἀαῑ., οἵ 1ΠΕ., 9οΏ08 «06 
παΐθ αοο., 1 η. Π. 25 (2) ἆ 
΄π44ε Α7ΟΓεςςίσ οἵ αωοτυα 
ος (.οο.), 1 Τίπι. Ἡ. 1ο, ν 
21. 
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ἐπ-άγγελµα, ατος, τό, σα β7οημένε, 
2 Ρεί. Ἱ. 4, 1. 13 

ἐπ-άγω, {ο ὀγίπρ ο”, Λο ν. 
28; 2 Ρεῖ. Π]. 1, 5.Χ 

ἐπ-αγωνίζομαι, {ο σοήεΠά εα}- 
2ες{/γ Γογ (ἀαἲ.), ]α. 3.3 

ἕπ-αθροίζω, Ρ355., {ο αΐμεγ {σ- 
ϱείᾖε, Ἱα. κ. 20.3 

ἜἘϊπ-αίνετος, ου, ὁ, Ἐβαπείο, 
Ῥο. αν. 5.Ἡ 

ἔπ-αινέω, ὢ, έσω, Ι8ΐ αοτ. ἑπή- 
νεσα, {0 εσ/η/πεά, {ο ῥ7αΐ5ε, 
Τμ. χν]. δ; Ἐο. χν. 1121 Οο. 
πι. 2 τη σος 

ἔπ-αινος, ου, ὁ, εὐ/172Εασί{ο7:, 
ΛΑγαΐνε, Ἐο. Π. 29: Ἐρ. Ἱ. 6, 
12, 14: ΡΗΙΙ. 1. 11. 

ἐπ-αίρω (5εε «τ. δ 92), {0 γαΐρε 
14, α5 Ποϊκαιπρ α δα1], ΑΔο, 
ΧχνΗ. 40; ἔσ {γέ 1, α5 ἴπε 
εΥες, ἴἩε Ἠαπάς ἵη ΡΙάΥεΤ, 
ἴπε Πεαά η οοιταρε, ἴπε 
Ἠεε] αρα]ησί, ΟΓ Ίη ορροβί- 
ΏοἨ; Ρα55., ἴο ὄε [ίεά αῤ 
2 Οοτ. ΧΙ. 20, οἱ ἴπε ἃ5οεηΏ 
5ἴοη οἱ ΟἨτῖςί, Αο. Ἱ. 9. 

ἐπ-αισχύνομαι, ο δε αεᾖαμεῶ, 
αὖδ., 2 Τϊπι. Ἱ. 12; {ο δε ᾱ- 
φΛασπες οὗ (αοο. ος ἐπί, ἀαι.), 
Ματ. νΙΠ. 35: Ἐο. νΙ. 21. 

ἐπ-αιτέω, ὢ, {ο δέρ, {ο ατᾷ αἴγης, 
Τα. κν]. 3, κν. 35 (ΥΝ. Η.) 

ἐπ-ακολουθέω, ὢ, {ο Γοὐ]στυ αΓ{ε7΄ 
(άαι.); βρ., η Τίπι. γ. 1ου 24/ 
1 Ρεῖ. Ἱ. 21: Ματ. ΧνΙ. 20 
(5εε ΊΝ. Η.). 

ἐπ-ακούω, {ο εαγχεῃ ἴο Γανοζ- 
αὐζν (σεπ. Ρειδ.) 2 Οοτ. νΙ. 
2Ἡ 

ἐπ-ακροάομαι, ὤμαι, ο ᾖεατ, 
ἱᾳίΐεῃ {ο (5εη. Ῥεἵδ.), Αο. αν]. 
ο5.Χ 

ἐπάν, «οπ]. (ἐπεὶ ἄν), α{{ε7, τυ/ε; 
(5υ5].), Μαι. 11. δ; Τα. ΧΙ. 22, 

84-ἲ ὲ 
ἐπ-άναγκες, 2.ν., /εεεοςᾶΣζΥ 

(πΙ(Ἡ ατί.), Δο. αν. 28. 
ἐπ-αν-άγω, {τ8η5., {0 ῥμέα νεςςε] 

οἱ {ο σέα, Τα. ν. 3, 4) Ἱπ- 
ίταπς., {ο ΕΦ, Μαϊ. αχ]. 
18. 

ἔν-ανα-μιμνήσ-κω, {ο 7ε722214 οΏε 
αρα{ῃ (α6ς.), Ῥο. χν. 15.Χ 

ἐπ-ανα-παύομαι, ο /2εδέ 1402 
(ἐπί, αςο.), ]ωμα. χ. 6; {0 7εὔγ, 
{ο ἐγ1σέ {η (άαἲ.), Ἐο. Ἡ, 17. 

(50 
ἔπ-αν-έρχομαι, {2 εο7ιε ὄσεξ 

αραζζ, Ἱμι. κ. 35, ΧΙΧ. 15.3 
ἐπ-αν-ίστημι, Ν. Τ. πι]ᾶ., 7ο 2256 
1 ασαἑοί (ἐπί, αςο. ἴ, Μαι. 
Χ. 21: Ματ. χΗΙ. 12.Χ 

ἔπ-αν-όρθωσις, εως, ἡ, εὔύγέε- 

σκΕξΕΙ-ΕΝσΙΙ5Η ΝΕΙ ΤΕΣΤάΕΝΤ ΤΡΧΙσΟΟΔ. 

1407, ΕΓσγγιαίίσ, 2 Τάπη. 11. 
16 

ἐπ-άνω, αάν., αἶ5ο υ5εάἀ α5 Ρτερ. 
6εη., ἆδσνε, 14ῤο”:; 1107 έ {ία}, 
1η Ῥτίςθ ος ΏΊτηΡετ ; οΊέβεγέογ 
ἴο, ἵη ααθ]ιοτῖ{γ. 

ἔπ-άρατος, ον, σεζώφεα, ]π. νἹ]. 
49 (ΥΓ. Η.).Χ 

ἐπ-αρκέω, ὢ, έσω, {ο.αἰᾷ, {ο 2ε- 
ᾖίέσε (ἀαι.), 1 Τ1πη. ν. 1ο, 16.3 

ἔπ-αρχία, ας, ἡ, α ῥγουέπσε, ἃ 
τερίοη 5α0]εοί {ο 4 Ρτεξεοί, 
Δο. κχ]. 34, ΧΧν. 1. τν 

ἔπ-αυλις, εως, ἡ, α ἄπτυεζζάγῃς, Αο. 
1. 20. 

ἐπ-αύριον, αἄν., οἨ {λε ΄Ίο7οτυ., 
τῇ ἐπαύριον (ὑμέρᾳ), οὖ. δε 
3έκέ ααγ, Ματ. χ]. 12. (5.) 

ἐπ-αντο-φώρῳ--- ἐπ᾽ αὐτό-φώρῳ. 
Ἐπαφρᾶς, ἄ, ὁ, Ἔβαβήγας ο 

0οοξδδα, (οἱ. 1. 7, ἵν. 12; 
Ῥη]επι. 23.8 

ἐπ-αφρίίω, {ο Γοαρ 149 οι οιέ 

(86ς.), τα. 12. 
᾿Ἐπαφρόδιτος, ου, ὁ, Ζβαβησο- 

ασίως, α Μαοεάοπίαπ, ΡΗΙ1. . 
250, Ἱν. 1δ.Χ 

ἔπ-εγείρω, {ο 7αΐ5ε 144, ἐρ εχεῖίε 
αραἑοέ (ἐπί, αοο., Οἵ κατά, 
δεη.), Αο. κ]. 5ο, χῖν. 2.Χ 

ἐπεί, οοπ]., (1) οἳ πε, αζίε7, 
ΟΠΙΥ Τα. νΏ].1 (η). Η. ἐπειδή): 
(2) οἳ τεαςοΏ, ο27εε, δεεστέσε, 
σεεζρ {ᾖαί, ΤΗ. 1. 34: ]π. κ. 
20. ς 

ἔπει-δή, οοπ]., 266, ο σική 
ασ, Ἱμ. κ. 6: ΡΗΙΙ. Π. 26: 
πηε, αΓζεγ ἐῥαή, οΠΙΥ Τα. ν. 
ι(Ν. Η.). 

ἔπει-δή-περ, οοπ]., 5266 φεζ{ζγ, 
Γοζασςγ111ϱὗ ας, Πω. 1, 1. 

ἔπ-εῖδον, 5εε ἐφοράω. 
ἔπ-ειμι (εἶμι, (τ. δ 111, Ῥμ. 5ο), 

ο εο71ε αΓ{εγ, ἴο 7οὐΐστυ 5 ΟΠΙΥ 
Ίη Ρατί., ἐπιών, οὔσα, όν, Γοζ- 
{οτυές, Ἂο. να. 26, αχ]. 11; 
τῇ ἐπιούσῃ (5ο. ἡμέρᾳ), ο {πε 
«Γοζζοτυίης ααγ, Λο. ΧνΙ. 11, 
ΧΧ. Τ0, ΧχΙ. 1δ.Χ 

ἐπεί-περ, οοΏ]., «πες {παεεῶ, 
Ἐο. 1. 39 (ΥΝ. Η. εἴπερ) 

ἐπ-εισ-αγωγή, ἢς, ἡ, α ὄγ1ηρίρ' 
{7 δερέαες, Ηεῦ. νΙι. 19.Χ 

ἔπ-ειτα, αἀν., {Ἴεγειέβοίι, {φεγε- 
αἴ ζει; πιατκῖηρ 5ιεςσεξδδίοη ΟΕ 
ππιε, α5 (ᾳα]. Ἱ. 18; αἶδο οξ 
οτάετ, 45 1 Όοτ. χν. 46; 1 
ΤΗ. 1ν. 17. 

ἐπ-έκεινα (5ο. µέρη), αν. νυν] 
6εηῦ., δεγομᾶ, Δοι νΙ]. 43.8 

ἔπ-εκ-τείνω, ἵπ πωῖὰ., {ο «ὐγείεζ 
/Γογτυαά {ο (ἀαι.), ῬπΙ. 1. 
14.Χ 

38 

ἐπενδύτης, ου, ὁ, ση 14ῤβεγ ραγ- 
216214, ]π. χχ]. 7.Χ 

ἐπ-εν-δύω, 1Ώ τηῖά., {σ β14 ο 
συε2, α5 απ Ἡρρετ φατπιεηέ, 
2 Οοἵ. ν. 2, 4.Χ 

ἐπ-έρχομαι, {0 εο7πέο/,αβῥγσαεᾷ, 
οσεγίαξε, {βεμα, Ἑρ. Ἱ. 7; 
Ἀο. νΠΙ. 24: {ο αἶίπεξ, Τμ. κἰ. 
22; τὰ ἐπερχομένα, {χε {μέρος 
Ζᾖαίαγε εογη{ηΡ ο (άαι.), 1.0. 
χχ]. 26. 

ἐπ-ερωτάω, ὦ, (1) ὦ ἐμήεγγοραίς, 
{ο σ1/εσίζό2: (ίππο αςςς., οἵ αοο, 
απΏᾶ περί, 6εη., ος ψηὮ εἶ, 
τίς, εἴοι), Μαϊ. κΗ. 1ο; Ἱμ. 
11. 46: ο, αχ]. 34: {0ο {η- 
σιήγε αΓίεγ 6ο, Ἐο. χ. 20; 
(2) {ο ἄεππαμα ο (ἄεο. απἆ 
1Π4.), Μαϊ. χνΙ. 1. 

ἐπ-ερώτημα, ατος, τό, ῬτοβαΡΙγ 
2ᾳ1442γ, Οτ ραιεοί αεσέχε,ι 
Ρεϊ. ΠΠ. 21; 5εε ΓΕ. Υ.Ν. 

ἐπ-έχω, (1) {ο αρβζν (πε πη]πᾶ) 
ἔο (άαἲ.), Εέοε α{ζετίέο {ο, Τωα. 
χὶν. 7; Δοι ΠΠ. 511 Τῖπη, Ίγ. 
16; (2) {ο Λο] οι, {ο επλέδέή, 
ΡΜΙ.Π, 16; (3) {ο ἀρίαν, ον 
Άο. χἰκ. 230 

ἐπηρεάζω, {ο {91ῇ4, {ο Ζγεαέ 
αὐτισίσεῦγ, Μαϊ. ν. 44 (πος Ν). 
Η.); Τα. νι. 25; {ο αεοιδε 
(Γαζτεζγ (αεο. οί εΠαχρε), 1 Ρεῖ. 
11. 16. 

ἐπί, α Ρτεροβίήοη ρονετηῖηρ 
Ρεη., ἆαΐ., οἵ ἃςσο.; Ρεπετα] 
βἱρη]βοα!Ίοῃ, 24ῤοΗ”. Έοτ 15 
νατῖοις αρρΗοα{1οης, 5εε (τ. 

δ 395, ἨΜΙ. δὲ 476, 48δς, 494, 
52, 4, 7), Ῥα. 336 8ᾳ. ἐπί-, 
ἵη «οπιροδ!οη, β1ρηίΠε5 /60- 
{203214ῤ071, ζοτυασγ ας, οἵ αρα ζσέ; 
2ε5έ 071, ούε7, Οἵ αἱ; «ααἠ{ίοη, - 
φζέεέςοζο2, 7εβεί{ήΐσ.ε, 7Ε21ετὺ- 
αἲ; απἀ Τε 15 οίίεῃπ Ἱπίεῃ- 
51νο. 

ἐπι-βαίνω, {ο ϱο 14ο α 5ΠΙΡ, {ο 
2201117 ἃ ὮΟΙ5δ8 ΟΙ 455, ἔο εοιέ 
{ο ΟΙ {2ή0 α οοιΏῖτγ (ἐπί, αοο., 
εἶς, οἵ 5Ίπιρ]ε αἀαί.), Μαϊ. κε. 
6; Αο. κ. 18, χχἰ. 2,4 (Ν. - 
Ἠ.), 6 (Ν. ΗΠ. ἐμβ-), καν. τ, 
ΧΧΝΙΙ. 2.Χ 

ἐπι-βάλλω, (1) ἴχαπδ., {ο οα9έ 
Ί4ῤ6,.α5 Ματ. χΙ. 7» {ο ῥ1έ 
071, 45 α Ρα8ΐἴεὮ οἨ α σαιπιεηί, 
Τα. ν. 36: {ο αγ 13ο, Τμ. 
κχ. 19: Ἰ]π. νΗ. 3ο; (2) Ἱη- 
ίταης., {0 7150 101, Ματ. 1ν. 
37 {ο 51 {ε 1117 σίεαάΓασών 
ο (άαῖ.), Ματ. χὶν. 72: (3) 
Ρατί., ἐπιβάλλων, Γαζής {0 
Ἠ]5 5Ώατε, Τα. κν. 12. 

ἐπι-βαρέω, ὢ, {ο ὀμγάε, Ώρ., 2 



επι] 

Όου. Π, σ.1 ΤΠ. Π. 9; 2 ΤΠ. 
11. δ.Χ 

ἐπι-βιβάζω, {ο εαεσ; {0 10121, 
{ο ῥίαεε έῥο”, Πλ. κ. 34, ΧὶΧ. 
355 Ας. κκ]. 24.8 

ἐπι-βλέπω, {ο ἴοοῦ 1έβο πλ 
{ανοτ (νή(Ἡ ἐπί), Τα. 1. 48, 
Ιχ. 35; Ἱ]α. Π. 3.8 

ἐπί-βλημα, ατος, τό, α ῥαίεᾷ οἩ 
α 6ατπιεηί, Μαϊ. ΙΧ. 16: Ματ. 
Π. 21/ Τμ. ν. 36.Χ 

ἐπι-βοάω, ὢ, {ο εγ οµ{, Αο. χχν. 
24 (Ν. Ἡ. βοάω).Χ 

ἐπι-βουλή, ἢς, ἡ, α αἀεοίρῃ ἆᾱ- 
Φαά2φή, α ού, Αο. ΙΧ. 24, Χχ. 
3, 19 (ρ]ατ.), κκ]. 20.Χ 

ἐπι-γαμβρεύω, {ο 1π72Υγ α ἆἷε- 
εἐαφεα ὀγοίβες τυέ/ε (α0ο.), 
Μαι. κκ]. 24. (85. 

ἐπί-γειος, ο», εαγ{2ζγ, δε[ολισέηρ 
το {2ο εα{, 2 Οοτ.ν.1; ΡΠΙΙ. 
Ἡ, 1Ο; τὰ ἐπίγεια, εαγέᾖζγ 
έπρ, ΡΠΙ]. Η1. 1ο. 

ἐπι-γίνομαι, {ο αγένε, «ῷ7719 14, 
5 α π]πᾶ, Αο. αακν]. 12.3 

ἐπι-γινώσκω, (1) {ο ἔποτυ εἰέα- 
7, αΠπαεκίαμῶ, ἄάπεεγη; (2) 
το αεζποτυζεῶσε; (3) {ο γέεοςρ- 
245ε5 (4) {ο {ρα (ὅτι), δε- 
εσὔεε αεζαιαέγήεα τυζή (65ο.). 

ἐπί-γνωσις, εως, ἡ, «εειγαίο 
Αποτυζεάσε, Ῥο. χ. 2; ΕΡ. Ἱ. 
17; Ἠερ. κ. 26. ῥὁγ/.: 5εε 
γγῶσις. 

ἐπι-γραφή, ἢς, ἡ, αὖι {215ε7{β{{σ7:, 
α ῶ5ε,α5 Τα. κκ. 24, κχΙ]. 38. 

ἔπι-γράφω, ψω, {ο ᾖ5071ὅε, τυγ1{ε 
Ίο”, α5 Ματ. αν. 26; Ἐεν. 
ΧΧΙ. 12. 

ἐπι-δείκνυμι (5εε (χ. δ 114, Ῥα. 
45), (1) {ο «Άστυ, εχ/1δ4, Μαϊ. 
κχὶν. 1; Τα. κνή. 14: (2) {ο 
αε7ῃσηοίγαΐε, Άχουε Ὦγ ατρι- 
πηεηΐ, Αο. χν]Ι]. 25: ἨΗεΡ. ν]. 
τη. 

ἐπι-δέχομαι, ᾖο /εεείσε ᾖοσβέ- 
αὐζγ, 3 ]η. 1Ο; {0 αεεεβί, ἆα- 
2216, 3 ]π. 9.Χ 

ἐπι-δημέω, ὢ, {ο «ο/οιίή, α5 
Εοτεῖρπετς 1π α οοιΠ{τΥγ, Αο. 
Ἡ. Το, χΧν]]. 21.3 

ἔπι-δια-τάσσομαι, {0 ογάα{μ ὄε- 
σζζες, (1. 11. 15. (Ν. Τ.)Χ 

ἐπι-δίδωμι, {ο αεζίσοεχ, {ο σίωε 
Ίέρ (86ο. απἀ ἁαι.), 45 Μαϊ. 
νΠ. 9; Αο. κν. 30; {0 ρῖσε 
τυαγ ἴο ἴ]ε ν]πᾶ, Αο. κκν]]. 
τς. 

ἐπι-δι-ορθόω, {ο οεέ {η ογάΕ ὄε- 
ζασς, ΤΙ. Ἱ. δ.Ἡ 

ἔπι-δύω, {ο οεύ, α5 ἴπε 5αἩ, ἘΡ. 
Τν. 26.Χ - 

ἐπιείκεια, ας, ἡ, εὔεππέπςγ, Φε71- 

επεσε, Αο. χχὶν. 4 2 Όοτ. 
κ, Το 

ἐπι-εικής, ές, σελή1ε, η1ζᾳ, Ῥ 1]. 
ἵν. σὲ 1 Τΐπι, 1. 4; ΤΙ, Π1. 
2: ἸἼα. 1. 17; 1 Ρεί. ΙΙ. 
18. 

ἐπι-ζητέω, ὢ, {ο »εεᾷ Γο7, σεαγοῦ 
ο, Αα. κ. 19: {0 αεσέγε, 
Μαι. νΙ. 32; Αο. κ. 7; {ο 
αεπααά, Μαϊ. κ. 39, ανΙ. 

ἔπι-θανάτιος, ον, οσα ε/η7ιεᾷ {0 
αεαίᾳ, 1 (ο{. ἵν. 9.Χ 

ἐπί-θεσις, εως, ἡ, α ζζγέης οἡ οἳ 
Παπάς, Αο. νΙΠ. 18: 1 Τίπι. 
ἵν. 14: 2 Τϊπι. 1. 6; ἨΠε). νΙ. 
2.Χ 

ἐπι-θυμέω, ὢ, {ο {ο Το, {ο 
εοσεύ, {ο ἴεσέ αΓζε;, ]α. ἵν. 2 
Ἐο. νΗῖ. 7; Αο. κκ. 33. (Οµπ 
Ίμ. αχῖι. 15, 9εε (ατ. ὃ 25ο, 
λα. δ σ4, 3, ῬΒα. 154.) 

ἐπι-θυμητής, οῦ, ὁ, α εῶφε; αε- 
{γε οὗ, 1 Οο{. Χ. 6.3 

ἐπι-θυμία, ας, ἡ, αετέγε, εαρεί- 
πέσο Γο,ι ΤΗ. Ἡ. 17; 6επεί- 
α1Ιγ ἵπ α Ῥαὰά 5εη5ε, {20γ601- 
παΐε ἄεσέγε, {19ή, εῤ{αάΣή’, ]α. 
1, 14, 15; 2 Ρεῖ. 1. 1Ο. 

ἔπι-καθίζω, {ο οὐέ 14Φ01, Μαϊ. 
πχ]. 7.Χ 

ἐπι-καλέω, ὢῶ, έσω, {ο εα[ῇ 14β07:, 
το εα{/ ὄγ Πα71Ε, {ο {ἔπωοβε Ἰπ 
ΡΙαΥετ, Αο. νυν. 5ο (α95.): 
Ἐο. κ. 12, 14 (αςο.); πι]ᾶ., 
ἵο ἄῤῥεα[ {ο (αεο.), Αα. καν. 
ΙΙ; Ρ855., {0 δε εαἰ/εα Οἱ ο1- 
παγιεα, Ἱ. κκὶι. 3; Ας. Χν. 
17. 

ἐπι-κάλυμμα, ατος, τό, α εσύεί- 
2ο, α εἶσαλδ, α ΛΖείεχί, 1 εῖ. 
1. 16. 

ἔπι-καλύπτω, {ο εουε7 οσεΖ, ο 
55, {.6., ἴο Ῥατάοη, Ἐο. Τν. 
7 ἄτοπι 9.). 

ἔπι-κατ-άρατος, ον, «εε]έγοεῶ, 
ἄοοηγεα {ο ῥ1115/7πε7εή Οἵ ἆέ- 
φέγο({σ7, Ἱτπ. νἩ. 49 (1. Ἡ. 
ἐπάρατος); (σα. ΠΠ. 1ο, 13 
(τοπα 5.).Χ 

ἐπί-κευμαι, {ο ᾖΐε 1έῤο” (αι.), 
Ἱπ. χΙ. 38, κκ]. 9; 59 {ο βγεις 
Ίβο, α5 ἴΠε πια]Ηίαάε προΏ 
Οπτῖδί, Τα. ν. 1; 45 α ἴεπι- 
Ρεξδῖ οἨ α 5Η1Ρ, Αο. κχν!1. 29; 
Βρ., {ο ὄε Ἰσίζ 071, 45 πεςεδα!{γ, 
1 Οοτ. κ. 16; {ο ὂε ἰαία ΟΙ 
Ζ7εῥουεά 1ο”, 5 Ὁγ α ανν, 
ἨεΡ. ΙΧ. 1Ο; {ο ὂε 1Ρε/έ τυ1ήῇ 
επ{γεαίζες, Ἱ.α. αχ. 23.3 

᾿Ἠπικούρειος, ου, ὁ, ση «Εῤέζι- 
Ζεα7, α Το]]ούυγετ οἱ Ερίουτας, 
Άο, χνΙ. 18.3 
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ἐπι-κουρία, α», ἡ (κοῦρος, {εζβ), 
Λοὐβ, αἰζ, Λο χχνΙ. 22.8 

ἐπι-κρίνω, {0 αἴεεγεςε, {ο ϱἴορ 9ε7/- 
ἴεπερ (86ο. απἀ 1Π8), Τα. 
ΧΙ]. 24.8 

ἔπι-λαμβάνω, Ν. ἨΤ. πιῖά,, {0 
ἴαε ᾖοα οὗ (6εη.), ἵη Ἱεϊπὰ- 
ηεςς, α5 Τι. ΙΧ. 47; Αο. Ιχ. 
27; Πες. 1. 16; {ο σείσε, 35 α 
ΡΙίδοπΠ6Ι, ΑΟ. αχ]. 40, 33; 
π]εί., {ο αγ Λο] οἵ, 5ο α5 ἴο 
Ῥο55ε5ς, 1 Τ]πι. νΙ. 12, 19. 

ἐπι-λανθάνομαι, ἀερ., {ο Γοκρεί, 
26ρ]εοί (1ΠΗ., 6επ. οἵ αοο.), 
Μαϊ. χνι. 5; Ἠερ. νι. 1ο; 
Ρατί. Ρε{. ρ8δς., ἐπιλελησμέ- 
νος, Γολρσοίίσ, 1 α. κΙΙ. 6. 

ἐπι-λέγω, Ίη ρα»»., {0 ὂε α71ες, 
Ἱῃ. ν. 2: πι]ά., {ο εᾖοοσέ, Αο. 
ἄν. 4Ο.Χ 

ἐπι-λείπω, λείψω, 21οἱ {ο οῇᾶεε, 
7ο Γα1, ΗεΡ. κ. 32.Χ 

ἔπι-λείχω, {2 ἰ{εᾷ ουε, Τα. Χν]. 
2Ι (ΝΤ. Η.). (Ν. Τ.Α 

ἐπι-λησμονή, ἢς, ἡ, ΓοχρεύΓιζ- 
7255, ]α. Ἱ. 257 5ε8 (τ. ὃ 257. 

(ΑΡ. 
ἐπί-λοιπος, ον, Ζε2α{2475: οσε, 

1 Ρεί. 1ν. 2.8 
ἐπί-λυσις, εως, ἡ, αι 1/1οσσή216, 

21ε2/2είαίζσ, 2 Ῥεῖ. 1. 29. 
(δεε ἴδιο».)Ἐ 

ἐπι-λύω,᾽ {ο ελβίαζη, {ηίεγβγεί, 
Ματ. Ἱν. 34: {ο ἀεοίῶς, α5 α ἀε- 
Ραΐεά αεδίῖοῃ, Αο. χἰκ. 30.Χ 

ἔπι-μαρτυρέω, ὢ, {ο {είν εῶγ- 
22ε54γ, 1 Ρεῖ. ν. 12.Χ 

ἐπι-μέλεια, ας, ἡ, 2α7ε, αἰ{ε){{ο:, 
Δο. κκν!]. 3.3 

ἔπι-μέλομαι απά έοµαι, οὔμαι, 
Εαΐ. ήσομαι, {ο {ᾳχε εαγε οὗ 
(6εη.), μα. κ. 34, 355 1 Τϊπι. 
11. 5.Χ 

ἐπι-μελῶς, αἄν., εα2εΓιεζ2γ, αεζζ- 
δεπίζγ, Τμ. κν. δ.Χ 

ἔπι-μένω, μενῶ, (1) {ο γεπιαζ, 
εοήή116, 1 0ο. χνΙ. ὃ; (α]. 
1 τὸ; (2) πηεῖ., {ο δε εο2ία/έ, 
ο ῥεγφεΌεγε (ἀαῖ.), Ἐο. ν]. 1; 
1 ΤΙΠ. 1ν. 16. 

ἐπι-νεύω, ἴο οσα {ἴο, ἴο αοφεή, 
Ας. χν]1]. 20.8 

ἐπί-νοια, ας, ἡ, {ρο]σᾖέ, ῥιύβο:ς, 
Άο. νι. 22.8 

ἔπι-ορκέω, ὢ, ἤσω, {ο «πυεαύ 
Γαπεῦγ, Μαι. ν. 33.3 

ἐπί-ορκος, ον, Λε77γεῶ, 1 Ταπη. 
1, Το. 

ἐπιούσιος, ον, ΡτοβαβΙγ ἔτοτω 
ἐπιοῦσα (ἔπειμι), Γογ {πε 107- 
70τ0, 2.έ., εεέδεαΣγ οἱ ο{ῇ- 
ο{ε24, Μαϊ. νΙ. 11; Τα. χἰ. 3. 
(Ν. Τ.Α 



επι] 

ἔπι-πίπτω, {ο Γαζ] τομ (ἐπί, 
αος.), 21454 16ο, Ματ. ΠΠ. 1ο 
(άατ.); ΒΡ., {ο εσγιε 1ῤο1 (ἀαἲ., 
ΟΥ ἐπί, αςο. ΟΥ «4αΐ.), 5 απ 
επιο!]οἩ, εἴο., 11. 1. 12; Ας, 
νι. 16. 

ἔπι-πλήσσω, {ο γεὔιιᾷε, {ο ελέαε, 
1 Γαπι. ν. 1.Χ 

ἔπι-ποθέω, ὢ, {ο ὤεσέγε εαγ2εΦί- 
Ζψ, {ο (ορ Πο οι σε (ΠΕ. 
ΟΙ αοο.), 45 2 Οοτ ν. 2; {0 
154, α55., ]α. Τν. 5. - 

ἐπι-πόθησις, εως, ἡ, ζοηρήπρ, 2 
Οοτ, να. 7, 11. (Ν. Τ.)Χ 

ἐπι-πόθητος, ον, ᾖομσεώ ο, 
ΡΜ. Ίν. 1. (Ν. Τ.) 

ἐπι-ποθία, ας, ἡ, Ί]]κε ἐπιπόθησις, 
ζοπρήηρ, Κο. χν. 23. (Ν. Τ.)Χ 

ἔπι-πορεύομαι, ἀερ., πι]ᾷ., {ο 
701ΠΕΥ {ο (πρό), Τα. νι. 

Ἀ 

ἔπι-ρράπτω, {ο 5έτυ ζο, ΟΙ 24ῤο7:, 
Ματ. Ἡ. 21 (ἐπί, ἀαι.). (3. 
Τ.Χ 

ἐπι-ρρίπτω, {ο επί, οι {γοτυ 
Ίέβο”, Τα. κὶκ. 35; Οξ οαἵ6 
εαδέ 14ῤ0” (οἆ, 1 Ῥεῖ. ν. 7 
(ἐπί, αςο.) 

ἐπί-σημος, ον, επ ᾷαὀζε, αν- 
ζὔηιήοῤσα, ἵπ εἰίπετ α Ῥαὰά 
οἵ ροοᾷ 85εΠ5ε, Μαϊ. καν]. 
16: Ῥο. χγνΙ. 7.Χ 

ἐπι-σιτισμός, οὔ, ὁ, Γοοῦ, ῥ2σ- 
σῇδήοπς, Τα. ΙΧ. 12.8 

ἔπι-σκέπτομαι, σκέψοµαι, ἄερ., 
7ο ἴσοβ 1407, ἴο υζφήί, 35 Αοὶ. 
ναι. 23; Μαϊ. καν. 36, 43; οἱ 
(ο, Αο. χν. 14; {ο ζοοῷ ο1ὔ, 
ζ0 φεζεοί, Αο. νΙ. 3: 

ἐπι-σκευάζομαι, 5εε ἀποσκ-. 
ἐπι-σκηνόω, ὢ, {ο απ α {εί 

Ί467:, {ο ατυε[ζ, Οἵ εΩζ22 013 
(ἐπί, αοο.), 2 6ο. χ1]. 9. 

ἔπι-σκιάζω, άσω, Το ουεγςααοτο 
(86ο. οἵ ἆαῖ.), Μαι. χν. 5; 
Ματ. Ἱχ. 7; Ἱω. Ἱ. 35, Ἱχ. 34 
Άο. ν. Τ5.Χ 

ἔπι-σκοπέω, ὢ, ἴο αοἲ αξ ἐπί- 
σκοπος, {0 σύεΖ56Ε, ἴο εαγε Γο2, 

1 Ρεί.ν.2(Ν. Η. οπα1{); μή, 
εοΐ, Πε. κ. 15.ᾶ 

ἐπι-σκοπή, ἢς, ἡ, (1) ο{ς2ήσ{έο7ο 
Το Ἰϊπὰ απᾶ ρτασῖοας ΡΙ- 
Ῥο5ες, Ἱ μα. κἰχ. 44: 1 Ρεῖ. 1]. 
121 (2) ο[ᾷεξ, εΖαγσε, Λο. 1.29 
(τοπη 9.) (3) {ε ο(ῇεε οὗ α 
ὀή9ῤοβ, 1 Τιπι. ΠΠ. 1. (9.9) 

ἐπί-σκοπος, ου, ὁ, (1) οπε τυζο 
279ῤεεί5, ΟΙ ο1)εγΖήεπαάς, οἳ 
Οπε]δί, 1 Ρεϊ. Ἡ. 25/1 (2) απ 
ουεγτεεί οὗ α ειἰγεἠ, Ώί5ΠοΡ, 
ο. κχ. 28: ΕΠΙ. 1.1) 1 Τ1Πῃ. 
ΠΠ, 25 ΤΠ, 1, 78 

ολΕΣΑΕΝσΙ15Η ΝΕ ΤΕς74ΛΕΛΣ 2ΕΧ/ΙςΟΝ. ὁ 

ἔπι-σπάω, ὢ, {0 ὀεζοιε 14ιζΙ7- 
οπηοίσεο, 1 091. νἹι. 1δ.Χ 

ἔπι-σπείρω, {ο 6οτυ {η σααᾖήίσ, 
Μαι. κιΠ. 25 (Ν. Η.).Χ 

ἔπ-ίσταμαι, ἀερ., {ο ὥποτυ τυεζῖ, 
7ο 1εῶεγρίαμά (8ο9,), {ο ποτυ, 
ψϊ(Ἡ ὅτι, ὡς, εἴο. 

ἐπί-στασις, εως, ἡ (ΥΝ. Ἡ.), αβ- 
Άγοαεή, οἨδεί, Αο, κχὶν. 127 
2 Οο{. χῖ. 28.Χ 

ἔπι-στάτης, ου, ὁ, ο1έβεγ{η{ε2ζ- 
«ή, ΄2α5{ΕΥ; ΟΠΙΥ ἵη Τ., 1π 
νοο., ἐπιστάτα, αἀάτεδδεᾶ ἴο 
Ίεδις, Ζακεγ, ν. 5, νΏΠ. 24, 

45, ΙΧ. 33, 49, κνΠ. 19.3 
ἔπι-στέλλω, {ο σεμᾶ ὄγ {είίεγ Το, 

{0 τυγ{ΐε, Αο. Χν. 20, χχ]. 25 
(Ν. Ἡ. ἀποστ-);, ἨΠεΡρ. κΙΠ. 
22.Χ 

ἐπι-στήμων, ον, οζε[ῤειῦ, εκ- 
2εγέεπεεα, ]α. ΠΠ. 13.3 

ἐπι-στηρίζω, {ο εσίαὀᾖέκᾳ δεσίῶες, 
0/1/4273, Αο. κὶν. 22, χν. 32, 
41, κν]. 23 (ποί Ν. Η.). 

ἐπι-στολή, ἢς, ἡ, σα εβέφε, α 
εί, Δοι αΧν. 39; 2 0ο. κ. 
το. 

ἐπι-στομίζω, {ο οίοῦ {δε 1010 
οὗ, ΕΙ. . τ1.Ἡ 

ἐπι-στρέφω, ψω, (1) ἴχαπς., {ο 
σατέσε {ο Π1411 (αοο. απ ἐπί), 
85 {ο (οἆ, οἵ ἴο ἴπε ποτδΠΙρ 
οἱ (4ο, Αο. κ. 45; (2) Ἱῃ- 
Ίχαης., ἴο Ε{1471, {ο {1 ὄσελ, 
εΙίΠετ {ο ροοά οἵ εν1], Αο. 
χχν]Ι. 18: 2 Ρεῖ. 11. 21: {ο 7ε- 
71212 124671, α5 α τεβιδεᾶ 5ο] ι- 
ἴαΐϊοη, Μαΐ. κ. 13 (ἐπί, εἰς, 
πρός). 

ἐπι-στροφή, ῆς, ἡ, α ζ441ᾳ, 
εὔ/2ύΕ2 510, Αο. χν. 3.Χ 

ἐπι-συν-άγω, άξω, ἴο ραέᾗεγ ᾖο- 
Φείβε}, Ιπίο οπθ ῥΡἰαοε, α5 
Μαϊ. κκ]. 37. 

ἐπι-συν-αγωγή, ἢς, ἡ, α ραίλεί- 
1716 {ορείβε, 1 9π8 Ῥίαοε, 2 
ΤΗ. Η. τ; Πες. κ. 25. (ΑΡ.)Χ 

ἐπι-συν-τρέχω, {0 21/3 {ορείβε 
Φερίάες, Ματ. Ἱκ. 25. (Ν. 
Τ.)Χ 

ἐπι-σύ-στασις, εως, ἡ (ΥΝ. Ἡ. 
ἐπίστασι»), (1) α «εαἀ{ήοιες εο/ή- 
ζο14756, Αο. κχὶν. 121 (2) α 
ἰτοιβ]εδοππε Ζ27οη5; 2 ΟΌο{. 
ΧΙ. 29. (95.)Χ 

ἔπι-σφαλής, ές, ζφεον ο Γαὐῇ, 
ααρεγοιί5, Αο. καν]. Ο.Χ 

ἐπ-ισχύω, το ὂε 7307ε τεσεή, 

Ίνα. κκ, 5. 
ἐπι-σωρεύω, εὔσω, ἴο ᾖεαβ 144, 

ἴο οὐίαί α 221ήήήιάςε οἵ, 2 
Τη. 1ν. 3.8 

ἐπι-ταγή, ἢς, ἡ, α εο/πα2ιᾷ, αὐ; 
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{ωοίίοη, 2 Όοτ. νΗ, 8, 
Τε, 1. τς, 

ἐπι-τάσσω, ἕω, {ο εοη2ηαὀ 
(α0ς.), Τα. κὶν. 22; εὐο 
Ίβο” (ἀαῖ. οἳ Ρεῖς., ἴπῖηρ Ίπ 
Άοο. οἵ 1Πᾷ.), Νίατ. 1. 25. 

ἐπι-τελέω, ὢ, έσω, {ο ὄγέρ {0 α2; 
επα, ἴο ᾷεΜΓΟΥ7Η, 45 ἃ δετνίσε, 
ἨεΡ. ΙΧ. 6: πι]ά., {ο εο/1ε {0 
αὖἨ επῶ, {ο Ἴεασε ο, σα]. ΠΠ. 
35 Ρα55., οἱ δυΠετίΠΡς, {ο ὄε 
{7ῤοσεᾶ 14ο”, 1 Εεῖ. ν. 9. 

ἐπιτήδειος, α, ον, ᾖΐ, πεεαζ, 
Ία. Π. τ6.Χ 

ἐπι-τίθημι, θήσω, {ο ῥΐ, ῥζασε, 
Οἵ αγ 140 (ΙΙ αςο. απά 
ἀαῖ., οι ἐπί, αςο. Οἵ βΡεπ.) 
α5 {πε Ἱαπάς (ἴο Ἰεα]), α5 
5ίΠ1ρε5, εἰο.; οἱ 61Ηἱ5, {ο ἴοαᾶ 
συ/{Ά, Αο. κχν]Ι]. 1Ο πι]ά., {ο 
77494 το {η ᾖοφί1ζψγ, {ο οῇ- 
Ἅόφε, Αο. χνΗ]. ΤΟ. 

ἐπι-τιμάω, ὢ, {ο ύεύτιζε (ἀαΐ.), 
Τα. κν]. 3; {ο σαοέςή (ἴνα), 
Μαι. κἩ. 16. 

ἐπι-τιμία, ας, ἡ, ῥοφήετιή, 
2 0οτ. Π. 6.8 

ἔπι-τρέπω, {0 αὔζοτυ, ῥεγ/2{ή, Μαϊ. 
νι]. 21; Ἠεῦ. νΙ. 1. 

ἐπι-τροπή, ἢς, Ἡ, εοήη{ς{ο2:, 
17 ῥοτυε7, Λο. κχνΙ. 12.Χ 

ἐπί-τροπος, ου, ὁ, οέ τυᾖο ἐδ 
222{γ1εδίζα τοσίζ; (1) α οἰρυαγώ, 
Μαϊ. κε. ὃ; Τμ. νΗΠ. 31 (2) α 
Ζ107, (αα]. Ἱν. 2.38 

ἔπι-τυγχάνω, {ο αὐίσέη, σεφτιζγε, 
(6επ. ΟΥ αοοι), Ἐο. κα. 7; 
ἨεΡ. νἰ. 15, ΧΙ. 33; ]α. ἵν. 
ο 

ἐπι-φαίνω, 15ΐ αοτ. 1Πᾷέ. ἐπιφᾶ- 
ναι, 24 αΟτ. Ῥρα55. ἐπεφάνην, 
(1) {ο σββεαγ, 45 5ἴα15, Αο, 
κχν]ϊ]. 20: (2) {0 ο/άπε 14901 
(ἀα0.), Τωα. 1. 79; (3) πηεῖ., {0 
δε εἴεαγύγ ὥποτυμ, Τ1τ. 1. 11, 
11, 4.Χ 

ἐπιφάνεια, ας, ἡ, ἀαββεαζαπςε, 
Ἴε ασεπέ οἳ Ολτῖδί, Ρραςί 
απᾶά Εαίατε, 1 Τϊπι. νΙ. 14 
2 ΤΊπι. 1, Το, Ίν. 1, δ; Τι. Π. 
13: 1πα24εδίαάση, 2 ΤΗ. Ἡ. . 
δ. ὦγ/.: 8εε ἀποκάλυψις. 

ἐπιφανής, ές, οἰογέσε, {ῇας- 
{γέοσις, Αο. 1. 209. 

ἔπι-φαύω, οἵ -φαύσκω, Ταἳ. σω, 
ο «πε τέῥο”, ῥῖοε ἰἱρδί {ο 
(άαι.), Ἐρ. ν. 14. (5.)8 

ἐπι-φέρω (5εε «τ. 8 το3, ϐ), ἴσ 
ὀγήρ {ο (ἐπί, αεο.), Αο. ΧἰΧ. 
12 (ποῖ ΊΝ. Η.); ἴο σβεζασα, 
ΡΗΙ. 1. 16; {ο ὀγέης 119071, 12- 
«Πίο, 5. Ῥιπίδιππεηί, Ἐο. 11. 
5; ο ὐγτρ αραζηςέ, 35 8Ώ 80- 
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ουδα{1ΟἨ, Ας, καν. 16 (πο 
Ν. ΗΠ.); Τα. ο. 

ἔπι-φωνέω, ὢ, {ο 7 οι, {ο ᾖοιε{, 
Τα. κκ. 21: Αο, χι. 22, 
πχ]. 34, Χχῖι. 24 (ΥΝ. Η.).Ἁ 

ἐπι-φώσκω, {2 ῥ7συ {ἱρῇί {0 
αατυ, Μαϊ. κχνΗ. 1; Τμ. 
αχ]. σ4.Ἐ 

ἔπι-χειρέω, ὢ, ἐο έαᾖε {η αμα, 
214246, Ἱω. 1. 1; Ας. 1Χ. 
20, χἰΧ. 13.3 

ἐπι-χέω, {ο ῥοιγ 1έῤο), Τμ. Χ. 

λαο ω. 
ἔπι-χορηγέω, ὢ, ᾖἴο οῤῥύ, 2 

Ἐεϊ, 1. 5; 2 Οο{. ΙΧ. 1ο; (σα]. 
14. 6 Ρα88., {ο δε ΓεγέκἼεα 
ος ο1ῤή{εᾶ, 0οἱ. 1. 19; 2 Ῥεί. 
1. Τ1.Χ 

ἐπι-χορηγία, ας, ἡ, α΄ σέββζν, 
ῬΒΙ. 11ο; Ερ. ἵν. 16. (Ν. 
Τ.Χ 

ἔπι-χρίω, ο «Άγεααά ο7η, αἸιοζέ 
(ἐπί, αες.), ]π. Ἰκ. 6 (πο Ἠ. 
Η.), ττΧ 

ἐπ-οικοδομέω, ὢ, {ο μέ] ῤοι 
(ἐπί, αοο. οἱ ἆαῖ.), Πρ., 1 Οο{. 
ΠΠ, Το--14: Ἑρ. Π. 20; {ο δε 
2/39, εα1/γ, Αο. κκ. 32 (ποί Ν. 
Ἠ.); 0ο]. Π. 7; Τα. 29.Ἡ 

ἐπ-οκέλλω, ἔσ Γογεε Γογτυαγς, {ο 
214 (α 5Ώ1Ρ) ασγοιιμά, Αο. 
κχν]]. {1 (ἐπικέλλω, ΊΝ. Η.). 

ἐπ-ονομάζω, {ο 271ε, ο εαζ] ὄγ 
α Πα7Πέ οἵ ᾖοογ, Ρᾷ55. ΟΠΙΥ, 
Έο. Π. 17438 

ἐπ-οπτεύω, {ο ᾖοοᾷ {4βο7:, υήετυ 
αἴειζζοεζγ, 1 Εεῖ. Π. 12, ΠΠ. 
2. 

ἕπ-όπτης, ου, ὁ, αὖἨ εγέ-υέύτεςς, 
2 Ρεί. 1, 16.Χ 

ἔπος, ους, τό, ἆ τυογά; ὡς ἔπος 
εἰπεῖν, «ο {ο “θεα, ΠεΡ. νι]. 

σν 

ἔπ-ουράνιος, ον, Ζεσυεζγ, εεζες- 
ἴζαἤ, οἳ ο, Μαϊ. κνΏῖ. 45 
(). Ἡ. οὐράνιος); οἳ Ιπ{ε]]]- 
ρεηίΡείηρς, ΕΠΙ].11.το; οξ {πε 
δίατ{γ Ῥοά1ε5, 1 6ο. Χγ. 49; 
5ο ο{ ΚΙπράοπι, οουη(τγ, είο.; 
πευῖ. Ρ]ατ., τὰ ἐπουράνια, 
ᾖεασυοεζν ἐλέῃσο, οι Λίσεες, 
Ίπ. 11. 12: Ερ. Ἱ. 3, 29, Ἱ]. 6, 
11. Το; Ἠερ. 1. 5, ΙΧ. 23. 

ἑπτά, οἱ, αἱ, τά, εατᾶ. πυπη., 
φέσει, Τα. 1. 36: Ας. νΙ. 3; 
οξίεῃη 5ΥΠΙΡΟΙ. ἵπ Ἐενε]αίίοη; 
οἱ ἑπτά, ἴᾖε 5ευεη ἆΕεβοοΏς, 
Άο. κχΙ. δ. 

ἑπτάκις, πΙπη. αἆν., 5εσε {ε., 
Μαϊ. χνΙ]. 21, 22: Τι. χνΙϊ, 

4 
ἑπτακισ-χίλιοι,αι,α, οαΤά.ΠΙΙΠΙ., 

5σε; ἐβοισαῶ, Ἐο. ΧΙ. 4.Ἀ 

σκΕΕΛ- ΕΛ ΜΕΣΗ ΤΕ57Τ4ΛΤΕΝΤ ΓΕΧ/ΙςΟΝ. 

ἔπω, 5εε εἶπον. 
"Ἠραστος, ου, ὁ, Ἀγαφίις, (1) 

Άς. χὶχ. 22: (2) Ἐο. κν]. 21. 
ΠΙΟΣ 15 πιεαπί η 2 Τϊπῃ. 
Ίν. 29 15 αποετία]η.Χ 

ἐργάζομαι, σοµαι, ἀερ., ΡεΓΕ. ἵη 
Ρᾳ55. 5εη5Ε, εἴργασμαι; (1) 
80ς., {οτυογΆᾷ, {ο {γασο, Τα. ΙΙ]. 
14: Μαϊ. καν. 16: (2) {ο ῥεζ- 
«Το», αο, (91. ΠΠ. 23: ]π. νΙ. 
25: (3) {ο ῥγαείίσε, α5 νΊτίιες, 
ο εο/22114, 85 8ΊΏ, Ας. Χ. 357 
]α. Ἡ. 9: (4) ο σεφέγε ὁγ 
{αδο07, Ἱπ. νΙ. 27. 

ἐργασία, ας, ἡ, (1) α τοογᾷέηρ, 
ΔεΣΓογΙΕ5, ἙΡρ. Ἱν. ο: (2) 
ε/:ογύ, αλζίσεέ {αῦογ, Ἱωα. ΧΙ. 
ϱὃ; (3) τυογᾷ, ραΐη ὄγ τυογᾷ, 
Δο. ΧνΙ. 16, 19; Αο. χὶκ. 24: 
(4) οεειεβαίέσ, ὀᾳησέπεςς, Λο. 
κὶχ. 25.Χ 

ἐργάτης, ου, ὁ, ἆ τυογ2ε7, ζαύογε7, 
Μαϊ. κ. 37; αρβρ]ιεά {ο γνοτ]- 
ες 1η 1Π9 οἩιτοῦ, 2 Τ]πι. 11. 
15; ἆ αεγ, οἳ Ιπιααϊίγ, Τα. 
κ. 27. 

ἔργον, ου, τὀ, τωοζᾷ, εἶβίογ- 
2τε2ή, Μαϊ. χΙΙ. 34; Ἱ]π. κν. 
45 1 Οοτ. κν. 5δ; αγ{ῤέηρ 
σεεοβ{19εῶ, Ας. νΙ. 41; 
ἨεΡ. 1. το; αη σοαΐ, αεεῶ, Ιπ 
νατίοµς 5εῃ5ε5, Ἰπ. Ιχ. 3; 
Ἐεν. Π. 6; Ἱα. Π. τά 1 Ρεῖ. 
απ. 

ἐρεθίζω, {ο ο{έηταιζαζε, {ο Άοσσβε, 
2 Οο{. Ικ. 2; ο]. ΠΠ. 21.Χ 

ἐρείδω, σω, {ο οὔεῷ ασ, Αο. 
ΧΧν]. 41.Χ 

ἐρεύγομαι, ἕομαι, {ο 11417, Μαϊ. 
κΙΠΙ. 35. 

ἐρευνάω, ὢὤ, ήσω (ΥΓ. Ἡ. ἐραυ- 
νάω), {ο φεαγεᾷ αἰζγσελγ, Ἱη. 
ν. 30; Ἐο. νι. 27: Ἐεν. Ἱ. 
23. 

ἐρέω, οὐβο]είε, 5εε φημί απά 
εἶπον. 

ἐρημία, ας, ἡ, α οὐδζμάε, α 
τυΣ/ζεγεέςς, Ματ. κν. 33; Ματ. 
νΙΠ. 4; ἨΗευ. χι. 3δ; 2 Οο. 
χἰ. 26.3 

ἔρημος, ον, «εοεγίσα, αεσοίαίο, 
τυαφίο, Αο. 1. 29; (αα]. 1ν. 27: 
Ίδες 1η {Πε {επῃ., 5 α 5υβ5ἲ., 
{οτ α τυ1άργπεος, Τα. 1. 89: 
ἔρημος τῆς Ιουδαίας, {2ε τυ{ζ- 
αεγπες οὗ Γμπαάσα, ἴπε ἰταοί 
ννεςδί οἳ ἴπε ὨΏεαά Φεα, Μαἲ. 
11. 1; ἡ ἔρημος, ἴπε ν]άει- 
Ώεςς 1Π πμΙοµ {πε Ι5ταε]ίες 
παηάετεᾶ, Ας, νΙ. 39, 36, 
38. 

ἐρημόω, ὢ, ᾖο 1ᾳ4ε αεσοζαίς, 
Μαι. κ. 25: Τι. χὶ. 17; {ο 
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γεαἸος {ο παρ/ύ, Ἀεν. χν]]. 
16, κν]. 17, 19.Χ 

ἐρήμωσις, εως, ἡ, αεροίαίίση, 
Μαϊ. κχῖν. 15; Τμ. ΧχΙ. 20; 
Ματ. κ. 14. (8.)Χ 

ἐρίζω, ίσω (ἔρι»), {ο εολ{εα, αᾗο- 
Λε, Μαϊ. κἲῑ. 19. 

ἐριθεέία, α», ἡ (ΝΝ. Η. ἐριθία), 
φοῤ/-οεεβζς, α Ζαγήνα αῶ 
Γασήΐοιιο οβἐγ{ή, Ίο. 1. δ; ΕΠΙΙ. 
1, 16, ἩΠ. 3; ]α. 11. 14, 16; 
Ῥ]υχ. ἵη 2 Οοτ. χα. 20; (αα]. 
Υ. 29.8 

ἔριον, ου, τό, τυοοῦ, ἨΠεΝ. 1. 19; 
Ἐεν. 1. τ4. 

ἔρις, ιδος, ἡ, εσ2{εη{{ο1ι, {γήΓε, 
Ῥο. Ἱ. 29; (α]. ν. 29. 

ἐρίφιον, ου, τό, απάᾶ ἔριφος, ου, ὁ, 
α ροαῦ, ῥζᾷ, Ναί. κκν. 32, 33; 
Τμ. κν. 29.3 

"Ἑρμᾶς, ᾶ, ὁ, Ὠοτίο ἔοτ Ἑρμῆς, 
{ήε7Ί1α5, Ἐο. χν]. 14.3 

ἑρμηνεία, ας, ἡ, {ήεβγείαίίογ, 
1 Οο{. χῇ. 1ο, χῖν. 26.8 

ἑρμηνεύω, {ο {ήεγῤγεί, ἔγαγοζαίς, 
Ίη. 1. 38 (ποί ΝΤ. Η.), 42, Ικ. 
7: Πε. νι. 2.Χ 

"Ἑρμῆς, οὗ, ὁ, (1) ἴπε ἄτεεῖς 
ἀεὶίν Εἴεγσιες (ἵπ Τα ίῑπ, 1ε7- 
ΟΥ), Αο. χῖν. 12; (2) ἔἴεγηιες, 
Ἐο. χνΙ. 14.” 

"Ἑρμογένης, ους, ὁ, Ζ7εγπορείες, 
2 Τίπι. 1. 15. 

ἑρπετόν, οῦ, τό, α εγεεβίις εγεαί- 
γε, α 7εῥΙ{16, Λο. κ. 12, ΧΙ. 
6: Ῥο. 1. 23: Ἱ]α. 11. 7. 

ἐρυθρός, ά, όν, εά; ἡ ἐρυθρὰ θά- 
λασσα, ἔδε ᾖεῶ δέεα, Αο. νΊ. 
36; ἨΗεΡ. κΙ. 20. 

ἔρχομαι, ἐλεύσομαι (5εε τ. 
6 το, 2, ἡΝΙ. δ 1ο, Ῥι. 58), 
ἔο εο71Ε, ἴο ϱο, οἳ ῬειδοΏςδ ΟΓ 
οἱ {πῖπρδ; ὁ ἐρχόμενο», {δε 
εση/{215:0716, 1.6., ἴπε ΜεδδΙαΕ, 
Ματ. χι. 3; ΗΠεὺ. κ. 37: Βεν. 
1. 4, ὃ, Ἱν. δ; {ο εο/7έ, ΑΤΕΙ, 
Ῥεέοτε, ἴο, αραϊηςί, εἴο., α5 
ἀείεγπι]πεά ΒΥ {πε Ῥτεροςί- 
Πο πΏ]οὮ Εοἱ]ουν5; {ο εοέ 
-Γο2{0, α5 Ίτοπι ἴπε ρτανε, 1 
Όοι. χν. 35: {0 εο/πε σερ, α5 
ἔπε Ρτοαῖρα!, Τα. κν. 29. 

ἐρωτάω, ὢ, ἤσω, {ο σφεφίέσε, 
Μαϊ. κχὶ. 24: {ο ασᾳ, ἴο ὅε- 
φέεεεᾷ, Ἱωα. νΠ. 36: ΕΠΙΙ. Ίν. 3. 
Ύη.: 9ε8 αἰτέω. 

ἐσθής, τος, ἡ (ἕννυμι, τδί 8ος. 
ἔσθην), εἰοίῥέτως, α12ε7αύ, Τ.α. 
πχ]. 11; Αο. χα]. 21. 

ἔσθησις, εως, ἡ, εἰοέβέηρ, Τα 
χχὶν. 4 (ἐσθής, ΝΝ. Η.) 

ἐσθίω, 24 αοτ., ἔφαγον (5εε (1. 

6 το», 3, ἡΝΙ. ὃ 15, Ῥα. 56), 



εσθ] 

70 εαῦ, {ο ῥαγίαΚεέ οὗ Γοοά, αδεὰ 
αὖς. οἵ ΙΕ] αςο. οἱ {οοᾶ, ΟΥ 
ἐκ, α Ψοτά κε «ο1πε Ῥεῖπρ 
απάειδίοοά; ψΙίΠ µετά, Ρεη., 
{ο εαί τυζίἠ ; νῖλι ἀαῖ. (α5 Ἐο. 
χὶν. ϐ), {ο εαἰέ {ο {πε ζοπογ ο; 
πηεῖ., {ο αεωοι, {ο οοΦ1471Ε, 
α5 τιςί ἆοες, Ἰα. ν. 3: οἵ Πτ6, 
Ἠεῦ. χ. 27. 

ἔσθω (ΥΨ. ἩΗ.) -- ἐσθίω, Ματ. 1. 
6: Τι. ακΙ]. 3ο. 

Ἠσλί (Ν. Η. -εί), ὁ, 3504, Τμ. 
Η1. 25.Χ 

ἔσ-οπτρον, ου, τό, α 7147707 (ος 
Ρο]]δηεά ππεία!), ]α. 1. 23; 
1 Οοτ. κΙΠ. 12. 

ἑσπέρα, ας, ἡ (Ρτορ. αά]. πει 
ὥρα), ευεπέης, Τα. κχῖν. 29; 
Αο. Ἱν. 3, κκν]]. 23.Χ 

Ἐισρώμ, ὁ, Έκγοιι, Μαϊ. Ἱ. 3 
Τα. 11. 33. 

ἔσχατος, η, ον, (1) ἔλε ασ, 7ε- 
7λοίεσέ, Ίπ βΙαα1οη, ἀἱρηΙ{Υ, 
οἵ {πιε, τὸ ἔσχατον, τὰ 
ἔσχατα, α5 θυ)ςί., δε ἐκ- 
Ζγεγα{ή, ζαφέ φίαίε; (2) αδεά 
ΡτεᾶΙοαΊνεΙγ α5δ απ αἄνετρ, 
Ματ. χι. 6, 22: αὈφο]αίε]γ, 
1 0ος. αν. δ; (3) ἐδε επᾶ ο 
πΏαίέ 15 5ΡοΚκεηῃ οἳ, 6,ρ., ἴπε 
Σεαςῖ, ]η. νΠ. 37: ἴπε ποτ], 
Ίπ. νΙ. 39, 49; (4) 5Ρεο. ο 
ἴπε ΟΠπ5δῆαη ἀἱδρεηξαίῖοη 
α5 {δε ζαςί, οτ ζαήεγ (άαΥ8), 
Ηερ. 1. 2: (5) ἴπε ζασέ (ἀαγ), 
1.ε., πε ἅἆαγ οἳ Ἰαάρπεηί; 
(6) νε ῬΏταςε ὁ πρῶτος καὶ 
ὁ ἔσχατος, Εεν. 1. 11, 17, 1. 
δ, ἔδε ᾖγδί απ Τε ᾖαοΐ, ἆε- 
δοτῖρες {595 εὔεγ2έ οἱ (οἀ. 

ἐσχάτως, αἀν., εχ{γεΙΠΕΓΥ, ἐσχά- 
τως ἔχει, ἡ αξ {πε ᾖασί εκ- 
ἔχεριζζγ, Ματ. ν. 23. 

ἔσω, αν. οἳ Ρ]αςε, τυ112471, αἩ5., 
Μαϊ. ακχνι. 5δ; πλ ρεη., 
Ματ. κν. 16; νυίὮ απ ατίῖο]ε 
Ῥτεοεά., ἔδε {ππεγ, Κο. νΙ. 
22: οἱ ἔσω, ἔᾷοσε τυ1{{ πε 
Οπτῖδῆαπ 1ο]ᾶ, οΡΡ. ἴο οἱ 
ἔξω, 1 Οοἵ. Υ. 12. 

ἔσωθεν, αάν. οἳ Ρίαςε, Γ7073 
τυζή{, τυήζη{η, Ἱωα. χὶ. 7; 
Ἐεν. ἵν. δ; τὸ ἔσωθε», {πε 
22127407, ᾖ2.6., ἴλε παπα ΟΙ 
5ομ1], Τι. χἰ. 39. 

ἐσώτερος, α, ον (οοπιρ. οἱ ἔσω), 
23137, Αο. χνΙ. 24: Ἠεὺ. νΙ. 
1ο.Χ 

ἑταῖρος, ου, ὁ, ἆ εο/2βα221071, ε073- 
2αᾶε, Μαϊ. ΧΙ. 16 (ἕτερος, Ν). 
ἩΗ.); ἑταῖρ, νοο.,  Γ2επά, 
Μαί. χχ. 13, αχῖ. 12, ΧΧνΙ. 

σοι 
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ἑτερό-γλὠσσος, ου, ὁ, 66 οἱ αι 
οίᾖεγ {σησε Οἵ ζαπριαρε, 1 
Οογ. χὶν. 21.3 

:έτερο-διδασκαλέω, ὢ, {ο ἠεαεῦ α 
αέ[[εγεταέ αοείγέε, 1 Τ]πι. 1. 3, 
ν]. 3. (Ν. Τ.)Χ 

ἕἑτερο-ζυγέω, ὢ, {ο ὅε 1/εφιια[ζν 
7οβεα, ΒΡ., 2 Οοτ. νυΙ. 14. (Ν. 
τ.)Χ 

ἕτερος, α, ον, οἱᾖεγ, αλοίλε; 
'ἀπάεβΠΙΙΕΙΥ, αγ οἵχεγ; ἆε- 
ΒΠΊΤΕΙΥ, {ε οίδεγ; αἴσνεγσε, 
α1[εγεμί χο. «δΎΜ.: 8εε 
ἄλλος. 

ἑτέρως, αἁν., οὐβερτυένε, αἁγει- 
εάζγ, ΕΠΙ]. 11. 15. 

ἔτι, αἀν., γεέ, ο), εσε, Τα. Ἱ. 
15; ανο, Ἠεῦ. χἰ. 36: Ίπι- 
ΡΙΥΊηρ αοοεδδῖοπ οι αἀά1ίοη, 
δεσίαε». 

ἑτοιμάζω, άσω, ἴο Άγεβαγε, 7 ζε 
7εαα, Τα. κ δ47; Ἐεν. χἰκ. 7. 

ἑτοιμασία, ας, ἡ, Λ7εβαγαίζο, 
Ζεααέπεςς, ἙΡ. υΙ. 15.Χ 

έτοιμος, η, ον, απά -ος, ον, Ά7ε- 
Ίαγεα, γεαῶν, οἳ μηπρς οτ 
Ῥείδοης, Μαϊ. αχ]. 4, δ; Τα. 
ΧΙ. 4Ο; ἐν ἑτοίμῳ ἔχει», {ο ὖε 
{7 εααέγεςς, 2 0ο. κ. 6. 

ἑτοίμως, αἀν., /εαῶμῇγ, {ἐπ γεσα- 
πέσο, αδια]1γ νη(Ὦ ἔχω, Αο. 
Χχἰ. 13: 2 0ο. χἩ. Ι4/ 1 Ρεῖ. 
Ίν. 5. 

ἔτος, ους, Τό, α γέαΣ, Τα. 1ν. 25: 
κάτ᾽ ἔτος, γεαΖΖγ, Τα. Ἡ. 41. 

εὖ, αν. (οἷά πειῖετ ἔτοπι ἐν), 
τυεζῖ, Ἡρ. νἰ. 3; εὖ ποιεῖν 
(8ςο.), Ματ. χἲν. 7, ἴο αο ρυοα 
Το; εὉ πράσσει», Το ζαγε τυεῦῖ, 
ἴο Ά7ο05βΕΣ, Αο. χν. 29; ιδεᾷ 
1η οοπιπιεηζα!1οη, τυεζζ/ τυεζζ 
αοπε/ Μαϊ. καν. 21, 23; Τμ. 
χ]Χ. 17.Χ 

Ένα, ας, ἡ, σε, 2 Οοτ. ΧΙ. 3; 
ι Τάπι. 1. 14. 

εὐ-αγγελίζω, σω, εὐηγγέλισα, εὖ- 
ηγγέλισµαι, (1) αοῖ., {ο ὀγέηρ 
οἶαώ {ἱαζησς {ο (αοο. ο αἲ.), 
Ἐεν. κ. 7, κὶν. 6; (2) πι]ἀ., 
{ο α201/5ε, {ο ῥ1ὐζήςή (9ο. 
οἱ πιεςδδαρε), {2 αΟΊ156 ἔλε 
ϱοςβεζ (405.), {ο Άγεαεῇῦ {ο 
επα2σεζέβε (αοο. Ρεῖς.); Ρ855., 
7ο ὄε αοιώεεαῦ, ἴο ασε οἶσα 
ζἱάή7ρς αοίεεά ο 9Π6. 
Ῥεε Μαί. ΧΙ. 5; ἨεΡ. 1ν. 2. 

εὐαγγέλιον, ου, τό, ϱοοά {ἐῶάλιρς, 
Τε ροσβεί, Ματ. Ἱ. 15; Αο. 
χν. 7; ΕΡ. Ἱ. 13. 

εὐαγγελιστής, οὔ, ὁ, α /πεςςεΊΙΡΕΥ 
οὗ 6υοσᾶ {αήλος, αἲ ευαρε[έσό, 
Άο. αχΙ. δ; Ερ. 1ν. 11; 2 Τ]πι. 
ϊν. 5. (Ν. Τ.)Ἐ 
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εὖ-αρεστέω, ὢ, {σ ὄε τυσζ/:βήεακέτηρ 
1ο (ἆαι.), Πε. χΙ. 5, 6; Ρα5»., 
{ο ὅε ῥήεατεώ τυἠῥ, ΗεΕ. κ. 
16. 

εὖ-άρεστος, ον, σεσεβίαδίε, τυεζζ- 
Λεασέηρ, Ἐο. χΙ]. 12. (ΑΡ.) 
εὐαρέστως, αάν., αεεεβίαδύγ, Ηεῦ. 

ΧΙ]. 28.Χ 
Έθβουλος, ου, ὁ, Ζ1εδτιζιες, 2Τ1πι. 

Ίν. 21. 
εὖ-γε, τυε; ἄοπεί Ἱωα. χἰΧ. 17 

(Ν. Η.) 
εὐγενής, έ5, τυε[-2ογ”, 1σόῇε, 

σδ/ε-/ήαεα, Ἱλ. κὶκ. 12 
Άο, χνΗ. 11; 1 Οο{. Ἱ. 26. 

εὐδία, ας, ἡ (ἴτοπι εὖ απά Λεύς, 
6εη. Διός), Γαέγ τυεαίλεγ, Μαϊ. 
Χαν. 2. 

εὐ-δοκέω, ὢ, ήσω, εὐδόκησα απάἁ 
ηὐδόκησα, {ο {ήᾷ {έ ροσᾷ, 
αεείαε, Ἱωα. κὶὶ. 32: 1 ΤΗ. ΠΠ. 
1: το ὄε πυεῖ ῥήεασεά τυήή, 
Μαϊ. κν. 5; 2 Ρεί. 1. 17. 

εὐδοκία, ας, ἡ, Λύεασιεε, ᾳοσα- 
τυζζῇ, ῬΗ11. Π. 13 2 ΤΗ. 1. 11; 
Μαι. χ]. 26. 

εὐεργεσία, α», ἡ, ἆ ρυοᾷ ἄεεα {ο 
(6εη.), ἆ ὀεπεβί, Αο. ἵν. 9; 
αι Τάπη, ν]. 298 

εὐεργετέω, ὢ, {ο ο ροσᾷ, {ο ὄε- 
σζοτυ δεεβές, Λο. κ. 3δ.Χ 

εὖ-εργέτης, ου, ὁ, α δεεΓαείο, 
Τα. κχΙ]. 25.Χ 

εὔ-θετος, ον, τυεζ/-β[αεσα, ή, 145ε- 
Γῦ, Ίωα. Ικ. 62, χὶν. 15; Ηεὺ. 
ν], 7.Χ 

εὐθέως, αἀν., {ηεαίαίεζγ, 50071, 
Μαι.1ν.2ο; (ᾳα].1.16; 3 ]η.14. 

εὖθυ-δρομέω, ὢ, {ο γι 4 ἆ 
οέγα{ςλ{ εσ1/79Ε, Δοι ΧνΙ. 11, 
κχ]. Ι.Χ 

εὖ-θυμέω, ὢ, {ο δε εἡεεγ/ηῇ, Αο. 
κχν]ι. 22, 25; ]α. ν. 13.Χ 

εὔ-θυμος, ον, εᾖεεζ/ιῇ, Πανέησ 
6οοα εοἸγαφε, Αοι κχὶν. 10 
(Έεο.), καν. 36.38 

εὐθύμως, εὔεεγγιῇζγ, Αο. αχὶν. 
Ιο(1Ν: Η.).Χ 

εὐθύνω, {ο ΄Ίαᾷε «{γαΐέρσλέ, Ἱτ. Ἱ. 
237 {0 ϱήάε, {ο φίεε, 45 ἃ 
5ΗΏ{ρ, ]α. ΠΠ. 4. 

εὐθύς, εἴα, ύ, «{γαίρλᾗέ; πιεῖ., 
21ρήέ, {γπε; 3ἱδο αἄν., οἳ 
πε, οἴγαίρλί, 4.6., 1711εαΙ- 
αἰεύν, Γογίῤτυήίή, α5 εὐθέως 
(ΧΝ. Ἡ. οξίεη εὐθύς ἔοτ Ἰες, 
εὐθέως). 

εὐθύτης, τητος, ἡ, 2εεζζζιζε, τέβ- 
21ρήήπεσς, Ἠεῦ. Ἱ. ὃ (ἔτοπι 
9). Χ 

εὐ-καιρέω, ὢ, {ο Ἄσνε ᾖείσιεγε ΟΙ 
οΆβογ{1114Υ, Ματ. νΙ. 31; Δο, 
Χν]]. 21: 1 Οο{. Χγ!, 12.Χ 



ευκ] 

εὐκαιρία, ας, Ἡ, 0216/1611 {121ς, 
οβῥογ{ι1ΐγ, Μαϊ. καν]. 16; 
Ίμ. κκ. 6. 

εὕ-καιρος, ο», ζυ6//-{{μσα, οββο/-- 
116, Ματ. νι. 21; Πε). 1ν. 
16 

εὐκαίρως, αάν., οββογεπεῦγ, 
Ματ. χὶν. ΤΙ; ορροδεά ἴο 
ἀκαίρως, 2 Τϊπι. 1ν. 2.8 

εὔ-κοπος, ον, έα5Υ, πει. οΟΠΙΡ. 
ΟΠΙΥ, εὐκοπώτερον, 9161, 45 
Μαι. Ἱκ. 5. (Ν. Τ.) 

εὐ-λάβεια, ας, ἡ, 2ύέύέΆεε, Γεαγ 
οὗ σσα, ῥίεύγ, Πε. ν. 7, κΙἰ. 
2δ.Χ ΦΥΛ.: 89εε δειλία. 

«εὖ-λαβέομαι, οὔμαι, ἀερ. Ρ55., 
Το 7εαγ, Λο. κκλ]. το (Ἡ. Ἡ. 
Φοβέω); Ψὶίλ μή, Το ἴᾳᾖε ῥ7ε- 
σατζζο}, Ἠεῦ. χὶ. 7. 

εὖ-λαβής, κ, σατζζοες, (σα: εαί- 
715, ε[ἐσίοιις, Τα. . 25; Αο. 
1, 5, υ1. 2, κχ]Ι. 12 (Ν. Η.). 
Υ2.: 85ε8 δεισιδαίµων. 

εὖ-λογέω, ὢ, ήσω, {ο ᾖγαΐνε, 1.ε., 
οσα, Τα. Ἱ. 64: {ο ἐποοζε 
δήεροέεσς ο7, {.6., ΊΠΕΠ, Ἐο. 
χι. 14: {ο ὄζεος ΟΥ ζο αςᾷ ὀζέες- 
2716: 071, 1.6., Εοοᾶ, Τα. ΙΧ. 16; 
5ο οἳ {πε Τιοτᾷ5 Θ1ΡΡε, 
Μαι. χχνΙ. 26: 1 Οογ. χ. 16: 
δεά οἳ γΏαί (οἀ ἆοες, {ο 
ὄδερο, {ο εζτισε {ο Α7Ο5ΦΕΖ, Αο. 
11. 26: ΊἨεποε, Ρετξ. ῥρᾳ5ς. 
Ρατί, εὐλογημένος, ὀζεοσεα, Γα- 
σογεά οὗ σοα, Μαϊ. κχν. 34. 

εὐλογητός, όν (νετρα] αά]. ἔτοπι 
Ρτεοες.), τυο2{ήγ οὗ ῥαέ9ε, ο 
ὀζεοφίασ, αδεᾶᾷ οηΙΥ οἱ «οά, 
Ματ. χῖν. 6τ; Τι. 1. 68: Ἐο. 
Ἡ οἳ, κιν» ο ος Ἱ. 5 πι. 
31: ΒΡ. 1.3: 1 Ρεῖ. 1. 4. (5.) 

εὖὐ-λογία, ας, ἡ, σαώτιζαίοτ, [Ιαζ- 
72ΎΥ, Ἐο. ανι. 18: ὀήεοίς, 
22αΐ9ε, ἰο ἀοά, εν. νΗ. 12/ 
αὖ {ωοεαίζο οὗ ὀδεσοίηρς, 
δεπεαἸοίίο”, Ἠεῦ. κα. 
ὀήερφέτς, δειτεῇζή, 2 Οοἵ. ΙΧ. 5; 
1 Ρεῖ. ΠΠ. 9. 

εὖ-μετά-δοτος, ο», 7εζῶγ {ο ρἴοε, 
72ύεγαῦ, 1 Τϊπη. νΙ. 18. (Ν.Τ.)Χ 

Ἑνύνίκη, ης, ἡ, Στέζο, 2 Τιπι. 
1. 5, 

εὐ-νοέω, ὢ, {ο δε τυεζζ αζεβοσεα 
7ο, Μαϊ. ν. 25.Χ 

εὔ-νοια, α», ἡ, οσα τυζᾷῇ, 1 0ο. 
να, 3 (ποί Ν. Η.); ΕΡ. νι. 7.Χ 

εὐνουχίζω, σω, εὐνουχίσθη», 
ε7ΙαΦεεζαίε, ΄1ῤε α εἰεή, 
ρᾳ55., Μαϊ. χἰχ. 12.3 

εὐνοῦχος, ου, ὁ, α ειεᾷ, Μαϊ. 
ΧΙΧ. 12; Αο. νυν]. 27--30.Χ 

Ἐϊνοδία, ας, ἡ, Ειιοζία, ΡΠΙΙ. Τν. 
2, 

ας - 

σλΕΣΡΑ-ΕΝΟΙΙΣ ΝΕ ΤΕςΤΙΛΙΕΑΤ' ΓΕΧ/ΟΟΔ. 

εὖ-οδόω, ὢ, ἵπ Ν. Τ. Ρα». οη]γ, 
ο ὂε ᾖεα ἐπ α φοοά τυαχ, {ο 
2705βε7, Ῥο. 1. ΤΟ; 1 Οοἵ. χνΙ. 
2. 3 Ἱπ. 2.Χ 

εὖ-πάρεδρος, ον, 5ε8 εὐπρόσεδρος. 
(. Τ.) 

εὐ-πειθής, έ5, εας1ζγ οὐσγέερ, εο1- 
Λὐήαλή, ]α. ΠΠ. τ7.Χ 

εὖ-περί-στατος, ον, οζ1[γιζν 
φ2έ2ΟΙ1άέ7ρ, 4.6., δεσείζήης, 
ἨεΡ. κ. 1.Χ 

εὐ-ποιία, ας, ἡ, τυεζζ-α σέ, δε- 
36 εεπεε, ἨἩεῦ. κΙΙ. τ16.Χ 

εὐ-πορέω, ὢ, Πιῖά., {ο ᾖασε 
Ίπεἄλ5, {ο δε βκοεῤρλοιο, Αο. 
ΧΙ. 20.Χ 

εὐ-πορία, ας, ἡ, τυεαζ{ή, Δο. κκ. 
25.Χ 

εὖ-πρέπεια, ας, ἡ, δεαι{γ, ϱΎαεέ- 
Γπύπεςς, ]α. 1. 11.Χ 

εὐ-πρόσ-δεκτος, ον, αεεεβίέαδίε, 
Ῥο. κν. 16, 41; 2 Οοἵ. νΙ. 2 
να. 12: 1 Ρεῖ. 1. 5.Χ 

εὐ-πρόσ-εδρος, ον, «οθοίαοι, 
εο2αφία2211γ αΠεμά{ς ο”, 1ο. 
νἩ. 35 (εὐπάρεδρος, ἨΝ. Η.). 

(Ν. Έλα 
εὖ-προσωπέω, ὢ, {ο 11446 α Γαΐἰγ 

αββεαγαπεε, 6ᾳ1. νι. 12. (Ν. 
Τ.)Χ 

εὐρ-ακύλων, ωνος, ὁ, {ᾖε Ε17α- 
φ11ο, α-. Ν.Ε. τυὐμά, Ἀοι 
πχν. 14 Ον. Η;). (Ν. τος 

εὑρίσκω, εὑρήσω, εὕρηκα, εὗρον, 
εὑρέθην, (1) {ο ᾖπα, {ο ατς- 
εοσε, Ἰμα. Ἡ. 45; (2) {ο αἲ- 
εεγἑαὀ, {ο μα ὁγ εοεβιία- 
10, οἵ ὮΥ εχαγαήα{ίο, α5 
α Ἰαάρε, Ας. χι. 28: (3) {0 
οδίαίπ, ἨΗεῦ. Ικ. 12: (4) {ο 
εογζ2ζωε, Ἰια οί ᾖοτυ, Τα. 
ΧΙΧ. 48. 

εὖρο-κλύδων, ὧγος, ὁ {Τοπ εὗρος, 
Τε ὁ.ὔ. τυζἼα, απᾶ κλύδων, 
τυσσϱ), Ἐ1ιγοεύγαο7ε, α ο{0771Υ 
συζ, α ᾖ11777501έ, Αο. χκχν]]. 
14. (Ν. Τ.Σ 

εὐρύ-χωρος, ον, ὀχοαᾶῶ, αβασίοτες, 
Μαϊ. νι]. τ.Χ 

εὐσέβεια, ας, ἡ, ῥίείγ, ροάζέπεος, 
Ας. ΠΠ. 12: 2 Τϊπι. ΠΠ. 5. 

εὐσεβέω, ὢ, {ο «ᾖοτυ {Λίείγ, {ο 
τυογς/{ῥ, Αο. χνπ. 231 1 Τ1πι. 
γ. 4.3 

εὐ-σεβής, ές, /εἰξρίοιι, βέσις, 
Άο. χ. 2, 7, κχῖ. 12 (ΥΝ. Ἡ. 
εὐλαβής); 2 Ρεϊ. Π. ο. ὁγ.: 
8εε δεισιδαίµων. 

εὐσεβῶς, αἄν., ῥή01/50, /εὔζρέσιις- 
ὄ, 2 Τϊπι. 1. 12; ΤΗ. Π. 12. 

εὔ-σημος, ον, ὤλοέζεοί, {{εζζήριδᾖο, 
1 6ο. χὶν. ο.ᾶ 

εὕ-σπλαγχνος, ον, Γη ο 2141, 
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Γευω 

Τεπαε}-Πέαλίεῶ, Ἑρ. 
1 Ῥεϊ, ΠΠ. 8.3 

εὖ-σχημόνως, αἀν., {ε α «ἔΕζΥ 
21421167, αεεζίζγ, Ἐο. χιπ], 
13; 1 Οοἵ. χῖν. 4ο: 1 ΤΗ. ἵν. 
τον 

εὖ-σχημοσύνη, ης, ἡ, ἀεζογΊέή1, 
δεεοαήρ]αέσς, 1 Οοτ. Π. 23. 

εὖ-σχήμων, ον, /εβ1/ήαῦῇε, αεεοί- 
οι, Ματ. Χν. 43; Δο. κ]. 5ο, 
Χν]]. 12; τὸ εὐσχήμον, 5έ671- 
ζπεδο, 1 ΌὉοτ. νἩ, 35, κ. 
24.Χ 

εὖ-τόνως, αν., σε/εηιε{ζγ, Γογ- 
ο{δύγ, Τα. κκ]. ΤΟ; Ας. κν]. 
28.Χ 

εὖὐ-τραπελία, ας, ἡ, ζοτυ /εφήζηρ, 
21δαζαγ, Ἡρ. ν. 4.Χ 

Ῥὔτυχος, ου, ὁ, Αΐγεζις, Αο. 
ΧΧ. Ο.Χ 

εὖὐ-φημία, ας, ἡ, εο7271 6220441011, 
δοσᾶ γεβογύ, 2 Οοτ. νΙ. δ.Χ 

εὔ-φημος, ον, οοἼιάζ τυεῦῇ, 
φβόβει Ὁς α Αἰπαίν οβήγέή, 
ΡΠΙΙ. Ίν. δ.Χ 

εὖ-φορέω, ὢ, {ο ὄεαγ ῥ/είή/0ῇν, 
Τα. κ. 16. 

εὐ-φραίνω, νῶ, εὐφράνθην απᾶ 
πὐφράνθην, αοἲ., {ο 11αῤε οἴαα, 
2 0ο{. Ἡ. 2; Ρα5ς., {ο ὄὲ οίσᾶ, 
7ο γεΤοίζε, Τα. κ. 19; Ας. ΠΠ. 
26: Ἐεν. χν]]]. 2ο. 

Ῥὐφράτης, ου, ὁ, {2ε Ειῤηγαίσς, 
Ἐεν. Ικ. τ4, αν. 12.Χ 

εὐφροσύνη, η», ἡ, ζοΥ, ϱἶαώχεσε, 
Αο. Π. 28, χῖν. 17.Χ 

εὖ-χαριστέω, ὢ, {ο {ᾖαᾷ, οἶσέ 
Ζβαῤ5, Αοὶ κχνΙ. 35; Ἐο. 
1. δ. 

εὐχαριστία, α»-, ἡ, ϱγαώιζς, 
Ζραῤηρίοίης, α5 2 Όοτ. ΙΧ. 
11, 12. Υή.. 89 αἴτημα. 

εὖ-χάριστος, ον, {ζα14/110, ϱγαίς- 
Γπζ, (οἱ. 11. 15.Χ 

εὐχή, ἢς, ἡ, (1) ῥ7αγεΣ, ]α. ν. 
15; (2) α νοτυ, Αο. κν]Π. 18, 
κχΙ. 23. ΦΥ/..: 5εε αἴτημα. 

εὔχομαι, {0 ῥ7α1, Λο, κανΙ. 29; 
2 0οτ. κΙΠ. 7; ]α. ν. 16 (707 
πητΏ ὑπέρ οἵ περί, σεη.); {ο 
τυζοᾖ, Αο. κχν]Ι]. 29; ἘῬο. Ιχ. 
3: 2 0οτ. κ, 9: 3 ]π. 2. 

εὔ-χρηστος, ον, 1696/10, 2 Τπι. 
1. 21, Ἱν. 11; ΡΕ]επι. ττ.Ἐ 

εὖὐ-ψυχέω, ὤ, {ο δε {η ρου «βέγ1ή5, 
το ὁε ε/εεΖ/ε{, Ε Π1]. 1. το.ἲ 

εὖὐ-ωδία, α», ἡ, Γ7αβ7ΩΛΕΕ, φοσά 
οα097, 2 0ο. Π. 15; Βρ.ν. 2; 
ῬΠΙ]. 1ν. τδ.ᾶ 

εὐώνυμος, ον, ζεί, Παπά, Αο. 
πχ]. 3: {οοΐ, Ῥεν. χα. 2; ἐξ 
εὐωνύμων (πεί, ΡΙ1Υ;), 0: ἔλέ 
76ΐἱ, Μαϊ. κΧκ. 21, 23. 

1ν. αᾱ. 



εφα] 

ἐφ-άλλομαι, {ο ᾖεαῤ 1έῤο1:, ἐπί, 
Άοο., Αο. ΧΙΧ. 16. 

ἐφ-άπαξ, αἲν., οηεε Γογ αὖζ, Ἰο. 
νι. 1ο; Ἠεῦρ. να. 27, Ιχ. 12, 
Χ. 1Ο; αξ οΊ6ε, 1 Οοἵ. Χν. 
6 

Ἐφεσῖνος, η, ον, Ξβ/εσία:, {.ε., 
οπιχςΒ, Ἐεν. Ἡ. 1 (πο ΊΝ. 
Η.) 

"Ἠφέσιος, -α, ον, βήεσία, δε- 
Ἰογρέηρ {ο Ἐλήεσιης, Αοι χὶχ. 

25, 34» 35, Χχ]. 29.Χ 
Ἔϊφεσος, ου, ἡ, Ἐβήεσις, Αοι 

χν]]. 1Ο, 21, 24. 
ἐφ-ευρετής, οῦ, ὁ, ο ὠευείο», 

εο/ζγ1σε7, Ἐο. 1. 39.8 
ἐφ-ημερία, ας, ἡ, α εονε, α 

ἀϊνίδίοη οἱ Ῥτίεςδίς {οι Ιπίε- 
εΠαηΏρε οἳξ δετνῖσε, Τ1. 1, 3, 
δ. (5.)3 

ἐφ-ήμερος, ο», ασέζγ, Ἱα. Ἱ. 1 5.Χ 
ἐφ-ικνέοµαι, ἄερ., 24 αοτ. 1Πξ. 

ἐφικέσθαι, {ο εσ/Ίπε {ο, γεαεῦ, 
ἄχρι ΟΥ εἶς, 2 Οοἵ. χ. 13, 14.Χ 

ἐφ-ίστημι, 24 αοτ. ἐπέστην; 
Ρε. Ρατί, ἐφεστώς; ανίαγ5 
ΙΠίΥΑἨΏ5. ΟΥ πι]ά. ἵη Ν. Τ., 
(1) {ο φίαπα ὄγ, Ἱωα. Ἡ. 38; 
Άο. κ. 7; (2) {ο δε αηρεή, 
2 Τϊπι. Ἱν. 2; (3) {ο δε[αζ; 
ούέ, α5 ενΙ, Τι. κκ. 345 
(4) {ο δε α Λαλα, {ο 11ε6, 
2 ΤΊπι. Ἱν. 6. 

ἐφνίδιος, 5εε αἰφγίδιος. 
ἔφ-οράω, ὤ, 24 αοτ. ἐπεῖδον, {ο 

ζοοᾷ 19ο, Τμ. 1. 25: Λο. Ἱν. 
20.Χ 

Ἐφραίμ, ὁ, Ἀῤήγαὔη, α οἵτγ, 
Ἱπ. κ. σ4.Χ 

ἐφφαθά, αη Αταπια]ο νετΏ, Ἱπῃ- 
Ῥεταῖϊνε, δε {ᾷσιεοβεπεα, Ματ. 
ναι. 34. (Ν. Τ.)Χ 

ἐχθές, 5εε χθές. 
ἔχθρα, ας, ἡ, εὐ2έ4γ, (.]. ν. 2ο; 

Ερ. Π. 15, 16. 
ἐχθρός, ά, όν, ᾖαίεῶ, Ἐο. κΙ. 25; 

ᾖοφήΐΐε, 1 Οοτ. χν. 25; α5δεᾶ 
α5 δυῇςί., ο; εΊε΄ΣΥ, Μαϊ. κ. 
36; ὁ ἐχθρός, Ἱμα. κ. 19, ἔδε 
ε72Ε72Υ, 1.6., 98ἴαἩΠ. 

ἔχιδνα, ης, ἡ, α σέβε7, 1., Δο. 
κχνΙΠ. 4; Ἡρ., α5 Μαϊ. ΠΠ]. 7. 

ἔχω, ἔξω, ΙΠΙΡΕ. εἶχον, 24 αοτ. 
ἔσχον, ῬετΕ. ἔσχηκα; (1) {ο 
ασε ΟΙ Άοσδέρς, η 6επετα], 
ΡΗγΦίσαΙ1γ οι πιεπία]!1γ, ἔεπι- 
Ροτατ]γ οἵ Ρετπιαπεπ/{]γ; μὴ 
ἔχειν, {ο ᾖσπεβ, {ο ὄε ᾖου7, 
Τα. νι. 6; 1 Οοτ. χι. 22; 
(2) ἐο ὂε αὐζε, Ματ. χὶν. ὃ; 
Ἠεῦ. νΙ. 13: 2 Εεί. ]. 15; (3) 
γη αἀάνετος, οἵ αἀνετρια] 
Ρηταςες, ε]Πρίίσα11γ, “ἴομανε 

σβΣ ΣΑ ΕΛΟΖΣ ΛΕΙΙ ΤΕΤ4ΙΛΙΕΝΥΤ 22ΧΙσοΟΝ. ς 

(οπε’ς 5ε1β) ἵπ ΑΠΥ ΠΙΠΠΟΣ,” 
{0 ὔε, 45 κακῶς ἔχειν, {ο ὂε 111; 
ἐσχάτως ἔχειν, ἴο ὖε αξ {ᾗε 
ζαδέ ελίγεγιέόν; (4) {ο Λο, 
α Ταπ. 11. 9: 2 Τ1πη. Ἱ. 147 
το εδίεε΄Σ, Μαί. χὶν. 5; ΡΠΙΙ. 
ἩΠ. 29: (5) πι]ά., ἔχομαι, {ο δε 
εαγ ΟΙ /εΧέ {ο, Ματ. Ἱ. 38; 
δεά οἱ «πε, Ας. κχῖ. 26, 
ἴᾗε ἄαγ εογσή21Ρ, {δε εί ααγ 
τὰ ἐχόμενα σωτηρίας, {ρήηρς 
7σέπεᾶ {ο οἱ ῥεγ{σ{ής {ο δαζ- 
σαΐ{ση, ΗεΝῦ. νΙ. 9. 

ἕως, οοπ]. απά αςν., (1) οἱ ἴἶππε, 
Τ2ῇῇ, 121117, ἀδεὰ αἱδο α5 Ρτερ. 
ΝΗ{Ώ Ρεπ. ἕως οὗ, οἵ ἕως ὅτου, 
21117 τυ/ε, Ἱωμα. κΙΙ. δ; (2) 
οἱ Ῥ]αοε, 2ᾷ (ο, οἵ ας Γα7α5, 
85ο νὮ Ρεη., 5δοπιεῖπιες 
νΏ εἷς οἵ πρός (α56ο.), Μαϊ. 
κχν]. ουδ; Τμ. Χχῖν. 5ο; ο, 
κΧνΙ. 11; (3) 5Ρροκεη οἱ α 
Ἡπαϊς οἱ Τετ {ο αηγίΠΊηᾳ, 
Ζεῤ {ο {λε ῥούέ οἵ, Μαϊ. κκν]. 
3δ: Τμ. κκ. 51; Ἐο. 1. 121 
(4) ψΙίἩ Ρρατίῖο]ες, ἕως ἄρτι, 
ἕως τοῦ νῦν, 22117 οτυ; ἕως 
ὧδε, {ο {ές ῥίαεε; ἕως πότε; 
Άστυ ᾖο752; ἕως ἑπτάκις, τε{17 
φέσε {ες; ἕως ἄνω, σέ ἴο 
{2ε ὀγή, εἴο. 

Ζ 

Ζ, ἵ, ἵῆτα, σεία, 5, ἴἶλε οἰκί] 
Ἱεέτετ, οτῖρ. οἳ α πιῖχεᾶα οτ 
οοπιρουηά 5οµπᾶ, 5 1 ὃς, 
ΏΟΊΥ Ρεηετα]1γ Ρτοπουπεεά Ζ 
ΟΙ δ. Α5άα πΙπετο], ἕ--τ; 
ζΞξΞ7οοο. 

Ἰζαβουλών, ὁ (ΠεΡ.), Ζεὔτῇο;ι, - 
Μαϊ. ἵν. 13,15; Ἐεν. γ. δ.Χ 

Ζακχαῖος, ου, ὁ, Ζαεεήώιις, Τ.α. 
ΧΙΧ. 2, 5, δ.Χ 

Ζαρά, ὁ (ΠεΡ.), Ζαζα οτ Ζεγαή, 
Μαι. 1. 3.3 

Ζαχαρίας, ου, ὁ, Ζαεῥαγίας οἵ 
Ζαεᾖαγέαή, (1) ἴλε Γζαΐπετ ο 
]ομπ {πε Βαρεῖσί, Τα. 1. (2) 
ΤΏε 5οη οξ ῬατασβμίαῇὮ, 5ἱαῖη 
ἵη {πε {επρ]ε, Μαϊ. κκ]. 45; 
Τα. χὶ. 51 (η 2 0Ἠτοπ. κχῖν. 
20 ἴπε 5οη οἱ ]εποιαάα) .Χ 

{άω, ὢ, ἕπς, ἕῃ, 1πᾷ. ἕῆν (1Ν. Ἡ. 
ζ;ν), Εαῑ. ζήσω οἵ -ομαι, 15ἱ 
8ΟΓ. ἔζησα, {ο ζοε, α5 (1) {ο 
δε αἶξοε; Ρατί. ὁ ζῶν, λε 120- 
1 ΟΕ, α ἀεδεπρίίοη οἳ 
(οά, α5 Μαι. χνΙ. 16; (2) {ο 
Ζεεεζυε οἵ 7εραέπ ᾖογε, ]π. Ἱν. 
5ο; Ματ. κν]. 11; (3) {0 οβεα 
{γε ἵη ΑΠΥ ΊναΥ, (ᾳα]. Π. 14 
2 Τάπι. 11. 12: (4) {ο ᾖσε, ἴπ 
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[α - 

{πε Ηαρ]ιεδί 5εΠ58, {ο Ῥοβδες5 
ςρ]τι(υα] απἀ εἴετπα] 14ε, Τι. 
κ. 25: ἩἨεῬρ. κ. 3δ; (5) πιεῖ., 
α5 οἳ νναΐετ, {ού οτ Γγεσή 
οΡρροςεά {ο 5ίαρπαΠῖ, α5 η. 
Ίν. 1ο. 

Ζεβεδαῖος, ου, ὁ, Ζεὔεαεε, Μαϊ. 
νι κο. 

ζεστός, ή, ὁν (ζέω), δορέπρ, ᾖοῦ 
βρ., Εεν. 11. 15, 16.Χ ν 

[εΌγος, ους, τό, (1) α Ίγοξε 
(ζεύγνυμι, {ο 1ο4), Ἱμ. κὶν. 
19; (2) α βα:γ, Ἱα. Π. 243 

Ἱευκτηρία, ας, ἥ, α δαμα, α Γα5ύ- 
ε435, Δο, χκνΙ. 4ο. (Ν.Τ.)Σ - 

Ζεύς, Διός, αοο. Δία, Ζει (Τ:αἳ. 
/Γῤή422), νε οπΊεῖξ οἱ ἴπε 
Πεαίπεη ἀεῖέ]ες, Αο. χὶν. 12, 
τ3:Χ 1 

ζέω, Ῥατί. ζέων, {ο δοί; Βρ., 1 - 
δε Γεγυεμή, Αο. χν]. 25/ Ἐο. 
ΧΙ]. Τ1.Χ 

ζηλεύω, {ο ὅε σεαίστ», Ἐεν. ΠΠ. 

το (1. Η.).κ | 
ἵῆλος, ου, ὁ, (1) Γεγσο7, σεαζ, Ἱπ. 

1. 17 (2) /έσαζγγ, εαίσοιεςγ, 
Άοι ν. 17, κ. 45 ᾖεγεεπεςς, 
ἨεΡ. κ. 27. 

ζηλόω, ὢ, ώσω, (1) ὦ ᾖσοε σεαῖ 
-Γο7, {ο ἀεείγε εαγεέ1γ {α9ο.), 
1 Οοἵ. κ. 41; 2 00. αχ. 2 
σα]. ἵν. 17; (2) {0 δε ελγοίσας 
οἱ /εαύστέ, Δοι ν. 9; 1 60ο. 
κ]. 4; ]α. 1ν. 2. 

ζηλωτής, οῦ, ὁ, (1) οε νεγγ πεαζ- 
οτε ού (6εη.), Ας κχῖ. 20; 
(2) α Ζεαζοί οηε οξ α εἶαςς 
οἱ Πενν νετγ Ζεα]οις {οτ ἔπε 
Μορα]ς 11η, οΏΙΥ Τα. νῖ. 15” 
Αο. 1. 13. εε Καναγίτης. 

ἵημία, α»-, ἡ, αα]μασε, ᾖο5, Λο. 
κχν]ι]. το, 21; ΡΗΙΙ. 11. 7, δ.Χ 

ἵημιόω, ὢ, Ρα55., (0 ὂε αα/παρεᾶ, 
{ο οέ{ε7 ἴσφο οὗ (8ο9.), Μαϊ. 
χν]. 26: ΡΗΙΙ. 1. δ. 

Ζηνᾶς, , ὁ, Ζεπας, ΤΙ, ΠΠ. 
13.Χ 

{ητέω, ὢ, ήσω, (1) {ο φεεᾷ, αἩὉ- 
φο]αί{εΙγ, α5 Μαι. νι. 7; (2) 
ἵο 5εεᾷ Γογ (αοο.), Μαϊ. νΙ. 33: 
Ἱπ. ν. 3ο; (3) ο αεσέγε, {5 
τυέςᾷ 07, Μαϊ. κΙι. 46: ϱοἱ. 
11, 15 {ο ἐστεήγε {ίο, Τα. κΙὶ, 
20: ]η. χν]. 1ο. 

ζήτημα, ατος, τό, α΄ φιεφέέσε, 
αἑεβιίε (6εη., οἵ περί, 6εη.); 
Λο. αχν. 2, Χχν]. 15, κχ]ᾖ]. 20, 
ΧΧΝ. 10, ΧΧΥΙ. 3. 

ζήτησις, εως, ἡ, φτιεσί{ο7ε, αεύαίε, 
σο2ούε7ΦΥ, ]τ. ΠΠ. 25: Αο, 
ΧΧΝ. 20. 

Πιζάνιον, ου, τό (ρετῃ. 3γτῖαο), 
σἐρα2αήη, αωγπεί, α. Κῑπὰ οἳ 



ζορ] 

Ῥαδίατα πνεαί, Μαϊ. ΧΙ. 2ς-- 
4ο. (Ν. Τ.Σ 

-Ζοροβάβελ, ὁ (Περ.) Ζεγιύ- 
δαδεῖ, Μαϊ. 1. 12, 14; Τμ. ΠΠ. 
ως 

[όφος, ου, ὁ, «αγάπες, ἐλίεᾷ 
ῴΐοογε, 2 Ῥεῖ. Ἱ. 4, 17; ]α. 6, 
13: Πεῦ. κΗ. 1δ (Υ/. Ἠ)ε 

ζυγός, οῦ, ὁ, α γοᾷε, (1) πιαῖ., 
οξ εοτν]ειάς, 1 Ταπῃ. νΙ. ας 
(2) ἄρ., οἱ αηΥ Ιπιροδ!{]οἨ 
ΒΥ ααἲΠοσ!{γ, Μαϊ. χΙ. 29, 30; 
Άο. χν. 1ο; (α|.ν.1; (3) α 
δαζαποες, βαν ος τς Ἐεν. 
να. ος 

[ύμη, η», ἡ, ζεασε, Μαϊ. χν]. 6: 
Πρ., εογ7Ίέβίπεςς, 1 Οοἵ. ν. 6, 

7, δ 
ἵυνμόω, ὢ, {ο Γε7ιεέ, {ο {εαυε-ε, 

Μαι. κ. 33: Τμ. κ. 21; 
1 Οοἵ. ν. 6; (α]. ν. ο. 

ζωγρέω, ὢ (ζωός, ἀγρέω), {ο {σε 
αὐζοε, {ο εαίεῦ, εαβίµε, Ἱω. 
ν. 1ο; 2 Τῖπι. 11. 26.3 

ζωή, ἢς, ἡ (ζάω), οε, Πτετα], 
ςρ]τ]έαα], εἴετπα]; ζωὴ αἰώ- 
γιος, εἴεγαζ ώρο, πδεά ο 
Οµήςί, α5 {ε 5ο1γεε οὗ ζήγε, 
Τη. ν. 26. 7η... 5εε βίος. 

Ἰώνη, η, ἡ, α ϱ7γάῶΐε, Αο. αχ. 
11; υ5δεά α5 α ῥίήσε, Ματ. 
νι. 8. 

ζώννυμι οἵ -ννύω, 5εε (τ. δ 114, 
Ῥα. 45, {0ο οἶγα, ]π. κχῖ. 15; 
Αοι χΙϊ, δ(Ν. Η.).Χ 

ζωο-γονέω, ὢ, ήσω, {ο ῥγέσεγυε 
αὐζωε, Τα. κν]Ι. 33; Αο. νΙ. 
109: {ο ρἶοε {γε ζο, 1 Τπη. νΙ. 
Ι3(Ν. Η.)ἅ 

ζῶον, ου, τό, α ᾖσζηρ εγεαίµγε, 
ααῦ, Ηεῦ. κ. τ1: 2 Ρεῖ. 
π. το. 

ἵωο-ποιέω, ὢ ὢ, ήσω, ἔο71αᾗε ανα, 
ἔο οἶοε {ῆε (ο, Ἱπ. ν. 21, νι. 
63: 1 Οοτ. Χν. 22, 36, 45; 
2 Οοτ. ΠΠ. 6; ααῖ: πι ρτ 
Ῥο. ἵν. 17, νι. τπτ; 1 Ρεε. 
11. 18.Χ 

Ἡ 

Ἡ, η, ἠνα, εία, 6, Ένε 5ενεπ{] 
Ιείίθτ. Α5α πΙππετα], η΄ --δ; 
΄ηΞ- δοοο. 

Π, α Ρατίϊοιε, ἀἰδ]ιποίῖνε, οἱ; 
Ιπίεττοραίϊνε, τυ/είήεγ (5εε 
Οτ. δ 495, Ἠλ1. δ 57, τό, Ῥα. 
249): οἵ οοπιρατα!Ίνε, {ζα1 
(δεε (απ. ὃ 42ο, ΝΙ. δ 35,1, 
2, Ῥα. 36ο). ΝΤ οἴπετ ρα- 
Έσ]ες, ἀλλ ἤ, ἐπεεβέ; ἢ καὶ, 
07 εἶσε; ἥπερ, ἔλαμ αἴ αὐῇ, ]π. 
ΧΙΙ. 43; ἤτοι... ἤ, τυβείβεγ 
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:ο” (εχε]αάἶπρ αΠΥ ο]ει 
αἱίοτπα νε), Ῥο. νΙ. 16. 

ἡ, αβτπια(ὶνε Ραγο]ε ην σα 
«17, Ἠεῦ. νΙ. 14 (Ν. Ἡ 
εἰ). 

Ἠγεμονεύω, {0 ὂε ϱουΕ/ΊΟΥ, 35 
Ῥτουοης], Τα. 1. 2; ΡΙΟ- 
οτα{οΥ, Τα. 1. τἘ 

Ἠγεμονία, ας, ἡ, 21.1ε, 5 οἱ 4η 
ΕΠΙΡΕΤΟΤ, Τα. 1. τ.Χ 

ἡγεμών, ὀνος, ὁ, ϱΟύΕΥΊ0Υ, 35 ἴηε 
ἨΠεαά οἱ α ἀῑδίτιοί, Μαϊ. χ. 
18; εδρεοία]]γ {Ἡε Ρτοοιταίος 
οἱ ]αάσα, α5 Ῥ]]αΐε, Εε]ιχ, 
Ἐεεδίας, Ἱωι. κκ. 20: ἆ εὐίο 
ἴοτυ, Ματ. Ἱ. 6. 

Ἠγέομαι, οὔμαι, ἀερ. πιῖά., (1) ἐρ 
δε εσάεΣ, ἵπ Ν. Τ. οπ]Υ Ρατί., 
ὁ ἡγούμενος, {πε ᾖ{εαῶε οἵ 
εὐ{εᾷ (Εεπ.), α5 Δο. χὶν. 12; 
ἨεΡρ. κ1. 7, 17, 24; (2) 0 
ζο72Φ{4Ε7, 26ΕᾷΟΙΙ, εο12ῇ, 35 
ῬΕΙ]. 11. 7, δ. 

Ἠδέως, αἀν. (ἡδύς, οτυεε, ρύσαῦγ, 
Ματ. νΙ. 20, κ. 37: 2 0ο{. 
ΧΙ. ΤΟ.Χ 

ἤδη, αν. οξ 11π]ε, ΄10τυ, αἶγεαῶγ, 
α5 Μαί. ΠΠ. το; οἳ ἴπε Ίπι- 
πηεαϊαίε {αΐίπτε, Ἐο. 1. Το. 

ἤδιστα, αάν., 105 οἰσαίγ, 2 
Οοτ. κ]. 9, 15.Χ 

ἡδονή, ἢς, ἡ, Λήεαςε, {.ε., 8εη- 
5α], εφ, {ος αἰεσέγε, Τα. 
νι. 45 Τατ. 11. 3 ]α. ἵν. 3; 
2 Ῥεί. Ἱι. 13; ζ1οή, ]α. ἵν. τ.Χ 

Ἠδύ-οσμον, ου, τό (ἡδύς, ὀσμή), 
22414, Μαϊ. ΧΙ. 23: Τα. ΧΙ. 
42. 

ἦθος, ους, τό, 85 ἔθος, 141117, 
οδό; Ῥ]ατ. ἤθη, /πογαὖ9, 
1 Οο{. χν. 33.Χ 

Ἠκω, ξω (ρετᾷ. κα, οπΙγ Ματ. 
νἹΠ. 3), {ο ασε εο/ηθ, {ο δε 
Άγερεμέ (5εε (τ. ὃ 361 ὤ, ποίε, 
ἨΜῃ. δ 49, 46, Θα. 293). 

Ἡλί, ὁ (ΠεΡ.), 272, μα. Π1. 23.3 
ἠλί (Ν. Ἡ. ἐλωί), (ἨΠερ.), 71 

σοαῶ, Μαϊ. καχν]. 46 (τοπ 
Ῥς. κκ. 2). (Ν. Τ.)Ν 

Ἠλίας, ου, ὁ, ία», {.ε., 217αᾳ, 
Ματ. χι. 14, ΧνΙ. 14. 

ἡλικία, ας, ἡ, (1) αρε, αὔπιζέαρε 
ἡλικίαν ἔχει, 6 ἐν ο αφε, ]η. 
Ικ. 21; 5ο, ΡτοΡ., Μαϊ. ν]. 27 
(8. γ. πρ.) (2) οἰσέμγε, 
σζσ6, ]ωα. χὶΧ. 3. 

Ἠλίκος, η, ον, ᾖοτυ ϱγεαύ Άστυ 
α4ῇ, 0ο]. Π. 1; . ]α. 11. 5.Ἐ 

ἥλιος, ου, ὁ, ἔε . ἔε ΩΛ{οί 
6 ο, Μαί. ν. 457 Ας 1]. 
11. 

ἦλος, ου, ὁ, α 5, Ἰ]π. κκ. 
25.8 
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ἡμεῖς, ρε. ἡμῶν, ἆαι. ἡμῖν, αςο. 
ἡμᾶς, Ρ]ιτ. οἱ ἐγώ. 

ἡμέρα, ας, ἡ, α ἆαγ, {.6., Ετοπη 
ΦιηΤῖ56 {ο 5µη5δ6ί, Τα. χν]Π]. 
7; Αο.Ικ. 24: α αγ οἳ ἵνεηῖγ- 
{ουχ Ἠοις, Μαϊ. νΙ. 34: ΒΡ. 
1Ώ νατ]ος5 86Η565, 

Ἠμέτερος, α, ο», 012, ο1 στυ, 
Άο. Π. 11, κχγ]. 5. 

ἡμιθανής, ές, ζαὐ{ ἄεασα, Ἱμ. κ. 
30.38 

ἥμισυς, εια, υ, 6εῃ., ἡμίσους, 
Λαζ; ἵπ πει. ΟΠΙΥ, Λαὐ{ οἳ, 
(6επ.) Ρ]ατ. (ἡμίση, Ν. Ἡ. 
ἡμίσια), Ἱα. κἰκ. δ; 5ἱπρ., 
Ματ. νι. 23; Ἐεν. ΧΙ. 9, 11, 
Χ1]. Τ4.Χ 

Ἠμιώριον, ου, Τό, α ᾖαὐ[-ᾖοι, 
Κεν. νι]. τΧ 

ἠνίκα, αάν., τυῇεῖ, τυ/εἸευνεγ, 
2 Οο{. 11. 15, 16.8 

Έπερ, 5εε ἤ. 
ἤπιος, α, ον, ᾖῥζασίῶ, ϱεπζ]ε, 1 

ΤΠ. Ἡ. 7 (ΊΝ. Ἡ. νήπιος); 2 
ση, Ἡ. 24.38 

"Ἠρ. ὁ («{τερ.), 27, Τα. ΠΠ. 28.8 
Πρειου, ον, φτιζαί, {γαλφτωῇ, 1 

Τ1πι. 1. 2.38 
"Ἡρώδης (ΥΝ. Ἡ. -ῴ-), ου, ὁ, 

{ἴεγοα. Έοιτ οἱ ἴπε ηπαπιε 
τε ππεπίΊοπεᾶά: (1) ᾖεγοά 
ἔε σγεαί Μαι. Π. 1; (2) 
Σἴεγοα «γίδα, οτι ἐ. με 
ζοίγαγεᾷ, Μαϊ. χὶν. 1, 3, 6; 
Τα. κκλῖ., (3) . 4ρζῤῥα, 
Αο. χἲῑ.; (4) Εἴ. 4ςγέῤῥα ἴπε 
γοἩηρετ, σα]]εᾷ οΏΙγ 4ρ71βῥα, 
Αο. χχν. 

Ἡρωδιανοί (ΊΝ. Ἡ. -ῳ-), ὤῶν, οἳ, 
Εήεγοαἴαπς, Ρατίῖδαη5 οἳ ἨΠε- 
τοᾷ Απηρα»5, Μαϊ. κχῖ. 16; 
Ματ. 11. 6, κ. τ3. 

Ἡρωδιάς (Ψ. Ἡ. -ῳ-), άδος, 
2ήεγοαίας, Μαϊ. κὶν. 3, 6. 

ἨἩρωδίων (ΥΝ. Η. -ῴ-), ὧνος, ὁ, 
/εγοαοη, Ἐο. Χν]. 11. Χ 

'Ἡσαίας, ου, ὁ, ἔυιαίας, {4.ε., 
Γναίαᾖ, Μαϊ. ΠΠ. 3, ἵν. 14. 

᾿Ἠσαῦ, ὁ, ὅταν, Ἐο. Ικ. 
ἨεΡ. κ. 29, ΧΙ]. 16.3 

ησυχάζω, σω, (1) ᾖο γεςέ Γγοη 
τυοζᾷ, Ἱα. ακΏΙ. 56; (2) {0 
εδαςε γονο αὐίεγεσζίο, {ο ὂε 
21614, Ἱμα. Χὶν. 4: Αο. χῖ. 1δ, 
αχ]. 4: (3) ἔο σε φείζ, 1 
ΤΗ. Ἱν. ττ.Ἐ 

ἠσυχία, ας, ἡ, (1) «22156, Λο. 
πα ο τ πππ η πο (ϐ) 
ἔγατφτ1ζ{1ήν, σζείπεςς, 2 ΤΗ. 

1. τ2.Χ 
ἡσύχιος, α, ον, στέζεί, ἔγαλφσι1ῇ, 

1 Τϊπι. Ἡ. 2” 1 Ρεῖ. 11. 4. 
ἤτοι, 5εε ἤ. 

οὖν 

πο 



ηττ] 

ἠττάομαι, ῥρᾳ5»., (1) {0 ὄε ΄/αᾶε 
{εγ{ο (αῦ5.), 2 Οοτ. ΧΙ. 
13: (2) ο ὂὖε οσεγεοπε ὄγ 
(ἀαί.), 2 Ῥεῖ. Π. 19, 20.8 

ἤττημα, ατος, τό, {εγίογ{ήγ, 
αεάγτεήίον, Το. ΧΙ. 12; ζοςς, 
1 Οοπ. νΙ. 7. (5.)Ν 5Ύ/.: 5ε8 
ἀγνόημα. 

ἥττων Οἵ ἥἤσσων (Ἠ. Ἠ.), ον, 
ΟΟΠΙΡΑΥ. Οἱ κακός, {1Γε2{σ7, 
πει, α5 αἄν., 2 0ο. ΧΙ. 15’ 
τὸ ἧττον, α5 δυῇ5ί., {έτυογσε, 
1 0ο. χἰ. 17. 

Ἠχέω, ὢ, {ο οσιιῶ, α5 ἴπε 8εα, 
Τα. κκ]. 25 (πο Ἠ). Η.); α5 
ῬταςῬς, 1 Οογ. ΙΙ. τ.Χ 

ἦχος, ου, ὁ, απά ους, τό, οσοτῶ, 
Ἴσήσε, Τα. χι. 25 (ΥΝ. Η.); 
ἨεΡρ. κ. 19; Αο. 1.25 713107, 
7εβο7ύ Ἱω. ἵν. 37.8 

Θ 

Θ, ϐ, θῆτα, {2εία, 12, ἴλε εἴρλί]ι 
Ιείίετ. Α5α πυπιετα],θ΄--ο; 
16 9οοο. 

Θαδδαῖος, ου, ὁ, 7ααάάσμς, α 
ΦΙΤΠάΤΠΕ οἱ {Πε αροςί]ε ]αάε 
(85ο οα]]εά Ζεὐδῶια), Μαϊ. 
κ. 3; Ματ. ΠΠ. 18.3 

θάλασσα, η», ἡ, (1) ἔλε σεα, Ἐο. 
Ικ. 27: (2) κε, 5 ἴπε Μεά]- 
ΙΕΙΓΑΠΕΑΗ, ἴπε Ἐεά Φεβ, Αο.. 
νΠ. 36, κ. 6, 32: (3) Ἠεβρτα- 
Ἰ6{Ία]1Υ, Τοτ ἴπε ἴσχε (επ- 
πεσατεί, Ματ. νΠ. 24. 

θάλπω, ἐο εἶζεγήςή, 1017157, ἘΡ. 
ν.20;1 ΤΗ. Π. 7.Χ 

Θάμαρ, ἡ, 77142, Μαἲ. Ἱ. 3. 
θαμβέω, ὤ, {ο ὂε απίοπ{σ/εῶ, 

αηπασεα, Αο. Ἱκ. 6 (ΥΝ. Ἡ. 
οπη1ϐ); 5ο Ῥᾶ55., Ματ. 1. 27, 
κ. 42; νηῖἩ ἐπί (ἀαἲ.), Μα. 
Χ. 2. 

θάµβος, ους, τό, ααρειε2σέ, 11. 
1ν. 36, ν. 9; Ας. ΠΠ]. 1ο-Χ 

θανάσιµος, ον, ἄεασαῦγ, ποίαῇ, 
Ματ. χνΙ. 18.Χ 

θανατη-φόρος, ον, ὤεαίῇ-ὄγέτις- 
7ο, ἹἸα. ΙΠ. δ.Χ 

θάνατος, ου, ὁ, οξαίζ, ΠΠ. οἵ Βρ., 
Ἱπ. χὶ. 4: 2 Οοτ. ΠΠ. 7; Ῥο. 
Ἱ, 32: ἴδε εατίσε οἵ αεαίζ, Ἐο. 
νΗ. 14. 

θανατόω, ὢ, ώσω, ἔο ῥ1ΐ {0 ἀξαίᾖ, 
Ρᾶ55., 70 δε {2 ἄα7ηςεγ οἵ αξαίᾖ, 
Ῥο. νΙ. 36; Βρ., {ο ἀεφίγογ, 
φὐαμε, 45 εν]] Ῥβ55ΙΟΠ5, Ἐο. 
νι. 13: ῥρᾳ55., ἴο ὄεεσπε αεαα 
Το (άαί.), Ἐο. νΙ]. 4. 

θάπτω, ψω, 24 αοτ. ἔταφον, 0 
ὄ12Ύ, Μαϊ. νΠ]. 21, 22. 

Θάρα, ὁ, 7εαζ, Τα. 11. 34. 

σιΕΡΑ-ΕΝΟΙΙ5Η ΝΕ ΤΕ5Τ4ΜΕΛΤ' ΓΕΧ/ΟΟΝ. 

θαρρέω, ὢ, ήσω, {ο ὃε οὗ ϱβοοι 
εογαρε, {ο ᾖαυε εολῇάεηςε, 
εἰς οἵ ἐν, 2 Οο{. ν. 6, δ, Χ. 1. 
1π Ἱπιρεταίνε, Εοτπ5 Ίτοπι 
θαρσέω ατε α5εᾷ, θάρσει, θαρ- 
σεῖτε, ἴαᾷε εστγαρε. 

θάρσος, ους, τό, εοιαρε, Αο. 
κχν]. 15. 

θαῦμα, ατος, τό, α τυσμάε-, 2 
ο, αὶ. 14 (Ν. ΗΠ.); τυοπῶε», 
α)πασε]πε}ή, Ἐεν. χνΙΙ. 6.Χ 

θαυμάζω, σω, ο{σομαι, ἐοτυοάεγ,, 
855., ντ] διά, αοο., ἐπί, ἀαῖ., 
περί, 6εη., ΟΙ ὅτι, εἰ; {ο τυο071- 
4ε2 αἴ, ααγαέγε, αοο.;: Ῥ885., 
Το δε αὔεέγεα οἵ ᾖσπογεᾶ. 

θαυμάσιος, α, ον, τυοπαεγ{1εῇ, 
Μαι. κχὶ. 15.Χ 

θαυμαστός, ή, ὀν, τυοπῶε-Γαῇ, 
2α47οεἴσιε, Μαϊ. ακχι. 42; 
Ματ. κ. 11; ]π. Ικ. 1ο; 2 
Οοτ. χἰ. 14 (Έεο.); 1 Ρεῖ. Ἱ. 
9; Ἐεν. αν. 1, 3.8 

θεά, ἂς, ἡ, α ροάᾶες», Αο, χὶκ. 
27, απᾶ Ἐεο, ἵη 35, 37.8 

θεάοµαι, ὤμαι, ἀερ., 1Ι8ΐ 4ο. 
ἐθεασάμην, Ῥα55. ἐθεάθην, {ο 
δε/οἴα,, {ο εο2εἴζ///αζε, {ο 1544, 
ΜαΙ. χὶ. 7; Ἐο. χν. 24. 

θεατρίζω, {2/116χε α «ῥεείσεῖε οἵ, 
6λβοςε {0 εοήεἸηβί, ἨεΡ. κ. 
33. (Ν. Τ.Α 

θάατρον, ου, τό, (1) α βαςε Γογ 
21όδές «ᾖοτυς, α Μλεαίγε, Λο. 
αἰΧ. 20, 31: (2) α οβεείαεζο, 
1 (ος. ἵν. 9.Χ 

θεῖον, ου, τό, ο1ζῤή1ιγ (τοπι πε 
1ο]]οπψίηρ, α αζνίε {εε5ε), 
Ἐεν. ΙΧ. τ7, 18. 

θεῖος, εία, εἷον, αζσέπε, 2 Ῥεῖ. 
Ἱ. 3, 4: τὸ θεῖον, {πε αεί, 
Δο. χν!]. 29.Χ 

θειότης, τητος, ἡ, αείή, αζοέπε 
2α{176, Ἐο. Ἱ. 2ο Ο27Υ1.: 
θειότης 5 ἀεὶίγ, αὐπίγαςίγ ; 
θεότης, ῥεγεοπαζζγ. 

θειώδης, ες, 1ὔῤῥαιγους, Ἐεν. ΙΧ. 
17. (Ν. Τ.)Χ 

θέλημα, ατος, τό, τω, Τμ. κἲ]. 
47: Ερ.Ι.9; Ρ]ΗΤ., εο/παά5, 
Άο, χΙΠ. 22: ἄεσέγε, ἩΡ. Π. 3. 

θέλησις, εως, ἡ, α τυζζζέρ, τυζῇῇ, 
ἨεΡ. Π. 4. (5.) 

θέλω, ΙπιρΕ. ἤθελον, 15ΐ αοτ. ἠθέ- 
λησα (ἐθέλω 15 ποῖ {ουπᾶ Ἰπ 
Ν. Τ.),  τοέςη, αε[ίσρέ 12, 
2267, {ο τυζζῇ, ἵπ ἴΏε 5εη5ε 
οἱ αδδεηί, ἀείειπιϊπαίίοη, ΟΙ 
τεαυϊτεπιεηξ. 

θεμέλιος, ον, δεζορέηρ {ο α Γοι2ή- 
ααίομ; Ίεποε, Πιᾶδο, (86. 
λίθος), α /σιωιααίίο, Οἵ τὸ 
θεµέλιον (111.), ἵπ ἴπε 54π1ε 
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8εη5ε, 2 Τϊπι. Π. 9; Τα. νΙ. 
49; ΒΡ., οι ἴε ε]επιεηίῖς οΕ 
ἀοοίτῖπε οι 1ΐε, 1 Οοτ, 11. 
1ο, 12; Ἠεὺ. νι. 1. ΄ 

θεμελιόω, ὢ, ώσω, {ο αγ α Γοι- 
ααίίο, {ο στ, Ηεὺ. Ἱ. 1ο; 
ΒΡ., {ο 7246 οἱαδῇε, (οἱ. 1. 23. 

θεο-δίδακτος, ον, ἐσρᾖέ οὗ σσᾳ, 
1 ΤΗ. 1ν. ο. (Ν. Τ.)Χ 

θεο-λόγος, ου, ὁ, ο7ε τυζο {γεαίς 
ο αἴσήτε {λέλος, οἳ ἴπε αΡο5- 
Ώε ]οῦη 1η τηε Ε1ε {ο Ἐεν. 
(0. Ἡ. οπι1).Ἐ 

θεο-μαχέω, ὢ, {ο βρζί αραζοὶ 
σοῶ, Αο. κκ. ο (ΊΝ. Η. 
οπιθ).Χ 

θεο-μάχος, ου, ὁ, α βρβίεγ αρα{γιοὴ 
σοα, Δο. ν. 39. 

θεό-πνευστος, ον (πνέω), «οσα 
ὀγεαίλεα, {πσβέγεά ὄγ σσ, 2 
Τΐπα. 11. 16.3 

θεός, οὔ, ὁ, νος. οΏςε θεέ, Μαϊ. 
αχν]]. 46: (1) α ροᾷ, σεπετῖο- 
8ΗΥ, Αο, νι. 43, κΙ. 22; 2 
Οοι. ἵν. 4: ΡΠΙ. 11. το; Ἱ]ῃπ. 
Χ. 34 (αιοίεὰ Ίτοπι 9.); (2) 
σοα, ὁ θεός, {πε /ευεαζεᾶ 
σοσα, ]π. Ἱ. 1; Αο. χν. 24, 
είο.; (3) αρρ]εᾶᾷ {ο ΟΠ1]5:, 
Τη. Ἱ. 1, κχ. 28. 

θεο-σέβεια, α», ἡ, Γεαγ οὗ σσᾷ, 
24εύν, 1 Τϊπι. Π. 1ο.Χ 

θεο-σεβής, ές, 6σζ-υογοέβῥέης, 
Δέολ5, Ἱπ. Ικ. 31.8 ὁ7ή.: 5εε 
δεισιδαίµων. 

θεο-στυγής, ές, ᾖαή[ιι] {ρ σσᾷ, 
Ῥο. 1. 39.3 

θεότης, τητος, ἡ, ἄείβν, 6οάβεας, 
Οο1. Π, ϱ.Χ. ὀγή.: 58 θειότη». 

Θεό-φιλος, ου, ὁ, {ή εοβ/έζαες, Τμ. 
ας Ας Ην τὰ 

θεραπεία, ας, ἡ, (1) οεγοέεε; 
Ἠεποε (405. Τοτ εοποτεῖε), 
φεγσαές, ᾖομιε/οζαῶ, Τα. κῖι. 
42: ἵΜαί. κχὶν. 45 (ποῖ ΊΝ. 
Ἠ.); (2) πεῶξεα[ 5εγυέσε, ᾖεαζ- 
215, Τα. ϊκ. 11; Ἐεν. χχ!]. 2.Χ 

θεραπεύω, εύσω, (1) ἕὦ «ε7σε, 
2241542 {ο, ΟΠΙΥ Αςο. ἁνι. 
25: (2) {ο Λεαζ, αοο. Οἱ ῬεῖῬ., 
Απά ἀπό οἵ αοο. οἱ ἀἴδεαςε, - 
Μαϊ. κ. 1ο; Ματ. νΙ. 5. 

θεράπων, οντος, ὁ, α 5ε7σα24, αἲ: 
αάοπααή, ἨεΡ. 11. 5.Χ 

θερίζω, ίσω, ἴο 7εαῤ οι ραίᾖε}, 
α5 ρταῖτπ, 1. οἵ Βρ., Μαϊ. ν]. 
26: ]π. ἵν. 37, 38. 

θερισµός, οὔ, ὁ, ᾖαγσεσέ, Π. οἵ 
4ρ., ΠΠ. ἵν. 35; Τα. Χ. 2. 

θεριστής, οὔ, ὁ, ἆ 7εαβε», Μαι. 
κ]. 39, 39.8 

θερµαίνω, ανῶ, οπ]γ τη]. ἵπ Ν. 
Τ., {ο τυα}ς οτε φεζζ, Μα. 



θερ] 

χὶν. σ4, 67; Ἱπ. αν]. 18, 25: 
Ία. Τ. 16. 

θέρµη, η», ἡ, Ζεαί, Ας, καν]. 
α 

θέρος, ους, τό, «17117, Μαἲ. 
κχ]ν. 32; Ματ. χΙ!. 2δ; Τμ. 
κχὶ. 30.8 

Θεσσαλονικεύς, έως, ὁ, α Τ7ε0- 
φαζογ{αζ., Αο. κκ. 4. 

Θεσσαλονίκη, ης, ἡ, 77εαεαζο- 
ηέΐσα, Αο. χν]]. 1, 11, 13. 

Θευδᾶς, ἂ, ὁ, 7ηειάας, Λο. ν. 
36.3 

θεωρέω, ὢ, {ο δε α «ῥεείαίογ οἵ, 
ἴο Φεᾖοζα, {ο 56ε, ἵο ἆποτυ ὄγ 
φεεζρ, ἴο ΕΧΡΕΥΙΕΊΕΕ; αΏδ., 
ΟΥ πΙ{Ὦ αοο. Οἵ ο]. οἸαιςε. 

θεωρία, ας, ἡ, α ο161, α οβεσίαεζε, 
Τα. κκ. 48. 

θήκη, ης, ἡ (τίθηµι), α εεεβίαεζε, 
α5 α δοαῦρατα, ]π. κν]Π. 11. 

θηλάζω, (1) ἔο οἶοε σἹεᾷ, Μαϊ. 
χχὶν. 109; (2) {ο οεό, Μαϊ. 

ο κχὶ, 16. 
θῆλυς, εια, υ, Γεπαζε, ξεπι., Ἐο. 

1. 26, 27: πευῖ., Μαϊ. χὶχ. 4 
Ματ. κ. 6; (αἸ. 1. 28δ.Χ 

θήρα, ας, ἡ, ᾖπζηρ, Ἀεποε, α 
Ζχαβ, Ἐο. κὶ. 9.8 

θηρεύω, σω, {ο ᾖαῦ ἴο είς, 
Τα. κἰ. σ4.Ἑ 

θηριο-μαχέω, ὢ, ἴο ᾖβλέ τῇ 
τυζ/ζ ὀεασέο, 1 0οἵ. Χν. 32.3 

θηρίον, ου, τό (ρτορ. α ἔδμε 
ὀραφέ), α τυα ὀεασή, 45 Αο. 
κὶ. 6; Ίτεα. ἵπ Ἐεν. 

θησαυρίζω, σω, ἴο οίογε 149, 7ε- 
σέγσε, Ἠτ. απἁ Βρ., Ἱω. κ. 
21: 2 Ρεῖ. ΠΠ. 7. 

θησαυρός, οὔ, ὁ, α {γεαδΗγε /ε- 
εεβίπεἶε, ἔγέασιγε, Τμ. κἩῑ. 33, 

θιγγάνω, 24 αοτ. ἔθιγον, ἔο ἔριεᾷ, 
Λαα1ε, αΏς., (οἱ. 11. 21; ψί] 
σεπ., ΗεΡ. κΙ. 20: {ο 1470, 
ἨεΡρ. χι. 28. ῥΥή.: 858 
ἅπτω. 

θλίβω, ψω, ἴο ῥγεος 19ο”, Ματ. 
ΠΠ. 9; Πρ., {ο α[έοί 2 (ο{. Ἱ. 
6; ρα5». ΡετΕ. Ρατῖ. τεθλιμμέ- 
νος, εοἔγαείε, 7477ο0τυ, Μα. 
νι. 14. 

θλῖψις, εως, Ἡ, ῥ2ευσγε, α{πίε- 
14071, ἔγΣδᾳιζαί{σ, Αο. νΙ. 11; 
2 ΤΗ. 1. 6. 

θνήσκω, 2ὰ αοτ. ἔθανον, ο οτε, - 
Ίη Ν.Τ. οπΙγ Ρεξ. τέθνηκα, 
7ο ὄε ἀεσῶ, Τα. ν 1. 49: 1 Τϊπη. 
ν. 6. 

θνητός, ή, ὀν, ᾖύαδε {ο αεαίῆ, 
/ηογ{αὔ, Ἐο. νΙ. 12, ν]Π. 11; 
1 Οοἵ. χν. 53, 641 2 Ο0ο{. Ἱν. 
11, Υ. 4. 

σκΕδΙ- ΕΝσΤΙ5 ΕΙ ΤΕΣΤάΜΕΝΤ 22Χ7ςοΟΛΔ. 

θορυβά(ζω, {0 ὤλεήμγό, ἐοιιζή6, Τ.. 
κ. 41 (ΥΝ. Η.). (Ν. Τ.Α 

θορυβέω, ὢ, {ο αἐςίμγό, Αο. χν]]. 
5; ῬΡ855., ἴο ὅσ {κοιύζρα, {ο 
τυα{{, Μαϊ. 1κ. 23; Ματ. ν. 39; 
Ας. κκ. 10.8 

θόρυβος, ου, ὁ, /0ἱ5ε, 14ῤγοαγ, 
Ματ. ν. 38; Αο. αχ. 1. 

θραύω, σω, {ο ὄγεακ, «ᾖαίεγ, Τμ. 
Ίν. 18.Χ 

θρέµµα, ατος, το (τρέφω), {ῇε 
ος οὗ εαίε, φᾖσεβ, εἴο., 
Τη. ἵν. 12.Χ 

θρηνέω, ὢ, ήσω, αὖς., {ο τυσ{ῇ, ζα- 
21671, Μαϊ. κ. 17; Τα. νι. 
32; η. κνι. 20; {ο ὀετυαζῇ, 
Άοο., Ἱωα. κχῖι]. 27.38 

θρῆνος, ου, ὁ, α τυσ{ηρ, Μα. Ἱ]. 
18 (ποί Ν. Η.) 

θρησκεία, ας, ἡ, ἐχίεγα/ τυοζ- 
12, 7εὐ{σίοιι τυογς/{ῥ, Αο. 
Χχν]. 5; 0ο. Π. 18; Τα. 1. 26, 
27.3 

θρῆσκος, ου, ὁ (ΡτοΡρ. αά.), α 
ἀετοίεε, 7ε{{ρίοιις Λε79ο”, ]α. 
1. 26. (Ν. Τ.Σ «γη.: 5εε 
δεισιδαίµων. 

θριαµβεύω, σω, {ο {71 ουε7,, 
ζο ζεσα {η {γἐηβή, 2 (ϱοτ. ἹΠ. 
14: (οἱ. ΠΠ. 15.3 

θρίξ, τριχός, ἀαῖ. ρ]ατ. θριξί, ἡ, 
α ᾖαΐ7, Ἠαπιαη ΟΥ απ]τηα], ]ῃ. 
ΧΙ. 2: Ἐεν. ΙΧ. ὃ. 

θροέω, ὢ, {ο από, {ΕΥ} ὄγ 
εἴα”πο; οΠΙΥ ραδ». ἵπ Ν. Τ., 
ΜαΙ. κχὶν. 6; Ματ. χι. 7; 
2 ΤΗ. Π. 2.3 

θρόµβος, ου, ὁ, α εἶοέ, ζαπσε ὤγοβ, 
α5 οἱ Ρ]οοὰ, Τα. κχΙ]. 44. 

θρόνος, ου, ὁ, α σἑαζ, ἃ5 οἱ ]αὰάς- 
πηεηῖ, Μα!. ΧΙχ. 2δ: α {Ἴοπε, 
οἵ 5εαῖ οἱ Ῥοψετ, Κεν. ΠΠ. 
21: ππεῖ., οἱ ἀἴποῦν ῥοτυε;, 
εν. κΙΠ. 2: οοποτείε, οἱ έᾷε 
72167, οτ οεεαραπῖ οἳ ἴπε 
{πτοπε, ο]. 1. 16. 

Θυάτειρα, ων, τά, 7Ἴγαίέΐγα, Δο. 
Χν]. 14: Ἐεν. Ἱ. 11, Ἡ. 168, 
24.Χ 

θυγάτηρ, τρός, ἡ, α ααισ/ίε, 
Μαι. Ἱκ. 19: α Τεγιαίε ἄε- 
φοεζαή, Ἱωα. χΙΙ. 16; πηεῖ., 
οἱ {πε ΙππαΡ]{απίς οἱ 4 Ρίαοε, 
εοΙεείϊνε!Ιγ, Μαί. κχΙ. 5. 

θυγάτριον, ου, τὸ (ἀῑπι. οἳ θυγά- 
τηρ), α ἰε αατισῷίε;, Ματ. 
ν. 23, ΥΠ. 25.Χ 

θύελλα, ης, ἡ, α 1271βεςσί, Ἠεῦ. 
χ]]. 18. 

θύΐνος, η, ον, ας οὗ {7ε εἴίγιες 
Ζχεε,  5ΙΤΟΏΡΙΥ ατοπια!]ς ἴτεε 
οἱ Αέτῖσα, Ἐεν. χνΗ]. 12.3 

θυμίαμα, ατος, τό, {πεσφε, Τα. 

47 

[ια 

1.10, 11; Κεν. ν. 8, η, 1, 4, 
κν]. 13.3 

θυµιατήριον, ου, τό, ἆ εξ5έ}, οἵ 
αὖί αἰίαγ οὗ {πεέλσε, Ηεῦ. Ικ. 

4. 
θυµιάω, ὢ, {σ δι {ήεέςε, Τ.1. 
1ος 

θυμομαχέω, ὢ, {ο ὄε σε2γ αϱ27 
τυή(ή (αί.), Αο. κΙῑ. 29.8 

θυμός, οῦ, ὁ, ῥαασέο7ε, ϱΎεαί ασε, 
τυγα{ῥ, Τα. 1ν. 25; Κεν. κὶν.1ο. 
Υ2.: θυμός 15 {ηῤηιῤοίοε, {117- 
δ1εμέ αΏσετ; ὀργή 15 αΏΡεΓ 
α5 ἃ οείδίεά ᾖαδί Ῥοίμ πιαγ 
Ῥε τὶρΏ{ ΟΥ ΥΥΓΟΏΡ; παροργισ- 
μός 15 {πε Βϊ{ίεΓηεςς οξ απΏρετ, 
α]νιαγς νντοηρ. 

θυµόω, ὢ, {ο ᾖῥγουοᾷε {ο ϱγεαί 
α21ΦΕ7; Ρ855., {ο δε τεζγ αγ 
το, Ματ. 11. 16.Χ 

θύρα, ας, ἡ, α σσ, Τμ. κ. 7; 
Μαϊ. κχν]!]. 6ο; πηπεῖ., ]η. χ. 

7» 9- 
θυρεός, οὔ, ὁ, ἆ ἴαχρε (ἆοοι 

5παρεά) ο/2ε/ῶ, Ἑρ. νι. τ6.Χ 
θυρίς, ἴδος, ἡ (Ρτορ. α ζἡψψε οσο), 

α τυζηάοστυ, Ας. ΧΧ.Ο; 2 (ο. 
κα. σα. 

θυρωρός, οὔ, ὁ, ἡ, α ὤοο]-βεέβε2, 
Λο2ίε}, Ματ. κι. 34; Ἱ]π. χ. 
3, ΧνΙΠ. 16, 17.Χ 

θυσία, ας, ἡ, α «ἄεήήῇεε, Πέ. 
απἀ Βρ., Βρ. ν. 2; 1 Ρεῖ. 
Π, 5. 

θυσιαστήριον, ου, τὀ, ζ} αὐίαγ, 
{ΟΥ 5δ4ΟΓ186Ε5, Τα. 1. 11, Ι. 
51; ]α. Π. 21. (95.) 5Υή.:8εε 
βωμό». 

θύω, σω, (1) {ο «αγ {η «αεγύδερ, 
Άο. χῖν. 13; (2) {ο Αζ α)ί- 
7265, Το Εεα5{ΙΠΡ, Μαἴ. κκ. 
4: (3) {ο αγ, 6επετα]]γ, ]π. 
κ. ΤΟ. 

Θωμᾶς, ἂ, ὁ (τοπ ἨεὈ. --- δίδυ- 
µος), 7ο7ιας, Μαϊ. κ. 3. 

θώραξ, ακος, ὁ, α ὑγεαφεβίαίε, 
Ἐρ. νῖ. 14: τ ΤΠ. ν. δ; Ἐεν. 
Ιχ. 9, Τ7.Χ 

τ 

1, ν, ἰῶτα, ζοέα, {, πε πΙπ(Ἡ 1είέετ. 
Αψ α παπιετα!, ε---το; 
10,999. 

᾿άειρος, ου, ὁ, Γαζγης, Μαπ. ν. 
22: Τμ. νυν. 41.3 

᾿Ἰακώβ, ὁ (ΗεΡ.), /αεοῦ, (1) εἶιθ 
ΡαΐτίατοἩ, Αο. νΗ. ὃ; (2) ἴλνε 
Γαἴλει-Ίη-]ανν οἳ Ματγ, Μαϊ. 
ἡ πε, 

᾿Ἰάκωβος, ου, ὁ, ἄτθε]ς ἔοτπι οἳ 
Ῥτεσεᾶα., /α71ε5, (1) ἴἩε 5οπ 
οἳ Ζερεάεε, Μαϊ. ἵν. 21; (2) 



αμ] 

1ηπε 5οη ο Α]ρῆαις, Μαϊ. κ. 
3” (3) ἴπε Τοτά5 Ὀτοίμετς, 
Μαξ. κἲΠ. 55. Ῥοπιε ΙάεπΕγ 
(0) απά (0). 

ἵαμα, ατος, τό, ᾖεαίζης, σε, 
Ρ]ατ., 1 6ο. ΧΙ]. 9, 28, 39.Χ 

Ἰαμβρῆς, ὁ, /απόγες, 2 Τῖπι. 
1. δ.Χ 

ἼἸαννά, ὁ (7. Ἡ. -αἲ), 
: /απαξ, Τα. 1. 24. 
Ἰαννῆς, ὁ, αμπες, 2 Τἶπη. Ἱ. 

8. 

(ΠεΡ.), 

ἰάομαι, ὤμαι, ἰάσομαι, ἄερ., πιῖά. 
8οτ., Ὀμὲε Ραδδῖνε Ίπ αο{., 
Ῥετ[. απᾶά Ειῖ., {ο /ᾖεαῖ, {ο 
2εσίογε {ο ᾖεαίή, οἳ Ῥοάγ οἵ 

ς πη]πᾶς νὮ ἀπό, ο τια]αάγ, 
Ματ. ν. 29: ]π. ΧΙ. 4ο. 

Ἱαρέδ, ὁ (ἨεΡ.), /αγεῶ, Ἱμα. Π1. 
37.3 

ἴασις, εως, ἡ, α εἶ7ε, ᾖεα[ζηρ, 
αμα, ΕΠ. 32: Αο. Ίν. 22, 30.8 

ἵασπις, ιδος, ἡ, Γᾳ43ε7, α Ῥτε- 
εἶοις 5ίοηε, Κεν. Ίν. 3, αχ. 
11, 18, 1ο. 

"]άσων, ονος, ὁ, /α563, Λο. πν]]. 
5, 6, 7, 9; Ἐο. χν]. 21: Ρεί- 
Ἠαρς ἴψο Ρρειςσοπς.Χ 

ίατρός, οῦ, ὁ, α ΛΑ γο{είσ7, Ἱμἃ. 
Ίν. 23 ο]. ἵν. 14. 

δε, οἵ ἰδέ (εἶδον), Ίπιρετ. αοἲ. 
α5 Ιηπῖετ]., δεῇοζα! οξίεη {ο]- 
]οψεά Ὦγ ποπα]πα{]να. 

ἰδέα (ΊΝ. Ἡ. ει-), ας, ἡ, Γογ7:, 
οἸπυαγά αββεαγαπεε, Μαϊ. 
ἄχν. 3. δΎή.: 8εε Ττεποῃ, 
ξ ]χχ. 

ἔδιος, α, ον, (1) οπε᾿ς οτυ7, ἆε- 
ποῖῖηρ οἩηηειςμΙΡ, Μαϊ. αχ. 
5, Ἰπ. Χ. 12; οαἶδο π]αί 15 
Ῥεει]ίατ Το, Αο. 1. 1ο (. Ἡ. 
οπι]); Πεησε, τὰ ἴδια, ο/ε)ς 
οτυ ᾖ{ρήηρς, ᾖομε, 107 
οι ῥεοβζε, δτιςέεδο οι αγ ; 
ο) ἴδιοι, οπε οτυ ᾖεοβίε, 
εμας, εο7αβαίος, πετ. 
Απά πιαςο. οοπίταςίεἁ Ίη ]η. 
Ἱ στ; (2) ἐλαί τυᾖέεῷ οβεεία(ζγ 
Δεζέαζσος ἴο, αἶιά 15 ῥοβεγ Το, 
α5 1 Οο{. ΠΠ, δ; «α]. νι.ο; 
(3) αἀνειρΙα]]γ, κατ’ ἴδιαν, 
22ήσα{εζγ ; ἰδίᾳ, {1άζο{ασιαζζγ. 

ἰδιώτης, ου, ὁ, α Αγέσαίε βεγεσ7:, 
οε 115 1ῇεά ἐπ α)γίή{ρ, 
Άο. 1ν. 13; 1 Οο{. χἰν. 16, 23, 
24: 2 Οοἵ. ΧΙ. 6. Υ/.: 8εε 
ἀγράμματος. 

ἰδού (5εε ἴδε), ἵπιρετ. πι]. α5 
Ἰπίετ]., ζο/ δελοζά/ α5εᾶ ἴο 
οα]] αἰεηίίοη ποῖ ΟοΠΙΥ ἴο 
παί νλΙοὮ π]αΥ Ῥε 5εεηΏ, Ῥαξ 
Ἀἱδο Ἠεατά, οι αρρτεμεπάεά 
1Ώ ΑΠΥ αγ. 

σιΕΣΑ-ΝόΟσΙ15 ΛΕΕΙ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ 5ΣΧ7σΟΛ. 

Ἴδουμαία, ας, ἡ, ζῶμαὄα, ἴλε 
Ο. Τ. Ἐάοπι, Ματ. Π1. δ.Χ 

ἱδρώς, ὥτος, ὁ, οτυέαέ, Τα. κχῖ]. 

44. 
᾿ἹΤεζαβήλ, ἡ (ἨεΡ.), Γεσεδεῖ, 3Υπι- 

Ῥο]σα]1γ αδεά, Ἐεν. Π. 29.3 
Ἱερά-πολις, εως, ἡ, Εεγαβοῦέε, 

Ἱη Ῥητγρία, 6ο]. ἵν. τ3.Χ 
ἱερατεία (1. Ἡ. -τία), ας, ἡ, {ρε 

οὔἴδεε οἵ α Α21ε54, ῥ7ήεφέβοσα, 
Τα. 1.9; Ἠε)δ. νΙ]. 5. 

ἱεράτευμα, ατος, τό, 17ε ογάεγ 
ος ῥ72εσές, ῥ71εφίβσσα, αρρ]ιεά 
{ο ΟΠτὶδήαπς, 1 Ρείῖ. 1. 5, 9. 

(603 
ἱερατεύω, σω, {ο ο[βοίαίε απ α 

221ᾳ5ή, Ἱσα. 1. 8.8 
Ἱερεμίας, ου, ὁ, /εγεζηζαᾖ, Μα. 

Ἡ, 17, αν]. 14, αχνΙ. 9 (1Π18 
αποίαοη 5 τοπ Ζεελᾖα- 
220) .Ἐ 

ἱερεύς, έως, ὁ, α ῥ/έ{εσί, Μαϊ. ν ΠΠ. 
4: 5δοππεπηες{ζε 17οή Ἀγήεσί, 
Άο. ν. 24 (ποῖ ΊΝ. Η.); οἳ 
Οπτίδε, ΗΠεΡ. ν. 6 (Β5. οκ. 4); 
οἱ Ομτϊςαπς ρεπεταΙ]γ, Ἐεν. 
ᾱ, 6, ν. 1ο. 

Ἱεριχώ, ἡ (ἨεΡ.), /εγήεᾷο, 1μα. 
πιροι 

ἱερόθυτος, ον, ο//εγεα {3 φασγ{ῇβες, 
1 Οοτ.χ. 28 (Ν. Η.).Χ 

ἱερόν, ο, τό (Ρτορ. πειῖ. οἳ 
ἱερός), α {ε72ῤ6, πδεᾷ οἳ α 
Ἠεαίμεη {επιρ]ε, 45 Αο. χἰκ. 
27: οἳ ἴπε {επρ]ε αἱ ]ετι- 
56]επῃ, 45 Μαϊ. χχῖν. 1; απᾶ 
οἱ Ρρατίς οξ {πα {επιρ]ε, α5 
Μαί. κἩ. 5. ὦγ/.: ἱερόν 15 
ἴπε γ]ο]ε 5αοτεᾶᾷ εποΙοβτε; 
ναός, ἴηε «ᾖγλήπε 1ἱδεΙ, ἴπε 
Βο]γ Ῥίαςε απά ἴπε Ἠοἱγ οἱ 
Ἠο]ίες. 

ἱερο-πρεπής, ές, οΊαὀῇε {ο α 
φαεγεα εβαγασίεγ (γευεγεί, 
Ἐ. Υ.), Τε, 1. 3.3 

ἱερός, ά, όν, οαεζεῶ, ᾖοῦγ, οἳ ἴπε 
Φοτϊρίωτεςδ, 2 Τπι. ΠΠ. τ5; 
τὰ ἱερά, «αεγεῶ {ρέλρς, 1 Οοἵ. 
ΙΧ. 13. Υ21.: 8εε ἅγιος. 

Ἱεροσόλυμα (Υ. Ἡ. ᾿Ι-), ων, 
τά, ἴΏε πδια] ἔοτπ ἵπ Μαϊ., 
Ματ., απά Ἰπ.; 5εε Ἱερου- 
σαλήμ. 

Ἱεροσολυμίτης, ου, ὁ, οπε οί 
εγιφαζεη, Ματ. 1. 5, Ἱπ. νΙ. 
25.Χ 

ἱερο-συλέω, ὢ, {ο εο/1214ή «αεζ1- 
ζ6φε, Ἐο. ἱ. 22.3 

ἱερό-συλος, ο», 2οὔδέρ {ε17ες, 
φαςγ2/ορίοτ, Αο. ΧἰΧ. 37.Χ 

ἱερουργέω, ὢ (ἱερός, ἔργον), {ο 
21ρηή9έε 1 οὐ {λέηςς, Ῥο. 
αν. 16.Χ 
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Ἱερουσαλήμ (1Ν. Η. 1-), ἡ 
(ΠεΡ.), (ἴοτ Έοτπι, 5εε ϐ, 
δ τς6, ΊΝΙ. δ το, 2, Βμ. 6, 16, 
18, 21), /Γεγεφαζεε, (1) τε 
οἵἳγ; (2) πε Ἱηπαρίίαπίς, 
Τπ (α]. Ἱν. 25, 26, ἡ νῦν Ἱ. 
Ἰ6 ἴπε /ετοζτᾳ αζσβεποαίίο, 
απά 15 οοηίταδίιεἁ να ἡ 
ἄνω Ἱ., ἴλπε Ίάεαὶ 2ήσίίατ 
ζο71221/14/; αἶδο σα]]εά Ἱ. 
ἐπουράνιος, ἨεΡρ. κι. 22: ἡ 
κασὴ Ἱ., Ἐεν. ΠΠ. 12, κκΙ. 2, 

ἱερωσύνη, ης, ἡ, {λε ᾖῥ21ερζν 
ο[ᾷεε, Ἠεβρ. νἩ. 11, 12, 14 
(αος Ν. Η.), 24.Χ 

Ἰεσσαί, ὁ (ΠεΡ.), /εοσε, Μαέ. Ἰ. 
6 5, 6. 

᾿Ἰεφθάε, ὁ (ἨεΡ.) /εββίλαῆ, 
ἨεΡ. χἰ. 32.3 

᾿Τεχονίας, ου, ὁ, /εεβομέαή, οἵ 
/εοίαεβ{η, Μαϊ. 1. 11, 12.Χ 

᾿Τησοῦς, οὔ, ὁ (ΗεΡ.), (5εε ατ, 
δ 25, ΥΝΙ. δ 1ο, 1, Βα. 21), 
(1) /εσ, ἴπε Βανῖοι, Μαϊ. 
1, 21, 25; (2) /οφήμα, Αο. νΙ]. 
45; ἨΠεῦ. ἵν. δ; (3) α Γεὔῖστυ- 
ζαδογεγ οὗ «Βαμῖ, 5ο παπιεᾶ, 
Οοἱ. Ἱν. 11; (4) Ζαγαῦδας 15 
5ο παπιεά Ἱη 6ΟΠε εατ]γ 
ΜΡΕ., Μαϊ. «αν. 16; (5) 
ἆὖ2 αΊ2εεσίού οὗ /οφεβή, Τα. ΠΠ. 
29(1Ν. Η.). 

ἱκανός, ή, όν, (1) στ([/ζεζεσέ, εο12η- 
Λείετεέ ἴο, 1πᾷ., πρός (8οο.) οἵ 
ἵνα; (2) 024, 16ῇ, ΟΕ 
ΏἳΠΡεΥ οἵ Έπῃε. 

ἱκανότης, τητος, ἡ, οτέ{εείεττο}, 
αὐεζζήν, 2 Οοτ. 11. 5.Χ 

ἱκανόω, ὢ, {ο ΄αᾷε εοεβείεζ, 
2 Οοτ. 1. 6: Οο]. 1. 12. (5.)8 

ἱκετηρία, ας, ἡ, οέββζέσαζζοτε, 
ἨεΡ. ν. 7.Ά 5γΥΗ.:5εε αἴτημα. 

ἱκμάς, άδος, ἡ, πούςθιγο, ἹωΠ. 
νι. 6.3 

᾿]κόνιον, ου, τό, «{εο1ή1121, Αο. 
χὶν. 1, 19, 21. 

ἵλαρός, ά, όν, 7ογο1µ5, εὔεεγγα, 
2 0οτ. κ. 7 

ἱλαρότης, τητος, ἡ, εδεεχ/ιύπεσο, 
Ῥο. κ. δ. (9.)Ἠ : 

ἱλάσκομαι, άσοµαι, 18ΐ 8Οἵ. ἑλά- 
σθην, (1) {ο ὂε ῥγοβήέέοις {ο, 
ἀαῖ., Τα. αν. 1: (2) {ο 
2446 αἴογε2ιεέ /ο7, εχβίαίς, 
8οο., ΗΠεΡ. 11. τ7.Χ 

ἱλασμός, ο, ὁ, α ᾖ7οβίαίέο.ε, 
αἰοηή7 ο«σεζ1ῇζο, 1 Ἱπ. Ἱ. 5, 
Ίν. το. (5.)Ἠ γ2.: 8988 ἀπο- 
λύτρωσις. 

ἱλαστήριος, α, ον, αἴσοζρ, πευῖ., 
ᾖΑγοβίήζαήίοἸη, Ἐο. ΠΠ. 25: (5ο. 
ἐπίθεμα, εοὉε7«19), {ε1ΠΕΥΕ}Υ: 
φἑαῦ Ἠεὺ. ΙΧ. 5. (9593 



ιλε] 

ἴλεως, ων (Α.ὶο ΕΟΥ ἕλαος), Ά7ο- 
Λ1ήσερο, Ε7ΕύΓὐ, Ἠεῦ. ν ΠΠ. 
12: ἕλεώς σοι, (4οά Ῥε) πιετοῖ- 
Σα] {ο ἴπεε! ὅσα Γογδία 
Μοί. χνΙ. 22.Χ 

λλυρικόν, οὗ, τό, {1/γγέζι, 
Ῥο. αν. τοῦ 

μάς, άντος, ὁ, α {λοπρ ἔοτ 
ΒΟΟΙΙΡΙΩΡ, Α.. αχ. 2565/ 
Ζῤο215, (αίεμεί οἳ α 8ποε, 
Ματ.1. 7; Τα. 1. 16; Ἰπ. 1. 
27.Χ 

ἱματίζω, Ρετξ. ρα55. Ρατί. ἵμα- 
τισµένος, ἴο εἰοίᾖε, Ματ. ν. 15; 
Τα. νΗΙ. 35. (Ν. Τ.)Χ 

ἱμάτιον, ου, τό (ἀῑπι. οἱ ἷμα --- 
εἶμα, ἔτοπι ἕννυμι), (1) οεἴοίῇ- 
{πρ Μαϊ. Ικ. 16; (2) {δε οι{εγ 
Ραγήιε}{, ΨΟΙΏ ΟΥΕΙ {Πε χι- 
τών, ]π. χὶκ. 2. 5Υ/..: 58 
Ττεπεῃ, ὃ Ἱ. 

ἱματισμός, οὔ, ὁ, εἴοίβζης, 7α{- 
7εε4, μα. ν. 25. Υ/.: 88ε 
μάτιον. 

ἱμείρομαι, ὦ ἔοηρ Γο, {ο ἴουε 
εαγπεσζγ, 1 ΤΗ. Π. δ(Ν. Ἡ. 
ὀμείρομαι).Χ 

ἵνα, οοπ]., ἐζαί, {ο {λε επ ἐλαί; 
ἵνα µή, ἐλαέ ιοί, ᾖεοί. 3εε 

6τ. ὃ 384, ἨΝΙ. ὃ 53, 9, Ῥα. 
2290 5ᾳ. 

ἵνα-τί, οἵ ἵνα τί (ΥΝ. Η.), εοπ]., 
22 ο6εγ {λαέ τυ/αί (πιαγ Ώαρ- 
ΡεΏ} 5ο. γένηται), ἴο τυζαί 
εά 

Ἱόππη, ης, ἡ, /οῤῥα, Αοι κ. 5, 
τ4. 

ποροίντρι ου, ὁ, {νε /ογάσ, 
Ματ. Ἱ. 5, 9. 

ἰός, οὔ, ὁ, (1) ῥοέφο, Ἐο. 1. 13 
Ία. 1. δ; (2) ηφί, ]α. ν. 3.3 

Ἰουδαία, ας, ἡ (τεβ]11γ αάῃ., {επι., 
5ο. Υῆ), /ιάώα, Μαϊ. ΠΠ. τ; 
Ἰπο]αά]ηρ αἲ] Ῥαμεδίπε, Τα. 
να. 17. 

΄Τουδαίζω (ἔτοπι Ἠεῦ.), {ο εσ- 
ο ἴο /ετυές ᾖῥ7αοίέεε, ἴο 
« Ταάα1Ζε,” ἵπ Ἠΐξε οἱ τα], 
σσ]. π. τ4. 5.) 

"Τουδαϊκός, ή, όν (Ίτοπι Ἠερ.), 
Τετ, οι /μααέσαϊ, ΤΙ. Ἱ. 
τή. 

᾿Τουδαϊκῶς, αξν., /ετυζςἍζγ, Ἱπ 
]ενν]5ῃη 5ίγ]ε, (ᾳα]. Π. τ4.Χ 

'Τουδαῖος, αία, αἴον, /ετυζοή, Ἱπ. 
Ίν. 9; Αο. κ. 25. ΟΕίεπ ἵη 
Ρ]ατ., να 5υῇ5ί. απάειδίοσς, 
οἱ ᾿Τουδαῖοι, {1ε /ετυς. Ύή.: 
5εε '"Ββραῖο». 

Ἰουδαισμµός, οὔ, ὁ (ἴτοπι ἨεΡ.), 
/ιάζα{σήα, {λε γεζρίσ οὗ {δε 
/ετυς. (σα]. 1. 13, 14. (ΑΡ.)Χ 

᾿Ἰούδας, α, ὁ, απά ᾽Τούδα, ὁ, 

σκΕΡΑ- ΕΝΜσΟΤΙΙ ΝΕΙΥ ΤΕΣΤΙΜΕΝΤ' ΤΕΧΙςΟΛ 

Ιηάεςε]., /Γκάα, (1) 8οπ οἳ 
]αεοῦ; (2, 3) οἴπει αΠ]ΚΠΟΥΝΏ 
Δηοεςίοις5 οἱ Οητῖςε, Τα. 11. 
26, 3ο; (4) /Γιάε, αΏ αροβί]ε; 
(5) /αας Ι5εατ]οί; (6) /εαάας 
Ῥαΐδαβας, Δο. κν. 22; (7) 
υ/άας, α Ἱεν Πνϊίπρ ἵπ Ία- 
πηβδοι5, Αο. ΙΧ. 11; (8) /εάζα», 
8 Ἱεαάει οἱ 5ε1ίῖοη, Ας, ν. 
37: (9) μας, α Ὀτοίλετ ο 
ουχ Τιοτᾶ, Μαΐ. κι. 55. θες 
᾿]άκωβος. 

3 6 Γ . 
Ἰουλία, ας, ἡ, Γαία, Ἐο. χνΙ. 

15.Χ 
᾿Τούλιος, ου, ὁ, /α1415, Αο. καν]. 
τρ 

3 . . 

Ἰουνίας, α, ὁ, /Γηέᾳ5, Ἐο. ΧνΙ. 
κ 

᾿Ἱοῦστος, ου, ὁ, Γ2έ9. Τητθε 
οἳ ἴπε παπῃε ατε πιεη{ιοπες, 
Δο. 1. 23, κν. 7; Οοἱ. ἵν. 
11. 

ἱππεύς, έως, ὁ, α Ζογοεπια, Αο. 
κκ]. 23, 32.Χ 

ἵππικόν (ΡΙοΡ. πειζ. αα.), οῦ, 
τό, εαυα/2γ, Ἐεν. ΙΧ. 16.Χ 

ἵππος, ου, ὁ, α Ἴογςε, ]α. ΠΠ. 3. 
Ἶρις, ιδος, ἡ, ἆ αὔηύοτυ, Ἐεν. Ίν. 

μα. πἘ 

Ἴσαάκ, ὁ (ἨεΡ.), ἴναας, Ἐο. κ. 
7; Το- 

ἰσ-άγγελος, ον, ζέᾷε αἸερεῖς, Τμ. 
κχ. 36. (Ν. Τ.) 

ἴσασι, 5εε οἶδα. 
'Ἰσαχάρ, ο: ᾿Ισασχάρ, οἵ Ἴσσα- 

χάρ(Ν).Η.),(Πεβ.), ζοοσε/α, 
Ἐεν. ν. 7.8 

᾿Ἱσκαριώτης, ου, ὁ, ἃ ΠιαΠ οὗ 
Κεγίοίή, Μαϊ. καν]. 14, 250. 
96ε ]ο5Η. κν. 25. : 

ἴσος, η, ον (οἵ ἶσος), εφτιαζ (ἀατ.), 
Μαϊ. κκ. 12; Τμ. 1. 34; Ἱπ. 
ν. 1δ; Αο. χὶ. 17; αὐζφε, εο/1- 
φζοζεέ, α5 ἱτατΏξυ] ννέπεςςες, 
Ματ. χὶν. 56, 5ο; ἴσα, αᾱ- 
νετρΙα!!γ, οὐ απ΄ εσταζήγ 
ΡΠΙ, Ἡ. 6: Ἐεν. κχΙ. τ6.Ἡ 

ἰσότης, τητος, ἡ, εσιαζόν, 2 
Οοι. 1. 13, 14: εσιζήγ, (οἱ. 
Ίν. τ.Ἡ 

ἰσό-τιμος, ον, εφτιαζῇν ῥγεσίοτες, 
2 Ρεῖ. 1. τ.Χ 

ἰσό-ψυχος, ογ- ζ2ᾷε-ιζγαεα, ῬΠ1]. 
Π. 20.8 

Ἰσραήλ, ὁ (ἨεΡ.), /γαεζ, Αο. 
νι. 42, πηθῖ., ΤΟΥ {πε γηο]ε 
ΠαΊΙΟΏ οἱ {πε Ἱδταε]ίες, Ἐο. 
ΧΙ. 2, 7, 26. 

᾿Ἱσραηλίτης, ου, ὁ, αι ᾖεγαεζίέο, 
Έο.1χ. 4. «Ύ2.: 8εε Ἡβραῖος. 

ἴστε, 5εε οἶδα. 
ἵστημι (ἵη Ἐο. ΠΠ. 41, Ἐες. Ἠα5 

ἱστάω, Ν. Ἡ. ἱστάνω, 5εε 

49 

Γιωρ 

ατ. δ το7, ἨΜΠ, 6 15, Βι. 44), 
{αἨ8. 1η ΡτεῬ., ΙΠΠΡΕΓΕ., ΕΙ., 
15ΐί 8οἵΓ.; ζο εατέσε {ο «Ιαλά, {ο 
φεζ 142, {ο ῥίασε, {ο 5 α πῃε, 
70 εο2//1, {ο εφίαδ/ἐς/, {ο βιε/ 
{η {λε ὀὐαίαπσε, ἴο τυείρή ; 
ΙΠίΤαἨ5. ἵπ ΡεΓΓ., Ρ]αρ., απά 
2 αοτ., {ο «αμα, {ο φίσα 
φζή/ οι 721, {ο επά147ε, {ο δε 
εο/ῇ πε οἱ εφίαὀι{ελεᾶ, {ο 
εο716 {ο α φία {ο εξᾷς6. 

ἱστορέω, ὢ, {ο ὀεεο/πε βεγεολαζ2γ 
αεφτιαζπίεα τυήζή, (ᾳα]. 1. 1δ.Χ 

ἰσχυρός, ά, ὀν, ο{γο71ϱ, 124924, 
Άοτυεχ/αζ, υεᾖεγτεἸαή, Ματ. ΠΠ. 
27: 1 Οοτ. 1.25; Ἐεν. κἰχ. 6. 

ἰσχύς, ύος, ἡ, ο{γεπρτᾳ, βοτυεη, 
2 Ρεῖ. Π. 1; Ερ. Ἱ. 1ο. 

ἰσχύω, ύσω, {ο δε φἴχο2ς, φοιτά], 
ο ῥγεσαίῇ, {ο δε αὖζε (1Π.), {ο 
΄ασε αδἐζέέν Το (α9ο.), Ματ. 
Π. 17; Ἐεν. κ. 8. 

ἴσως (ἴσος), αἄν., βε7/βαβς, Τα. 
ΧΧ. 13.3 

ταλία, ας, ἡ, /7ᾳαῇγ, Αο. χνΙΠ]. 2. 
Ἱταλικός, ή, όν, Γααη, Αο. κ. 

Τ.Κ 
τουραία, ας, ἡ, ἼἼμγώα, Ἱ- 

πα πε 
ἰχθύδιον, ου, τό (αϊπι. οἱ χθύδ), 

α ο Πε, Μαϊ. κν. 34; 
Ματ. νι. 7. 

ἰχθύς, ύος, ὁ, α ᾖ5ᾷ, Ἱ. ν. 6; 
Ἱη. κχῖ. 11. 

ἴχνος, ους, τό, α Γοούίεβ, ΒΡ., 
Ῥο. Ίν. 12: 2 0ος. χι. 18: 
1 Ρεῖ. Π. 21.3 

᾿Ἰωάθαμ, ὁ (ἨΠεΡ.), /οέζα», Μαϊ. 
1, 9. 

᾿]ωάννα, ης, ἡ, /οαα, Τα. ν1]. 
3, Χχ]ν. Το. 

᾿]ωαννᾶς, ἂ, ὁ, /οαα», Ἱμα. ΠΠ. 
2γ.Χ 

᾿Ἰωάννης, ου, ὁ, /οὔ, (1) ἴπε 
Ῥαρίϊςε; (2) ἴπε αροςί1ε; (3) 
ἃ ΠΕΙΠΙΡΕΙ οἳ πε απ]μεάτίη, 
Αο. Ίν. 6: (4) ]ομπ Ματς, 
Άο. ΧΙ]. 12. 

Ἰάβ, ὁ (ΠεΡ.), /οὔ, ]α. ν. 11. 
᾿Ιωβήδ, 5εε ᾿Ωβήδ. 
᾿]ωήλ, ὁ (ΗεΡ.),/οε, ἴπε Ῥτορῃ- 

εί, Ας. 11. τ6.Χ - 
᾿Ἰωνάν, ὁ (ΗεΡ.), /ο611, Τα. 1. 

3ο. 
᾿]ωνᾶς, ἂ, ὁ, /ομας, οἱ /οπαῇή, 

(4) Ενε Ῥτοραεί, Μαϊ. χ1!, 
40-41; (2) ἴε Εαίμετ οἑ 
Ῥείετ, Τη. 1. 42. 

᾿Ἱωράμ, ὁ (ΠεΡ.) «/ο7α7, οΥ 
“/εβογα71, 5οηπ. οἳ ]ε[βοδ]α- 
Ρ]ιαῖ, Μαῦ. Ἱ. 8. .ν 

᾿]ωρείμ, ὁ (Πε ῦ.), /ογ271, 1. 11. 
20.3 



ιωσ] 

ἸἸωσαφάτ, ὁ (παρ; ), εζοεήα- 
Λλαἡ, Μαϊ. 1. 8.Χ 

Ἰωσῆς, ἢ (οἵ ῆτος, Ν. Π.), ὁ, 
0905. Έοιτ ατε πιεη{ΙοΏεᾶ: 
(ϐ) Τα. 1. 29 (1Ν. Η. ᾿1η- 
σοῦ); (2) Ματ. νΙ. 3; Μαϊ. 
χλΙ, ος (ΥΝ. Ἡ. ᾿Ιωσήφ); 
(3) Μαι. καν]. 56 (1Ν. ἩΗ. 

πχρ.), Ματ. Χν. 4ο, 47: (4) 
Άο. ἵν. 36 (ΥΓ. Ἡ. ᾿]ωσήφ). 
Ώοπιε λίπ]ις (2) απἁ (3) 
1άεη]σα].ἅ 

Ἰωσ4φ, ὁ (ἨΠεῦ.), /οοεβᾷ, (1) 
ἴπε ΡαΐἰτιατοἩ, ]π. Ίν. 5; (2, 
3, 4) ἴἈτεε απιοπΡ {Πε απ- 
οθβίοτς οἱ Ίεδας, Τα. 1. 
24, 26 (Ν. Η. ᾿]ωσήχ), 3ο; 
(6) {πε Πιδραπά οἱ ΜαΙΥ, 
ἴπε πιοίµετ οἳ Ίεδις, Μαϊ. 
ἩΠ, 13, 19; (6) ]οδερι ος 
Ατιπιαίμαα, Ματ. παν. 43, 
45: (7) ]οδερἩ, οα]]εά αἶδο 
ΈῬαπσαβας, Αο. 1. 23. 3ε8 αἱ5ο 
απάειχ ]ωσῆς. 

᾿]ωσίας, ου, ὁ,./οσίαᾖ, Μα. 1. 1Ο, 
Ι.Χ 

ἰῶτα, τό, {οία, γσῶ, ἴπε δπια]]εςί 
Πείτε οἳ {πε Ἠεῦτενν αἱρβα- 
Ῥεί, Ματ. ν. 18.Χ 

Κ 

Ἐ, κ, κάππα, ῥζαῤῥα, ὦ, ἴπε 
τεπ{Ώ Ιείίετ. Α5 α πιπιετο], 
κ΄ ΞΞ- 20; ικ-- 29,οοο. 

κἀγώ (κἀμοί, κἀμέ), οοπίτ. {ος 
καὶ ἐγώ (καὶ ἐμοί, καὶ ἐμθ), 
απα {, Γατο, ευε ᾖ. 

καθά, αἄν., οοηΐτ. ἔτοπ καθ᾽ ἅ, 
αεζογαῳ ἄν, Μαϊ. ακανΙ. 
1ο.Ἐ 

καθ-αίρεσις, εως, ἡ, αεηιοῦσήέοίι, 
«εφέγέζ{{07: (ΟΡΡ. ἴο οἰκοδομή, 
πυΏ]οἩ 5ε6), 2 Οοτ. κ. 4, ὃ, 
κ]. το. 

καθ-αιρέω, καθελῶ, καθεῖλον, (1) 
1ο {σῤε ἄστυπ, Αο. χΙΠ. 29; 
(2) {ο «εηιοῦῖσςῆ, ἀεδίγογ, Πί., 
Τα. κ. 18, ΟΙ ΒΡ., 2 00. Χ. 5. 

καθαίρω, αρῶ, {ο εὔραπφε, {ο 
Α7Π6, Ἱπ. κν. 2; Ἠεο. κ.2 
(ΊΝ. Ἡ. καθαρίζω) .Χ 

καθ-άπερ, αάν., ἐσε; ας, {1έ5έ α», 
1 ΤΗ. Π. 11. 

καθ-άπτω, άψω, {ο Γακίοτ ο, 
ΙΠίΤΩἨ., Αο. κκν]. 3 (5εη.) «Ἐ 

καθαρίζω, αἲῖ. Επί. καθαριῶ, {ο 
εὔεασε, Ἠϊ., Ἱμα. ΧΙ. 39; α 
Ἱερετ, Ὁγ Πεα]πρ Πᾶ5 ἀϊσεαςε, 
Μαϊ. νι. 2, 3; Ίτοπι πιοτα] 
Ρο]ιέῖοη, ἨεΡ. 1Χ. 22, 23: {ο 
αξείαε εεα, 4.6., ΕΤΟΠΙ ΟΕΓ6- 

πποπ]α] Ρο]]α{1οἩ, Ας. Χ. 15. 

στΕδβ-ΕΝσΟΙ15 ΝΕΣΗ ΤΕ5Τ4ά ΜΕ ΝΥΤ 2ΣΧΙσΟΛ. 

καθαρισμός, οὔ, ὁ, οὐδαλδέηρ, 
Ρηγβῖσα], πιοτα], Οἵ ΟΕΥΕΠΙΟ- 
πα], Ματ. Ἱ, 44 Τα. Ἡ, 22, 
ν. 14 ]τ. 1. 6, 11. 25: Ἠεῦ. 
νο, ο Γεν, ο (5. 

καθαρός, ά, ὀν, εἶέαῃ, ῥήγε, 
Ρ]Ἁγοἰσα!!, ΠΙΟΙαΙΊΥ, ο οετε- 
ΠΙοΠΙαΙΙΥγ, Μαι. κκΏι. 26; 
Τι. 1, 15; Ἐο. χῖν. 2ο. 

καθαρότης, τητος, ἡ, 211213, {.ε., 
εετεπιοπ]α], ἨΠεΡ. 1α. 13.Χ 

καθ-έδρα, ας, ἡ, ἆ σεαζ, Ητ., Μα. 
χχ]. 12: Ματ. ΧΙ. 15; πιεῖ., α 
εᾖαέγοξ ααθλοτίέγ, Μαϊ. κκ. 
2. 

καθ-έζομαι, {ο σέ αστυ}, ἐν ος ἐπί, 
ἆαι., Τα. 1. 46: ]π. 1ν. 6. 

καθ-εῖς (ΊἩ. Ἡ. καθ᾽ εἶθ, αἀν. 
(5δεε (6. ὃ 309β, 4, ἡΜΙ. ὃ 37, 
3, Ῥμ. 39), οηε ὄγ οπε, Ἱη. 
νΗΠ. 9. 

καθ-εξῆς, αἄν. (5εε (τ. δ 1260), 
7 ογάεσζν οτεεεεςφέοσε, Ἱμα. Ἱ. 
3” Δο. χῖ. 4, Χν 1. 23. ΝΤ] 
ατί., Ἱωα. νι. 1, ἐν τῷ κ., 
507: αΓΜεπυαγάς; Αοὶ ΠΠ]. 24, 
οἱ κ., ἔᾷοσε {λαέ εοΊιε α[ίεγΧ 

καθ.εὔδω, {ο οᾖεεβ, Πτ., Μα. νΠ]. 
24: Βρ., 1 ΤΠ. ν. 6. 

καθηγητής, οὔ, ὁ, α σωήζε, 1ζ5- 
Τε, Μαϊ. αχ]. ὃ (ποῖ Ν): Η.), 
το. 

καθ-ήκω, ιδεά οπ]γ Ίππρετς., {4 
{ς {ο 4 δεεονοές (8οος., 
1Π8.), Αο, αχΙ]. 22; τὸ καθῆ- 
κον, ζ2ε δεεογοέης, Ἐο. Ἱ. 28.Χ 

κάθ-ηµαι, 24 Ρεις. κάθῃ {οτ κά- 
θησαι, ΊπΠρετ., Κάθου (5εε (τ. 

6 467, Ἠ]. 6 τς, 4, Ῥν. 49), 
ἴο δε φεαίεα, {ο οἱ αοτυ, {ο 
οᾖή, ἴο ὅε φείί]εα, ἴο αδίάε; 
ψ(Ὦ εἰς, ἐν, ἐπί (6επ., ἆαῖ., 
8οο.). 

καθ-ημερινός, ή, ὀν, ααίζγ, Λο. 
νΙ. 1.Χ 

καθ-ίζω, ίσω, (1) ἴταης., {ο εῶτέσε 
ο ο ἄοτυῃ, ἴο δεί; (5) Ἱη- 
ἴτΑΏδ., {ο οεαί οπε’ δε, 
Ρτερ5. 45 κάθηµαι; ᾖἴο σέ 
αοτυ7ε, ἴο ὂε οΕίήις, ἴο (αγγ; 
τη]. ἵη Μαϊ. χὶχ. 25; Τα. 
ΚΧΙΙ. 3ο. 

καθ-ίηµι, 15ὲ αοχ. καθῆκα (5εε 
ατ. δ 112, Βα. 46), {ο σε ΟΥ 
76ἵ αοτυ, Ἱμα. ν. 19; Αο. ΙΧ. 
25, Χ. 11, ΧΙ. 5.Χ 

καθ-ίστηµι (απά Καθιστάω ΟΥ 
-αγω), ἴο αβῥοίέ, εοεφ{ζίε, 
πα, ογαα7ε, {ο εοπαἸέοί, Αο. 
ΧνΝΙ. 15; {ο αββοίμέ ας 1. 
ΟΥεΙ (ἐπί, 6εη., ἀαί., 8οο.). 

καθ-ό, αἲν. ({οι καθ᾽ δ, αἲ, αε- 
εογαὀηρ αἲ, Ἐο. νΗΠ. 26: 2 

5ο 

[και ι 

Οοτ. νΗ, 
13.3 : 

καθολικός, ή, ὄν, ϱεπεγαζ, 14121 
νεγσα/ ({ουπά ἵη πε Ἰπβοχῖρ- 
Βοη5 οἱ {Πε .5ενεπ Ἐρίδε]ες 

12: 1 Ρεί, Ίν. 

οἱ Ίαππες, Ῥεΐετ, ]οΐμη απά - | 
]αάε, Ῥιαΐέ οπεά ὮΥγ ΊΝ. 
Η.) 

καθ-όλου, αἀν., ε{{γεζγ; καθό- 
Ὅ λου µή, Αο. ἵν. 18, 10έ αἲ αἴ)οΧ 
καθ-οπλίσω, {ο α7η Γ111ζψ, ρα5., 

Τα. χὶ. 21.Χ ε 
καθ-οράω, ὢ, {ο -εε εἰεαήν, | 

Ρα5»., Ἐο. Ἱ, 20.8 . 
καθ-ότι, αἆάν., ὤν, αεεογάζης αὖ, 

Αο. ἹΠ. 45, 1ν. 35) δεεστε 
7ραέ, 707, 1. 1. 7, χὶκ. 9; 
Ας, Ἡ. 24 αν. 3 (Ἠ. 
Η.).Χ 

καθ-ώς, αἀν., αεεογώρ αἲ, εὍε: 
αν. { 

καθώσ-περ, αάν., Γωέ αν, ἨἩες. 
ν.4(Ν. Η.).Χ 

καί, οοπ]., σα, αὗτο, ευεῃ. Ῥοτ 
ἴπε νατίοις π5ες οἱ {Π]5 οοἩ- - 
Παποίίοη, 8εε (1. δ 493, ΛΙ. - 
δ 53, 14 Ῥα. 36ο 5ᾳ. 

Ἰαϊάφας, α, ὁ, (αζαβλας, ]τ. 
χ]. 49. 

Κάῑν, ὁ (ΠεΡ.), σέ, Ηεῦ. κ]. 4. - 
Ἐαΐνάν, ὁ(Πεῦ.), 6αέπαμ. πο 

το ππεη{ιοπεά, Τα. 11. 36, 
37.3 

καινός, ή, όν, 6τυ, Τα. ν. 38 τν 
Δο. κν. 10. Οὁ7Υή.: νέος 15 
ΠΕΜ υπάες {πε αβρεοί οξ 
1ή1ε; καινός, πευν ἵη α αγ, 
οἱ ἀϊπετεπί εΠατας!εΓ. 

καινότης, τητος, ἡ, 
(αιοταὶἱ απά ορϊτιέαα]), Ἐο. - 
ψΙ. 4, ΥΠ. 6. 

καί-περ, οοπ]., αὐίῆσιισή, ΡΕΗΙΙ. 
Π1. 4: ἨΠεὈ. ν. ὃ. 

καιρός, οῦ, ὁ, α Ίχεα ἐπε, 
φέασο71, οββογἠ44Υ, Τα. νΗΙ. 
13) ΗεΡ. ΧΙ. 15; Αο. χΙν. 17; 
Ῥο. νΗΙ. 1δ. ΦΎΥ”.: χρόνος 15 
Έπιε Ίῃ Ρεπετα], νιεινεᾷ 5ἵππρ- 
1Υ α5 5Ηο0Ἡ/ καιρός, ἀεβπῖίε, 
θυ1{αΡΙε πε, {πε ἔπιε οξ 
86ΟΠΙε ἀεοῖδῖνε ενεηῖ, ε215ές, 
οββογ ΔΕΥ. 

Ἐαῖσαρ, αρος, ὁ, (τα, α Ἠτ]ε 
Άβδδυπιεᾷ ὮΥ Ἐοπιαη επἹρετ- 
οἵ5, αξίει ]α]ας Ἴασατ, α5 
Ία. Π. 1, κχ. 22; Αο. αν], 7; 
ΡΗΙΙ. 1ν. 22. 

Ἐαισάρεια, ας, ἡ, 6Φεαγεα. Τννο 
οἵεες οἳ Ῥα]εδίηε, οπε Ιῃπ 
6α11εε (6ώναγεα «Ρ1711), 
Μαι. αν]. 13; {πε οἴμετ οἩ 
{με οοαβςδί οἳ {πε Μεάϊίει» 
ΤΑΠΕΑΠὮ, Ας, ΥΠ]. 49. 

2έτυήές 



καν] 

καί-τοι͵, οοπ/]., αῶ γεἴ, αὐέλοιιρή, 
ΗΠεὺ. ἵν. 3; 5ο καίτοιγε. 

καίω, Ρεξ, Ρ885. κέκαυμαι, ἴο 
Αὐπαε, ζρμί Μαι. ν. τς; 
ῥᾶδς., ἴο 6173, Τμ. κὶι. 35; 
{ο δέ, εοΦ116, ]τ. χν. 6; 
Ηρ., Τα. κχὶν. 32. 

κἀκεῖ (καὶ ἐκεῖ), αλ {Λέγε, Αο. 
κὶν. 7. 

κἀκεῖθεν (καὶ ἐκεῖθεν), σα {ήεες, 
Ας. νΗ. 4, ΧΧ. 15. 

κἀκεῖνος, η, ο (καὶ ἐκεῖνος), αά 
ᾖ6, 5ᾖε, 14, Τα. ΧΙ. 7; Ας, χν. 
11. 

κακία, ας, ἡ, ὀᾳώπεσς, (1) οἳ 
οματαοΐετ, τυ]εβεάπεςς, Ας. 
να, 22: (2) οἳ ἀἹδροδίέοη, 
2παέΐσε, 111-111, (οἱ. ΠΠ. δ; 
(3) οἱ οοπά1έοη, α[ζέοίίο7:, 
εσὰζ, Μα. ν]. 34. 

κακο-ήθεια, α»-, ἡ, /2412ρ24γ, 
λο. 1. 29.3 

κακο-λογέω, ὢ, {ο «βεαᾷ εσ{ᾖζ ος 
(89ο.), Ματ. ΙΧ. 49; Αο. κκ. 
9; ἴο σε, Ματ. χν.4; Ματ. 
ν. 1ο.Χ 

κακο-πάθεια, ας, ἡ, α ο1ε- 
7 οἵ εσῇ, α[ζέςίίομ, ]α. ν. 
Το. 

κακο-παθέω, ὢ, ἐσ [ΓΕ ευᾖῇ, {ο 
ειάαέέ α[έοίίσα, 2 Τ1πι. 1. 3 
(1Ν. Ἡ. συνκακ-), 9, Ίν. 5; Ἱ]α. 
ν. 13.3 

κακοποιέω, ὢ, αὖς., ἴο ὧο αγ, 
Ματ. ΠΠ. 4: Ἱωα. νι. 9; {ἴο ὤο 
τυγο715, 1 Ῥεί. ΠΠ. 17; 3 ]η. 
ΙΙ. Χ 

κακο-ποιός, όν, α5 5ιρςί., αὖ 
εσ11-οε-, Ἰ]π. χνΙ]. 3ο (πο 
. Π.Σ τ Ρεῖ. Π. 12, 14, ΠΠ. 
16 (ΥΓ. Η. οπιή{), 1ν. 15. 

κακός, ή, όν, εσ{ζ, τυἰεβεᾷ; τὸ 
κακόν, τυεᾷεώπεας, Να. κκν]]. 
23: 5ο α{ῶίοίίομ, Ἱμα. κνΙ. 

35: : 
κακ-οΌργος, ον, 85 5α5ΐ., α /2α76- 

΄Γαείογ, Ἱμα. κκλ. 32, 33, 39: 
2 Τϊπι. 1. Ο.Χ 

κακ-ουχέω, ὤ, οη]γ Ίπ Ῥα55., 
Ρατί., ἐγεαίεα 4, ᾖαγασσεᾶ, 
ἨεΡ. κὶ, 37, κ. 3.8 

Κακόω, ὢ, ώσω, ἴο {-γγεαί, οῇ- 
Άχεσς, Ας. νΠ. 6, 190, ΧΙ. 1, 
ἄν]. 1Ο; 1 ΡῬεῖ. 11. 13: [ο 
εγγὐσά4ΐε7, Δο. χὶν. 2.Χ 

Κκῶς, αἄν., ὀσαζψ, τυζεβεαῦγ, 
Ίπ. κνΗΠ. 23: κακῶς ἔχειν, {ο 
δε ο{εά, οι 1 {γοιιόῇε, Ναί. 
Ίν. 24: Τμ. ν. 41. 

κάκωσις, εως, ἡ, α[ζζοίίοι, ἐί- 
Ζγεα{γαεεῇ, Αο. νι. 34.3 

καλάμη, η», ἡ, οζόδῆε, 1 Έο{. 
11, 12.8 

σκΕΡΚ- ΣΝσΙΙ5 ΝΕ ΤΕ.74ΕΝΥΤ ΓΧ/ΙΟΟΔ 

κάλαμος, ου, ὁ, ἆ οίαζᾷ, α5 (1) α 
7εεᾶ, ΡΙΟΝΊΠΡ, Μαϊ. κ. 7; 
(2) αγεεα, α5 α πιος]ς 5οερίτε, 
Μαι. κχν]]. 29; (3) α ῥο, 3 
Ίπ. 13; (4) α εαφιέ{ρ-γοα, 
Ἐεν. κκ]. 15. 

καλέω, ὢ, έσω, κέκληκα, {ο εαῦ/; 
Ἀθπος, (1) {0 φΗ7ΙΟ1, Τμ. 
χἰχ. 13; (2) {ο πατε, Μαϊ. Ἱ. 
21, κ. 25: (3) {ο ἐποίίο, ]η. 
1, 27 (4) {ο αββοίή, οἵ φεζξεί, 
{ος απ οῇΏΊοε, Ηεῦ. ν. 4; (5) 
ῥαςς., {ο δε εαζ/εα, οἱ αεςοτε2εζ- 
εα, {.6., {ο ὅε, Μαϊ. ν. ο, 1Ο; 
]α. Π. 23. 

καλλι-έλαιος, ου, ἡ, α εἰιζ//σαίρα 
οὔζοε {γεε, Ἐο. ΧΙ. 24.Χ 

καλλίων (οοπρατ. ΟΕ καλός), 
δείεγ; αἄν., κάλλιον, ΑΟ. χχν. 
1Ο.Χ 

Κκαλο-διδάσκαλος, ου, ὁ, ἡ, α 
ζεαεᾖεγ οἵ τυβαέ ἐν φσοῶ, ΤΙ. 
Ἡ, 3. (Ν. Τ.Α 

χζαλοὶ ᾿Λιμένες, Ζα{ Εἴανεις, ἃ 
Ἠατροτ 1π Επε Ι5]απά οἳ Οτεῖθ, 
Άο. κανΙ]. δ.Χ 

καλο-ποίεω, ὢ, {ο αεί σεῤγήσᾖλήζγ, 
2 ΤΗ. Π1. 11. (5.)8 

καλός, ή, όν, δεατιζΓ1ῇ; (1) ΡΏγς- 
Ις81γ, Τα. κκ]. 25: (2) πιοί- 
αγ Ῥεαιίίξα], ροσᾶ, 1οὐζ6, 
Μαϊ. ν. τό6; ἨΠεβρ. χΙΠ. 18: 
(3) επεείζού αασαπίασεσιες, 
Ίμ. νΙ. 43: 1 0ο. νΙ. 1. 

κάλυµµα, ατος, τό, α εοσεγ{ηβ, 
σεζῇ, 2 60ο. ΠΠ. 13--16.Χ 

καλύπτω, ψω, ἔο εοσεγ, σείῇ, Τι. 
ΧΧΙ]. 30: 2 0ο{. ἵν. 3. 

καλῶς, ααν., τυεζζ, /{ρ2{γ, 110005, 
Ἱπ. Ίν. 17; 1 6οἑ. χὶν. 17. 

κἀμέ, 5εε κἀγώ. 
κάµηλος, ου, ὁ, ἡ, α εα/τεζ, Ματ. 
θα οἱ. 

κάµινος, ου, ἡ, ἆ ΓΗ7ηαςε, Μαϊ. 
κ]. 42, 5ο; Ἐεν. Ἱ. 15, ΙΧ. 2.Χ 

καμ-μύω (κατά απᾶ µύω), {ο ή, 
εἶσοε ἴηε 6Υε5, Μαϊ. κ{Π. το; 
Αο. αανΙ], 27.3 

κάµνω, καμῶ, ΡετΕ. κέκµηκα, {ο 
δετυεαγγ, {ο ὄε σ{εᾷ, ΗεΝ. κῖ]. 
3; ]α. ν. 15; Ἐεν. Π. 3(1Ψ. 
Ἡ. οπι1θ). 

κἀμοί, 5εε κἀγώ. 
κάµπτω, Ψω, {ο δεμᾶ ἴ]ε Ἴκπεε, 

ὀστυ, Ἐο. κἲ. 4, κὶν. ΙΙ; Ερ. 
1, 14: ΕΠΙ]. Π. το. 

κἂν (καὶ ἐάν), αιζ 4, Ἱωα. κἩ. 
9: εσε 4, {ῥουρσή, ΜαΤ. κχν]. 
35; { ευε;, Ἠεβ. χι. 20; 
εΙΠρίσαΙ1γ, 6 ομ0ν, Ματ. ν. 
2δ: Αο. ν. 15. 

Ἰζανᾶ, ἡ, αμα, ]τπ. . 1, 11. 
Ἐανανίτης, ου, ὁ, α Ζεαᾖοί (ἴτοπι 

5τ 

[κατ 

ἔπε Αταπιαϊςο, πιεαπίηςρ ἴ]ε 
Φ4ΠηΕ 5 ζηλωτής), Μαϊ. χ. 4; 
Ματ. ΠΠ, 18 (ΥΝ. Ἡ. τεαἆ Κα- 
γαναῖος, ΝΏΙοὮ Ίας {πε 6απιε 
πιεαπίηρ). (Ν. Τ.Α 

Ἐανδάκη, ης, ἡ, 6απαάαες, Ας, 
ν1Π. 27.8 

κανών, ὀνος, ὁ, ΡΙορ. α 04; 
Ῥεπςε, (1) α γζε οὗ εοζ1εεί, 
σα1. νΙ. τ6; ΡΗΙ. 11. 16 (Ν. 
Ἡ. ο); (2) α ή Οἵ 
βΛεγε οὗ ἄν, ῥγουέπεε (ΕἙ. 
Υ.), 2 6ο. Χ. 13, 15, 16.Χ 

Ἑαπερ-ναούμ, οἵ Καφαρ-ναούμ, 
(Ν. Η.), ἡ (ἨΠεςδ.), 6αβεγ- 
0141, ]π. νΙ. 17, 24. 

καπηλεύω, {ο ὂε α είν {ασε 
Ἠεποες (π(Ἡ αοο.), {ο πε 
23Ε7εῥαιά{σε οἵ, Οἵ σῶτιζίεί- 
αἴέ, εο71604, 2 Οο{. Π. Τ7.Χ 

καπνός, οὔ, ὁ, «7οᾷε, Αο͵, ΠΠ. 19; 
Ἐεν. ν{π. 4. 

Ἑαππαδοκία, ας, ἡ, 6αβῥαώοσία, 
Ας. . 9: 1 Ρεῖ. 1. τ.Χ 

καρδία, ας, ἡ, δε ᾖεαγί, πιεῖ., 
35 ἴπε 5εαί οἱ {πε αβεςίῖοης, 
Ραὲ εΒΙεβΥ ο ἴπε απάετ- 
δίαπάΐηρ; ΑΡ., {λε ᾖεαγί ος 
{λε εατίῃ, Ματ. χΙΠ. 4ο. 

καρδιο-γνώστης, ου, ὁ, α Ζοτυεγ 
οὗ Μεγ Αο. Ἱ. 24, χν. δ. 
(ν. Τ.Α 

καρπός, οὔ, ὁ, {210 ᾖῥγοάμος, 
Τα. κ1ῑ. 17; πιεῖ., ΕΟΥ ε270Ύε71, 
Ἆο, Π1. 39; αεεαῖο, εο/τῶ οί, ἴἶιε 
{τοι οἳ {πε Παπάς, Μαι. 11, 
δ; ε[]εοί, 7ε5116 Ἐο. νι. 21. 
Ῥταϊςε 15 εα]]εά {δε ῦέ οί 
ἴ2ε ζφ., ΠεΡ. χΗΠ. 15. 

Ἐάρπος, ου, ὁ, (αχβης, 2 Τῖπι. 
ἵν. 13. 

καρποφορέω, ὦ, ήσω, ἴο ὀγέηρ 
“Γοζίή Γγμάζ, Ματ. Τν. 28: παῖά., 
ο ὄεαγ Γή οὗ οπε φεζἤ, 
0ο]. 1. 6. 

καρπο-φόρος, ον, Γ142ή1/, Λο. 
χὶν. Τ7.3 

καρτερέω, ὤ, ἤσω, {ο δε «ἴχοπρ, 
φζεσαΓα»ί, ΗεΡ. κἰ. 27.Χ 

κάρφος, ους, τό, α ἆγγ Φουέρ, α 
ἴχατυ, Ματ. νυν. 3, 4, 5; Τμ. 
νϊ. 41, 42.38 

κατά, Ῥτερ., 6ον. ἴπε ρε. 
ΆπΠά αοςςο. 635ε5, αστυ; Ἠεηςε, 
6εῃ., αοτυι ᾖγοαη, αραζσί, 
είο.; αοο., ἄεεογαίςρ {ο, α’ 
ῥαήᾳςή, εἴο, (5εε (τ. 68 124, 
1476, ΝΙ. δδ 474, 496, Βι., 
334 5α.). 1π εοπιροβ!!ΙοἩ, 
κατά ΠΑΥ Ἱπιροτί αεοεετοῦ, 
ο2ζεςίίο, οβῥοσ{ζστη, «οίγτ- 
δ{{ο1, απ ντ] οεγίαΙη νετρς 
(45 οἳ ἀεσίτιοίῖοη, ἁῑπιιΏι- 



κατ] 

Ώοη, απἁ ἴπε 11]κε) 15 {211671- 
σέσε- “αετ]γ.’” 

κατα-βαίνω, βήσοµαι, βέβηκα, 
26 αοτ. κατέβη», {ο 6ο ΟΙ εο/1Ε 
αστυ, αεφεεπαᾶ, α5εᾶᾷ οἳ Ρει- 
5οη5 απά οἱ {π]πρς, α5 ρ]{ίς 
ΣΤΟΠ Ώεανεη, οἳ {πε οἰοιάς, 
5ίοίπῃςδ, Ηρηίπίηπρς; αἶδο οἳ 
αηγίΠίηρ ἴπαί {α]ῑς, Τα. κκ!]. 
44: Ἐεν. ΧνΙ. 21. 

κατα-βάλλω, Ι5ΐ αοχ. Ρ858. Κα- 
τεβλήθην», {ο εω»έ ἄστυη, εν. 
χᾖῑ. 1ο (ΥΝ. Ἡ. βάλλω); 2 
Οοτ. Ίν.ο πη]ά., {ο ᾳγ, α5 α 
Σουηάα{ϊοῦ, ἨεΡ. νΙ. τ.Χ 

κατα-βαρέω, ὢ, {ο τυείρ; ἄοτυ7, 
Το {γα Ε7ε, 2 (οτ. χἹ]. 16.Χ 

κατα-βαρύνω--καταβαρέω,ΜαΤ. 
χὶν. 4ο (7. Η.).Χ 

κατά-βασις, εως, ἡ, «αεοσεή, 
ῥζαεε οὗ ἄεσεεῦ Τα. κὶκ. 37.Χ 

κατα-βιβάζω, {ο ὀλέτρ «οτυ, 
εω5έ ἄοτυμ, Ματ. κι. 23 (Ν). 
Ἡ. καταβαίνω), Ἱπα. κ. 15 
(Έεο., 7. Η. πιρ.).Χ 

κατα-βολή, ἢ»ς, ἡ, α Γομμπαζης, 
ζαγζηρ {4ε Γσαάα ίσο οὗ, Μαϊ. 
κ]. 35: ἨεΡ. χΙ. 11. 

κατα-βραβεύω, {0 ϱὔσε /αζςλε]ιέ 
αξαζηοέ ας 7ηῤΐίγε ο ἴπε 
6απες, {ο αεβγίωε οἵ γετυαᾶ, 
Οο1. 1. τδ.Χ 

κατ-αγγελεύς, έως, ὁ, αἆ ᾖ7ο- 
είπε, α ᾖεγαζᾶῶ, Αο. χνἹ]. 
18. (Ν. Τ.Α 

ικατ-αγγέλλω, {ο ἄεείαγε οβεῃζγ, 
ἴο ῥοεΙα{γε, {ο Άγεαεή, Δοι 
κὶῑ. 5, Χν. 36. 

κατα-γελάω, ὢ, ἴο ἴαμοῦ αἲ 
«εγᾷε, 6εη., Μαϊ. Ἱκ. 24; 
Μαπ. ν. 4ο: Ἱμ. νΙΠ. 53.Χ 

κατα-γινώσκω, {ο εοπαάεία, 
δίαηπε, Ψεπ. ο Ρεῖδοης, (ᾳα]. 
1. 1Ἡ1ς 1 ]π. 11. 20, 21.3 

κατ-άγνυµι, Επῖ. κατεάξω, {0 
ὄγεαλ ἄστυ7τ, {ο ὀγεαλ {η ῥέεεες, 
Μαϊ. χΗ. 2ο: Ἱη. χἰχ. 341--33.Χ 

κατ-άγω, {ο ὀχζηρ ὥοτυ], 45 Αο. 
ΙΧ.3ο; Ἐο.χ. 6; α5 α παπτ]σα] 
{εΥπῃ, {ο ὀγέπρ {ο αμ, Ἱμα. ν. 
11; ρα55., {ο ο077ε {ο Ἰαπᾶ, 
Αο. καν]. 3, Χχν]. 12. 

κατ-αγωνίζοµαι, ἆἀερ., {ο εο/ή- 
Ίεμα αραζφή, «τδάε (8ο0.), 
Ἠεῦ. χι. 33.Χ 

κατα-δέω, ὢ, {ο δέπα -ὔ, αξ 
ΜΟΙΠ65, Ἱω. Χ. 34. 

κατά-δηλος, ον, ἔζογοις/ζν ευ{- 
αεή, ἨεΡ. νΙ]. 15.Χ 

κατα-δικάζω, {0 εο/Ε7/71, {ο ῥ7σ- 
2201716 ε22{έ7{6ς αφαζσοή, Μα ἴ. 

κ. 7, 371 Τα. νι. 37: Ἱ]ᾳα, ν. 
6.Χ 

σκβΡΑ- ΕΝσΙΙΣ ΝΕ ΤΕΣΤΙΜΕΝΤ ΤΕΧΙςΟΝ. 

κατα-δίκη, ης, ἡ, 4 Φε/42ος ο 
εοπάεΖηΠαί{ση, Αοι κχν. 15 
(Ν. Π.).Χ 

κατα-διώκω, {ο Γοήζου οεἴσεεῦν, 
Ματ. 1. 36.8 

κατα-δουλόω, ὢ, ώσω, {ο επαζατε, 
2 (ο{. ΧΙ. 20: (αα]. Π. 4. 

κατα-δυναστεύω, {ο ἐλεγείτε 
Ίοτυεγ ουε7, ἴσ οββγεν», Αο. 
χ. 485; ]α. Π. 6.8 

κατά-θεµα, ΊΝ. Τ. ἔοτ Κατανά- 
θεµα, εν. κκ. 1. (Ν Τ.Α 

κατα-θεματίζω, ΊΝ. Ἡ. ἔοτ κα- 
ταναθ-, Μαι. ααν]. 74. (Ν. 
Τ.Ε 

κατ-αισχύνω, {ο 72α4ε ας απεῶ, 
1 Οο{. 1. 27: {0 α1φῆοπογ, 1 
Οοτ. κ. 4, 5; {ο εανε, 85 
νητὮ ἀϊδαρροιπίεά εχρεοία- 
Ώοη, 1 Ρεῖ. 1. 6; Ρᾳ55., ἐ δε 
αοᾖαπεο, α5 Ἱμα. κ1Π. 17. 

κατα-καίω, αύσω, {ο 1η 14, {ο 
εο72Φ24716 εαί7ε/γ, α5 Μαϊ. ΠΠ. 
12: ἨεΡ. χΙ. 11. 

κατα-καλύπτω, 1η πι]ά., {ο τυέαί΄ 
α σε, 1 Οοτ. ΧΙ. 6, 7.Χ 

κατα-καυχάοµαι, ὤμαι, {ο 7ε- 
7σΐεε αραζοί, 1ο ῥΙοΥΥ ουεγ 
(5εη.), Ἐο. χἰ. 18; Τα. ΠΠ. 13, 
1. τή. (5.) 

κατά-κειμαι, {ο ζέε αοτυ, α5 ἴπε 
5ἱο]ς, Ματ. 1. 39; {0 γεεῖέε αἲ 
{αβΙε, Ματ. κὶν. 3. 

κατα-κλάω, ὢ, {ο ὀγέαφ {η βέεεες, 
Ματ. νι. 41; Ἱω. κ. 16.8 

κατα-κλείω, {ο «ή 14ῤ, οο7:- 
πε, Ἱω. ΠΠ. 20: Αο. αχνΙ. 
το.Χ 

κατα-κληρο-δοτέω, ὢ, {ο ἅλν- 
Ζγέόε ὅγ ᾖοΐ, Δοι χαΙΠ. 1Ο ᾿ 
(Ν. ΗΠ. τεαά τε {οἱ]οπίηρ). 

(509 
κατα-κληρο-νομέω, ὢ, {ο αὲσίγεῦ- 

2ΐε ὁγ ο Αοι κΙΙ. 19 (1Ν. 
Ἠ.). (5. 

κατα-κλίνω, νῶ, ἴο εῶίίσε {ο 7έ- 
οἶέπε αἲ ἴαῦ]ε, Τα. Ικ. 14, 15 
(Ν. Η.): ταῖά., {ο γεεζύπε αἲ 
{αβίε, Ἱμι. νἩ. 36 (Ν. Η.), 
χὶν. 8, κχὶν. 39.Χ 

κατα-κλύζω, σω, ἴο {ηααίς, 
αεζα(σε, Ρα55., 2 Ῥεῖ. 11. 6.Χ 

κατα-κλυσμός, οῦ, ὁ, α ἄείιρε, 
“οσα, Μαϊ. κχὶν. 38, 39; Τα. 
κνη. 27: 2 Ῥεῖ. . 5.Χ 

κατ-ακολουθέω, ὦ, ἴο /οὐζστυ 
αΓίε7 (α9ς. οἵ ἀαί.), Τα. κκ]. 
56; Δο, χνΙ. τ7.Χ 

κατα-κόπτω, ψω, οτυοσ/γα, ΝΙατ. 
ν. 5.Ἡ 

κατα-κρημνίζω, σω, {ο εως ἄοτυ7ε 
ἠεααἰοἸερ, Ἱω. ἵν. 29.Χ 

κατά-κριμα, ατος, τό, 
52 

εο12- 

[καν 

«ε4ΠΩΙΙΟΗ, Ἐο. ν. 16, 18, 
νυν, 1. 

κατα-κρίνω, νῶ, {ο ιαρε τυο»/ ην 
ος βΗ{ςιελέ(σεη. απὰ ἀαἲ.), 
ἴο εο/αε΄η2, 5 Μαϊ. χχ. Ιδ» 
Ῥο. 11. 1, νἰΙ. 3; ἵπ α πιοτε 
Ρεπετα] 8εη5ε, Ἱωμι. ΧΙ. 41, 
α5, 

κατά-κρισις, εως, Ἡ, {δε αεί ος 
οοαεγιαίίο, 2 Όοτ. ΠΠ. 
να. 3. (Ν. Τ.Α 

κατα-κυριεύω, ζο ἐπεγείσεαζογ- 
{6 ουεΣ, Μαϊ. κκ. 25; Ματ. 
Χ. 42: 1 Ρεῖ. ν. 3; ἴο ϱεί ίδε 
21Ω5{ΕΎΥ οὗ, Αο. χἰχ. 16 (σεη.). 

κατα-λαλέω, ὢ, {ο 5βεαξ αραέτεοί 
(σεπ.), ]α. ἵν. τι; 1 Ρεί. Π. 
12, 11. 16. 

κατα-λαλιά, ἂς, ἡ, ευέ-εβεαξέηρ, 
αεΓαγπαίίο, 2 Οοτ. χκΙ. 2ο, 
1 Ρεῖ. Π. 1. (Ν. Τ.Α 

κατά-λαλος, ου, ὁ, ἡ, αὖ εωαί- 
φφεσβεγ, α αεΓαζΠεγ, Ἀο. Ἱ. 39. 
(ν. Τά 

κατα-λαμβάνω, λήψομαι, {ο φείσε 
ΟΥ ζαγ Λο οἵ, 45 Ματ. ΙΧ. 1δ; 
ἴο ϱ7α5Ά, 10 οδίαίη, 5 ἴλε 
Ῥτῖζε 1π ρυδ]ο ραπηες, ΡΗΙ]. 
11. 12, 13; 10 ουεγίαὀε, 1 ΤΠ. 
ν. 45 πι]ᾶ., ἴο εοΦε/εᾶ, {0 
Δεγεείσε, ὅτι, οἵ 9ο. απά 1ΠΕ., 
ΕΡ. 11. 18. 

κατα-λέγω, {0 76ρ154Ε2, {ο ε217οῦ, 
ρᾳ55., 1 Τϊπι. ν. Ο.Χ 

κατά-λειμμα, ατος, τό, ἆ 7ε71- 
471, α γεφίαµε, Ἐο. Ικ. 27 
(ΊΝ. Ἡ. ὑπόλιμμα). (5.)Χ 

κατα-λείπω, ψω, 7ο Ίέανε 242711, 
1ο Γο7φαβε6, Ματ. κ. 7; ἴο0 ἄε- 
ᾖαέ 7ο, Ἠεξ. χὶ. 27: {0 
/εασε επζ/εάή215, ἴο 7εΦέγνε, 
Ῥο. χα. 4. 

κατα-λιθάζω, σω, {ο οἴσπε, {ο αε- 
ἔχον ὅγ «οί, Ἱωμ. κκ. 6. 
(Ν. Τ.)Χ 

καταλλαγή, ῆς, ἡ, /εεσεζζἑαίέσ.ε, 
Ἐο. ν. 11, ΧΙ. 15; 2 Οο{. ν. 
18, 19. ῥὁγη.: 85εε ἀπολύ- 
τρωσι5. 

κατ-αλλάσσω, ἕω, {ο /εεοεῖίε 
(86ο. απά ἀαῑ.), Ἐο. ν. 19: 1 
Οοτ. ν{Ι. 11; 2 0οἵ. ν. 18, 19, 
20.Χ 

κατά-λοιπος, ον, Ρ]ιτ., ἔᾖε εσύ, 
Ζᾖε 7εσ{ζλε, Αο. Χν. Τ7.Χ 

κατάλυμα, ατος, τό, α ζοασίες- 
Λίαεε, αι 4, Ἱμ. Ἡ. 7: α 
ϱηες{εΛααδεγ, Ματ. κὶν. 14 
Τα. κχϊ, 11. Χ 

κατα-λύω, ύσω, {ο αήσοφε, (1) 
µ1., οἱ α Ὀυϊ]άϊηρ, {ο αεσίχογ, 
Ματ. χὶν. 5δ; (2) ἄρ., οξ 
Ίαν οἵ «οπιπιαπά, {ο 7επᾶΕ 



κατ] 

σοζᾷ, Μαϊ. ν. 17: (3) ὢ ῥαςς 
Τε {σλή, {ο ἠσάςε, Τα. κ. 12, 
χας, 7. 

κατα-μανθάνω, 24 αοτ. κατέ- 
µαθον, ο εοἸφ{αεγ εαγεΓΙ17γ, 
Μαι. νι. 25.Χ 

κατα-μαρτυρέω, ὢ, {ο ὀεα {ει- 
Ζή21071/ αρα {οί (αοο. οἱ ἴπ]πς, 
6εη. οἳ Ρετς.), Μαϊ. χχνΙ. 62, 
κχν. 13; Ματ. χὶν. 6ο, Χν. 
4 (πο ΥΝ. Η.).Χ 

κατα-μένω, {ο 7εΙαίη, αδίαῶς, 
Δο, Ἱ. 13.Χ 

κατα-μόνας (Ίἡ/. Ἡ. κατὰ µόνας), 
αἀν., ῥγἰσαίεζγ, αἴοπε, Ματ. 
Ίν. 1ο: Τμ. Ικ. 18.Χ 

κατ-ανά-θεμα, ατος, τό, ἆ εΊ25ε, 
Ἐεν. κχΙ. 3; 5ε8 Κατάθεµα. 
(Ν. Τ.)Χ 

κατ-ανα-θεματίζω, {ο εΊέγσε, αἲε- 
σοΐε {ο αθοίγ1ο/ο1, Ματ. χχν]Ι. 
74: 5εε καταθεµατίζω. (Ν. 
Τ.)Χ 

κατ-αν-αλίσκω, {ο εο/15/147316, 85 
Πε, ΗεΡ. χΙι. 29.3 

κατα-ναρκάω, ὢ, ήσω, {ο δε 
ὀτέγαεςοε {ο (5επ.), 2 69. 
χ]. Ο, κῖ]. 13, 14.3 

κατα-νεύω, {ο σα), {ο 0ῇε ο{σης 
ο, ἀαῖ., Τα. ν. 7.Χ 

κατα-νοέω, ὢ, (1) {0 οὔφεγοε εαγέ- 
«Γπὔγ, Λεγεείσε, Τα. νΙ. 41; 
(2) {ο εοησίζεΥ (89ο.) Αο. 
χ]. 6 

κατ-αντάω, ὢ, {ο εοηπέ {ο, ἴο 
αγγζωε αἲ, τα εἰς, α5 Αο. 
Χν]. Τ;: οη0ε πΙΤἩ ἀντικρύ, 
Άος, κκ. 15; πιεῖ., {0 αὔζσσ {0, 
ῬΠΙ]. 1. 11. 

κατάνυξις, εως, ἡ, οήέβογ, Ἐο. 
ΧΙ. δ. (5.)3 

κατα-νύσσω, ἕω, 24 αοτ., ρᾷ55. 
κατενύγην, {ο ῥ715ᾷ {βγοιρή, 
το αρτίαῖε ϱγεα{γ, ῬΡα55., Αο. 
μ, 47. (5.3 

κατ-αξιόω, ὢ, ώσω, ἴο Ταώσε 
τυογ{Άγ οἵ (σεη.), ῥα55., Τα. 
πχ. ος παπα σθ Άσε τι; 
2 ΤΗ. Ἱ. 5.Ἡ 

κατα-πατέω, ὢ, {ο γαγηβζε ο7ᾳ, 
ζο ἔγεαα 1/46 Γοοί (8ο0.), 85 
Τα. νΗΠ. 5. 

κατάπανυσις, εως, ἡ, α 2εοίήρ, 
2ε5ύ, Αο. νΠ. 49: ἨΗεδ. Η1. 11, 
18, Ίν. 1, 3, 5, 10, 11.Χ 

κατα-παύω, (1) ἴταης., ο 7ε- 
φέγα222, ἃςο. (αἱ5ο τοῦ µή, απά 
1ΠΕ.), Ας. χὶν. 18: {ο ϱίοε 7εοέ, 
Ἠερ. Ἱν. δ; (2) Ιπίταης., {ο 
7εςέ, ἀπό, Ἠεξ. 1ν. 4, 1ο.” 

κατα-πέτασμα(πετάννυµι);ατος, 
τὀ, α σοῇ0, εἰ(/α{η, 5δεραταί- 
ΊΠΡ ἴπε Ποἱγ Ρίαοε απάἀ {πε 

σκΕΣΑ-ΕΝόΟΙΙ5Μ ΛΕΗ ΤΕΣΤ4ΜΕΝΤ' ΓΧΤΙςΟΟΝ. 

Πο]γ οἱ Ἡο]ῖες, α5 Ίμα. αχ], 
45. (5.) 

κατα-πίνω, 2 αοτ. κατέπιον, 
15ἱ ΟΥ. ρα85. κατεπόθη», {ο 
αγ{ά «οτυπ, οτυαζίσου, Να. 
αχ]. 24: Ἐεν. χῇ. 16; ΒρΡ., 
Το αετοιέ, αεΦίγογ, 1 6οτ. χν. 
δή 2 Οοτ. 1. 7, ν.4: Ἠεὺυ. 
ΧΙ. 20: 1 Ρεί. ν. δ.Χ 

κατα-πίπτω, 24 8οΟχ. κατέπεσον, 
{ο Γαὐ/ ἄοτυ, μα. νΗ]. 6 (ΝΝ. 
ἩἨ.); Αοσο. καν. 14, κχν]Ι. 
6.Χ 

κατα-πλέω, εὔύσομαι, 1Ι5ί αοΟἵ: 
κατέπλευσα, {ο «α17 ἴο Ιαπά, 
Τα. νΠΠ. 26. 

κατα-πονέω, ὢ, Ίπ Ῥα5»., {0 δε 
οβῤγεσσεα, αἡσίγεσφεῶ, Λο ν. 
24: 2 Ρεῖ. Ἱ. 7.Χ 

κατα-ποντίζω, ῥρα55., {ο οὔᾷ 
ἆστυμ, Μαϊ. κὶν. 3ο; {ο ὅὄε 
ἄγοτυπεα, Μαϊ. κν]πι. 6.3 

κατ-άρα, ας, ἡ, ἆ εέ/5ε, εἰεγοές, 
σα. 11. το, 13; Ηεῦ. νΙ. δ; 
2 Ρεῖ. Π. 14; Ἴα. ΠΠ. 1ο: 

κατ-αράομαι, ὤμαι, {ο εἶζ5ε, 
Μαϊ. ν. 44 (Ν. Ἡ. οπ1{); 
Ματ. χι. 21; Τα. νι. 25: Ἐο. 
κλῑ. 14: ]α. Π1. 9; Ῥᾶ85., Ρεξ. 
Ρατί., αεε2γεα, Ναί. παν. 
41.3 

κατ-αργέω, ὢ, ἤσω, ἴο 7εΠάΕΥ 
φείεος, Ἱ μα. κΙΙ. 7 {ο εστοε 
7ο εεῶσε, αὐοζέοή, 45 Ίο. ΠΠ. 3, 
81, απά {τεαιεπ{]γ Ἱη Ῥαυ!]; 
7ο φευεγ Ίτοπι (ἀπό), Ἐο. νΙ]. 
2: (ᾳα]. ν. 4. 

κατ-αριθμέω, ὦ, {ο 
22074, Αο. 1. 17.8 

κατ-αρτίζω, ίσω, ἴο ΕΠ, ἴο 7έ- 
ᾖα5, Μαϊ. Ἱν. 21; 0 γεφίογε 
{τοπη ΕΙΤΟΤ ΟΥ 51η, (αα]. νι. 1; 
ο ῥεχ/εεῖ, {ο εοηβἠείο, 1 ΤΗ. 
Πὰ, ΤΟ; 1 Ρεί. ν. Το; Ῥ855., 
7ο ὂε γεσίογσζα ἴο ΠΑΙΠΙΟΗΠΥ, 1 
Οοτ. Ἱ. Το. 

κατάρτισις, εως, ἡ, α ῥεΣ/εείύᾳρ, 
2 Οοτ. κ. 9. 

καταρτισμός, οὔ, ὁ, α ῥεγ/Γεείζη», 
ἩΡ. Ἱν. 12. (Ν. Τ.Α 

κατα-σείω, σω, ο «ᾖαᾷε ἴπε 
Ἠαπά, {ο ὄεεζοῃ, Αο. κ. 17, 
κ. 16, χὶκ. 33, αχ]. 4ο.ὔ 

κατα-σκάπτω, γω, {ο αρ τωιῶςσγ, 
ἔο αειο)έςή, Ἐο. ΧΙ. 3; Ρε. 
Ρατῖ., Ρ885., 2235, Αο. χν. 16 
(ποί 7. Η.) 

κατα-σκευάζω, άσω, ἴο Λγεβαγε, 
7ο ὀμαζα, {ο εφ, α5 Μαϊ. 
ΧΙ. Το: Τα. 1. 17; ἨεὈδ. ΠΠ. 

3» 4- 
κατα-σκηνόω, ὢ, ώσω, ἴο ῥ416ῇ 
16’ {εεή, {ο ατυεῦ, Μαί. κ], 

53 

71/716Ε/ ᾱ- 

[κατ 

32: Ματ. ἵν. 32/0 1. κΗΙ. 10; 
Αο. Π. 26.Χ 

κατα-σκήνωσις, εως, ἡ, ἆ ἄτυε]]- 
Ζηρ:βῥίαεε, α ᾖαιηί, α. ο 
Ριτά5, Μαϊ. νΙΙ. 2ο; Τμ. ΙΧ. 
σδ.Χ 

κατα-σκιάζω,σω, ἴοοσεγεῥαάστυ, 
ἨεΡ. 1χ. 5,Χ 

κατα-σκοπέω, ὢ, {ο Άγ οιή, {ο 
Λίέοί αραέοή, (αα]. ΠΠ. {.Χ 

κατά-σκοπος, ου, ὁ, α 54}, Πε». 
ΧΙ. 31.Χ 

κατα-σοφίζομαι, σοµαι, {ο ἀεα] 
αεεεζήτε[ν τυή{ή, Αοι ΥΠ]. 1ο.Χ 

κατα-στέλλω, λῶ, 15ΐ αοχ. κατέ- 
στειλα, {ο αββεασε, γεοίγαζση, 
Άο, χἰχ. 35, 36.Χ 

κατά-στημα, ατος, τό, ὀεβασίσογ, 
εοἼα 2ο, ΤΙτ. 11. 3.8 

κατα-στολή, ῆς. ἡ, ὤγειν, αάέγε, 
1 Τάπι. 11. 9.Χ 

κατα-στρέφω, ψω, {0 ουεγ{ήγοτο, 
Μαϊ. ακχῖ. 12: Ματ. χὶ. 15; 
Αο. χν. 16 (ΥΓ. Η.).Χ 

κατα-στρηνιάω, ὢ, άσω, 70 ϱγοτυ 
τυα”ίο ἴο ἴπε Ίο5ς οἱ (σεη.), 
1 Τῖπι. ν. 11. (Ν. Τ)Ἠ 

κατα-στροφή, ἢς, ἡ, οσυεγ{ζγοτω, 
αεφίγοὔοη, 2 Τπα. 1. 14; 
2 Ῥεϊ. Π. 6(ΝΝ. Η. οπι1().Ἑ 

κατα-στρώννυμι, στρώσω, {0 
2οδέγα{ο, ο/αγ, 1 0οἵ. κ. 5.Ἡ 

κατα-σύρω, {ο αγαρ αἴοῃςρ ὮΥ 
{οτοε, Ἱμα. κ. 5δ.Ἐ 

κατα-σφάζω, ἕω, {ο «αγ, Τα. 
ΧΙΧ. 27.38 

κατα-σφραγίζω, σω, {ο οεαζ 11, 
ἃ5 α Ῥοοίς εν. ν. 1.Ἐ 

κατά-σχεσις, εως, ἡ, ἆ ῥο55ες- 
φή07, Αο. ν]]. 5, 45. (5.)Χ 

κατα-τίθημι, θήσω, Ι5ΐί αοἵ. κα- 
τέθηκα, {ο ὤεβοσίή α5 4 Ὀοάγ 
Ἰπ α ἴοπῦο, Ματ. αν. 46 
(Ν. Ἡ. τίθηµι); πιῖᾶ. κατα- 
τίθεσθαι χάριν, ἴο ραζ Γανογ 
ναί (άαΐ.), Ας αχὶν. 27, 
ΧΧΝ. Ο.Χ 

κατα-τομή, ἢς, ἡ, 122/ή11αήΐστε, 
Ρατοποπιασδῖο, ΥΙὮ περιτομή, 
Ῥμι]. 1. 2. 

κατα-τοξεύω, ζο {γαΦῇχ, Πες. 
χἩ]. 20 (1Ν. Η. οπή) ἅ 

κατα-τρέχω, 24 αοχ. κατέδραµο», 
ἴο 14 ἄστυπ (ἐπί, αεο.), Αο. 
κΧΙ. 32. 

κατα-φάγω, 5εε κατεσθίω. 
ος κατοίσω, 1Ι85ί ΑΟ. 

κατήνεγκα, Ρα55. κατηνέχθη», 
ο εὔ9ή οοτυ], 35 Απ αἄνεῖδε 
νοίθ, Ας. χχν. 7, αΧχνι. Το 
(ἳ. Η.); ραδς., {ο δε ὄοσπε 
«στο, {ο δε ουεγεο/ΊΕ, Ας. ΧΧ. 

ο.Ἡ 



κατ] 

κατα-φεύγω, 24 αοτ. κατέφυγον, 
ο εε Γογ 7εΓ1ρε, ψηίΏ εἷς, 
Άο. χὶν. 6; ση Ἰπΐ., Ηεῦ. 
ν]. 18. . 

κατα-φθείρω, Ρᾳ55., ΡεΙΕ. κατέ- 
Φθαρµαι, 2ᾷ αοΟΓ. Κατεφθάρη», 
{ο εο2γ11β4, 2 Τϊπι. 1. δ; {ο 
ἀεσίνογ, 2 Ῥεϊ. Ἡ. 12 (Ν. Ἡ. 
Φθείρω).Χ 

κατα-φιλέω, ὢ, {ο ῥέ5ς α{[εείέσ- 
αἴείγ, οἱ 7εβεαίζῶζγ (8ςο.), ἂ5 
Μαϊ. κχνΙ. 49: Ἱωα. κν. 20. 

κατα-φρονέω, ὤ, ἤσω, {ο αεσρένε 
(σεη.), α5 Μαι. νΙ. 24. 

καταφρονητής, οὔ, ὁ, α αεοβέσε», 
Άο. κ. 41. (5.) 

κατα-χέω, εύσω, 1δί αοτ. κατέ- 
χεα, {ο ῥο1// ἄοτυ 14263, Μαϊ. 
χχνΙ. 7; Ματ. χὶν. 3. 

κατα-χθόνιος, ον, οδίΕ77α7έεὤ72, 
ΡΠΙ. Π. τοῦ 

κατα-χράομαι, ὤμαι, 50 115ε ΓΓ1- 
7, 1 Οοἵ. ν1. 31,1Χ. 18 (άαῖ.) Ἡ 

κατα-ψύχω, {0 εσοζ, ἔο 7ε/Γ7ετή, 
Τα. χνι. 24.3 

κατ-είδωλος, ον, 27 οἵ ἑαοῖς 
(Ε. Ν.), Αο. αν. τ6. (Ν.Τ.)Χ 

κατ-έναντι, αάν., Οἵ ἃἂ5 Ρτερ. 
η Ἡ ρεη., οσε αραἀγσή, δε- 
΄Ἴογε, {ἐπ ῥγεσεΊεε οἵ 47 σῇρλέ 
οἵ. 
ον. αἀν., 2 τπε 27ε:- 

επεε οἵ (ρεη.). (5.) 
κατ-εξουσιάζω, {ο εκεγεῖσε ατι- 

ΖΛογ:ή4ν ουεγ (ρεπ.), Μαϊ. κχ. 
25; Ματ. χ. 42. (Ν. Τ.)Ἐ 

κατ-εργάζομαι, άσοµαι, πε] 
πι]ὰ. απάἀ ῥρᾶδ5. αοτ. (αἩρπη. 
εἰ-, {ο αεζογεβζέοή, αεᾳίεσε, 
Ῥο. αν. 15; Ἐρ. νΙ. 13; {0 
τυσγᾷ ο.ή, 2εσιεζέ έπ, Ίο. Ίν. 
15, νΗ. δ. 

κατ-έρχομαι, 24 αοτ. κατῇλθο», 
ἴο εο/πε ἄοτυ, Ἱ,α. ἵν. 31, ΙΧ. 
7. 

κατ-εσθίω απᾶ -έσθω (Ματ. κ]. 
40, ΥΝΝ. Ἠ.), Εαῖ. καταφάγοµαι 
(π. Ἡ. 17, Ν. Η.), 24 8ο{. 
κατέφαγον, ἴο εαέ 142, {ο ἄε- 
σσ: ε2ή77εζγ, 11. οἵ Άρ., Μαῦ. 
κ. 4» ]π. Ἡ. 17; σα. ν. 
15. 

μα ρρ οι νῶ, ἴο αζγεεί, {σ 
ϱέάε, Τμ. Ἱ. 7097 1 ΤΗ. 1. 11; 
2 ΤΗ. 11. 5. 

κατ-ευλογέω, ἴο ὄἶεις σγεαίζ, 
Ματ. κ. Ι6/(1Ν. Η.) 

κατ-εφ-ίστημι, 24 αοτ. κατεπέ- 
στην, {ο 275ε 142 αρα{ζηοέ, Αο. 
χν]Π. 12. (Ν. Τ.)Ἐ 

κατ-έχω, κατασχήσω, {ο δεῖσε 
ο, ἴο ᾖοῦαά Γαθ, ἴο είαί, 
Ἄουφέρο, {ο ῥ7ευεμέἔτοπι ἀοῖπα 

σκΕΕΑ-ΣΝΟΙΙ5Η ΝΕΙΗ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ ΕΧΙςΟΝ 

α (π]πρ (τοῦ μή, ψηιἩ 1ΠΣ.), - 
ο 7έβΖευς, Ἐο. 1. 15; τὸ κα- 
τέχον, ἴᾗε Λέπαγαπσε, 2 ΤΠ. 
Ἡ, 6; κατεῖχον εἰς τὸν αἴγια- 
λόν, {2εγ Λε]ῶ Γογ {λε «ᾖστε, 
ο, χχν]]. 4ο. 

κατ-ηγορέω, ὢ, ήσω, {ο αεζἸέσέ, 
{0 εβεαξ αρα{ισή, α9Ώ5., οἵ γν τὰ 
Ῥθίδοη 1η Ρεη.; «ἶατρε ἵη 
Ρεπ. αἶοπε Οἵ αΕἴεΓ περί οἵ 
κατά; Ῥα55., ἴο δε αεζιεσεά ; 
νη(Ὦ ὑπό οἵ παρά, οἱ ἴἩε ας- 
6Νδετ. 

κατηγορία, ας, ἤ, α” αεοτεφαζέστ:, 
α εβακρε, ΡΕΙΡ. ἵΏ Ρεῃ. αἶοπε, 
ΟΙ αξίει κατά; οπατρε αἶδο 
Ἰη 6εΏ., 1 Τΐτα. ν. 19: ΤΙ. 
1. 

κατήγορος, ου, ὁ, α αεειδεγ, 
Άο. κκ]. 3ο, 35. 

κατήγωρ, ὁ (ΗεΡ. 2), αγ σεζἸέσε}, 
Κεν. κή. 1ο(ΥΨ. Η.). (Ν.Τ.) 

κατήφεια, ας, ἡ, ὤε]εείέο, 6οσγε, 
-]α. ἵν. 9. 

κατ-ηχέω, ὢ, ήσω, Ρετέ., ρᾳ55. 
κατήχηµαι (χος), {ο ἐσέγοί 
οαζζγ, ἴσ ἴεαςᾖ, Γο7-Η, Τμ. 
1. 4: Αο. αν. 25, ἁχ]. 21, 
24; Ἐο. Ἡ. 1δ; 1 Οοτ. Χὶν. 
το; (α]. νΙ. 6. 

κατ’ ἰδίαν, εεβαγα{εζγ, ῥ7{σαίεζγ, 
ὄγ οπε’ς οεῦγ (5εε ἰδίος). 

κατ-ιόω, ὢ (168), {ο εουεγ τυήίζ 
2294, ]α. ν. 3. (ΑΡ.)Ἐ 

κατ-ισχύω, {0 ᾖῥγεσασζ αραζςί, 
ουεβοτυε7 (Ρεη.), Μαϊ. κνἰ. 
18; Τα. κχΙ. 36(Ν. Η.), «κ. 
23.3 

κατ-οικέω, ὢ, (1) Ἰπίχαης., 70 
οτοεῦῖ, νητὮ ἐν, εἰς (οοπςΏ. 
Ρταρ.), ἐπί, ρεη., οἵ αἄάνετρς 
οἱ Ῥίαοε, Αο. Ἱ. Ζο, νυν. 4; 
ΗΡ., οί ααα]εῖες ο αἰἰτ]ραίες, 
ζο αδζαε, (οἱ. Ἡ. 9: (2) ἴπαης., 
το ατυεζ] 47, {ο {αδήΐ (89ο.), 
Ματ. κχΙ. 21; Αο. Ἱ. 190. 

κατοίκησις, εως, ἡ, α ἄτοεζζχμο, 
ᾖαὐτίαίίοη, Μα. ν. 3.Χ 

κατοικητήριον, ου, τό, α ἄτυεῦζ- 
779-ᾷίαεε, Ἑρ. Ἡ. 22; Ἐεν. 
αν]. 2. (5.)8 

κατοικία, ας, ἡ, ἆ οτυεύζεῳς, ᾖαὔζ- 
24ᾳή44ο, Α.ο. ΧνΙ]. 26.Χ 

κατ-οικίζω, {ο εσασε ἴο ατυεῦ], 
]α. 1ν. 5 (Ν. Η.).Χ 

κατοπτρίζω, πι]ά., {ο δεᾳοζα, 
5 ΙῃΠ α ΠΙΊΤΤΟΙ, 2 Οοἵ. ΠΠ. 
18.3 

κατ-όρθωμα, ατος, τό, α ο07- 
αὖλε οἵ οεεεςοζ/ αε{ευε- 
217, Ας κχὶν. 2 (ΊΝ. Ἡ. 
διόρθωμα). 

κάτω, αἀν., ὤοτυμτυαγας, αστυ7, 
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Μαι. ἵν. 6: δεπεαἠ, Ματ. 
χἰν. 66; ο 4ΡεΕ, 6οπΙΡ., κατω- 
τέρω, 1247, Μαϊ. 1. 16. 

κατώτερος, α, ον (κάτω), ἔστυεγ, 
ἩΡ. Ἱν. 9 (οἩη νο] 85εε (Γ, 
6 25ο, 1. 811, 25, Ῥι. 28).Χ 

καῦμα, ατος, τό (καίω), ᾖεαῦ, 
φεοΖςἠ {ης ᾖεαί, Ἐεν. νΙῖ. 16, 
ΧνΙ. Ο.Χ 

καυµατίζω, σω, {ο «εογεᾷ, ὄ1εγ, 
Ματ. κ11. 6; Ματ. 1ν. 6; Ἐεν. 
κν]. δ, Ο.Χ 

καῦσις, εως, ἡ, α ὄτεγάρ, ὅτι 
{τρ 114, Ἠεῦ. νΙ. δ.Χ 3 

καυσόω, ὦ, {ο ὄ1η 14, ραθς., 
2 Ρεῖ. 11. 1ο, 12. (Ν. Τ.)Χ 

Κκαύσων, ωγος, ὁ, εεογε/ {2 μεαί; 
ῬεΏαρς α ᾖοί τυά ἔτοπα ἴπε 
Β., Μαϊ. αχ. 12; Τμ. κ. 55 
]α. 1. ΤΙ (5εε Ἠοβ. χΙ1. 1, εἰο.). 

ίδ0. 
καυτηριάζω (7. Ἡ. καυστ-), ἐρ 

ὀγαλα, α5 νηῖἩ α Πο Ίτοη; 
ΗΡ., Ρᾳ55., 1 Τ1πη. Ίν. 2.3 

καυχάοµαι, ὤμαι, 24 Ρετς. καυ- 
χᾶσαι, Επῖ. ήσομαι, {ο ϱσ2}, 
Το ὀοασή, Ῥοϊ] 1π α ροοᾶᾷ 5εΠ5ε 
απά Ἱη α Ῥαᾶ, 1 Οοτ. Ἱ. 20: 
Ἐρ. 1.9; {ο]ογγεά πΙ(Ἡ ρτερ., 
ἐν, περί, σεη.; ὑπέρ, σεη.; ἐπί, 
ἁαῖ. 

καύχηµα, ατος, τό, {πε ϱ7οιιμά 
οὗ Φογγ{ηΡ, α5 Ἐο. Ἱν. 2; 
α ΡΙο7γΖήΡ, 1 Όοτ. ν. 6. 

καύχησις, εως, ἡ, ἔπε σε οἵ 
δοασ{ζᾳρ, ϱ/ογγ{ϱ, Ἐο. χν. 17; 
]α. Τν. 16. (5.) 

Ἐαφαρναούμ (5εε Καπερναούμ), 
ζαβεγπασίήο. 

Ἐεγχρεαί, ὢ», αἱ, 6επεζγεο, 8. 
Ῥοτί οἱ Οοτίπίμ, Ας. αν. 
1δ; Ἐο. αγ]. 1.Χ 

κέδρος, ου, ἡ, α εἑᾶάαγ, ]η. κν]. 
1; ΡεΙΠαΡΣ α πι]δίοΚκεη τεαά- 
Ἱπρ {οτ {ο]]ον/ηρ.Ἡ 

Ἐεδρών, ὁ(ΠεΡ. ζαγᾷ οι {δέᾳ), 
6εὤζομ, α εατρῖιά Ῥτοο]ς Ῥε- 
Έπνεεη {πε Μοιπῖ οἱ ΟΗνες 
απά Ἰεταδα]επ, α νατίαπε 
τεαάῖηρ ἵπ Τη. αν]. τ.Χ 

κεῖμαι, σαι, ται; ΙΠΙΡΕ. ἐκείμη», 
σο, το; ἴο ᾖ1ε, {ο 7εε/ζ2ε, {ο δε 
ζαΐα, μι. ακϊι. 53 1 Ἱῃ. ν. 
19: πηεῖ., {ο ὄε επασίεῦ, α5 
Ίαν5, 1 Τΐπι. Ἱ. 9. 

κειρία, ας, ἡ, α αμα οἵ ὐαμάαρε 
οἱ πε, Τη. αχ. 44.Χ 

κεῖρω, κερῶ, {ο «Άεαγ, α5 5Ώεερ, 
Άο, νι. 342; πι]ᾶ., {ο ᾖανέ 
{Λε ᾖεαα «Ζογή, Αο. κνΙΙ. 18: 
1 Οο{. χ!. 6. 

κέλευσµα, ατος, τό, α εο/παΛΑΙ, 
α ζομαά ο}, 1 ΤΗ. ἵν. 16.3 

- Ίκελ | 
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κελεύω, σω, {ο εο///ΩΜΑ, ἴο 
ογῶεΕΖ, Λο. ἵν. 150, Υ. 34. 

κενοδοξία, ας, ἡ, σαήϱΙο}, ε21ῤ- 
{ν Α2έ4ε, ΕΗΙΙ. ΠΠ. 38 

κενό-δοξος, ο», σαρίογέσις, σα]. 
ν. 26.Χ 

κενός, ή, ὀν, εΙΦ4Υ, υαίη, ὮΡρ. ν. 
6; Οοἱ. Π. ὃ; ειβόγ-ἠαμαεα, 
Τα. 1. 53; ]α. 1.20; Γγωάΐΐεςς, 
{ε[Γεεδιαῦ, 1 Οοἵ. Χν. 1ο, 58. 
72. : κενός, εὔιβύ,, τε[ετς ἴο 
{πε οοη{ζεΩί5; µάταιος, αὔ7λ- 
655, ᾖῥ1/7βοφείεσς, ἴο λε τε- 
θα]6. 

κενο-φωνία, ας, ἡ, ο) ἅς- 
Λιιζζω, θείες ὑαδόρέηρ, 1 
Τπα. νἰ. 20: 2 Τϊπι. Ἡ. 16. 
(Ν. Τ.Α 

κενόω, ὢ, ώσω, ντ] ἑαυτόν, {ο 
ε7ᾷέγ οπε’5 8ε]{, ἄέσενί οπε’5 
5ε]{ οὗ {ρα ὤἡσμεήν, Ε 1. 
1. 7 {0 7244έ 119εὔεος οἱ Γαΐ5ε, 
Ἐο. Ἱν. 14: 1 Οοτ. Ἱ. 17, ΙΧ. 
15; 2 Οοἵ. ΙΧ. 3. 

κέντρον, ου, τό, αἆ ο{{πᾳ, Ἐεν. ΙΧ. - 
10; 1 ΟοΙ. Χν. 66, 56; αρυσᾶ, 
Άοι 1π. 5 (Ν. Η. οπη1), κκν]. 
τ4.Χ 

κεντυρίων, ὠὧγος, ὁ, ΤΠ (5εε 
ατ. δ τ5ᾖϱ), α εεπεγέο7, ἴηε 
οοπιππβηάετ οἳ α Παπᾷτεὰ 
Σοοΐ-θο]άϊῖετ5, Ματ, χγ. 390, 

44, 45. 
κενῶς, αάν., {η σαύε, ]α. ἵν. 5.Ἡ 
κεραία, ΟΥ κερέα (ΊΝ. Η.), ας, ἤ, 

α 4ο ᾖογ (11ε 5πια]] Ῥτο- 
1εοίίηρ 5ίτο]κε ὮΥ γη]εὮ οεΙ- 
{αϊη β1πηῖ]ατ ἨΠερτενυ Πείίετ5 
Άτε ἀϊδίηριϊσπεά, α5 Ἱ απἀ 
πο ππεῖ., {πε ήίεσί ῥα74, 
Μαι. ν. 1δ; Τα. χνΙ. 17.3 

κεραμεύς, έως, ὁ, α ῥοίεγ, Μαί. 
κχν]]. 7, 1Ο; Ἐο. ΙΧ. 21.Χ 

κεραμικός, ή, όν, ΄Ἴαζε οὗ εἶαγ, 
εαέῇλε, εν ΠΠ. 27.Χ 

κεράµιον, ου, τό, απ εαγίζε 
νεσφεῖ, α ῥήεῇβεγ, Ματ. χὶν. 
τα; Τα. αχ. το-Ἑ 

κέραµος, ου, ὁ, ἆ 7οος {ἱςε, 
Ίνα. ν, 1ο.Χ 

κεράννυµι (5εε (τ. δξ ττ2, 114, 
Μα. δ το, Ῥι. 6ο), ἐο 261, {ο 
ο οέ 6 ἀγζαρήηρ, Ἐεν. 
χῖν. Το, χκν]]. 6. 

Κέρας, ατος, τό, ἆ ση, α5 Ἐεν. 
ν. 6: ΒΡ., ἔοτ οὔγερίζ, οΏ]γ 
Τα. 1. 69: αἆ ῥο]εοίὔης ῥοήεέ, 
(ογ οἳ τε αἰίατ, οπΙγ Ἐεν. 
ΙΧ. 13. 

κεράτιον, ου, τό, α {ήε ᾖο7”, 
1ης ηαππε οἱ {πε {τιήί οἱ {πε 
εαγού ἔχεε, Τα. χν. 16.3 

κερδαίνω, ανῶ, 15έ 8οτ. ἐκέρδησα, 

σκΕΡΑ- ΕΝΤΙ ΛΕΗ ΤΗΣΤΙΛΤΗΑΤ ΕΧ/Ι6ΟΟΛ. 

ο ραήη, αεζι{2ε, Μαϊ. καν. 
τ6 (Ν. Η.), 22; Ἱα. ἵν. 13; 
το ρα12, τυζ, ἘΠ1]. 11. 8; {ο 
δαζπ οωε ἴο α «1586, 1 Οο{. 

«ΑΧ. 10--22. 
"κέρδος, ους, τό, ραύ, αώσαλίασε, 

ΡΕ. 1. 21, π. τι Τι. Ἱ. 
11.Χ ; 

κέρµα, ατος, τὸ (κείρω), α 11.1 
2ήεεε οὗ 20716Υ, ]τ. 1. 1 5.Ἡ 

κερµατιστής, οῦ, ὁ, ἆ /01Εγ- 
«βαπρε, ]η. 1. 14«Χ 

κεφάλαιον, ου, τό, ἆ ο οὗ 
7261Ε}, Αο. κχΙ]. 25: ρε 1, 
2647 ᾖῥο{ή οἳ απ αἴΡυΠΠεΠΙ, 
Ἠεβ. νυν. 1 (6εε ΚΕ. Υ. απἀ 
ΠΤΡ.).Ἐ 

κεφαλαιόω (ΊΝ. Ἡ. -λιόω), ὢ, 
ώσω, 1ο οΊοήίε ο ἴλε ᾖεαα, 
Ματ. χι. 4. 

κεφαλή, ἢς, ἡ, {λε ᾖεαῶ, οἳ 
ἨἩυπιαη Ῥεῖπρς οἵ αη]πια]ς; 
{ος Τἴπε πΏο]ε Ρείδοη, Αο. 
κν]τ. 6; {ᾖε Ἄεσα ος ἃ ΟΟΙΠΕΓ 
(πΙίἩ γωνία), εοὔ/ΕΓ-έσε, 
Τα. κκ. 17; πιεῖ., ἱπιρ]γίηρ 
αι ]οτΙ{γ, φεσα, ζογῶ 1 Όοτ. 
κ]. 3; Βρ. Ἱ. 22: ϱο]. Ἱ. 18. 

κεφαλίς, ίδος, ἡ (ΡτοΡρ. 00), α 
704, ἆ οοὔῦιπε, Πε. κ. 7.Ἠ 

κηµόω, 70 725276, 1 Οοτ. ΙΧ. 9 
(Ν. Η. πῃτρ.).Ἡ 

κἢῆνσος, ου, ὁ, Ταϊπ (6τ. δ τοι, 
Ῥα. τ6), α {ᾳπ, α βο/ία, 
Ματ. αν]. 25, κκὶ. 17, 19; 
Ματ. χι. τῇ.Ἡ 

κῆπος, ου, ὁ, ἆ ραγάε, Τμ. κ1ῑ. 
19: ]η. χν]Π. 1, 26, χὶκ. 41.3 

-κηπ-ουρός, οὔ, ὁ, ἆ ῥαάΕ7εΕΖ, 
]π. αχ. τς5.Ἡ 

κηρίον, ου, Τό, α οπεγεογιό, 1. 
κχὶν. 42 (Ν. Η. οπι1ϐ).Χ 

κήρυγμα, ατος, Τό, α ῥγοε[αὔη- 
72, ᾖγεαεβίπς, α5 Μαϊ. κ. 
41: 1 0ο. 1. 21: 2 Τίπη. Ίν. 
17. 

κήρυξ, υκος, ὁ, ἆ ᾖεγαζζ, α 
Άχεαεβεχ, 1 Τάι. ΠΠ. 71 2 Τϊπη. 
Ἰ, 11 2 Ρεῖ. Ἡ. 5.Ἡ 

κηρύσσω, ἕω, (1) {ο ῥγοείαίη, 
ο Α11ὔήεὴ, Ματ. νι. 36; (2) 
5ρεοία]!γ, {ο ῥγεσεή τε (3ο98- 
Ρε], αὖς., οἵ αςο. αηΏά ἁαῖ., 
Ματ. 1. 35; Τα. κ. 3; 1 Ρεῖ. 
1. το. 

κῆτος, ους, τό, α Φέα 11015407, 
τυᾖαζε, Μα{. καὶ. 4ο.Ἡ 

ἘΚηφᾶς, ἄ, ὁ (Αταπιαῖς, α 7054), 
6εβῥας, {.6., Ῥεΐετ, 1 Οοἵ{. Ἱ. 
τ2, ΠΠ. 22. 

κιβωτός, οὔ, ἡ, α τυοοάε ε/ᾖεσέ, 
Ἠδεά ο {πε ατ]ς οἳ ἴπε εονεΠ- 
απῖ, ἨΠεΡ. Ικ. 4; Ἐεν. χὶ. το; 
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οἱ Νοαμ)ς αχ], Τα. χνι]. 27: 
ἨεΡ. χ!. 7. 

κιθάρα, ας, ἡ, ἆ Λαγᾷ,  Όοή. 
χὶν. 7; Ἐεν. αν. 2. 

κιθαρίζω, {ο βίαγ ση α αγῇ, 
1 0ο. χὶν. 7; Κεν. χῖν. 2.Χ 

κιθαρ-ωδός, οὗ, ὁ, α ᾖα7βεΥ, 
φ{26Εγ {0 {λε Ζαγβ, Ἰεν. χῖν. 
2, αν]. 22.Χ 

Ἐιλικία, α», ἡ, 6ὐβοία, Ας. νΙ. 
9, ΧχΧΙ. 39. 

κυνάµωμον (ΊΝ. Ἡ. κωνά-), ου, 
τό, εὔα7ΛΟ7, Ἐ εν. κνΙΠ. 11.8 

κινδυνεύω, σω, {ο δε ὦι ἄαπρεγ, 
Τα. ΙΙ. 23; Ας. χὶχ. 27, 49; 
1 Οοἵ. Χγ. 30.8 

κίνδυνος, ου, ὁ, «σήρεγ, ῥε)έ], 
Ῥο. νΙΠ. 35; 2 Οοἵ. χἰ. 26. 

κινέω, ὢ, ἤήσω, {ο Ίπουε, {ο «17, 
Μαΐ. κχὶ. 4: Αο, χν]. 28; 
{ο ο σᾖε ἴηε Ἠεαά 1η πιοςεΤΥ, 
Μαί. κκν]]. 30; Ματ. κν. 29; 
ζο 7έ7ποσε, Ἰεν. 11. 5, νΙ. 14 
ζο ἐποᾖίε, Αο. κν]]. 25, κχ]. 39, 
κχὶν. ο.Χ 

κίνησις, εως, ἡ, α/ποσέτο, αρτῖα- 
2207, ]π. ν. 3 (Ν. Ἡ. οπι1).Χ 

Κίς (ΊΝ. Ἡ. Κείθ, ὁ (ἨΠεΡ.), 
ἄὐοή, {αΐπετ οἱ Φα], Ας. ΧΙΙ]. 
21.Χ 

κίχρηµι, 7ο ζεμῶ, Τμ. χἰ. 5. 
Κλάδος, ου, ὁ, 6 ὀραπεβ, α5 Μαϊ. 

χἩ]. 32: πιεῖ., Ἐο. ΧΙ. 16--το. 
κλαίω, αύσω, (1) α”ς., {ο τυσζ), 

7ο α72ε14 Ἱμ. κκ. 41; (2) 
Γ8Π5., {0 τυεε Γογ (8οο.), 
Μοι. Π. 18. 

κλάσις, εως, ἡ, α ὀγεαβίτρ, Τι. 
κχὶν. 35: Αο. Π. 42.Χ 

κλάσμα, ατος, τὀ, α ὄγοβει 
02ΐέ6ε, α Ἰγασπεπί, 5 Μαϊ. 
χὶν. 20. 

Ἐλαύδη (ΥΥ. Η. Καῦδα), ης, ἡ, 
6ζσμαα οτ 6«αμῶα, α »πια]] 
5]αηά πεαχ Οτείε, Ας. κκν!]. 
τθ.Χ 

Ἐλαυδία, ας, ἡ, 6ζαμώζα, 2 Τ1πι. 
Ἱν. 21.Χ 

Ἐλαίδιος, ου, ὁ, 6ζαιῶζμς, ἴ1ε 
ἘοπιᾶΏ ΕΠΠΡΕΤΟΣ, Ας, χῖ. 2δ, 
αν]. 2: α πϊΠίατγ ἐτῖρυπε 
(1 Υδίας), Λο. κκ!π]. 26.3 

κλανθµός, οῦ, ὁ (κλαίω), τυεεβ- 
1725, (αηείαίζση, ἂν ΝΙαἲ. Ἱ1. 
18. 

Κλάω, άσω, οπΙγ ΙΕ ἄρτο», 
ο ὀγεαά Ὀτεαά, 1π ἴε οτάῖ- 
Ώ8ΙΥ πηεα], Ματ. αν. 19: ΟΥ 
Ἰῃ {Πε Τιογά5 ΘΗΡΡΕΤ, αχνΙ. 
26: Ἀρ., οἳ ἴπε Ῥοάγ οἳ 
Οµτίδί, τ 6ο. χὶ. 24 (Ν. Ἡ. 
οπι]{). 

κλείς, κλειδός, ἄοο. 5ΙΏΡ. κλεῖδα 



κλε] 

οχ κλεῖν, αςο. ΡΙΗΤ. κλεῖδας ΟΙ 
κλεῖς, ἡ, α ἆΕγ, 5 α ΦΥΠΙΡΟΙ 
οξ Ρούετ απά αι{λοτΙέγ, Μαϊ. 
χν]. 19: Ἐεν. 1. 18, 11. 7, 1Χ. 
1, ΧΧ. 1; πηεῖ., Τω1. ΧΙ. 62. 

κλείω, σω, {ο οᾖ1μί, «1έ1έῤ, Μαϊ. 
νι. 6; Τμ. Ἱν. 25. 

κλέμμα, ατος, τό (κλέπτω), {εζί, 
Κεν. ΧΙ. 21.Χ 

Ἐλεόπας, α, ὁ, 6ἶεσβας, Τμ. 
χχὶν. 18.Χ 

κλέος, ου», τό, «402, ῥγαέεε, 1 
Ρεί. . 2ο 

κλέπτης, ου, ὁ, π {λ1οΓ, α5 Μαϊ. 
νι. 19; πεῖ., οἱ Ταΐ5δε {εας]- 
ες, Ἱπ. κ. δ. ὦγη.: κλέπτης, 
α ἰΠ]εῖ, ν]ιο 5έεα]ς «εεγεῖζ ; 
ποπ, α τοβῥετ, Νο ΡΙαπ- 
ἀεις οβε”ζγ, ὄγ οἱοίεες. 

κλέπτω, ψω, {ο οἴεαί, αὖς., Μα. 
ΧΙΧ. 18: ΟΙ {ΤαΠ5. (αςς.), Μαϊ. 
κκν]]. 64. 

κλῆμα, ατος, τό (κλάω), α {σε 
ὀχαπεᾖ, α ο/οοῖ, ο 3 νιπε, 
είο., ]η. Χν. 2, 4, 5, 6.Χ 

Κλήμης, εντος, ὁ, 61εἍιεά, ΕΠΙ]. 
ἵν. 3. 

κληρονομέω, ὢ, ήσω, ἴο {1ῤεγήή, 
σα]. Ἱν. 3ο; {ο οὐίαζ, ΡεΏεΙ- 
α1ἱγ, Τα. κ. 25. 

κληρονομία, ας, ἡ, απ {γή 
αεθ, Ἱωα. κ. 13: α ῥο55ε-- 
σή01, (αα]. 11. 18. 

κληρο-νόμος, ου, ὁ, α ᾖεύ, 
Μα:. κχι. 3δ; αρβρρ]εά {ο 
Οµητῖδί, ΗεΡ. 1. 2; 1η σεπετα], 
οπε τυᾖο οὐίαζς α ῥοσσεας{ο2, 
ἨΠεΡ. νΙ. 17. 

κλῆρος, ου, ὁ, (1) α {ο Μαϊ. 
ΧχνΗ. 35; Ἠεηῃοε, (2) ίπαί 
νπΙεὮ 15 α]]οίίεα, α Λο2{{01, 
Ἄϊσ, ἄν τη, 25, γι, 21, ακχνἰ. 
18; 0ο]. Ἱ. 12; Ρ]ατ., ῥεγοσς 
ασοίσπεα {0 0720” εζγο, 1 εί. 
ν. 3.Χ 

Κληρόω, ὢ, {ο ΄ηαζε α ᾖεγίαρε, 
Βρ. Ἱ. 11. Χ 

κλῆσις, εως, ἡ, α εαζζήσ, ἐποζία- 
1201, η Ν Ὁ. αἱνναγς οἳ {πε 
ἀϊνίπε εαῇ, α5 Ίο. χὶ. 29; 
Ερ. ἓν. 4. 

κλητός, ή, ὀν, νετῦ. αά]. (καλέω), 
εαζζρα, ἠοίίεα, Μαϊ. κκ]. 14: 
οἱ ΟΩτϊδίῖαης, {0ε εαἰ/εῶ, Ἐο. 
1. 6, 7, νι. 28: εαπίζεᾷ Το 
Άη οΠοε, Ἐο. Ἱ. 1; 1 οἱ, 
1, 1, 

κλίβανος, ου, ὁ, αη ουεη, α Γ147- 
Ίαεο, Μαϊ. νι. 3ο; Τα. χι. 
28.Χ 

Κλίμα, ατος, τό, α {αεί ο εὐ17- 
Ζ7Υ, α /Ίερίο7, Ἐο. Χν. 23; 
2 (ο. ΧΙ. 1ο; σα]. 1. 21.Χ 

σκΕΜΚΕΝσΙ 51 ΔΕΝ ΤΕςΤ4ΛΕΗΛ7Τ ΤΧΙςΟΟΛ. 

κλινάριον, ου, τό, α οαζ/ δεα, 
Αοι ν. 15 (ἨΝ. Ἠ))κ 

κλίνη, η», ἡ, α δεα, Μα. νΠ. 30; 
α βογίαδζε δεαι Μαϊ. 1χ. 2, 
6; α εσιοᾷ ροή 2εεζέτήμ ᾧί 
72εαζς, Ματ. Ίν. 21. 

κλινίδιον, ου, τό (ἀϊπι.), α ο«για[] 
δεα, α εοιέεᾷ, Ἱωμ. ν. 10, 24.Χ 

Κλίνω, νῶ, Ῥετξ. κέκλικα, (1) 
{ΤαΠ5., {ο ὁὀοτυ, ἵπ τενετεποε, 
Ίμ. κκὶν. 5; Ἱπ ἀεαίῃ, ]π. 
ΧΙΧ. 30: {ο γεε[έπε ἴπε Ἠεαά 
{οΥ τεδῖ, Μαϊ. νΙΠ. 20; {ο 
{13 {ο Πεσλί, ἨΗεῦ. χἰ. 34; 
(2) Ἱπίταης., {ο ἀεε[ήηε, 45 ἴπε 
ἆαγ, Τα. Ικ. 12. 

κλισία, ας, ἡ, ἆ εοηῥΩΙΥ εε({1- 
{7 αἲ α πηπεα], Τα. ἱκ. 14«Χ 

κλοπή, ἢς, ἡ, {νε[ί, Μαϊ. αν. 19; 
Ματ. νι. στ.Ἡ 

κλύδων, ωνος, ὁ, α υ{οζεέ αρ{α- 
140 οἱ ἴμε 56, α τυζσε, 1. 
νι. 24: ἸἼα. Ἱ. 6.8 

κλυδωνίζομαι, {ο ὖε αρ1αίεα, α5 
Μάνες ὮΥ ἴπε ππᾶ, ΕΡ. 1ν. 
14. (5.)Χ 

Ἐλωπᾶς, ἃ, ὁ, έἶοβας, ]π. χὶκ. 
25.8 

κνήθω, {ο Μἱεβίε; Ρ855., {ο δε 
Π1οῤίεα, {0 1{εἡ, 2 Τ1πη. Ἱν. 3.3 

Ἐκνίδος, ου, ἡ, 62ηήζ15, Αο. κχν!]. 
κ 

κοδράντης, ου, ὁ, Τ4ἱ. (5εε (τ. 
δ Ίσα, ῬΒα. 17), α φτααγα», 
Γαίῤέπρ, ἴπε {ουατίᾗπ ρατί ο 
ἴπε Ἐοπιαη αν», Μαϊ. ν. 26; 
Ματ. κ. 42. (Ν. Τ.)Χ 

κοιλία, ας, ἡ, (1) {δε δε[ῦγ, Μαϊ. 
κν. 17; (2) {ε τυοηό, Μαί.. 
χἰχ. 12: (3) Βρ., {δε {76 
7141, {λε Άεαγί, Ἱπ. νΙ]. 38. 

κοιµάω, ὢ, Ρα55., {ο Γαζ2 ατζεεᾷ, 
Ίωα. κκὶ]. 45; πιεῖ., {ο αἴε, Ἱη. 
ΧΙ. 12. 

κοίµησις, εως, ἡ, 7έῤο-ε, ἴαλζτις 
7εφύ, ]τ. χὶ. Τ3.Χ 

κοινός, ή, ὀν, εο10/1, {2.6., 
5ματεά ΒΥ πΙΒΏΥ, Αο. ἵν. 35: 
2225/εά71, οΕΓΕΠΙΟΠΙΑΙΙΥ, Δο. Χ. 
15; ἨεὈ. κ. 290. 

κοινόω, ὢ, ώσω, ἴο 2146 ε07/22073 
ΟΥ 147254εα72, {ο Λ7οΓα1ε, ΝΙαϊ. 
Χν. ΤΙ; Αο, χχὶ. 28. 

κοινωνέω, ὢ, ήσω, {ο ασε εὐ/1- 
2207: «αγε 171, ἴο ῥαγίαΛε 171, 
Ῥο. αν. 27: {ο ὂε απφοείαίεα 
77, (αα]. νΙ. 6. 

κοινωνία, ας, ἡ, ῥα1ἱοΙβαίζοσε, 
οο112221/711071, Γε({οτυς/{ᾷ, α5 1 
Οοτ. χ. 16; 2 Οοτ. κΠ]. 13; 
1 Ἱη. 1. 3, 6, 7; α εο{γ101ε- 
10, Ίο. Χν. 26: ἨΠεῦ. κ. 
16. 

σ6 

[κολ. 

κοινωνικός, ή, όν, 7εαῶν {ο εο2ι- 
2η1ήσαίε, ᾖέδεγαί, 1 πι. Υ. Ἅ 
18.Χ ὃ 

κοινωνός, ή, ὀν, α5 φυῦβί., α 
Ζαγίπεγ, Τα. ν. 1Ο; α «Άαγε} 
τυή{ή, Ρεπ. οΡ]., 2 091. 1. 7. 

κοίτη, η», ἡ, α δεα, Ἱμ. χὶ. 7; 
πιεῖ., 2147 7ήαρε δες, ἨεΡ. κΙ. 
4” σέλα) {ηίεγεσιίστε (5 Ἱ]- 
οἱ {), Ίο. κἰΠ. 13: κοίτην 
ἔχειν, {ο εοπεείωε, Ίο. Ικ. 
το.Χ 

κοιτών, ὤνος, ὁ, ἆ ὄεα-εᾖαπδεγ, 
Άο, χι. 29.Χ 

κόκκινος, η, ον, ἆγεοῶ ΄σστη 7πε 
κόκκος, εγώΗΦοἈ, ΗεΡ. ΙΚ. 19; 
εν. χνΙ. 4 εδ.) 

κόκκος, ου, ὁ, α  δρρπαῖ, αρ7αστ, 
Ίνα. κ1. 1ο, χνΙ]. 6. 

κολάζω, σω, πιῖά., {ο εᾖασίέσε, {ο 
212197, Αο. ἵν. 21; Ρ888., 2 
Ῥεέ. 11. Ο.Χ 

κολακεία (ΥΛ. Ἡ. -κία), ας, ἡ, 
Παήσγγ, 1 ΤΗ. 1. ο. 

κόλασις, εως, ἡ, εᾖαςέζσετεχεή, 
Δι1ή9/7πΕΠί Μαϊ. καν. 46: 
1 ]η. Ίν. 18.Χ 

Κολασσαί, ὢῶ», αἲ, 
λοσσαἰ. 

κολαφίζω, σω, {ο οὔγέᾷε το {πε 
«πό, {ο ιαζίγεαί, Μακ. κὶν. 65. 
(Ν. ΤΙ) 

κολλάω, ὢ, ήσω, ῥᾶ5ς., ἴοεἶεαυε 
7ο, {ο Τοἱ7 ο”. φεί {ο, 1. . 
1: Αο. νΠ. 20. 

κολλούριον, ΟΙ κολλύριο», ου, τό, 
ἑο{{γγζ171, εγε-αζσε, Ἐεν. ΠΠ. 
18.3 [ 

κολλυβιστής, οῦ, ὁ (κόλλυβος, 
φα1/ εοὔ24), α 10716Υ-ε/αΊΡεγ, 
Μαϊ. αχἰ. 12: Ματ. χ]. 15; 
Ἱπ. Π. 15.Χ 

κολοβόω, ὢὤ, ώσω, ἴο εέο[ίο 
ΦΛογίΕή, Ματ. κχὶν. 22; Ματ. 
κΙ]]. 20.Χ 

Κολοσσαείς, έως, ὁ, Ρ]αχ. Κολοσ- 
σαεῖς (ἨΝ. Ἡ. Κολασσαεῖς), 
6οὐοσσίῶ ες, οΏ]γ 1π τε Ἱεαᾶ- 
Ίηρ απά δαΏφοτρίοηυ (Εες,) 
το (πε Ἐρίςί]ο. 

Ἐολοσσαί, οἵ Κολασσαί, ῶν, αἲ, . 
πρεοςη, Οοἱ. 1. 2.8 

κόλπος, ου, ὁ, ἔχε ὀοσοῃ, έλε 
ελεσέ, (1) οἳ ἴλε Ῥοὰγ; ἐν τῷ 
κόλπῳ {ο τοῖς κόλποι») εἶναι, 
ἀνακεῖσθαι, ἴο ὂε {η {λε ὄοφορι 
οὗ, {.ε., τεο]πε πεχί ἴο, αἲ 
{αβ]ε; Ἱμα. χν]. 22, 23(οἑ ἴπε 
Πεανεπ]γ Ῥαπαιεθ; ]π. κι. 
23; ἴλε Ῥηταςδε Ίπ ]η. 1, 18 
ΙΠΡΙες5 α 5611] εἶο5ετ {ε]]ονγ- ] 
ε0ἱρ; (2) οἱ {νε ἆτεςβς, υ5εά 
85 α Ῥαρ ο Ροο]κεῖ, Ἱμα. νι. 

5εε Ίο- 



κολ| 

38: (3) α δα, α ϱῤ/ οί πε 
φξα, Αο. κχνΙ]. 39.8 

κολυµβάω, ὢ, ήσω, {ο «τυήΗ, Αο. 
χΧΥΙΙ. 43.8 

κολυµβήθρα, ας, ἡ, α οτοζφεοέλερ- 
ᾖίαεε, α ᾖῥούί, ]π. ν. 2, 4 
(Εεο.), 7, κ. 7, 11 (Εες:).Χ 

κολώνια, ΟΙ κολωνία (ΊΝ. Η.), 
α», ἡ (Τ/Α1.), α εοἴογ; ΕΠΙΠρρϊ 
16 5ο σα]]εά, Ας. χνΙ. 12. (Ν. 
Τ.)Χ 

κοµάω, ὢ, {ο τυἑαγ {νε ᾖαίγ 
(ο, 1 0ο. ΧΙ. 14, 15.Χ 

κόµη, η», ἡ, ᾖΛα{γ οἱ ἴπε Πεας, 
1 0ο. χῖ. 1 5. 

κοµίζω, σω, πι]. ΕΙ. κοµίσοµαι 
ΟΙ κομιοῦμαι, {ο ὀεαγ, {ο ὑγέπρ, 
Τμ. να. 37: πι]ᾶ., ἴο ὀσέηρ 
΄Γογ οπιε’ δεὐζ, 1.ε., {0 οὐίαίη, 
ἨεΡ. κ. 36: {0 γεεείωε αρα{:, 
ἴο γεεσνεγ, ἨεΡ. χΙ. 1ο. 

κομψότερον (οοπιρ. οἱ κομψό»), 
Φείίε7, οἳ οοπνα]έδοεποε, α- 
νετρίαΙ1γ πῖ ἔχω, ]α. Ίν. 
52.Ἡ 

κονιάω, ὦ, {ο τυᾖ{έετυαςή, Μαϊ. 
πχ]. 27: Ρα55., Αο. κχϊι. 3.Ἡ 

κονι-ορτός, οῦ, ὁ (ὄρνυμι), οισή 
Μαϊ. κ. 14. 

κοπάζω, σω, {ο ϱγοτυ τυεαΖ}, {ο 
εέαζσε, οἱ ἴπε υν]πᾶ, Μαϊ. κὶν. 
32: Ματ. ἵν. 390, νΙ. ο1.Χ 

κοπετός, οὔ, ὁ (κόπτω), υε/ε7σεταέ 
α7ε{α{{ο2, Αο. 11. 2.Χ 

κοπή, ἢς, ἡ, εἰεήίέρ, οασιςᾖίεν, 
Ἠεῦρ. νΗ. τ.Ἡ 

Κοπιάω, ὢ, άσω, {ο ὄε τυεῶ7}, 
Μαι. κι. 25: {ο ᾖζὐο7, {0 {σ1ῇ, 
Τα. ν. 5; ΤΠ ἴπε (οδρε], Κο. 
Χν]. 6, 12: 1 Οο{. Χν. 1Ο. 

κόπος, ου, ὁ, ζαῦογ, {ο1ῇ, ἐγοιιόζε, 
Ίμ. χι. 7: 2 ΤΗ. ΠΠ. 8. 

κοπρία, ας, ἡ, απο, 14721476, 
Τα. αἱ. 8 (πος ΥΝ. Η.), χὶν. 

κ 

κόπριον, ου, τό, ὤρ, Τα. κ. - 
τν δ(Ν. Ἡ 

κόπτω, πω]. Εαἰ. κόψοµαι, {ο εἶιέ 
οῇ, α5 Ὀταησ]ες, {τεες, εἴο., 
Ματ. χχΙ. ὃ; πι]ά., ἔο ὄεαέ ΟΥ 
στεέ ο εύί 6 ϱ16Γ, {ο δε- 
τυα2ῇ, α5 Μα. ΧΙ. 17. 

κόραξ, ακος, ὁ, ἆ 7ασε7, Ἱμα. κ]. 
24. 

κοράσιον, ου, τό (Ρρτορ. ἁϊπι. 
ἔτοπι κόρη), α ϱ17ῇ, α5 Ματ. 
νι. 22, 28. 

κορβᾶν αν. Ἡ. κορβάν), ᾱη- 
ἀεε].), απᾶὰ κορβανᾶς, ᾱ, ὁ 
άτοπα ἨΗερ.), (1) α ϱὗ0 αἨ 
ο[[εγ{ς ἴο (ο, Ματ. ντ; 
(2) ὄδε 5αεγεα {γεαφγ, Μαι. 
κχγ]]. 6. 

σλΕΡΑΚ-ΕΝσΙ151 ΔΕΗ ΤΕ74ΛΗΝ{ ΤΕΧ7ΟΟΝ. 

Ἐορέ, ὁ (Πεῦ.) «ἄογαλ, ]α. 
Ι.Χ 

κορέννυµι, έσω, Ρ855. ΡΕΓΕ. κεκό- 
ρεσµαι, ἴο φαήζα{ε, φα{{φ/γ, Αο. 
Χχν]Ι. 3δ; 1 0ο. 1ν. δ.Χ 

Ἐορίνθιος, ου, ὁ, α 6ογ{ήῥέῶτε, 
ος, κνΠ]. δ; 2 Οο{. γΙ. τ1.Χ 

Ἐόρινθος, ου, ἡ, (6ογ{μίή, Λο, 
ΧνΠΙ. 1, ΧΙΧ. 1. 

Ἐορνήλιος, ου, ὁ, «σεζζες, 
Άο. χ.Χ 

κόρος, ου, ὁ (τοπι ἨεΡ.), ἆ εσ7, 
ἴπε Ἱατρεσί ἆτγ πἹεαδιτε, 
εαια] ἴο ἴεη βάτοι, οἵ ἴεπ 
Αίῑο πιεάπηπϊ, Τα. κνι. 7. 

(03 
κοσµέω, ὢ, ήσω, {ο ῥ11έ {7η ογάε}, 

ἔο 7εβαγε, Ματ. κχν. 7; {ο 
αζοί7ε, Μαϊ. χχ]. 29; 1 ΤΙπι. 
Π, 9; πηεῖ., ψατὰ Ἡοπος, Τ1{. 
Π, το; 1 Ρε. ΠΠ. 5. 

κοσµικός, ή, ὀν, (1) εαγῤύγ, 
ΟΡΡ. {ο ἐπουράνιος, ΗΠεῦ. ΙΧ. 
1; (2) τυογζῶζγ, {.ο., εοζγ1έῤ6, 
Τη Ἡ. τ2.Χ 

κόσµιος, ον, οαε2{γ, /1οαε»ή, 1 
Τππη. 11. 9, ΠΠ. 2.3 

κοσµο-κράτωρ, ορος, ὁ, ζογῶ οὗ 
Ζρὲς τυογ/ά, τυογ/ζ-γεζε (1. 
Ν.), Ερ. νΙ. 12.Χ 

κόσµος, ου, ὁ, (1) ογπαγτεσέ, 
αέζογαίζο, οηΙγ 1 Ρεί. 11. 3 
Ἠεπεε, (2) {δε παίεγζαζ τεηή- 
Φε796, μα. χι. 5ο, α5 νψε]] 
οτάετθά απά Ῥεαι 1; (3) 
Τε τυσγ{α, ]η. χΙ. 9: τυογ/ῶ{γ 
α[αέγς, (α]. νι. 14: (4) πε 
{22/αὐή{αμής οὗ ἔλε τυογ/ῶ, 1 
Όοτ. ἵν. 9; αἂ5δ οβρροδεά {ο 
6οά, ]ῃ. νΠ. 23: (5) α ταν 
εοὐ]εείίοη, οἳ αηγίΠΙηΡ, Ἱα. 
Π1. 6. ὀγη.: 8εε αἰών. 

Ἐούαρτος, ου, ὁ (Τ,αξϊπ, 5εε (τ. 
δ τοσο), Οπαγής, Χο. χνΙ. 23.3 

κοῦμι (α Ἠεβρτενν Ἱπρεταίϊνε 
{επι.), αγέ5ε, Ματ. ν. 41 (ΧΝ. 
Ἡ. τεαὰ κούµ, ἴπε πιαδου]Ίπε 
{οτπη). (Ν. Τ.)Χ 

κουστωδία, ας, ἡ (1 ΑΠ, 5εε 
ατ. δ Ίσ4ε, Ῥα. 17), 6 ρμαγῶ, 
Ματ. κκνΙ. 6ς, 66, καν]. 11. 
(. Τ.Α 

κουφίζω, ἔο {{ρλίεῃ, α5 α 5Η1Ρ, 
Ἀο. κκν!]. 38.3 

κόφινος, ου, ὁ, α δᾳςᾷεέ, α5 Μαι. 
χῖν. 29. 

κράββατος (ΊΝ. Ἡ. κράβαττοθ), 
ου, ὁ, α εοτεᾷ, α ζ{ρσρί δεᾷ, α5 
Ματ. Π. 12. 

κράζω, ἕω, {ο οὖν ο16, ΠοαΙΦεΙγ, 
οἵ τρεπ{]γ, οἵ ἴπ αηριίδΏ, 
ΜαΤ. ν. 5; Αο. ΧΙΧ. 32. 

κραιπάλη, η», ἡ, ογεβζᾳρ, 

ον 

[κρη 

σαιδεᾷ Ὦγ εκεεβδῖνε ἁτιπ]ς. 
ΙΠρ, Τα. Χχ]. 34.3 

κρανίον, ου, τό, α Αι, Τα. 
ΧΧΙΗΠ. 33; Ἱρανίου ἘΤόπος, 
τεε]ς Γογ Γολγοθά, νο] 
5εε, Μαί. καν]. 33; Μα. χν. 
22; Ἰη. χὶκ. 17. 

κράσπεδον, ου, τό, {δε Γγέηρε, 
Ζα5σεἰ, οἳ α ρατπιεηί, α5 Ματ. 
κχλ]. 5. 

κραταιός, ά, ὀν, οέκοις, 7244}, 
1 Ρεῖ. ν. 6038 

κραταιόω, ὢ, ἵηπ Ῥ855. ΟΠΙΥ, {0 
ὄε φ{χο21ς, {ο ϱγοτυ ο{ο15, Τα. 
1. 8ο, Π. 49; 1 0οΥ. κνι. 13; 
Ἡρ. 11. 16. (5. 

κρατέω, ὢ, ήσω, υῖ] αςσο., ΟΙ 
ΡεηΏ., ΟΙ αςο. απὰ ρεη. (5εε 
ατ. δ 264, ἨΝΙ. δ σο, δῶ, Βι. 
161), {ο εί βῥοεοεσσίοι οὗ, οὔ- 
ζα7, Δοιὶ χκνΙ. 13; {0 {αάε 
/ο]α οἵ, Ματ. Ἱ. 31; Ας. ΠΠ. 
11; {0 φεῖσε, Μαϊ. χὶν. 3; {0 
Λοΐα, Ἐεν. 11. 1; {ο Λο[ζ Γαςί, 
Ἐεν. Ἡ. 25, 11. 11; {ο είαζ2, 
Οἱ 5ης, ]π. κκ. 23. 

κράτιστος, η, ον (ΡἵοΡ. 51Ρεἵ- 
Ἰαίϊνε οἱ κρατύς, 5εε κράτος), 
23096 ϱλεεζ{ε2έ, 1109 10ὐῇε, α 
ΠΗ{]ε ο{ Ἱοποτ, Τμ. 1. 3; Αο. 
αχ]. 26, κχῖν. 3, καν]. 25.Χ 

κράτος, ους, τό, «{γερέᾖ, βοτυεγ, 
αο{21071, ἩΡ. Ἱ. Το; 1 Εεῖ. 
Ίν, ΤΙ; ἨΠερ. Ἱ. 14: κατὰ 
κράτος, Αο. χἰΧ. 29, ϱ7Εεα{ζγ, 
22ο {11γ. 

κραυγάζω, σω, {ο οὖν οὐ {ο 
φᾖοἸµή, α5 Μαί{. κ]. 19. 

κραυγή, ἢς, ἡ, ἆ εΖγ2725, ο1/1Ε7Υ, 
5 ΗεΡ. ν. 7. 

κρέας (ατος, αος, ΟΟΠΊΥ. κρέως), 
τό, Ῥ]ατ. κρέατα, κρέα, ες, 
«Πεςή-πεαί, Ῥο. χὶν.21; 10οἵ. 
νΠ. Τ2.Χ 

κρείσσων (οἵ -ττ-), ον (Ρτορ. 
6ΟΠΙΡΑάΧ. οἳ κρατύς, 5εε κρά- 
Το»), 4074567, 72076 εαιεεζ{[ε126, 
α5 ΠεΡ. νΊι. 7, κι. 24. 

κρεµάννυµι, ΟΙ κρεµάω, ὢ, Τα. 
άσω, {ο ᾖα7ς 14β, ἴταὨης., Αο. 
ν. 39; πηῖᾶ., {0 δε σσβεαεᾶ, 
ο Λας, Μαϊ. κχΙι. 49ο; Αο. 
Χχνλ. 4. 

κρηµνός, οὔ, ὁ («ρεµάννυμι), α 
Λ7εοζβέεε, {ΟΠΗ 1{5 ονετμαπρ- 
ης, Ματ. ν1. 32; Μαπ.ν. 13; 
Τα. να. 33.Χ 

ως ητός, ὁ, α 67είαη, Αο. Ἱ]. 
ΕΙ. α. το 

πο, ὁ (1 ΑΠπ), 6γεσεεης, 
2 Τϊπη. Ίν. το. 

Κρήτη, ης, ἡ, 6γείε, πο ζ6αἩη- 
ἆἱ8, Αο. καν]]. τ. 



κρν] 

καν ἢς, ἡ, ὑαγίεγ, Ἐεν. νΙ. 

τας η, ον, μας ο δαν; - 
ἄρτοι Κρίθινοι, δαγήεν ἴσανες, 
Ἱπ. νΙ. 9, 13. 

Κρίμα, ατος, τό, α 1ῶρμεί, α 
φε22{έ1ζε, εο/14Ε214{{071, 85 1 
Οοτ. ΧΙ. 20. 

κρίνον, ου, τό, α ᾖ40ψ, Μαϊ. νΙ. 
25: Ἱπ. κ. 27.38 

κρίνω, νῶ, κέκρικα, Ι5ΐ 40ΟΥ. Ρας, 
ἐκρίθη», (1) {ο ᾖανε αι οβ{έσ7ε, 
{ο 4241, Λο. κΙΠ. 46, κν. 19; 
(2) {ο ἆΆβγουε, Λ7εΓε7, ἘῬο. 
χἰν. 5; (3) ἔο 7εσοζοε, αείεγ- 
22436, 1 Οοτ. νΗ. 37: Τη. 11. 
121 (4) {ο 12γ, {ο σὲ {η Τεις- 
21621 ο71, ]η. κν Ι]. 31; Ρα55. 
απά πιλς,, 7ο αβφεαί {ο ἐγζαι, 
2.6., ἴ0 ασε α ζατυς1ήέ, 1 σος. 
νΙ. 6. 

κρίσις, εως, ἡ, (1) οβή{σ, 
{οτπιεά απᾶ εχρτεςδδεᾶ, Ἱπ. 
νΙᾳ, 16; Τα. ο: (2) {4 ριεεή, 
{πε αοἲ ος τεδι]έ οἱ, ]α. Ἱ. 
13) Τα. Χ. 14: (3) εοῶε7272- 
4ο αγά ῥ1ιι{ςή πεί, ΗεΡ. κ. 
27: Ἐεν. κνΙ]. 1ο; (4) α ὔγέ- 
μια, Ματ. ν. 21, 22 6 
/φήΐεε, Μαϊ. ΧΧΠ1. 23. 

Ἐρίσπος, ου, ὁ, 67έσβες, Αο. 
κν. δ; 1 Οο{. 1. 14.Χ 

κριτήριον,, ου, τό, (1) α ἐγεδτα], 
α΄ εσιέ οὗ Τ240ε, 1 Οο. νΙ.. 
ο 4 (5εε Κ. Υ.); ]α. Π. 638 

κριτής, οὗ, ὁ, α [ῶφε, Μαϊ. ν. 
25: Ας. αν], αδ : οἳ (πε 
Ο. Τ. “ ]αάρες,» Αο. ΧΙ. 
29. 

κριτικός, ή, ὀν, οᾷεῆ]εο {η Τ2ᾳσ- 
Ζρ, 6επ. οβ]., Ηεὺ. 1ν. 12.3 

κρούω, σω, ἴο Αποςά αἲ α ἆοοτ, 
1. κ. 250. 

κρύπτη, η», ἡ, α εεζζασ, α ταζζή, 
Ίο. κ. 33. 

κρυπτός, ή, ὀν, νετραὶ αά]. 
(ερύπτω), ῥαώετε, εεεγεί, Μαἲ. 
χ. 26; Ἐο. Π. 16. 

κρύπτω, γω, 24 αοτ. ρᾳ5ς. ἐκρύ- 
βην, {ο ᾖζαε, εο7εεεαῦ, ἴο 1 57, 
α5 6οἱ. 11. 3 

κρυσταλλίζω, {ο ὂε εἶεα», 1κε 
ετγςία!, Ἐεν. κχῖ. 11. (Ν.Τ.)Χ 

κρύσταλλος, ου, ὁ, ε7γοίαζ, Ἐεν. 
1ν. 6, κχϊ]. τ.Χ 

κρυφαῖος, α, ον, Ζήσε, Φεεγεί, 
Ματ. ν]. 1δ (Ν. Η.) 

κρυφῆ (ΥΝ. Η. -ᾖ), αἀν., {η 
φδεγεί, εεγεΙζγ, Βρ. ν. 12.Χ 

Κτάοµαι, ὤμαι, ΕὐΙ. ήσομαι, ἐκ- 
τησάµη», αερ., {δ αεφτγε, 
Άγοσγε (Ρτίοε, Ρεῃπ., οτ ἐκ), 

(δεε ατ. ὃ 273, ἨΜΙ. 88 38, 7, 

σκΕΕΡΑ- ΕΝΟΙΙ ΝΜΕΙ ΤΗΣΤΙΜΕΝΥΤ ΤΕΧΙΟΟΛ 

49, 40), Μαι. χ. 9; Τα. κν]]], 
12, ΧΧΙ. 19; Αο. 1. 1δ, νΠ. 
20, χχ]ι. 25: 1 ΤΗ. ἵν. 4.Χ 

κτῆμα, ατος, τό, αγίΛέ7 ας- 
σήγεᾶ, α ᾖῥοπφεσσίση, Μαϊ. 
ΧΙχ. 22: Ματ. χ. 22; ο, Ι]. 
45, ν. 1. 

κτῆνος, ους, τό, α ὄεασί οἵ δ1- 
αἴε} (85 τερτεβεηΏῖηρ ΡΙΟΡΕΙ- 
7), Τα. κ. 34; Αο. κκΙ, 24 
1 Οοτ. κν. 340; Ἐεν. χν]. 
11. 

κτήτωρ, ορο», ὁ, ἆ ῥο55Ε0907, Λο. 
ἵν. 343 

κτίζω, σω, ΡεῖΕ. Ρα5ς. ἔκτισμαι, 
{ο εγεαίε, Γο72, «ᾖαφε, ΡΏΥ5- 
1ςβ11γ οι δρϊτιἑμα]]Υ, αδ Κο. 
1, 25; Ὦρ. Π. Το. 

κτίσις, εως, ἡ, εγεαίέοε, (1) ἴπε 
8εί, Ἐο. 1. ζο; (2) ἴπε {λΙηρ 
ετεα{εᾶ, εγέαίµε, Ἐο. Ἱ. 25/ 
εγεα{{ο7, 6ΕΠΕΙΑΙΙΥ, Ἐο. νΠ. 
10-22: (3) ππεῖ., ἆ ο}α{- 
Ία7εε, 1 Ῥεῖ. Π. 13. 

κτίσμα, ατος, τό, α {1ης ε7ε- 
αίεα, α εγεαίκγε,ι ΤΙπη. 1ν. 4; 
]α. 1. 16; Ἐεν. ν. 13, νΠ. 

9. 
κτίστης, ου, ὁ, α Γομπάεγ; α. 

εγεαίο», 1 Ῥεϊῖ. ἵν. το.Χ 
κυβεία,͵ ας, ἡ, ἄέσε-βίαγέρ, Γγατιζ, 

Ἐρ. 1ν. 14.3 
κυβέρνησις, εως, ἡ, φουεγη{ρ, 

αἐγεσείέοτ, 1 (00. ΧΙ. 28. 
κυβερνήτης, ου, ὁ, α οἴεεγςα7:, 

α ῥᾳ10ί, Δο. κκνϊ. 11; Ἐεν. 
κν Ηλ]. τ7.Χ 

κυκλεύω, {ο εεΙγοζε, 14/71, 
Κεν. κχ.ο (Ἡ). Η.) 

κυκλόθεν, αν. (κύκλος), 2οιά 
αὐο[, 6εη., Ἐεν. Ἱν. 3, 4, ὃ, 
ν. ΤΙ (πο Ν. Η.).Χ 

κύκλος, ου, ὁ, α εἶγεῖε; οη]γ 
Ίπ ἆαί., κύκλῳ, α5 αἀν., αῦς., 
οἵ υὮ ρεῃ., ο αὔοιεή, 
αγοα, Ματ. ΠΠ. 34: νι. 6. 

κυκλόω, ὢ, {ο εείγείε, οε- 
2σ., δεσίέρε, Ἱμα. κχ]. 20; 
Τη. κ. 24; Αο. χὶν. 20; Ἠε». 
ΧΙ. 30: Ἐεν. αχ. 9 (Εες,).ἅ 

κύλισμα, ατος, τό, α βίαςε Γογ 
τυα[οτυέγησ, 2 Ῥεῖ. Ἱ. 23 (ποῖ 
Ν. Η.). (Ν. Τ.Α 

κυλισµός, οὔ, ὁ, α οὐδέᾳς, τυαζ- 
ζοτυέηρ, 2 Ῥεϊ. 1.22 (Ν. Η.).Χ 

κυλίω ({οτ κυλίνδω), Ρα58., ἴο δε 
2οὐήεα, {ο τυαᾖζου, Ματ. Ιχ. 
20.Χ 

κυλλός, ή, ὀν, εγ{ρῥίεῶ, ᾖαπα, 
εδρεεῖαΙ1γ ἵπ {πο παπάς, Μαἲ, 
Χν. 30 (ηποῖ ). Η.), 31 (ποῖ 
Ν. Η.), «νι, δ; Ματ. ΙΧ. 

49.3 
σδ 

[κωμ 

κΌμα, ατο», τό, στυανε, α5 Μαϊ. 
νΙ. 24 Ματ. ἵν. 475 ]α. 13. 

κύµβαλον, ου, τό (κώμβος, οἵ- 
Ὃ ο. α ογηδαῦ, 1 Όοτ. κ. 

προς, ου, τό (τοπι Ἠερ.), 
ο, Μαϊ. κκ]. 23.8 

κυνάριον, ου, τό (ἀῑπι. οἱ κύων), 
α {με ἄηρ, ΜΑΙ. αν. 26, 27; 
Ματ. νΙ. 27, 28.Χ 

Κόπριος, ου, ὁ, α (ῤ2έῶ ΟΥ 
6Υῤ7έοίε, Αο. ἵν. 36. 

Ἐόπρος, ου, ἡ, 6ΥῤΗ5, Λοι χἰ. 
10, χ1ῑΙ, 4. 

κύπτω, Ψω, {ο δεμῶ, {ο φάσῥ. . 
αστυη, Ματ. 1. 7; Ἰπ. νΙΠ. 6, 
δ(ΧΝ. Η. οπιί(). 

Ἐυρηναῖος, ου, ὁ, ἆ ος. 
Άο. νΙ. 9, ΧΙ. 20. 

Ἑυρήνη, ης, ἡ, ὤγεπε, α αν 
οἳ Αέτίσα, Άο. 1. τοῦ 

Ἐουρήνιος, ου, ὁ, ϐγγεμζις οἵ 
Οι ήες, Τα. Ἡ. 2.3 

κυρία, ας, ἡ, ἆ σα, 2 Ἱη. 1. 5 
(δοπιε τεαά Κυρία, 6γ2έα, ἃ 
ΡΙΟΡεί ΠΑΠΠε).Χ 

κυριακός, ή, ὁν, οὗ ο βεζίαζι- 
τρ {ο {νε σα, α5 ἴηε 5αρ- 
Ρεῖ, 1 0ο. χἰ. 20; ἴἩε ἆαγ, 
Ἐεν. 1. το 

κυριεύω, εύσω, {ο Ἴσνε αι{λογ{ήγ, 
αὖδ., 1 Τάπι. νι. 15; {ο 1ῇε 
οσεγ (σεη.), Τα. αχ]. 25. 

κύριος, ου, ὁ, (1) ζογῶ, 1α9έΕ, 
1. κΧ. 15; Αο. αν]. 16: α 
ΏΗτ]ε οἱ Ὥοπος, Μαϊ. χι. 27, 
ΧνΙ.22; (2) {7ε 7ογς, αρρ]ιεά 
{ο ἀοἆ, Ματ. ν. 19; Αο. νι]. 
337 (3) {λε Ζογα, επιρ]ογεᾶ 
Ἰη Τἴπε ἘΡρρ. οοηδίαπ{]γ οἱ 
Ολτ]ςί (5δεε ατ. ὁ 2170, ΊΝ. 
δ το, 1ᾳ, Ῥ. 124, Ῥα. δ9), 
Άο. ΙΧ. 1; Ῥο. χὶν. δ. ή. : 
9εε δεσπότης. 

κυριότης, Τητος, ἡ, ζογαςᾖ{ᾷ, αο- 
247101; οο]]εοίῖνε «οποΓ., 
Ζογας, ἩΡ. 1. 21: 0οἱ. 1. 16: 2 
Ῥεί. Η. 1ο; Τα. δ. (Ν. Τ.)Χ 

κυρόω, ὢ, ο εοῇ71, γα{1γ, 2 
Οο{. 1. δ; (α]. Π1. τς. 

κύων, κυνός, ὁ, ἡ, α ἄσρ, Τα. κν]. 
21: ΒΡ., οἱ Λα7είεος ταν 
ΡΜ. 11. 2. 

Κκῶλον, ου, τὀ, α ζ1ό, α εαγεασέ, 
Ν Τ. Ρίατ. οπΙγ, Ηοὺ. Π]. 17.Χ 

κωλύω, σω, ἴο γεφέγαέη, Γογδίῶ, 
ᾖ1παάεΣ, Ματ. Ικ. 38. 

κώμη, ης, ἡ, ἆ σέή]αρε, πηππα]]ες, 
Μαϊ, Ιχ. 35. 

Κωμό-πολις, εώς, ἥ, α απσε, οἰίγ- 
{δε οἶβίαςε, πνλλοιί να]]θ, 
Ματ. 1, 38.38 

κῶμος, ου, ὁ, α Γεασέὔᾳρ, 7ευεζ- 



κων] 

{ηρ, Ἐο. χΗῖ. 14) (α]. ν. 21/ 
1 Ρεϊ. 1ν. 3. 

κώνωψ, ωπος, ὁ, ἆ ῥρπαύ, Μαϊ. 
ΧΙΙ. 24.Χ 

Κῶς, ὢ, ἡ, 6ος, Λο. κκ. τ.Χ 
Κωσάμ, ὁ (ΗΠεΡ.), 6σταη, Τα. 

ΠΠ, 28.8 
κωφός, ή, όν (κόπτω, Π1., δ1211- 

εα), από, Μαϊ. ΙΧ. 32, 337 
ατα], Μαϊ. κΙ. 5. 

Δ 

ΑΛ, λ, λάμβδα, αγῤζα, ᾖ, ἴπε 
εἰενεπίἩ Ιείίετ. Α5 α ηι- 
πιετα], λ΄ -- 39; |λ -- 3ο,οοο. 

λαγχάνω, 24 8ΟΓ. ἔλαχον», ἴταης., 
Το οὐίαζ ὄγ οί, {ο οδίαίι, αςο. 
Οἵ ρεη., Τα. 1. 9; Ας. 1. 17; 
2 Ρεί. 1.1; αὖς., {ο εαοέ ζοΐς, 
περί, βεη., ]ῃ. χΙΧ. 24.Χ 

Λάζαρος, ου, ὁ, Ζαραγς, (1) ο 
Βείπαμγ, ]π. χἲ. 1, 2; (2) ἵη 
ἴπε Ρραταβ]ε, Τα. χγΙ. 29-25. 

λάθρα (ΊΝ. Ἡ. λάθρᾳ), (λανθά- 
νω), αἄν., οσεεγείγ, ]π. κ. 
2δ. 

λαϊλαψ, απος, ἡ, α τυᾖ{γ/συύο, 
α ο{ο[ετεί φίογ7η, ΝΙατ. Ἱν. 37: 
Τμ. νΠ. 23: 2 Ῥεῖ. Π. τ7.Χ 

λακτίίω (λάξ, αἄν., στ {δε 
ῥεεζ), {ο Αίζᾷ, Αο. Ικ. 5(Ν. 
ἩἨ. οπ11ϐ), κχνΙ. Τ4.Χ 

λαλέω, ὢ, ήσω, (1) {ο 14έγ α 
οί, {ο «θεα, αΏ5ο]αίε]γ, 
Ῥεν.κ. 4; ΗΠεῦ. χι. 24: Ἱ]α. 
Π, 12; (2) {ο οβεαᾷ, {ο {αζᾷ, 
νη{π αςςο. οἱ ἴπϊπρ 5ΡΟΚεΗ, 
8ἶδο πα πιοάαΙ ἆαῖ. απ 
ἀαῖ. οἳ Ρείδοηπ αἀάτεςςεᾶ. 
Ἠεησε, αεοοτάίηςρ {ο {πε 
παίατε οἱ ἴπε σᾶξθ, πιεῖ., {ο 
ἀεείαγε, Ὀγ οἴπει πιείμοάς 
ΈΊαη σο{σά φοεε, 85 Ῥο. νΙ. τ; 
7ο ῥγεαεβ, {ο 211ζὔἡςή, {ο α7- 
2201/16. Ύ1.: λέγω Παδ τείετ- 
εηςε {ο {πε {σέ α{{ετες; 
λαλέω ΦἶπιρΙγ {ο {πε Γαεί ος 
πέίεταποε. 

λαλιά, ἂς, ἡ, (1) οβεεσᾷ, /Εβογί, 
Ἱπ. ἵν. 42: (2) Ίά7ΕΥ οἵ 
ΦΦεεεᾖ, αἰαζεεί, Μαἲ. κχν]. 73; 
Ματ. χῖν. 7ο (ΊΝ. Π. οπι1ϐ); 
Ίπ. νῖ, 43.Χ 

λαμά, οἵ λαμμᾶ (ρετῃ. ἨεΡ.), 
Απᾶά λεμά (Αταπη.), τυήγ, Μαϊ. 
κχν]Ι. 46: Ματ. χν. 34 (85. 
κκ]. τ). (Ν. Τ.Α 

λαμβάνω, λήψομαι (ΥΨ. Ἡ. λήμ- 
ψοµαι), εἴληφα, ἔλαβον, (1) 
7ο {αᾖε, α5 ἵπ ἴλε Ἰαπᾶ, Μαϊ. 
χὶν. 19; Ίεποε, (2) {0 εἰαήη, 
Άζοσιίσε, Τμ. κὶκ. 12; (3) {ο 

5 

σε ΣΜΟΙ15Η ΝΕΗ ΤΕ.7ά ΜΕ ΥΤ ΕΧΙΟΟΝ. 

ἴαᾖε ὄγ Γογεῦ, φείσε, Μαϊ. κχὶ. 
35; (4) {ο ἰαᾷε ατυα}, Ὦγ νἱο- 
Ίεπσε οἵ ἔταιά, Μαϊ. ν. 49; 
(9) {ο εᾖοοσε, Λο. χν. 14; (6) 
{ο γεεείσε, αεζεβί, οὐίαίη, ]η. 
χν]. 24: Ἰα. 1.1; Ἐεν. χν]. 
4: (7) ἵπ οετίαῖη ρετὶρηταδί]ο 
ΕΧΡΤΙΕΡΣΙΟΗΣ --- λαμβάνειν ἁρ- 
χήν, {ο ὀδρίῃ; λ. λήθην, {ο 
Γοπφεί; λ. ὑπόμνησι», {ο 7ε- 
2ήΕ7Ιύεγ; λ. πεῖραν, {ο εχ/ῇε- 
216166; λ. πρόσωπο», “ἴο 
αεοερί ἴπε Ρείδοη,” 4.6., {ο 
δε ῥαέία). πε Ρτεροδ!{]οΠ 
«ἔτοπι,”. αξίετ {Πὶ5 νετο, 15 
εΧΡτεβδεᾷ Ὦγ ἐκ, ἀπό, παρά 
(ὑπό, 2 (ο. χι. 24). 

Δάμεχ, ὁ (Περ.), Γαεεῇ, Τμ. 
Η1. 36.Χ 

λαμπάς, άδος, ἡ, Ῥτορ. α {ογεῇ, 
Ἐεν. ἵν. 5, νΠΙ. 1Ο; αἶδο α 
{α1β, Ἱπ. κνΙ. 3. 2Υ/.: φῶς 
15 ΗρΏί 1η ϱεπετα]; φέγγος, 
ΤΑΙ8ΏςΕ; φωστήρ, ἃ Ἱεανεπ- 
ΙΥ Ῥοάγ, Ιαπιίπατγ; λαμπάς, 
α ἴοτεῃ; λύχνος, α Ιαπιρ. 

λαμπρός, ά, ὀν, «265, ΄1αµ- 
2ή6εεμήί Ἐεν. κχ. 16; Τι. 
αχ]. 11. 

λαμπρότης, τητος, ἡ, «βύεπασ, 
ὀγέρρίησςς, Αα. ΧχνΙ. 13.3 

λαμπρῶς, αἄν., /πας1ήήεείζγ, 
Τμ. κν]. Τ1ο.Χ 

λάμπω, γω, {ο «ᾖέπε, Μαέ. ν. τς, 
16, χν]]. 2. 

λανθάνω, 24 8οΟΥ. ἔλαθον, (1) {ο 
δε ίζαε, αῦς., Ματ. νΙ. 24: 
Τα. ναι. 47; (2) {ο δε ἠίάαε 
“7ο: (89ς.), Αο. ΧχνΙ. 26: 2 
Ῥεῖτ. ΙΠ. 5, δ; (3) ἴοτ ρατῖ. 
οοηδίτ., 5εε («τ. ὃ 394, 2, 
Ὑψ. δ 54, 4, Ῥα. 299; Ηεὺ. 
Χ1Ι. 2.Χ 

λαξευτός, ή, ὀν, ᾖετυμ οτι οἵ α 
Ζοεβ, Ἱωμα. κκ]. 53. (5.)Χ 

Ἀαοδικεία, ας, ἡ, Γαοῶζεεα, 0ο]. 
Π, 1, 1ν. 13. 

Λαοδικεύς, έως, ὁ, ἆ Γαοῶίσέα, 
Οο1. 1ν. 16; Ἐεν. 1. τά (πο 

λαός, οὔ, ὁ, (1) α ῥεσβζε, 5Ρεο. 
οἱ {ᾖε ῥεοβζε οἳ ἀσά, Τμ. 1. 
31; Αο. Ίν. 1Ο; (2) ἔᾖε εοὔι- 
2303 Φεοβζε, Μαϊ. κκν]. 5. 

λάρυγξ, υγΎγος, ὁ, {ᾷε {ήγοαί, Ἐο. 
11. τα. 

Λασαία (ΊΝ. Ἡ. Λασέα), ας, ἡ, 
Ζαφώα, Λο. χκκν]]. δ.Χ 

λάσκω, 1Ιδί αΟἴ. ἐλάκησα, {ο 
ὄ119έ α51{4Ε7, Δο. Ἱ. 18.Χ 

λατομέω, ὢ, {ο Άετυ «{ο/65, {0 εἰεέ 
οίοπες, Να. χαχν!ι. 6ο; Ματ. 
χν. 46.- (5.)Ἠ 

59 

[λεν 

λατρεία, ας, ἡ, τυοςή{ῤ, οεγοίζς 
7ειάεεΙί {ο «οσα, Ἱπ. κν. 2; 
Ῥο. ΙΧ. 4, χἩὶ. {; Περ. 1χ. 1, 
6 

λατρεύω, σω, (1) {0:τυογςῇ{ᾷ, {ο 
φέγσε, Αοι νι. 7; (2) {ο ο[ῇ- 
οἶαίο αφ α ᾖ2έεσί, ἨΗεῦ. χκΙ. 
1Ο. ὦἨή.: λατρεύῳ 15 {ο ν/ΟΙ- 
ΦΗἱρ (ἀοά, 5 αΠΥ οπε πιαΥ 
49; λειτουργέω, ἴο 5εγνοε Ἠϊπι 
ἵπ α 5ρεοία] οὔιος ο: πιῖη- 
Ι8ίΥΥ. 

λάχανον, ου, τό, αγ Λεγύ, α 
Φαγαε ῥίαμή, Μαϊ. κΙΙ. 32. 

Λεββαῖος, ου, ὁ, Ζεὐδώιις, Μαί. 
Χ. 3 (πο ΊΝ. ῆ.). Όεε Θαδ 
δαῖος.Χ 

λεγεών (ΥΝ. Ἡ. λεγιών), ὤνος, ὁ 
(1:α:., 56ε (τ. 8 Ίσ4ς, Βα. 16), 
α {βί0, Μαϊ. καν]. 53; Ματ. 
ν.ο, 15; Τα. 1. 40; 1π Ν.Τ. 
επιες οοηίαϊηϊπςρ ῬτοβραΡΙγ 
6826 ππεηπ. (Ν. Τ.)Χ 

λέγω, οπ]γ Ῥτες. απά Ίπιρέ. ἵπ 
Ν. Έ., (1) {ο ῥεαᾷ, {ο 9αγ, Αο. 
κ. 15: η. 1. 29; αδεά αἶδο 
οἱ νγῖηρς, α5 ]η. χὶχ. 37: 
(2) {0 γεἶαίε, {ο {ὐῇ, Τμ. Ἱκ. 41, 
χνλ, 1: (3) {ο εαζῇ, Ρα55., {ο 
δε εαζ]εᾷ οἵ Παεά,; (4) Ρᾳ55., 
ἴο ὂε εᾖσσεη οἵ αββοζηίσα. 
Ὅαι. οἳ Ῥείδοπ αἀάτεβδεᾶ. 
Ύ2.: 588 λαλέω. 

λεῖμμα, ατος, τό (λείπω), α /εή- 
24714, ο. ΧΙ. 5. 

λεῖος, εἶα, εἴον, «ϱ7ησοίῇ, ζευεῖ, 
Ίμα. 11. 5 (Ίτοπη 9.) 

λείπω, ψω, {ο ἴσασε, {ο ὄε τυα{- 
5, Ἱμα. κν]ῇ. 22: ΤΙΕ. 1. 5, 
Η1. Τὰ; ρᾳ55., {ο δε ζσεβίς, {ο 
δε αεούήζμίε οἵ, ]α. 1. 4, 5, Ἡ. 
τς Χ 

λειτουργέω, ὢ, (1) {ο σεγσε ῥιύ- 
216 1 «σεγεα {βέηρο, Αο. 
ΧΙ. 2: Ἠερ. κ. 11; (2) ἴο 
22ή1ή54Υ {ο εῥαγαδζγ, Ἐο. 
χν. 27.3 Υή.: 588 λατρεύω. 

λειτουργία, ας, ἡ, (1) α β1δ/ήο 
221121 ς{γα{107: ΟΥ σεσζεε, Τμ. 
1, 234: ΡΠΗΙΙ. Π. 17; ΗεΡ. νΠ]. 
6, Ἱκ. 21; (2) α εὐαγήήαδζε 
Α7/4, ΕΠΙ. ΠΠ. 349; 2 Οοτ. ΙΧ. 
12. 

λειτουργικός, ή, ὀν, εηβίογεά 
15 1221916215, Πε). Ἱ. 14: 

(503 
λειτουργός, οῦ, ὁ, α΄ 2112/1527 ΟΙ 

φέγοαέ ἴο, Ρεῃ. οΏ]., Ῥο. 
ΧΙΙ. 6, κν. 16; ΡΒΙ. Ἡ. 25; 
ἨΠεΡ. 1. 7, νηῖ. 2.Χ 

λέντιον, ου, τό (Ί1α{., 5εε «τ. 
ὁ 1546), α {οτυεῖ, ἆβγο, "]π. 
κ. 4, 5. (Ν. Τ.)Χ 



λεπ] 

λεπίς, δος, ἡ, α οεαζε, Λο. ΙΧ. 
18.Χ : 

λέπρα, ας, ἡ, {δε [2βγος2, Μαϊ, 
νΗ. 3 Ματ. 1. 42/1 Ἱω. ν. 12, 
13.Χ ἦ 

λεπρός, οὔ, ὁ, α Φε, Ἱ. Ἱν. 
27, ν. 22. 

λεπτόν, οῦ, τό, Ρτορ. νετΡ. αά]. 
(5ο. νόμισμα), ΤΟΠ} λέπω ({0 
οὐχέφ ο, ῥαγε ἄστυ7), α 21ΐ6, 
α σπια]] ῬταςῬς οοἵη, οπε εἰρΗ{]Ἡ 
οἑ αΏ αν, ἴπε 5πια]]εςί Πεπῖς]ι 
οοίπ, Μαπ. χ1ὶ. 42: Τμ. ΧΙ]. 5ο, 
ἄχ]. Ζ.Ἠ 

Λευϊ, οἱ Λευϊς (ἩΓ. Ἡ. Λευείς), 
6επ. Λευϊ, ὁ, Ζευζ. ἘΈοιτ ατε 
πεη{έΙοπεά: (1) 5οη οἳ ]αοος, 
8ηΏςθδίοτ οξ {πε Ρ{Ιες{1Υ {τίρε; 
(2, 3) αποεςίοις οἱ ]εδις, Τα. 
11. 24, 20; (4) ἴπε αροςί]ε, 
Άἱδο οα]]εά {ζαήῤετυ, Ἱ.α. ν. 
27, 20. 

Λευΐτης, ου, ὁ, α /εσ{ήε, Τμ. χ. 
32: ]π. Ἱ. 19; Αο. 1ν. 36.Χ 

Λενϊτικός, ή, όν, Γευζέζαί, ἨεὈ. 
νι. 11.Χ 

λευκαίνω, ανῶ, 15: 4Οἵ. ἐλεύκανα, 
7ο ΄1ᾳ4ε τυᾖ{ΐε, Ματ. κ. 3; 
Ἐεν. νΗ. τ.Χ 

λευκός, ή, ὀ», (1) τυῇ{{ε, α5 Μαἲ. 
ν. 36: ]π. ἵν. 35: (2) ὄγρᾖέ, 
5 Μαϊ. χν. 2. 

λέων, οντος, ὁ, α ζ4οη, Ἠεῦ. χΙ. 
43» ρ., 2 Τϊπ. ἵν. 17; οἳ 
Οητίςί, Κεν. ν. 5. 

λήθη, ην ἡ, Γοπσεύ/α/ηεςς, 2 Ῥεϊ. 

1. 9. 
ληνός, οῦ, ὁ, ἡ, α τυίπε-βχεις, 

Μαϊ, αχ. 33; Βρ. ἵη Ἐεν. 
πὶν. 19, 20, ΧἰΧ. 15.Χ 

λῆρος, ου, ὁ, Ζάε {αῇᾷ, Ἱμα. κχῖν. 
Ι.Χ 

λῃστής, οὔ, ὁ, α 7οὔδεγ, Ματ. χἰ. 
17; ]η. Χ. 1, δ. ῥγή.: 8εε 
κλέπτης. 

λῆψις (ΥΝ. Ἡ. λῆμψις), εως, ἡ 
(λαμβάνω), ἆ γεερείσζρ, ΡΕ]. 
Ἰν. 15.Χ 

λίαν, αἄν., σεν ες» πα 
αά]. οι αἄν., σε}, Μαϊ. 1ν. 
8; Ματ. Χν]. 2. 

λίβανος, ου, ὁ, 72α1Λέερηςε, 
Μαι. Π. 11; Κεν. αν. 13.3 

λιβανωτός, οῦ, ὁ, α εεΊΏΦε ο 
ὅσεγ22471Ε’ Ταπξώεεροο, Ἐεν. 
ν ΠΠ. 3, 5. 

λιβερτῖνος, ου, ὁ (Τ,α:. {ὲδεγή]- 
2219), α Γγεεά πα, Αο. ΥΙ. 9. 
ῬτοβαΡ!γ Πεν ν]ιο παά Ῥεεπ 
5]ανες αἲ Ἐοππε απάετ Ῥοτῃ- 
ΡεΥ, απά αξετγινατὰς ἔτεεά.Χ 
τσ η5, ἡ, Ζ1ὗγα, Αοι Ἱ. 

1ο.Χ 

σλΕΣΡΑ- ΕΝσΙΙ5 ΝΕΗ ΤΕΣΤ4ΙΜΕ ΥΓ 2ΕΧΙςΟΝ. 

λιθάζω, σω, {ο φίοπε, ]η. χἰ. δ; 
Λο. χῖν. 1ο. 

λίθινος, η, ον, ΄παᾳάε οἱ οἴσπε, 
]π. 1. 6; 2 Οο. 11. 3; Ἐεν. 
ΙΧ. 20.8 

λιθο-βολέω, ὢ, ήσω, {ο {ήχου 
φίοπες αὖ, ἴο οἴοπε, ΝίΙαϊ. κκ]. 
37: Ματ. χὶὶ. 4 (ἨΓ. Η. οπι1ϐ). 
9 

λίθος, ου, ὁ, α οίσπε, 4.ε., (1) 
Ίοοδε απά ]γίπρ αροιαί, Μαΐ. 
ἵν. 3, 6; (2) Ῥαϊ]ί Ιπίο α νγα]!, 
είο., Ματ. κὶ. 2) (3) α Λ7ε- 
οἶστις οίοπε, Ἐεν. ἵν. 3, κνΙ]. 
4» (4) α οίαίµε οι {οὗ οἵ 
φ{σψέ, Ας. ΧνΙ], 20. 

λιθό-στρωτον, ου, τό (ΡτοΡρ. ααΠ., 
«Άγεασα τυζ{ή ο{στεφ), α 7205415 
Λανεζπεζτή, α5 ηαΊηε οξ α Ρ]αςε 
Ώθαχ {πε Ρρτα{οτίαπη οι Ῥα]- 
ἃεε αἲ ]εγαδα]επ, ]π. χὶχκ. 
13.Χ 

λικµάω, ὢ, ήσω, {ο φεσεγ, α5 
Ρταῖη 1Ώ νΙΠΠοΥΙΗΡ, ζο 721 
ζο ῥοτυάεγ ἴλμαί πιαΥγ Ῥε 5οαί- 
τετεά, Ματ. κχ]. 44: Ἱω. κχ. 
1δ.Χ 

λιμήν, ένος, ὁ, α ᾖαγύογ, Λο. 
καν]. δ, 12.Χ 

λίμνη, ης, ἡ, α ζαφε, ε:ρ., ἄεπ- 
ηεσατεῖ, Τα. ν. 1. 

λιμός, οὔῦ, ὁ, (1) ᾖήρε7, 2 0ο. 
χἰ. 27: (2) α Γαγέπε, Μαϊ. 
κχὶν. 7. 

λίνον, ου, τὀ, ᾖαα, [ζε ας 
οὗ σα, Ἐεν. αν. 6 (Ν. Ἡ. 
λίθος); α ζαγιῤ-τυζεᾷ, Μα{. κἹ]. 
209.Χ 

Ἀΐνος (ΊΝ. Ἡ. Λίνος), ου, ο, 
211, 2 Ταπι. Ἱν. 21.3 

λιπαρός, ἆ, ὀν, Γαΐ, οσέμήγ, Ἐεν. 
ΧνΙΠ. 14.Χ 

λίτρα, ας, ἡ, α βοιά, α πεὶρΏῖ 
ο ἴπε]νε οἵποες, ]η. χ. 3, 
ΧΙΧ. 39.Χ 

λίψ, λιβός, ὁ, {πε δ. τυύμα; 
αἈδεά {Τοτ {πε 9.Ν. αιατίεΓ 
οἳ {πε Ἰεανεης, Ας. κχν]]. 
τ2.Χ 

λογία, ας, ἡ, α εοἰ]εοίίο, {.ο., 
Οἱ ΠΊΟΠΕΥ, 1 ΟΌοτ. χγι. 1, 2. 
(Ν. Τ.Α 

λογίζομαι, σοµαι, 4εΡρ. νε] πιά. 
απά ραδ»., (1) {ο 2εεῤο; (2) 
ο ῥῆαερ {ο {δε αεεσι/έ οἵ, {ο 
εΆαχρε τυ(ίή, οσο. αηᾶά ἆαῖ., 
ΟΥ η(Ἡ εἰς (5εε (τ. ὃ 2908, 6, 

Ἠῃι 6 32, 46, Ῥα. 151); (3) 
ἴο 7εῶΦο, ἄαλρε, ἴο {7εγ, 
εοἸιεζαε, Ετοηπι ΤΕΒΣΟΠΙΠΡ; 
(4) 0 {ήᾷ, “ῤῤῥουε. 

λογικός, ή, ὀν, /αζοπαί, 2.6., 
Ῥε]οηρίηρ {ο {πε 5Ρ]είε οΕ 

6ο 

ἴπε ΣΕ8ΡΟΠ, Ἐο. ΧΙ. 1; 1 Ρεῖ. 
11. 4.Χ 

λόγιον, ου, τό ν ονεεγΜόηρ «ῥοβεή, τ 
1η Ν. Τ., ἆ ἀζοέε εο21/21- 

πηεηέ, ος νι. 3δ; Ἐο. 11. 27 
απά ὔιο ἀοοίτίπες οἱ Ολη]δί, 
ἨεὈ. ν. 12; 1 Ρεῖ. Ίν. 11 

λόγιος, ο», ἊΙοσιισή, Άς, κνῖ, 
24. 4 

λογισμός, οῦ, ὁ, α /εαφοέκε, 
ἀεεζφίο, Ἐο. ΠΠ. 15; 2 0901, 
Χ. 5.Ἐ , 

λογο-μαχέω, ὦ, {0 εοζεγά αὔσιαά 
τυογώς, 2 Τ1πα. Π. 14. (Ν. τον 

λογομαχία, ας, ἡ, οο2ίεαήέο 
αὐοτιέ τυογάς, 1 Ταπι. νι. 4 
(Ν. Τ.)Χ ἀ 

λόγος, ου, ὁ, (1) αἆ οβεαξέπᾳ, α 
2270, α τυογῶ, 35 ἴπε εχ- 
Ρτεςδίοπ οξ Ώνουρλε (πΊετε 
α5 ἔπος, ὄνομα, ῥῆμα τεῖεχ {ο 
πνοτας Ίπ {]εῖτ ουένγατά Εοτπι, 
35 Ῥατίς οἱ 5ρεεςμ), Μαϊ. 
να. δ; (2) ἴπε (μΙπρ 5ΡοΚεῃ, 
Μαΐ. ν. 24,:26--- πηείΒετ. 
ἀοείχήᾳε, 1 ΤΙπη. Ίν. 6; ῥοβή- 
εεγ, 2 Ῥαι. Ἱ. 109; σεφ, 
ΜαΤ. κχΙ. 24: ἆ εοΊΊ7ΣΟ07: 5α7- 
7 οἵ ᾖῥ7σνεζό, ]π. Ἱν. 37; 
α Άγεεεβί, α εοΠαμα, ]τ. 
νι]. 65; ἔλε ἐμίῇ, Ματ. ν]Π. 
38; εο/οεγκα(ίο”, Ἱμα. κχὶν. 
172 ζεαεβέπρ, 1 Οοτ. Π. 4: 
α Παγγαίέσε, Αο.1.1}; σα Α14ὀ[έο 

29107, Μαϊ. καν]. τς; 
αγρµ72ε114, Αο. 11.4Ο; α εΖαχοσε 
οἵ σεσιφαζίο, Ας. ΧΙκ. 38”. 
(3) 7εασο”, Αο. αν]. 14 (4) 
αεεοιαζ, /έεβο{ης, Ἠεῦ. 1ν. 
13; Αο. χκ. 24; Μαϊ. κν]Π]. 
23) Αο. Χ. 29; λόγος ἶ5δ υ5εά 
ΒΥ ]οῦπ ἂ5 α παπηε οἱ ΟἨτ]ςί, 
1Ώς Ποτά οἱ (οά, 2ε., ἴπε 
εχρτεςθῖοη οἵ πιαπ]{εςία {1ο 
οἱ Εἱ5 {λοιρΏί5 {ο ππαη, η. 
1, 1, εἴο. κ” 

λόγχη, πο, ἡ, α ζσπες, φφεα, 

1π. χὶκ. 343 Ἱ 
λοιδορέω, ὦ, {ο αἱ αἲ, ο ς 

Ἱπ. Ιχ. 285: Αο. κχΙῖ. 4: τ 
Οοτ. 1ν. 121 Ρεέ. 11. 2398 

ν. 11, νΙ. 1Ο. 
λοιµός, οὔ, ὁ, α βεοίίζεπεε, Μαϊ. 

κχὶν. 7 (ΝΝ. Ἡ. οπι1ϐ), Τα. 
χχΙ. ΤΙ; Ῥαι] 5ο οα]]εᾶ, Αο, 
κχῖν. 5. ε 

λοιπός, ή, ὀν, 7ε/μαζήρ, ἐλε 
2εού, Μαϊ. καν. 11; αν. τὸ 
λοιπόν, αὖ Γο7 {δε εσό, 71ούε- 



λου] 

00, Γαζζγ, ἠεπεςΓογίῆ, 1 
Οοτ. 1.16; Ἠεῦ. κ. 13; τοῦ 
λοιποῦ, {702 ἠε2εεςΓο2//, (αα]. 
νϊ, 17. 

Λουκᾶς, ἂ, ὁ (τοπι Λουκανός, 
5εε (τ. δ τσοῶ, ἨΜΙ. δ 16, 4, 
ποίε 1, Βι. 20), Ζ1ῤε, Δο. 
χν]. 1Ο, ΧΧ. 0. 

Λούκιος, ου, ὁ (Τ/α1.), {αζέμς, 
Άος, ΧΙΙ. 1; Ἐο. χνΙ. 21. 

λουτρόν, οὔ, τό, α δαίᾖ; ἵη Ν.Τ. 
ὀαβήζο, Ἡρ. ν. 26: ΤΙ, 1. 

η 

λοόω, σω, {ο δαΐᾖε, {ο τυαεή, Αο. 
1κ. 37, ακν]. 33; {0 εεαλφε, {ο 
2131, Ἐεν. Ἱ. 5 (. Η. λύω). 
ογπ.; πλύνω 5 ἴο νναδη {1- 
αήαίε Ζρέησς; λούω, ἵο 
Ῥαΐπε {7ε τυζοῦε ὐοῶγ; νίπτω, 
{ο νναδ]ι α ῥα2έ οἳ ἴπε Ῥοάγ. 

Λίδδα, ης, ἡ, αἶδο Λύδδα, ων, 
τά (Ν. ΗΠ.), Ζγαἄζα, Αο. ΙΧ. 
2, 35, 38. 

Ἀνδία, ας, ἡ, ζγάΐα, Λο. χν]. 14, 
49.Χ 

Λιυκαονία, ας, ἡ, 7:}εζομία, Αο. 
χὶν. 6.3 

Ἀνυκαονιστί, αἄν., {3 {7ε «βεεεῇ 
οὗ Π.γεαομία, Αο. χὶν. 11.Χ 

Δυκία,ας, ἡ, ζ}οζα, Αο. καν]. 5. 
λύκος, ου, ὁ, α τυοῦῇ, ]η. Χ. 127 

ΠΡ., Αο. κκ. 290. 
λυμαίνομαι, {ο 7ασαρε, {ο αἆξ- 

σαφίαίε, Δοι νυΠ]. 3.3 
λυπέω, ὢ, {σ ϱ7ήεσε, α σεπετα] 

νιοτᾶᾷ, 2 6ο. . 2, 6; Ρ855., 
ζο δε ϱΎ{ευεα, «ααάεχεα, Μαἲ. 
πχνι. 22, 47} 1 Ρεῖ. 1. 6; 1ο 
αρσγ{ευε οἵ ο[[ρια, Ἐο. χὶν. 
15; ΕΡ. ἵν. 39. 

λύπη, η», ἡ, ϱ7ἱέΓ, 9ο77στυ, 2 
οοτ. κ. 7; εαοε οἳ ϱ1ΕΙ, 
αΠΟΊΩ7:ΕΕ, 1 Ἐεῖ. Ἱ. 1ο. 

Λιυσανίας, ου, ὁ, Ζγεαία», Τμ. 
11. τ.Χ 

Ἀνσίας, ου, ὁ, {:9ΐα.5, Λο. κχΙι. - 
26. 

λύσις, εως, ἤ, α ζοοφέης, ἄζσογες, 
1 Οο{. νι. 27.Χ 

λυσι-τελέω, ὢ (11ε., {ο ῥαγ {σχες), 
ΙΠΠΡΕΙΒ., -εἲ, 2 {5 ῥγο/ίαδ]ε οἵ 
27εΓεαδζε (ἀαι. απἁ Ί), Τα. 
χνΙ. 2. ς 

Λύστρα, ας, ἥ, ΟΓ ων, τά, ζγ5ἱγα, 
Αο. χῖν. 6, ὃ 

λύτρον, ου, τό, α Ζά75074. Μαϊ. 
κκ. 26: ΜαΠ. Χ. 45.Ἡ 

Ἀντρόω, ὢ, ώσω, Ίπ Ν. Έ. οπ]γ 
πι]. απά Ρα55., {0 /α715071, {0 
ἀεζίσεγ Ὀγ Ραγῖηρ ἃ ΤΑΠΡΟΠΙΗ, 
Τμ. κχὶν. 21: ΤΗ. Π. 141 1 
Ῥεῖ. 1. 1δ (α9ο., ΡεΙ5.; ααι., 
Ρτῖοε, απά ἀπό οτ ἐκ).Ἐ 
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λύτρωσις, εως, ἡ, α«ε[ίυεγαπες, 
γεαεγιβίίοη, Ἱμα. 1. 6δ, . 38; 
ΠεΡ. Ικ. 12.8 

Ἀντρωτής, οὔ, ὁ, α ΕΙ ΜΕΙΕΥ, ἆ 
«είχε, Αο. νι. 45. 

λυχνία, ας, ἡ, α ζαῤείαμα, 
Μαι. ν.15; Β6., οἱ α οπιτο], 
Ῥεν. Π. 1, 5; οἳ α Ολτὶδείαη 
{εαςμπετ, Ἰεν. χΙ. 4. 

λύχνος, ου, ὁ, α α71ᾷ, Μαϊ. ν. 
15, νι. 22: δεά οἱ ]ομπ 
ἴπε ῬΒαρίϊδί, ]π. ν. 35; οἳ 
Οητ]ςί, Εεν. κκ. 21. ϱγή.: 
86ε λαμπάς. 

λύω, σω, {ο οοφε, α5 (1) ΠΜ., {ο 
11114, Ματ. 1. 7; Ἐεν. ν.2; 
(2) {0 ϱεέ αέ ἠ1δεγίγ, Ἱ]η. κΙ. 44 
Άο. κχῖ]. 39; (3) {ο β7ΟΟΊ(16Ε 
2οΐ ὀήαζρ, ο.5., α Ίανν, Μαϊ. 
κν]Π. 15: (4) {ο ὤζτοῦεγ ο 
221111 ἴλε ἀῑνίηε ννοτά, ]η. 
να. 23, Χ. 35: (5) {ο ἀεδίκογ, 
5. ἴπε Ἱεπιρ]ε, ]π. ΠΠ. 10; 
(6) {ο αλεηιέος, 1.6., ΔΠ. 858ΕΙΠ- 
ΡΙΥ, Δο. κμΙ. 43. 

Λωΐς, ἴδος, ἡ, Γοές, ο Τϊπι. Ἱ. 
κ 5. 

Λώτ, ὁ (Πεῥρ.), Γοἱ, Τμ. αν. 
28-32: 2 Ρεῖ. Ἡ, 7. 

Μ 

Μ, µ, μῦ, 214, 24, ἴλλε ἐψε]ξί] 
1είίετ. Α5α πιαπιετα], µ΄-ς4Ο; 
’ΞΞ 49,οοο. 

ᾖΜαάθ, ὁ (ΠεΡ.), Ίζαα{ᾖ, Τμ. ΠΠ. 
26.3 

Μαγδαλά, ἡ (ἨΠεῦ.), ζαρώαία, 
Μαϊ. κν. 39(1Ν. Η.απά Ἐ.Υ. 
Μαγαδάν).Ἐ 

Μαγδαληνή, ἢς, ἡ, ζαραίεπε, 
1.6., ἃ ἩΟπιαη οἱ Μαρᾶα]α, α5 
Μαϊ, κχν!1. 56, 61. 

μαγεία (. Ἡ. µαγία), ας, ἢ, 
΄παρές, Ῥ]ατ., 1παρΐζαί αχγί0, 
Άο. νυν]. 11.Χ 

µαγεύω, σω, {ο Λ7αείΐζς 71αρίεαζ 
αγά, Αο. ν1Π. 9. 

μάγος, ου, ὁ, (1) α παΡ15, ἃ 
Ῥειδίαι αδίτο]ορετ, Μαϊ. Ἱ. 
1, 7, 16: (2) α ΦΟΥΕΕΖΕΥ, Αο. 
ΧΙΙ. 6, δ.Χ 

Μαγώγ, ὁ (ΠεΡ.), ᾖζασος, Ἐεν. 
χχ. ὃ; 5εε Γώγ.Ἐ 

Μαδιάµ, ἡ (Ηε}Ρ.), Ιἱάΐα1ι, Δο. 
ν]], 29.Χ 

"'μαθητεύω, σω, (1) Ίπαπς., {0 
Ίπαᾷε α αἰπείβίε οὗ (αςς.), {ο 
2917116, Μαϊ. κι. 52, καν]]]. 
19; Αο. χὶν. 21; (2) Ιπίταης., 
{ο ὐε α αζπεζβίε, Ναί. κκν]. 
57 (Κεο., Ν. Η. τεαᾶ ῥραδς., 
Ν. Η. πΙν αείΊνο {π πητρ.).Χ 

δι 

[μαλ 

μαθητής, οὔ, ὁ (µανθάνω), α ὤς- 
εἰβίο, Μαϊ. κ. 14, Χ. 24, κχῖ]. 
16; οἱ µαθηταί, δρεοία!]γ, { 
{υείωε, Μαί. Ικ. 19. 

μαθήτρια, ας, ἡ, α Γεηιαίε αέν- 
ο{ρῖε, Λο. ΙΧ. 36.Χ 

ἩΠαθουσάλα, ὁ (Πες), ούζο. 
φεζαᾖ, "μα. 1. 37.Χ 

ἹΜαϊνάν, ὁ (ΥΝ. Π. Μεννά), 
(Πευ.), ζαΐμπαμ οι 7εηΊα, 
Ίωα. 1, 31. 

µαίνοµαι, ἀερ., {ο δε ΄παα, {0 
79ε, ]Π. κ. 20: Αο. χΙ. 1ς, 
ΧΧν]. 24, 25; 1 (Οοτ. χὶν. 
ο 

µακαρίζω, Ει{. ιῶ, {ο ῥο71σ1/16ς 
Λαβῤν οι ὀήεισεα, Ἱμ. 1. 4δ; 
Ία.ν. ττ.Ἐ 

µακάριος, α, ον, Ζαββ1, ὀεσεο, 
Μαϊ. ν. 3-11; Τα. 1. 45, νΙ. 
20/1 Οοτ. νΙ. 4ο. 

µακαρισμµός, οὔ, ὁ, α ἀεείαγίης 
ὀήεσεεᾶ, α ῥο7ιοιεζ{7ῳ ᾖαββ}, 
Ῥο. ἵν. 6,9; (|. Ἱν. τ5.Ἡ 

Ἱακεδονία, ας, ἡ, ϱζαεεώσμία, 
Άο, χνΙ. 9, 19Ο, 12. 

ἹΜακεδών, ὀνος, ὁ, α Ζαεεαοήα71, 
Ας. χἰχ. 29, ΧκνΙ]. 2. 

µάκελλον, ου, τό (1:α:.), α Ίηεαέ- 
2747Αεύ, 1 Οοἵ. Χ. 25.Έ 

μακράν, αν. (80ο. οἱ µακρός, 
5ο. ὁδόν), αΓαγ, αΓαγ ο{, Τα. 
Χν. 29; εἰς ΡΤΕΟΕ(ΙΠΡ, Δο. Ἱ]. 
30; ἀπό ΤοἱΙονίπᾳβ, Λο. χνΙ]. 
27. 

µακρόθεν, αἀν., {7ο αΓαγ, Ματ. 
να. 3: ΠΙΗ ἀπό, α5 Μαϊ. 
ΧΧΝΙΙ. 55. 

µακρο-θυμέω, ὢὤ, ήσω, {ο οτ[ΕΖ 
(ο, {ο αντε ῥαίΐεπεο, {ο ὂε 
“Γογδεαγ{η5, 1 Οοτ. κ. 4; {0 
αείαγ, Τα. κνΠι. 7 ἴο τυσζέ 
ῥαζε)ζγ, ἨεΡ. νΙ. 15. (5.) 

µακρο-θυμία, ας, ἡ, Γογδεαί- 
α7εζε, {ο110-514/Ε71715, ῥαίζετεε, 
Ῥο. ΠΠ. 4, Ικ. 22. Ο371.: 5εε 
ἀνοχή. 

µακρο-θύμως, αἄν., ᾖῥαζεμίζη, 
Άο, κχν]. 3. (Ν. Τ.)Χ 

µακρός, ά, ὀν, ομρ; οἳ Ρίαςε, 
αξία, Τα. ΧΥ. 13, χΧὶκ. 12; 
οἳ ἴἶπιε, ᾖοπᾳρ, οηπΙγ ἵη {πε 
Ῥ]χαςδε μακρὰ προσεύχεσθαι, 
ο ΄παᾗε ος ῥ7αγΥεΣ», Μαϊ. 
κκ]. 14 (Ν. Π. οπη1ς); Ματ. 
χ11. 4ο; Τα. κκ. 47.Χ 

µακρο-χρόνιος, ον, ᾖο1ρ-/ηεᾶ, 
Ἐρ. νι. 3. 

μαλακία, ας, ἡ, τυέαβπέςς, 174 
γιζίν, Μαϊ. ἵν. 23, Ικ. 35, 
ο, Τρ 

µαλακός, ή, ὀν, οο{6 οἱ Ρατ 
πηεΠί5, Μαϊ. χι. ὃ; Τα. νὰ 



μαλ] 

25; αραβ ε[[εαέμαίε, 
1 Οογ. ν]. 9.Χ : 

Μαλελεήλ, ὁ (ἨΠεῬΡ.), αζε[εεῖ 
ο ἠαᾖαζαδεεῖ, Ἱωα. 11. 37.8 

μάλιστα, αάν. (5αρετ]. οἱ µάλα, 
σε), ΄πο5έ οἵ αἰζ, εεβεείαζζγ, 
σα|. νΙ. 1ο; 2 Τϊπι. Ἱν. 13. 

μᾶλλον, αν. (οοπιρ. οί µάλα), 
7307ε, /α{μεγ; πολλῷ μᾶλλο», 
271100 107ε, Μαϊ. νΙ. 30; πό- 
σῳ μᾶλλο», ᾖστυ 1 3107ε, 
Μαϊ. ν. 11; μᾶλλον ἤ, ΄107ε 
7ρα”, Μαϊ. κν]]. 13; μᾶλλον 
6 οξίεη οἳ Ιπίεπδίνε έοτοε, 
ε., Μαϊ. καν]. 24: Ἐο. νυν. 
34. Ῥεε (τ.δ 421, ΊΝΙ. 88 35, 
1, 6ς5, 2, Ῥα. 83. 

ἹΜάλχος, ου, ὁ (ΠεΡ.), ζα[εζτε., 
Ἱπ. κν1]. το. 

µάμμη, ης, ἡ, α ῥ7αμάηποίζεγ, 
2 ΤΊπι. Ἱ. 5.Ἡ 

μαμμωνᾶς (ΊΝ. Ἡ. μαμωνᾶ»), 8, 
ὁ (Αταπι.), 21471207, ρα, 
τυεαζέῥ, ΝΙαῖ. νΙ. 24: Ἱωα. ΧγΙ. 
ο, 11, 13. (Ν. Τ.)Χ 

Μαναήν, ὁ (ἨΠεΡ.), «Ίαπαει, 
Άο. χκΙῑΙ. τ.Ἐ 

ἹἠΜανασσής, Ρεπ. απά αοςο. ἢ, ὁ, 
ᾖαπασσεῶ, (1) 5ο οἳ ]οδερΗΏ, 
Ἐεν. νΠ. 6; (2) Μαι. 1. το. 

µανθάνω, µαθήσοµαι, 24 αοΓ. 
ἔμαθον, ῬετΓ. µεµάθηκα, ἴο 
2εα771, ἔο 114 ία2τ, ἴο Α7τοτυ, 
ο ὂε {ηογγιεᾶ, {ο εοαβ7έ- 
Λεπά. Ὀδεά αἩς., οι νε 
Άοο. (ἀπό Οἵ παρά πλ ρεῃ. 
οἱ ἴπε ἔθασμετ, ἐν ση εχ- 
αΠΡΙΕ, 1 (ο. Ίν. 6). 

µανία, ας, ἡ, /:ζ4ες9, Αο. ΧΧνΙ. 
24.3 

μάννα, τό (ἨεῬ., ἀετῖν. πποετ- 
{αΙΠ), πα, ἴπε Εοοᾶᾷ οἳ 
ἔπε Ἰ]δταε]ίες ἵη {πε ἀεδετί, 
]π. νι. 21,49; ἨΠεῦ. ΙΧ. 4. (5.) 

μαντεύομαι, ἆερ., {ο αΐεγ /έ- 
Φβοπσες, 2αείζεε αζουζπαίίστε, 
Άο. αν]. τό 

µαραίνω, αγῶ, Επί. Ρᾳ55. µαραγ- 
θήσοµαι, ἴο τυ1{ῇεγ, ἴο Γαας 
ατυσγ, ]α. Ἱ. 11. Ἐ 

μαρὰν ἀθά (ἴνιο Αταπι. ποτάς), 
ο Γογά εο)ηείζ (1. Ν. πιχρ.), 
1 Οο{. αγ]. 22. (Ν. Τ.)Χ 

µαργαρίτης, ου, ὁ, α ῥεαχί, Μαϊ. 
ΧΙΙ. 45, 46. 

ἸΜάρθα, ας, ἡ, Ζαλίλα, Τμ. κ. 

38, 490, 41. 
Μαρία, ας, Οἵ Μαριάμ, Ἰπάεε]. 

(Περ. «Ο{{α72), ἡ, «Ἠζα7}. 
Φῖχ οἱ ΤἴΠε παπιε 4ἴθ ππεη- 
Ώποπεά: (1) {πε πιοίπετ οἳ 
Ίεδις, Τα. 1. 277 (2) ἴ]α 
Μαράα]επε, Ματ. αν. 49, 47; 
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(3) (ἶε δἰςδίει οἱ Ματίμα απά 
1 αζατας, Ἱμι, κ. 30, 42; (4) 

«τπε νε οἱ (Οεορας, Μαϊ. 
κχν]]. 56, 6τ; (5) ἴΏε πιοίπετ 
οἳ ]οΐπ Ματίς, Αο. κ. 12: 
(6 α Οπτϊείαπ νοπιαη Τη 
Ἐοππε, ο. νν, 6. 

ἸΜάρκος, ου, ὁ, {ζαγᾷ, Δο. χι. 
12, 25. 

µάρµαρος, ου, ὁ, ἤ, /πα260ε, Ἐεν. 
ΧνΙΠΠ. 12. 

µαρτυρέω, ὢῶ, ἤσω, {ο ὄε α τυζζ- 
πέσο, .λδ., ἴο ἴοφάν (περί, 
Ρεπ.), {ο οίωε {ερίίπογ ({ο, 
ἆαῖ. οἳ Ρεῖς. ος {ΠΙπρ), {ο 
εοὔά7ΊΕΤΙά; Ῥα5δ., ἵο ὂε αί- 
ἔεοίεα, 1.ε., Ἱοποταβ]γ, {ο δε 
οΓῴσοά 7ΕΦο7/. 

μαρτυρία, ας, ἡ, {2542011 2.6., 
Ἱερα], Ματ. χὶν. 56, 5ο; οΟἵ 
Ρεπετα], ]π. ν. 34: ΠΙΙἩ ο)]. 
6επ., α5 Εεν. χἰχ. 1ο. 

µαρτύριον, ου, τό, 7εςί210711, 
Ματ. ν1Π. 4 (10, ἀαῖ.; αραέις, 
ἐπί, αοο.). 

µαρτύροµαι, ἆερ., {ο εα] {ο 
τυίίπεςς, Αο. αχ. 26; (α]. ν. 
3: 70 ΕλΛΟΖέ οοὐε7αήγ, Λο 
κχνΙ. 22(1Ν. Η.); Ερ. 1ν. 17; 
1 ΤΗ. Ἡ. 11 (ΥΝ. Η.).Χ 

µάρτυς, υρος, ἆαῖ. Ρ]υτ. µάρτυσι, 
ὁ, α τυίζσεςς, 2.6., Ἰαά]εῖαΙ]γ, 
Μαι. αν]. 16: οπε τυζο ἔε- 
Ζάβες ἴτοπη πυπαί Ὦε Ὠας 5εεη 
οἵ εχρετ]εποεᾶ, 1 ΤΗ. Π. 1ο, 
Τα. κχῖν. 48: α 74242, νηϊῖ- 
πεβεῖηρ ὮΥ 5 ἀεαίῃ, Αο. 
πχ]. 20; Ἐεν. ΠΠ. 13, χνΙ]. 6. 

µασσάοµαι (7. Η. -ασά-), ὤμαι, 
το ὀ1ΐε, {ο ρστυ, εν. ΧνΙ. 1ο. 

µαστιγόω, ὢ, ώσω, {0 σεσέηᾳε, 
Μαϊ. κ. 17; Ρ., Πεῦ. κ. 6. 

µαστίζω, {ο «εοιρε, Αο. αχ]. 
25.Χ 

µάστιξ, (Ύο., ἡ, α τυβίβ, α 
φεστέχρε, Αο. αχῖι. 24: Ἠεὺῦ. 
ΧΙ. 36: ΒΡ., εαζα2λ16γ, αέτεαφε, 
Ματ. 1. το, ν. 29, 34: Ἱωμ. 
ν. 21.Χ 

µαστός, οῦ, ὁ, πε ὀγεασί, Ρ]., 
Τα. κἰ. 27, αχ]. 29: Κεν. Ἱ. 
13. 

µαταιολογία, ας, ἡ, σα12, {7111 
{655 {αῤ, 1 Τίπη. 1. 6.8 

µαταιο-λόγος, ου, ὁ, α οαζ, 
ε712{ν {αΐφετ, ΤΙ. 1. το. 

µάταιος (αία), αιον, σα13, 19ε- 
ἴε55, εὐιβίγ, 1 Όοτ. κν. 17; 
]α.1.26; τὰ µάταια, σαήήΐε., 
5Ρρεο. οἱ Πεαίπεη ἀεῖίῖες, ΑΔο. 
χὶν. 15 (απά Ο. Τ.). 57Η.: 5εε 
κενός. 

µαταιότης, τητυς, ἡ, (1) σα11ήψ, 
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2 Ῥεί. Π. 1δ; (2) βεγοεγςε- 
πες», ἙΡ. Ίν. 17; (3) Γγαοζήν, 
Ῥο. νΙ. 29.3 

µαταιόω, ὢ, ἴο ΄1αᾗε ταῦη ΟΤ 
Γοοἱέᾳ; Ῥα85., Ἰο.. Ἱ. 21. 
(803 

µάτην, αἀν., 2 σαΐη, Γγή11εςς- 
ὄν, Μαί. χν. 9; Ματ. νΠ. 7.Χ 

ἸΜατθαῖος (ΊΜ/. Ἡ. Μαθθαῖος), ου, 
ὁ, Ἰ{αήπετυ, ἴπε αροδί]ε απἆ 
εναηρε]ςί, Μαϊ. ΙΧ. 9, 10; 
αἱ5ο σα]]εά Λευζ. 

ἸΜατθάν (ΊΝ. Ἡ. Μαθθάν), ὁ 
(Περ.), ζαήβαμ, Μαϊ. 1. 1 5. 

ἸΜατθάτ, ὁ (ΗεΡ.), Ζαήμαύ, Το. 
ΠΠ. σ4, 29 (ΥΝ. Ἡ. Μαθθάτ).κ 

Ματθίας (Μ/. Ἡ. Μαθθίας), α, ὁ, - 
Μαήλίας, Λο. 1. 23, 26.Χ 

Ματταθά, ὁ (Πεὺ.), Ἰαήαίλᾖα, 
Ίο. 11, 31 .Χ 

ἹΜατταθίας, ου, ὁ, Δααέμέίας, 
Ἱοαα. 1. ος, 26. 

µάχαιρα, ας απά ης, ἡ, α στο, 
Ἱπ. καν]. 1ο, ΤΙ; πηεῖ., ΣΟΥ 
5ίτᾖ{ε, Μαϊ. κ. 34; Ἀρ., ο 
ςρ]τ]ίαα] γεαροης, ΕΡ. ν]. 17. 

μάχη, ης, ἡ, δαήΐΐε; σολήεγέέο, 
φέγζζε, 2 Οοτ. νΗ. 5; 2 Τίπι, 
η. 23: ΤΗ, 11. 9: Τα. 1ν. τ.Χ 

µάχομαι, {ο οί, εολέζῶ, αλς- 
Λΐε, ]π. νΙ. 52; Αο. νΗ. 26; 
2 Τπι. Π. 24: Ἰα. ἵν. 2.Χ 

µεγαλ-αυχέω, ὢ, {ο ὀσαφέ ϱγεαί 
ζρέησς, {ο ὂε αγγορα2{, ]4. ΠΠ. 
5 (ΊΝ. Ἡ. μεγάλα αὐχεῖ) .Χ 

μεγαλεῖος, εία, εἴον, 67214), 14- 
22ῇεε)εζ, Ἱ.α. Ἱ. 49 (. Ἡ. µε- 
γάλα); Αο. Ἡ. τ1.Ἐ , 

µεγαλειότης, Τητος, ἡ, 72ᾳε54γ, 
71α511ήεεπεε, Ἱμι. ΙΧ. 43; Δο, 
χΙχ. 27; 2 Ρεἰί. Ἱ. 16.Χ 

µεγαλο-πρεπής, έ., Ρεη. οῦς, Πχ 
ζ7ς Γογ αργεαέ 71271, 114Ρ241- 
2εε21ΐ, 7α1εοέές, 2 Ῥεῖ. 1. Τ7.Χ 

µεγαλύνω, νῶ, (1) {ο ΄παᾷε ο7σαέ, 
Μαι. κα. 6; (2) ἐο πας, 
εχίοῦ, εεἰεύγαίε τυ /7αΐ96, 
Ία. 1. 46: Αςι ν. 13. 

µεγάλως, αἀν., ϱγεαίύγ, ΕΕ. 1ν. 
το.Ἑ 

µεγαλωσύνη, ης, ἡ, /αΤεσύ, 
ἩεΡ. Ἱ. αν νιῃ. απ, πο σε 

(803 
μέγας, µεγάλη, µέγα (5εε τ. 

δ 39), οοπιρ. μείζων, 5ΗΡ. µέ- 
Ύιστος, ϱΎεαί, ἵπ 5ἱσε, Γ10[- 
Φ7οτυ, {ήεηςσε, ΝΙαϊ. Ἡ. 1ο, 
κχν]. δ; τυολάεγ/Γ/, 2 0ο. 
χὶ. 15; /οὐῇε, ο ἠὲση 714, 
Ἐεν. χῖ. 18, κηΠ. 16; αρρμεά 
ἰο ρε, ὁ µείζω», {λε εἴαεγ, 
Ἐο. Ικ. 12; μέγας Ιπάϊσαίεξ 
ἴπε οἷσε οἱ 1Ἠπ1ηρς, ἐπεῖτ εεας- 
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1446, 21121091, «094, απἁ εο- 
2πα{ἱο; µεγάλη ἡμέρα, α 
φοζε221, «αεγεα ααγ, ]π. χὶχ. 
41. 

μέγεθος, ους, τό, ϱΎεαίπεςς, ἘΡ. 
1. Τ1ο.Χ 

μεγιστᾶνες, άνω», οἱ (5ἵΏΡ. µεγι- 
στάν, ΟΠΙΥ ἵη ΑΡ., ΦΙΤαςἩ 1ν. 
7), ῥ7πεες, οΎεαέ 7171, 1οὐδες, 
Ματ. νΙ. 21; εν. νΙ. 15, χνΙΠ]. 
23. (95.)Ν 

µεθ-ερμηνεύω, ἴο ἐγαμφίαίο, {ο 

121677 εέ{, Ρᾶ58. οΏΙΥ, Ματ. ν. 
Ἅτ. η. Ἱ. 4. 

µέθη, ης, ἡ, αἀγωιβείιεςς, Ἱω. 
ΧΧΙ. 34: Ἐο. ΧΙ. 143; (ασ. ν. 
21. 

µεθ-ίστημι (απά µεθιστάνω, 1 
Οοτ. κ. 2), µεταστήσω, 
15ἱ αΟἵ., Ρᾷ55., µετεστάθη», 
µτ., {ο εὔατρε ἴᾖε ῥζαεε οὗ 
Ἠεησε, {ο επουε, 1 Όοτ. 
χὶΠ. 2; Οοἱ. Ἱ. 13: ἴο ᾖεαά 
αοίγάΥ, Ας. ΧΙχ. 26: {ο 7ε- 
Όποτε ἴτοπι Πε, Αο. χΗΠ. 227 
ἴο έΊοΟυε Ίτοπι οΏῃοε, ]μ. 
Χν]. 4.Χ 

µεθ-οδεία (-οδία, Ν. Ἠ.), ας, ἡ, 
α Γγαλιώ/εέ α/2ῇ5ε, α ἴγ1εᾷ, 
ἩρΡ. Ἱν. 14, νι. 11. (Ν. Τ.) 

µεθ-όριος, α, ον, δογζεγέρ ο: ; 
τὰ µεθόρια, ὀογαεγς, Γ7ο{1εγς, 
Ματ. νη. 24 (Ν. Ἡ. ὅρια).Χ 

µεθύσκω, {ο ΄1α4ε αγά; Ῥα55., 
ἴο ὂε αγπάῷ, Τα. ΧΙ. 45; ]η. 
Π, 1ο; Ερ. ν. 1δ; 1 ΤΠ. ν. 
ης 

µέθυσος, ου, ὁ (ΡἵοΡ. αά.), α 
α11ζαγά, 1 Όοτ. ν. 11, νΙ. 
1ο. 

µεθύω, {ο ὄε ὤγιπβᾷει, Μαϊ. κχὶν. 
49; Αο. Ἡ. 15: πιεί. Ἐεν. 
πν]]. 6. 

μείζων, οΟΠΠΡ. Οἱ μέγας, υΏ]οὮ 
5εο. 
Ραταΐϊνε, µειξότερος, 3 ]η. 4 
(δεε (τ. δ 47, ΝΙ. δ 11, 20, 
Ῥμ. 28). 

μέλαν, ανος, τό (µέλας), 224, 2 
οσο η. ο, σα του 5 [η. 
13.8 

µέλας, αινα, αν, ὄίαεᾷ, Μαϊ. ν. 
46: Κεν. νΙ. 5, 12.3 

ἸΨΜελεᾶς, ᾱ, ὁ, ᾖζεῖεα, Ἱμα. ΠΠ. 
41. 

µέλει, Ίππρεις. (5εε (1, 6 Το, 
Μα. δ 3ο, 1ος, Ῥα. 164), 128 
εὐΕΕ/5, ἀαῑ. οἱ Ρείῖς., ΥΕ 
6επ. οί ορ]εοεί, α5 1 (ο. 1Χ. 
9; ΟΓ περί, ἂ5 ]η. κ. 13; Οἵ 
ὅτι, 45 Ματ. Ἱν. 38. 

µελετάω, ὢ, ήσω, {0 ῥγαείζες, 1 
Τπι. ἵν. 15: {ο ἄεσήνε, Λο. ἵν. 

Τε Ἰαςδ 1{δεΙξ α οοπι- - 

σκΕδβά- ΕΝΟΤΙΠ ΝΕΙ ΤΕΣΤΙΜΕΝΤ ΓΣΧΙςΟΝ 

25 ἴο πεαζίαίσ, Ματ. κ, ΤΙ 
(πο ΊΝ. Η.).Χ 

μέλι, (τος, τό, ᾖοπεγ, Μαϊ. ΠΠ. 
4: Ματ. 1. 6; Ἐεν. χ. 9, 1οΟ.Χ 

µελίσσιος, α, ον, ΄/ααάε ὄγ ὄεες, 
Τα. κχὶν. 42 (Ν. Π. οπι1θ). 
(Ν. Τ.)Χ 

Μελίτη, ης, ἡ, «ζεία, πον/ 
Μα]ία, Ας. καχν]Ι. τ (Ν. ἩΠ. 
Μελιτήνη).Χ 

µέλλω, ήσω, {ο ὄε αὔοιεέ {ο αο, {ο 
δε ο): {ο ῥοὐιή οὗ ἀοέζῃρ, νΥλτ]ι 
ΙΠβΗ., ΡεπεταΙ]γ ἴπε Ρτεδεπί 
ΙΠΠΠ., τατε]γ αοτ.; ἴπε {Εαῖ. 
ΙΠΠΗ. (πε τερυ]ατ εἰαδδίσα] 
π5ε) οσοι ΟΠΙΥ Ιηπ ἴλπε 
ΡΏταδε µέλλειν ἔσεσθαι (οηΙγ 
η Ας); ἴΠε νετῦ πιαγ ο{ζεη 
Ῥε αἀεφιαίε]γ τεπάετεά ΒΥ 
ους αἀχ]ατ]ες, το1ῇῇ, οᾖαῇῇ, 
2225; {ο αείαγ, ΟΏΙγ Αο. κκ]. 
16. Τπε ρατοῖρ]ε 15 α5εά 
αὈβο]ια{εΙγ: τὸ µέλλον, 10ε 
Γήμσε, Τι. κΙΙ. 9; τὰ μέλ- 
λοντα, 1ῤέ7ςς {ο 0/16, Ἐο. 
νΙΙ. 3δ. Ῥεε ατ. ὁ 363, 
ΝΙ. δ 44, Τε, Ῥα. 250. 

µέλος, ου», τό, α 1Ε71ύεί΄ οἳ ἴ]ε 
Ῥοάγ, α 70, α5 Μαϊ. ν. 290, 
30; Ῥο. κ. 4; Πρ., 1 6ος. νΙ. 
τς, 

Μελχί (ΥΝ. Ἠ. -εί), ὁ (Περ.), 
ε[εᾖή. Τννο ατε πιεη{ιοηες, 
Τμ. 11. 24, 285.Χ 

Μελχισεδέκ, ὁ (ἨΠεὺ. πο ος 
2{ρῤέσοιισες9), «{ε[εβέτεαεά, 
ἨεΡ. ν., νΙ., να 

µεμβράνα, ης, ἡ (1:1.), ῥαγεζ- 
εεέ, 2 ΤΙπη. Ίν. 13. (Ν.Τ.)Χ 

µέμφομαι, ψοµαι, ἀερ., {ο ὀζαπε, 
{ο οε15/147έ, αἩς., Ματ. να. 2 
(ΟΝ. Ἡ. οπ1ϐ); Ἐο. Ικ. 109; 
805. ο ἆαῑ., ΠεΡ. νΙ1. δ(Υ. 
Ἡ. ααο., ΨΙΙὮ ἆαῖ. τητρ.).Ἐ 

µεμψί-μοιρος, ον, ἀζεεστοίετείεώ, 
εοεβ/α{ή715, ]α. τ6.Χ 

μέν, απΠείϊο ρατίῖε]ε, (0, 
αερα (5εε (ατ. ἃ τ36, ΊΜΠ. 

8 53, 7 ὅό), Ῥα. 364 5ᾳ.). 
μεν-οῦν, οοπ]., /207έ0υε2, {ε7ε- 
ογε, ὁχεζ. 

μεν-ον-γε, οοπ]., αγ /α1βε7, 
πα {γ/γ, Πω. ΧΙ. 28 (ΥΝ. Ἡ. 
μενοῦν); Ἐο. ΙΧ. 29, χ. 15; 
ῬΠΙ. 11. δ (ΊΗΓ. Ἡ. μὲν οὖν γε). 
Φεε (ιτ. δ 4ο6, ΝΙ. δ ότ, 6, 
Ῥα. 379 5ᾳ.Ἠ 

µέν-τοι, οοη]., Υοέ {142γ, 1έ9εΖ- 
Ζφείεφς, ᾖοτυευεγ, ]τ. Ἱν. 27. 

µένω, μενῶ, ἔμεινα, (1) Ιπίταης., 
{ο γεΙα23, {ο αὐίας : 5ο (6) οἳ 
Ῥίασε, ἴο οτυεῖί, Μαϊ. κ. 11; 
7ο Ἰσῶσε, Ἱα. κὶκ. 5; (6) οἱ 
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δίαίθ, 45 Αο. ν. 4; {0 εση {116 
΄ἤγπι απᾶ εοηφίζμέ ἐπ, Ίη. χν. 
41 ἴο επαέγε, {ο ᾖαφί, ἴο ὅε 
Δεγηιαπεί, 1 Όοτ. 1. 14” 
(2) ἵταπς., {0 ατυαέΐ, τυαέΐ Γο7, 
οΠΙΥ Αοσ κκ. 0, 23. 

µερίζω, σω, (1) {ο αεσίῶε, πεβα- 
7αΐε, πι]ᾶ., {ο «Άαγε (µετά, 
6εη.), Ίια. κ. 13; Ρῥᾶδς., {0 
ὀε αἰσίαεα, {ο ὖε αἱ τα{αμες, 
Μαι. κ. 25, 26; 1 Οοτ. 1. 14! 
(9) {ο αἰέκεόαίο, Ματ. νΙ. 41. 
8οο. απά ἆαι. 

µέριμνα, ης, ἡ, εαγε, απια{ζίγ, 
α5 ἀῑνίάϊηρ, ἀῑδίτασίϊπς ἴπε 
πη]πς,, Μα{. κ11. 22; 114. ν Π1.14. 

µεριμνάω, ὢ, ήσω, ζο ὃς ααέστε», 
αΣοέγαείεα, {ο εαγε ΓοΥ; α”ς., 
π( ἁἆαῖ., περί (Ρεπ.), αοο. 
πε νατῖοις οοηδίτοίῖοπ5 
πΙαΥ Ρε Π]ηδίταίεᾶ ἔτοπι Μαϊ. 
ψ].: 3Ρ5., νεις. 27, 341; 8οο., 
νετ. 34 (Έεεο.; 5εε αἶδο 1 Οο{. 
νἩ1. 32--34); 6εῃ., νετ. 34(3Ν. 
ἩἨ.); ἆαι., νετ. 25; εἰς, νετ. 
34; περί, νετ. 2δ. 

µερίς, ίδος, ἡ, ἆ ῥαγέ οι οζοίοίοι 
Οἱ α εοιπίτΥ, Αο. χνΙ. 12; 
α ϱ/α7ε, ῥογ{{ο7, Ἱμα. κ. 427 
Αο. νΙΠ. 21; 2 0ο. γι. 15; 
0οἱ. 1. 12.Χ 

µερισµός, οὔ, ὁ, α αωίωίιρ ΟΥ 
αζοζίοῃμ, Ἠε)ῦ. ἵν. 12; ας- 
Ζχ11ή101, «οί απίγ{δίσα, 
ἨεΡ. Ἡ. 4. 

µεριστής, οῦ, ὁ, α ἁζοίῶεγ, Ἱω- 
κ. 14. (Ν. Τ.)Ἐ 

µέρος, ους, τό, α ῥαγέ; Ίεπος, 
(ϱ) α οᾖαγε, Ἰεν. κκ]. 19; 
Γεήοτυς 1, Ἰ]π. κηι. δ; α 
ὄσισζπεσς οἵ εαζ/ήηρ, Αο. χὶκ. 
27: (2) α βαγί, α5 Πε τεςυ]ί 
οἱ ἀῑνίδίοη, ]π. χὶχ. 23. Ἱπ 
αἀνετρία] Ῥῆταςδες, µέρος τι, 
αγγ, 57: 5ούηε ῥα2ί; ἀνὰ µέ- 
ρος, αἰζεγγαίείγ; ἀπὸ µέρους, 
ᾖῥα4Υ; ἐκ μέρους, {αζσ{ασιαζ- 
ἔγ, οἳ Ῥετδοπς, ῥαζ{α00γ, 171- 
2εγ/Γεεῶγ, οἳ ἴπιηρ5; κατὰ 
µέρος, ῥαγήἱσζαγζγ, ἐπ αείαεῆ, 
ἨεΡ. Ικ. 5. 

µεσημβρία, ας, ἡ, /27ᾳ1, 710071, 
Ας. κκ. 6; {δε κο, Αο. 
νι. 26. 

µεσιτεύω, σω, ζο 71εζ{αΐο, ἴο ϱέυε 
φ147είγ, Πε). νι. Τ7.Χ 

μεσίτης, ου, ὁ, α 7ε6{ᾳ{ο7:, ᾖ.6., 
9η ἩΠο ΙΠίετροδες ῬΡείπεεη 
Ρρατίιες απά τεοοποῖ]ες {Πεπι, 
«α|. 11, 19, 20; 1 Τπι. Π. 5; 
1Π {πε ΡΏταδε μεσίτης διαθή- 
κης, 72έῶζα{07 οὗ α εοσεἸαΖή, 
Περ. 11, 6, κ. 15, χΙῑ. 24.3 
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μεσο-νύκτιον, ου, Τό, 12401414, 
α5 Τα. χΙ. 5. 

ῬΜεσο-ποταμία, ας, ἡ, {εεοβοία- 
2/{ᾳ, ἴπε τερίοπ Ῥείνγεεη {πε 
ἘῬπαρηταίες απἆ ἴπε Τ1ρτῖς, 
Άο, 1. 9, ν]. 2.8 - 

µέσος, η, ον, /22ζαχε, οἳ Έἶππε οἵ 
Ῥίαςε, {ή ἔᾷε 12α5έ οἳ (6εη.), 
5 Μαϊ. κχν. 6; Ἱ]η. 1. 26, 
ΧΙΧ. 18; Ας. Ἱ. 15, καν]. 13; 
ηευῖ., τὸ µέσον, ἴἼε 22244ῇε 
Ζαγ4, ἀδεά εΠΙεΒΥ 1Ώ αἀνετρ- 
1α] Ρηταςδες, νητἩ Ῥτεροςί- 
ἴοης (ατί. ϱεπετα]]γ οπι/{.), 
ἐκ µέσου, Γ7071 ἄπΟ75, ατυα} ; 
ἐν µέσῳ, α7ηορ; ἀνὰ μέσον, 
ζἼσσις {δε 12149, α2ο7ης, δε- 
(συεε»; αἱδο υΙῖἩ διά απὰ 
εὖς. 

µεσό-τοιχον, ου, τό, α ῥαγ/{ἱ071- 
τυαᾖῇ, ὮΡρ. ἩΠ. 14. (Ν. Τ. 

µεσ-ουράνημα, ατος, τὀ, 27- 
/εανεη, Ἐεν. νΗ]. 13, χὶν. 6, 
ΧΙΧ. 17.Χ 

µεσόω, ὢ, {ο ὄε {3 {πε 21416, 
Ίπ. ν. 14.Χ 

Μεσσίας, ου, ὁ (τοπ Ἠεῦ. 
αοζ{ε(ῦ), ες σζαᾖ, ἴηε 5απηε 
α5 (τεε]ς Χριστός, ]η. 1. 41. 
Ίν. 25. (Ν. Τ.Α 

µεστός, ή, ὀν, Γή, δεη., ]π. 
χΙχ. 20; Ἐο. Ἱ. 20. 

µεστόω, ὢ, {ο ή, 6εη., Αο. Πλ. 
13.8 

Κετά (α]«ῖΏ {ο µέσος), Ῥτερ., 6ΟΝ. 
Τλε ψεη. απά αςο.; 6εη., τυ1{ᾷ, 
απο; αςο., αΓίεγ (5εε (τ. 

δ 391, ΊΝΙ. 86 474, 49Η, 52, 
4, 10), Βὰ. 338 εα.). Τη οοπι- 
ΡΟΦΙ{ΊΟΠ, µετά ἀεποίες ῥα7- 
Μα (ίσο, ΙέαεΣ., εὔαλιρε, 
ΟΙ οεεε»ςέο (οξίεη Ί]κε ἴπε 
Ταπ ρτεςςα {γα9-, α5 ἵπ τε 
ποτά {γα5γεΣ, {γα25{αίε). 

µετα-βαίνω, βήσοµαι, 0 ᾖῥαοσς 
οσε2, {ο ἀεβαγή Τα. κ.7) Μαϊ. 
πας τὸ 

µετα-βάλλω, ἵπ πιῖά., ἔο εὔασε 
ο16)5 21414, Αο. κκν]]. 6.8 

µετ-άγω, {0 {14232 αδολμή, {ο αέγεεί, 
35 Ἠο:5Ε5, 5Π1Ρ5, ]α. 11. 3, 4. 

µετα-δίδωμι, 7ο «Άαγε τυή, {ο 
{2βα4, Ἱωα. 1. 11 Ἐο. 1. 11; 
τΤΗ. Π. δ; Ἐρ. Ἱν. 28; ὁ µετα- 
διδούς, α αὁοίγ{δ]ίογ οἳ αἶπῃς, 
Ἐο. κ]. δ.Χ 

µετά-θεσις, εως, ἡ, (1) α {γα0- 
7ε7, α {γαποαδίοη, Ἠεῦ. κὶ. 
5; α 7εουαί, ἨΠεῦ. κ. 27; 
(2) α εΛαπφρε, ΗεΡ. ν. 12.8 

µετ-αίρω, {0 /εππουέ, ΙΠίταΠς., 
ἴο αεβαγί, Μαϊ. κ]. 53, χὶκ. 
τἩ 

σεΕΡΙ- ΕΝόΟΙΙ51 ΝΕΙ ΤΕΣΤΙΕΝΥΤ ΤΕΧ/ΙΟΟΛ 

µετα-καλέω, ὢ, 1η πα]ά., {ο εαἰ; 
{ο οε”5 Φεῦῇ, {ο φεμᾶ Γογ, Αο. 
ν. 14, Χ. 32, ΧΧ. 17, αΧΧΙν. 
25.Χ 

µετα-κινέω, ὢ, {ο ΄Ἴσσε ατυαγ, 
Ρᾳ55., {ο ὄε 1ουεά ὤτυαγ, (οἱ. 
αρα 

µετα-λαμβάνω, {0 ἴσᾷε α οᾖαγε 
οὗ, Αο. Ἡ. 46: ῥαίαζε, σεπ., 
2 Τϊπι. Π. 6; {0 οδίσίῃ (8οο.), 
Άο. αχῖν. 25. 

µετά-ληψις (. Η.-λημψιβ),εως, 
ἡ, Ζαγ{ἱοζῥαίίοι; εἰς µ., {ο δε 
γεεεζσεῶ, 1 Τ1πα. ἵν. 3.Χ 

µετ-αλλάσσω, {ο εΖαίρε οπ8 
{πΊηπρ (ᾳ6ο.) ἔοτ (ἐν, ες) απ- 
οίμετ, Ἐο. Ἱ. 25, 26.Χ 

µετα-μέλομαι, µελήσομαι, 15 
8οἵ. µετεμελήθην, ἀερ., ρᾳ55., 
ἵο εᾖαορε οπε. 10, Μαϊ. 
κχΙ. 3ο, 32; Ἠεὺ. νΙ]. 21; ἐο 
2εβετή, ἵρ Γεεῖ «ο7γστυ {Γο7, 
7ερ7εί, Μαϊ. κχκνΗ. 3; 2 Οο{. 
νἩ. δ. ΟΥΎΥή.: µετανοέω 15 
ἴπε ποβ]ετ ποτᾶ, ἴπε τερι- 
Ίατ εχκρτεδδίοη Τοτ {ποτοιρ] 
τερεηίαηςε; µεταμέλομαι 15 
π]οτε ]οοβε]γ αθεᾶ, ϱεπετα]]γ 
εχρτεςδδῖηπρ 6ΟΙΤΟΥΥ, τερτεί ΟΥ 
ΤΕΙΠΟΙ6Ε. 

µετα-μορφόω, ὢ, {ο εὖαπρε ἔλε 
«70772, {ο ἐγα5Γο77Η, Ματ. κν]]. 
2: Ματ. ΙΧ. 2: 2 Οοἵ. ΠΠ. 18; 
Ῥο. κ. 2.3 

µετα-νοέω, ὢ, ἤσω, ἴο εὔαλρε 
οπές οέετυς απὰ Ά1/7ῤοςε, {ο 
2εβεβί, α5δ Μαϊ. ΠΠ. 2; ΆΑἈο. 
να. 22. ΟΎΥΛ.: 58 µετα- 
μέλομαι. 

μετάνοια, ας, ἡ, εὔα]ισε ὀγ 724ᾳ, 
7εβεμίασε, α5 Ἰήαἲ. ΠΠ. δ, 11. 

µετα-ξύ (σύν οἵ ξύν), αἄν. οἳ 
πε, ΄2εατυ 116, ]η. ν. 31 5 
α{εγπυαγᾶς, Ῥετῃ., Αο. χΙ. 
42 (5εε (τ. δ 208, 70): α5 
Ῥτερ. πΙίπ Ρεη., δείσυεει, οἳ 
ΡΙασε, Μαἰ. αχκῇ]]. 35. 

µετα-πέμµπω, Ἰηπ πη]ᾶ., ἐο σελᾷ 
Γο7 {ο οπε”ς φεζί, {ο Φ1{121071, 
Άο, κ. 5, 22, 20, ΧΙ. 13, κχῖν. 
24, 26, κχν. 3; Ρ855., Χ. 20.3 

µετα-στρέφω (πΙ(Ἡ 24 Επῖ. απά 
24 αοτ. ρᾳ55.), {ο {1 αὐοιεί, 
ἴο εᾖαφε, ]α. ἵν.Ο; Αο. Ἱ. 
20; Το ῥεγυεγί, ἴο εοΣβῥή σα]. 
1. 7.Χ 

µετα-σχηματίζω, ίσω, {ο εὔατησε 
ἔλε ριεγε οὗ, {ἐγα9ῇραεγε, ΕΠ]. 
11. 215 πη]ά., {ο ὤοε {ῇε 
αῤβῥεαγα22εέ οὗ αγ 076, 2 0ο. 
ΧΙ. Τ3, 14, 15; Ἡρ., {ο {γα715- 
/Ε2, 2.6. {2 οφεαξ ὄγ τυαγ ο 
1/7ζηπήγαίζο, 1 0ο. Ίν. 6.Χ 
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μη 
µετα-τίθημι, {0 {ζηφβοςε, 10 

Ζ7ᾳ197Ε7, Αο. νΗΙ. 16; Ἠεὺυ. 
κὶ, 5; {0 εαπφε Ἠεὺ. νΙ. 
12: πι]ά., {ο {ά5ΓΕΥ ολες 
φέζή, 4. {ο Γα] ατυαγ, {ο 
ἀεσεγί, (α]. Ἱ. 6: {ο ῥβεγοεγί, 
Τα. 4. 

µετ-έπειτα, αᾱν., α[ήετυαγάς, 
ἨεΡ. κ. τ7.Χ 

µετ-έχω, µετασχήσω, 2ἆ αοτ. 
µετέσχον, {ο ὂε ῥαγίαξοεγ οἵ, 
ἔσ οᾖαγε 12, 1 Οο{. Ικ. 1ο, 12, 
κ. 17, 21, 30; ἨΠεῦ. . 14, ν. 
13, νΠ. 13.Χ 

µετεωρίζω, 1η Ραβ5., ζο δε {γομύζεα, 
το ααήείγ, ἴο ὅε 4 οι - 
Άεσε, Τμι. κ. 29.Χ 

µετ-οικεσία, ας, ἡ, εὖαπρε οἵ 
αδσσε, 22{ςγα{{ο (οξ {πε Βαῦ- 
γ]οπίαη εχί]ε), Μα. 1. 11, 12, 
α7.Χ 

µετ-οικίζω, ιῶ, {ο εζισε {ο εὔατισε 
οτε ᾖαὐίίαίίοι, {ο εα]ε {ορ 
22ῇργαΐ6, Αο. ν]]. 4, 43.3 

µετοχή, ἢς, ἡ, α «ἠαζέηρ, α Γεἴ- 
{οτυς/{β, 2 Οοτ. νΙ. 14.3 ’ 

μέτοχος, ου, ὁ (Ρτορ. 8ά].), α 
ῥα2ίαῤε, Ἠε). ΠΠ. 1, 14, νΙ. 
4, κ. δ; α ῥαίπεΣ, α2 ἆξ- 
φοεζαίε, ἨΠεῦ. 1. 9; Ἱμ. ν. 7.Χ 

µετρέω, ὢ, {ο /πέαΦ176, Ἐεν. χἰ. 
2: Ἱω. νΙ. 385 πηπεῖ., ἴο εσίέ- 
΄ααΐᾳ, {ο: ασε οἵ, 2 (091. Χ. 
α2. 

μετρητής, οὔ, ὁ, Ῥτορ. ἆ 121έᾷ9- 
147; απ απιβήσγα, α Μαπϊἁ 
πηεαδυτε οοπίαΙπῖηρ 72 85εΧ- 
{απ, οἵ 5οπιενλαῖ 1ε55 (απ 
9 Εηρ]ϊδη ρα]]οπ5, ]Π. Π. 6.Χ 

µετριο-παθέω, ὢ, {ο ἔγεαί τοζή 
71οάέ7αή{ο2ε, ὄεα ϱελέζν τυσίή 
(ΕΚ. Υ.), ΗεΡ. ν. 2.Χ 

µετρίως, αἀν., 2εοζεγαίεζ, Λο 
ΧΧ. 12.Χ 

µέτρον, ου, τό, α ΄πέασιίγε, Μαϊ. 
κΧΙΙ. 32: Ματ. Ἱν. 24: σα 
24245147 17-7οά, Ἐεν. κχῖ. 15 
α αε]ηιζέε ῥογ{{σ ΟΙ 71εαςιέγ6, 
Ῥο. κἩ. 3: Ἐρ. 1ν. 16; αν. 
Ρ]ταςες, ἐκ µέτρου, ὄγ Ίπεας- 
1176. εβαγ{ϱ{γ, Γη. 11. 34 ἐν 
µέτρῳ, {η πε 2ΠεάΦΙ7ε, ἩΡ. 
Ἰν. 16. 

µέτωπον, ου, τό (ὤψ), {πε Γογε- 
Λεαῶ, Κεν. νΠ. 3, Ικ. 4 (οπ]γ 
Ιπ Κεν.). 

µέχρι, ΟΓ µέχρι», αἀν., 85 Ρτερ. 
ντ σεη., 2ο, Έπιε, Μαἲ. 
χλ]]. 30; Ματ. ΧΙ. 39; Ῥ]ασε, 
Ἐο.χν. το; ἄερτεε, 2 Τΐπι. 11, 
ο; Πες. κ. 4: αδ οοπ]., 1611: 
117, Βρ. ἵν. 13. 

µή, α περαίῖνε Ρατ!]ο]ε, πού; Σο 



ο. 

μηγ] 

ἀἰδίϊποίΙοπ Ῥδίνψθει µή απά 
οὐ, 5εε (τ. 6 491, ΊΝΙ. 6 ος, 
1, Ῥι. 351; εΙΠρίσα!Ιγ, ζᾳο, 
5εο Θτ; 6 384, Να. 8 56, 26, 
Ῥι. 241 5ᾳ.; ἱπέειχορα ἰνε]γ, 

9εε (τ. δ 369, ἸΝΙ. 8 57, 36, 
Έα. 245; {ος {πε οοπιρῖπα- 
Ώοη οὐ µή, 5εε «τ. δ 177, 
πι. ὃ 57, 30, Ῥα. 211 8ᾳ. 

μή-γε, ἵη {πε ρηταςε εἰ δὲ µήγε, 
ΐ 4 72οή, επιρΏα{]ο. 

μηδαμῶς, θὰν., ὄγ πο 1έῶΙ9, 
Δο, κ. 14, χἰ. δ.Χ 

μηδέ, «οπηρατε οὐδέ, απά 8εε 
οτ. ὁ 4οι, ΊΝΙ. 6 τς, 6, Ῥα. 
366 5α.; οἱ εΌσῃ, Ματ. Ἡ. 2; 
Ι (οἱ. ν. 11; Βεπετα]]γ ηδεά 
αΕἴετ α Ῥτεσεάϊης µή, αμ 
1206, 72440 εχ, ὄμέ 110ΐ, 107 γεζ, 
ας Μαϊ, νι, 25, νΙ. 6, 

µηδείς, μηδεµία, μηδέν (εἴ9), ᾱι- 
{ετ]ηρ ΕΤΟΠΙ οὐδείς α5 µή ἔτοπι 
οὐ (5εε «τ. ὃ 491, ΊΝΙ. δ ος, 
1, Ῥι. 351); /0έ 076, 0 726, 
0 Άεγτο; ΟΥ ζέγρ, ού β{μρ, 
Μαι. νι]. 4; Ματ. ν.26; (.]. 
νι. 3 

1 ηδέ-ποτε, αἄν., Ίεσέ7, 2 Τ1πι. 
ΠΠ. 7.Χ 

µηδέ-πω, αάν., οἱ γε Ἠες. 
κ. 7.Χ 

ἨΠῆδος, ου, ὁ, α ες, Δο, Ἱ. ο. 
µηκέτι, αάν. (ἔτι), 10 7207, 710 

0157, Ματ. Ἱκ. 25, ΧΙ. 14 
Ας, ἵν. 17. 

µῆκος, ους, τό, ζεηρίᾳ, Ἡρ. ΠΠ. 
186; Ἐεν. αχ. τ6.Χ 

µηκύνω, {0 ΄0ῇε {οηρ; Ῥα55., {ο 
67στυ 142, 5 Ρ]απίς, Ματ. 1ν. 
27.Χ 

µηλωτή, ἢς, ἡ,  «/εεβοᾷίη, ΗΠεῦ. 
χὶ. 37.3 

µήν, α Ρρατί. οἱ 5ίτοηρ αΠΊΤΠΙΒ- 
Πομ, Ν. Έ. οΏηΙγ ἵπ {πε οοπι- 
Ῥϊπαίίοη  µήν, αοιγεαζγ, 
εεγία{{γ, ΠεΕ. ν]. 14 (ΥΝ. ΗἩ 
εἰ μήν) .Ἡ 

μήν, µηνός, ὁ, (1) α /1ομ40, α5 
Άο.νΗ. 2ο; (2) {ᾷε ετυ 10071, 
85 ο {εδί]να], (αα|. 1ν. το. 

μηνύω, {ο «Άστυ, ἄεείαγε, 1. κκ. 
37; ]η. κΙ. 57; Αο. κχΙ]. 390; 
1 0ο{. κ. 28.Χ 

μὴ οὐκ, αηΏ Ιπίειτοραίῖνε Εοζ- 
πμ]α, εχρεοίϊπρ {Ἡε ΑΗΏΒΥΥΕΙ 
«γες, Ἐο. κ. 18, 19; 1 Οοἵ. 
τς, αἱ ρ 

µή-ποτε, αάν., Πέσέ7, ἨεΡ. ΙΧ. 
17; 5 οοπ]., ζεί εσε, ζεί 
Λεγῥαβς, ζερίέ αἱ α21/ {με, 1. 
ΧΙΙ. 68; Αο. ν. 39; ΙΠ{ΕΙΟΡ. 
Ρατί., τυ/είᾖεγ {παεεα, ]π. ν]]. 
σ6: Τα. 11. 15. 

σκβδβά-ρνσζᾖ ΛΕΣ ΤΕ57Τ4ΜΕΛΑΤ' ΤΕΧΙςΟΛ 

µή που, ᾖεοέ αγτυβεγε, Άο. 
κχν]]. 29 (ΥΝ. Ἡ., ἔοι Ἐεο. 
μµήπωλ). 

µή-πω, αἀν., σέ γεί, Ἐο. 1χ. 11; 
Ἠευ. 1Χ. δ. 

µή-πως, οοπῇ., {ες {η ὤ11γ τόαγ, 
{εξ Φεγῥαβο, 35 Αο. ἄχνΙ. 
29 (ΊΝ. Ἡ. µή που), 1 ΤΗ. 
ΠΠ]. 5. 

µηρός, οὔ, ὁ, {ᾷε {21ρᾖ, Ἐεν. χὶκ. 
16.3 

μήτε, οοη]., ἀϊΠετίηρ ἔτοπι οὔτε 
5 µή ἔτοπῃ οὐ (5εε «τ, δ 491); 
«72 720, η5εὰ αξίετ α Ῥτεσες- 
Ίπρ µή Οἵ μήτε, ΕΙ{Λεγ ... 
3107 Ίπ Ματ. ΠΠ. 20, 10 εσε-;, 
ΧΝ. ἩΠ. τεαά μηδέ. 

µήτηρ, τρός, ἡ, ἆ 72ο{2ε7, Να. 
1. 18, Ἡ. 1} ππεί., ἆ 20/7 
οἶψν, (ᾳα]. Ἱν. 26. 

µήτι, αἀν., Ιπεεττορα1νε]γ αδεά, 
75 48 τυ/είβεγ αί αὖ[ξ Ρεπετ- 
Α1Υ εκρεοίῖπρ α περαίϊνε 
ΗΦΥΕΓ; µήτιγε(ΥΝ. Ἡ., Ἐεο. 
µήτι γε), ιού {ο αγ {νε ό 1 
Οογ. νΙ. 1. 

µήτις (ΥΝ. Ἡ. µή τι, Ῥτοη. 
ΙΠΤΕΙΓΟΡ., ήας ΟΥ {ς 7) οπε 
τυείΠεγ ὤ2ήγ 0116 4 ὁ }η. 1ν. 93.3 

μήτρα, ο. ἦν 77ε τυο)μό, Τα. Ἱ. 
23: Κο. ἵν. το.Ά 

µητρ-αλῴας (1/7. Ἡ. -ολῴας), ου, 
ὁ, α ΄εα{γ{εζζε, 1 Τ]πη. 1. 9.8 

µία, {επη. οἱ εἷς, ος. 
µιαίνω, αγῶ, Ῥετξ, ῥα55. µεμί- 

ασμαι, Το φ{αζη, ῥοὐ[μΐε, αεβζε, 
]η. κνηΙ. 25: ΤΗ. 1.15; Πε. 
κ]. 15; Ἱα. δ.Χ 

µίασµα, ατος, τό, ῥού[ζο2ι, ἆε- 
Πεηιεή, 2 Εεί. Π. 29.Χ 

µιασμός, οὔ, ὁ, {ᾷε αεί ο αεβζε- 
σε, ᾖῥοὐζι πο, 2 Ῥεῖ. Ἱ. 
το. 

μίγμα, ατος, τό, α {ή7ε, Ίη. 
χὶχ. 39 (Ἡ/. Η. {εχί ἕλιγμα).Χ 

μίγνυμι, µίξω, ἔμιξα, Ρετξ. Ρας. 
μέμιγμαι, ἴο 2241, {ο 2116, 
Μαϊ. καν]. 54; Τμ. ΙΙ, τ; 
εν. νΙ. 7, κν. 2.8 

μικρός, ά, ὀν, 6, «αζῇ, 1.ε., 
1η 8176, Μαϊ. κι. 32: 4Ἡθῃ- 
Πίψ,1 0ο. ν. 6; πάπηΡετ, Ἱα. 
χι. 32: πε, π. νι. 33; 
αἰρηῖίγ, Μαι. κ. 42; αρε, 
Μαϊ. χν]ΙΠ. 6, το, 14. 

Μίλητος, ου, ἡ, ἠ/11είμς, Αο. αχ. 
το, 17; 2 Τίπῃ. Ίν. 20.Χ 

µίλιον, ου, τό (Τ/Α0. /1ή1αγ{171), 
α 2211 (δοπιεγπλαί ἰε55 ἴΏαη 
ους πη]]ε), Μαϊ. ν. 41.Χ 

µιµέοµαι, οὖμαι, ἀερ. πη]ά., {ο 
{ηίαΐο, 2 ΤΗ. 1. 7, 9; Ἠερ. 
ΧΙΙ, 7) 3 ΠΠ. ττ.Ἡ 
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µιµητής, οῦ, ὁ, αγ {2ήαίσ, αἲ 
1 Οο{. Ἱν. 16. 

μιμνήσκω (µνα-), πα]ᾶ., ση] Επί, 
ΙηΠ Ῥα85. {ΟΙΠΙ µνησθήσοµαι, 
15ΐ αοΤ. ἐμνήσθη», ΡετΕ. µέμ- 
γηµαι, {ο εαζύ {ο 142, {ο γέ- 
71672657, Ρεπ. Ρεῖ5. οἵ ἴἨ1Πρ, 
Μαϊ. κχνΙ. 75; Τα. κκΗ]. 42; 
Ραδς., ἴο ὄε ε72ε/ηὐεγεα, {ο ὂε 
ᾖαα {η 141, ΟΠΙΥ Λο. κ. 31; 
Ἀεν. χν]. 16. 

µισέω, ὢ, ήσω, {ο Ζαίᾳ, {ο αἰείεςή, 
Μαι. ν. 434; ]π. νΙ. 7; Ἐο. 
Ικ. 13. 

µισθ-απο-δοσία, ας, ἡ, /7έεο7ί- 
Λεπφε, α5 (1) 7ετυαά, ἨεΡ. κ. 
35, κ. 26: (2) 2119 ηιελή 
ἨεΡ. Π. 2. (Ν. Τ.)Χ 

µισθ-απο-δότης, ου, ὁ, ἆ /έ- 
τυαάεΣ, ἨεὈ. κΙ. 6. (Ν. Τ.Α 

µίσθιος, α, ον, ᾖέγεῶ, α5 5δυ)5ί., 
α ᾖήγεα οεγυαύ, Ἱ. Χν. 17, 
19, 21 (ΥΝ. Η. ἵπ Ῥτ.).Ἠ 

μισθός, οὔ, ὁ, ᾖέγε, τυαρες, /ε- 
οο/ήβεἸφε, Μαϊ. κκ. ὃ; αδεὰ 
οἱ 2ετυα7., Μαϊ. ν. 12, 46: οἳ 
Φις πεή, 2 εί. Ἡ. 13. 

µισθόω, ὢὤ, ώσω, 1ηΊᾷ., {ο ἠέ76, 
Μαϊ, κκ. 1, 7.Χ 

µίσθωμα, ατος, τό, ᾖέ7ε, ή) 
αγέΛζς γεηίεῶ, α5 α. Ἡουςδε, 
Άο. κκν]]. 39. 

µισθωτός, οὔ, ὁ, α ᾖἐγεα φεγυα2ή, 
Ματ. Ἱ. 29: Ἱη. κ. 12, 13.Χ 

Μιτυλήνη, ης, ἡ, 31ή/επε, ἴ]νο 
εαριίο] οἳ .ε5Βος5, Αο. αχ. 
τ4 ο 

Μιχαήλ, ὁ (ΠεΡ. τυζο ἐς ᾖέᾷε 
σσαβ), «{εζαεῖ, απ ατεῃ- 
απρε], ]α. 9; Ἐεν. χΙ]. 7.Χ 

μνᾶ, ἂς, ἡ, α ή2421ᾳ, 511νεΙ ΠΙΟΠΕΥ 
Ξ- 109 δραχµα(, οἵ αροιί δὶχ- 
ΤεεΏ οἵ δενεηίθεη ἁἀοί]ατς, 
Τα. κἰκ. 13--25.Χ 

µνάοµαι, 5εε µιμνήσκω. 
Ἠ[νάσων, ωγος, ὁ, ἸΖπασοπ, Αο. 

ΧΧΙ. 16.Χ 
μνεία, ας, ἡ, Ζε71671ὄγαπες, 7ε- 

εοὐ{2έο2, Ῥπ. 1. 4; 1 ΤΗ. 
11. 6; μνείαν ποιεῖσθαι, {ο 
7τε{ΐ072, Το. Ἱ. 9. 

μνῆμα, ατος, τό, α 72072201 6715 
α ἴοπιό, Ματ. ν. 5; Τα. κκ. 
53; Ίε5ο {τεαιεπὲ παω {πε 
{ο]]ονήπρ. 

μνημεῖον, ου, τό, α ἴο72ό, α έβ- 
157, Μαϊ. νυν]. 28: Ἱπ. 
χἰ. 31. 

μνήμη, Ἡς, ἡν /επε/εόγαἸσες, 
710410» μνήμην ποιεῖσθαι, 
ἴο ΄ηᾳᾷε 1ΠεΠίση, 2 Ῥεῖ. Ἱ. 
15. 

μνημµονεύω, {2 /εὐπε7ΙύέΥ (ὅτι): 



μνη] 

2εεσζ]εεί, εαζ) {ο 1 (σετ. 
ος αοο.), Μαϊ. κνΙ. 9; Αο. 
ΧΧ. 315 {ο ὄε 141 οἵ, 
ἨεΡ. χἰ. 15; {ο ΄1αᾷε 1611- 
Μο οἵ (περί, σεΏ.), Πεῦ. κ. 
22. 

µνηµόσυνον, ου, τό, ἆ 11Ε720- 
γ{αῇ, Δομογαδίε ε/Ιε/Σὔ7α7106, 
Μαϊ. κχνΙ. 13; Μαπ. χὶν. 9; 
Άο, Χ. 4.ἅ 

µνηστεύω, {ο αδᾷ 5 Ιῶγγζαρε; 
ῥαβς., ο δε δείκοίφεῶ, Μαἰ. Ἱ. 
18: Τμ. 1. 27, ΠΠ. 5.Ἡ 

µογι-λάλος, ου, ὁ (Ρτορ. αά].), 
οπε «φεαζί συ αβειιζέν, 
α οἰαγιπέγΕΣ, Ματ. νι. 32.3 

µύγις, αἄν., το ἄἐ[ειιζόγ, ᾖαγα- 
ὄ, Τα. ΙΧ. 39 (Ν. Ἡ. μόλις). 

µόδιος, ου, ὁ (1:4:.), α αγ Ίπέας- 
17έ (16 5εχίατΙ]), οοπ{αΙπῖηρ 
αρουιί α Ῥεο]κ; α /οζΐσο, 
Μαῖ. ν. 15; Ματ. ἵν. 21; Τα. 
χ]. 33. (Ν. Τ.)Ἐ 

µοιχαλίς, ίδος, ἡ, αἲ; α.ιήίεγεσς, 
Ῥο. νΊ]. 3; Βρ., ἔοχ ἀερατίατε 
{τοπ (οά, Μαϊ. αν]. 4; ]α. 
Ἱν. 4. (5.) 

µοιχάοµαι, ὤμαι, ο «εοέή 
ααλίεγγ, Μαϊ. ν. 32. 

μοιχεία, ας, ἡ, αιίεχγ, Μαϊ. 
χν. 19. 

µοιχεύω, σω, {ο εο7273{ αα{ε}, 
885. (αοο., Μαϊ. ν. 28); Βρ., οἳ 
Εοτφαἰῖπσ (οᾶ, Ἐεν. Π. 22. 

µοιχός, οῦ, ὁ, α σῶλήίεγεγ, Ἱμα. 
Χν]Ι. ΤΙ; 1 Οο{. νΙ.ο; Πε». 
χΏῖ. 4: ]α. ἵν. 4 (ποί Ν. 

μόλις, αάν., τυ20 σ1/εειιζή!, Παγα- 
7ψ, Ἱωα. κ. 30 (1Ν. Η.); Αο. 
χὶν. 18δ, κχν]. 7, δ, 16; Ἐο. 
ν. 7: 1 Ρεῖ. 1ν. 18.” 

Μολόχ, ὁ (ἨΠεΡ.), οΐσεᾷ, Λο. 
ν. 43 (ἴτοπι 9.).Χ 

µολύνω, υνῶ, {ο βο[ζήε, ἔο αεᾖῇε, 
1 Οοτ. νΗΠ. 7; Ἐεν. ΠΠ. 4, χὶν. 

4. 
µολυσμός, οῦ, ὁ, βοὐζήἱο, αε- 
]ειεμή, 2 Όοτ. νἩ. 1. (95.)3 

µομφή, ἢς, ἡ, εο2εβζα {217 ϱΎο1/10 
οὗ εοεβζα{ηέ, 6οἱ. 1. 12.3 

µονή, ἢς, ἡ, αλ αὐσαῖε, α ατυε[έτις-- 
βίαεε, ]π. κὶν. 2, 23. 

µονο-γενής, έ5, 6εῃΠ. οὓς, 10) 
δεροέο, Ἱμα. ν. 12, υἰῖ. 42, 
ΙΧ. 48; ΗεὈ. αἰ. 17; οἱ Ο]τῖςί, 
1π. 1. τά, 18, ΠΠ. 16, 18: 1 ]η. 
1ν. Ο.Χ 

μόνος, η, ον, 0/17, αἴοε, σγβί6, 
Τμ. κχῖν. 15: οοὐαγ, τυζζῇ- 
οἱ εοήβαΠγ, Ματ. ν. 47/ 
Γο2φάβε, «εφοζαίε, Ἱπ. νΠ. 
29; αἄν., µόνον, 14. 

σκδΡΚ-ΕΝόσΙΙ5Ε ΝΕ ΤΕ5Τ4ά ΜΕ ΛΑΤ {ΕΧ/σΟΔ. 

μον-όφθαλμος, ο», ζασέηρ δέ 
οπέ εγε, Μαϊ. κν]. 9: Ματ. 
ΙΧ. 47.Χ 

µονόω, ὢ, {ο Ίεαυε αἴσπε, Ρα55., 
ο ὂε ἴείέ αἴοπε οι αεσοίαίε, 
ι Τ1πι. ν. 5.Χ 

µορφή, ἢς, ἡ, οιπυαγῶ αββεαγ- 
αποε, Γο771, «Άαβε, Ματ. κνΙ. 
121 ΡΗΙΙ. Π. 6,7. ὁ7ή.: 8588 
ἰδέα. 

µορφόω, ὢ, ώσω, {ο Γο771, ἴο 
Γαοῤίο, (ρ]. Ἱν. 1ο.Χ 

µόρφωσις, εως, ἡ, 702771, Ε21- 
ὀήαλεε, 2 Τϊπι. ΠΠ. 5; 7ογγε, 
ΦΥΟ{ε74, Ίο. 11. 29.Χ [ 

µοσχο-ποιέω, ὢ, {ο Ίπάζε αγ 
παρε οἵ α εα0ῇ, Αο. ν. 41. 
(Ν. Τ.Α 

µόσχος, ου, ὁ, ἡ, α εα0ῇ, α Ύσ1/215’ 
ὀ111σεδ, Τα. χν. 23, 27, 39; 
Ἠεῦ. Ἱκ. 12, 19; Εεν. ἵν. 7.8 

μουσικός, ή, όν, ο {ζεα) {71 7119915, 
α 211Φ10ἱᾳ7, Ἐεν. αν ΙΙ]. 22.3 

µόχθος, ου, ὁ, τυέαγΊ5ο”1ε ζαῦσ7, 
ζο10, 2 Οοτ. ΧΙ. 27: 1 ΤΗ. Π. 
9: 2 ΤΗ. 1. δ.Χ 

µνελός, οῦ, ὁ, 147γοτ0, Ἠεὺ. 1ν. 
12.Χ 

µυέω, ὢ, {ο {2ή{ίαΐε {ή0, {ο {71- 
φζτέοί, Ε Π1]. Τν. 12.3 

μῖθος, ου, ὁ, ἆ τυογά; Ίεπος, α 
είίο, α Γαδὐΐε, α Γαἰπελβοσᾶ, 
Ἱ Τΐπη. 1. 4, Ἱν. 7» 2 Τῖπη. Ἱν. 
42 ΤΙ. 1. 14: 2 Ρεῖ. Ἱ. 16.3 

µυκάοµαι, ὤμαι, {ο δείζοτυ, {ο 
7647, 45 α Ἠοη, Ἐεν. κ. 3. 

µυκτηρίζω, {0 {172 242 {ᾖε ΊἼοδε; 
7ο /ποεᾷ, αιεγίαςε, (αα]. νΙ. 7.Χ 

µυλικός, ή, ὀν, Λείαζήτιρ {ο α 
211115. υνΙἩ λίθος, 21/15ίο16, 
Μα. Ιχ. 42 (ποῖ ἨΝ. Η.); Τα. 
Χνη. 2(Ν. Η.). (Ν. Τ.)Χ 

µύλινος, η, ον, ἵη 5εῃ5ε οἱ 40Γ8- 
ΡοίηΡ, Κεν. αν]Π. 2ἱ (Ν. 
ΠΠ.) : 

μύλος, ου, ὁ, σ/71ή19ίοπε, 5 Μαἲ. 
χν]. 6. 

µυλών, ὤνος, ὁ, α 111/-Άοιμε, 
ἴπε Ρίαςε ππετε σταῖη γνας 
Ρτοιπά, Μαϊ. κακῖν. 41 (Ν. Η. 
μύλος). 

Μύρα (ΊΝ. Ἡ. Μύρρα), ων, τά, 
γα, α οἵιγ πεατ 11ο εοαδί 
Οἱ ΤΥοῖα, Αο. κκν!!. 5. 

µυριάς, άδος, ἡ, α 21710, {ει 
Ζλοιδαμα, Αο. Χὶκ. 1Ο; α σασί 
221{1ω(άε, μα. χἩ. 1; Αο. 
ΧΧΙ. 20Ο; ἨΠεὺ. χι. 22: Ἱα. 
14: Ἐεγ. ν. 11, ΙΧ. 16.Χ 

µυρίζω, σω, {0 αλοζή, Ματ. χὶν. 
τς 

µνρίοι, ίαι, ία, 221221/21εα606, 1 
σοτ. Ίν. 15, κὶν. 19; μύριοι, 
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[να 

ται, τα, ἴε {ᾖομφαμα, Μαϊ. 
αν]. 24.Χ ο] 

µύρον, ου, τό, οὐήιεμό, Μαι. - 
κχν]Ι. 7. - ἁ 

Μυσία, ας, ἡ, Ἰ{γεία, Λο. κνὶ. 
7, δ.Χ κα 

µυστήριον, ου, τό, α 7115427, 
αγέλης ᾖίαάάεη, α δεεγεύ 
Ματ. κΙΠ. 11; Ἐο. χἰ. 25. Ίη 
ο]αδδίσα] (ατεε]ς, τὰ μυστήρια 
ατε άσε /εἰίσίσε 21169 
αλά Αποτυ]εζςε, τενεα]εὰ οπΙν 
ο πε Ἰπ]Παίεά; Ἠεποε, πε 
γνοτᾶ 15 υδεά Ίη Ν. Τ. οἳ {ει 
{ταίἉς οἳ {πε (οδρε] α5 ΄1709- 
Ζε7{ες Ρατί]γ Ὠϊάάεα, Ρρατί]γ 
τενεα]εᾶ, ἩΡρ. 11. 9: Οοἱ. 1, - 
26, Ἱν. 3. 1 Τϊπι. 11.16, σ 
ῥίαάεμ 71εαέ5, Ἡρ. ν. 32; 
Ἐεν. Ἱ. 29Ο. ι 

µυωπάζω, ἐο 5εε αέγιζγ, 2 Ῥεῖ. 
Ἰ, Ο.Χ ἕ 

µώλωψ, ωπος, ὁ, α ὀλήνε, α 
φὔγ22ε, 1 Εεί. ἩΠ. 24. 

µωμάομαι, ὤμαι, ἀερ., αοτ. πι], 
αηΠηᾶ ῥαᾳ55., {ο ὀζσμιε, {ο μα 
-Γατιζέ συ, 2 Οοτ. νΙ. 3, νΙ. 
20.8 Ἆ 

μῶμος, ου, ὁ, α ὀζεριέκῇ πιεῖ., 
αὔρργαςε, 2 Ρεί. Π. 13.Χ 

µωραίνω, ανῶ, {ο ΄παᾷε Γοοζύθη, 
1 ΟοΓ. 1. 20; Ρ855., {0 ὄεεοιε 
-Γοοζέςἡ, Ἐο. Ἱ. 22; {ο ὄεεοπε 
2Φ1ῤία, {ασίεζεσς, Ικε 5ροϊ]εᾶ 
φα]ς, Μαϊ. ν. 13; Τα. κὶν. 
κ ν. 

µωρία, α»-, ἡ, Γοὐζν, αὐσιγαίή, 
1 Οο{. 1. 18, 21, 23, Π. 14, 11. 
1ο.Χ 

µωρο-λογία, ας, ἡ, /σοζέεᾳ {αζᾷ- 
πο, Ἡρ. ν. 4.Χ η 

µωρός, ά, ὀν, οί, Γοοῦφη, 
Μαι. νΏ. 26, κκλ. 17, 19, (ο 
Μαϊ. ν. 22, 5εο «τ. ὃ 153, 
Π,); τὸ μωρό», Γοοζύςήγισος, 1 
σοι. 1. 25, 27. ' 

Μωσἢῆς (Ί. Ἡ. Μωυσῇς) έως 
ἀαῖ. εἲ ο ῃ; αοο. ἣν (οηοε έα, 
Τμ. χν]. 29), ὁ, ᾖζοπες, πιεῖ., 
{πε Ῥοο]ς5 οἱ Μοςες, ἔζε Δε - 
Ἰαΐριιςᾖ, Τα. κν]. 29; 2 0ο. 
11. τς. 

Ν 

Ν, ν, νῦ, 1215, 21, ἴλα {πΙτεεπ{] 
]είζετ. ΑΦ α πυπηπετα], ν΄--σο; 
’»-Ξ 59,999. 

ἹΝδαασσών, ὁ (ΗεΡ.), «ἈἼααβσο}η, 
Μαι. 1. 45 Τα. ΠΠ. 32. 

ἹΝαγγαί, ὁ (Ηεῦ.), Δασσαί, Ἱω. 
11. 25.8 

ἹΜαζαρέτ, -ρέθ ο -ρά (Ν. Ἡ. 



ναζ] 

Ίανε α]] ἴ]νε {οσΠ18), ἡ, ΛΊαζα- 
2ε(ἡ, Μαϊ. Π. 23 Τα. Π. 4, 39, 
5]. 

ἹΜαζαρηνός, οὗ, ὁ, α Ναραγέπε, 
α5 Ματ. 1. 24. 

ἹΝαζωραῖος, ου, ὁ, α ΔΊαζαγεΛε, 
4η αρρε]]αίῖοη οἱ Ολτῖςί, 
Μαι. Ἡ. 23, κκνὶ. 71; ϐλτὶς- 
Ώαης ατε οα]]εά οἱ Ναζωραῖοι, 
Άο. κχὶν. 5. 

ἹΝαθάν (ΊΝ. Η. -άμ), ὁ (ΠεΡ.), 
Δ/αέβα2ε, Τα. ΠΠ. 31.3 

Ναθαναήλ, ὁ, Δαίβαμαεζ, Ρεί- 
Ἠαρς {με 5α1ηε α5 Φα7{Λο/ο- 

ο 22έτὺ, Ἱη. Ἱ. 45-49, ΧχΙ. 2.Χ 
ναί, αἄν., αβιτπιῖηρ, γε:, Μαϊ. 

Ιχ. 25: 6ύε ο, Μαϊ. ΧΙ. 26: 
Τα. κ.21; Εεν. κχϊ]. 29; γέα, 
5ίΓοΟΏΡΙΥ αβΙΤΙΑΙΩΡ, Ἱμ. νΗ. 
26. 

ΊΝαϊν, ἡ, Δαύ, Τωα. ν1]. 11 .Χ 
ναός, οῦ, ὁ (ναίω), α {ε71ῤ7ε, α 

φ/2πε6, 1η Ρεπετα], Αο. χἰκ. 
24: {λε {επῥίε, Μαϊ. αχ]. 16; 
πηεῖ., ἀδεά οἱ ]εδας Οµτιςε, 
Ἱπ. Π. το, 20; οἳἑ ΟΠτίδῆαης 
δεπετα]!γ, 1 Όοτ. ή, 16; 2 
Όοτ. νι. 16. 57Ύ/.: 5εε ἱερόν. 

ἹΜαούμ, ὁ (Πεῦ.), Λαζτιη, Τα. 
11. 25 (ποῖ {με Ρτορ]εί)«« 

νάρδος, ου, ἡ, Πα, οἱ Οἵ οὐσεί- 
2124, Ματ. κὶν. 3: Ἱπ. χι]. 

οκ 
ἹΝάρκισσος, ου, ὁ, «Δ7εὔστε., 

Ἐο. ανΙ. 11.Χ 
νανυναγέω, ὢ (ἄγνυμι), {ο ο14{ΕΓ 

φ/2φτυγεςᾷ, 2 0οἵ. χ. 25; ΒΡ., 
τ Ταπῃ. 1. Το.Χ 

ναύ-κληρος, ου, ὁ, α «Ζ1β-γιαῶ-ίε, 
ΟΙ οτυ/έ7, Αο. κχν]]. 11.Χ 

ναῦς, αοο. ναῦν, ἡ, α «ᾖέῥ, Αο. 
ΧΧΝΊΙ. 41.Χ 

ναύτης, ου, ὁ, ἆ «64/02, Αο. καν]. 
27, 30; Ἐεν. κν]. 17.Χ 

ἹΝαχώρ, ὁ (ἨεΡ.), Δαεῇᾖο, Τμ. 
11. 34.Χ 

νεανίας, ου, ὃ, ἆ γοιί5 1471, 
α γοις, Αο. νΙ. 5δ, κκ. 9, 
κχΙ. 17, 18, 22 (ποῖ Ν. Π.)Χ 

νεανίσκος, ου, ὁ, α γοιή5 74371, 
Μαϊ. χιχ. 2ο; ῬΡ]ατ., οἱ 5ο]- 
ἀϊετς, Ματ. χῖν. ο1ι; 1 ]η. Π. 
13, 14: αὖ αἴεμααή, Ας. ν. 
το. 

ἸΝεάπολις, εως, ἡ, Λεαβοῦές, Αο. 
κν]. ΤΙ.Χ 

Ἠεεμάν (ΥΝ. Ἡ. Ναιμάν), 
(ΠεΡ.), Δπα/πα7, Τα. 1ν. 27.3 

νεκρός, ά, ὀν, οεασα, (1) Ππ., α5 
Μαι. κ]. 5; οἱ νεκροί, ἴᾷε ἀεαα, 
5επετα!]γ, 1 Ρεί. ἵν. 6; (2) 
ΠΡ., ἄεαα, δρ]τιταα]]γ, Βρ. . 
1; ἄεαά Το (ἀαἲ.), Ῥο. νΙ. 11; 

σκΕΕΡΑ-ΕΝΟΙΙ5Η ΝΕΗ ΤΕΣΤ4ΕΝΤ 2ΕΧΙΟΟΛ 

2αε{ο6, {ἐμποβεγαίένε, Το. νἹ]. 

νεκρόω, ὢ, {ο ῥ1ΐ {ο αεαίᾗ; Ἡρ., 
το αεβ2{νε οὗ βοτυεγ, {ο ΕΠΑΕ 
τυεαξ απἀ {ηβοίεμή, Ἐο. Ἱν. 
19; Οο]. 11. 6; ἨΠεῦ. χὶ. 12. 

νέκρωσις, εως, ἡ, αξαίᾖ, α δεῖς 
Φ1έ το αεαίδ, 2 (οἵ. Ἰν. 10; 
«εαάνες», {γεβοίεηςγ, Ίο. ἵν. 
10.Ἐ 

νεο-μηνία, 5ε8 νουµηνία. 
νέος, α, ον, (1) τετυ, Γ7εοᾖ, Μαϊ. 

ΙΧ. 17; 1 Οο{. ν. 7; 6ο]. ΠΠ. 
(2) ους, οἳ Ρεῖδοης, 

ΤΙ, 1. 4. ΦΥ2.: 9ε8 Κκαινός. 
νεοσσός (ΊΝ. Ἡ. νοσσός), οὔ, ὁ, 

α Ίο ὀήγα, Τα. ΠΠ. 24.3 
νεότης, Τητος, ἡ, γοιζὀ, Ἱω. 

Χν]. 21: 1 ΤΙπῃ. Ίν. 12. 
γεό-φυτος, ον, /ετοζγ Λίαμίεῶς 

Πρ., α 7εζε/{ εοσεγί, 1 Τίπι. 
Π1. 6. 

Ἱέρων, ωγος, ὁ, Δίέγο, πε Ἐο- 
ΠΠάΏΠ ΕΠΙΡΕΤΟΙ, 2 Τ1πι. 1ν. 23 
(Εες.). 

νεύω, σω, ἐο 06; 8ο, ὄ Φεεζο7:, 
ἴο ορ, ᾖπ. ΧΙ. 24: Αο. 
κχὶν. τ1ο.ἲ 

νεφέλη, ης, ἡ, α το. Ματ. ΙΧ. 
7, κΙ]. 26. 

ΜΝεφθαλείμ, ὁ (ΠεΡ.), Ἀαῤ/ίαζή, 
Μαϊ. Ἱν. 13, 15; Ἀεν. νΗ. 6.38 

νέφος, ου», τό, α εἰοιῶ»; πηιεῖ., α 
2221/{ήήμαςε, α ϱεαί εοήβα/1Υ, 
ἨεΡ. κ. το 

νεφρός, οῦ, ὁ, α ῥΙῶ3ε}, Ρ]απ., 
{πε Αἰαπεγς, {ο ἴοιη., αδεἀ 
(45 Ἠεῦ.) [ος {πε 5εοτεξ 
{λοιρΗηίς, ἀεδίτε», αηά ῬΡι- 
Ρο5ες, Κεν. ΠΠ. 23.Χ 

νεω-κόρος, ου, ὁ, ἡ (ναός απά 
Κορέω, ἴο οτυεεβ), α {671β/ε- 
ΑεεβεΣ, α ἀεδιρηαίίοη οἱ {πε 
Ρεορ]ε οἱ Ἐρμεςσις, Ας. χἰχ. 

ξ 

νεωτερικός, ή, όν, οι, Τ- 
σε1ῇε, ο Τίπη. ΠΠ. 22.3 

νεώτερας, α, ον (οοπιρ. οἱ νέος, 
ππ]ς] 9εε), 7611661, {21ε7{Ο 
21 744, 11. Χν. 12, 13, Χχ]]. 
26: 1 ΤΙπι. ν. 11, 14. 

"νή, αὰν., οἳ αἰΠτπιαίϊνε 5ΥΥεαΙ- 
ΠΡ, ὄγ, νΙΤὮ αςο., 1 (οἵ. Χν. 
41.Χ 

νήθω, {ο ορέ, Μαϊ. νι. 28: Τι. 
ΧΙ. 27.8 

νηπιάζω, {ο δε α ηΓαμή 1 0οἵ. 
χὶν. 29." 

.νήπιος, α, ον, 21Γα4ῇε; 5 
5υρςί., απ {ηαμί, α ὀαδε, 
Μαί. χχΙ. 16; 1 0ο{. κ. 11; 
εδεά οἱ απ αρε Ῥε]ον πιαη- 
ηοοά, (α]. ἵν. 1; ΒΡ., οἳ 1421- 
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[νιν 

{εαγπεα, 1Πεηζέρηίεηεα Ῥει- 
80ΗΠ5, Μαί. χΙ. 25; Ἐο. Π. 20; 
τ ΤΗ. Π. 7 (Ν. π 9). 

ὙΝηρεύς, έως, ὁ, Ἀἴεγειις, Ἐο. χνΙ. 
15Ἡ 

πρ ὁ (ΠεΡρ.), Δεγέ, Τμ. ΠΠ, 

τα. ου, τό (άῑπι. οἩ νῇσορ), 
α σα) {αμα, Αο. κχνῖ]. 
16. 

νῆσος, ου, ἡ (νέω, {0 οτυ11), ο 
{εαμα, Αο. χΙΙ. 6, χχν]]. 26. 

νηστεία, ας, ἡ, α Γααίήηρ, α Γασό, 
Μαϊ. χνη. 21 (Ν. Η. οπη1); 
Ας. χὶν. 23; {ᾖε ααγ ο αἰσπε- 
7εεεΐ, ἐλε εᾖ{εί /ετυτοή Γαοὲ 
«αγ, Αο. κακνΙ. 9: τυαµί οἳ 
70ο6, 2 (ο. νΙ. 5, χἰ. 27. 

νηστεύω, σω, {ο αὐθίαίι Γγο7ή 
/οοᾳ, {ο Γα.ή Μαϊ. Ἱν. 2, ν]. 
16-18. 

νῆστις, (ος, ῬΡ]ατ. νήστεις, ὁ, ἡ, 
/Γασής, Μαϊ. χν. 32: Μα. 
νι]. 3.Χ 

νηφάλιος Οἵ -λεος, ΟΥ, 50ὔε7, {ε71- 
Λεζαίε, 1 Τϊπι. ΠΠ. 2, 11; ΤΕ, 
ΠΠ. 2. 

νήφω, ψω, {ο ὄε οὔε7, ε7βεγαίο, 
πο τηΠ.ν. 6, 6: 

Νχερ, ὁ (1.α1.), σε», Αο. χ1Π]. 
πι. 

Νικάνωρ, ορος, ὁ, ΛΊζαπογ, Αο. 
νι. 5. 

νικάω, ὢ, ήσω, 7ο ὅε τιείογ{σ1ε5, 
80ς., Κεν. 11. 21; {ο εοἸ1ᾷ1167, 
Οτε2εο7Ί6 (αςο.), Ἱ.α. κ. 22; 
Ἱπ. κν]. 33. 

νίκη, ης, ἡ, ο2είο7Υ, 1 ]ῃ. ν. 4.Χ 
ἨΝικό-δημος, ου, ὁ, ΑΖεραεσες, 

Ἱπ. ΠΠ. 1. 
Νικολαΐτης, ου, ὁ, α Γοὔ]στυεί οὗ 

Νἐσοζαι (ΡτοβαΡΙγ α (τεεῖς 
εᾳι]να]επί ἔοτ Φαήσαγι), α 
Νεοἰαζία7, Ἰεν. ΠΠ. 6, 15.3 

ἹΝικό-λαος, ου, ὁ, αρα Άο. 
νι. 5 (ποί {ο Ῥε οοπ{ουπάεά 
ψά(Ὦ Ρτεςε(.).Χ 

ἨΝικό-πολις, εως, ἡ, Λ/2εοβοῦὲς, 
Τη. Π1. 12. Όενετα] οί]ες οξ 
{πε παπιπε εχίδίεά; {πῖ5 πας 
ΡΙΟΡΑΡΙΥ οἨη {πε Ρτοπιοη{οτγ 
οἱ Ερίτας.Ἐ 

γῖκος, ους, τό, οἱζΙ07Υ, 1 Οοτ. 
Χν. 56, 57; εἰς νῖκος, ἴτοπη ., 
ο α υ{είο7ζοΊες εο/21511/14{1071, 
241427γ, Μαϊ. ΧΙΙ. 29; 1 ΟοΓ. 
Χν. 54.Ἀ 

Νινευῖ, ἡ (ἨΠεΡ.), ΑΛπευεῦ, Τμ. 
ΧΙ. 32 (Ν. Ἡ. τεαᾶ {οἱ]ου- 
1η). 

Μινευίτης (Υ. Ἡ. -είτης), ου, ὁ, 
α ΝΥἠτεσ{ίε, Ναί. χι. 41; Τα. 
χ]. 30, 32 (Ν. Η.).Χ 



νιπ] 

νιπτήρ, Ώρος, ὁ, α ὄαφῖ, ΕΟἵ 
ναςμΊηρ Παπάς απά Μεεί, ]η. 
ΧΙ. 5. (Ν. Τ.)Χ 

νίπτω, ψω, {ο τυζςή (8ο9.), ]π. 
ΧΙΙ. δ; ππ]ά., {ο τυαςᾖ οπε’ς 
φεζ{, αοο. Οἱ Ῥατί, α5 Μα. ν]]. 
4. «11.: 588 λούω. 

νοέω, ὢ, ήσω, {ο 141427 Φία2ιῶ, {ο 
εοφ{αε7, αἩς., Οἵ Ὁ αοο., 
οχ ὅτι, ]η. κ. 49; ΕΡ. ΠΠ. 4; 
Ματ. κ. 14. 

νόημα, ατος, τό, (1) α ἐλοιρᾖή, 
Ζ21ῤο5ε, αεσνέζε, 2 ῴοτ. Ἱ. 11, 
κ. 6; ΡΒΙ. 1ν. 7; (2) ἐδε τέᾳ, 
2.6., ἔδε 1/47 Ρία7122μς ΟΙ 11- 
ήεὐζεεί 2 Οοτ. ΠΠ. 14, Ἱν. 4, 
ΧΙ. 3.Χ 

νόθος, η, ο, {2ζερ1{αίε, δᾳφίαγα, 
ἨεΡ. καὶ. δ,Χ 

νοµή, ἢς, ἡ (νέµω, ἴο βακίμγ), 
(ϱ) ῥαρίγαφο, ]π. κ. 9: (2) 
πηεί., ϱγοτυίῥ, Ζπεγεαφε, 85 ΟΕ 
Ά 68ΏΡΤΕΠΕ, 2 Τΐπι. Ἡ. 17.Χ 

νομίζω, σω (νόµο), (1) {ο ἐήιῇ, 
ἴσ «βῥοσε, ἴο εχβεεί, 85 ἴλμε 
τει] οἱ {ΠΙπ]απρ, Μαϊ. ν. 
17, αχ. ΙΟ; (2) Ρᾶδς., {ο δε 
εδίό7Ω7Υ, ΟΠΙΥ Αο. χγΙ. 13 
(δΐ 56ε ΑΝ. Ἡ. απά Τ. Υ.). 

νομικός, ή, ὀν, ῥεγίαίιήρ {ο 
(Πε) ὅσω, Τι. 11. 9: αδ 
5υ05ί., ἆ ῥετο ζδαγπεα {1η 
ΟΙ {εαεβε; οἵ {δε «Ἰζοταίς 
ᾖστυ, Μαϊ. αχ]. 35; ΤΙ. 1. 
11. 

νοµίµως, αἄν., ζστυγτιζῦγ, 1 Τιπι. 
1 ὃ5 2 Τι. Ἡ. 5.Ἡ 

νόμισμα, ατος, τὀ, (1]αννέει]) 
22011έΎ, εοζπ, Ναί. κχὶ. 1ο.Χ 

νομο-διδάσκαλος, ου, ὁ, α {εαεᾖεγ 
αμα {2ήΕ7βγείεγ οὗ {νε Μοδαϊο 
(ατυ, Ίὰ ν. 17; Δοὶν. 34: 1 
Τπτη. 1. 7. .(Ν. Τ.)Χ 

νοµο-θεσία, ας, ἡ, ζατυσίυέρ, 
{ερής/αζίοµ, Το. Ἱκ. 4.Χ 

νοµο-θετέω, ὢ, {ο επαεί ἴατυςς 
ῥαδς., {ο ὐε εμασίεα, ΗεΝ. ν1Π. 
6; ο ῦε Γι{εεα το {ατυς, 
ἨεΡ. νι. τ1.Ἐ 

νοµο-θέτης, ου, ὁ (τίθηµι), α ἴστυ- 
Φ7σωεζ, {ερής/αίογ, ]α. ἵν. 12.Χ 

νόμος, ου, ὁ (νέµω, {ο ἆβῥογί{ο7θ), 
α ζωτυ, α εα{ζοί, α σίαζίε, 1 .α. 
Ἡ. 22: α οἱαμάαγά οί αεἰρ 
οἵ /{άρύο, Ἐο. ΠΠ. 27: α 
τυ} {ει ᾖστυ, Ἰο. Ἱ. 14: τε 
/ἨΜοφαίε 6εΟΊΟ7ΗΥ, Μαἲ. ν. 18; 
Ἐο. κ. 4; {4ε ϐνήία το- 
βεφαίομ οἱ ἄοεθσπες, (αα]. 
νι. 2; Ἐο. χΙ. δ; πιεξ., ΕΟΓ 
{ηε Ῥοο]ἱς. εοπίαϊπῖης ἴπε 
Μοσδαῖο ανν, 4.6., ἴπε νε 
Ῥοο[ς οἳ Μοςες, Μαϊ, χι. 5; 

σκΕεΡΑ- ΕΝΟΤΙ5Η ΝΕΗ ΤΕΣΤ4ΙΛΕΝΥΤΠ 2ΕΧΙςΟΝ. 

απά ἔοτ {πε Ο]ά Τεδίαπιεπε 
Ρεπετα]!]γ, ]π. κ. 34. Ότ ἔλλε 
ΑΤίΙΟΙεΕ ὙΙ(Ἡ νόμος, 568 ϐτ, 
δ 234, ἨΝΙ. δ το, Τα, Ῥα. δο. 

νόος, 5εε γνοῦς. 
νοσέω, ὢ, {ο ὂε φέεᾷ; ΒΡ., {ο Ζανε 

α αὔεαφεα αββείἴε οἵ ε7ασ{2ρ΄ 
ο, περί (αςο.), 1 Τῖπι. νΙ. 
4: 

νόσημα, ατος, τό, αἄτεασε, ο{εζ- 
πεοο, Ἱπ. ν. 4 (Υ. Η. οπι1ϐ) 

νόσος, ου, Ἡ, αἴφεαφε, ο16ᾷλεέςς, 
Μαί. ἵν. 23, 24. 

νοσσιά, ἂς, ἡ, α ὀγσσα οὗ Υο1/21ϱ 
δέγας, Τμ. κΗΠ. 34. (5. ΄ 

νοσσίον, ου, τό, ἆ ὄγοσα οὗ }σ1/719’ 
δέγάς9, Μαϊ. κκ. 37.3 

νοσσός, 5εε νεοσσός. 
νοσφίζω, ἵη πι]ᾶ., {ο 7Ε7ηουε ΓοΥ 

ομε’5 σεζᾷ, {ο {112/ο, Αςι ν. 
2,32 ΤΙ. 11, το. 

νότος, ου, ὁ, ἔδε οσοι τυέῶ, 
Τα. κ. σσ {7εδοι{ῥ, Τμ. χ]. 
41. 

νου-θεσία, ας, ἡ, ααπισ]{έο7:, 
εο2εΦεύ, 1 09. Χ. 11; ΕΡ. νΙ. 
47 ΤΙ. ΠΠ]. το. 

νου-θετέω, ὢ, {ο ααποήοῇ, {ο 
εο1196/, ΑΟ. ΧΧ. 31. 

νου-μηνία (Ίὴ. Ἡ. νεο-), ας, ἡ, 
Ζε /12τὺ 11001, 45 α ξε5ῖϊνα], 
6οἱ. Π. 16.Χ 

νουν-εχῶς, αἆν., συ1εζν, [1 
εἶοτιζγ, Ματ. κΙὶ, 34.3 

νοῦς (οτΊᾳ. νόος), νοός, νοῦ, νοῦν, 
ὁ, {δε 1, 1.ε., ἔδε 1114εΙ- 
φέα2εζἔτερ ο {ήεζζεεί, Τα. χϊν. 
457 ΕΠΙ. ἵν. 7; 1ῇε/γεασο, 
Ῥο. νῇῖ. 25, κ. 2; ἨεηποἙ, α22Υ 
α[εείίου οἱ ἐς ηήμά --- 5 
πιοᾷες οἱ ἐποιρηί --- ἠεύηα- 
{10716 Οἵ αἰσβοσ2{{ομς, Ίο. Χὶν. 
5; 1 Όοτ. Ἱ. 1Ο. 

Νυμφᾶς, ἂ, ὁ, ΑΛ7/ηῤΛας, Οοἱ. 
Ἱν. 15.Χ 

νύμφη, ης, ἡ, α δεἰγοίλεῶ τυο-η- 
αἲ, α ὑγίαάε, Ἐεν. κν]Ι]. 23; 
σα αατισβίε-ήη-ίατυ, Μαϊ. Χ. 

νυµφίος, ου, ὁ, α ὄγζεργοσ-η, ]η. 
Π1, 29. 

νυµφών, ὢνος, ὁ, α ὄγέσα[ εᾖα7- 
δε; οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ὅχε 
φο7ες οὗ {πε ὀγέαα εᾖαγιδεγ, 
{πιεηάς οἱ {πε Ῥτιάερτοοπι, 
Μαϊ. ἱκ. 15; Ματ. Π. 1ο; Τι. 
ν. 34: α 7007 {πε τυῤ{εῇ {ρε 
2π77ἱᾳ5ε εεγε/αοή05 ῄτυεγε 
Λε, Μαϊ. κκ. 1ο (1Ν. Π.). 

(ΑΡ. 
νὂν απἁ νυνί, αἄν., (1) οἳ εππε, 

ο0τυ, 1.6., ἴπε αοἴια]]γ Ρτες- 
επί; ποτυ, 1π τε]αἴϊοη {ο ἴἴπιε 

6δ 

[ξεσ 

Ίπςί Ρας, Γ1εςέτοτυ, ευε2ι ΄10τυ; 
πστυ, Ἱπ τε]αίῖοηπ {ο Σαΐέατθ. 
Έππε, 0έ αἱ Λα, ευεῖ /Ἴοτυ, 
{7εαζαίεζγ ; ὁ, ἡ, τὸ νῦν, έδε 
ᾖενεπό, στα 5υῦδί, οἱ (πει!) 
ψη(πουῖ; (2) οἳ Ἱορίσαί «οἩ- 
πεοίΊοη, οτ0, 2 Οοτ. νΏ. 9; 
΄ζ0τυ {0έ7:, 2.ε., Ἱππρ]γίΙπρ πε 
τε οἱ οπε {Πίηρ {τοπ αη- 
οίπετ, 1 Οοτ. χὶν. 6; (3) ἵπ 
εοπιπιαπάς απἆ αΡβρεαί5, νῦν 
16 επιρῃα!]ο, αἱ ἔδές {ίαλή, 
Μαί, κκνΙ]. 42: ]α. Ἱν. 13. 

νύξ, νυκτός, ἡ, ἔνε 114ϱΛ4, 211514- 
Ζμ6, Πτ., Ας. αγ]. 33: οξΐεη 
ΒΡ., α ἴἶπε οὗ ααγῤπεος αλά 
{ΡπόΟαΊεε, Ἐο. ΧΕΙ. 121 1 ΤΗ. 
ν. 5» αεαίζ, Ἱπ. Ἱκ. 4. 

νύσσω, ζω, {0 «ᾖαό, {ο ῥίεγες, ]η. 
ΧἰΧ. 34.Χ 

νυστάζω, ἕω, {ο 2ρᾷ ἵπ 51εερ, {ο 
ὂε αἴγστυ»γ, Μαϊ. καν. 5; ΒΡ., 
{ο ἀείαγ, 2 Τεἳ. Π. 3. 

νυχθ-ήμερον, ου, τό, ἆ 14ρῇζ α]ιᾶ 
α ἄαγ, {τυείγ:Γο ᾖσιωγς, 2 
Όοι. χἰ. 25.Χ 

Ί94ε, ὁ (ΗεΡ.) Λοσῇ, Τα. ΠΠ. 
αθ, χνΙ]. 26, 27. 

νωθρός, ἆ, ὀν, οὐμαρίς, ὤλῇῆ, 
σώερζα, Ηεῦ. ν. 11, νι. 12.Χ 

νῶτος, ου, ὁ, ἐε ὄαεᾷ οἱ ππεη ος 
ΔΠΙΤηαΙ5, Ἐο. ΧΙ. ΤΟ. 

Ἐ 
Ἐι ἕ, ξ, αἲ, ἴλε ἁοιδ]ε Πείτε 

Χ (-- γς, κε, ΟΙ χ5), πε ἔοι- 
{εεπίῃ ]είζετ ο {πε αἱρ]αρεί. 
Α5 πιπιετα], ξ-Ξό6ο; κἕ-- 
6ο,οοο. 

ξενία, ας, ἡ, ᾖσοβίίαζνν; α ᾖσᾷς- 
775, Αο. καν]. 23: Ῥπεπι. 
ροκ 

ξενίζω, σω, (1) {ο γεεεῖνε ας ἆ 
6εΦέ (9ς.), Αο. Χ. 23, καν]. 
7: ἨΠεῦδ. χι. 2; Ραδς., {ο δε 
ελήεγίαέπεα, ἴο ᾖσῶσε, Αοὶ Χ. 
6, 1δ, 32, κχἰ. 16; (2) {ο αἲ- 
Τομ ὁγ «ίαηφεπες, Αο. 
Χν]. 20; ῬΡ8δ5δ., ἴο {ρέπο 
φέγα2ερεῦγ οὗ, ἴο δε σιῤγεᾶ 
αἱ (ἀαι.), 1 Ρεί. ἵν. 4, 12.3 

ξενο-δοχέω, ὢ, {0 ε2ε/ε2{α{}ρἹεεσές, 
7ο ῥγαοίέεε ἠοοβεζα δέ, 1 Τιπι. 
ν. 1Ο.Χ 

ξένος, η, ον, Πιᾶδο, σα ϱιεδί 
έεμᾶ; α5 διῦςί., α ο{/αηρεύ, 
Γογείρηεγ, Ματ. Χαν. 35, 3δ, 
43, 44: α ᾖοοί, Ἐο. κγ]. 23; 
αὔτεε, ἙΡ. 11. 125 1έτυ, 72οσεὐ, 
ἨεΡ. κ. 9: 1 Ρεἰ. ἵν. 12. 

ξέστης,.ου, ὁ (1ε Τα οελία- 
2219), α φἐλἰαγ1145, α νεβδδεὶ 



ξηρ] 

ἔοτ πιεαδυτίπρ Πᾳι{άς, Ἠο]ά- 
Ίηρ αροιί α ρ]πί; ἆ βέΐεΛεν, 
Οἱ αηΥ δἴσε, Ματ. να. 4, 8 
(Ν. Ἡ. οπι1ϐ).Χ 

ξηραίνω, ανῶ, Ιδί αογ., αοῖ., 
ἐξήρανα, 15ΐ αοΟΓ., Ρρα55., ἐξη- 
ράνθην, Ρεῖξ., Ρα5»., ἐξήραμ- 
µαι (35., ἐξήρανται, Ματ. κ]. 
21), {ο Ίπαζε ἄχγ, {ο τυή{ήε7, 
18.1. ΤΙ; Ρᾳ55., {ο ὄέεονιε αγγ, 
ὄε τυ(λεγεῶ, Μαϊ. κΙ. 6: {ρ 
ὂε ἄγέεα 1β, Ἐεν. χν. 12: {ο 
δε 2βεπεα, 85 οοτΏ, Ἐεν. χῖν. 
15; {ο ῥίπέ ατυῶγ, Ματ. ΙΧ. 
18, 

ξηρός, ά, ὀν, ογγ, τυ/έμεγεα, ο 
8 ἴτεε, Ἱμ. κχκᾖι. 41; οἳἑ α 
Ἄδε]εςς 1ηΡ, Μας. κ. 1ο; 
Ματ. 11. 3 (Ν. Η.); Τα. 
νὶ. 6, ὃ; Ίπ. ν. 1; οἳ ]απὰ, 
ἨεΡ. χἰ. 29: ἡ ξηρά (5ο. γὴ), 
αγγ {αμα, Μαϊ. κχΙΙ. 15.Χ 

ξύλινος, ίνη, νον, τυσσάε71, 2 ΤΊπι. 
Ἡ. 29; Ἐεγ. ΙΧ. 29.3 

Σύλον, ου, τό, τυοσῶ, ε,ρ., {471667 
ἵη Ῥω]άίηπρ, 1 Οοτ. 1, 12; 
α21γ/2171 ΄2ααςε οὗ τυσσᾶ, 6.5., 
Ζ06 οίοεβς, Αο. χν]. 24: α οία{ῇ, 
Ματ. καν]. 47, 55; ἆ ετοοσ, 
ο. χκΙΠ. 29: (αἱ. 11. 14: ἆ 
ζέσή2ς {γεε, Ἐεν. Ἱ. 7. 

ξυράω, ὢ, ήσω, Ρετξ. Ρᾳ55. ἐξύ- 
ρηµαι, {ο «ᾖασέ, Αο. κχῖ. 24; 
1 Οο{. κ!. 5, 6.Χ 

ο 

Θ, ο, ὃ μικρόν, σ71ή5Υ071, 9οτί ο, 
{πε Α{ιεεπίμ Ἱείετ. Α5α 
ΏηΙΠΠεΤαΙ, σ΄-- 7ο; ιο--7ο,οοο. 

ὁ, ἡ, τὀ, ἴπε ἀεβπ]ίε ατἲϊο]ε, 
Ζ2ε,οτἰρίπα]]γ ἀεπιοπςίτα[]νε. 
Έοτ 1{5 μες, 5εε (τ. 88 193-- 
234, ΝΙ. 58 17-29, Ῥμ. ὃς-- 
103. : 

ὀγδοήκοντα, Πιπῃ., ΙπάεοΠΠ., 
εἰρλίν, Ἱ μα. 1. 37, κνΙ. 7.Χ 

ὄγδοος, η, ον, οτά., ε{ρβίῷ; οἨ 
2 Ῥεί. Ἡ. 5, 5εε (τ. ὃ 331, 
ΝΙ. 6 37, 2, Ῥη. 3ο. 

ὄγκος, ου, ὁ, ἆ τυείσηί, ασ εἶι- 
οἰ22ὀαεε, ΠεΡ. καπ. τ.Ἐ 

ὅδε, ἤδε, Γὀδε, ἀεπιοῃ. Ῥτοη., 
19, ἐλαέ (Ίετε). Ῥεε (τ. 

8 3390, ΥΜΙ. ὃ 23, 5, Ῥα. 103. 
ὁδεύω, {ο ῥασς αἴοπς α τυαγ, {ο 
ΤοΗΕΥ, Ἱωα. κ. 33. 

ὁδηγέω, ὢ, ήσω, {0 ἠεας αἴοηρ α 
τυαγ, {ο εοἸαάαί, ἴο φωζάε, 
Ματ. χν. 14: Τα. ν]. 309: ]η. 
Χν]. 13; Ἀο. νΠΠ. 31: Ἐεν. 
νΠ. 17.3 

ὁδ-ηγός, οῦ, ὁ, α ζεααε, α φ1έᾷε, 

σκΕΣ-Ε Ναό ΝΕΗ ΤΕςΤ4ΛΙΕΛΤ 2ΕΧΙζΟΟΝ. 

Ας. 1.16; Ἠρ., οἱ ἱπδίτιςίοις, 
Μαϊ. χν. 14, κκ. 16, 24 
Ῥο. . 19. 

ὁδοι-πορέω, ὢ, ἔο ἠγανεζ, {σ Δ1/7- 
σε α τυςγ, Αο. χ. 9. Ὅ 

ὅδοι-πορία, ας, ἡ, α Το171έγ, α 
/ο1ηογές, ]η. Ἱν. 6: 2 Όο. 
κ]. 26.Χ 

ὁδός, οῦ, ἡ, (1) α τυαγ, α οαᾶ, 
Μαϊ. Π. 12: (2) α ροίηςρ, α 
Λ7007ε59, Ματ. νἱ, δ; (3) α 
01ΥΠΕΥ, 8 αγ” οι α βαῦ- 
ο η . 5, Τι. Ἡ. 44: Αο. 
ἵν 1 ο Βρ., 1433167 ο 
ών 2πείᾖοα ο ῥγοεεεώίες, 
ο. χΙΠ. 1Ο; Μαϊ. αχ. 32; 
εδρεοείαΙ]γ (5) ἐνε 67ἠπέίαι 
ζυαγ, Λο. Ικ. 2; 2 Ρεῖ. . 2; 
(6) α5εά οἱ ΟἨτῖςσέ Ἠϊπαδεϊε, 
ἴ4ε Β΄αγ, ]π. χῖν. 6. 

ὁδούς, ὀδόντος, ὁ, α {ροίᾖ, αι. 
ν. 38. 

ὀδυνάω, ὢ, ἵπ πιῖά. απᾶ ῥᾶδ»., 
7ο δε {ογεγέρα, {ο δε ϱγεαίζν 
αζείγεσφεῶ, Ἱωα. 1. 48, κνΙ. 24, 
25: Αοι αχ. 38.3 

ὀδύνη, η», ἡ, ῥαῦη, αἀδοέγεςς, οξ 
Ῥοάγ οι πι]πά, Ἐο. Ικ. 2: 1 
Τιπη. νΙ. το. 

ὀδυρμός, οὔ, ὁ, ᾖαγεεαζαίζο7, 
τυαζζήης, Ματ. Π. 18: 2 (ο{. 
ν. 7.Χ 

Οἵίας, ου, ὁ, ζσίαήἡ, Μαϊ. Ἱ. 
ὃ, Ο.Χ 

ὄξω, {ο ο{1ῤ, δε ο/{[εη9έσε, ]η. κ. 

9. 
ὅθεν, αάν., τυήεπεε, οἳ Ρίαςε, 

5οις8, ΟΥ οΏ15ε, Μαϊ. χι. 
44: 1 Ἱη. ΠΠ. 1δ; ἨεΡ. 1. τ7. 

ὀθόνη, ης, ἡ, ἆ πετ εἰοίῇ ; 
πεποε, α οᾖέέεί Ας. Χ. 11, ΧΙ. 
ο ά 

ὀθόνιον, ου, τό (άῑπι. οἳ ὀθόνη), 
α ἔπεπ ὀαμάσρε, ]η. κὶκ. 49. 

οἶδα, Ῥ]ιχ. οἴδαμεν (ἔατ Λτϊο 
ἴσμεν), οἴδατε (απᾶ Αῑς ἴστε, 
Ἠερ. κ. 17), οἴδασι (απά 
Αἰῑῑο ἴσασι, ΟΠΙΥ Δο. Χκν]. 
4), 7 ἄπστυ (5εε (ατ. δ το3, 4, 
ΜΙ. δ 49ο, 40). 

οἰκειακός, ή, όν, 5εε οἴκιακός. 
οἰκεῖος, ἆ, ον, αοητεσίζς, δε[οιρ- 
17 {ο α /οισεᾖοίάζ, (αα]. νΙ. 
1ο; Βρ. ἩΠ. 1ο; 1 ΤΙπι. ν. 8.3 

οἰκέτεια, ας, ἡ, ᾖοισεᾖοίῶ, ὀσαν 
οὗ φεγυαμό, Μαϊ. κχὶν. 45 

οἰκέτης, ου, ὁ, α αογπεδίζο, ἆ 
ᾖοιοε/οίῶ πεγυαμό Ἱωμα. αν]. 
πρ ο ασ Κο σσ στ 
Ῥεί. Π. 18. 

οἰκέω, ὢ, ήσω, Ίταης., {ο 1αζ1ή, 
τ Τΐπι, νι, 16: Ιπίταης., 70 

6ο 

[ουκ 

απυεῆ, Ἐο. νΙΠ. 9: 1 Οοτ. νι, 
12, 13. 

οἴκημα, ατος, τό, ἆ ατυεζζέηρ, 
Ἀδεά οἱ ἆ Λ2ή507, Αο. ΧΙ]. 7.Χ 

οἰκητήριον, ου, τό, ὤὦ ατυεζζέης- 
Άίσεε, α ᾖαὐήαίίση, 2 Οοἵ. ν. 
2: ]α. 6.3 

οἰκία, ας, ἡ, (1) α Ζομρε, Τωα. χν. 
δ; (2) πιεί. α ᾖομοεβοζα, α 
/Γα140γ, 6σοᾶς, 1.ε., ἃ Ώοιδε 
απά αἲὶ ται 15 Ίη 16, ]π. Ἱν. 
ϱ3; Ματ. χΙῑ. 49ο. 

οἰκιακός, οὔ, ὁ, οπε οἵ α Γαη{0γ, 
νιπείπες ομΙ]ά, οἱ 5ετναηέ, 
ΜαΙ. κ. 25, 36.Χ 

οἰκοδεσποτέω, ὢ, ἴο ΄Ἴ47ᾳ0ὲ α 
ᾖοτισε/οία, 1 Τϊπι. ν. 14.Χ 

οἶκο-δεσπότης, ου, ὁ, ἆ /ο1/56- 
ᾖοζάεΣ, α 7Π9ί2Υ οἵ α ᾖοήσε, 
Μαϊ. κ. 25. 

οἰκοδομέω, ὢ, {ο εγεοί α ὄτζζα- 
715, ὁτ[α, Τα. κὶν. 3ο; Ἠρ., 
οἱ ἴπε Ῥυαϊ]άϊπρ αρ οἱ εΏα- 
αοΐετ, {ο ὄτιζζα 142, εα{/γ, 1 
Οοτ. κ. 23: ἴο εεοΖάΦε, 
Οο{. νΙΠ. Το. 

οἰκο-δομή, ἢς, ἡ (δέµω), {ᾖε αεί 
οἱ διζζύης α ὀτιζαζης, Ἰτ., 
Μαϊ. κχῖν.1; οἱ {πε οριτ]εια] 
Ῥοάγ, 2 σοτ. ν. 1; οἳ ἴπθ 
οἩιτεῃβ, ΕΡρ. Ἡ. 21: πεῖ., 
εα{ήεα{{ο72, «217 1ζα) σατιῶ/1εέ- 
226714, Ίο. Χὶν. 10, Χν. 2. 

οἰκοδομία, ας, ἡ, εαήζαζίοε, 1 
Τ1πι. 1. 4 ον. Ἡ. οἰκονομία).Ἡ 

οἰκο-δόμος, ου, ὁ, ἆ ὀτ{ῶε7, Αο. 
Ίν. ΙΙ (ΥΥ. Η)ς 

οἰκονομέω, ὢ, {ο ὂε α φίρτυαγῶ, 
Τα. κν]. 2. 

οἰκονομία, α»-, ἡ, /2471ᾳ5ε72ε12έ 
οὗ Λοιςε/οἷά α[αζγς, οέετυσγα- 
ᾖ{ᾷ, Ἱμ. αν]. 5-4: α αἆς- 
Δεπφαίίο, 1 «Γοτ. Χ. 17. 

οἰκο-νόμος, ου, ὁ (νέµω), α ᾖο1196- 
71αάςε7, ἆ φ{ετυαγά, Τα. Χν]. 
1, 3, ὃ; οἳ ἴπε ΟΠτίςέῖαη 
5ίενιατάςΏΙρ, 1 Όοτ. ἵν. 1; 
1 Τε. ἵν. το; ΤΙ. 1. 7. 

οἶκος, ου, ὁ, α Λοΐςε, α διζζάσο, 
Εοἵ ΑΠΥ Ριτροςε (6εηΏ.); πηεῖ., 
α Ταν τεδιἰἀεπί Ἱπ οηπε 
Ἠουςε, ἆ Γα)240γ Ρρετρείααίεά 
ὮΥ 5ιοσεβδίοἩ; ἐ7ε ᾖοιςσε ος 
ἀοά, {.., ἴπε ἵεπιρ]ε; {πε 
Γαπιζν οἳ ἄοά, {ε, Έε 
εἩιτοῇῃ. 

οἰκουμένη, η», ἡ, ῬτεῬ. Ρατῖ. 
Ρᾶ55. ἔεπι. ΟΚ οἰκέω (5ο. γῆ), 
Τε 1αὐίρα ζαγᾳ, οἵ τυογζα 
(1) ἐε Κοπια εὐεβέχε, Τι. 
Ἡ, 1; (2) {2ε τυο/ά αξ σηρε, 
Τα. Ίν. 5, κχι. 26: (3) πηπεῖ., 
λε ἐπῥαδήαμέ οἵ {ε τυογ{ῶν 



οικ] 

Άο. αν. 6, 31) (4) νε 11214- 
σεγ5ε, Ἠεῦ. 1. 5. 

οἰκ-ουρός, οὔ, ὁ, ἥ (οὔρος, Ζεεβε}), 
αἰίεγια 2 {ο ἠοιεεᾖοία α[[ασγς, 
αοζηεοίίς, Τϊ. Ἡ. 5 (Ν. Η. 
οἰκουργός, πι 5ΑΠΠΕ ΠΠεΟΠ- 
1ηρ).Χ 

οἰκτείρω, ἠσω, {ο Δίύγ, {ο ᾖανε 
οογβαςΦΦίΟ ο, Ίο. ΙΧ. 15 
(τοπ 9.) . 

οἰκτιρμός, οὔ, ὁ, εοήῥαςς{σ, 
216, Ἐο. κ. 1; 2 0ο. Ἱ. 3 
ῬΜΙ]. Π. 1; Οοἱ. ΠΠ. 12: Ηεῦ. 
Χ. 28. 

οἰκτίρμων, ον, 2117110, 11662114, 
Τα. νΙ. 26: Ἱ]α. ν. 11.Χ 

οἶμαι, 5εε οἴομαι. 
οἴνο-πότης, ου, ὁ, οπε ϱΊσεμ {ο 

τυήτε-αγ11 15, Μαϊ. χἰ. 19; 
Ίνα. νι. 34. 

οἶνος, ου, ὁ, τυέ1ε, Ματ. Π. 221 
πηεῖ., α σο{3ε, Ἐεν. νΙ. 6; Βρ., 
οἱ ἐ]λαί νΏ]εὮ εχοῖίες οἵ Ἱπ- 
ΒΏαπῃες, Ἐεν. χὶν. 1Ο, ΧνΙΠ. 2. 

οἶνο-Φλυγία, α», ἡ (Φλύω, {0 
οσεγ//οτο), γι ζεεδς,1 Ῥεῖ. 
Ίν. 3. 

οἴομαι απά οἶμαι, {ο {2114, {ο 
φΊέββοσε, αοο. απά 1Πᾷ., ΟΙ ὅτι, 
Τη. κχῖ. 25: ΡΗΙΙ. 1. 16; Ἱ]α. 
1, 7 

οἷος, α, ον, τε]. Ρτοη., οοἵτε]. {ο 
τοιοῦτος, οὗ τυῇαέ Απ, ο16ᾖ 
αν. 

οἵσω, 5ε8 φέρω. 
ὀκνέω, ὢ, ήσω, {ο δε ο/ούῇ/αή, 

ἔσ αείαγ, {ο ᾖεσίαίε, Αο. ἶχ. 
48.Χ 

ὀκνηρός, ά, ὀν, οἱοίμγαζ, δαε- 
τυσγ., Μαΐ. κχν. 26; Ἐο. χΙ]. 
απ; ΡΠΙΙ. 1. τ 

ὄκτα-ήμερος, ο, οὗ οἵ ῥεζολρίτῳρ 
ἴο {λε εἰρλίμ ἄαγ, ΕΗ1. ΠΠ. 

κ 
ὀκτώ, πυπη., Ἰπάεο]., ε{ρᾖέ, Τα. 

Ἡ, 21. 
ὄλεθρος, ου, ὁ, αεοέγτείζο7, ῥεζ- 

αλίοημ, 1 ΟΌοτ. ν. 5; 1 ΤΗ. ν. 
3, 2 ΤΗ. 1.9; 1 Τάπι. νΙ. 9. 

ὀλιγο-πιστία, ας, ἡ, ἠ11ε Γασδή, 
Μαι. χνΙι. 2ο (ΥΝ. Η.). (3. 
Τ.) 

ὀλιγό-πιστος, ον, ο ἠ11ε Γαήᾳ, 
Μαι. νΙ. 3ο. (Ν. Τ.) 

ὀλίγος, η, ον, (1) ᾖΐε, «ππαζῇ, 
ὀγέε, Ἱω. κ. 2; Αο. χἰγ. 285: 
(2) ἵη Ρ]ατ., Γετυ, ΞοπιείΊπ]ες 
πν(Ἡ δεηπ., Μαϊ. ν. 14; ΆΛο. 
αν. 4: (3) πειῖ. ἂ5 αάν., 
ὀλίγον, οἳ Έππε, 667, Τη. ν. 
8; οξ 5Ρᾳ08, α ζ41ετυαγ, ΜΑΤ. 
ν. 41: (4) ναίὮ ΡρτεροδΙοπ5 
Ῥτεσεά. ἵηπ νατῖοις Ρηταδες, 

σεΣδΕΚ-ΕΝσΙΙ5Η ΝΕΗ ΤΕ5Τά ΜΕ Υ7Τ ΤΕΧΙςΟΝ. 

α5 ἐν ὀλίγῳ, τω ζΗ1ε ἐγομεδζε, 
Άς, καν]. 28. 

ὀλιγό-ψυχος, ον, Γαζ{η/βεασγίρζ, 
ι ΤΗ. ν. 14. (85.)Χ 

ὀλιγωρέω, ὢ, {ο εαγε ζήε 67, 
το. αεσβέσε (6εη.), ἨεΕ. ΧΙ]. 5 
(τοπη 9.) 

ὀλίγως, αἄν., α ζΐε, εεαγεεζν, 
2 εί. Π. 18 (ΥΝ. ΗΠ.).Χ 

ὀλοθρευτής, οὔ, ὁ, α αείγογεγ, 1 
Οοτ. κ. 1ο, (Ν. Τ.)Χ 

ὀλοθρεύω, ἐο ἄεοίγογ, Ἠεῦ. κ. 
28.Χ 

ὅλο-καύτωμα, ατος, τό (καίω), 
α τυλοίε ὅ1γηζ-ο[Γεγ{ς, ἴλπε 
νηο]ε Ῥεῖπρ οοηδυπηεά, Ματ. 
χὶὶ. 33; Ηεῦ. χ. 6, δ. (5.)Χ 

ὁλοκληρία, ας, ἡ, ῥεχ/εεί «στεια- 
355, Αο. ΠΠ. 16. (5.)Χ 

ὁλό-κληρος, ον, εοιβζείε {4 
«σεν Λα, οοιμα, βεχγεεί, 
τ ΤΗ. ν. 23; ]α. Ἱ. 4. Ύ1.: 
568 ἄρτιο». 

ὁλολύζω, α5 ἔτοπι {Πε ΟΓΥ ολ-ολ, 
7ο ᾖστοῦ, ἴο ζαπεέ αἴοια, ]α. 
γ. 1. 

ὅλος, η, ον, αὐῇ, {λε τυῇᾖοίε (5εε 
«τ. δ 225, ΝΙ. δ 20, Τὅ,α, 
Ῥι. 94), ]π. ναι. 23; ]α. 11. 2; 
τ ]η. ν. 1ο. 

όλο-τελής, ές, ῥεχ/εεῦ εογεβζείο, 
τ ΤΗ. ν. 23.8 

᾿Ολυμπᾶς, ἂ, ὁ, Οὐγμαβας, Ἐο. 
ΧνΙ. 15.Χ : 

ὄλυνθος, ου, ὁ, αν τ17έε ᾖρ, 
οπε ΥΠΙΟΠ, ποί τρεηίηρ Ἰη 
ἆπε επιε, τονς {μτοιρΏ {πε 
ψηπίετ απά {α]15 οῦ ἵπ ἴΠε 
8ΡΤΙηΡ, Εεν. νΙ. 14.Χ 

ὅλως (ὅλος), αἀν., συᾖσζζψ, αἰ- 
ζοφείᾗε», 1 Οοτ. ν. 1, νΙ. 7; 
νη(Ὦ περ., 210 αἱ αἰζ, Μαϊ. ν. 
34: 1 Οο{. Χν. 20.8 

ὄμβρος, ου, ὁ, α οἱοίεμέ /α{ὴ, 
Τα. κ. 4. 

ὀμείρομαι, 0 ἴομρ ζον, 1 ΤΙ. Π. 
δ(ΊΝ. Η., Ἐεο. ἱμείρομαι).Χ 

ὁμιλέω, ὢ, ἤσω, {ο αξεοςίαίε 
τυ1{ᾷ (άαι.), {ο {αὐᾷ τυ{{ῷ (πρὀς, 
αοο.), Ἱω. Χχῖν. 14, 15; Αο. 
ΧΧ. 11, Χχ]ν. 26.3 

ὁμιλία, ας, ἡ, {ήεγεσιέγςε, εο7/1- 
Λας 4ᾷ, 1 Οοἵ. Χν. 33.Χ 

ὅμιλος, ου, ὁ, α εγοτυῶ, εο)ή- 
Λα, Ἐεν. κν]. 17 (ποί Ἠ. 
Ἠ) κ 

ὀμίχλη, ης, ἡ, α 219έ, 2 Ῥεῖ. Ἱ]. 
17 (Ν. ΗΠ.)Χ 

ὄμμα, ατος, τό, αἩ ἐγε, Μαϊ. 
κχ. 34 (Ἠ. ΗΠ.); Ματ. νΙ. 
21. 

ὄμνυμι απά ὀμνύω, ὀμόσω (5εε 
ατ. δ ττ6, 3, ΜΙ. δ 15, Βι. 

7ο 

[ομα 

45), ἴο τυεα», {0 ίαξε α οα{ζ, 
Ματ. χὶν. 71; {ο ῥΖόγιή5ε το 
αὖε οα(ᾖ, Ματ. νυΙ. 23. 

όμο-θυμαδόν, . αἄν., τω οτε 
214214, 11421171 0157Υ, ΟΠΙΥ ἵπ 
Άο. απά Ἐο. χγν. 6. ν 

ὁμοιάζω, σω, {ο δε δε, Μαϊ. 
κχ]. 27 (Γ. Η. πιτρ.); Ματ. 
κὶν. 7ο (ποῖ ΤΝ. Η.). (Ν. 
Τ.Ε 

ὁμοιο-παθής, ές, δείηρ α[ζεείεά 
δε αμοίπεγ (ἄαι.), ᾖαοζρ 
74έε ῥασσίολς οἵ Γεεζζησς, Λο 
χὶν. 15; ]α. ν. 17. 

ὅμοιος, οἷα, οιον, ζ4δε, ο{εέζα 
ἴο, 7εφε7εὀζέηρ (ἀαἲ.), ]π. ΙΧ. 
9: Κεν. 1ν. 3; οὗ εφια/ αμά, 
Μαϊ. κχΙ]. 39. 

ὁμοιότης, τΤητος, ἡ, (έξεπεος, 
ἨεΡ. 1ν. 15, ν]]. 1 5. 

ὁμοιόω, ὢ, ώσω, (1) {ο 1αβε ζέλε; 
Ρᾳ55., {ο δε ζάᾷε, οἵ ἴο 7εσε)ηδ/ε, 
Μαι. νΙ. δ, ΧΙΙ. 24; Αο. χῖν. 
11; (2) {ο ᾖᾷε7, {ο εο/ηαγε, 
Μαι. νἩ. 24: Ματ. Ἱν. 39; 
ψτἩ αςσο. απ ἆαι. 

ὁμοίωμα, ατος, τό, ζίῤεπεος, οἷ- 
21ή1μμαε, Ἐο. Ἱ. 23, ν. 14, νΙ. 
5, υΙΠ. 4» ΡΗΙΙ. Π. 7; Ἐεν. 
Ικ. 7. ΟΥ”.: 9ε8 εἰκών. 

ὁμοίως, ααν., 2 ὄἷδε /πά2ΙΕ7, 
Τμ. 1. 11; ΠΠ. ν. 1ο. 

ὁμοίωσις, εως, ἡ, ζἼᾷεπεςσς, ]α. 
Η1, 9. Οὁ7Υ.: 588 εἰκών. 

ὁμο-λογέω, ὢ, ήσω, 15 8ΟΙ. ὦμο- 
λόγησα, ἔρ «ῥεαξ {δε 5α11έ 
ζᾳῇηςσ; Ἠεποε, (1) {ο εσζεος, 
Ἰη Πε 5εη5ε οἱ οοποεβίπϱ 
οι αἀπα]]ηρ, ρεπεταΙ]γ ντα 
ὅτι, Μαϊ. χὶν. 7; ἨΗεΡ. κῖ. 13; 
(2) {ο ῥγοΓεσς, οἵ αεζποστυζεασε 
οβε}{γ, αοο., Οἵ ΝΤ ἐν, Μαϊ. 
χ. 32; Τα. χ. δ; Ἱπ. Ικ. 22; 
(4) ἂ5 ἐξομολογέω, {ο ῥγαέΐσε 
(ἀαί.), Ἠεῦ. κΙΙ. 15. 

ὁμολογία, ας, ἡ, α ῥ70/Γεςςέστη, 
οι α εοη/εοσέοη, 2 «οἵ. ΙΧ. 
14: 1 Τϊπι. ν]. 12, 13; ἨΗεὺ. 
11. 1, Ίν. 14, κ. 23.Χ 

ὁμολογουμένως, αάν., ο εσφεᾶ- .- 
7γ, ὄγ ααφελέ οὗ αὖῑ, 1 Τἶπα. ΠΠ. 
16.Χ 

ὁμό-τεχνος, ον, οὗ πε «πε 
ἔγααε οἵ εγαΓήζ Αο. κνΙ]. 3.8 

ὁμοῦ, αάν., {ορείλεν, αἱ ἴπε 
φα7έ ᾖίαεε οἵ {πε, Ἱπ. ϊν. 
36. 

ὁμό-φρων, ον (φρήν), οὗ οπε 
214, 1 Ῥεϊ. ΠΠ. δ.Χ 

ὁμόω, 5ε8 ὄμνυμι. 
ὅμως, αἄν., γεί, 1 Οοτ. χὶν. 7; 

(αΙ. 1. 15; γνῖ µέντοι, 
πευεγίἠεζεςς, ]η. ΧΙ. 42.Χ 



ονα] 

ὄναρ, τὀ, ἹἸπάεε].,, α αγεαη ; 
κατ᾿ ὄναρ, 1 α ἄγεα, ΜΕ. 
1, 20, Ἱ, 12, 13, 10, 22, ΧχνΙ]. 
1ο” 

ὀνάριον, ου, τό (ϊπι. ο ὄνος), 
α γο15 α.ς, η. κὶὶ. 14.3 

ὀνειδίζω, σω, {ο 7εβγοαεή, γευᾖζς, 
1ῤὐγαία, Ματ. χι. 2ο; Ματ. 
ΧνΙ. 14: Τα. νΙ. 22. 

ὀνειδισμός, οῦ, ὁ, 2εβγσαε/, /ε- 
σήῇΐης, Ῥο. χν. 1; 1 Τῖπι. ΠΠ. 
7; ἨΠεῬΡ. κ. 33, χ]. 26, ΙΙ. 12. 
9.) 

ὄνειδος, ους, τό, γεβγοαεᾷ, ας- 
67αεε, Τα. Ἱ. 25.Χ 

᾿Ονήσιµος, ου, ὁ (27οβίαδ[ε), 
Οπεσέησης, (691.1ν.9; ΡΕ Ι]επι. 
1ο.Ἐ 

᾿Ονησί-φορος, ου, ὁ, 
Άλογμο, 2 Τῖπι. Ἱ. 
το. 

ὀνικός, ή, ὀν, βεγτέή2ης {ο αἲ 
ἄθς; μύλος ὀνικός, α 214//5ύοε 
ὤέγπεα ὂγ απ ασς, {.., ἴπε 
Ίατρε ἹρρεΓ πι]]]σίοπε, Μαϊ. 
αν]. 6; Τα. κν. 2 (ποῖ Ὑγ. 
ἩἨ.); Ματ. Ἱκ. 42 (ΥΨ. ἨΗ.). 
(Ν. Τ.Α 

Ὀνίνημι, {σ ὄε τε, {ο ᾖεῖῥ; 
τη]. 8οΥ., οΡί., ὀναίμην, 274 
7 ᾖανε Πε οι Τον /γονι, 
Ῥη]]επι. 29.8 

ὄνομα, ατος, τό, α Ία776, α]πιοδέ 
8]νιαγς οἱ Ρρείσοης; Ίπ Ν. Τ., 
5 ἵπ Ο. Τ., ἴπε Ία116 οἱ α 
Ῥείδοη 5 α πιατκ οἱ γ]λαί 
Ἡε Πϊπιδε]{ 15, {πε ηαπιε εχ- 
Ῥτεδδες ἴἩε οματασοίει, Μαί. 
1.21: Ματ. Π1,. 16,ν.οΟ; Τι. 
1, 31; εποε ἴπε εχρτεδδίοη5 
ποιεῖν τι ἐπὶ τῷ ὀνόματι, ἐν 
τῷ ὀνόματι, διὰ τοῦ ὀνόματος: 
{λε ηαπῃε 15 οξίεη Ιπίτοάισεά 
ὮΥ ὀνόματι, ὁγ Λα7πε, οπΏςε 
ΒΥ τοὔνομα (τὸ ὄνομα), Μαϊ. 
κχνΏ. 57; Γα7τε, γεβ{αί{ο7:, 
Ερ. 1. 21; ΡΠΙΙ. Π. 9. 

ὀνομάίζω, σω, {0 ρίοε α 11271ε {ο, 
Τα. νϊ. 13, 14: {ο 7161241071, 
Ἑρ. ν. 3; {ο εα{/ 160” {λε 
΄α2πε οὗ, 2 Τιπι. Π. Το. 

ὄνος, ου, ὁ, ἡ, α΄ αος, Μαϊ. χχΙ. 
2,7: Τμ. κΙΠ. τς. 

ὄντως, αν. (ὄν, πεαξ. Ῥατί. ος 
εἰμί), εαζζγ, {γηζγ, 1 (οτ. Χὶν. 
255 1 Τϊπι. ν. 3, 5. 

ὄξος, ους, τό, σίπεραγ; Ίπι Ν. Τ., 
φο1έ7 τυζε, πι]κεὰ ση τὮ νναῖετ, 
8 ΟΟΠΙΠΙΟΗ ἁτίη]ς οἱ Ἐοπιαη 
5ο]άϊετς, ]π. ΧΙΧ. 29, 39. 

ὀξύς, εἴα, ύ, (1) «Λα7β, 5 α 
Ἠεβροη, Ἐεν. 1. 16, Ἡ. 12; 
(2) οτυ2{{, ἐαβΕΣ, Ἐο. 11. 15. 

Οπες{- 
16, Ἱν. 

σχΕΡΑ-ΝσΖΙ5Ε ΛΕΙ ΤΕΣΤΙΙΙΕΝΤ ΤΑΧΙΟΟΝ. 

ὁπή, ἢς, ἡ, αη οβεμέρ, α εαΌεγ7:, 
]α. 11, 11; ΠεῬ. χἰ, 48. 

ὄπισθεν, αν. οἳ Ῥίασε, Γγοι 
δεβύμα, α[ίεγ, Μαϊ. ΙΧ. 2ο, 
χν. 23. 

ὀπίσω, αἄν., δεζέμα, α[χεγ, ο 
Ρίαςε, Ίνα. ν. 38; οἳ πε, 
Μαϊ. ΠΠ. ττ; αὖς., οἱ νὰ 
δεπ.; τὰ ὀπίσω, {ᾖορε {έπος 
ἔλαέ αγε δελἑμα, ΡΗΙ]. 1. 14 
εἰς τὰ ὀπίσω, ὀαεζτυαγᾶ, ἹΊπ. 
κν]Ι]. 6. 

ὁπλίζω, σω, Ν. Τ., πο]ά., {ο αγ 
ο) δεύ νΠίΠ, 8οο., Βρ., 1 
Ῥεί. Τν. τ.Χ 

ὅπλον, ου, τό, αι {φίγιεηε2ή, 
Ἐο. νΙ. 13: ἸεποἙ, Ρἰατ., 
α77Π5, τυεᾶαβοη», ]π. κνΙΠ. 3; 
Ῥο. κΙΠ. 12; 2 Οοτ. νΙ. 7, 
Χ. 4. 

ὁποῖος, οἱα, οἵον, τε]αῖ. Ῥτοη., 
ος τυᾖαί Αέπα οι 79427167, 
οοἵτε]. {ο τοιοῦτος, Αο. χχν]. 
20:11 Οοἵ. 1. 13; (α|. Ἡ. 6; 
τ ΤΗ. 1.9; ]α. 1. 243 

ὁπότε, αν. οἳ ἴἶπιε, τυῥε, Τι. 
νι. 3(ΥΝ. Η. ὅτε). 

ὅπου, αἄν. οἳ Ρρίαοσε, τωβεγε, 
τυῤ{ήβεγ; τυῥεγε, τεζεττίηρ Το 
5ίαΐε, Οοἱ. 1. ττ; 2 εφέ 
Ζραΐ, 1 Οοἵ. ΠΠ. 3. 

ὁπτάνω, {ο δεᾖοία; Ίπ Ῥα55., {ο 
αβῥεαγ, Αο. Ἱ. 3: 8εε ὁράω. 

(893 
ὁπτασία, ας, ἡ, ἆ υ{ςήσ72, α 51έΡε7-- 

22ᾳή17α{ αββεααπεε, Τμ. 1.22, 
κχὶν. 23; Αο. ΧΧνΙ.Ι9;20ο{. 
χῖι. 1. 

ὁπτός, ή, ὀν, γοασίέεῶ, ὁγοί]εο, 
Τα. κχὶν. 42.Χ 

ὅπτω, ὅπτομαι, 5εε ὁράω. 
ὀπώρα, ας, ἡ, α11ή1477274, ατάζλέ772α/ 
γωσή, Κεν. κν]. 14.3 

ὅπως, τε]. αἄν., Ζοτυ, Τα. χχῖν. 
20: α5 οοπ]., 47 οΥζΕΥ ἐ{λαί, 
5ο {ᾖαί; νητΏ ἀἆν, Αο. ΠΠ. 19 
(5εε (τ. ὃ 384,2, ΝΙ. δ 42, 
6, Ῥα. 234): αξίει νετΏς ος 
δετεεε/{ς, απᾶ ἴΏε Π]]κε, {ζαέ, 
Μαϊ. ἱκ. 3δ; Ματ. 11. 6. 

ὅραμα, ατος, τό, (1) α αβεείασζο, 
Άο. νΠ. 341 (2) α σ19ί07, Αο. 
Ικ. 1Ο, 12. 

ὅρασις, εως, ἡ, αββεαζαἄπεε, Ἐεν. 
ν. 3: α σ{φίοβ, Αοὶ Ἡ. 17; 
Ἐεν. Ιχ. 17. 

ὁρατός, ή, ὀν, σέσ{ὅ7ε, ΡΙατ., πεαῖ., 
0ο]. 1. 16.3 

ὁράω, ὢ, ὄψομαι, ἑώρακα, εἶδον 
(δεε («τ. 6 103, 4, ΝΙ. δ 15, 
Θα. 64), (1) {ο 5εε, 6ΕΠΕΙΑΙΙΥ; 
(2) {ο ᾖοοᾷ 1ο οἱ εὐ22{Ε7η- 
Λζαΐε; (3) {ο -εε, Απά 5ο {ο 
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Ζαγήἱοζῥαίε {ᾗπ, Ἱωα. χνΙ. 22; 
]π. 11. 36: (4) {ο {αδε ᾖεεα, 
ἨΗεΡ. νΙ, 5; Μαϊ. νι, 4: 
νη(Ἡ µή οἵ εφ υ]ν., {ο ὀετυαγε, 
Μαϊ. κνΙ. 6; (5) ραβς., {ο δε 
5έέ7 ἴο αββεαγ {ο, {ο Α7εΦεέ 
οπε΄ς φεζί {ο (ἀαἲ.). 

ὀργή, ἢς, ἡ, αηρε}, {ια ζρηαδίσ, 
Ἡρ. Ἱν. 31: οξίεηπ ο {πε 
τυγαζζ οἱ (οἀ, απά 1ΐ5 πιαπ]- 
Εεφίαΐϊοη, Ἐο. Ἱ. 1δ. 5Υ).: 
5ε8 θυμός. 

ὀργίζω, σω, {ο ἐγγήαίε, {ο ῥ70- 
504ε; Ρᾶδς., {0 δε αΊΡ7Υ, 305., 
Μαϊ. κνΙ. 34: {ο δε επγαρεα 
το{{ῇ, ἆαι., οἵ ἐπί, ἆαῖ., Ματ, 
ν. 22; Ἐεν. χι. 17. 

ὀργίλος, η, ον, Ά7ό1ε {ο ρε, 
τι 1. 7ο 

ὀργυιά, ἂς, ἡ, α Γαέζσγε, αΏουί 
νε οἵ δῖκ 1εεί, Ας, κκνΙ]. 
28.3 

ὀρέγω, {ο ο{γείεᾷ Γο2/2; ται]ά., {ο 
Ζεαεᾖ αίεγ, {ο αεσέγε οι ζορ 
ἑαρεγζν Το, 6εηῃ., 1 Τϊπι. ΠΠ. 
1, νΙ. 1Ο; ἨΗεΡ. χΙ. 16.3 

ὀρεινός, ή, ὁν, /ηο1{αέποτε», 
Α211γ (5ο. χώρα), Τα. 1. 39, 65.Χ 

ὄρεξις, εως, ἡ, «νο ἄεσχε, ζ54, 
Ῥο. 1. 27.38 

ὀρθο-ποδέω, ὢ, ἐρ τυαίξ 5 α 
οἔχαίςᾖέ εοἸ5ε, Ἀρ., ἴο σεὲ 
ῤγήρά{γ, (α1. Π. τά. (Ν.Τ.) 

ὀρθός, ή, ὄν, 14ῤ71ρῇέ, Αο. χῖν. 
ΤΟ; ο{γαζσλί, ΗεΡ. κ. 13. 

ὄρθο-τομέω, ὢ (τέµνω), {δ εἰ 
οζγαζρᾖέ; πεῖ., ο /ααΐε 
215411, {.6., {ο {εαεῇ εογγεείΖΥ, 
2 Τϊπι. Π. 15. (5.)Χ 

ὀρθρίζω, {0 215ε εαν { {λε 
7207717715, {ο εσπε εαγζγ { 
ἔνε 7072215, Ἱμ. κκὶ. 38. 
(9. 

ὀρθρινός, ή, ὀν, εαζν 4 {λε 
72072415, Τμ. κχῖν. 22 (ΥΝ. 
Ἠ.); Ἐεν. κκ. τ6 (πο Ν. 
Η.) 

ὄρθριος, α, ον, εαν 5 {λε 
7207/7145, Τωα. κχὶν. 22 (Υ/. 
Ἡ. τεαὰ ΡρτεσεάΙηρ).Χ 

ὄρθρος, ου, ὁ, εαγζν ὤστυ, ἄαγ- 
ὀγεαξ, Τα. κχὶν. 1; ]τ. νλ. 
2 (ΥΝ. Η. οπι1ϐ); Ας. ν. 21.3 

ὀρθῶς, ααν., 21ρ2ψ, Ματ. νΙῖ. 
35: Τα. ν. 43, κ. 25, Χχ. 
21.Χ 

ὁρίζω, σω, ἔο ἄεβσπε; {ο αείεγγι{6, 
ο. χν. 26; Ἠερ. 1ν. 7; {ο 
αβῥο{ή, ἴο ἄξεγεε, Αο. χ. 42, 
χὶ. 209; Ῥᾶ55., ῬετΕ. Ρατί., 
ὡρισμένος, ἀεεγεεα, Ας. Π. 23: 
πειυ{., ἄέεζεε, Τα. ΧχΙ]. 22. 

ὅριον, ου, τό, Ρ]ιτ., {δε δο1εᾶ- 
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αγίέΦ οἳ α Ρ]αοε; Ἠεπος, ὤἡ- 
{έοίδ, {Ε72107γ, Μαϊ. Ἡ. 6, ἵν. 
τοι 

ὁρκίζω, {ο σώ[ωε ὄγ, {ο εᾖαγρε 
φοᾖε21/1Υ ὅγ, υπ ἁοιρ]ε 
Άος., Ματ. ν. 7; Αο. χἰχ. 13; 
Ἱ ΤΗ. ν. 27 (. Ἡ. ἐνορκίζω) .Χ 

ὅρκος, ου, ὁ, σα σαΐἡ, Μαϊ. χὶν. 
7, 9: α ῥοαέρε τυζίῷ αὖ οα{ᾳ, 
α σου, Μα. ν. 33. 

ὁρκ-ωμοσία, ας, ἡ, {δε ἀπζέρ οὗ 
αὖ οαῇ, α οαΐᾳ, Ἠεῦ. νι. 
σο, 21, 28. (5.)Χ 

ὁρμάω, ὢ, ήσω, Ν. Τ., Ἱπίταπς., 
ο 194, Μαϊ. νυν]. 32; Αο. 
νι. 57 (εἷς, οἵ ἐπί, αςς.). 

ὁρμή, ἢς, ἡ, α 21ῇ, α υζοζεέ 
αοσα2ζέ, Ας, χΧὶν. 5; ]α. ΠΠ. 

4. 
ὅρμημα, ατος, τό, α 71002 ο7:, 

172121105ε, Ἐεν. χν]. 21.Χ 
ὄρνεον, ου, τό, ἆ ὀήγᾳ, Εεν. κν]π]. 

2, Χὶκ. 17, 21.3 
ὄρνις, τθος, ὁ, ἡ, α δὲγῶ, α ᾖε7, 

Μαϊ. αχ. 37: Τα. κ. 

34.3 
ὁρο-θεσία, ας», ἡ, α εἰ ο 

δο1/πάαΖἔες, α αεί {ήήή, 
Δο. αν]. 26. (Ν. Τ.Σ 

ὄρος, ους, τό, α ο1ήσή, Τι. 
11. 5, 1Χ. 28. 

ὀρύσσω, ἕω, {ο ἆάρ, {ο αές οἱζ, 
Μαϊ. κχῖ. 33, Χκχν. 1δ; Μα. 
ΧΠ. Τ.Χ 

ὀρφανός, ή, ὁν, ὄεγεανεῶ, αἲ) 
ογβΛαΣ, ]η. χὶν.1δ; α5 5υΏςῖ., 
]α. 1. 27. 

ὀρχέοµαι, οὔμαι, ήσοµαι, ἀερ., 
πη]ᾶ., ἔο ααπεε, Μαϊ. ΧΙ. 17, 
χὶν. 6; Ματ. νι. 22; Τμ. ν. 
32.Ν 

ὅς, ἡ, ὅ, τε]αίῖνε Ῥτοποιη, σοᾖο, 
τυβ{έεᾷ (5εε «τ. δδ σδ, 343- 
348, ἨΝΙ. δ 24, Ῥα. 281 5α.; 
{ΟΙ ὃς ἄν, ὃς ἐάν, τυῥοενεγ, 
5εε (τ. ὃ 3δο, ΊΝΙ. δ 42, 3, 
Ῥα. 258): 45 ἀεπιοηςί. Ίη {Ἡε 
Ῥηταςε, ὃς μέν ... ὃς δέ, {αέ 
ο76 ... ζρὲς οπε, α5 2 0ο. Ἱ. 
16. 

ὁσάκις, τε]. αἄν., ας ο/ζερ α»., 
αἶνιαγς πίὮ ἄν οἱ ἐάν, 1 6ο. 
χ]. 25, 26; Ἐεν. ΧΙ. 6.Χ 

ὅσιος (α), ον, ᾖοῦγ, ῥίομς, οἳ 
Ἠυπιαη Ῥεϊηρς, οἱ Οπτῖςί, 
απά οἱ ἄοά; τὰ ὅσια, ἔᾷε 
ᾖοὔν ᾖῥγογλέφες, Λο. κ]. 34. 
ὦγ.: 5εε ἅγιος. 

ὁσιότης, Τητος, ἡ, ᾖοὐέπεςς, 6ος 
7άπες, Ἱωμ. Ἱ. 75: Ἡρ. Ἱν. 
24. 

ῥσίως, αἄν., ο, ιτ ΤΗ. 1, 
1ο.Χ 

σλΕδα- ΕΝσΙΙΙ ΝΕΣΗ ΤΕΣΤ4ΜΕΝΥΣΠ ΤΕΧ7ΙΖΟΟΝ. 

ὀσμή, ἢς, ἡ, α «216, αγ οζσγ, 
µ1., η. κα. 3; Βρ., 2 Οο. 
Π, 14, 16: Βρ. ν. 2; ΡΗΙΙ, ἵν. 
18.8 

ὅσος, η, ον, τε]αί. Ῥτοηῃ., ᾖοτυ 
22160, Άστυ ϱγεαί, (1) οἳ ππηε, 
΄οτυ ολ, ας ᾖο7ρ α», Ἐο. νἩ. 
1: τερεαίεά, {πε ππεαηῖπρ 15 
ητεπδ]βεά, ἨεΡ. κ. 37: ἔτι 
μικρὸν ὅσον ὅσον, γεί α πε, 
α σεν, νεγ Ὠε; (2) οἳ 
αιαπ{ε{γ, οἳ ΏἼπιρεχ, ᾖοτυ 
721εζ, Ῥ]ατ., Ἴοτυ ΄π47, Ματ. 
1, 8; ]π. νΙ. ΤΙ; Αο, ΙΧ. 13; 
αν 442 α., Μαί. χὶν. 36; 
νΐλ ἄν, ἐάν, αν πα αν, 
τοῥαβοεσεγ, Μαϊ. νἩ. 12, κχί. 
25: (3) οἱ ππεβεδιτε, ἄερτεε, 
ἨεΡ. νΗ. 2ο. 

ὅσ-περ, ἥ-περ, ὅ-περ, ἔᾖε σεν 
ο7ε τυᾖο, Ματ. χν. 6 (ποῖ Ἠ. 
Ἠ.)εΧ 

ὀστέον, οοπ{τ. ὁστοῦν, οῦ, τό, ἆ 
ὄοπε, η. Χἰκ. 36. 

ὅσ-τις, ἥ-τις, ὅ, τι, οοπιροαπᾶά 
τε]α!ὶ., τυ/οσοένεγ, τυᾖ{εζρο- 
ἐνεγ, τυβαξοευεγ (5εε τ. 
88 δε, 340, ΜΙ. 8 42, 3, Ῥα. 
119); ἴπε αάϊῖοπ οἳ ἄ», ἐά», 
Ρΐνες ΙπάεβηΙ{επεςς, 

ὀστράκινος; ή, ο», ΄Ίααε οὗ εαγ{ῇ, 
ζαγέᾖε, 2 Οοἵ. ἵν. 7; 2 Τ]πι. 
1, 20. 

ὄσφρησις, εως, ἡ, ἔδε 5εοε οἵ 
οεζᾷ, ο2εὐήήρ, Ἱ Οοτ. χκὶὶ, 
17.Χ : 

ὀσφύς, ύος, ἡ, {δε ζσέης, Μαϊ. 
111, 45 Τα. χΙῑ. 355 Ας, Π. 39; 
1 Ρεῖ. 1. 13. 

ὅταν (ὅτε, ἄν), τε]. αἄν., τυ/ε7:, 
τυβεποοευεγ; αἱπαγς πι 
5υΏ]. εχοερι Ματ. ΠΠ. 11, ΧΙ. 
1ο(Ν. Η.), 25(Ν. Η.); Εεν. 
Ίν. 9, νΠ. 1 (Ί. Π.). 

ὅτε, τε]. αἄν., τυήεῃ, Μαχ. χὶν. 
12. 

ὅτι, οοπῇ., (1) έζαέ, αξίετ νετΏς οἳ 
ἀεο]ατίηρ, εἴο., Ιπίτοαιμοῖπς 
ἴηε ο)β]εοί-δεηπίεηπος; 5οΠΠ6- 
Ώπιες ἂ5 α Ίππετε αΙοίαίίοη 
πηατ]ς, Μαί. Ἡ, 23: (2) δεεατισε 
(5εε «τ. δ τ36, 6, Μπ. δ 53, 
δ6, Βα. 357 5α.). 

ὅτου (σεη. οἱ ὅστιβ), ἕως ὅτου, 
22211, Ἱωα. κκ. 16. 

οὗ, αἀν. (6επ. οἱ ὅθ), τωζεζε, 
τυΆ{{Λε7; ο ἐάν, τυ1{ηεεο- 
εσεγ; αἱδο ιδεά οἳ εἴπιε, 
τυήελ, ἵπ ἴπε Ρηταςες, ἀφ' 
οὗ, «776ε, ἄχρις, ἕως, μέχρις 
οὗ, τ1111. 

οὐ (οὐκ Ῥείοτε α νοπε], οὐχ 1Ε 
ἴπε γοπε] ἵ5 αδρἰταίεᾷ), 10, 
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10ἱ (5εε (τ, 88 134, 491, ἸΝΙ. 
το δδ ος, σ6, Ῥι. 344 5ᾳ.). 

οὐά, ἱπίθτ]., αὖ/ αὖα/ ἀειῖδινε, 
Ματ. χν. 29. (Ν. Τ.)Χ 

οὖαί, Ιπίετ]., τυσε/ αἶας / αετετεᾶ 
Ἰπ οτΙεξ ο ἀεπιποϊα{ίοπ, Μαξ. 
ΧΙ, 21: 1 Οο{. ΙΧ. 16; ἡ οὖαί, 
5 ουὐθί., Ἐεν. Ικ. 12, νε 
τοσε, ἔλε οαζα7η1ή). (5.) 

οὐδαμῶς, αἄν., ὄν πο 71εζ9, 
Μαι. ΠΠ. 6. 

οὐ-δέ, οοπ/., ἀϊβ]. περ., ὅεέ πού, 
307 γε (αξ. μηδ), εὔ(δε7, 
7207, :0/ εωε (5εε (ατ. ὃ 491, 
ἨΝΙ. 8 55, 6, Βα. 366 »ᾳ.). 

οὐδ-είς, οὐδεμία, οὐδέν (οὐδὲ εἴς), 
ηερ. αά., 110 ο/έ, Ίο 61ε, 
720756, ούζο, οὗ 710 1207/1217, 
οὗ 250 υαζε, τα{2ο. 

οὐδέ-ποτε, αάν., έσε7, 1 0ο. 
κ], δ; ΜαΙ. ΥΠ. 23. 

οὐδέ-πω, αἄν., οἱ γεί, πεσετ, 
Ἱπ. πὶκ. 41. Φ 

οὐθείς, οὐθέν (οὔτε εἴς), 10 οΊε, 
ποίᾖέρ, Λο. ΧχνΙ.26(ΥΝ. Η.); 
1 Οοτ. χ1. 2, 2 Όοτ. χῖ. ὃ 

οὐκ-έτι, αάν., ο [ΓήἼεΥ, πο 
7707, 710 ζο71ϱε7.. 

οὐκ-οῦν, αάγ., 10 {λεγε[ογε; 
Ἠεησθ, 1η οτάΙπατγ εἰαβεῖο 
πδαςε, αη αβιτπια{ϊνε αάνετο, 
Ζλεγείογε (πηετεᾶς οὕκουν τθ- 
{αΐης 1ΐ5 περα!ίῖνε ἔοτος, οἱ 
Ζε7εΓογθ), ]π. κνλῖ. 37.Χ 

οὐ µή, αη επιρηα![ίο περαϊῖνε 

(5εε (τ. ὃ 477, ἡΝΙ. ὃ 56, 3, 
Ῥα. 211 5α.). 

οὖν, οοπ]., ἔὔεχεζογε, ἴλεῃ, Μαϊ. 
ΧΙ. 12: επρΙογεά εβΡεο. (1) 
1η αΙΡΙΙΩΡ, 1 Οοτ. Ἱν. 16: 
(2) ἵη εχ]οτία{Ίοη, Μαϊ. κκ. 
9, 17, 21: (3) ἵπ ΙΠπίεττορα- 
Ώομ, Μαϊ. κι. 27: (α]. 1. 
1ο, 21; (4) ἴο τεδάπιε απ ἵη- 
τειταρίεά 5υρ]εοί, Ματ. ΠΠ. 
315 ]η. χΙ. 6: (5) ἴο Ιπάϊςαίε 
Ίηετε ἰταηδΙ{]οη 1τοῖη οπε 
Ῥοϊπί {ο αποίΐ]ετ, πιοδί ἔτε- 
ααεη{]γ ἵη ]οῦμ, α5 νΠ. 13. 

οὔ-πω, αάγ., 7206 γεί. 
οὐρά, ἂς, ἡ, α ἐσἀερ οἳ απ απ]πια], 

Ἐεν. ΙΧ. 1ο, 190, χἩὶ. 4.Ἡ 
οὐράνιος, ον, ᾖεασεζν, {η οἵ 
Λεγίαέζᾳρ {ο ῥεανεῃ, α5 Ἱπ. 
Π. 13; Αο. αχΥΙ, 10. 

οὐρανόθεν, αἄγ., {οι Άεανετ, 
Αο. χῖν. 17, ΧχνΙ. 13.8 

οὐρανός, οὔ, ὁ, εσοει, (1) ἐπε 
σ{δέὀζε εασυεης (Ροί]ϊ 51πρ. 
Άπά ῬΡ]υτα]), ἴπτοιρα {ἐπεῖτ 
Φλο]ε εχ{επί, ἔ2ε αὐποσβήεγε, 
δε ϱ{γ, ἔλε ία ἠεανεο ; 
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(2) (δε οβέγέκαζ ἠεανεπις, ἴἶινε 
Ἀῦοάε οξ ἄοά απἀ Πο]γ Ῥε- 
1ηβ5, Μαϊ, νΙ. 19Ο; 2 Όοι. 
κ. 2; “ἴλε ἐπΙτά Ἠεανεη,” 
Άδονε (ο αἰπιοδρ]μετίο απά 
ἴλε 5ιάετεα]; πιθῖ., ἔοτ ἴ]ε 
ἹπλαΡ]ίαπίς οἱ Ώθανεπ, Κεν. 
κν]. 20; εδρεοίαΙ]γ ἔοτ ἄοά, 
Τμ. χν. 18. 

Οὐρβανός, οὔ, ὁ, ζ7γόαμις, Ἐο. 
Χν]. Ο.Χ 

Οὐρίας, ου, ὁ, ζ7γήαᾖ, Μαϊ. 1. 6. 
οὖς, ὠτός, τὀ, (1) τμ ἑα2, Μαἴ. 

Χ. 2/1 (2) πεί., ἔε σεζόν 
οὗ ῥεγεεβάίοῃ, Μαϊ. τῇ. 15. 

οὐσία, ας, ἡ (ὤν, ρατῖ. εἰμί), 
Α2οβεζή, τυεαίή, Τα. Χν. 12, 
13. 

οὔ-τε, οοπ]., απ οί, ε{{λε}, 
7107, η ΓἩ α περα!Ίνε Ῥτεοεά.; 
οὔτε ... οὔτε, 2161417... . 1207. 
(Ίπε τεαθΊπρς οξίεπ νατγ 
ρείνεεη οὔτε αΏᾶ οὐδέ.) 

οὗτος, αὕτη, τοῦτο, ἀθεπιοηςίτ. 
Ῥτοη., ἔᾷές (πεατ), αβΡΙ. ἴο 
Ρείδοης απᾶά {ΠίΠρ5, 50Π18- 
Έπιες επιρηαίϊς, Μαΐ. ν. 1ο; 
βοπείῖπιες οοπιίεπιρίποις, 
{245 Γεζζοτυ, Μαϊ. χΙ. 55 (5εε 

ατ. 68 335-342, ἨΝΙ. ὃ 23, 
Ῥμ. 103 5ᾳ.; 85ο ἐκεῖνος απᾶ 

ὅδε). 
οὕτως (απά Ῥεέοτε 2 εοπδοηαηί 

φοπιείῖπηες οὕτω), αἆν., ἔδτι., 
{7 {ές τοίσε, 5ο, (1) ἵπ τοξοτ” 
εηοε ἴο απίεοεάεπί οι {ο]- 
Ἰονήηρ φἰαίεπιεηῖ; (2) οοἵ- 
τβ]αίῖνε νυν Ὦ ὡς οἵ καθώς, 

«5: (3) απαΠεγίηρ αά- 
εοίῖνες, αάνετβς, ΟΙ νετΡ5, 
5ο, Πεῦ. κ. 21; Μαϊ. ΙΧ. 33; 
οὕτως ... οὕτως, 1 Οο{. νῇ. 
7, ᾖ ἐλές ΙΩΠΕΥ... 271 {ραζ. 

οὐχί, αἄν., (1) αη Ἰπίεηδίνε 
{οτι οἱ οὐ, ]π. κΙῑΠ. Το, ὄγ 
Ίο 7πεα, 110 αἲ αὖ, (2) 
πιος{]γ Ιπ{ετορ., 5 Μαϊ. ν. 
46, εχρεοῖηρ απ ατπια(ῖνε 
ΒΗΏΒΥΥΕΙ. 

ὀφειλέτης, ου, ὁ, ἆ «εῦίογ, Μαϊ. 
κΚνΙΠ]. 24: οὖε δο]ᾶ {ο 5ο1Ε 
αμάν, «.»., οῬεάίεποε {ο ἴπε 
Ίαχν, (α|. ν. 3; α αε[ζστιεζ2ή, 
222167, Ἱωα. κλῑΙ. 4. 

ὀφειλή, ἢς, ἡ, α ἀεδή α ὤμή, 
Μαϊ. κνΙΠ. 32; Ἐο. κ. 7; 
τ Οοτ. νΗ. 3 (ΊΝ. Η.). (Ν. 
τ.) 

ὀφείλημα, ατος, τό, ἆ ἄεδέ, τυῇαέ 
{56 72541 ὧπμε, Ίο. ν. 4: Βρ., 
αὖ ο/εηφε, α οὐ, Μαέ. ν. 
12.3 

ὀφείλω, (1) {ο οτυε ΠΙΟΠΕΥ (αεο. 

σκΕΡΑ- ΝΤ 5Ε ΛΕΕΙ ΤΕς74ΛΕ ΝΤ 1Χ/76ΟΛ 

απά ἆαΐ.), Μαϊ. χν]]. 25: τὸ 
ὀφειλόμενον, {πε ὤπε, Μαϊ. 
κν]ΙΙ. 30; (2) {ο ὂε ΙΕ οὐ- 
{ἱραίομ, Μαί. κκ]. 16; {ο 
{2 αρα ζτφύ, Τα. κ. 4. 

ὄφελον (5εε (τ. 6 378, ΓΙ, 
δ41 ὄ, 5, ηοίε 2, Βι. 214 94. ) 
π{εχ]εοίῖοη, ζλαε] {τούς 
τυοτά {ᾖαί/ Εο]ιονεὰ ὮΥ ἵπ- 
ἀϊσαίϊνε, 1 Οοἵ. 1ν. ὃ; 20ο. 
ΧΙ. 1; (α]. ν. 12; Ἰεν. ΠΠ, 
15.Χ 

ὄφελος, ους, τό (ὀφέλλω, {ο {η- 
εΖέα»ε), ῥ70ῇ6, σάναλίαρε, 1 
0ο. αν. 42; ]α. ἹΠ. τ4ν τ6.Χ 

ὀφθαλμο-δουλεία, ας, ἡ, ἐνε- 
φεγο{εε, ΕΡ. νι. 6; ο]. Η1. 22. 

(Ν. Τ)« 
ὀφθαλμός, οῦ, ὁ, αἩ εγε; Ἀρ., 

οἱ {πε εγε α5 {πε τεοερί]νε 
οπαηηε] 1πίο πη]πά απά Ἠεατί, 
Μαί. νΙ. 23 (5εε Ματ. νΙ. 
22; Μαϊ. κχ. 10); ΒΡ., ἐλε εγε 
οἵ {λε 14, 1.6., {νε 114ε2- 
φζαπα{ηςρ, Αο. αχν]. 1δ. 

ὄφις, εως, ὁ, ἆ οεγβεγέ, Μαϊ. νΙ]. 
10: Απ επιΡ]επ οἱ π]ςάοπι, 
Μαί. κ. τ6; οἱ οιηηπΙης, Μαϊ. 
ΚΧΙ1. 33; δεᾷ 5ΥΠΙΡοΙ. {ος 
Φαΐαη, Βεν. κ. ο, 14. 

ὀφρύς, ὅος, ἡ, έε εγεύγοωυ; έἔνε 
ὤγοτυ οἳ α πιομηίαϊΙπ ο: Π1]1, 
Τα. ἵν. 29.3 

ὀχλέω, ὢ, {ο αζείγό, ἔο σε, ΟΠΙΥ 
1η ραδς., Τα. ν1. 15 (Ν. Ἡ. 
ἐνοχλέω), Αο. ν. τ6.Χ 

ὀχλο-ποιέω, ὢ, {ο ραίΐμεγ α 
εχοτυῶ, Αο. χνΙΙ. 5. (Ν. Τ.Α 

ὄχλος, ου, ὁ, α εχοτυα, αὖι 1471- 
οπρα/22σεῶ 721/ήήήιαῖε, ΜΑΙ. 1κ. 
23, 25: δε μάς, {δε 
«0717207: ῥεοβίε, Ματ. κ. 12. 

ὀχύρωμα, ατος, τό, α Γογΐγεος, α 
{χο7ης αεΓεσε, 2 (ο. Χ. 4. 

ὀψάριον, ου, τό (α τε]ῖδῃα νεα 
Ῥτεαά), α ζε τή, ]τ. υΙ. 9, 
11, χχ]. 9, 10Ο, 13. (Ν. Τ.)Χ 

ὀψέ, αἄν., ζαΐε, {η {λε εσείς, 
Ματ. κ. ΙΙ(ΥΝ. Η.), το, κΙ. 
35 ζαΐε {, σεη., Ματ. καν]. 
τΧ 

ὄψιμος, ον, ζαΐσχ, οἳ {πε ταῖη, 
Ία8. ν. 7.Χ 

ὄψιος, α, ον, ζαΐε, Ματ. ΧΙ. ΤΙ 
(πο ΊΝ. Ἠ., 5εε πητρ.); αδ 
ςἡρςί., ἡ ὀψία, εσεζεσ, εἴτπετ 
ἔπε ΕΟΙΠΙΕΓ οἱ ΤΏε ἔνο ενεῃ- 
Ίηρς τεοκοηπεά ΑΠΙΟΠΡ ἴῃΠε 
Ίεννς, Μαϊ. νῖι. 16; οι πε 
Ιαΐΐετ, Μαέ. χὶν. 23: 5ε8 νε. 
τς. 

ὄψις, εως, ἡ, ο{ρᾖέ; ἴε εσι- 
ἴεπαπεε, Ἱπ. χὶ. 44. Ἐεν. Ἱ. 
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[παι 

16; οκίεγµαζ αββεαγασς, η. 
να. 24.Χ 

ὀψώνιον, ου, τό, Πε, γεζζνή, 
φα1ἱσο, Ί]κε ὀψάριον, (1) Ρ]ατ., 
ἔλε 7α{ΐομς ΟΕ 5ο]ά1ετς, {πεῖ 
τυαφες, Τα. ΠΠ. 141 1 «ΟΥ. ΙΧ. 
75 Ἰεπος, (2) τυᾶρες, 6ΕΠεΓ- 
8ΙΙΥ, Ἐο. νι. 23; 2 ΟΌο/Γ. 
ΧΙ. δ.Χ 

π 

Τ, π, πῖ, Λἡ, ᾷ, ἴ]ε φἰκίθεη{Ἡ. 
Ιείίετ, Α5 α πυπιετα], π᾿ -- 
8ο; ,π-- δο,οοο. 

παγιδεύω, σω, {ο εσπΩγΕ, {ο 674- 
{αᾷ, ΒΡ., Μαϊ. κχῖ. το. (5.)Χ 

παγίς, ἴδος, ἡ, α «αζε, α ἔγαβ, 
Τα. κχὶ. 35: Ἠρ., Ἐο. ΧΙ. 9; 
1 Ταπι. 11. 7, νΙ. 9; 2 Τΐπη. Π. 
26.38 

πάγος, ου, ὁ, α 1); οπ]γ νεα 
ἴπε αά]. "Αρειος, {ανν 27414, 
ἄγεσβαρμς, Άο. αν. το, 22.8 

πάθηµα, ατος, τό, () «ή εγύηρ, 
α{ζχείζο, Ίο. νΗΙ. 185”: (2) 
αὔεείίσρ οἵ μα, βανοέση, 
Ἐο. νἩ. 5; (ᾳα]. ν. 24: (3) 
αὖ 2/αε/ρούρ, α εΩἸ2719, 
ἨεΡ. 11. 9 

παθητός, ή, όν, αεοίτεα {ο 1/67, 
Αο. κχνΙ. 23.8 

πάθος, ους, τό, οο(/Ε7ύηρ, εἶισ- 
1707, ἸΏ Ν.Τ., οἱ απ εν1] Κπά, 
αεβγασεα ᾖῥαφοίοη, ζωή Ἐο. 
1.26:1 ΤΗ. ἵν. 5; 0ο]. 1. 5.Ἡ 

παιδ-αγωγός, οὔ, ὁ,α ὄσγο᾿ ρισγα- 
Ία7 ΟΙ ἐμίογ, “ραάαροριε,” 
4 5ἶανε νΏο ἨΠαὰ ἴπε «πατρε 
οἱ {πε Ίΐε αηπᾶά πιοτα]5 οἱ 
ἴπε Ῥοὺς5 οἱ α {απΙΥ, πο 
5ἰτ]εί]γ α ἴεαςπετ, 1 6ο. 1ν. 
το (αα]. Π. 24, 25.3 

παιδάριον, ου, τό (άϊπι. οἱ παῖν), 
α Οε δογ, α Ἰσαᾷ, Μαϊ. κ. 
16 (ΊΝ. Ἡ. παιδίον); ]π. νΙ. 
α 

παιδεία, ας, ἡ, ἔγαζήηρ αγά εαηί- 
σα{ζο; οἳ οπΙ]άτεη, ΕΡ. υΙ. 4 
Ἠεησε, 2219έγ1ε{ζοα, 2 Τ1πῃ. ΠΠ. 
τ6; εζαίῤεεείέ, εογγεεΙ{σ21. 

ἨεΡ. κι. σ--ττ.Ἡ 
παιδευτής, ο, ὁ, (αι) αὖ {71- 

φζγπιοίο, Ἐο. Π. 20: (2) 
εᾖασάσεχ, Ἠεῦ. κ. ο." 

παιδεύω, σω, ἴο {γα α ελ{ζᾳ, 
Ας. κχῖ. 3; Ίεησε, (1) {ο 1427- 
φέγιο 1 Τῖπι. 1. 29ο, (2) {ο 
εογγεεί, ἔο εᾖαφέετ, 2 ΤΙπη. Ἱ]. 
25: Εερ. κ. 7: 

παιδιόθεν, ααν., Γ7ο7” εζαζάῴσσα, 
Ματ. 1χ. 21. (Ν. Τ.Σ 

παιδίον, ου, τό (ἀϊπι. οἳ παῖν), 



παν] 

α με εἰεέζῶ, αι {ηΓαλέ, Μαϊ. 
Π, ὃ; ᾱ ελέζᾷ ποτε αἀναποεάᾶ, 
Μαϊ. χὶν. 21; Ἀρ., Ι 0οἵ. χὶν. 
20. 

παιδίσκη, η», ἡ ({επι. ἁῑπι. οἳ- 
παῖς), α ορ ο); α Το 
(Γεηιαζε σἶασε, 11. κΙὶ. 45, κχ]Ι. 

6. 
πας ἴο βαν, α5 α ολΊ]ά, {ο 

σβογέ, ἴο {εσό, 1 Οο{. κ. 7. 
παῖς, παιδός, ὁ, ἤ, (4) α ελὰῶ, α 

Φον οι ϱ72ῇ, μα. Ἡ. 43, ΠΠ. 
51, 54; (2) α οεγυαμή, α οἶασε, 
α5 Ματ. νΠ]. 6, 8; ὁ παῖς τοῦ 
θεοῦ, {6 οεγυαλέ οὗ σσῶ, αδεᾶ 
Οἱ ἈπΥ θετναηέ, 111. Ἱ. 6ο; ος 
{λε Ἰζεςςίαή, Μαι. χ11. 1δ. 

παίω, σω, ἴο φἰγέβε, ἴο ο71ΐε, 
νη(Ἡ ἔπε βδί, Μαϊ. καν]. 68; 
Τμ. αχῖι. 64: νι α 5πνοτᾶ, 
Μοτ. κὶν. 47: ]ηπ. κνΠ]. 1Ο; 
35 α 8οοτρίοη ψΗ{Ώ 15 561πρ, 
Ἐεν. ΙΧ. 5.Ἡ 

Τ]ακατιανή, ἢς, ἡ, Ζαεαάσπα, α 
Ρατί οἱ Ῥμτγρία, 1 Τϊπι. ν. 
22 (Έεο.).Χ 

πάλαι, αάν., ο οῶ, ΗΠεῦ. 1. 1; 
ολ αρο, Μαϊ. ΧΙ. 21. 

παλαιός, ά, ὀν, (1) οζζ, α22ο{εγέ, 
2 Οοτ. 1. 14: ὁ παλαιὸς 
ἄνθρωπος, ἔλε οἶῶ οἵ Γογ71έΥ 
2471, {.ε., πια Ίη ]5 οἷα, αη- 
τεηεγεᾶά παίµτε, Ἐο. νΙ. 6; 
(2) τωογ” ού, 35 α Ρατπιεπί, 
Μαι. 1χ. τ6. 

παλαιότης, τητος, ἡ, οἰώπετο, 
οὐφοίείέπεςς, Ἐο. νΙ. 6.Χ 

παλαιόω, ὢ, {ο ΄π0ᾗε οὐα, ἴο ἄε- 
εἶαγε οὐφοίείε, ἨεΡ. νΗΙ. 137 
Ῥα55., ἴο ϱγοτυ οἷα, {ο δεεοιέ 
οὐσοζείε, Ἱωμα. κἩΙ. 33; ΠἨεῦ. 1. 
τ, υλΠ. 13. 

πάλη, η», ἡ, α τυγεο//έᾳ, ἩΡ. νΙ. 
12.Χ 

παλιγ-γενεσία (ΊΝ. Ἡ. παλωγ-), 
ας, Ἡ, α εέτυ δείς, /ΕΡΕ/ΙΕΥᾶ- 
ολ, ΤΙ. 1. 5; α 7εΠουαζίο.: 
οἱ αἲ] {λ]ηρς, Μαἰ. χῖκ. 28.Χ 
Ιγή.: 5ε8 ἀνακαίγωσις. 

πάλιν, αἄν., αρα, ὀσεβ, ἀδεᾶ 
οἱ Ρίαοε οἵ οἱ ἴἴπιε; α Ραί- 
ε1ο]ε οἳ οοπΙπιαίῖοη, αρασ, 
οεέ 407ε, Γ17ίΛέεΥ; απᾶ οἳ 
αηϊϊϊμεςί5, α5 2 (ϱοἵ. Χ. 7, 6072 
{ε οἵβεγ αμα. 

παµ-πληθεί, αἄν., αἰζ αἱ ος, 
αὖ] ἴοφείβεγ, Τα. κκΙ. 18. 

(Ν. τὸὰ 
πάµ.-πολις, παμπόλλη, πάμπολν, 

5ε7γ ϱγεαί, Ματ. νι. 1 (πο 
Ν. Η. 

Παμφυλία, ας, ἡ, «Σα2ήλύίᾳ, 
Ας, κι. 13. 

σκΕβ- ΕΝΟΣ ΝΕΗ 72574 ΜΕΝ 2ΧΙςΟΛ. 

παν-δοχεῖον, οὗ, τό, α ζᾖατ, οἵ 
Ἑαδίετη 42, Τα. κ. 34.8 

παν-δοχεύς, έως, ὁ (δέχομαι), {λε 
Ζεεβεγ οὗ α Αᾖα, α ᾖοσή 1. 
Χ. 35.Χ 

παν-ήγυριΣ, εως, ἡ (ἀγείρω), α 
δ5επεγαζ Γεσίαζ ασσεδύγ, ἨεΕ. 
χᾖ]. 23. 3Υ7.: 8εε ἐκκλησία. 

παν-οικί, αἄν., τυή/ῦ σε’ τυᾖοζε 
Λομεβοίζ οι Γα40γ, Λο, αγ]. 
4. 

παγ-οπλία, ας, ἡ, οοἼεβ/είς αὐ- 
2307, Ἱωα. χἰ. 22: Ἐρ. νΙ. 11, 
13.Χ 

πανουργία, ας, ἤ, σευάπεος, 
{01 Ἡεησε, «11211715, εγαΓ1- 
πέος, Ἱμ. κχ. 243, 1 Οοἱ, 11. 
19; 2 0ο. Ἱν. 2, ΧΙ. 3; ΒΡρ. 
Ἱν. 14. 

παν-οῦργος, ον (ἔργο»), «ὤοέιρ 
εσεγγέρέρ; ο221715, εγα/έγ, 
2 Οο{. κι. 16.Χ 

πανταχῇ, αἀν., εσεγγτυ/εγε, Αοι 
κχ]. 25 (ΥΝ. Η.).Χ 

πανταχόθεν, αἁγ., 2ο αὐ 
φίαες, Ματ. Ἱ. 45 (ΥΝ. Π. πάν- 
τοθεν).Χ 

πανταχοῦ, αάν., ενεγγτυ/εγε, 
Ματ. αγ]. 2ο: Τα. ΙΧ. 6. 

παντελής, ές, εογεβζείε; εἰ τὸ 
παντελές, εο”ζείεζγ, ῥε}/εεί- 
7, Περ. νυν. 25: {πε 5απιε 
Ῥηταςε, ΨΙ(Ὦ µή, σέ αἱ αἰὴ, 
Ἱμ. κ. 11.Χ 

πάντῃ, αἀν., {7 ευεγγ τυα}, Αο. 
κχὶν. 3.8 

πάντοθεν, αἄν., Γγοσι αὖζ «ες, 
Ματ. 1. 45 (ΥΝ. Η.); Τμ. κΙκ. 
43; Ἠεβδ. Ικ. 4.8 

παντο-κράτωρ, ορος, ὁ, ἔᾖε αἴ- 
221544, αδεᾶ οἳ ἀοά, Ἐεγ. Ἱ. 
δ, 1ν. δ. 

πάντοτε, αάν., αἴσαγ., αἱ αὖ) 
Ζμες, Μα{. αχν]. 11. 

πάντως, αάν., τυῇᾖοῦῦγ, εἰήζγεύγ, 
1 Οοτ. Υ. 10: 2 επωεχγ τυαγ, 
ὄγ αὖ] Ίπεα»ς, Ἐο. ΠΠ. 9: αὖ- 
«2εαγ, εεΖ/ζ121ὔγ, Λο. κχῖ. 22. 

παρά, Ρτερ., Ρον. {πε σεη., ἴπε 
ἀαῖ., απᾶ ασοας., ὀεσζας; νι] 
Ά 6εηπ. (οἱ Ρειςοπ), 1ὲ Ιπα]- 
οαΐε5 «οἸέγεε ΟΙ ο2{ρή, ψιίἩ 
Ἀ ἀαἲ., Ἱι ἀεηποίες ΦΆγεσεπεε 
το» υὶῖἩῃ απ αοοας., 1 Ίπ- 
ἀϊσαΐες πιοῖΊοη {οτυαγας, ΟΥ 
αὐολροίαε, απά 15 επιρ]ιογεά 
η ΟΟΠΙΡΑΤΙ5ΟΠΡ, ὄεγομά; Τοτ 
ἀείαῖ] 5εο Οτ. δ 3ο6, ΊΝΙ. 

85 47 ὄ, 454, 495, Ῥα. 33994. 
Τη οοπιροβ!{1οη, παρά τείαῖηςδ 

1:56 φεπετα] ΠπεαΠηΙηΡ, δεσζαες, 
5οππεππες ἀεποίῖπρ /3εάΖ- 
31655, ΦΟΠΙΕΊΊΠΙΕΣ {ού{ο7ε ὄγ ΟΙ 
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[παρ 

ᾖΛα5έ, 50 α5 {ο πιῖδς οἱ ζαῑ]; 
οοςἈδΙΟΠαΙΙΥ αἶςδο δεεα] ΕΙ 
ηεςς (ὄψ {δε τυαγ), α5 1π παρει- 
σάγω. : 

παρα-βαίνω, 2ἆ αοχ. παρέβη», 
ἴο {γαησργεςς, Μαϊ. Χν. 2, 3» . 
2 Ἱπ. 9 (ἨΝ. Ἡ. προάγω): {ο 
ες αεδεγό Αοι Ἱ. 25.8 

παρα-βάλλω, (ὢ ο εο7ηβαγε, 
Ματ. ἵν. 39 (πο ἨΝ. Η.); (2) 
ἴο δείαζε οπε φεζζ, αγγέσε, 
Άο, ΧΧ. 15.Χ 

παρά-βασις, εως, ἡ, ἆ {χαγοργες- 
οέσ, Ἐο. Ἡ. 23. ΦΥΗ.: 5ε8 
ἀγνόημα. 

παρα-βάτης, ου, ὁ, α {κα9ργεοο- 
ο, Ἐο. Ἡ. 25, 27: (αἱ. Π. 18; 
]α. 1. 9, 11.Χ 

παρα-βιάζομαι, {ο εοηφέγαέη ὂγ 
επ{γεαίέζες, Για. Χχὶν. 29; Αο. 
Χν]. 15.Χ 

παρα-βολεύομαι, ζο ἐχβοςε οηε’» 
560 {ο Λα, {ο δε υείεγε- 
ό”16, ΕΠΙ. Π. 3ο (Ν. Η.). 

(. Τ.Σ 
παρα-βολή, ἢς, ἥ, (1) α εφ. 
Ζαγήσμ, ἨΗεῦ. Ἱκ. 9: (2) α 
ῥαγαδῖε, οξτεηπ οἳ ἴποδε αἱ- 
{ετεά ὮΥ ουσ Τοτά, Ματ. Ίν. 
2,10; (3) α ᾖζοσε7ό, αἨ αἄαρε, 
Ίμ. Ἱν. 23: (4) Ρετπαρς Ίηπ 
ἨεΡ. χἰ. 19, α σελίηγε, α 154 
(5εε παραβολεύομαι). 

παραβουλεύομαι, {ο εσ2φ10έ ᾱ- 
249, ὂε γεεζεςς, ΕΗ1]. Π. 39 
(Έεο.). (Ν. Τ.Ε 

παραγγελία, ας, ἡ, α εο7η/2α714), 
ᾱ εᾖαχφρε, Λο. ν. 28, αν]. 24; 
1 ΤΗ. ἵν. 2: 1 Τϊπι. Ἱ. 5, 18.8 

παρ-αγγέλλω, {ο /1ο{ήγ, {ο εο//η- 
72724, {ο εζαχρε, Τα. νΗΠ. 29: 
2 ΤΗ. 11. 4: ἀαῑ. οἳ Ρείδοη, 
Άοο. οἳ ἴἨΙηρ, οἵ ὅτι, ἵνα οἵ 
1Πά., 1 Τ{πη. ν]. 13. 

παρα-γίνοµαι, ἴο εὔ7πε εαν, 
εσηπεγο2{ᾖ, εοΊκε αρα{σί (ἐπί, 
πρός), ἹΊωα. κ. 51, κχῖι. 52: 
Τη. 11. 23: ἨελΡ. Ιχ. 11. 

παρ-άγω, ἴο ῥαςς ὄγ, Μαϊ. κκ. 
39: ἴο αεβαγί, Μαἰ. Ικ. 27: {ο 
ᾖΆαος ατυαγ, αοΐ., 1 Όοτ. ΥΠ. 
31: Ρα85., οΏΙΥ 1 ]π. Ἡ. ὃ, 17. 

παρα-δειγµατίζω, {ο Ί/αΜε α 
ῥᾳιζδές εκα22ῥήε οὗ, ἔρ ἐχβοσε 
ἴο ὤζεργαςε, Μαϊ. 1. 1ο (ΊΝ. Η. 
δειγµατίζω); ἨεὈῦ. νι. 6. 

παράδεισος, ου, ὁ (ΡρτοραΡ!γ α 
Ῥετδίαπ ποτά, “ ρατάεη,” 
ερατ]ς”), Βαγαώέσε, Τμ. κκ]. 
43; 2 Οογ. χ. 4: Ἐεν. 11. 7. 

παρα-δέχομαι, ἆἀερ., πι]ά., ζο 
7εεεζσε, αεεεβί, αεβἸοτυζεᾶςε, 
Ματ. ἵν. 20; Δο. χν. 4 (Ν, 



παρ] 

ᾖ1.), χν]. 21, κχΙ]. 18: 1 Τπῃ. 
ν. το; Ἠευ. κι]. 6. 

παρα-δια-τριβή, ἢς, ἡ, έείες 
οεειβα{{ση, 1 Τιπη. νΙ. 5 (ΥΝ. 
Ἠ. διαπαρατριβή). (Ν. Τ.)Χ 

παρα-δίδωμι, αςο. απά αἆαῖ., (1) 
ο αε[ίτεγ ουεγ, 5 ἴο ΡΤΙδΟΠ, 
Ἱαάρπιεηί, Ὁτ ΡρυπΙςαπιεηῖ, 
Μαϊ. Ίν. 12; {ο δείγαχγ, 8Ρεο. 
οἱ ἴπε Ῥείταγα] ὮΥν ]αάας; 
(2) (ο οιέγεΠάε, αὐαλάσν 
οπε΄5 5ε]{, Ἐρ. Ἱν. το; (3) ἐο 
ατα συεγ, εζγ15έ, εο12216, 
ἀεἰζοε», α5 Μαϊ. χχν. 14; Τα. 
1, 2: Αο. νΙ. 14: (4) {ο εο7ι- 
ει ἴο Ἰϊπάπεςς, Ας, χῖν. 
26: (5) {ο οίωε οτι ῥγετεγέδε, 
45 Ίαχν», εἴο., Αο. νΙ. 14; (6) 
Ῥτοῦ. {ο Δεγ-εή{, ἵπ Ματ. 1ν. 
20, τυ/ε {με Πέ βεγ/ήής 
ΟΥ αὐζοτυ». 

παρά-δοξος, ον, οὔ/α36ε, τυο/άε7- 
Γη, Ίωα. ν. 26.Χ 

παρά-δοσις, εως, ἡ, σα {219έγλις- 
14671, ΟΙ {γαα{ήσ, Ναί. χν. 2; 
1 Οοτ. χι. 2: 2 ΤΠ. ἩΠ. 15, 
ΠΠ. 6. 

παρα-ζηλόω, ὢ, ώσω, {ο ᾖ7ο0- 
50ᾷε {ο 7σα/7γ, Ἐο. ΧΙ. 11, 
14: {ο Τεα/ο1/5Υ, Ἐο. κ. 19; {0 
αφε», 1 Οοτ. κ. 22. (9.)Χ 

παρα-θαλάσσιος, α, ον, ὄγ {λε 
σα, Μαϊ. ἵν. τ3.3 

παρα-θεωρέω, ὢ, {ο οσυε}/]οοᾷ, 
Ίερίσεί, Αοι νΙ. τ.Ἐ 

παρα-θήκη, ης, ἡ, ἆ ἄεβοσίή, 
αγγ{ έτη εο)αη11{εαά {ο οε)5 
εζακρε, 1 Τ1πη. νΙ.29ο(1Ν. Η.); 
2 Τϊπη. 1. 12, 14 (Ν. Π.).Χ 

παρ-αινέω, ὤ, {ο εκ/ογί, αα- 
2071454, Αο. καν]. 9, 22.8 

παρ-αιτέομαι, οὔμαι, ἀερ., πα]ά., 
1ο εἨίγεαί Ἰογ, {ο ὅερ σᾖ 
΄ηᾳ46 ἐχείσε, 7ΕΓ145ε, 7ε]εεῖ, 
Ματ. πν. 6 (Ν. Η.); Τα. 
παν. κ, που Αα σαν, πο 
ιτ Ἑππα απ. η τν τι 2 Ἱπτῃ. 
πι, 23: ΤΙ. 11. το; Ἠεῦ. κ. 
10, 25.Χ 

παρα-καθέζοµαι, {ο οέαέ οπε΄5 
εὐ{, Ἱωα. Χ. 39 (ΝΝ. Η.)Χ 

παρα-καθίζω, Ἱπίταης., {ο οτε 
αοτυ δεσζας, Τμ. κ. 39 (Έεο.).Χ 

παρα-καλέω, ὢ, έσω, (1) {ο σεα. 
707, 5710, Αα. Χχν]τ]. 20: 
(2) {0 δετεεεἠ, ελίγεαί, Ματ. 
1. 40; (3) {ο εχ/ογή, σαεο22ή5/, 
Ἂσπ απ. αρ τῬππ νι ο, 
(4) ἐο εοπᾳ/σγό 2 Οοτ. Ἱ. 4; 
ρᾳ5ς., {ο δε εοΓοίεά, Τμ. 
ΧνΙ. 25. 

παρα-καλύπτω, {ο ᾖέάε, {ο εοζι- 
εσαζ, Ἱωμα. ΙΧ. 45. 
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παρα-κατα-θήκη, ης, ἡ, α {γιε5ή, 
α αεβοφή 1 Τϊπι. νἰ. 20; 2 
Τίϊπι, 1. Τ4 (1π Ὀοίμ ΡαδδαΡε5 
Ν. Ἡ. τεαὰ παραθήκη).Χ 

παρά-κειμαι, {0 ὂε αἱ Λαμᾶ, δε 
27ετεμέ τυί (ἆαι.), Ἐο. ν. 
18, 21.Χ 

παρά-κλησις, εως, ἡ, α εαζήέηρ' 
07, α ο1έ11Ος; Ἠεποςθ, (1) 
εαχογίαάση, ἨΠεὈ. χΙὶ. 5; (2) 
επέγεαίν, 2 6οτ. νΠΙ. 4; (3) ε- 
εσγαρε/πελύ, ΕΠΙ]. Π. 1; (4) 
εο2φοαζίσ, εο/1Γο2{, Χο. Χν. 
45 πηεί., ΟΕ {πε Οοπηβο]ετ, Τ/α. 
Ἡ, 25: (5) 6επετα]1γ, οἳ ἴπε 
Ῥοννετ οἳ Ἱπρατίίηρ α]] {εςε, 
Άο. ἵν. 36. 

παρά-κλητος, ου, ὁ, (1) απ αα- 
Ὀοσεαίε, 1{67εεΦσοΣ, 1 ]π. Ἱ. 
1: (2) α εοἸφο/ε7, εο”η/ού{ς2, 
ᾖεἴβεγ, οἳ ἴπε Ἠοὶγ δρϊτῖε, 
Ἱπ. κὶν. 16, 26, χν. 26, χνΙ. 

ων 
παρ-ακοή, ἢς, ἡ, «ζεοδεοίελοε, 

Ῥο. ν. 1ο; 20οτ.χ. 6; Περ. 
Π. 2. ΦΥΗ.; 5εε ἀγνόημα. 

παρ-ακολουθέω, ὢ, ἤσω, {ο Γοζ- 
οτυ «εἰοφεῦγ, {ο «εεογιβαιγ 
(άαί.), Ματ. χνΙ. 17 (ποῖ ΊΝ. 
Ἠ., 5εε πιτρ.); {ο Γοὐζοτυ -ο 
αφ Το ἔγαεε ο], {ο εχα)2ήε, 

Ίμα. Ἱ. 3: {ο Γοὐζσοτυ ΙΕΑΕΏΙΩΡ, 
1 Τΐπι. 1ν. 6; 2 Τπι. Π1. τοῦ 

παρ-ακούω, 7ο Ζεαγ ιερίέσε2ι2γ, 
ἴο αζεγεραγῶ, Μαϊ. κν]Π. τ7; 
Ματ. ν. 36(Ν. Η.).Χ 

παρα-κύπτω, ψω, {0 οίοοβ, Τμ. 
κχὶν. 12: ]η. κκ. 5, 11; ρ., 
ν(Ὦ εἷς, {ο τεαγεᾷ {ΐο, Ἰα. Ἱ. 
ον απ Εε ο πασ τς 

παρα-λαμβάνω, λήψομαι(ΥΝ. Ἡ. 
-λήμψ-), (1) {σ{αᾖε ζο οε’5 φεζή, 
ο {σαε τυζζῷ ο”ε, Ἱμα. Ιχ. Το, 
28, κ]. 26: {ο εᾳά ο// α Ῥτῖς- 
9ΠεΙ, ]η. Χὶκ. 16; Αο. κκ]. 
16; (2) {ο γεεείοε ὄγ {γαζο- 
27455161, Οοἱ. Ἱν. 17: Ἠεῦ. 
χἲ]. 25: Βρ., {ο γεεείοε ὄγ {η- 
οζγιο{σ, Νίατ. νΊι. 4. 

παρα-λέγω, Ν.Τ. 1η πι]ά., {ο {αγ 
σε” εοΊέγεε έαγ, ἵπ 5α1]]ης, 
ἴο εσαςσέ αἴοί5, Αοι ΧχνΙ. ὃ, 
13. 

παρ-άλιος, ον, σῶαεεμί {ο ἔλο 
φἑα, ο: {πε εραφ, Ίνα. νἹ. 
τος 

παρ-αλλαγή, ἢς, ἡ, εὔαζσε, τα- 
7α61ο1, ]α. 1. 17. 

παρα-λογίζοµαι, ἀεΡ., {ο {7ηῤοσε 
Ίέῤο71, {ο αεζιῶς, αοο., (οἱ. Ἱ. 
4” ]α. 1. 22. 

παρα-λυτικός, ή, ὀὁν, α[έείζα 
τυήήῷ ῥαγαζγοές, ἵπ ἴ]ε γ]ο]ε 
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[παρ 

οἵ α ρατί οί {πε Ῥοάγ, Μαί. 
Ίν. 24, νι. 6. (Ν. Τ.) 

παρα-λύω, {0 γεζαα, {ο ε/εεδο, 
ΟΠΙΥ Ρετξ. Ρατί., Ρα55., παρα- 
λελυμένος, ῥαζαΐγσεα, ε1/εε- 
ὄμες], 

παρα-μένω, μενῶ, {ο γεια{ ὄγ 
(άαί., οἵ πρός, αςο.), {ο αὐίῶ 
τά, 1 Οοτ. χν]. 6 (ΥΝ. Ἡ. 
καταµένω); ΡΗΙΙ.1.25(Ν. Η.); 
{ο εοηήζ1ε, ]α. 1. 25: Ἠευ. 
να. 23.Χ 

παρα-μυθέομαι, οὔμαι, {0 «βεαξ 
Το, {ο εβεεγ, ἴο εο)η/ογί, ]η. 
πι το ο πα π  τονν. 
14.Χ 

παρα-μυθία, ας, ἡ, ἐεοιπγαρε- 
21224, εογαΓογί, 1 Οοτ. χὶν. 

3-Ἡ 
παρα-μύθιον, ου, τό, εο/ηζογί, 

ΡΗΙ. Π. τ.Χ 
παρα-νομέω, ὢ, {ο αεί εο{γα7Υ 

{ο ᾖστυ, Ας. κχ]Ι. 3.Χ 
παρα-νομία, ας, ἡ, υ{οαίίο οἵ 

ἴατυ, {γαλςςγεσσίσ, 2 Ῥεῖ. Π. 
16. γη.: 5εε ἀγνόημα. 

παρα-πικραίνω, ανῶ, 18δί ΑοΓ. 
παρεπίκρανα, ἴο Άγουοκε (οὰ 
ο ἆηφε, ἨΗεΡ. ΠΠ. 16. (5.)Χ 

παρα-πικρασμός, οὔ, ὁ, ῥΖσοσοσα- 
7701 ο ἀοά, Ἠεῦ. 11. ὃ, 15. 

(993 
παρα-πίπτω, 24 ΔΟἵ. παρέπεσον, 

ἴο /αὐᾗ ατυαγ, ἨεΡ. νἰ. 6. 
παρα-πλέω, ὢ, εύσομαι, {ο 5) 

2α5ῇ, 89ς., Αο. Χχ. 16.3 
παρα-πλήσιον, αἄν., έαγ {ο 

(6επ.), ΕΗ1Ι. Π. 27.3 
παραπλησίως, αἆν., ο{71ζα74γ, 

23 24ᾷε 7147117, Πε). 11. 14. 
παρα-πορεύομα(ί, ἀερ., πι]ά., {ο 

Άαςς ὄγ, {ο ῥαςς αἴοτις ὄχ, ΝΙατ. 
ΧΙ. 20, Χν. 20. 

παρά-πτωµα, ατος, τό (παρα- 
πίπτω), α Γαζ[ης στυαγ οτ 
αθίάε, α οὐ, Ἡρ. 1. 7, ΠΠ. 1, 5. 
γη.: 5εε ἀγγόημα. 

παρα-ρρέω, 24 αοΟΓ., Ρᾷ55., παρε- 
ρρύην, Ῥα55., {ο ὅε εσγγίζα 
2ασέ, ζο οτε, ἨΠεΡ. Ἡ. τ.Χ 

παρά-σημος, ον, /147ῤεᾷ τί 
(άα{.), Λο. καν 1. 11.Χ 

παρα-σκευάζω, σω, 7ο Ζέεβαε, 

Ας. Χ. 1Ο; τη]ᾷ., {ο Λ7έβαγε 
οπές φεζ, 1 Οοτ. κὶν. ὃ; 
Ρᾶ55., {ο ὂε {η γεααῦσεςς, 2 
σου ος 

παρα-σκευή, ἢς, ἡ, α Ά7εβαγα- 
107, 4.ε., ἴπε ἅαγ Ἱπιπιες]- 
8ἴεΙΥ Ῥείοτε α 5αμβαίιπ οι 
οἵπειτ {εδέϊνα], Μαϊ. καν]. 
62; Ματ. χν. 42; Τι. κχΙ. 
54: ]τ. Χὶκ. 14, 41, 42.38 



παρ] 

παρα-τείνω, {ο εχίεμαᾶ, ἴο ᾖ7ο- 
706, Αο. κκ. τμ 

παρα-τηρέω, ὢ, ήσω, (1) 
τυαίεή, Ματ. 1. 2; (2) {ο οὐ- 
5έγυέ φεγ1βτ(ζοοὐγ, (α]. Ίν. 
1ο. 

παρα-τήρησις, εως, ἡ, οὐπεγΌα- 
401, Γι. κν1ι. 20.Χ 

παρα-τίθημι, θήσω (5εε «τ. 
ὃ το7), (1) {ο βζαςε 1εαΖ Οἵ 
ὅγ {πε σέῶε οἵ, α5 {οοᾶ, Τα. 
ΧΙ. 6; (2) {ο οεί οτ ζᾳγ δεζοχε, 
5 Ἰηπδίχαοί]οη, πδεά οἱ α ρατ- 
αβίε, Μαϊ. αΙΠ. 24: πι]ᾶ., {ο 
τος 4 εὔαχρε Το, {ο εὐέγ194, 
Ἱπα. κι. 48: {ο εσ/εά, {ο 
7εεσ-αΊπε/ᾷ (α5ο. απά ἆαῑ., οἵ 
εἶς), Αο, χ!ν. 23. 

παρα-τυγχάνω, {ο Γαῇῇ {η τυδίῇ, 
εβαπεξ {ο /πεε Ἀοι κνΙ. 
17.Χ 

παρ-αυτίκα, αάν., ο {ε 20- 
27ε1ὔ, 2 0οἵ. Ἱν. 17.Χ 

παρα-φέρω (5εε «τ. δ το, 6, 
Νῃ. ὃ 52, 4, 11)), ἴο 7ε7Ίσυε 
(σο. απᾶ ἀπό), Ματ. κὶν. 36: 
Τμ. κκ. 42: Ῥα55., ἵο ὂε ᾖεα 
ασίαε, εώγγίεώ ατυῶγ, ἨεὈ. 
κ. (Ν. Ἡ.): ]α. 12 (Ν). 

Ἠ)ο 
παρα-Φφρονέω, ὢ, {ο δε ὄεσίσε 

0265 σεζζ, 2 Οοἵ. κ. 23. 
παρα-φρονία, ας, ἡ, δείῳ' δεσέας 

οπεῖ φεζζ, ΄ιαάηεςς, Γοὐῦν, 2 
Ῥεῖ. Π. τό. (Ν. Τ.)Ἐ 

παρα-χειμάζω, άσω, {ο ῥανο ἐλε 
συ2224Ε7, Α. πκν]ϊ]. 12, καν]. 
τπτ; 1 Οοχ. αν. 6; Τι. ΠΠ. 
12.Χ 

παρα-χειμασία, ας, ἡ, ἆ ῥας»έτις 
{δε τυὀήε2, Αο. κχνΙΠ. 12.Χ 

παρα-χρῆμα, αάν., 1 ζσ210γ, 17η- 
72ραζα{εζγ, Τ.α. 1. 64: ἵν. 39. 

πάρδαλις, εως, ἡ, α ᾖεοβαγῶ, α 
Λαμίᾷε», Ἐεν. κ. 2.8 

παρ-εδρεύω, {ο τυῶεζ 24ῤο071, ο αἴ- 
ἔεμα {ο (ἀαῖ.), 1 Οοτ. 1. 13 

πάρ-ειµι (εἰμί), ἐρ δε Ίιεαγ, {ο δε 
Άγεσεπέ; Ρατῖ. παρών, Ά7ε5- 
εμέ; τὸ παρὀ», ἴδε ῥγερεέ 
Ζμε; τὰ παρόντα, ᾖῥοῦδε-- 
20715. 

παρ-εισ-άγω, ἕω, ᾖο ὄγίιςρ 4 
φεεγείῖγ, 2 Ῥεῖ. 1. τ.Χ 

παρ-είσ-ακτος, ον, ὀγοιρβέ 5 
φέεγεἴζγ͵, οεγγεβίὀέέστε», (αθ]. 1]. 

κ 
παρ-εισ-θύω, Οἵ -ύνω, ὕσω, {0 

εο7με ᾖ ὂγ οἵεαδα, {ο επίεγ 
φεσγεΙζγ, ]α. 4. 

παρ-εισ-έρχομαι (5εε (ατ. 8 1οΆ, 
2), (1) {ο επίεγ »εεγεῶ, σα]. 

σβΕΡΑ-ΕΝσΖΙΙ ΛΕΙΗ ΤΕΤ4ΛΣΛΑΤ 2 ΧΙΟΟΛ. 

1, 41 (2) {0 εἨίεγ {η σα ζ{ήίο, 
Ῥο. ν. 29. 

παρ-εισ-φέρω, {ο σο21ή{γ1ό1ιήρ ὖε- 
φζαίες, 2 Ρεῖ. Ἱ. 5. 

παρ-εκτός, αάν., δεσίαᾳες; τὰ 
παρεκτός, ἴε Ζή7σ0 ἐλαέ ος- 
ζ17 θεσίαες, 2 Οοτ. ΧΙ. 25 (5εε 
Ε.Ν. πιτρ.); Ρτερ. νήίἩ Ρεη., 
ἐαεεβέ, Μαϊ. ν. 32; Αο. κχκνΙ. 
20: αἶδο Μα. χίκ. 9, ΊΝ. Η. 
ΠΥΡ. Χ 

παρ-εμ-βάλλω, βαλῶ, {ο εωοέ ο 
Ά Ῥαπ]ς αβοιέ ο οἵέγ, Τα. Χὶκ. 

43 (7. Η.)Χ 
παρ-«μ-βολή, ης, ἡ, (1) α εανκῤ, 

ἨεΡ. κΙΠ. 1, 13; (2) οοἰώάεγς” 
δα7γσεᾷ», Αοι κχὶ. 34, 377 
(3) αἩ αγ ὧ δαΐμε ζγγαγ, 
ἨεΡ. κὶ. 24. 

παρ-εν-οχλέω, ὦ, ἔρ εσλοε ἅἷς- 
ζωγδασες {ο, {ο αζεφαιζεί (ἁα.), 
Δο, αγ. Το. 

παρ-επί-δηµος, ο», /εσζα ο {η α 
φύχαζε εοἰι{γ»; α5 5υ)5ῖ., 
α ο{γαἨ5εγ, ΓογείΡΊΕ7, ἨΠεῦ. 
χὶ, 13» 1 Εεί. Ἱ. 1, Ἡ. 11.Χ 

παρ-έρχομαι, ελεύσομαι (5εε ατ. 
δ 103, 2, . δ 52, 4, 11)), 
(1) {ο ῥαςς ὄγ, πι αοο. ΟΕ 
Ῥείδοπ οἵ Ρίασε; (2) {ο βαν», 
εἰαβεε, 45 πιο; (3) {ο βαν» 
ατοαγ οἵ βεγή ; (4) ἴο βαν 
Γγο7ο ΑΠΥ οΏθ8; (5) ἴο ας» 
εαγεζεσσύγ, 4.6. ἴο αγεραγά, 
Ζαερίεεί. 

πάρ-εσις, εως, ἡ ({ημυ), βαφές’ 
οσέ2, ῥ7ώήε77αζ9ςί071, Ἐο. ΠΠ. 
25. Υ”.: 8εε ἄφεσι. 

..παρ-έχω, έξω, 24 ΔΟἵ. παρέσχον 
(άαι. απά αος,), (1) ἔσ ο[{ε7, {ο 
764423, Τα. νΙ. 29: Ας. αχ]. 
2: Ε8Ρρεο. ἴπε ΡΏταξδε παρέχω 
κόπους, {ο εζωοέ ἴτοιρ]ε, Ματ. 
κχΧνΙ. 1Ο: (2) Ίπ πι]ά., 7ο 27ε- 
φεζζζ, 7π47Γεσό Ττ. Ἡ. 7» {ο 
δεφίοτυ, (ο]. 1ν. 1 

παρ-ηγορία, ας, ἡ, «οἶαεε, 6ο]. 
Ίν. 11.Χ 

παρθενία, ας, ἡ, σςσή24γ, Ἱωα. 
ΠΠ. 36.Χ 

παρθένος, ου, ἡ, α σ{χρ73, α1αζἆ, 
Μαϊ. παν. 1, 7, 11; Ἱεηποε 
οης ἨΠΠο 1 εαφίε, Ἐεν. 
κὶν. 4, αβρρ]ιεά {ο {πε πῃα]ε 
5εχ. 

Ἰ]άρθος, ου, ὁ, ἆ Ραγ/Λία, Αο. 
ΠΠ. Ο.Χ 

παρ-ίηµι, 7ο ῥαος ὄγ οτ σσε7, 
ἴο γείαχ; Ῥα55., Ρεξ. Ῥατί., 
παρειµένος, τυεαγγ, Ηεῦ. κι]. 
12.Χ 

παρ-ίστηµι, Οἵ παριστάχω (Έο. 
γι. 13, 16: 5εε τ. 6 το7), 
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Π]αρμενᾶς, α.ο. ἂν, ὁ, Δαγγιέηας, 

πάρ-οδος, ου, ἡ, ἆ ῥασοέης ὂν οἱ. 

παρ-οικέω, ὢ, {ο ατυε) 4 (ἐν 

παρ-οικία, ας, ἡ, ἆ «ο/οτγ/έ, 

πάρ-οικος, ον, 6επετα]Ι]γ ας 5αῇΏ-- 

παρ-οιµία, ας, ἡ (οἶμος, α τυῶγ), 

πάρ-οινος, ο», ᾠἼσετι {ο τυζπέ, 

παρ-οίχοµαι, ἔσ ῥαθς στυα}, ο, 

παρ-οµοιάζω, {ο 2εοε7δζε, ΜΑΙ. 

παρ-όµοιος, ο», «774, Ματ. 

παρ-οξύνω, ἵο ῥΖουοβε, ἴε {γή 

παρ-οξυσµός, οὔ, ὁ, (1) ες Ἡ 

παρ-οτρύνω, ἴο οὔ1γ 142, ἴο {ποζίε, 

[παρ ἰ 

στήσω, (1) Ίἴχαηςδ. ἵπ αοἲ., 
τεῬ., ἱππρ., ΕΙ., αιά 15έ αο{., 
7ο βίωσε έσΥ οἱ αἱ ᾖαμα, ἵο 
Αχσσίάε, Αο. κκ]. 24: {ο ῥχε- 
φσ2εή, {ο ο[[ε7, Ἐο. νΙ. 13, 1θα 
ερεοίθ!!γ, 7ο αρα ξραίε, 7ο εο1- 
φδεγαίε, Ἱμα. Ἡ. 22: {ο ζαµαδ. 
ἴο αῤβεαγ, {ο ἀεργομοέγαίε, Άο, 
αχίν. 13} (2) πίχαης., ΡετΕ., 
Ρ]αρ., 24 αοτ., αηά τηίά,, ζσ. 
φίαμα ὄγ, Ματ. χῖν. 47, ο ὦ 
7ο; Τμ. αὶκ. 24: {ο ᾖανε 
6716, Ματ. ἵν. 209; {ο {αμα 
ὄψ, {ει Ἔοτ Αἱᾷ οἵ 5αρῥοτέ, 
Ῥο. κνΙ. 2; {ο ο{αζ 3 ᾖοίκ]ε 
αχΡαγ, Ας’ Ἱν. 26. 

Αο. ΥΠ. 5.Ἐ 

{γοιιρή, 1 Όοτ. Χνι. 7.Ἐ 

ος εἰς, οοηςῖ. Ῥταρ.) απ α 
ὔγαηρεγ, Ἱαα. κχῖν. 15: ἨεΡ. 
κ]. Ο.Χ 

α ατυεζζέηςσ {ή α οἴγαζησε {ζαμᾶ, 
Δο. α1Π. 17; 1 ΡῬεῖι. Ἱ. 17. 

(593 ᾷ 

βίαπινε, α έγαηρεΣ, ἆ Γο: 
ε{σπεγ, Δο. νΗΙ. 6, 29; ΕΡ. Ἱϊ 
19; 1 Ρεῖ. Π. τις 

(1) α εγγεά οἱ ἐαίε φαγέως, 
α ῥ7σσεγό, 2 Ῥεε. Π. 22; (2) 
ἆ; οὐδειέγε 51ης, ἆ ον εδούέο 
φαγέηϱ, ]π. κν]. 25,290: (3) α 
εοηῥαγαΐωε αζτεσιέγδε, α1τ αἰ- 
6607Υ, Ἱπ. χ. 6. 

ἄχωπβε, ι Ταπι. 11. 3 ΤΗ. 
τς 

Έπππε, Αο. χ!ν. 16.3 

αχ]. 27. (Ν. Τ.)Χ 

νΠ. δ (ΝΤ. Η. οπ11), 13. 

ζαήε, 1π Ῥ885., Λο. αν, 16; 1 ; 
Οοτ. κ], .. 

73έ14, Ἠεῦ. πα. 24: (2) εοη- 
ζε]αύέο, 142110, ΑΆοι αν. 

ο. : | 
παρ-οργίζω, ιῶ, {ο ῥ7ουοῤεργεαί- 

7γ, εχατβεγαῖε, Ἐο.χ. 19; Ὦρ. - 
γ]. 4.Χ Ἶ 

παρ-οργισµός, οὔ, ὁ, ἐχάΦΡέΖα- 
72024, τυγα{2, Ἐρ. ἵν. 26. (5.)Χ 
Υ.: 5ε6 θυμός. 

Άοι χἰΠ. 5ο 



παρ] 

παρ-ουσία, ας, ἡ (εἰμί), (1) βγες- 
2166, 2 Οοἵ. κ. 1ο; ΕΙ]. Ἱ. 
50; (2) α εογεέρ, αἲ αγγέναῦ, 
ααοσεπί, οξίεη οἳ {πε 5δεοοπᾶά 
οοπιίπρ οἱ ΟἨτ]ςί, 2 Οοἵ. ν]. 
6,7: 1 ΤΠ. 11. 11. 

παρ-οψίς, ἴδος, ἡ, α απ Γογ 
αε[έσαείες, Μαϊ. κκΙΙ]. 25, 26.8 

παρρησία, α», ἡ, Γγεεασ.Η, οβε)- 
Ίεδς, εδρεεῖα]]γ ἵπ δρεα]κῖηρ, 
δοζώπεσς, εοη/ῇάεπες, Αο. ἵν. 
13; Πε). κ. 19; παρρησίᾳ, ἐν 
παρρησίᾳ, ΟΙ μετὰ παρρησίας, 
δοζαζγ, οβετιζγ. 

παρρησιάζοµαι, ἀερ., πι]ά., 15έ 
8ΟΥ. ἐπαρρησιασάμην, ἴο ὀβεαξ 
-Γγεεζν, ὀοζαζγ, {ο ὂε εο2/ά 26, 
Άο, χν]]. 26, χχνΙ. 26. 

πᾶς, πᾶσα, πᾶν (5εε (τ. 6 37), 
αἲζ, {λε τυᾖοίε, ευεγγ Αα οἳ 
(5εε (χ. 6 224, ΥΜΙ. δ 15, 4, 
Ῥα. 119 ςᾳ., πα {ο περαϊῖνε 
Ἰη Ῥηχαςες, (τ. ὃ 328, 1Π., ΝΤ. 
δ 26, 1, Ῥι. 121 8ᾳ4.); αᾱ- 
νετρ]α] ΡῄΏχαδες αἴε διαπαγ- 
τός (νπ]ο] 9εε), αἴυαγο; ἐν 
παντἰ, ἐν πᾶσιν, {η εσεγγ- 
221ρ; απ πάντα (πειῖ. Ρ]Ι. 
αοο.), αὐ{οςείᾖεγ. 

πάσχα, τό (Αταπι.), ἔλε βατεζαί 
(ᾳ96, Ματ. κὶν. 12: αρριιεά 
1ο Ολτῖςί, 1 Οοἵ. ν. 7; τε 
Ζαφεᾖαζ 1ῤβεΣ, Ματ. χὶν. 16: 
{ᾗε ῥασσοσεγ Γεασή, Μαϊ. καν]. 
2. (9.) 

πάσχω (παθ-,5εε «τ. δ οῦ, 1.7), 
ο ὂε α[[εείεᾶ τυζῷ αηΥΤΠΙΠΡ, 
Ροοὰ οἵ Ῥαά; 5ο, {ο εἨ/ογ 
Φοοᾷ, (ς]. 1. 4: ΠΟΤΕ 6ΟΠΙ- 
ΠΙΟΠΙΥ, {ο επάιε ο1/ε7{2Ρ, 
Μαϊ. χνΗ. 15; 0 51/ΓΕ7 (8οο. 
οἱ {μαί 5αΠετεᾶ, ἀπό ο ὑπό, 
6εη., οἱ Ρείδοῦ 1ΠβΙοίΙηρ). 

Τ]άταρα, άρων, τά, Ζαίΐαζα, Λο, 
πχι, τς 

πατάσσω, ἕω, ἴο η{{6, {ο ο{έᾷε, 
ο «111 {ο ἀεαίῆ, {ο α[ζίεί, 
Ματ. καν]. 31; Αο. ΧΙ]. 23. 

πατέω, ὢ, ήσω, ἴο ἔγεαα 14907, 
Τμ. κ. 19; {ο ῥγεος ὄγ ἔγεαα- 
715, 35 6ταΡρες, Ἐεν. χῖν. 2ο, 
κΙΧ. 15; Βρ., {ο {γεαα ἄοτυ, 
ἴο {γαγῤζε 14ῤο1:, Τα. κκ]. 24 
Ἐεν. χΙ. 2.Χ 

πατήρ, τρός, ὁ (5εε Ο. δ 2ο, Ἱ]., 

ἍΝπ, 98 1ο, Ισ, 3ο, 3, Βη. 94), 
α Γαίβεγ; οξίεη οἱ (ο α5 
Τπε {αίΠετ οἳ πεη, Μαέ. ν. 
16, 45; αν ἴπε {αΐμετ ο {πε 
Τοτά ]εδις ΟΠτ]ιςί, Μαϊ. ν]]. 
21; α5 ἴπε βτδί Ρετδοη Ίπ {Πε 
ΤηϊπΙ{γ, Μαϊ. κχν η]. το; α5 
Ώμε 5ουτοε οἱ πιαπ]{ο]άῖ Ῥ]εςς- 

σλΕ ΑΝ ΔΕΗ ΤΕ574ΛΕΑΤ' Χ/ΟΟΛ 

1ἨΡ5, 2 Ο9Υ. 1. 3. Βθοοπάατγ 
πιεαηΊηρς ατα: (1) α Γοιιάεγ 
οἱ α 7αε6, απ αἸεεδίο:; (2) α 
φΦΕΜ{Ο7, α Γαίβεγ {η αφε, 1 Ἱη. 
Ἡ, 13, 14: (3) {λε αι{/ογ, οἵ 
οα1έδέ, ΟΙ Φο7εε ο αγγ Λέρ, 
Τη. νΗΙ. 44: ἨΠεῦ. κ. 9: (4) 
α βία Γαἰᾖεγ, ΟΙ ΠΙΕΑΠ5 
οἱ οοηνετίίΏπΡ αΠΥ οη6 ἴο 
Ομτ]ςί, 1 Οο. Ίν. 15; (5) ο 
ζοτυ/ο-ι 2ἐδεὀ/α1οε {5 ὀογ6, 
Τη. να. 38, 41, 44. 

Τ]άτμος, ου, ἡ, Βαύπος, Ἐεν. Ἱ. 
κ 9. ν 

πατρ-αλώας (ΥΓ. Ἡ. -ολῴας), 
ου, ὁ, α ῥαγέοίαε, 1 Τίπι. Ἱ. 

ο 

πατριά, ἂς, ἡ, α Γα7112γ (π Ο. 
Τ. α ἀῑνίδίοη Ῥείνπνεεη {πε 
{ρε απά ἴπε Ποιδε]πο]ς), 
Τμ. Ἡ. 4; Αο. ΠΠ. 25: Βρ. ΠΠ. 
15 (οη γ/μΙο] 5εε (1. ὃ 224).Χ 

πατρι-άρχης, ου, ὁ, ᾖεσα Οἵ 
Γσιήιάεί οἵ α Γαιήζγ, α ῥαζγ{- 
αγεἠ, Λο. Π. 29, νΗ. ὃ, 9; 
ἨΠεΡ. νυν, 4. (5.)Χ 

πατρικός, ή, ὀν, βαεγμαζ, ἆ1- 
εἘοέκαζ, (αα]. 1. 14.Χ 

πατρίς, (δος, ἡ, ο1έ Παΐζσε 
Λίασεε, Γαίλεγαπα, Ἠεδ. κἰ. 
τ4: οἨ6’ Παίίωε ῥίαςε, 2.6., 
ού, Ναί. κΙῑΙ. 54, 57. 

Τ]ατρόβας, αεο. αν, ὁ, ᾖαέγοδας, 
Ῥο. αν. 14.3 

πατρο-παρά-δοτος, ον, Ζαμαεώ 
αοτυ {7ο αγεοφίογ», 1 Ρεῖ. 
1. 18.3 

πατρῷῶος, α, ον, 7εεείνεα Γγο7: 
{4ε Γαΐλενς, ᾖεγεαΜαγγ, Αο. 
κχ]]. 3, κχὶν. 14, καν]. τ7.Χ 

Τ]αὔλος, ου, ὁ, α1ῇ, (1) Ῥετρῖας 
Ῥαυ]ας, Ας, κἰΠ. 7; (2) πε 
αΡροςί]ε οἱ {πε (εεπίϊ]ε5, Δο. 
πχ]. 49 (5εε (α. δ 1σο9ς, ἡΝΙ. 
δ τδ, 6). 

παύω, σω, {ο εσᾳέ ἴο εᾶ-Ε, {ο 

2εφέχαζ, 1 Ῥεῖ. ΠΠ. 1ο; 6εη- 
ετα]Ιγ πι]ᾶ., {ο εεαφε, αἐσέσῆ 
Τα. ν. 4, νΙ. 24. 

Τ]άφος, ου, ἡ, Ζαῤῆσος, Αο. κ. 
6, τ2.Χ 

παχύνω (παχύς), {ο 1/44ε Γαή, 
ἵο Γαΐση; Ρα55., Ἠδ., ἴο ὄε- 
ζο71έ οὐφία, Ματ. κΙΠ. 15; 
Ας, κχν 1. 27.38 

πέδη, η», ἡ, α «ᾖαεᾖζο, α Γείίεγ 
Τον {νε Πεε Ματ. ν. 4: Τα. 
νἡΠ. 29.Χ 

πεδινός, ή, ὀν, ζευεῦ, Τ μα. νΙ. τ7.Χ 
πεζεύω (πεζός), {ο {γατεῖ ο σος 

ΟΙ ὄγ ζαμῶ, Δοι κχ. 13. 
πεζῃ, αἀν., ο; Γοοή, οἵ ὄν ζαμα, 

Μαϊ. χὶν. 13: Ματ. νΙ. 33. 
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[πεμ 

πειθ-αρχέω, ὢ, (1)  οὔεν α 
21412 ΟΥ 0116 11 α{Λογ{{γ, Λο. 
ν. 20, 35; ΤΙ, 1, 1; (2) {ο 
οὔὐεγ, Οἵ εοΓό {ο αασίες, 
ο, κχνΙ]. 21.8 

πειθός (1. Ἡ. πιθός), ή, ὀν, βεί- 
φααφένο, 1 Οοτ. Π. 4. (Ν.Τ.)Χ 

πείθω, πείσω, {ο Δεγφμαάε, Λο. 
κν 1. 4: {ο ήζες ὄγ ῥεζοα- 
ο{0, Μαῖ. Χχν]1. 20; {ο 9έεᾷ {ο 
ήέαφε, {ο εοπεζζίαί{ο, Λο. κὶν. 
29: 2 Γοἵ. ν. 11; {0 ἆββεασε, 
ο γεΜάΕΥ {γαπφιζ, 1 ]π. 11. 
19: {0 εο{/ίαίε, {ο αοβέγε {0 
{ε Γανογ οἵ, (α]. Ἱ. 1ο; 
ρᾳ55., {ο γ{εία {ο Λεγσιιαδίστε, 
ἴο αφφεαή, {ο {19421 {ο, ἴο 0ὐε}, 
Άο, ν. 36, 347; ἴ]ε 24 Ρειῖ., 
πέποιθα, 15 ΙΠίΤΑΠΗΡ., {ο {1ε5ή, 
70 γεἴγ ο1:, {ο ασε εο/ῇαάεἸτες 
7, Μαΐ. κκνΙ. 43; Ίο. . 
1ο. 

πεινάω, ὢ, Ιπᾷ. πεινᾶν, άσω, (1) 
ο ὂε 117Υ, Μαϊ. ἵν. 2, κ]. 
1, 3: Ώεπςς, (2) {ο ὂε πεεῶγ, 
Ἱωα. 1, 53: (3) {ο αἀεείγε εαγ- 
22640Υ, {ο ᾖο20 Γογ, αςο., Μαϊ. 
ν. 6. 

πεῖρα, ας, ἡ, {γήαᾖ, εχῥεγεέ; 
ΝΗίἨ λαμβάνω, {ο ΄1αζε {γα 
οὗ, ο εκβεγίεπσε, Ηεῦ. κ. 29, 
36.8 

πειράζω, σω, (1) ἐο αἴερεβέ (1Π8.), 
Άος, χνἰ. 7; (2) {ο /παᾖε {γίαί 
οἵ, 10 {εφέ (86ο.), ]τπ. νι. 6; 
(34) 10 {εί {ο 511, Ἱα. 1. 13, 
14: ὁ πειράζων, {δε {ε1{Ε7, 
1.ε., με αευᾖ, Μαϊ. Ίν. 3. 
Υ3.: 588 δοκιµάζω. 

πειρασμός, οὔ, ὁ, α {γήηρ, ῥ7ου- 
776, 1 εί. Ίν. 12; Ἠερ. ΠΠ. 
8; α {εγεβίώησ {ο 7η, Μαϊ. νΙ. 
13: εαἰα{4, αασεγφίό, α5 
ἴΙΥΙΠΡ ππεῃ, Ας. κκ. 19. (5.) 

πευράω, ὢὤ, οπ]γ ἵη πη]ά., {ο αί- 
Ζε7134, Ας. 1κ. 26 (Ν. Π. πει- 
ράζω), ΧχνΙ. 21.Χ 

πεισµονή, ἢς, ἡ, ῥΕε/Σε(ζΦ1011, ε021- 
σ2ο{{071, (αα]. ν. δ. (Ν. Τ.)Χ 

πέλαγος, ους, τό, {λε σεα, έδε 
ἄἴεεβ, Μαϊ. χν]11. 6; Αο. καν]. 

ο 

πελεκίζω (πέλεκυς, απ ἆπε), {ο 
ὀεβεαῶ, Ἐεν. κκ. 4.8 

πέμπτος, η, ον, οτ. πηπῃ., {με 
“Μπ, εν. νΙ. 9. 

πέµπω, ψω, (1) {6 σεπα, οἳ Ρετ- 
80µΠ5, 7ο δεπα Τομ, 5Ροκεπ 
Οἱ {ΕΔοΠεΙ5, α5 ]ομπ Βαρίϊςί, 
Τη. 1. 33: οἱ Ἴεδις, Ἱπ. Ἱν. 
34: οἳ ἴπε Ρρϊπέ, Ἱπ. χίν. 
26: οἳ αροςί]ε5, ]η. χ11. 20; 
(2) ο οεπαῶ, οἱ ἰλπῖπρς, {ο 



πεν] 

{/α9/24/, Ἀ εν. ΧΙ. 1Ο; 7ο σε 
α/1Ο245 ΟΙ 1402, 2 ΤΗ. Ἡ. 11; 
1ο {ογησέ {η ἴπε 5ΊεΚ]ε, εν. 
ΧΊν. 15, 1δ. 

πένης, ητος, ὁ, ῥοογ, 2 Όο. Ἱκ. 
ὀΎή.: πτωχός Ίπιρ]ες 

π{ίετ ἀεδμίαίῖοη, αδια]1γ 
ῬεββατΥ; πένης, 5ΙπΙΡΙΥ Ρον- 
ετίγ, 5εαη{γ Ηνε]]οοά. 

πενθερά, ἂς, ἡ, ἆ /1ο{12-21-Ἴατυ, 
Ά νν]εε5 πιοίπετ, Ματ. 1. 3ο. 

πενθερός, οὔ, ὁ, α Γαΐγε7-ή-[ατυ, 
8 νν]{ε”5 Εαΐµετ, ]π. κν 1. 12. 

πενθέω, ὢ, ήσω, (1) {ο 7161477: 
Ἰπίταης., Ἰ]α. Ίν. ο: (2) ὦ 
21014 ᾖῥασςίσπαίεζν 07, 10 
{α72ε114, ἴτ8Ἠ5., 2 0ο. ΧΙ. 21. 

πένθος, ους, τό, /01/714ης, ]α. 
Ἱν. 9; Ἐεν. αν]. 7, δ, αχ]. 
4. 

πενιχρός, ά, όν, ῥσσ7, εεῶΥ, Τμ. 
ΚΧΙ. 2.Χ 

πεντάκις, ππι. αἄν., ᾖσε έέγπες, 
2 (ο1. ΧΙ. 24. 

πεντακισ-χίλιοι, αι, α, ὨΠΠ., 
σε {βοισαμα, Μαί. κὶν. 21. 

πεντακόσιοι, αι, α, Πππ., σε 
ᾖαπαγεα, Τα. ν. 41; 1 Οοτ. 
χν. 6.3 

πέντε, οἱ, αἱ, τά, ππι. Ἰπάεε]., 
ἤσε, Μαϊ. κὶν. 17. 

πεντε-και-δέκατος, Ἠ, ον, οτά. 
Ώσπῃ., [ήσεμί, Ἱπα. 11. 1. 
9.) Ἐ 

πεντήκοντα, οἱ, αἱ, τά, ΠΠ. 
Ἰπάες]., ήν, Ἱμα. νἩ. 41. 

πεντηκοστή, ῆς, ἡ (11. ε{), 
Ἀεέρεοδέ, ἴπε Τεαδί Ῥερίτ- 
πΊης {πε ΕΒΕΠείπ ἆαγ αξίετ 
πε 5εεοπά ἆαγ οἱ ἔπε Ἐα5ς- 
ΟΝΕΣ, 2.6., ἔτοπι ΤΏε 5Ιχέεεη{Ἡ 
ἆαγ οἳ ἴπε πιοηίμ ΊΝίδαῃ, 
Αο. Π. 1, χΧχ. 16; 1 091. χνΙ. 
8.3 

πέποιθα, 5εε πείθω. 
πεποίθησις, εως, ἡ, ἔγφέ, εο7:- 
άσπεε, νηΙἩ εἰς οἵ ἐν, 2 (οἱ. 
νιΠ. 22: ΡΗΙΙ. 11. 4. (5.) 

πέρ, αη επο]ξο Ρατί]ε]ε, «οΡ- 
ηβίε ψη(α περί, οπ]γ Εἔουιπά 
Ίοϊπεά {ο ΡΙΟΠΟΙΠ5 ΟΥ Ραί- 
Ώσ]ες Εοτ Ιπ{εηδΙ{Υ οἱ πεαη- 
1ΠΡ, ἃ5 ἐάνπερ, εἴπερ, 4 27- 
αεεα; ἐπείπερ, «ὔ6ε {παεεα ; 
καίπερ, αμα εαν; ὅσπερ, 
λε σε} οπε τυ/ο. 

περαιτέρω (πέρα), αἄν., Γ2{1ε2, 
δερίᾶε», Αο. ΧΙΧ. 39 (ΥΝ. Η.).Χ 

πέραν, αάν., οσε, ο {δε οἵᾖεγ 
φζα6, δεγο/σῶ, η] ατίΊο]ε Ῥτε- 
Άχεᾶ οἵ ρεπ](ῖνε {ο]ΙοπήἩΡ, 
Μαϊ. νΙ1. 18, 28, ΧΙΧ. 1. 

πέρας, ατος, τό, ἆ {1η1ή, ἔε εκ- 

- 

σκΕΣΡΑΚ ΕΝΜΟΙΙ5 ΝΕ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ ΤΕΧΤΙςΟΝ 

{γεριζ, η 9ρασ8, α5 Μαί. 
κ. 42; οτ πε, ΗεΡ. νΙ. 16. 

Τ]έργαμος, ου, ἡ, «Βεχραας ΟΣ 
Λερ”, Ἐεν. Ἱ. 11, Π. 
12.Χ 

Τ[έργη, ης, ἡ, «Όεχρα, Αο. κΙΠ. 
11. 

περί, α Ῥτερ., ϱονετηίηρ Τπε 
6εη. απά α6οο.; ἨΨΙἩ ρεη., 
αὐστιζ, 4.6., 6ΟΠΟΕΙΠΙΏΡ Οἵ τε- 
5ρεοίῖηρ α 1πΙηρ; ψη(Ἡ αοο., 
σδοτεή, αγοτ/σαᾶ, 1π τεξετεποε 
{ο (5εε (τ. δ 102, ΊΝ1. 88 47, 
494, Ῥι. 335). 1Ίπ οοπιροςῖ- 
Ώοη, περί ἀεποίες /ο14 
αὐοταή, ο: αεζοἸέπέ οἵ, αὖσνε, 
ὀεγοπα. 

περι-άγω, Ίἴχαης., 70 ᾖἼεᾳα ΟΥ 
ἴᾳφε αδοιιή 1 Οοτ. Ἱκ. 5; Ἱπ- 
1ΦΗ5., {ο ϱο αὔὐσιί (αςο. οἱ 
Ῥ]ασε), Ματ. Ἱν. 23, Ἱκ. 35, 
αχ]. Ίς; Ματ. νΙ. 6;  Αο. 
κ, 11. 

περι-αιρέω, ὢ (5εε «τ. δ 103, 2, 
πα. δ το, Ῥι. 53), ο ἴαδε 
ο αγσωσα, {ασε ελί{γεῖν 
ατυαγ, Ἠτ., Αο. καν]. 49ο ({0 
εαςέ ο ΠΕΠΟΙΕ, Ε. Υ.); ἄρ., 
οἳ ἴπε τεπιονα!] οἱ 5η, ΗεΡ. 
κ. ΤΠ. 

περι-άπτω, {ο Αέπαζε, Τμ. κκ. 
55 (Ἡ). Η.)Ἠ 

περι-αστράπτω, {ο {ζἱρλίει ᾱ- 
Ζο114), {ο αςῷ αγοιιώ (α9ο., 
οἵ περί, αςο.), Αο. κ. 3, αχ]. 
6. (ΑΡ. Χ 

περι-βάλλω, βαλῶ, βέβληκα, {ο 
οω9έ αγοιῶ (αεο. απᾶ ἁἀαἲ.), 
Τα. αὶα. 43: {0 εἴοίδε, Μαϊ. 
κχν. 36: Το οοηςῖ., 56ε (ατ. 
6 254, ῃ. δ 53, 4, 12), η. 
149; πι]ά., {ο εἶοίμε οπε’» σεύῇ, 
{ο ὅε εἰοίλεο, ΝΙαζ. νΙ. 29. 

περι-βλέπω, Ν. Τ., ἵπ πιῖά., {ο 
{οοᾷ αγοιῶ, αὉς., Ματ. ν. 32, 
ΙΧ. δ, Χ. 23; ἴο ᾖοοῷ 7ομά 
14ᾷο”, αοο., Ματ. ΠΠ. 5, 34, ΧΙ. 
τ1; Τα. νΙ. το. 

περι-βόλαιον, ου, τό, (1) α /1471- 
Πε, Ἠεξ. 1. 12; (2) α υεζῇ, 1 
Οοι. χὶ. 15.Ἠ 

περι-δέω, {0 ὀήμα οτι αὔοτεῖ, 
Ραδς., Ρ]αρ., ]Π. κ. 44.3 

περι-δρέµω, 85εε περιτρέχω. 
περι-εργάζομαι, {ο ουεγαο, {ο δε 

α ὀμογόσαγ, 2 ΤΗ. ΠΠ. ττ.Ἑ 
περί-εργος, ο», αοῖ., ὀσεγάοίερ, 

2227/1εαάζσρι 1 Τίπι. ν. 13; 
Ρᾳ55., τὰ περίεργα, «ο1έβεζ- 
ος αγά, 5σ7εΕ2}, Αο. κΙΧ. 
1ο.Χ 

περι-έρχομαι (5εε (τ. ὃ τοΆ, 2, 
πα, δ 53, 4, 12)), ἴοσ ϱο αὐσιεῖ, 

7δ 

[περ 

Άο. κὶχ. 13: 1 Τίπι. ν. 13; 
ἨεΡ. κ. 37; {ο {πεδ, 5 ἃ 
ΦΗ4Ρ, Ας. αχν]. 13 (ποῖ ΊΥ. 
Ἠ.) 

περι-έχω, {ο εἸεσβασς; 80, ἐσ 
εολία{η, 5 α ἨΤΙΠΠΡ, Αο. 
κχᾖι. 25 (Ν. Ἡ. ἔχω); Ἱη- 
Ίχαη5., {2 δε εοίαζει, 1 Ῥεῖ. 
Ἡ, 6; {ο οεζσε, α5 αδιοπϊςΙ- 
πηεπέ, Ἱωα. ν. Ο.Χ 

περι-ζώννυμι, ΟΙ -ζωννύω (5εε 

ατ. δ 114, ὙΠ. ὃ 53, 4, 12), 
Ῥα. 1Ο), {ο ϱἶγά οπε᾿ς φεζ 
αγοιεαᾶ, πι]ᾶ. Οἵ Ραδ5., ἘΡ. 
νὶ. 141 Τα. κ. 35, 37. 

περί-θεσις, εως, ἡ, α {ές 
αγοτια, α5 οτΠπαΙΠΕΠΙ5, 1 Ῥεί. 
11. 3. (Ν. Τ.Α ἳ 

περι-ἴστημι (5εε (τ. ὃ 1ο7, Ν. 
δ τή, 1), 1η ΙΠΊΤΑΠΡ. ἴεηςες ος 
8οῖ., {ο {αμα αγοπια, Ἱπ. κ. 
42; Αο. καν. 7; πῖά., 10 
ατοζῶ, «14 (89ο.), 2 Τῖπη. Ἡ. 
16; Τε. 1. ο. 

περι-κάθαρµα, ατος, τό, 7ε7145ε, 
ο{ρεσιε1, 1 Όοτ. Ἱν. 13. 

ο | 
περι-καλύπτω, {ο εοσεγ γοωπᾶ 

αδοιεή, ἴο εσὉεγ 144, ας ἴπε {αοε, 
Ματ. χὶν. 65; Τα. κκ. 64: 
ἨεΡ. αχ. 4. 

περί-κειμαι, ἔσ {ές αδοιό οτ- 
2ο, ἆαῑ., οἵ περί, αοο., 
Ματ. κ. 42: Ἱπ. αν. 2; 
ἨεΡ. κ. 1; {ἴ δε εἸοή- 
Ζασνεά ΟΕ ο7έγγοτασα τυσή, 
Άοο., Αο. αχνΙΠ. 2ο: ἨεὈὺ. 
σᾷ οώ 

περι-κεφαλαία, ας, ἡ, α ᾖεζηιεί, 
ΕΡ. νι. 17; 1 ΤΗ. ν. δ.Χ 

περι-κρατής, ές, ᾖαυζηρ Γι 
οτε} ουεζ (σεπ.), Αο. αχνι. 
16. (ΑΡ.)Χ 

περι-κρύπτω, ἴο ᾖσας είζγεῦν, 
Τα. 1. 24. (Ν. Τ.)Χ 

περι-κυκλόω, ὢ, ώσω, ἴο εε{γεζ6, 
2{7γο1ῶ, Τα. κὶκ. 43.Χ 

περι-λάμπω, ἴο «ᾖέπε αγοτῶ, 
Τα. Π. 9; Ας. καν]. 13.3 

περι-λείπω, ἔο ἴεανε /ειαΜέτης»- 
Ρᾷ55., ἴο ὂε {ες ιτ ΤΗ. ἵν. 15, 
17.Χ 

περί-λυπος, ο», ΦΕ7Υ 5ογοτυΓ1Η1, 
Μαϊ. αχν]. 3δ; Ματ. ν]. 26, 
χὶν. 34: Τμ. αν. 23, 24 
(. Η. οπι1ϐ).Χ 

περι-μένω, {ο τυζ{{Γογ(8οο.), Αο. 
1, 4.Χ 

πέριξ, αἄν., οι αὔομή, Αοι Υ. 
16. 

περι-οικέω, ὢ, {ο ατυεῖῦ αγσιωά, 
{ο ὂε 1ε{ρᾖδογ{7ιϱ {ο (αος.), 111. 
1. 65.Χ 



περ] 

περί-οικος, ον, οτωεζζήερ αγοι1ς, 
α πείςᾖύογ, Τα. Ἱ. 5δ.Χ 

περι-ούσιος, ου, εσ»{ζγ, {γέασγεα,, 
φεζεοί; Ἀεπςς, «βεεία{7γ εᾖοφσ, 
Τα, 1, τά (5.). (5.)Χ 

περι-οχή, ἢς, ἡ (περιέχω), ἆ «ες- 
01 Οἵ ῥαθφαφε οἳ Δοτρίιτε, 
Άο. νΗΠ, 32.Χ 

πεέρι-πατέω, ὢ, ήσω, {ο τυαζᾷ, {ο 
τυαζᾷ αὐοιή; Ἠρ., 5 ἨΠεῦτενν, 
ο ῥασς οπε’ {16, {ο εσ2ά οί 
οπε' Φε (αἀν. οἵ ΠοΠῃ. 
Ῥτεά.), {ο ᾖίωε αεζογά{ϱ {ο 
(ἐν, ἀαῑ.; κατά, αςο.). 

περι-πείρω, {ο ῥίεγεε {ζγοιρή, 
Πρ., Ι ΤΙπῃ. ν]. το. 

περι-πίπτω, {ο Γαἰζ {ηίο {λε 
22{α5έ οἵ (ἀαἲ.), τοβῥετς, Τ.α. 
Χ. 30; [επιρίαίίοης, ]α. 1. 2; 
ἴο ᾖαῤῥεμ 12ο α Ῥίαςε, Αο. 
ΧΧνΙ. 41.3 

περι-ποιέω, ὢ, Ν. Τ. η πιῖά., 
ἵο Άγενεγυε ο; οἨε’ φεζῇ, 
Τα. αν, 33 (Ν. ΗΠ.): {ο 
δεέ Γογ οὐε”5 φεῦζ, ῥγε/ανε, 
ο. χκχ. 286: τι Τῖπ. ΠΠ. 
τ.ἲ 

περι-ποίησις, εως, ἡ, (1) α 2ε- 
σἐγοζης, Ἠεῦ. κ. 39; (2) αἲ 
οὐία{γήτησ, ἆ ῥοφφεσοζρ, 1 ΤΗ. 
ν.ο; 2 ΤΠ. Π. 14: (3) α ῥου- 
φέςοζο7ε, ἩΡ. Ἱ. 14: 1 Ρεῖ. Π. ο. 

περι-ρρήγνυμι, {ο {εα οἵῇ 5 
ΡαΤΙΠΕΗί5, Αο. χν]. 22.8 

περι-σπάω, ὢ, {ο ογαρ αγοιά; 
Ἠεηποε, Βρ., Ρρᾶδ5., {ο ὄε αο- 
Ζγασζσα 1 7214, Τα. κ. 49.3 

περισσεία, ας, ἡ, αὐτπάσες, 
ο1βεχ/ΐγ, Ἐο. ν. 17; 2691, 
νι. 2: ]α. 1. 21; εἰς περισ- 
σείαν, 45 αἄν., αὐιπαααίζγ, 2 
Οογ. Χ. τ5.Χ 

περίσσευµα, ατος, τό, αὔι- 
αῶπεο, Μαϊ. κ. 34; Τμ. νΙ. 
40:.2 Οοτ. νΠΠ. 14; Ρ]. α 
γεσίὄε, Νίατ. νι. δ." ς 

περισσεύω, εὔσω, ἵο ὄε 7107 
7α7 εἸοἸε, ἴο 7επα{ί οσεΣ, 
{ο ὂε {η αὐπμάσςε, Ἱωα. χῖῖ. 
το; ]η. νΙ. 12; τὸ περισσεῦον, 
ἔδε 2είζ1ε, Μα{. χὶν. 20; ἴο 
ΖεασἸ( {ο, εἷς, 2 (ο. νΠΙ. 27 
ο ΄14Λε {0 αὐοτμῶ, Μαϊ. κΠ. 
12: 2 Οοἵ. Ίν. 15. 

περισσός, ή, όν, αὐτάα21ή, 71076 
7ρα2: {5 εερΦαΣΥ, Μαϊ. ν. 377 
Ματ. νΗ. 36; «Ἱέβεγίογ, Μαϊ. 
ν.47; τὸ περισσόν, εχεείζεπεε, 
27ε-ε/2έεΊεε, Ίο. ΠΠ. 1. 

περισσοτέρως, αν. (οοπΏρατ. οἳ 
περισσῶς), 7076 αὔὐτπααίζγ, 
71076 ἐἑαγΠεφίζγ, 2 0οτ. νΙῖ, 
13, 15. 

σκΕΡΑ- ΕΝσΙΙ5 ΑΝΕΣΗ ΤΕ574ΜΕΝΤ ΓΣΧΙΟΟΑΝ 

περισσῶς, αἀν., ϱγεαί/γ, εχεεεα- 
ᾖη6ήγ, Ματ. κ. 26. 

περιστερά, ἂς, ἡ, α ὤοσε, Μαϊ. 
ΠΠ. 16, κ. 16. 

περι-τέμνω, {ο οέ αγοιωιᾶ, {ο 
εὔγειείσε, Ἱωμα. Ἱ. 50: ῥρ855. 
απΏα πι]ά., {ο 141 ερΟ οὔγολέ- 
ο{σή021, {9 εα1έδε οε” Φεζί {ο 
δε οεἰγοιηοίφεα, 1 Όοτ. νΙ. 
18. 

περι-τίθηµι, {ο Άίαεε, οι ῥέ 
αὐοιά οἵ απο (ἀαῑ. απὰ 
Άοο.), Μαϊ. κχι. 33; Βρ., {0 
δεδίστυ, {ο εο2167, 1 091. κἹ]. 
σαι 

περι-τοµή, ἢς, Ἡ, εὔγεσίσίο:, 
{πε αοῖ, ἴηε οδίοπῃ, οἵ 5ΐαΐε, 
Ἱη. ν. 22, 23: (1. ν. 6; ευ 
ατί., {0ε ε{γετι2ή ε197071, 1.6., τηε 

Ἴθνν5, Ἐο. ΠΠ. 3ο, ἵν. 9, 12; 
ἩΡ., ΕΟΙ οβέγ{μαζ βΙΗ2{4Υ, Ἐο. 
Π. 29: Οο]. Π. 11. (5.) 

περι-τρέπω, Το {1 αὐοιαῖ, {ο 

13 Ιπίο (εἶ) πιαάπεςς, Ας, 
ΧΧν]. 24.Χ 

περι-τρέχω, 24 ΔΟΥ. περιέδραµον, 
ζο 714 αγοιιῶ (α9ο.), Ματ. νΙ. 

ο 

περι-φέρω, ἴο ὄεαγ οι εαγΥ 
αγοτιμα, Ματ. νΙ. 55; 2 0ο. 
Ίν.ΤΟ; ρᾶ5ς., ΒΡ., {0 ὄε εζγ2{εα 
αὐοτῖ, εαγγΊεά ατυαγ ὮΥ ἴαδε 
1εΑΕΠΙΩΡ, Ἑρ. Ίν. 14; ἨΗεὈῦ. 
κὶπ. 9: ]α. 12 (ΊΝ. Η., 1η Ἰα5ί 
πνο, παραφέρω).Χ 

περι-φρονέω, ὢ, {ο 7οοᾷ ἄστυ] 
14ῤ071, {ο αεοβίνε, ΤΗ. Ἡ. 15.Χ 

περί-χωρος, ον, ᾖζγήῳ οτι 
αδομέ; οπ]γ α5 5αΏ5ί., ἢ περί- 
χωρος (5ο. γῆ), {πε /εσίο7: 
2ο αδοτεζ, Ἱ μα. ΠΠ. 3, Ἱν. 
τή: ζ7ε {ῥαδέίαής οἵ οοῦ ο 
7ερίο:, Μαϊ. ΠΠ. 5. 

περί-ψημα, ατος, τό, οεγαβίησς, 
ο[νεσγήρς, 1 (6ο. ἵν. 13. 

περπερεύοµαι, ἁἀερ., {ΠίΤαΠ5., {ο 
δοαφή 1 6οτ. κ. 4. 

ἹΠερσίς, δος, ἡ, Ξεγοές, Ἐο. νι. 
12. 

πέρυσι, αάν., ᾖσοέ γέεαγ; ἀπὸ 
πέρυσι, ἆ Ύγεαγ αρο, 2 0ο. 
νι]. το, 1Χ. 2.3 

πετάοµαι, ὤμαι, ογπέτοµαι(ὖΝ. 
ἩἨ.), {ο Π, α5 α Βιτα, Κεν. 

πετεινόν͵, οῦ, τό, α ὀζγα; οΏΙγ 1Ώ 
Ρἰατ., ὀγῶς, Ματ. νι. 26, κΙΠ. 
4. 

πέτοµαι, 9εε πετάοµαι. 
πέτρα, ας, ἡ, ἆ 7οεᾷ, α ᾖεῶσε, 

εἴέᾖ, Μα. νι]. 24, 25, Χχν!]. 
5τ; υΠΏ ατῖ., {δε 7068, 2.., 
πε τοςΚΥ δα Ώδίταίαπη οἳ ἴπε 
5οῇ], Τα, γη]. 6, 13: α ᾖαχρε 
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ἀείασλεά /20εᾷ, ΒΡ., Ἐο. Ικ. 
33: 58ε αἶδο Μαϊ. κν]. 18. 

Ἠέτρος, ου, ὁ, Δείεγ (Ρτορ., ἃ 
τοςκ ξ Κηφᾶρ), Ίω. ν. 38; 
Ἱπ. 1. 42. 

πετρώδης, ες, 7054}, {ο}, Μαϊ. 
κΙΠΙ. 5, 20; Ματ. Ἱν. 5, 16.Χ 

᾿πῄγανον; ου, τό, 2έ, Τι. χἰ. 
42.3 

πηγή, 5, ἡ, α Γοτήζα{, οᾷ171ρ, 
Ίπ. ἵν. 14: ]α. 1. ΤΙ; ΒΡ., 

ν. ν, 17; α Ποτυ οἳ Ῥ]ουοά, 
Ματ. ν. 29, 

πήγνυµι, πήξω, {ο Γασίζ, ἴσ 
ΦΑ1ΐοᾷ α τεηί, ἨεΡ. νΠ. 2.Χ 

πηδάλιον, ου, τό, {ᾖε /11ζάεγ ος 
ἃ 5ΠἱΡ, Ας, χχνΙ. 4ο; Ἰ]α. 1. 

4. 
πηλίκος, η, ον, Ζοτν ἴαπρε, (ασα]. 

ν. ΤΙ (5εε γράμμα); ᾖοτυ ὤζς- 
ζηρήσήεα, Ἠε). ν. 4«Χ 

πηλός, οῦ, ὁ, εἶαγ, 212, ]τ. Τκ. 
6-15; Ἐο. 1Χ. 21.Χ 

πήρα, α»-, ἡ, α «αεᾷ, α τυαζζεί, 
ο οαΙτγΙΏΡ Ρτον]δίοπς, Μαί. 
κ. ΙΟ; Ματ. νι. δ; Τι. ἱκ. 3, 
κ. 4, κΧΙΙ. 35, 36.8 

πἢΏχυς, εως, ὁ, ἆ εὐ14, ἴΏε Ἱεπρί]ι 
{οπῃ {Πε εἶθουγ {ο {πε 81ρ οἱ 
ἴπε πι]άά]ε Ίπρετ, αὐοηί α 
-Γοοί απ α ᾖαζζ, Ματ. νι. 27: 
Τα. κ. 25; ]π. κχὶ. δ; Ἐεν. 
ΧχΧΙ. Τ7.Χ 

πιάζω, σω, {ο αγ ᾖο]ᾷ οἵ, Αο. 
11, 7; {ο ἴᾳφε, α5 ἵπ Π5ΠΙΠΡ 
ο Ίηῃ ΠΙΠ{ΊΠΡ, ΠΠ. κκἰ. 3, 1Ο; 
Ἐεν. χὶκ. 20; {ο αγγεσί, ]η. 
νι. 3ο. 

πιέζω, {ο ῥχευς {ορείζε, α5 ἵπ ἃ 
Ώπεβσιτε, Ἱμα. νΙ. 38.Χ 

πιθανο-λογία, α», ἡ, ῥεγεμασέωε 
οι ῥ/αμιοζζζε «ῥεεεή, Οοἱ. Ἱ. 

4” 
πικραίνω, ανῶ, ἴο 7εΠάΕγ δ1ήε7, 

Πι., Ἐεν. νῖΠ. 11, Χ. 9, 10; 
7ο εγὐήΠ67, ΒΡ., (οἱ. 11. το. 

πικρία, ας, ἡ, ὀήήεγπες, Ἡδ., 
Άο. νΙΠ. 23: Ἐο. ΠΠ. τ4: ἨΡ. 
Ίν. 31; Ἠερ. χμ. τ5.Χ 

πικρός, ά, ὀν, ὀ1ήε7, σεχ, 72- 
Ζρ072ῇ, ]α. 1. 11, 14. 

πικρῶς, αἄν., δή4{Ε71γ, οἱ Ὕεερ- 
Ίης, Μαέ. κχνΙ. 75; Τα. κκ]. 
12.8 

ΤΤιλάτος, οἵ Πιλᾶτος (Ν. Ἡ. 
Πειλᾶτος), ου, ὁ (Τ/α:. Λ1/αέμς, 
««ατπιεά υίὮ ο Ἰανε]η ”), 
{Α/Ιαίε, Νίατ. χν. 1, 2. 

πίµπλημι, πλήσω, 15ί αοτῖδε 
ραδς., ἐπλήσθην, (1) {ο 
πτὮ (6επ.), Μαϊ. χχνΙ. 48: 
Βρ., οἱ επιοβίοης, 11. Ίν. 28: 
οἵ οἱ {πε Ἠο!γ Ρρϊτίϊ, Αο. Π]. 
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4: (2) ρᾳ5ς., {0 ὄε Γή ][εα οἵ 
εοηεβζείεα, οἳ πια, Τμ, Ἱ. 23, 
Ζ 

Ὃ οιο (πρα-), αΏά πιµπράω, 
Ρα55., ἰπξ., πίµπρασθαι, {ο ὂε 
{2ῇαγιε, ἴο φουεᾖῇ, Άο, ΧΧΥΠΙ. 

6 
πινακίδιον,ου,τό (ἀϊπι. οεπίναξ), 

α {αδᾖρίΓογ τυχη, 1... 1. 63. 
πίναξ, ακος, ὁ, α ῥίαίε, ῥήαίίσγ, 

Τμ. κΙ. 39. ᾿ ν 
πίνω, Σαξ. πίοµαι, Ῥετξ. πέπωκα, 
2 αοτ. ἔπιον (ΙΠᾷ. πεῖν, ἨΝ. 
Ἠ.), ο αγέᾖ, 895., ΟΥ ση Ἡ 
αςο. οἳ {πίπρ ἀτιπ]ς (5οἱηε- 
Έπιες ἐκ οἱ ἀπό), Τα. κ]. το, 
209; ἵο 2δέδε, 5 ἴπε εατῖἩ 
ἀπιοίρες ταῖπ, Ἠεδ. νἰ. 7; 
Βρ., {ο γεερίωε ἐπίο με οσμή, 
{ο βαγίαλε οἳ, Ἱπ. ΥΠ. 37. 

πιότης, τητος, ἡ, Γαὔιεσς, ἂ5 οξ 
Έλλε οιϊνθ, Ἐο. χί. 17.Χ 

πιπράσκω(πρα-), Ρετξ.πέπρακα, 
Τ6ὲ αοτ. ρᾷ55. ἐπράθην, ΡετΕ. 
Ρᾳ55. πέπραµαι, 7ο σεζῇ, Μαϊ. 
χἩπ]. 46: Ραδ»., ΜΙΕὲι ὑπό, {ο δε 
εο]ά 1/άΕΥ, ἵο ὖε α οἶσυέ Το, 
Ἐο. ν1. τ4. 

πίπτω (πετ-, 5εε τ. ὃ οἡ, Ἱ. 86, 
ἡΝΙ. δ τὰ, τα, Ῥα. 167), πε- 
σοῦμαι, (1) {ο Γαὐ (ππεποε, 
ΡΥ ἀπό οἱ ἐκ; νηίπετ, ὮΥ 
ἐπί οἵ εἶς, αοο.), Μαϊ. χν. 27; 
Ματ. Ίν. 5, 7, δ; Ἱεπςε, (2) {ο 
Γαὔ] ῥχοσίγαΐε, 85 οἳ ΡΕΙΡΟΠΡ, 
7ο αέο, {ο ῥεγέσἡ, Ἱτ. καν. 6; 
Ἐεν. 1.17; οἳ 5ἰταοίατες, {0 
΄Γα ὧ 7ης, Μαϊ. γη. 25, 
27: οἳ ἸηδεαβίοἨς, {ο Γζ11; 
(3) {ο Γα) ἐο, 35 ἃ 1ο, Αο. 1. 
26: (4) {ο Γαὐ] ἐπίο οἵ 1114Ε, 
α5 εοπάεπιηα{1οη. 

Τισιδία, α», ἡ, Λἰκέαάία, Αα. χὶν. 
24: κλ]. 14, Ψπετε Ἠ/. Η. Ώανε 
αά]. ΕοΓπῃ.Ἐ 8 

πιστεύω (5εε (τ. δ 74, ἸΝΙ. 

66 31, 5, 32, 5, 936, 30, Τα, 
Ῥα. τ7β 5α., 337), εὔσω, ἴο 
δε[έευε, ὖε βεγσιααεά οἳ ἃ 
Εμίηρ (αοο. οτ ὅτι); ἴο δένε 
εγεαΣέ {ο, ἀαῖ.; {ο Ζαῦε εὐ- 
άσπεε {, {ο ἐγσί, δεζζευε, 
ἆαι., εἰς, ἐν, ἐπί (ἀαἲ.) οἵ ἐπί 
(αες.), οξίεη οἳ Οπςῆαη 
Εαἰ{Σ, ἵπ (οά, ἵη ΟΠηΙςὲ; {ο 
εὐαέγεοέ δοπιεϊμΊπρ (86ο.) ἴο 
ΑΏΥ οπε (αΐ.); Ρ855., ἴο ὂε - 
ετεζγσίεα τυζ{ζ (859ο.). 

πιστικός, ή, όν, ϱεέέπε, Φ147ε, 
οἳ οἰπίπιεηί, Ματ. Χὶν. 3; 
1η. κ. 3. 

πίστις, εως, ἡ, (1) Γαλ, 6επετ- 
211Υ, ἂ5 2 ΤΗ. 1, 19) Ἠεῦ. κ]. 

σκΕΡΑ-ΕΝσΙΙ5Η ΛΕΗ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΣΠ ΤΕΧΙςΟΝ 

1 ἴπε ορ]εοί οἱ {πε {αΐίλι 15 
εχρτεβθεά ὮΥ οῬ]. 6εη., οἵ 
ῬΥ εἶς, ἐν, πρὀς (αοο.); (2) 
βαεζζήν, ροσά Γαᾖ, Ἐο. ΠΠ. 
45 2 Τπι. Ἡ. 22: (3) α ῥίεῶσε, 
α βχοπένερίοεη, 2 ΤΙπι. Ἱν. 7; 
(4) πηεῖ., Εοτ {πε γλπο]ε οἱ ἴπε 
6Λγἐσίαμ εᾖαγαείεγ, απ (σεῃ- 
εταΙ1γ νηεἩ οτί.) ξοι (πε (27 - 
ζω: 7ε[ῤρίοο. : 

πιστός, ή, ὀν, (1) {οίτυογίζγ, 
Γαή1ζ, ἵπ αηΥ τε]αί]οη ος 
{ο αΠΥ Ῥτοπηῖςε, ΟΚ {π]πρς οἵ 
(6επετα!Ιγ) Ρείδοης; (2) ὄδε- 
ᾖ1ευήρ, α0Ὀδ., α5 οἱ πιστοί, 
ἔᾗε Γοὔζουενς οὗ 6218, ὁτ 
νι (Ὦ ἆαί. 

πιστόω, ὢ, {ο ΄2ᾳ44ε Γαλ; 
Ν. Τ., οπ]γ ἵη Ῥα55., {0 ὄε α-- 
σέγεᾶ οἵ, 2 Τ]πι. 11. 14.3 

πλανάω, ὢ, ήσω, {ο ᾖεαῶ ακίγαγ, 
7ο εαίδε ἴο τυαάε}, Ἠεῦ. ΧΙ. 
35; ΒΡ., {ο ἀεεείοε, ]ῃ. ν. 12; 
Ῥα85., ἴο ὂὄε /219εῶ, ἴο ε2Σ, 
Ματ. χι. 24, 27: Τμ. κχ]. δ. 

πλάνη, ης, ἡ, α τυαπώεγέηρ; 
οηΙΥ Ἀρ., αεεεί αεζιοίσ, 
Ε7γΟΣ, Μαϊ. κ«χνΙ. 64: Ἐρ. ἵν. 
14. 

πλανήτης, ου, ὁ, α τυζῶεγεγ; 
ἀστὴρ πλανήτης, α τυααε7- 
716: ία, ]α. 13. 

πλάνος, ον, εῶσή1ς {ο τυα]τζε7, 
22ή91εααής, 1 Τπ. Ἱν. 1} 
45 φαῦφί., α αεεείσεγ, Μαϊ. 
ΧΧΝΗ. 6312 Οοτ. γ]. δ; 2 ]η. 

7. 
πλάξ, ακὀς, ἡ, α ζαδχεί το νητ]τε 

οἩ, 2 0ο. 11. 3: ΗεΡ. ΙΧ. 4.3 
πλάσμα, ατος τὀ, α {ρὲηρ 

΄Γογ7πέεα οἵ Γανήίσπεα, Ῥο. ΙΧ. 
20.8 

πλάσσω, άσω, {ο Γο772, 72οτζ4, 
α5 α Ῥοΐΐετ Ἠϊ5 οἰαΥ, Ῥο. ΙΧ. 
20: 1 ΤΊπι. 1. 13.3 

πλαστός, ή, ὁν, Γο72εῶ, 21ο1ε7α-- 
ε, Βρ., Γείρπεα, 2 Εεῖ. Ἡ. 

8-3 
πλατεῖα, ας, ἡ ({επι. οἱ πλατύς, 

ὀγοσᾶ, 5ο. ὁδός), α οἔχεεί, Νιαϊ. 
ν]. 5, κ. 10. 

πλάτος, ους, τό, ὀγεαώᾖ, Ἑρ. 
ΠΠ, 18; Ἐεν. κκ. 9, χχΙ. 16.Χ 

πλατύνω, ἔο ΄Ἴαζε ὄγοαα, {ο ε7- 
Ἴαπρε, Μαϊ. αχ]. 5; Ρ8δ5., 
Πρ., {ο ὄε επζαγρεᾶ, ἵπ πηϊπα 
οχ Ἠεατί, 2 0ο. νΙ. 11, 13.Χ 

πλατύς, εἴα, ύ, ὀγοσα, Μαϊ. νι. 
13.38 

πλέγμα, ατος, τό (πλέκω), α22γ- 
ή ᾖἀἐπίεγτυσσε”, ὀγαίαεα 
ᾖαὔ, 1 Τᾶπι. 11. Ο.Χ 

πλεῖστος, ή, ον, 5Ηρετ]. 9 πολύς, 

8ο 

[πν, 

Τε ᾠ'εαίεοί, {λε 205, Ὅεγ} 
ὠγεαέ; τὸ πλεῖστον, αἆν., 
210547, αἱ 1ο5ή 1 091. χὶν. 
ο 

πλείων, εον ({οτ ἀεο]εηδίοη 5εε 
ατ. δ 44, Ῥια. 127), οοπιρατ. 
οἱ πολύς, /107ε, ϱγεαίεγ, Ἰπ 
ΏΙΠΩΡΕΣ, πιαρη{{1ᾶε, οοπΙΡαΧ- 
Ί6οηΏ ; οἱ πλείονες, οἱ πλείους, 
{ᾷε 707, {ᾖε ουδέ, {ε 114711, 
πια]οτΙ{γ, 2 Οοτ. Π. 6; πλεῖον 
ΟΙ πλέον, α5 αἄν., 73076, ]π. 
κχΧΙ. 16: ἐπὶ πλεῖον, Γ21έ7, 
ο1ςεγ, Αο. ϊν. 17. 

πλέκω, ἕω, {ο τυεανε {ορείᾖεγ, {ο 
ΛΙαἤ, Μαϊ. κκνι. 29: Ματ. 
κγ. Τσ) Ἱῃπ. πλκ, ο Ὁ 

πλέον, 5εε πλείων. 
πλεονάζω, σω, ΙΠίΤαΠ., ζο ασε 

΄107ε {λα ἐποισή, 2 Οοτ. 
νιΙ. τὸ. ἴο ασια, {ο {η- 
εγέαδε, Ἐο. ν. 20; 2 Οο{. Ίν. 
15; 1ΤαἨδ., {ο εατοε {ο 1- 
εγεαφό, 1 ΤΗ. ΠΠ. 12. : 

πλεονεκτέω, ὢ, {ο ασε 107 
ἴβαι αμοί/εγ; Ἠεησε, ἴο σσε7- 
Ζέαεᾷ, ἴαᾖε αασαμίασε ος (Κ. 
Υ.), 2 Οο{. νΙ]. 2, κ1]. 17, 18; 
τ ΤΗ. Ίν. 6; Ρα5ς., 2 Οο{. Ἡ. 
Π.Χ 

πλεον-έκτης, ου, ὁ, ἆ εοτείσιι ΟΥ 
αυαγ{οίσας βέτο”, 1 Οοἵ. ν. 
το, 11, νΙ. 1ο; ΗΡ. ν. 5.ᾶ 

πλεονεξία, ας, ἡ, εουείοιέστεσς, 
ασαγέζο, Ἱωα. κ. 15: 2 Ρεῖ, 
1. 4. Ύή.: πλεονεξία 15 ποτε 
αοἴῖνε, 5εε]Ιπρ ἴο Ρταδρ ἴπε 
τπ1ηρς 1{ Πας ποί; φιλαργυρία, 
πΊοτΘ Ρα5α1νε, 5εεκ!πρ {ο τε-- 
ἰαῖη απά πιι]ΗρΙΥ πας Τε 
μας. 

πλευρά, ἃς, ἡ, {ρε ος οἳ ἴπε 
Ῥοάγ, ]π. χὶκ. 34. 

πλέω, 568 πίµπλημι. 
πλέω, ΙΠΠΡΕ. ἔπλεον, {ο οα1ζ, Τμ. 

ν1. 23: Αο. αχΙ. 3, καν]. 6, 
24: Ἐεν. κνΗΠ. 17 (ΥΝ. Η.); 
πΙὮ αςο. οἱ ἀἰτεοίίοη, Ας. 
κχν]. 2 (Ραϊ Ν. Ἡ. τεαά 
εὖς)ἅ 

πληγή, ἢς, ἡ (πλήσσω), α δίοτυ, 
α οἴχέβε, α τυσῶ, Αο. αν]. 
33; Ἐεν. κ. 14: αὖ α[ζίς- 

44021, Ἐεν. ΙΧ. 29. 
πλῆθος, ους, τό, α 1ήιαε, ἆ 

ϱγεαέ 121667, Ματ. 1. Ἰ, δ; 
ἨεΡρ. χι. 12: υΙϊα ατί., λε 
2121/11 ο, {λε τυᾖοὖε 211{/20ε7;, 
{λε αοοε)αδίασε, Αο. Χὶν. 4; 
α φιζ2ή14γ, Αο. Χκν]. 3. 

πληθύνω, νῶ, (1) 1ΠΙταηΡ., ζο 221- 
εΖεᾶσε, Αο. νἰ. 1; (2) ἴχαης., 
7ο 111197, ατεςιεέ, 2 (0. 



πλην 

ΙΧ. 1Ο; Ρρ8βς., {2 ὄε {μεγεασσα, 
ΜαΐΕ. κχὶν. 12. 

πλήθω, 5εε πίµπλημι. 
πλήκτης, ου, ὁ, α οὐγέζεγ, α εὐ1{- 

ζεμέοις ῥε}ο1, 1 Γἶπι. 1. 3 
Τα. 1, 7.Χ 

πλημμύρα, ας (ΥΝ. Η. ης), ἡ, α 
«ᾖουά, Τα. νΙ. 48.Χ 

πλήν, αν. (απ {ο πλέον, 
Ἠεποε Ιὲ ααάς α ἴποιρ]ί, 
ΞεπεταΙ1γ αἀνειδαίῖνε, 59Π18- 
Έπιες Ρατί]Υ οοπβΓΙΙΔΙΟΓΥ), 
δεφίασες, ὄ1ῇ, ευεγέλεἶσος, ο α 
720, Μας. ΧΙ. 22, Χν]. 7, 
κχνἰ, 39, 64; πλὴν ὅτι, ἐχεεβέ 
Ζλαΐί, Αο. κκ. 23; α5 Ρτερ. 
να 6εη., δεσίάες, εχοερίζης, 
Ματ. κ. 32; Αο. νΠ. 1. 

πλήρης, ε5, (θ Γι, αὖς., Ματ. 
ἵν. 25: (2) Γι ο βεον. ), 
αδοιοιάίης 27, Ματ. νΠ. ΤΟ; 
Τα. Ίν. 1. 

πληρο-φορέω, ὢ (φέρω), {ο ὄγζηρ: 
7ο ἐδε Γῤῦ, {ο Γή, 2 Τιπι. 
ἵν. 5, 17; ῥαδς., οἱ {Π]ηρς, {σ 
δε Γιζζν αεζογεβἠ{εΛεῶ, Τια. Ἱ. 
15 οἳ Ρείδοπ, {ο δε Γ12γ εο)- 
υηεεᾶ, Ῥο. ἵν. 21, κὶν. 5; 
ϱοἱ. ἵν. 12 (Ν. Η) 

πληρο-φορία, ας, ἡ, Γῤῤεος, 
ε2Ι17έ ῥοφφεβςίο”, 110 ὤπστι- 
ασε, Οοἱ. 1. 2: ιτ ΤΗ. 1 
5» Ηεῦ. ν]. 11, κ. 22. (Ν. 
Τ.)Ἐ 

πληρόω, ὢ, ώσω, ᾖἴο 4 ντ] 
(σεπ.), {ο 17 144, {ο ῥεγοασα, 
{ο εο)εβζείε, αἰίΏετ Έπιε ΟΙ 
ΏΙΠΩΡΕΣ; ἔο ὐεσίοτυ αὐτιααηή- 
7, {ο Πές ᾖδεγαζγ, ΡΗ1]. 
Ἱν. 15; Ερ. ΠΠ. το; {0 ἄεσο- 
2ζή97, {ο ΔεγΓογ”ι Γαζῦν, α5 
Ῥτορ]εςίες, εἴο.; Ρ855., ἴο ὂε 
Για οἳ, 2 Οοτ. ν. 4” Ἡρ.ν. 
18; {ο δε7πααε Γ1ιζῇ, εο/εβ/είς, 
οἵ Δε2/εεί, Ἱπ. ΠΠ. 29: ϱοἱ. - 
ἵν. 12 (ΊΨ. Ἡ. τεαᾷ πληρο- 
φορέω). 

πλήρωμα, ατος, τό, Γῤπενς, 
2ήεήζμας, {ε., εἶναι υΏπῖε 
Π]15, 1 (ος. κ. 26, 25; 5ο, {δε 
07 1/716εΣ, Κο. χὶ. 25: Τε 
εο/εβ{εζίο, {1.6., ἴπαι υυΠΙοὮ 
πηα]κες ΕΠ], {ε Γή, 
Μαί. κ. 16; Ἐο. κ]. Το; ἴε 
Γήπευς οἳ 46, (αα]. Ἱν. 4, 
15 ἴπε εοπιρ]είῖοη οἱ απ ετα; 
ἔε Γιύζησςς οὗ 625, ἩΡ. Ἱ. 
23, ἴλαί νηη]εὰ ἶ5 βεά Ὦγ 
ΟµπτΙςε, 2.6., ἴπε ΟΠ ατοὮ; 77ε 
Γαήήπενς οὗ {ε 6ουᾖεσά, (οἱ. 
1, 9, αἲἱ ἀῑνίπε αἰιτιραίες. 

πλησίον, αἀν., έεαγ, έα ὄγ, 
ψη(Ἡ ρεη., ]π. 1ν. 5 ΥΕ {Πε 

σκΕΡΑ- ΕΝΤΙ ΕΙ ΤΕΡΤΙΜΕΝΤ' 2ΕΧΙσΟΝ 

ατί.,, ὁ πλησίον, α 11ε{ρἼδοΥ, 
Άς. νι]. 27. 

πλησμονή, ἢς, ἡ, Γιζῇ οαδίςγ- 
1215, {ωιέζσετεσ, (91. Π. 23.8 

πλήσσω, 24 4οΓ. ρᾳ5ς. ἐπλήγην, 
ο «εζίο, Ἐ εν. ν. 12.Χ 

πλοιάριον, ου, τό (ἀῑπι. οἳ 
πλοῖον), α «αζί υεσφεῖ, α 
ὀοαί, Ματ. ΠΠ. 9: Ἰ]π. κκ]. 8, 

πλοῖον, ου, τό, α ϱ2ήῤ, α νεοφεύ, 
Μαι. Ίν. 21, 22: Ματ. 1. ΤΟ. 

πλόος, οὓς, ρεη. σος οός, ὁ, 
α Ὅογαρε, Δοι κχΧ]. 7, κχν]]. 9, 
1ουἙ 

πλούσιος, α, ον, 7{εᾖ, αὐοιιαιρ' 
η (ἐν), Ἱωα. κ. 16; ΕΡ. ΠΠ. 4. 

πλουσίως, αἄν., 27520, αδτιτι- 
ααλίζγ, (οἱ. ΠΠ. 16. 

πλουτέω, ὢ, ήσω, {ο ὄεεσηπε 215, 
Το ὅε 76), {ο αὐοιιμά {ᾳ, Τα. 
1, 53; Ῥο. κ. 12; Ἐεν. χν]]. 
τς. 

πλουτίζω, ζο77αῇε 21εᾖ, {ο εατ/σέ 
{ο αὐοιώτα 21, 1 0ο. 1. 5 2 
Οοτ. νΙ. 1ο, ΙΧ. 11. ΣΧ 

πλοῦτος, ου, ὁ (5εε (τ. δ αρα, 
Μα, δ 96, ποίε 2, Ῥι. 22), 
216065, τυεαζ{ή, αδιιμάζαπεε, ]α. 

2: οἱ. 1. 27: 5ρἰτΙέαα]1γ, 
ε72716/71ε216, Το. ΧΙ. 12. 

πλύνω, νῶ, ἴο ταφή, Τα. ν. 2 
(. Η.); Ἐεν. ν. 14, αχ]. 
Ι4(Ν. Π. ). ὁΥΗ.; 8εε λούω. 

πνεθµα, ατος, τὀ, (1) Ρτορετ!γ, 
76 τυζῶ, ΟΥ 12ο αἴγ 4 /0- 
07, Γπ. 1. δ; Ἱεπςε, (2) {0ε 
7: ο, ἀῑδί. ἔτοπι σῶμα 
απᾶ ψυχή,ι ΤΗ. ν. 23: (3) α 
ΤΕ71Φε7΄ ο οζεβοσίίομ οἳ τα 
5ου], Ἱωα. 1κ. 55; Ῥο. 11. 157 
(4 αγ {ηήε[ζήσεταί, {7εσβο- 
2εαζ δείς, α5 (α) {7ε 1711: 
οᾷή74, 5δεριβταίεὰ Ίτοπι {πε 
Ῥοάγ, {7ε 11 γής 5ο, (ϐ) 
απρεζς, σοοᾶ απά Ῥαά; (ο) σσᾳ, 
Ἱπ.]ν. 24: (ο) {πε Ε7οῦν 1214, 
ἴπε (μ]τά Ῥετδοη οἱ {πε Ττῖπ- 
1{Υ (5εε ἄτ. 6 2τ7{, ἨΝΙ. δ το, 
τα, Ῥα. δ9), ἵπ τε]αίίοη ἴο 
Ίεδας, Ἱωα. Ἱν. 1; Αο. χ. 36; 
Ίη τε]αἴίοη {ο Ρτορῃεί5 απά 
8Ρροςί]ε5, Αο. κκ!. 11; ]η. αχ. 
22; απά Ἱη τε]αίῖοη {ο 5α1πί5 
6επετα]]γ, (αα]. ΠΠ. 2. 

πνευματικός, ή, όν, οῥήζμαῇ, 
τε]αίϊηρ {ο {πε Ἠάπιαπ 5ρίτῖῖ, 
οἱ Ῥε]οηρίηρ {ο α 5ρΙτ1!, ΟΙ ἵπῃ- 
Ρατίεά Ὁγ ἔπε ἀϊνίπε δΡἱτῖε, 
1 Οοτ. ΠΠ. 13 (5εε (ιτ. ὃ 316, 
ΤΙ. δ 61, 5), 15, Χν. 44: τὰ 
πνευματικά, οβή7{ῶαῦ {ρήης., 
Ἐο. αν. 27: οῥέγ{αί ϱ{Γή5, 
1 Ο0ο{. ΧΙ. 1. 

δτ 

[ποι 

πνευματικῶς, α͵ ν., οβέ{ήμαζόν, 
1.ε, ὮΥ ἴλε αἱά οἳ ἴπε Ηο]γ 
αριτίέ, 1 Οοτ. . 14: ἵπ α 
πιςε]σα] 5εη5ε, Ἐεν. χἰ. δ. 
(Ν. Τ.Α 

πνέω, εύσω, {ο ὄζοτυ, α5 ἴ]ιε νν]πᾶ, 
Μαϊ. νΗ. 25, 27. 

πνίγω, {0 εᾖοβε, {ο οείσε ὄγ {πε 
{βγοαΐ, Μαι. χν]ΙΠ. 28: Ματ, 
ν. 13.Χ 

πνικτός, ή, ὁν, ο{γαληρίεζ, Αο. 
Χγν. 20, 20: χχΙ. 25. 

πνοή, ἢ», ἡ, (1) ὀγεαίζ, Αο. χν]. 
255 (2) τυζμῶ, Αο, Π. 2.Χ 

ποδήρης, ες, εσε{ηρ {ο {με γεεί; 
5 θυ)5έ. (59. χιτών οἵ ἐσθή»), 
α /οηρ:70ὔε, Βεν.]. 13. γη... 
5εε ἱμάτιον. 

πόθεν, αἆν., ΙΠίεΙΤΟΡ., συῥετιζεᾷ 
οἱ ρίαςε, Μαϊ. κν. 33; Γγοῦε 
τυῤαζ φοΊαεᾷ Μαϊ. κ. 27: 
ΟΕ σα16ε, ᾖσωδ Τμ. Ἱ. 437 
Ματ. κ]. 37. 

ποία, ας, ἡ, ῥα5ς, εγδαςε, ἃς- 
εοιάϊπρ {ο 89οΠ8, ἵηπ Ἰα. Ίν. 
14: Ῥαῖ πιοτθ ΡτοβαΡἰγ ίπε 
ποτά Ίετε 5 {με Τεπι. οΕ 
ποῖος, οὗ τυζαί φοέὁ Ἑ 

ποιέω, ὢ, ήσω, (1) {0 2246, 1.6., 
ἴο Γο772, {ο ὀγήρ αὐομί, {σ 
εαφέ; 5Ροκεη οἳξ τε]ρίοις 
Σε5ίΊνα]ς, εἰο., {ο οὔσεγυε, {ο 
εε[εὐγαίε; οἳ ἴτεες απἆ Ρ]αηπίς, 
7ο ϱε77214ή6, ἴο ῥγοάιεο; {ο 
εῶ1έ9ε {ο ὄε οἵ {ο ὀεεοπε, Μαἴ. 
ΧΧΙ. 13; {ο ἄθείαγε {ο δε, ]π. 
νΙ. 53; {0 απσ11ε, ΝΓαϊ. χΊ]. 
33: (2) {ο α, ϱεπετα]]γ; {ο 
«ο, {.ε., Παβιταα]Ιγ, {ο βετ- 
«Γο772, ἴο ελεεἸίε, {0 ἐκεγεζσε, 

ἴο ᾖῥ7ασζζσε, ᾖ.ε., 10 ῥ11ς1ε α 
εοΊέ9ε οὗ σεἴζοε, ἴο ὄε αεἶζτε, 
Ζο τυογΑ, {ο «Φε, {ο Ζαος, 1.6., 
πε ος Η{ε, Αο. αν. 33. δ7ή1.: 
5εε ΤΤΕΠΟΠ, ὃ κονΙ. 

ποίημα, ατος, τό, ὦ Ι2ήηο 7μαᾶς, 
α τυογᾷ, Ἔο. Ἱ. 20; Ἡρ. Ἱ. 
1ο.Χ 

ποίησις, εως, ἡ, α αοέης, ]α. Ἱ. 
25 

ποιητής, οῦ, ὁ, (1) α ἄοεγ, βεί- 
(ΓοΥ1ΕΣ, Ἐο. Π. 143; Ἰ]α. 1. 22, 
23, 25, ἵν. 11; (2) ἆ ῥοεί, Αο. 
Χν]], 25. 

ποικίλος, η, ον, σω271ο145, οὗ ογ- 
Γεγεπέ εοἰσγς, ὤσνεγοε, Τα. 
ἵν. 4Ο. 

ποιµαίνω, ανῶ, (1) {ο Γεεα α 
-Ποεβ, Ἱωα. κν]. 7: 1 Οοἵ{. κ. 
7: Ἀεποε, Βρ., (2) {ο δε «ᾖεῇ- 
Λεγα οἵ, ο {εα, {ο εὐεγή. 
Μαϊ. 11. 6: Ἱπ. κχῖ. 16: Ας. 
κα οθ τἨἩςι νο, Πα. τὸ; 



ὥς λωω. ο. 

σκΡβΣΑ-ΣΝΟΙΙ5ΕΗ ΔΕΗ ΤΕ.7ΤάΜΣΝΥΤ 2ΕΧΙσΟΝ. ποι] 

Ἐεν. να. 17; (43) ἡ γε, 
ϱουεγ”, Ἐεν. . 27,- κὶὶ. 5, 
ΧΙΧ. 15.Χ ὦγπ.: 888 βύσκω. 

ποιµήν, ένος, ὁ, (1) α οΛεβᾖερᾶ, 
Μαί. ΙΧ. 36, κχν. 32: (2) ΒΡ., 
οἱ ΟἨτὶδί ας {πε «ΛεβΛεά, 
ἨεΡ. χΙῖ. 29: 1 Ῥεί. Π. 25; 
απᾶ οἳ Ἠΐ5 πη]πϊςίεις α5 ῥα:- 
079, Ὦρ. ἵν. 11 

ποίµνη, ης, ἡ, (1) α Ἰοεᾷ οἳ 
5πεερ οἵ ροαΐ5, Τι. Π. δ; 1 
Οοι. ΙΧ. 7; (2) ΒΡ., οἱ ΟΏτῖςί5 
1ο]]οννετς, Μαϊ. καν]. 31; ]η. 

ο κ. 16.8 
ποίµνιον, ου, τό (Ξ ποίμνη), α 
Ποεξ; οπΙγ Βρ., Τμ. χἩὶ. 32 
Άο. αχ. 25, 209; 1 Ρεῖ. ν. 2, 

3- 
ποῖος, ποία, ποῖον, ΑΠ ΙΠίΕΙΙΟΡ. 

Ῥτοποιηπ οοιτεδροπϐπρ ἴο 
οἷος απᾶ τοῖος, οὗ τυζαί Φ1ῶ, 
φο2ή, σβεσίεςξ τυζαί τυζαί 
οπεξ Ἱπ Τμ. ν. 10, 5ο. ὁδοῦ. 

πολεμέω, ὢ, ήσω, ἴο ΄1αᾷε τυα7, 
{ο εο{ε]ά Ψηῖἃ (µετά, 5εη.), 
Ἐεν. Π. 16, χ1]]. 4. 

πόλεμος, ου, ὁ, (1) τυαγ, ατωαγ, 
Τα. κὶν. 31: (2) α δαδε, Ἐεν. 
Ἱκ. 7,9; (3) ο{21ε, Τα. ἵν. 1. 

πόλις, εως, ἡ, α ε1ήγ, Αο. ν. 16; 
πηεί., 10ε 2αδήζαμίς οἵ α 
οἶέν, Ματ. 1. 331 η] ατί., {7ε 
εὔζν /εγσαζε”α, {με εσοεζγ 
οὔέν, οἳ νυπ]ος Πεταδα]επι τνας 
α ΦΥΠΙΡΟΙ, ΗεΡ. κ. 14; Ἐεν. 
11. 12. 

πολιτ-άρχης, ου, ὁ, α 11Εγ ο α 
ο, α εἴδθν 2αΡ19ίαΐε, Αο. 
κν]]. 6, δ.Χ 

πολιτεία, ας, ἡ, (1) οδέσεπςᾖέβ, 
Λο. κχῖ]. 28: (2) α οίαζε, εο7/1- 
2ηοητυεα ή, ΕΡρ. 1. 12.3 

πολίτευμα, ατος, τὀ, α οίαΐε, 
α εο2η2οτυεαΠίή, ῬΠΙΙ. 1. 
2ο.Χ 

πολιτεύω, ἵω πα]ά., {ο ὀεβανε αν 
α είπε; Ἰεποε, {ο ᾖζσε, 1.6., 
ο ογαΕΥ οπε’ {έγε, Αο. ακΙ]. 
1: ΡΠΙΙ. 1. 27.3 

πολίτης, ου, ὁ, α εἴζήσε, Τα. χν. 
15; Αα. κχἰ. 39; ΨΙίΠ ρεη., 
αὐτοῦ, α Γεζζοτυ-εΠέπε, Ἱμ. 
ΧἰΧ. 14: Ἠερ. νΙΙ. τί (Ν. 

πολλάκις, αάγν., 13 Σεν, 
οΓίε, Ματ. ν. 4, ΙΧ. 22. 

πολλα-πλασίων, ον, 6εη. ονος, 
72114 οἷα, 211} {πες 2076, 
Μαι. κὶχ. 29 (. Η.); Τα. 
ΧνΙΠΙ. 30.Χ 

πολυ-λογία, ας, ἡ, 11100 βεαζ- 
ᾖρ, Μαϊ. νΙ. 7. 

πολυ-μερῶς, αἁν., ὁπ 1011) 

ω Ὁ 
ου -- 

Λα, ὂὄν πα ᾖβογσης, 
ἨεῬΡ. 1. 1.Χ 

πολυ-ποίκιλος, ον, 716 υαγέεᾶ, 
21α11Γοἷα, Ὦρ. 1. 1ο. 

πολύς, πολλή, πολύ (5εε «. 
δ 3ο, 2), 2241, 2117019; 
πολύ, 2114, ϱγεαίζγ, α5 αἲν.; 
πολλοί, ια, οξίειπ νηίλ 
ρατάΏνε σεπ]Ώνε, οἵ ἐκ; οἱ 
πολλοί, ἴδε 112710) (5εε απ. 
δ 227, ἨΝΙ. δ 18, 3): πολλά, 
Ίῃ κε πιαπΏθτ, 100, σε} 
2220, οΓίεα, 71074 {ες ; 
πολλῷ, ὄγ γιο, ]οΐπεὰ νέα 
οοπιραταίΊνες; ἐπὶ πολύ, ο» 
α ϱ7εαέ Λίο, Άο, καν], 6; 
ἐν πολλφ, αὐίορείᾖε}, Λο. κκν, 
29 (ποῖ ΝΝ. Η.). 

πολύ-σπλαγχνος, ον, 257 οὐ:- 
Δααφίσμαίε, οὗ οΎσαί 1ΠέγΕΥ, 
Ία. ν. 11. (Ν. Τ.Ε 

πολυ-τελής, ές, σε εο»{ζγ, σε} 
Δεείσιις, Ματ. χὶν. 3: 1 Τίπη. 
Ἡ, 9: 1 Ρεῖ. ΠΠ. 4.Χ 

πολύ-τιμος, ον, ο ϱ7εαί ναζπε, 
5ε2Υ εοο{ζγ, Μαϊ. ΙΙ. 46: ]π. 
κ. 3; οοπραἵ., 1 Ῥεῖ. Ἱ. 7 
(Ν. Π.)ἄ 

πολυ-τρόπως, αἄν., 6 3471 
τυαγ», ΗΠεῦ. 1. 1.Ἡ 

πόµα, ατος, τό, γε, 1 Οο. Χ. 
4: Ηεῦ. Ικ. το.ᾶ 

πονηρία, ας, ἡ, εσ{ζ οζεβοςείομ, 
τυζεβεάπεςς, Μαϊ. κκ. 16; 
Τι. κἰ. 30; Ἐο. 1. 29; 1 Οο. 
ν. ὃ; Ερ. νι. 12; Ρ]ατ., ΄2- 
/ἔσμαμέ ᾖῥαφφίσ, 21ᾳιάήΐες, 
Ματ. να. 22: Δο, ΠΠ. 26.Χ 

πονηρός, ά, όν (πόνος), ευᾖῇ, ὁααᾱ, 
αοἲϊνεΙγ, οἱ ἴπῖπρ οἵ Ῥετ- 
5οη5; τυ{εβεα, αεβγασεᾶ, 5Ρρεο. 
7εα/ήργια21, ΟΡΡ. ο ἀγαθός; 
ὁ πονηρός, {2ε τυ{εᾷεῶ ο/16, 1.6., 
δαίζμ ; τὸ πονηρό», εσ{ζ. 

πόνος, ου, ὁ, (1) ζαδογ, (οἱ. ἵν. 
13 (Ν. Π.); (2) ῥαίῃ, α- 
οἼήσή, Ἐεν. χνΙ. 1Ο, 11, ΧχΧΙ. 

4. 
Τ]οντικός, ή, ὀν, δε[οἸιϱ:ϱ {ο 

Βολίς, Δο. χν]]. 2.8 
Τ]όντιος, ου, ὁ, «Λοήζης, ἴλε 

ΡΙΘΠΟΠΙεΕΏΠ οἳἑ ῬΡϊαΐε, Ἱμ. 
Η1. 1. 

Ἰ]όντος, ου, ὁ, «ο465, Αο. 1. 
9; 1 Ρεῖ. 1. τ.Χ 

Τ]όπλιος, ου, ὁ, ΦΛηδύζης, ΑΔοι 
ἄχν]ΙΠ. 7, δ.Χ 

πορεία, α», ἡ, α 01736}, Τι. 
κι. 2; α 21/91/25, 2/1ῶε7- 
ζαβέηρ, ]α. Ἱ. 11 «Χ 

πορεύοµαι, σοµαι, ἆερ., υτι 
Ρᾳ55. αΟΥ., ἐπορεύθη», ἴο ϱο, {0 
60 ατυαγ}, {ο αεβαγή, {ο Τοµ7ΠΕ}, 
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{ο {γανεῖ, οξίεπ (α5 Ἠεῦτεν) 
{ο {αᾖε α εσΊέσε 11 γε. 

πορθέω, ἤσω, {ο αγ τυσφίε, {0 
«εδίγογ, Ας. ΙΧ. 21: (αἱ. 1. 

1, 23.3 
πορισµός, οὔ, ὁ, ἆ ὀσμγες οί 
φαΐ, 1 Τἶπα. ν]. 5, 6.Χ 

Ἰ]όρκιος, ου, ὁ, ογούμς, ἴπθ 
ΡΤΦΠΟΠΛΕΠ οἳ εφ, Ας, 
χχὶν. 27.Χ 

πορνεία, ας, ἡ, /Γογ{εαέέσ2ε, Δο. 
χν. 20, 20: ΒΡ. 1π Ἐεν., {40ᾖ- 
αἴγγ, Χὶν. δ, χνΙ]. 2, 4. 

πορνεύω, σω, {0 εσα9ΐ Γογήζα- 
0η, 1 Οοτ. γι. 185; Βρ. ἵη ι 
Ἐεν., {ο τυογς/{ῤ ἑῶοῦς, κνΗ1, 
3, 9. 

πόρνη, η», ἡ, α ᾖαγζοί, α 7ο5- 
ζζμΐε, Μαι. κκι. 41, 32; Ἡρ. 
Ίπ Ἐεν., α {αοαέίγοια ε221- 
2211ή4, ΧνΠ. 1, 5. 

πόρνος, ου, ὁ, ἆ 7207 τυᾖο ῥγου- 
ζζμίες ἠήηφείί; α ΓογΜέεσίο, 
ἩΡ. ν. 5. 

πόρρω, αάν., Γα2, Γα ο{ῇ, Μαξ, 
Χν. ὃ; Ματ. νΙὶ. 6; Τμ. χὶν. 
32:- ΟΟΠΙΡ., πορρωτέρω (οἵ 
-τερο», ΥΝ. Η.), Τμ. κχῖν. 283 

πόρρωθεν, αάν., {7ο α{αγ, αγ - 
οἵ, Ἱωμ. χνΙ. 12: ἨεΡ. χῖ. 
14.8 

πορφύρα, ας, ἡ, α ῥιγρίέ ρα)- 
7214 Ἱπαϊσαίίπρ νεα] ος 
ταπ]ς, Ματ. χν. 17, 2ο; Τα, 
χνΙ. 19: Ἐεν. αν. 4(Ν.Η, 
τεαά {ο]]ονήπρ), Χν]λΙ. 12.Χ 

πορφύρεος, οὓς, ἂ, οὓν, Δωρίς 
Ἱπ. χἰχ. 2, 5” Ἐεν. αν, 4 
(1Ν. Η.), κνΠ. 16.Χ 

πορφυρό-πωλις, (δος, ἡ, α Γεηαδε 
φεζ1εγ οὗ ῥιῤῖε εἴοίῆ, Αο. 
αν]. 14. (Ν. Τ.Χ 

ποσάκις, Ιπίεττος. αἄν., ᾖστυ 
οΓίεηῥ Μαϊ. κνΠῖ. 21, ακι, 
37: Τα. κῑΙ. 34.Χ 

πόσις, εως, ἡ, γή, ]π. νἹ. 55) 
Ῥο. κίν. 17; Οοἱ. Π. τ6.Χ 

πόσος, η, ον, οτυ 211εὖ ὁ ᾖοτυ 
Αϱ7εαίζξ ῥρ]ατ., ᾖοτυ πα 2 
πὀσῳ, α5 αν. ντ εοπιραζ- 
αἴϊνες, ὄγ Ζοτυ ή26ῇ : 

ποταμός, οὔ, ὁ, ἆ/275ε2, α {ο7γε}ύ, 
Ματ. 1. 5; Τμ. νΙ. 48, 49. 

ποταµο-φόρητος, ον, «εαγγεᾷ 
ατυαγ ὄγ α «ἴγεαη, Ἐεν. ΧΙ]. 
15. (Ν. Τ,) 

ποταπός, ή, ὀν, ΙΠΊεΙΤΟΡ. αά]., 
ος τυ/αί Αὐμά ξ οἵ τυζαί 7121- 
ΕΥ Τμ. 1. 29, νΙΠ. 39. 

πότε, ΙΠΙΕΙΤΟΡ. αἆν., (4 2 αἱ 
τυῤαξ {πεί τι ἕως, ᾖστυ 
{ος 6 

ποτέ, επς]εῖο Ῥατίϊο]ε, αἱ 5ο”έ 



ποτ] 

{με, αἱ οἨε ἴπε ο οἵᾖεγ 
(5εε ἄτ, 129, ΊΝΙ. δ 57, 2). 

πότερος, α, ον, τυΛέεᾷ οἱ ἴτυσ β 
Ν. Τ. πειί. α5 αἄν., τυ/είβε», 
οοττε]α(ῖπρ η ἤ, ο, ]η. νι]. 
17. 

ποτήριον, ου, τό, α ἀἄγίηάίιρ- 
ο, Ματ. ν. 4, χὶν. 23; {λε 
οσο οὗ {δε οτε, 1 0ο{. ΧΙ. 
25: ΒΡ., {δε ῥογ{ίο τυβίεῇ 
σοα αὐζοίς, νυπείπετ οἳ ϱοοά 
ΟΓ 11], εοπιπιοΠ]γ οἳ {πε ]αΐ- 
ἴετ, Μαΐ. κκ. 22, 23, κχν]. 30. 

ποτίζω, σω, {ο εα]ωε {ο αγῶιά 
(ἴπνο α.σος.); {ο ρἵοε αγέιᾷ {ο 
(8εο.); Β6., 1 Οοτ. 1. 2: {ο 
τυαίεγ οι {γέραίε, α5 Ρ]απί5, 
1 (ο. 11, 6-δ. 

ΤΠοτίολοι, ων, οἱ, μήεοί, Αο. 
πχν ΠΠ. 13. 

πότος, ου, ὁ (πίνω), α ὤγέπζίτις, 
ζαοσεσέ1ς, 1 Ῥεῖ. ἵν. 3.Χ 

ποῦ, ΙΠΤΕΙΤΟΡ. αἄν., τυεγε 2 
τοᾖ{{πεγβ Μαϊ. Π. 4: ]π. νι. 

πού, απ επο]{ξίο Ῥατίίοιε ος 
Ῥ]αοε ος ἄερτεε, «ο/ηετυ/εζε, 
φο/πετυΆεγέ αὐομί, Ἠεῦ. ἩΠ. 6, 
16 (Ν. Η., 5εε δήπου), Ίν. 4: 
Ἐο. 1ν. 19 (5εε τ, ὃ 1290, Ῥι. 
πο ὁ 

Ἰ]ούδης, δεντος, ὁ, ΔΒιάεπο, 2 
Τ1πη. ἵν. 21.3 

πούς, ποδός, ὁ, {λε Γσού, Ἱωα. 1. 
79: ὑπὸ τοὺς πόδας, 1εγ 
ΖἼε /εεί, 1.6., ε2{17εΖγ οαόασιεᾶ, 
45 Ίο. Χν]. 29. 

πρᾶγμα, ατος, τό, α {ή ασπε, 
α αεί, α 1475, α δεσέπεσς, α 
ο16 α5 αἲ ανν, Τα. 1. τσ. 1ΤΠ. 
Ίν. 6: Ἐο. χνΙ. 2; ΠεΡ. κ. 1. 

πραγματεία (ΥΝ. Η. -τία), ας, ἡ, 
α ὀσέέςς, οζζἸέβα{{ο, 2 Τ1πι. 
1, 4.Χ 

πραγματεύοµαι, σοµαι, ἄθρ., {ο 
ΖγαἼφαεί ὀποίπεος, ἴο 1γαάε, 
Τα. κὶκ. 13.Χ 

πραιτώριον, ου, τό (Τα. 2/ζ- 
Τογ{12), {λε ῥαΐαεε αἲ Πετι- 
5αἱεπι οοειρίεᾷ ὮΥ Τε Ῥο- 
ΠΠΘΏ ΦΟΝΕΙΠΟΙ, Μαϊ. κχνΙ]. 
27: Ματ. χν. 16; Ἱῃ. χν]. 
2δ, 33, κἰκ. 0; 5ο αἲ (,δατεα, 
Άο, κκ]. 35 {0ε φ1αγί2Ίς οὗ 
7ηε ῥγώίογ/α75 αγ72Υ Ἱη Ἐοπηε, 
ΕΠΙ]. 1. 3 

πράκτωρ, ορος, ὁ, ὤ ο[/5εϱγ εἶη- 
ῥζσγεα {ο ελεε2έζε 1ά{εζα[ Ε71- 
Ζοσέ», Ἱ λα. κ. 56. 

πρᾶξις, εως, ἡ, (1) α αοίῃρ, 
αοἰζο7, ΄ποαε οὗ σείίοη, Μαϊ. 
χνΙ. 27: Ἱμ. κκ]. 5: ΡΙΗΤ., 
αεεαῖς, «εὖς, Ας κἰκ. 185; Ῥο. 

σκΕδΣΚ-ΕΝσΙ15Η ΝΕ ΤΕΣΤΙΛΙΙΕΛΑΤ' ΓΕΧ/ΙςΟΛ 

νηῖ, 13: Οοἱ. ΠΠ. 9; απάἁ 1π 
ἸηδοτίρίΙοη {ο {πε Αοΐς ος 
Ώπε Αρορίιες; (2) Γωποίον, 
ὀοέεεθς, Ῥο. κ]. 45Ἠ 

πρᾷος, α, ον, Ἐεο, ἵπ Μαϊ, χἰ, 
29 ΕΟΓ πραὺς ον. Η.)Ἡ 

πρφᾳότης, τητος, ἡ, ἘἛεο. ΕΟΓ 
πραῦτης (Ν. Π.) ἵη 1 Οοἱ. 
Ίν. 21; 2 0οΓ.χΧ.Ι; (α]. ν. 
23, νΙ. 1; Ερ. 1ν. οὖ 6ο]. 11. 
12: 1 ΤΠ, νΙ. 11 (Ν. Ἡ. 
πραὐπάθια); 2 Τίπι. Π. 25: 
Τε, 11. 29 

πρασιά, ἂς, ἡ, α εοηβα} 
ογηιεαά {λπίο αἰωίςίοιφ Ίϊκε 
ρατάεη-Ῥεάς, λατ. νΙ. 49.Χ 
Έοι οοηδίτ., 5ε86 (ἴ, δ 242, 

γι. δ 37, 3, Βα. 39, 1390. 
πράσσω, ΟΙ: πράττω, ἕω, ΡΕ. 

πέπραχα, πέπραγμµαι, (1) {ο 
«ο, βεΥΓΟΥ3Σ, αεεο)αβ{έςή, ντ] 
8ςσο., 1 ΤΗ. ἵν. 11; 2 Οο{. ν. 
1ο; (2) πηίἩ αἆνς., {ο δε {η 
αἴ1γ εο/ιά{{071, 1.6. ἴσ Γα7ε, 
Ας. χν. 29; ΕΡ. νΙ. 21; (3) {ο 
ἐχαεί, ἴο εφέ, Τμ. 1. 13. 
171.: 586 ποιέω. 

πραῦ-παθεία (οἵ {α), α., ἡ (1Ν. 
Η. 2, {άμεσο 1 Τ{πῃ. ν]. ΤΙ. 

πραύῦς, εἴα, ῦ, 6εη. έος Οἵ έως 
ΟΝ. Η.), ΡΙ. εἲς, 21124, σε]ή16, 
Μαΐ. ν. 5, χ]. 29 (588 πρᾷος), 
χχ]. 6» 1 Ρεί. ΠΠ. 4. 

πραύτης, τητος, ἡ, 1211ῴπεέςς, 
Φε2ζζρησος, ]α.1. οι, ]. ται 
τ Ῥεΐ. 1. 15/ απά ΥΨ. Ἠ. 
(πραύτης) ἵπ ἴλε Ρᾶδεᾶρες 
αἁοίεά απάετ πρᾳότης.Χ 

πρέπω, {ο ὄεεοίπε, δε [ήήὔης {ο 
(άαι.), 1 Τη. Ἡ. 1ο; Τ1{. 1. 
1; Πεῦ. νΗ. 26: ΙπΙΡεΙς. (6εε 
6τ. δ τοι, Ῥα. 278), {έ ὂε- 
ζο7165, {ή ἐς ΙΕ411ρ {ο, Ματ. ΠΠ. 
τόν τ Φου κη το; ΕΡ.Ν. 38; 
ἨεΡ. 1. τοῦ 

πρεσβεία, ας, ἡ, απ ΕΙδαΦΦΥ, 
αεὐασοσάογς, Ἱμα. αὶν. 32, 
ΧΙΧ. Ι.Χ 

πρεσβεύω, Ίτοπι πρέσβυς (Η1., 
7ο ὂε αφεῶ, οἷά Ίπεπ Ῥεϊπρ 
αδια]1γ εποδεη {οι Τε οἳ- 
Πςε), {ο ααί αὖ αηθαςφαᾶσγ, 
2 Οο{. ν. 20; ΕἙρ. νΙ. 20. 

πρεσβυτέριον, ου, τό, ὤ απδεή- 
ὀύν οἵ εἰώεγο, {νε δα1/εάΖΖ7, 
Τα. αχ. 66; Αοσο. κκ. 5; 
ο[πεεγς οὗ ἐδε εὔγεῦ απδερα- 
ὀ/εῶ, ῥγεσόγίογ, τι Τἱπι. ϊν. 
τ4.Ἡ 

πρεσβύτερος, τέρα, τερον (οοπι- 
Ρατ. οἱ πρέσβυς, οὐ), 5εηεῖ- 
αγ αδεά α5 φυῦςί.. εἶαεγ, 
(1) 1η αρε, Αο. ΠΠ. 17; τ Τΐπη, 

δ3 

[προ 

ν.1; ΡΙΗΧ., οξίεΏ, αλεεσίσγς, 
α5 Πε. χἰ, 2; (2) αξ υῦί., 
απ εἴαεγ, ἵπ ἀἱρπ]ίγ απἁ οἵ- 
Άσε, α 7171067 οἵ {πε /ετυίςή 
ὁδαεαγίπ, Μαϊ. χν]. 21; αἲτ 
εἰαεγ οἱ α ΟἨτίδίίαπ οἩιτοῇ, 
Δο, χΧ. 17, 28: Ἱπ Ἐεν., οἳ 
ἔπο ἔνιεπίγ-ξουχ /1ε710ες οί 
πε εαυεμζν δαμ/εα γή, Ἱν. 
4, 1Ο. 

πρεσβύτης, ου, ὁ, αἲ οἷα 47Η, 
Τα. 1. 18: ΤΙ, 1, 2: Ῥπΐεπι, 

9. 
πρεσβῦτις, ιδος, ἡ, α ο τυσΊπα”:, 

Τα, 1. 3.8 
πρηνής, έ5, Γαἰ[ήηρ ᾖεααίοπε, 

Ας Ἱ. 1δ.Χ 
πρίζω, οἵ πρίω, 15ί 8ο. ῥρ855. 

ἐπρίσθην, {ο -«ατυ, {ο φατυ 
ασεαεζ, ἨΗεΡ. χἰ. 37.Χ 

πρίν, αάν., οἱ ἴἼπηε, Γογ7εΕΣ{Υ ; 
45 οοπ]. ἵπ Ν. Έ., νΙἩ ος 
πηποαί ἤ, ὀείογε {ᾖαί; σεπ- 
ΕΤΑΙΙΥ νἩ αςοο. απᾶά 1ΙΠΕ., 
Ματ. καν]. 34: Ῥιιϊ αξίει α 
περαεῖνε πνε Ἠπά πρὶν ἄν 
νητὮ δα]. Ὕηετε {πε Ῥτίη- 
εἴρα] νετῦ 15 ἵπ α ΡΤΙΠΙΑΤΥ 
{εηςε, Τα. Π. 26: πρίν νντ 
ορί. ΥΊετε 1ὲ 15 η α ΗΙδίοτ- 
108] ἔεηςδε, Αο. χχν. 16. 

Ἱ]ρίσκα, ης, ἡ, απᾶά ἀῑπι. Πρισ- 
Κίλλα, ης, Ἡ, α ῬΙΟΡΕΙ ΠαΠΠΕ, 
Βγήσεα οι Ἀγ/εείζζα, Το. χνῖ. 
8” 2 Τ]πι. Τν. 1ο. 

πρό, Ρτερ. πν{Ἡ Ρεη., δεΓογε, {.έ.ν 
οξ Ρἰασε, Εἴπῃε, οἵ 5αρετ]οτΙ{γ 
(5εε (τ. 6 294, ἨΜΙ. 6 474, 
Θα. 153). Ίπ οοπιροβ!{οῃ, 
1 τείαῖη5 {ηε 84ΠΠΕ ππεαπ- 
1ηρς. 

ο μο άξω, {ο ὀγζωρ ομή, Λο 
Χν]. 30; 6εΠ. ΙΠίταΠς., ἴο ρσ 
Φεο7ε, {ο ᾖεαα 1ῇε τυαγ, {ο 
ὀγεεεᾶς, ἵπ Ῥίαοε, Μαϊ. Π. 9; 
{π πε, Ματ. νΙ. 45; Ρρατί. 
προάγων, ῥγεεεαζζᾳς, ῥγεσίστες, 
1 Τΐπι. 1, 1δ; ΗεΡ. νΗ. 18. 

προ-αιρέω, ὢ, Ν. Τ., ἵῃ πη]ά., ἴσ 
Άγοῤβσφε {ο ομε’ς φεζζ, {ο Φ141- 
Άοψε, 2 Οο9{. ΙΧ. 7.Χ 

προ-αιτιάομαι, ὤμαι, {ο αγ {ο 
οπ6’ εὔαγσε δεΓογεζαμᾶ, Ἐο. 
11. 9. (Ν. Τ.)Χ 

προ-ακούω, {ο Ζεαγ δεζοχε, 6ο]. 
το ο 

προ-αμαρτάνω, {0 οὐ ὄεζογε, 2 
Οοτ κι. 21, κΙ. 2. (Ν. Τ.)Χ 

προ-αύλιον, ου, Τό, α εοΙ2{ δε- 
΄σχε α ὁτεζαζηςσ, α βοζεή, ΝΙαχ. 
χὶν. 6δ.Χ 

προ-βαίνω, {ο ϱο Γο2τυαγά, Μαϊ. 
Ίν. 21; Ματ. 1. 19: ΡΕ. ρατ. 



προ] 

προβεβηκὼς ἐν ἡμέραις, σα 
σαπεεᾶ {η ἄρε, 1. 1. 7; 18, Ἱ. 
36.Χ 

προ-βάλλω, {ο ῥωΐ Γογίῇ, α5 
ἴχθεες {ἰπεὶγ Ίεανες, Τμ. κκ]. 
3ο; {ο {ᾖγμσέ Γοτυαγῶ, Λο. 
ΧΙΧ. 33.8 

προβατικός, ή, ὀν, ῥεγίαζαέτρ' {ο 
φ/εεβ, ]π. ν. 2.8 

προβάτιον, ου, τό, ἁῑπι. οἱ {ο]- 
1ον/ηρ, α ζδήήε «Ἴεεβ, α ζαμ26, 
Ίπ. κκ. 16, 17 (Ν. ΗΠ.) 

πρόβατον, ου, τό (προβαίνω), α 
"Φεεβ, Μαϊ. νΠ. 15; Βρ., 
(Γοὔοτυεγ ο 625 Ἱπ. κ. 

7, δ. 
προ-βιβάζω, σω, {ο ὤγαρ Γοζ- 

τυαγά, {ο Ίίηρε Γοτυαγαά, Ναί. 
χὶν. δ; Αο. χὶχ. 33 (ποί . 
Η.)Χ 

προ-βλέπω, Ν. Τ., ἵπ πιᾶ., ἔσ 
΄Ζογεφεε ο ᾖ7ουίζε, ἨεΡ. χὶ. 

4ο. (5.8 
προ-γίνοµαι, {ο ᾖαβῥε δέΓογε, 

κο. 11. 25.8 
προ-γινώσκω, ἔο Άποτυ δεΓοχε- 
Λα, Αο. Χχν]. 5; 2 Ρεῖ. ΠΠ. 
17; οξ {πε ἀϊνιπε Εοτε]κηον]- 
εἀρε, Ἐο. νΙ1. 290, χὶ. 2: 1 
Ρεί, 1. 29.Χ 

πρόγνωσις, εως, ἡ, Γογεβοτυζ- 
εάσε, Δοι Ἱ]. 2311 Ρεῖ. 1. 2.8 

πρό-γονος, ου, ὁ, α ᾖ2ορεμ{07, 

ΡΙα., αλεεδίογς, 1 Τϊπι,. ν. 4 
2 Τίπι. 1. 3, ἄ 

προ-γράφω, ψω, ἔο τυγΣέο δεΓοχε, 
Ίη Έπιε, Κο. αν. 4; ΕΡ. 11. 
3: {0 ἀεβίεί οἵ ῥο7ίγαγ οβεῶ, 
σα]. 1. τ; {ο αεσέρμαίε δε- 
(Γογεᾖαμῶ, Ἱ]α. 4. 

πρό-δηλος, ον, ΄1712Γεφέ {ο αἴῇ, 
εσἰίαεί, 1 Τϊπι. ν. 24, 257 
ἨΠεῦ. να. 14. ” 

προ-δίδωµι, (1) {ο νε είστε, 
Ῥο. κ. 35; (2) {ο οἶοε Γοή0, 
Φείγαγ ; 8εε {οΠονήης ψγοτα.Ἐ 

προδότης, ου, ὁ, ἆ κας Τα. 
νι. 16; Ας, ν, 52, 2 Τ]πι. 
1. 4-Ἔ 

πρό-δρομος, ου, ὁ, ἡ (προτρέχω), 
α Λ7ΕεΙΖΦΟΣ, α ΓογεΥΙ ΕΣ, 
ἨεΡ. νΙ. 29.” 

προ-εῖδον, 24 αοΤ. ο{ προοράω. 
προ-εῖπον, 24 αοτ. οἱ πρόφημι, 

ῬετΕξ. προείρηκα. 
προ-ελπίζω, {ο Λοῤε Φεζο7ε, Ὦρ. 

1, 12.3 

προ-εν-άρχομαι, {0 ὀεοί; ὄεζογε, 
2 Οοτ. νΠΠ. 6, το. (Ν. Τ.)Χ 

προ-επ-αγγέλλω, ἵη πι]ς., 7ο ῥ7ο- 
72ΐ5ε Φε/ο7ς, Ίο. Ἱ. 21 2 09. 
Ιχ. ς(1Ν. Η.). (Ν. Τ.Α 

προ-έρχοµαι (5εε (τ. 6 193, 2, 

σεΕΡΚ-ΕΝΟΙ 15Η ΝΕ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ ΤΕΧΙςΟΟΔ. 

Ῥα. 144), (1) {ο ϱο Γστυσγᾶ, 
αασαπεξ, Λο. κἩ. 1ο; (2) {6 
60 ὀεΓογε, ῥχεεεαξ, ἵπ ἴἼπηε ος 
Ῥ]αςε (ρεη. οἵ αος,), 1. κχ!]. 
471 2 Οοι. Ικ. 5. 

προ-ετοιµάζω, σω, ἴο βγεβαγε 
ΔεΓογεβαά, {ο ῥγεαεσίέπε, Ἐο. 
ΙΧ. 23; Ἡρ. Ἡ. 1ο. 

προ-ευ-αγγελίζοµαι, {ο /Γογείεζῇ 
ϱοσά {άήσ9, ῥ7εαεῦ {λε ρος- 
Φεὔ δεΓογεήαμά, θα]. 1. δ.Χ 

προ-έχω, ΊΏ πη]ά., ἴο ᾖοία οπε’5 
5ο δεζογε, {ο ὂε φβεγίο, 
Ῥο. ΠΠ. 9 (5εε (ατ. ὃ 358, ΜΠ. 

ϐ 39, 3, ποῖε 3).Χ 
προ-ηγέοµαι, οὔμαι, {ο ᾖραα ο/- 

τυαγά ὂγ ἐκαγεβζε, Ῥο. χι. 
τοιἙ 

πρόθεσις, εως, ἡ (προτίθηµμι), (2) 
α φείζζης Γογίᾳ; οἱ ἄρτοι τῆς 
προθέσεως, ἔλε ἴσανες οἵ ἐπε 
2πεφεμίαί{οη, οἵ ἴπε «φᾖοτυ- 
ὀγεαῶ, Μαϊ. κἩ. 4, οοπἹρατε 
ἨεΡ. ΙΧ. 2; (2) α ῥ7εάείεγγα{- 
{5072 Ζ11ῤο5ε, Αο. κὶ. 23. 

προ-θέσµιος, α, ον, οὲέ ὀ6[ογε- 
αμα, αβῥοζαίρα ὔε[οχε, σα]. 
Ίν. 2.Χ 

προ-θυμία, ας, ἡ, {22οζζμαίζοσε, 
Ζεαα πες», Αο. Χν]1. 11; 2 0ο. 
νΏῖ. 11, 12, 10, ΙΧ. 2.Χ 

πρό-θυμος, ον, ἐῶ5Ε7, εαα}, τυζζῆ- 
716, Μαϊ. καν]. 4τ; Ματ. κὶν. 
3δ; τὸ πρόθυµον, 7εαώΐπεις, 
Ῥο. 1. Τ5.Χ 

προθύµως, αάν., πααζῇη, το 
αἰαεγῶγ, 1 Ρεῖ. ν. 2.3 

πρόϊµος, ΊΝ. Η., ἴοτ πρώϊμος. 
προ-ἴστημι, Ν.Τ. οπΙγ Ιηΐταης., 

αοἳ., 24 αοἵ. απἁ ῬείΕ., αηᾶ 
πη]ά., (1) {ο Αγεσέαε ουε7, {0 
2216, 56εῃ., Ἐο. χ. δ; 1 ΤΠ. 
ν.12: 1 ΤΙπι. 11. 4, 5, 12,ν 
17; (2) ο ρἶοε αἰίεμίίο ζο, 
6εη., ΤΕ. ΠΠ. 8. 

προ-καλέω, ὢ, ἵη πη]ᾶ., {ο ῥ7ο- 
σοῇε, ο{η1/αίε, (αα]. ν. 26.Χ 

προ-κατ-αγγέλλω, {ο αοΊ/10Ε 
ὀεζογεβαμᾶ, ἴο 2γο)/έ5ε, Αο. 
ΠΠ. 18, 24 (ποῖ Ν. Η.), νΙ. 52; 
2 Οοτ. ΙΧ. 5 (πο ΊΝ. Η.) 

προ-κατ-αρτίζω, {ο ῥ7εβαγε ὄε- 
ΓογεΛαμάῶ, 2 Όο{. Ἱκ. 5. 

πρό-κειμαι, 7ο δε οι ὄε ῥίαεεα 
Φε/ογε, ἴο ὄε αβῥοίπίρα, α5 
ἁπίψ, εχαπηρ]ε, τενατᾷ, εἴς., 
ἨεΡ. νι. 18, κ. 1, 2; Ἱα. 7; 
7ο δε αἲ ᾖαμα, ἴο δε ῥγεσεεή, 2 
Οοτ. νΙ. 12.3 

προ-κηρύσσω, ἕω, {ο αη1οίΕΕ 
οἵ 27εαεῦ ὀεζογεῥαμῶ, Ας. ΠΠ. 
20 (πο Ἠ. Η.), κΙΠ. 24.8 

προ-κοπή, ἢς, ἡ, ῥ70ρΎεςς, σα 

δ4 

σαεεπεή, ῬΠΙΙ. 1. 12, 25: 
1 Τίπῃ, Ίν. 15.Χ 

προ-κόπτω, ἴο 11446 ῥγοργεος {η 
(άαι, οτ ἐν), μα. . 62; {ο σα- 
Όαπεε {ο (ἐπί, αοο.), 2 Τϊπι. 
Π1. 9; οἱ Ἴππε, {0 ὖεααῶσαμεκᾶ 
οἵ Γα7 βελέ, Το. κ]. 12. 

πρό-κριµα, ατος, τό, α 2ειιῶς. 
δώ, α ῥερκάα, ι ΤΙπ.ν 

(ν.Τ 
ἁῤκύν δ, ἵο εοίωὐ[έςᾷ ΟΓ 
αγ ὀσ[ογε, (ρ]. ΠΠ. 17. 
(Ν. Τ.Α 

προ-λαμβάνω, {ο {αδε δε[στε, 
α)ίέζάέφαίε, Ματ. χὶν. ὃ (5ηΏε 
Παϊπ απΏιαΙραίεά ἴΏε αποϊπί- 
ΠΡ,” 4ε., Πα αποϊπ{εά Ῥε- 
{οτεπαπά); 1 Οοτ. κ. 21: 
Ῥα85., {ο ὄε ουεγίαζεῃ οἵ 
εατ(ρᾖή, (αα]. νΙ. 1. 

προ-λέγω, {ο Με δεΓογεἠαμᾶ, 
ογετυα, 2 Οοτ. ΧΙ. 5; 
σα]. ν. 21/ ι ΤΗ. 11. 4. 

προ-μαρτύροµαι, {ο {εοίγ δε- 
ας {ο ῥ2εαέεί, 1 Ῥεῖ. Ἱ. 

(ν. κ 
πλοίο, ὢ, {ο ΄ηεασίαίε δε- 

΄Γογεβαμα, Τα. πχ]. 14.Χ 
προ-μεριμνάω, ὢ, ἴο ὄε αλέσες 

ὀᾳΓογεβαμα, ἵΜατ. κ. 11. 
(Ν. Τ.Α 

προ-νοέω, ὢ, {ο βεγεεένε δεΓογε- 
αμα, ἴο ῥγοσυίαε ο», 6επ., 
τ ΤΙπι, ν. ὃ; ἵπ πα]ά., ἔο ἔσδε 
ἔλο1ςᾖΆέ Γο7, 8οο., Ἐο. ΙΙ. 17; 
2 Οοτ. ν 1, 21.8 

πρό-νοια, α», ἤ, Γογείβσιρᾖί, Αο. 
κχὶν. 3: ῥ7οσέσέση Το (Εεπ.), 
Ἐο. κι. 14.Χ 

προ-οράω, ὢ, 24 αοτ. προεῖδο», 
ἴο 5εε δεΓογεβαμα, Αο. Π. 31, 
κχἰ. 20: (α]. ΠΠ. δ; πιῖά., {ο 
ασε ὄεζογε οἨε”5 έγες, Ας. ΠΠ. 
25 (5.).Χ 

προ-ορίζω, ἴο ῥ7εάείειήε, ἴσ 
“Γογεογαα{ή, Αο. ἵν. 25: Ἐο. 
ν1Π. 20, 349: 1 Οοἵ. 1. 7; Ερ. 
1, 5, 11. (Ν. Τ.)Χ 

προ-πάσχω, {ο ο:έΕΥ ὄε[ίογε- 
Λαμῶ,ι ΤΗ. Η. 2.98 

προ-πάτωρ, ορος, ὁ, α ᾖΤσγε- 
Γαίχλεγ, Ἰκο. Ἱν. 1 (Ν. Η.)Χ 

προ-πέµπω, {ο οεἸῶ Γογτυαγα, {0 
αεεο2βα}, Ἐο. κν. 24: {ο 
ει ΓοΥ α Ίο7πΕγ, ΤΙ. ΠΠ. 

19. 
προ-πετής, ές (πίπτω), ῥ7εείρ» 

ζαΐε, 7097, Αο. κὶκ. 46; 2 Τ1πη. 
Η1. 4. 

προ-πορεύομαι, σοµαι, ἵπ πα]ά., 
ἴο ῥγεεεςε, ἴο ῥαςς ο δεΓογε 
(6επ.), Ἱωα. 1. 76; Αο. νΙ]. 4ο. 

πρός (5εε «τ. δ 397, ΊΝΙ, δὲ 47, 
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48ε, 494, Ῥα. 349), Ρτερ., 
δον. Ρεῃ., ἆαῖ., απἀ αοοιβ. 
σᾶδε5, Ρεπετα] κἱρηίξ, ({0- 
τυαγ.5. ΤΠ οοπιροδΙ!{ἶοῃ, 1 
ἀεποίε5 πιοίῖοῦ, ἀἰτεοίίοη, 
ΥΕΓΕΓΕΠΦΕΘ, ΠΘαΓΠΕΡ5, αααῖ- 
Πο. 

προ-σάββατον, ου, τὀ, {δε ἆαγ 
δεζογε {δε φαὐδαίἡ, Ματ. κν. 
42. (5.)Χ 

προσ-αγορεύω, {ο ααώγενς ὄγ 
67η, {ο αεκέσμαίε, ἨΠεῦ. ν. 
1ο. 

προσ-άγω, (1) ἴταης., {ο ὄγέηρ 
70, {ο ὀγίηρ σα, Μαϊ. χν]. 
24 (Ν. Η.); Τμ. Ικ. 41; Αο. 
κ 6(Ν. Η.), αν. 29; 1 Ρεῖ. 
Π1, 18”; (2) ΙΠίταης., {ο εο”ε {ο 
ΟΙ {οτυαγάς, {ο αβῥγοαεή, Αο. 
Χχν]. 27.3 

προσ-αγωγή, ἢς, ἡ, ἆῤῥγοσεη, 
αεεέςς (εἰς, πρός, αςο.), Ἐο. ν. 
2: Ερ. Π. 18, 11. 12.8 

προσ-αιτέω, ὢ, {ο ὅ6ρ, {ο αἲῷ 
ζαγπεσίζγ, Ματ. κ. 46 (πο 
Ν. Π.); Ίνα. πνΙΠ. 35 (πο 
ν. Η.); Τη. 1κ. δ.Χ 

ἱπροσαίτης, ου, ὁ, ἆ δέρραγ, Ματ. 
Χ. ος Ἠ.); ]π. ΙΧ. δ (Ν. 
Η.).Ἠ 

προσ-ανα-βαίνω, 70 ϱο 1ῤ Γα7- 
{2ε7, Τα. κὶν. το. 

προσ-αναλίσκω, {ο «βεῶ {3 σα 
αίο, μα. νἰΠ. 43 (1Ν. Ἡ. 
οπι]{). 

προσ-ανα-πληρόω, ὢ, ἐο {07 
ὄγ αααζτρ ζο, {ο 5έῤβζγ, 2 6οἵ. 
ΙΧ. 12, κ]. Ο.Χ 

προσ-ανα-τίθημι, {ο αγ 1 6 
αααἀήίστα; 1Ώ π]ᾶ., (1) {0 ε21- 
22/ήσαίε οἵ 121ῤα7ί (αοο. 
απά ἁἆαῖ.), (α]. ἩΠ. 6; (2) {ο 
ζο511έ τυέ(ς (ἆαι.), (αἱ. 1. 
16.Χ 

προσ-απειλέω, ὢ, {0 Μεγ αα- 
α{ήογαύ {ηγεαίς, Αο. Ἱν. 21. 

προσ-δαπανάω, ὢ, ήσω, {ο «Ρεμᾶ 
77 ααῶἀ{{071, Τα. κ. 35. 

προσ-δέοµαι, {ο τυσέ 1076, {0 
πεεα ὧπ ααώλίίοπ (5επ.), Αο. 
χν. 25.8 

προσ-δέχοµαι, ἄερ. πιίά., (1) {ο 
7εεείσε {0 εοηῥα21ήο215/ήᾷ, Τα. 
χν. 2; (2) {ο σαγχήί, αεεεβέ, 
ἨεΡ. κἰ. 35; (3) {ο ατυσζΐ, {0 
ἐηβεεί (89ο.), Ματ. χν. 43. 

προσ-δοκάω, ὢ, {ο ζοοᾷ Γο7, ἓκ- 
Δεεύ, α{ζοζφαίε, νηπείΏετ πη(Β. 
Ἠορε οἵ {εαΣ, Τα. ΠΠ. 15, νΠ]. 
19, 29. 

προσδοκία, ας, ἡ, α ζοοῤέτως Γο7, 
εαφβεείαίζσ, 111. ΧχΙ. 26: Αο. 
ΧΙ. 11. 

σκΣΕΚΕΝσΙ 9Η ΝΥΝΕΗ ΤΕ57Τ4ΛΙΕΝΥΤ ΕΧΙςΟΟΝ. 

προσ-εάω, ὢ, {ο Φῥεγγιέέ 9Ώε {0 
αβῥζοαεἡ, Λο. καν]. 7. (Ν. 
τ.)Χ 

προσ-εγγίζω, {ο αβῄγσαεή, {ο 
εο7εὲ πέαγ {ο (ἀαι.), Ματ. Π. 
4 (πο ΝΤ. Η.) 

προσεδρεύω, {ο τυαέέ 1έῤ0, {ο 
22419{2 {ο (ἀαἲ.), 1 6ο{. ΙΧ. 
13 (Ν. Ἡ. παρεδρεύω).Χ 

προσ-εργάζομαι, ἀερ. πιῖά., {ο 
οσα ὁγ ζᾳδογ {η σααζήίσ, Τα. 
ΧΙΧ. 16.Χ 

προσ-έρχομαι (5εε (Τ. 6 1ο3, 
2, ἨΝΙ. ὃ 52, 3, 4, 14), (1) 
6επετα]]γ, {ο εογιε ΟΥ {ο ϱο {ο, 
ο αῤῥγσαεἡ, αἩς., οἵ ἁἀαῖ. ο 
Ρίᾶοε Οἵ ΡεΙδοΏ, Μαἴ. ἵν. 11, 
Ἰκ. 20, κχῖν. 1; (2) δρεεῖα]]γ, 
Το αβῥγσασεή, {ο αγατυ 1εΩΥ {ο, 
ᾷοά ο Ολτῖςί, ΗεΡ. ν]. 25: 
(3) {ο αοφετιέ {ο, εοεΕ1έ7 171, 1 
Τ1πῃ. ν]. 3. 

προσ-ευχή, ἢς, ἡ, (1) ῥ7αγεγ ἴο 
ᾳοά, 1 Οοτ. ν. 5; (Οοἱ. ἵν. 
2: (2) α ῥίαεε τυ/εγε β7αγεγ 
ᾖς ο[/εγεᾶ, ΟΠΙΥ Αο. αν. 13, 
16(5εε (τ.δ 26δ, ποίε). 571. : 
5εε αἴτημα. 

προσ-εύχοµαί, ἆἀερ. πιά., {ο 
Ά2αγ ἴο (οά (ἁαῖ.), ἐο ο({εΓ 
ΆΛάΥΕΥ, {ο ῥΖαΥ ΓοΥ (ᾳ9ο. οἳ 
1ης, ὑπέρ οἵ περί, οἳ Ρετ- 
80Η, ἵνα ΟΙ ὅπως, οἳ οβ]εοί, 
ουζαδΙοπαΙ1Υ 1Π6.). 

προσ-έχω, {ο αββζγ, πητα νοῦν 
εχρτεξδεά οι απἀετεδίοοά, {ο 
αββζν {δε 744, {0 αδρμά ζο, 
ἀαί.; η ἀπό, {ο ὄετυαγε ο; 
8]5ο, ἴσ ρῇνε ήεεα το, 1πΕ. υἩ 
μή. 

προσ-ηλόω, ὢ, {ο Γασίζς του 
παζῇ9, 17 {ο, 0ο]. 1. τ4.Χ 

προσ-ήλυτος, ου, ὁ (Ετοπι προσ- 
έρχομαι, οἵϊρ. αα.), α Ίτετυ- 
«0717; α εο/ύ62{ Το [πάαζοη, 
α ᾖγοσεζγίε, Μαϊ. κχΙ. 15; 
Άο. Π. 1ο, υ. 5, κ. 43. (5.)Ἠ 

πρόσ-καιρος, ον, ΓΟΥ ἆ ΦεῶΦσ, 
Τε7βογαγ, Ματ. κΙ1. 21; Ματ. 
Ἰν. 17; 2 0οτ. 1ν. 1δ; Ηε»δ. 
ΧΙ. 25.Χ 

προσ-καλέω, ὢ, Ν. Τ., πι]ά., {ο 
εδ; {ο ο” φεὐζ, {ο εαἰ/ 707, 
7ο 14717101, Ματ. 1. 13, 23, 
νι. 7; Ἡρ., {ο εα[] {ο αι ο/δεε, 
ἔο εα/ζ {ο ἴε 6 Λη{ρία Γαζή, 
Άο. Ἡ. 39, κΙΠ. 2 

προσ-καρτερέω, ὢ, ήσω, ἴο βε7- 
ΦόὈε7ε {7, {ο εο/η{ζ22146 οίεσΓῶςέ 
{η (άα1.), Αο. 1. 14, Π. 42: {0 
τυσζέ 1έῤοῃ (ἀαῖ.), Ματ. 1. 9; 
Ας. χ. 7. 

προσ-καρτέρησις, εως, ἡ, βε2- 

ὃς 

[προ 

φέσέγαΠεὀἘ, Ἑρ. νΙ. 1δ. (Ν. 
Τ.)Χ 

προσ-κεφάλαιον, ου, τό, ἆ εἸιοή- 
101 ΓοΥ {με ᾖεαῶ, α ῥή1ῇοτυ, 
Μα. ἵν. 38.3 

προσ-κληρόω, ὢ, {ο αοφήρ; ὄν 
/οἡ, {0 αὐίοί, Ρᾳ55. (άαἲ.), Λο. 
Χν]]. 4.Χ 

προσ-κλίνω, {ο {εζήε {οτυαγάς, 
Άοι ν. 36(Ν. Η.)Χ 

πρόσκλισις, εως, ἡ, αι {ε{έλζ- 
201 {οτυαγάς, ῥαγίίαζ(ν, 
Τίπι. ν. 21.3 

προσ-κολλάω, ὦ, Ρ858., {ο {οὐ 
ομε’ φε{ {ο (ἀαῖ.), 85 α οοπι- 
ΡδΠΙοΠ, Ας. ν. 36 (Ν. Η. 
προσκλίνω); {ο εἴεσνε {ο (πρὀς, 
89ο.), α5 Ἡιδροπά {ο πε, 
Μαί. κὶχ. 5 (Ἠὴ/. Ἡ. κολλάω); 
Ματ, κ. 7; Ερ. ν. 41.Χ 

πρόσ-κομμα, ατος, τό, σ΄ ο{17- 
ὀ0ήᾳρ-ὑζοεᾷ, αὖ οεεασέο οὗ 
Γαζής, Ἐο. χκὶν. 14, 20: 1 
Οοτ. νΗΠ. 9; πνΙἩ λίθος, α 
φέσπέε οὗ οηὐζήῳσ (ΕΚ. Υ.), 
Ῥειη τν 8 Κο. πι ορ 3 
(80: 

προσ-κοπή, ἢς, ἡ, αὖτ οεεα 52012 
οὗ ο{αὐῤήᾳρ, 2 0ο. γΙ. 3. 

προσ-κόπτω, ἴο ο{γζᾷε ἴἶιε Εοος 
αρα2σί, ἵΜαί. Ἱν. 6; 5ο, {ο 
φὔ(2ὐζᾳ6, 1 Ῥεί. Ἱ1. 8. 

προσ-κυλίω, {ο /ο0/ {ο (ἀαί., οἵ 
ἐπί, αοο.), Μαϊ. κχν]. 6ο: 
Ματ. χν. 46.Χ 

προσ-κυνέω, ὢ, {ο ὅοσυ αοτυε, {ο 
ΆΖοφέγαίε ο” φεζγ {ο, {ο τυογ- 
24, σος ος Ιηξετίος Ῥεῖηρς, 
Ζ0 ἄαογε (ἀατ. οἵ αςο.). 

προσ-κυνητής, οὔ, ὁ, ἆ τυσγςΆ{ῤ- 
2εέ2, ]π. Τν. 23.Χ 

προσ-λαλέω, ὢῶ, {ο «Άρεαξ { 
(άαΐ.), Ας κ, 43, ακκν]. 
20.Ἠ 

προσ-λαμβάνω, Ν. Τ., πιῖά., ἐο 
ἴσλε {ο ο7ε) σεύζ, 1.6., Εοοᾷ, 
ΟΟΠΙΡΑΠΙΟΗΡ, Ας. ακχκνΙ. 33, 
χχν]]. 2; {0 γεεοίος {ο Γε[[οτυ- 
ο/ήβ, Ίο. Χὶν. 1. 

πρόσ-ληψις (Ύ. Ἡ. -λημψις), 
εως, ἡ, α {σῤήρ ἴο ο16)5 φεῦῇ, 
ὦ γεεεζοζς, Ίο. κ]. 1 5.Ἡ 

προσ-μένω, {ο οο2έ{ήσιε τυζήῷ Οἵ 
72, {ο σαᾖεγε ἴο (άατ.), {ο οίαγ 
2 (ἐν) 6 βίαςε, Μαϊ. αν. 32; 
ι Τΐπη. 1. 3, ν. 5. 

προσ-ορμίζω (ὅρμος), πιῖά., {ο 
«07416 1ο ἄαπεβογ, ἵΜατ. νι. 

προσ-οφείλω, {ο οτυε δερίαες, 
Ῥῃίεπῃ. το. 

προσ-οχθίζω (ὀχθέω ο ὀχθίζω), 
7ο δε αὐοβίσανεα οι ο[/εαέά 



προ] 

τυή (αι), ἨΠεΝ. 1, 1ο, 17 

πρόσ-πεινος, ον (πεῖνα), 5ε2γ 
Δ1έΡΎΥ, Αο. κ. 1ο. (Ν. Τ.)Χ 

προσ-πήγνυμι, {ο Γαίεη {ο, 4Ρ- 
Ρρ]εά {ο Ολςς Ῥεῖπρ Σα5ί- 
επθά {ἴο {λε οΓ055, Ας, 11, 
23.Χ 

προσ-πίπτω, (1) {ο Γαζ ἅσιυ 
Φεζογε (ἀαῖ., οἵ πρός, ἃοο.), 
Ματ. νΠ. 25: Τμ. ν. δ; (2) {ο 
Φεαέ αρα{ησί (ἀαι.), Μαϊ. ν{]. 
25. 

προσ-ποιέω, ὤ, Ίηπ πα]ά., {ο εὔ72- 
ση ο εῦί {ο; ἨεποεἙ, ἴο 
Αγείεπά (1Π8,), Ἱωμ. κκχὶν. 25; 
Ίη ]η. ν]1. 6, Ρετῃαρς, ἴο 7ε- 
ρα (ἩΓ. Η» οπι1ϐ).Χ 

προσ-πορεύοµαι, ἴο εο716 10, ἆβ- 
2γσασή (ἀα1.), Ματ. κ. 35.8 

προσ-ρήγνυμι, {ο οωσᾷ αραζη»ί, 
α5 νανες, Ἱ. νΙ. 48, 49.Χ 

προσ-τάσσω, ἕω, 3595., οἵ αςο. 
απ 1Πᾷ., {0 ε/ο{ (αοο.) 140 
(άαΐ.), (υα. ν. 14: Λο. κ. 33. 

προ-στάτις, ιδος, ἡ, ἆ Γεαζε 
Φαγαία1, ἆ ᾖῥ7οίεοίο, Ἐο. 
Χν]. 2.38 

προσ-τίθημι, {ο ᾖῥζαες Ιεᾶγ ΟΥ 
ὄγ {λε οέάε ο, ἴο ααῶ ἴο (ἀαἲ., 
ΟΙ ἐπί, ἀαῖ. οἵ αςο.), Τμ, 11. 
20; Αο. χἰ. 24: πη]ά., στα 
1ΩΗ., {ο ο ο {ο αο α ΠπΙπΕ, 
1,ε., ἴο ο αρα{, Λο. κὶὶ. 3 
1. κΧχ. 11, 12/ 59 15ΐ αοΟΓ. 
ρα55., Ραί., Τ1. ΧΙΧ. 11, προσ- 
θεὶς εἶπεν, Ζε «βοᾷε αραίη (5εε 
(τ. δ αοο, ἨΝΙ. ὃ 54, 5, Βι. 
2990 5ᾳ.). 

προσ-τρέχω, 24 αΟΙ. προσέδρα- 
µο», {ο 7141 ο, Ματ. ΙΧ. 15, χ 
17; Ας. νΠ. 39. 

προσ-φάγιον, ου, τό, αγ/Λέρ 
ἑαΐε τυ1ζῷ ὀγεσαῦ, αξ Ἠδῃ, 
πῃεαέ, εἴο., ]η. κχκῖ. 5. 

πρό-σφατος, ον (τοπ σφάζω, 
ζοο/ζ2ρῇ{εχ, Τ15{ ζσσιςῥίεγεα), 
2εεε21ζ, πετυ, Ἠε). κ. 20.8 

προσφάτως, αάν., /εζε2γ, Αο, 
αν]. 2.38 

προσ-φέρω, {ο ὄγίρ {ο, ἀαῖ., 
Μαϊ. Ίν. 24, νΗΙ. 16; {0 ο/ε2, 
7ο {2εδε4, 35 ΠΙΟΠΕΥ, Αο. 
νἡ. 18; ερεοὶα]]γ, {ο ο[/ε 
σασγ{ῇσε, Αο. νυν], 42; Ρᾶ5ς., 
ο ὄεαγ οε’ φεύί ἴστυαγας, {ο 
αεαί τυ/{ῇ, ἨεΡ. χΙι. 7. 

προσ-φιλής, ές, Λὐζασέχ, ας- 
εεβίαὀ{ο, ΕΠΙ. 1ν. δ.Χ 

προσ-φορά, ἂς, ἡ, σα ο[/εχέρ, 
ὦ σαζγ{ῇεε, Αο. κκὶ. 26: Ἠεῦ. 
κ. 18. 

προσ-φωνέω, ὢ,-ἴο εαῇῇ {ο (ἆα1.), 

σκβδβά-ΕΝνσζΙς ΑΜΕΣΗ ΤΕ7Τ4 ΜΕΝ ΤΕΧΙςΟΛ. 

Μαί. χἰ. 16: {ο οα0/ {ο ομε 
φεζ{ (αοο,), Ίνα. νΙ, 12. 

πρόσ-χυσις, εως, ἡ (προσχέω), 
α α{[ιδέστην ασ οῥ74πρ, 
Ἠεὺ. χ]. 28. (Ν. Τ.) 

προσ-ψαύω, {ο ἴσποῦ {σλμῆζν, 
Τα. κἰ. 46. 

προσωποληπτέω (ἩΓ. Ἡ. προσω- 
πολημπτέω), ὢ, {0 7εσβεοί ἴλε 
Άερνοπ οἱ αγ οπε, {ο Άστυ 
Λαίαζήγ, Ἱα. Π. ο. (Ν. Τ.)Χ 

προσωπο-λήπτης(ἵΝ. Ἡ. προσω- 
πολήμπτης), ου, ὁ, α εοβεοίεγ 
οὗ ῥε}ρο715, α ῥαγ/{α{ ο”ε, Λο. 
κ. 34. (Ν. Τ.)Χ 

προσωποληψία (ἵ. Η. -λημψ-), 
ας, ἡ, 2εύᾷεά ο ενος, 
ῥασᾖέΐψψ, Ἐο. Ἡ. 11; Ερ. 
νι. 9; Οοἱ. ΠΠ. 25; ]α. Τ]. 1. 

(Ν. 19 
πρόσωπον, ου, τό (ὤψ), (1) {δε 
7αεε, Τε σοΙ{2ΊἄΊσε, ]α. Ἱ. 
3) ἵη οηΗ{λεδ]5 πΙὮ καρδία, 
7767ε αββῥεαγαςσε, 2 Όοτ. ν. 
12 (2) {δε σζασε, 35 οἳ ἴ]ια 
εατίἩ, Τα. κχὶ. 45; οἳ ἴπε 
Ἠεανεη, Τα. κΙἰ. 56. 

προ-τάσσω, {0 αββοέπέ Φε[ογε, 
Άο, κν. 26 (ἩΓ. Ἡ. προσ- 
τάσσω).Χ 

προ-τείνω, ἴο ο{γείοᾷ στ, {ο 1ἱε 
Ί Έοι 8εουΙΡΙΠΡ, Αο. κχῖ]. 
25.Χ 

πρότερος, έρα, ερον (6ΟΠΙΡΑΤΑ- 
νε οἱ πρὀ), Γο771ε7, ἩΡ. ἵν. 
232: πρότερον ΟΙ τὸ πρότερον, 
5 αν., ὄείογε, Γογ7ΠΕΖΟΥ, 
ἨεὈ. 1ν. 6. 

προ-τίθημι, Ν. Τ. πιῖά., {ο οεί 
Γο2/0, Κο. 11. 25 {ο ῥήῤοσε, 
ο αεσίση δεΓογεήαμα, Ἐο. Ἱ. 
13; ΕΡ. Ἱ. 9.Χ 

προ-τρέπω, 1η πηῖά., {ο ελᾖσγή, 
Άος. αν]. 27.8 

προ-τρέχω, 24 αοΧ. προέδραµο», 
Το 7147 δείσγε, ἴο 47141, Ἱμα. 
χὶχ. 4; Ἱπ. κχ. 4.Χ 

προ-ὑπ-άρχω, ἴο δε Α7εσέσιούγ, 
νητἩ ρατί]οῖρ]ε, Τα. κκ]. 12; 
Άο, νυν]. 9.Χ 

πρό-φασις, εως, ἡ, α Αγείελέ, αὖ 
ἐκεἸίε,.Ι ΤΗ. Ἡ. 5: ἆαῖ. α- 
νετρΙα]]γ, {π αββεααεε, οἵ- 
ζεηφέὀζγ, Ματ. κ. 49. 

προ-φέρω, {ο ὄγζῳ Γογίζ, μι. 
νΙ. 45.Χ 

πρό-φηµμι, {πῖ. προερῶ, ΡετΓ. 
προείρηκα, 24 8οχ. προεῖπον, 
ἴο φαν ὀείσχε, 2.6., αἲ ΑΠ ΕΑΙ- 
Ίεχ πιε, (α]. Ἱ. 9: ἵηῃ αἩη 
εατ]1εχ Ρρατί οἱ {με ἀϊδεοιτςε, 
2 Οοτ. νΗ. 3: οἵ ΡτορΏείϊσα]- 
1, Ματ. κ]. 23. 

δ6 

ψφ 

προ 

προ-φητεία, ας, ἡ, ῥ7οβΛες}, α8 
α 6δἰ{ῖ, οἱ η εχετοίδε, Ἐο. 
χι. 6; Ἰεν. χὶἰχ. 1ο; Ρ]ασ., 
22οβήεείες, 1 Οοτ. κ], δ. 
κο σω, 10 ὃε α ῥ7οββεί, 

ἴο ῥ7οῤΛεςγ, {ο Γο{-{ε, οἱ 
5Ρρεα]ς οἳ ἀϊῑνίπε {λίπρς (πε 
πηεαπῖηπρ Γογείεί/ 16 5εοοπά- 
ΑΙΥ απά Ιποιάεηία]), Ίωμα. Ἱ, 
67; Ας, Ἡ. 17, 1δ; οἳ {αΐ5ε 
Ῥτορμείς5, Μαϊ. νη. 22: {ο 
αζνέπε, αδεά Ἱη ΠΙοςΚΘΙΥ, 
ΜαΙ. αχνΙ. 68. 

προ-φήτης, ου, ὁ, (1) ἆ βγοῤλεί 
{.6. 9Π8 Νο μας 1η8ΙΡΗ{ 1πίο 
ἁϊνίπο {ήηρς απἀά Ρρεα]κς - 
ΊΊεπη ΕοτίἩ ἴο οἴμεις, Μαϊ. 
ν. 12, κχῖ. 46; Ῥ]ατ., {πε 
ΑγοβΛείές ὅσοβο οἵ {πε Ο. 7, 
Το. κχῖν. 27, 441 (2) α ῥοεύ 
Τα, 1, 12. ἤ 

προ-φητικός, ή, ὀν, β7οβήείος, 
2ΐεγεά ὄγ α Ζγοβλεί, Ῥο. κν!. 
26: 2 Ρεῖ. Ἱ. 1οΧ ͵ 

προ-φῆτις, ιδος, ἡ, ἆ ῥγοῤῥείεσο, 
Τα. Π. 26: Ἐεν. Π. 20ο.Χ 

προ-φθάνω, {ο αἐσέβαίε, {ο ὔε 
ὄᾳΓογεβαμῶ, τι Ρρατειοῖρ]ε, 
Μαϊ. κν]. 25.Χ Ι 

προ-χειρίζοµαι, {5 αβῥοίμή, ἴρ 
εᾖοῦφε, Αο. 11. 20 (ἨΓ. Η.), 
χχ11. 14, κχν]. 16.Χ | 

“προ-χειρο-τονέω, ὢ, {ο ἄενέρμαίς 
δε[ζογεΛαμᾶ, Δοι κ. 41.Χ Ἱ 

Ἰ]ρόχορος, ου, ὁ,Βγοεβογις, Λο, - 
νἰ. 5. 

πρύμνα, ης, ἡ, ἴχε :ήπανεσοὴ 
Λαέ οἱ α ορ, ἔδε δίεγην 
Ματ. ἵν. 38; Αο, κκνῇ, 29, 
41.Χ ι 

πρωΐ, αἀν., εσγζν πι {λε 10711- 
79, αἱ ἄστυμ, Ματ. 1. 35, ΧΙ. 
20; νψΙῖἩ αἄνς.  ἅμα πρωῦ, 
λίαν πρωῖ, σε2γ εαζν {η ἔδο 
2πο71έη5, Μαι. κκ. 1; Ματ. 
Χν]. 2. 

πρώϊµος (ΊΜ. Ἡ. πρό-), η, ον, 
εαχύψ, οἳ ἴπε εατ]γ ταῖῃ, ]α. 
ν. 7. 

πρωϊνός, ή, ὀν, δεζοιςήῳ: {ο ἴμε 
72071115, οἳ λε πιοτηίπβ. 
δίατ, Ἐεν. Ἱι. 25, κχι. 16. 

(804 
πρώϊος, α, ον, οὗ {με 1οΣ111ρ: 

επι. (5ο. ὥρα), 21071415, Μαῦ. 
χχ]. 15 (Λ). Η. πρω), καν!]. 1; 
Ίπ. κνΏῖ. 25 (ΥΝ. Η. πρω/), 
ΧΧΙ. 4.Χ ε 

πρώρα, ας, ἡ, ἔλε Γογωαγά ῥαγί 
οΓα «ᾖέᾷβ, {δε ῥγοτυ, Αα. καν "Ἱ. 

8ο, 41. 
πρωτεύω, {ο ασε ῥγε-εμίπεπο, 

{ο δε εὐ{εζ, οἱ. Ἱ, 18. 



πρω] 

πρωτο-καθεδρία, ας, ἡ, α εᾖίεΓ 
φσαέ, Ίυα. χἰ. 43. (Ν. Τ.) 

πρωτο-κλισία, ας, ἡ, {πε ελίεΓ 
Λύαεε αξ α θαφτεί, Ματ. ΧΙ]. 

39. (ΑΡ.) 
πρῶτος, η, ον (5δαρετ]αίῖνε οξ 

πρὀ), ᾖγοί, π Ρίαςε, ἴἶππε, ΟΥ 
οχάετ; λε πρότερος- 
{ο]]οπίηρ Ρεη., ὀ6ο7ε, οΏΊΥ 
Ἱπ. 1. 15, 30; πρῶτον, α5 αἆ- 
νεΥΡ, ᾖγ9έ, Ματ. Ίν. 28: πη τὰ 
6εῃΏ., ὄσζογε, ]ηπ. χν. 1δ; τὸ 
πρῶτον, αέ {2ε [γδί, ]π. κ. 49. 

πρωτο-στάτης, ου, ὁ, α ζεσαεν, 
α εβ{εῇ, Αο. κχὶν. 5. 

πρώτοτόκια, ων, τά, ἔδε {ρᾖέ ος 
ἴε Ἰηςίῥογ, {δε δὲ1021ς24, 
ἨεΡ. χα. τ6. (9.) 

πρωτό-τοκος, ον, ᾖγεέδογη; ὃ 
πρωτότοκος, 5δρεεία]Ιγ α Ετ]α 
οἱ Οητίὶσί, Τα. . 7: Ρ]ατ., 
{λε ᾖγεζδο, ΗεΡ. κ. 23, ο 
φα]ηΐς αἰτεαάγ ἀεαά. 

πρώτως, αἲν., ᾖχ9ήό Ας. χἰ. 26 
Ν. Η.)Χ 

πταίω, σω, {ο ο{1ὀζε, ἴο Γαζῇ, 
{ο 4η, Ἐο. ΧΙ. 11; 2 Ρεῖ. Ἱ. 
το; Τα. Π1. 1Ο, ΠΠ. 2.8 

πτέρνα, ης, ἡ, ἔλε ἠεεῦ, ]π. κ. 
18.Χ 

πτερύγιον, ου, τό (άϊπι. οἱ πτέ- 
ρυξ), α εέγεγ211Υ, α5 α α{ε- 
21έ1έ Οἵ ῥα7αβεί, Μαϊ. ἵν. 5; 
Τα. 1ν. 9. 

πτέρυξ, υγος, ἡ, α τυέης, Ἐεν. 
Ίν. 8, χμ. 14. 

πτηνός, ή, όν (πέτοµαι), τυηρεῶ, 
τὰ πτηνά, δέᾳ5, 1 Όοτ. χν. 
«30. ῴ 

πτοέω, ὢ, {ο {ΕΥ7{/Υ, Τα. κχ]. 9, 
κχὶν. 37.3 

πτόησις, εως, ἡ, {2Ύ7Ο7, εο115{Ε2- 

παήΐο, 1 Ῥεῖ. ΠΠ. 6. 
Τ]τολεμαῖς, ἴδος, ἡ, «Βίοῦεριαέίς, 

Άο. κκΙ. 7.Χ τ 
πτύον, ου, τό, α τυζ1Οτυή71ς- 

φ/οσεῖ, Μαϊ. 1. τ2;: Τμ. ΠΠ. 
17. 

πτύρω, {ο Γ1ρήίε, ΕΠΙ]. 1. 28.Χ 
πτύσμµα, ατος, τό, οφέ{ΐε, ]η. ΙΧ. 

ἂ 

πτύσσω, ἕω, ο Γοζῶ, {ο οὔ7 114, 
35 α 5οτο]Ι], Ἱωα. Τν. 209.38 

πτύω, σω, Το οᾷῥέή Ματ. νι. 33, 
νΙ]. 23: Τη. Ικ. 6.8 

πτῶμα, ατος, τό (πίπτω), α δοαν 
-Γαὐ1ε {4 αεαίᾖ, α εαγεᾷσθ, 
Μαί. ακχῖν. 28. 

πτῶσις, εως, ἡ, α Γαζζηρ, α Γαζ1, 
Πε. οτ ΒΡ., Ματ. ν. 27: Ἱα. 
1. 34.Ἡ 

πτωχεία, ας, ἡ, ὄεαραγγ, ῥοσεγ{γ, 
2 οἱ. ν1Π. 2, 9: Ἐεν. ΠΠ. 9. 

σκΕ}2Α-Λσ7151 ΛΕΙΝ ΤΕΛΗ ΝΤ ΓΕΧΙΟΟΑΛ 

πτωχεύω, σω, {9 δε {η ᾖουεγύγ, 
2 0οτ. νΙ]. 9.Χ 

πτωχός, ή, όν, /εαεεώ {ο ὄερ- 
Φα, ῥοο», ερ ζείε, Τα. χὶν. 
πα τα, ππιῃ. ο.” Ἰς. αμ. 5, 
οβὲγἐέμαἰζν ᾖσογ, ἵπ α ροοᾷ 
8εη56, Μαϊ. ν. 3: ἵη α Ραά 
5εη5ε, Ἐεν. ΠΠ. 17. Φγή.: 8εε 
πένη». 

πυγµή, ἢς, ἡ (πύξ), ὐ1ε εί, Ματ. 
να. 3 (56ε Β. Υ. απά πῃχρ.).Ἡ 

ΤΤύθων, ωνος, ὁ, Βγέβομ; 1η Ν.Τ. 
α αζν{γήρ ρ{γήΐ; σα]]εά αξίετ 
ἴπε Ῥγίμίαη δετρεπί 5ο] ἴο 
Ῥανε σιατάεὰ ἴἩε οταο]ε αἲ 
Ὦε]ρΏῖ απἀ Ὄεεπ δἰαῖῃ ὮΥ 
ΑΡροϊο, Αο. χνΙ. 16 (5εε Ἰ. 
γ.) 

πυκνός, ή, όν, Γεφιεμό 1 Τίπη. 
ν. 23: πευῖ. Ρ]άτ. πυκνά, α5 
αἀνετο, ο/{{εη, Τμ. ν. 33: 5ο 
πυκνότερον, 73076 Γγεφιιε)έ/γ, 
Δο. χχῖν. 26.Χ 

πυκτεύω (πύκτης), {0 δε α ὄοχεγ, 
0 δολ, 1 Οοἵ. Ικ. 26.8 

πύλη, ης, ἡ, αἆ ἄσογ Οἵ ρῶΐε; 
πύλαι ἅδου, {πε ραΐες οἳ 
ἐΣἴααε»ς, {.6., ἴἩε Ῥούψεις5 οξ 
ἴπε ππδεεη ποτ], Μαΐ, χν]. 
18. 

πυλών, ὤγος, ὁ, ἆ Ίατρε ραί6, Δο. 
κ.17; α ραίετυῶγ, ῥογεή, Μαϊ. 
ΧΧΥΙ. ΤΙ. 

πυνθάνοµαι, 24 αοτ. ἐπυθόμη», 
(1) 0 αἲᾷ, απ Ίτοπι (παρά, 
φεπ.), {ο ἠπφιέγε, Μαϊ. Π. 4; 
1. αν. 26: (2) {ο αποε{α{2ε 
ὃν {ησήγγ, οπΊγ Αο. κχΙ. 

34- 
πθρ, πυρός, τό, Ἔγε 5εΠετα]]γ; 

οἱ {ζε ᾖεαέ ο {δε σι, Βεν. 
χν]. δ; οἱ ζοφύμέπςρ, Τα. Γκ. 
54: «οά 15 5ο οα]]εᾶ, Ηεῦ. 
κἩ. 29: Ἡρ. ἴοτ οὔχήε, Ἱωαα. 
χι. 49: {γα 1 Οοτ. ΠΠ. 
13: οἳ {πε εἴγμαί γε, ΟΥ 
Σαίατε Ῥιπίδηπιεπί, Μαΐ. 
ΧνΙ]. 8. 

πυρά, ἂς, ἡ, α γε, α Ῥϊε οἳ 
Ῥυτηῖηρ Εμε], Ας. καν. 2, 

ὥρι 
πύργος, ου, ὁ, α {οτυεγ, Γο/ήεά 

φἔγτσζεγε, Τα. κῑ]. 4, Χὶν. 25. 
πυρέσσω, {ο ὄε ο{εᾷ τυσίή α Γεσεγ, 

Μαι. νι]. 14: Ματ. 1. 39. 
πυρετός, οὔ, ὁ, ἆ ΓενεΣ, Τα. ϊν. 

35, 39. 
πύρινος, η, ον, εν, οὐσή{ε7{1Ρ, 

Ἐεν. ΙΧ. τ7.Χ 
πυρόω, ὢ, Ν. Τ., Ρᾳ55., {ο δε δεέ 
ο γε, {ο δη, {ο δε {7ή- 
“Παηπεῶ, 2 Ῥεῖ. ΠΠ. 121 1 Όο{. 
νἩ, 9: ἴο ϱἴοτυ τυῇ ᾖεαί, α5 
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πηείαὶ Ἱπ α ἔμππασς, ἴο ὅὖε 
Λγ{πεώ ὄγ γε, Ἐεν. Η1. 1δ. 

πυρράζω, {ο ὂε ζγε-εοογεα, {ο δε 
7εα, Μαΐ. κνὶ. 2, 3 (ΥΝΝ. Ἡ. 
οπηΙξ Ῥοί]Ἡ). (8. πυρρίζω.)Χ 

πυρρός, ά, όν, ᾖγε-εοίογεῶ, γε, 
Κεν. νΙ. 4, ΧΙ. 3.3 

Ί]ύρρος, ου, ὁ, Υ2/Λ15, Λο. κκ. 
4(Ν. Η.).Χ 

πύρωσις, εως, ἡ, α ὄγμήηρ, α 
εομ/αργαίίσῃ, Ἐεν. κνΙ. 9, 
18: «ἔσεγε {γία], α5 ὮΥ τε, 
1 Ρεί. ἵν. 12.Χ 

πώ, Αη επο]τῖο Ῥατίῖο]ε, εσε, 
37ε{, αδεᾶ ΟΗΙΥ ἵπ οοπιροδί{ξ1οι; 
568 µήπω, µηδέπω, οὕπω, οὐ- 
δέπω. 

πωλέω, ὢ, ήσω, {ο οεζῇ, Μαϊ. χχῖ. 
12. 

πῶλος, ου, ὁ, ἆ εοὐζ, ο γΟ/4σ.5, 
45 Μαϊ. κχἰ. 2. 

πώ-ποτε, αἄν., αἱ ὤ22γ {ΐπε, α5εᾶ 
ΟΠΙΥ αξίετ α περαῖνε, 220 αἲ 
σα {πε, εσε, ]η. Ἱ. 18, ν. 

37- 
πωρόω, ὢ, ἴο Ζαγάε7, {ο εάΕΥ’ 

σαὐίοης, Βδ., ]π. κ. 49: Ἐο. 
παν η» 

πώρωσις, εως, ἡ, ᾖαγώμε οξ 
Πεατί, οὐέηφεπεσς, Ματ. ΠΠ. 5 
Έο. κΙ. 25; Βρ. ἵν. 18.Χ 

πῶς, αἆν., ΙΠ{ΕΙΤΟΡ., ᾖοτυξ {0 
τυἠαέ 172α7ΕΥΡ ὂν τυ/αξ 
26/5 ΑΙ5δο ἵη εχε]απια- 
Ώομς, α5 Τα. χμ. 5ο; ]η. ΧΙ. 
36: ναιὮ 5αβ]. οτ ορί. (ἄν), 
ΙπΙΡΙΥΙηΠΡ α δίτοηρ περαίϊνε, 
Μαϊ. καν]. 54: Αο. νυ. 31; 
οξτεη (Ν. Έ.) η Ιπάϊτεοί Ἱπ- 
ἐεττοραίῖοης (ο]αδείσα] ὅπως), 
Μαῖ. νΙ. 28, εἴς, 

πώς, αη επο]έ]ο ρατίῖε]ε, ὦτ α 
71231167, ὄγ σα; 1ήέᾳ115. 

Ῥ 

Ῥ, ρ, ῥῶ, 27ο, 7, απά 45 απ 
ΙπΙΠα] ανιαγς ῥ, 27, ἴλπε 
5ενεηίεεη΄{Ώ Ιείίετ. Α5 α πι- 
ΠΠΕΓα], ρ’΄ΞΞΙ0Ο; ,ρΞ-ιΙοο,οοο. 

αάβ, οἵ 'Ῥαχάβ, ἡ (ἨΠεῬ.), 
ᾖαᾖαύ, ΗεὈ. κἰ. 31. 

ῥαββί (ἩΓ. Ἡ. ῥαββεί), (Πεῦ.), 
Ααὐδέ, 1Υ 1947, α ὨΠί]ε οἳ 
τεδρεοί ἵη ΠεννῖδΗ 5εἈοο]5 ο 
Ἱεατηῖηρ, οξίεη αβρρ[Ηεά ἴο 
Οµτῖςε, ]π. 11. 26, Ίν. 41. 
ν. Τ.) 

Ἀαββονί, οἵ ῥαββουνί (Ν. Ἡ. 
ῥαββουνεί), (Αταπι.), Ιπιῖ]αχ 
{ο ῥαββί, 1 7πα9ίΕΥ, Ματ. 
χ. 51; ]π. χχ. 16. (Ν.Τ.Χ 

ῥαβδίίω, ίσω, {ο εσιέή5ε, ἴο ὄέαὶ 



βαβ] 

τυέή γοᾶς, Αοαὶ ανὶ. 22 2 
Οοι. κ]. 25.03 

ῥάβδος, ου, ἡ, α 7ο, μα, Μαϊ, 
Χ. ΤΟ; 1 ΟοἨ. Ίν. 21: Ἐεν. 
ΧΙ. 1; α 7ο οί αιμ(ᾖο2{ΐγ, α 
φεεβίγε, Πε». Ἱ. δ. 

ῥαβδ-οῦχος, ου, ὁ (ἔχω), α Ζοζάσεγ 
ο {με γοά5, α είογ, α Κοπια3 
οῇ1οετ, Αο. αν]. 35, 38.3 

'Ῥαγαῦ, ὁ (ΠεΡ.), ἄαραι, Ἰμα. 
11. 35. 

ῥᾳδι-ούργημα, ατος, τό, α οαγε- 
ἴοφς αε{έζοἸε, αὖ αεζ οὗ οὐζήασση;, 
Αοι χν ΠΠ]. 148 

ῥᾳδι-ουργία, α», ἡ, εα[έέπεος, 
σ11/α{γ, Αο. ΕΙ. 10.3 

ῥακά (Αταπι.), απ εὐβόν, 7.ε., 
φέἸφεζεςς 71421, Μαἴ. ν. 22 (5εε 
ατ, 6 τ53, Π.). (Ν. Τ.Σ 

ῥάκος, ους, τό (ῥήγνυμι), α 7Ε70- 
714134 {071 ο/], α ῥέεςε οἱ εἰούῇ, 
Μαϊ. ΙΧ. 16: Ματ. Π. 21. 

Ἔαμᾶ, ἡ (Πεῦ.), Ααπαζ, Μαϊ. 
1, 18.3 

ῥαντίζω, ἴσω, ἴο «ῥ2ή11ε, ἴο 
εὐεῶιδε «εεγελοήαζΥ (89ο) 
ὄγ οῥγῤζέηρ, ἴο ῥ1{ν ος 
(ἀπό), Ματ. νή. 4 (Ν. Π.); 
Ἠεῦὺ. Ἱκ. 13, 19, 21, Χ. 22. 

(803 
ῥαντισμός, οὗ, ὁ, οΆοπβζζηρ, 

Λ11γ1εαίέσλ, Ἠεῦδ. κ, 241 1 
Ῥεί. 1. 2. (5.)Ἠ 

ῥαπίζω, ίσω, {ο οη1ΐε συ έπε 
Λαπα, ΜΜ. ν. 39, κκνΙ. 67.3 

ῥάπισμα, ατος, τό, α ὀζοτυ τυέῇ 
{δε οβεῃ ᾖαμά, Ματ. χἰν. 65; 
Ίη. κνΙ. 22, κὶκ. 3.8 

ῥαφίς, ίδος, ἡ, α πεεαῖε, Μαϊ. 
χἰχ.24: Ματ.χ.25; Τι. κνλ]. 
25 (ἨΝ. ΗἩ. βελόνη) 

'Ἐαχάβ, 5εε 'Ῥαάβ. 
'Ῥαχήλ, ἡ (Πεγ.), ἀσελᾖεῖ, Μαϊ. 

Π, 18. 
Ῥεβέκκα, ης, ἡ, Ἀεύεετα, Ὦο. 

κ. τος 
ῥέδα, οἵ ῥέδη, η», ἡ (641119), α 

ελαγίοί, Ἐεν. αν]. 13. (Ν. 
Ττ.) 

Ἔεμφάν, οἱ Ῥεφάν (ΊΨ. Ἡ. 
'Ῥομφά), ὁ (ρτος. Οορίϊο), 
ΔεΙΡΛαΩΣ, πε ὁῥαΐζμ ΟΕ 
Ιαΐετ πιγ{ΠοΙοΡρΥ, Λο. ν]. 43 
(ΠεΡ., 6λήμπ, Απιος ν. 26).Ἠ 

ῥέω, ῥεύσω, ο ῄοτυ, Ἱπ. νΠ. 38.Ἠ 
ῥέω (56εε φημί, εἶπον). Έτοπι 

Επί5 οἳςς. τοοί, ἴο φαγ, 3ἴθ 
ἀειινεά: αοῖ. ΡετΕ., εἴρηκα; 
Ρ855., εἴρημαι;: Ι8ΐ 8οΟἵ. Ρᾷ55., 
ἐρρέθην οἵ ἐρρήθην; Ρατί., 
ῥηθείς; εδρεο. ἴπε πει. τὸ 
ῥηθέν, ἔλαί τυ/έεᾷ τυῶς «βοβεῖ 
ϐΥ (ὑπό, ϱεη.). 

ολ ΡΑ- ΣΛΟΙ 5Η ΝΣΗ ΤΕς74ΛΕΛ7 1 ΧΙςΟΛ. 

"Ῥήγιον, ου, τό, ΛΟΛορήµήε, ΠΟΥ 
Ἐερρίο, Αο. κκνΙ], 13.3 

ῥῆγμα, ατος, τό (ῥήγνυμυ), τυᾖαί 
{ ὄχοβερι, α 1413, Τα. νΙ. 49. κ 

ῥήγνυμι (ος ῥήσσω, α5 Ματ. ΙΧ. 
18), ῥήξω, {ο ὄγεαβ, {ο 7επα, 
ἴο ὀ1εγοί, {ο ααςῇ συ, 7ο 
ὄγεαν Γογήή, α5 Ἱπίο Ρταῖδε, 
Μαϊ. να. 6, κ. 17; Ματ. Π. 
22, Ἱκ. 15; πα. ν. 37, ΙΧ. 427 
σα]. 1ν. 279 

ῥῆμα, ατος, τό, ο ζήηρ ΕΡΟΔΕ; 
(1) α τυογά οἵ «αγ οἳ αΠΥ 
Κῑπά, 5 εογεγιαµά, 7εβογό, 
2γοηρέσε, Ίνα. νι. 1, Ἱκ. 45; 
Ῥο. κ. ὃ; (2) α {β{ηρ, α 2αΐ- 
ζε, α ὀλσέπεςς, Τα. Π. 15: 2 
Οοτ. κ. 1. 

Ἓησά, ὁ (ΠεΡ.), ὤλεσα, Τα. 1. 
2ηιδ 

ῥήσσω, 5εε ῥήγνυμι. 
ῥήτωρ, ορος, ὁ, α ογαἴογ, Αο. 

κχὶν. Τ.Ἠ 
ῥητῶς, αάν., εχβχεσεζγ, { 5ο 

72471Υ τυογάς, 1 Τπα. ἵν. τ.Ἡ 
ῥία, η», ἡ, (1) α γοοί οἵ α {γεε 

οἵ α βία, Ματ. ΧΙ. 20; πηεί., 
{4ε ογ{ρέ οἵ «ος οὗ αἴγ- 
Τη, 1 Τϊπι. νΙ. 10Ο: Ἡρ., 
εο2οφία/ε}, ῥεχσευεγαεε, Μα. 
κ]. 21; (2) ἴλαί νγΏΙοὮ ΟΟΠΠΕΡ 
ΣΤΟΠ {ηθ τοοξ, α ἀεσεεπααή, 
Ῥο. αν. 12; Κεν. ν. 5. 

ῥιζόω, ὢ, {0 οοέ; Ρετξ. Ραδ»., 
Ῥατί]οῖρ]ε, ἐρριζωμένος, {7/10Υ 
Ζοοΐεα, Ἀρ., ΕΡρ. Η1. 17; (οἱ. 
Ἡ. 7.8 

ῥιπή, ἢς, ἡ (ῥίπτω), α «{γοᾖε, α 
Ζτυζ141ε, α5 οἳ {λε εγε, 1 0ο. 
Χν. 59.Χ 

ῥιπίζω, ἴο ἴοος {ο αῶ 770, α5 
ψανες  ΡΥ ἴπα πη]πά, Ἴα. 1. 6.Χ 

ῥιυπτέω, ὢ, {ο {βγοτυ ο// οἵ στυαγ, 
Δο. κκ]. 23.8 

ῥίπτω, Ψψω, 1Ι5ί αοχ. ἔρριψα; 
Ρατί. ῥίψας; {ο {βγοτυ, {οστυ 

ταοτυ, {ργοτυ οἱ, β7ορίγαίε, 
Μαι. Ικ. 36, χν. 39, καν]. 5” 
Τα. 1ν. 35, χνΙ]. 2; Αο. κκν]]. 
19, 20.8 

Ῥοβοάμ, ὁ (Πεῦ.), εζοῦσαη, 
Μαι. 1. 7.Χ 

Ἑόδη, ην ἡ (269), ᾖᾖοῶα, Λο. 
ΧΙΙ. 1 

δεονν ου, ἡ, εῥοσάες, Λο. αχ]. 

ος ααν. (ῥοιζέω), τοζ(ῷ α 
Θγεαέ οέσε, 2 Ῥεί. ΠΠ. το.Ἑ 

ῥομφαία, α», ἡ, α ζαχσε στυσγά, 
α5 Κεν. 1. 16; Αρ., ῥήεγείρ 
ϱγ{εΓ, Τμ. Ἡ. 35. 

Ῥουβήν, ὁ (ΠεΡ.), Φ ειδε, Ἐν. 
γἩῖ, 6 
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(Ποῦ.), Φμήε, Ματ. Ἱ. 
ς. 

Ῥοΐψφος, ου, ὁ (1/4:5.), Ας. 
Μα. χν. 21/ Ίο. χνῖ. 11 

ῥύμη, ης, ἡ,α φέγεσί, α {α216: Μαϊ, 
νι. 25 Τμ. Χὶν. 21; Αοι 1Χ. 11, 
ΧΙ], [ου : 

ῥύομαι, σοµαι, ἀερ. πιῖᾶ., τε. 
8ΟΓ., Ρᾳ55., ἐρρύσθη», {ο αγατυ 
οἱ οπαίεῦ {ο ααπρεγ, {ο 
αεέωε», 2 Ῥεῖ. Ἱ. 7; ὁ ῥυό- 
δώ {0ε αείοεγεγ, Ἰκο. ΧΙ. 
2 

ῥυπαίνω, {ο ο, Ἐεν. κκ, 1τ 
(π, Ηλ). 

ῥυπαρεύομαι, {ο δε πμ, Ἡς 
κκ. 11 (ἨΓ. Η. πιρ.). (8. 4 
τ.)Ἐ | 

ῥυπαρία, α», ἡ, Π3, Λοὐβζίοη 
]α. 1. 21.Χ 

ῥυπαρός, ά, ὀν, 0, ἀεβίεα, 
]α. Π. 2: Ἐεν. κκ. .. ον. 
Η.).Χ 

ῥύπος, ου, ὁ, {, Πῤύεος, 
Ῥεί. ΠΠ. 21.Χ 

ῥυπόω, ὢ, ἐο δε ΜΗ, Ἐεν. κκΙ]. 
11 (πο Ν. Η.) 

ῥύσις, εως, ἡ (ῥέω), α Ἰζοτυέηρ, 
αὖ σσ, Μα. ν. 251 Τμ. ν ΙΙ. 
43, 44.3 

ῥυτίς, ίδος, ἡ, α τυγήῤ/ε; Βς., 
α σρέγἑέα] ἀε[εεί, Βρ. ν. 27.8. 

Ἑωμαῖϊκός, ή, ὀν, Ἀοπαή, 11. 
κχ]. 38 (1. Η. οπι1ϐ).Χ 

Ῥωμαῖος, ου, ὁ, α ᾖρομιῶ, Τη. 
ΧΙ. 4δ. 

Ῥωμαῖστί, αξν., 5 ἔε Γαή. 
ζαησπασε, ]η. κὶἰκ. 1ο. 

Ῥόμην ης, ἡ, 0715, Αο. αν. 
2) 2 ]πῃ. 1. 17. ε 

ῥώννυμι, {ο οέγεηφίλεη οη]γ 
ΡΕΓΕ., Ρα85., ΙΠΙρν., ἔρρωσο, 
ἔρρωσθε, (Γαγετυεῦῆ, Αο. χν. 29, 
αχ]. 30 (Ν. Η. οπη1ϐ).Χ 

Ῥούθ, ἡ 
3 

Σ 

Σ, σ, Ἠπα] 5, οἴρα, 5, ἴπε 
εἰρΏίεεηίΏ Ιείίετ. Αα πι- 
πιετα], σ΄--209/ /σΞ-2οοιοοο. 

σαβαχθανί (1Ν. Η. -εί), (Αταπι:),᾽ 
φαδαςᾖίβα2έ, ἔλοιι. ᾖασί Γο7- 
φαᾷε 216, Ναϊ. κχν]ι. 46: 
Ματ. χν. 34; 1τοπι {πε Άτα- 
ππα]ο τεηάετίηρ οἳ Ρ6. αχῖϊ. 1. 
(Ν. Τ.Σ 

σαβαώθ (ΗεΡ.), οαδᾳοίἠ, Λοσᾶ, 
αγγη{65, 1ο. ΙΧ. 20; Τὰ. Υ. 4. 

(903 
σαββατισμµός, οὔ, ὁ, α ἑτερίπι ἃ 

οὗ φαὐζαίἡ, α παὐδαίἡ γεσέ (Ν. 
Υ.), Πεῦ. ἵν. ο. 

σάββατον, ου, τό (τοπι ἨΗεΡ.), 



σαγ] 

ἆαῖ, Ρ]υτ. σἀββασι(ν), (1) {δε 
φαύῥα(δ, Μαϊ. χΙὶ. δ, κχν ], 1» 
(2) α ῥεγίσα οὗ «εσε) ἀαγς, α 
τυεεᾷ, Μαχ. αν]. 2, 9; ἵπ Ὠοί] 
ρα ἔπε Ρ]υτα! 15 αἷδο υαδεά. 

σαγήνη, ης, ἡ, α ἄγαρ-πεί, Μαϊ. 
κ. 47. (9.) Ἐ ύ7ή.: 8988 
ἀμφίβληστρον. 
αδδουκαῖος, ου, ὁ, ἆ αάῶμεεε; 
Ρ]υτ., οἱ {ηε θεοί ἵη ρεηετα]; 
Ῥτοῦ. ἀετίνεά ἔτοπι {Πε ἨΗεῦ. 
ηαπ]θ Ζαάἀο]ς. 

Σαδώκ, ὁ (ἨεΡ.), «αοᾷ, Μαξ, 
1, 14. 

σαΐνω, {0 ΄π006, αλείωγό, Ρ855., 
αι ΤΗ. 11. 48 

σάκκος, ου, ὁ, ᾖαἡγ-εἷοίᾖ, εαεζ- 
εἰοίᾗ, α 5ἱρη οξ πιουτηίπρ, 
Μα. κὶ. 21: Τμ. κ. 14; Ἐεν. 
νϊ, 12, ΧΙ. 4.Χ : 

Σαλά, ὁ (Ηεῦ.), -δαζα, Ἱμα. 1. 
ἃς 35- 

Σαλαθιήλ, ὁ (Πεῦ.), «οαζσέζ{εζ, 
Μαϊ. 1. 125 Τα. 1. 27.Χ 

Σαλαμίς, ἴνος, ἡ, «δαζαγαές, Λο, 
κ], 5. 

Σαλείμ, τό, δαζέη, ᾗη. 1. 23.8 
σαλεύω, σω, {0 «ᾖαβε, ἴο εαέ 

70 9Άαβε, α5 Μαϊ. χι.7; Ηεῦ. 
ΧΙ. 27: 5ο, ο ἐκείίε, 5 
ἴηε Ῥορια]ασε, Ας. αν]. 13; 
ἵο αἰπίιὸ Πα, 5 ΤΗ. 
Π, 2. 

Σαλήμ, ἡ (ἨΠεῦ.), αὔομ, ἨεΡ. 
να, το 

Σαλμών, ὁ (ἨεΡ.),, απο”, Μαϊ. 
Ἱν 4, 5, Ἱωα. 1. 32 (ΥΥ. Η. 
Σαλά).Χ 

Σαλμώνη, ης, ἡ, «δαύφιομε, Ας. 
κχν]]. 7.Χ 

σάλος, ου, ὁ, ἔδε ἐρεςζρ' οὗ {λε 
φέα {η α ἴεαβεν, Τα. κχΙ. 
25. 

σάλπιγξ, ιΎΎος, ἡ, α ἐγωήηβεύ, 
1 (ο. χῖν. ὃ; 1 ΤΗ. 1ν. 16. - 

σαλπίζω, ίσω (εἶαςς. ἰγξω), {0 
φοά α ζγ7ηβεί, Ἐεν. ΙΧ. 1, 
13: {0χ Ίπιρειςδ. ᾖ5ε, 1 Οο{. 
κν. 52 (5δεε (τ. δ τ7ι, ΝΙ. 

δ 5δ, οὐ, β), Ῥα. 134). 
σαλπιστής, οὔ, ὁ (οἷα»ς. -ιγκτής), 

α {χ17Φείεγ, Ἐεν. χνΙ]. 22.Χ 
Σαλώμη, ης, ἡ, «δαΐοπε, νέα 

οἱ Ζερεάεε, Ματ. χν. 4ο, 
χν]. Τ.Χ : 

Σαμάρεια, ας, ἡ, α7παία, εἴίπεχ 
(1) ἐδε ἄλοίγέαο, Ἱωα. κν. 11; 
Ἱπ. ἵν. 4: οἵ (2) έχε εἴόν, αξίετ- 
πατάς οα]]εά «δεδασίε, οπΙγ 
Άο. ν. 5 (ἵΝ. Η.). 

ΧἈαμαρείτης, ου, ὁ, ἆ α7η02{{7:, 
Μαΐ. κ. 5; Τμ. Ικ. 52. 

σκΕΣΙΚ--ΣΛσΣ15Ε ΛΕΕΙ ΤΕ574ΕΥΤ ΓΧ7ΟΟΛ. 

Σαμαρεῖτις, ιδος, ἡ, α .δα1αγ{{α11 
τυο ια, ]π. ἵν. ο 

Σαμο-θράκη, ης, ἡ, δαιοίᾖγαεε, 
Αοι χνἰ. Ι.Χ 

Ῥάμος, ου, ἡ, «47105, Ας, κΧ. 
15.Χ 

Σαμουήλ, ὁ (Πεῦ.), δα21ε/, Λο. 
11. 24. 

Σαμψών, ὁ (Πες.) αδαγιςο2, 
ἨεΡ. κἰ. 32. 

σανδάλιον, ου, τό, α σαμζαῦ, 
Ματ. νΙ. 9; Αο. κἲὶ. δ.Χ. . 

σανίς, ίδος, ἡ, ἆ ῥίαμά, α ὄσαγα, 
ο. καχν]]. 44.8 

Σαούλ, ὁ (ἨεΡ.), οαιζ, (1) ἴἶνε 
Κίπρ οἱ Ίδταε], Αο. χι. 217 
(9) ἴνε αρο»ί]ε, οη]γ ἵπ ἀῑτεοε 
αάάτεςς (εἰδεη]εχε Σαῦλορ), 
Ἀο. ΙΧ. 4, 17. 

σαπρός, ά, ὀν, /ούΐεῃ, Ίεηπος, 
Ίφεζεος, Μαϊ. νΗ. 17, 15; Βρ., 
ϱο”71Ρ4ή, ἙΡ. Τν. 29. 

Σαπφείρη, η», ἡ, αῤῥῥέγα, Αο. 
ν. 1.Χ 

σάπφειρος, ου, ἡ, α οαῤῥῥἕε, 
Ἐεν. κκ]. 10.Χ 

σαργάνη, ης, ἡ, α ὀσεξεῦ 6επ- 
ετα]Ιγ οἳ {ἰπ]δίεά οοτ5, 2 
Οου. χὶ. 33.8 

Σάρδεις, ω», ἆαῖ. εσι(ν), αἳ, 
αγαΐ5, Ἐεν. 1. 11, 11. 1, 4.Χ 

σάρδινος, ου, ὁ (Έεο. Ίπ Ἐεν. 
ἵν. 3 Το {ο]οπίπρ). (Ν. Τ.Α 

σάρδιον, ου, τὀ, ἃ Ρτεοῖους 
5ίοηΏς, οαγαζις οἵ εαζεζ{ῶ72, 
Ἐεν. ἵν. 3 (Ν. Η.), ακχῖ, 
20.Χ 

σαρδ-όνυξ, υχος, ὁ, ἆ «αγῶοσ- 
72/1, α. Ῥτεοῖοις 5ἴοπε, πμΙ{ε 
5ίτεα]κεὰ υνίὮ τε, Ἐεν. αχ]. 
2ο.Χ 

Σάρεπτα, ων, τά, «αγεβία, Τι. 
Ἱν. 26.3 

σαρκικός, ή, ὁν, εςᾖζν, εαγαὔζ, 
νπείπετ (1) Ῥε]οπρίπρ {ο 
Ἠππιαη παίιτε Ίπ 15 Ῥοᾶ1]γ 
παπ]{εδίαἴΊοη, οἵ (2) Ῥε]οηρ- 
Ίηρ {ο Ώμπιαη παίιτε 45 5ἶπ- 
{α], Ἐο. αν. 27: 1 Οο{. ΠΠ. 3, 
ἴχ. τι ο στ ᾖ. πο, απ. 4 
1 Ρεῖ. Ἡ. 11; Το Ἐεο. σαρ- 
κικός, Ν. Ἡ. 5δαρδέϊταίε σάρ- 
κινος, Ἱτ Ἐο. νυν. 14: 1 Οογ. 
11. 1: Ἠερ. νηή. 16; απᾶά 
ἄνθρωπος ἵπ 1 Οοἵ. 11. 4. 

σάρκινος, η, ον, (1) ες ήγ, εσ/- 
φ25ή2715 οὗ Πες, οΡΡ. Το λίθινος, 
20ο{. Π1. 3; (2) Πεν, εαγ/αζ 
(Ν.Π. ΙΠίπεραςδαρες αιοίεά 
ἨΏάΕΙ σαρκικός).Ἐ 

σάρξ, σαρκός, ἡ, Πεςᾖ, 5ἶπρ., Ίνα. 
πχὶν. 39; Ρ]υτ., ]α. ν. 3 
πε Ὀτωπαρ σαν, 141; ἴε 

δ9 

[σεβ 

ια Παίπγο οἳ Πιαπ α8 
ἀἰδεπριϊδμεά ἔτοπι 5 «- 
νῖπε παίυτε (πνεῦμα); 11/11 
Ζαὔμγε, α5 5Ιπξι]; πᾶσα σάρξ, 
ἐωεΥγ 11471, αἰζ 111; κατὰ 
σάρκα, αν ἆ 141; σὰρξ καὶ 
αἷμα, εν αμα ὀλοσ, {.ε, 
ΏΊΑΏ 5 {ται απἁ {α]]ρ]ε; 
ἕΏν, περιπατεῖν κατὰ σάρκα, 
ο ζ7ωε, {ο τυαίᾷ αΓίεγ Πεκή, 
οξ α σαχπαὶ, απδρ]τ]έαα] 49. 
ΤΠε νιοτᾷ αἶδο ἀεποίες ᾖζ12- 
«244, Ἐο. κὶ. 14. 

Σαρούχ, ὁ (ἨεΡ.), (7. Ἡ. Σε- 
ρούχ), δαγπεᾷ οι δες, Τμ. 
Η1. 35.Χ 

φσαρόω, ὦ, {ο οτυξεβ, {ο εἶεαισε 
ὄγ οτυεεβίς, Ναι. κ. 44 
Τμ, χ]. 25, ΧΥ. δ.Χ 

Σάρρα, ας, ἡ, δαγα0, Ἐο. ἵν. 19, 
1Χ. Ο. 

Σάρων, ωγος, ὁ, «Άαγοᾗ, Αο. ΙΧ. 
ας 

σατᾶν, ὁ (ΗεΡ.), απά σατανᾶς, 
8, ὁ, ἆ2ε αὔσεγκαγγ, 1.6., δαίσ71, 
πε Ἠερ. Ῥίορες Πᾶπιε ΕΟΓ 
πε ἀενῖ], διάβολος, Μαϊ. ν. 
το, 15; Ας, κχνΙ. 1δ; πῃεῖ., 
Τοἵ οΏε νο ἆοες {πε γνοτ]ς 
οἱ Φαΐαη, Μαϊ. κνΙ. 23: Μα. 
νι, 33. (5.) 

σάτον, ου, τό (Αταπη.), ἆ οεσή, 
 ΠπεᾶδΙτε εα πα] {ο αροαί α 
Ῥεοκ απά α Ἠα], Μαϊ. κι. 
3437 Τμ. κ. 21. (9.)Χ 

Σιαὔλος, ου, ὁ, α1/, ἴπε αρο»119, 
Ρεπετα]]γ Ίπ εμας ἔοτπῃ (5ες 
Σαούλ), Δο. νΗ. 58, νΗΠ. 1, 3. 

σβέννυµι, σβέσω, (1) {ο εν{- 
οπής, {ο σεπεᾷ, ἩΡρ. ΥΙ. 16; 
(2) ἄρ., {ο «έῤῥζεσ», 1 ΤΗ. ν. 
Το. 

σεατοῦ, ἢς, οῦ (οπΙγ πηᾶδο. 1π 
Ν. Τ.), α τεβεχ. ΡΤοΠ., οὗ {- 
φεῦ; ἆαῖ., σεαυτῷ, {ο {γοεύή; 
8οο., σεαυτόν, {2γ5εύ. 

σεβάζοµαι, ἀερ., ῥρᾶ55., {ο οσο 
27 ατυε οὗ, {ο τυογς/{β, Ῥο. 1. 
25. 

σέβασµα, ατος, τὀ, ζ οὐὔτεοί οὗ 
2ε{ήρίοσις πυογςῥζφ, Αο. κνΙ]. 
23: 2 ΤΗ. ΠΠ. 4. 

σεβαστός, ή, ὀν, υεπεγαέῶ, αι- 
οτί, α Ώτ]ε οἳ ἴπε Ἐοπιαπ 
ΕΠΙΡεΤΟΙΕ (-- Ταί. σού), 
Ας. καν. 21, 25. Ἠεποε, 
5εοοπάασ!]γ, «4περισέῶζη, 12η- 
Φεγ{αζ, Αο. καν]. τ.Χ 

σέβοµαι, ἀερ., {ο γΕυεγεΆεε, {ο 
τυογς/{ῥ ἄοα, Ματ. να. 7. 
οἱ σεβόµενοι, {ᾖε ἄευοιεή, ή.ὲν 
Ρτοδε]γίε» οἱ ἴπε ραίε, Ας 
Χνι. 17. 



σει] 

σειρά, ἂς, ἡ, α ελαίη, 2 Ῥ6ϊ. Ἱ. 
4 (1Ν. Η. τεαὰ {ο]]ονήηρ).Ἡ 

σειρός, οῦ, ὁ, α ῥή5 2 Ῥεϊ. Π. 4 
(1Ν. Π.) 

σεισμός, οῦ, ὁ, ἆ «ᾖαζίτρ, α5 1; 
εαγίφπίαβε, Μαϊ. κχὶν. 7: α 
φίογΊι αἲ 5εα, Μαϊ. ν ΠΠ. 24. 

σείω, σω, ἴο «ᾖαβε, Ἠεὺ. κ. 
26; ρ., ἴο αρ{ίαίε, Μαϊ. κκ]. 
1ο. 

Σεκοῦνδος, ου, ὁ (Τ/αἲ.), «δει 
αφ, Λο. Χχκ. 4.Χ 

Σελεύκεια, ας, ἡ, «δεζειοία, Αο. 
χι. .Χ 

σελήνη, ης, ἡ, πε /ΠσσἨ, Ματ. 
ΧΙ]. 24. 

σεληνιάζοµαι, {ο ὄε εβ{ερίίς, 
Μαί. ἵν. 24, χν. 15. (Ν. Τ.Α 

Σεμεῖ, ὁ (ΠεΡ.), (1Ν. Ἡ. Ῥεμεείν), 
δεπεζ ΟΥ (δε Ε121, Τη. 1. 26.8 

σεµίδαλις, οσο, ιν, ἡ, ἔπε βπενέ 
τυβεαίε; [σ, Ἀεν. αν. 
13.Χ 

σεµνός, ή, όν, σεἸεγαδ/ε, ο1107- 
αὖὐᾖε, οἳ πηεῦ, 1 Ταπι. ΠΠ. δ, 
τπτ» ΤΙ, 1. 2; οἳ αοῖ5, ΡΗΙΙ. 
Ἱν. δ.Χ 

σεµνότης, τητος, ἡ, αλρμήήγ, 
Ζοπο, 1 Τη. Ἡ. 2, ΠΠ. 4 
τι. Π. 7. 

Σέργιος, ου, ὁ, «δεχρί25, Λο. κἩΙ. 
ο Τε 

Σήθ, ὁ (Περ.) "δεί, Τα. Π. 
δ. 

Σήµ, ὁ (ἨεΡ.), «οὖεσε, Τα. Π. 
36.3 

σηµαίνω, 1Ι5ὲ 4Ο. ἐσήμανα, {ορ 
ο{ραήήγ, {παέσαζε, ]η. κ. 33: 
ο. χχν. 27. 

σημεῖον, ου, τό, α ο{5η, {ναέ ὄγ 
τυ{εᾷ α ζᾳήρ ἐς Αποτυη, α 
ζ04ε71, αὖί 114 1εσίζο1:, οἱ ἀϊνιηε 
Ῥίεδεποε απά ΡονεΙ, Ι 6ο. 
χὶν.22; Τα. ΧΙ. 7,11; ἨεποεἙ, 
εδρεεῖα]]γ, α11γαε{ε, νπεῖλετ 
τεα] ο: ππτεα], Τ.α. ΧΙ. 16, 29; 
2 Τη. Ἡ. ο. ὁΎ/.: 5εε δύ- 
ναµις. 

σηµειόω, ὢ, 1η πι]ά., {ο αγά 
(ο ομε’ οεῥί, {ο ποΐε 2 ΤΠ. 
11. 14.3 

σἼμερον, αἄν., ἴο-αγ, αἵ ἴλὲς 
(416, /ο0τυ, Μαϊ. νι. 11; Τι. 
Η. ΤΙ; ἡ σήμερον (ἡμέρα), {245 
σε7γ ααγ, Αοι ΧὶΧ. 49. 

σήπω, {ο ΄παᾷε 706” ; 28 Ρετί. 
σέσηπα, ἴο ὄεεογαε /οέ{ε7, ῥε7- 
15/4, ]α. ν. 2.Χ 

σηρικός, ή, ὀν (ΊΝ. Ἡ. σιρικός), 
φ2ζᾷε; πει. α5 5αςί., ο”, 
εν. αν]. 12.Χ 

σής, σητός, ὁ, α 1ποίᾷ, Μαϊ. νΙ. 
το, 20: Πω. κὶὶ, 33. 

σκΕΣΑ-ΕΝΟ7/5Η ΔΕΗ Τ2574ΜΕΝΤ' 2ΕΧΙΟΟΝ 

σητό-βρωτος, ον, /1ο(7-εαίε, ]α. 
τος 

σθενόω, ὢ, {ο «{γεπρίπεη, 1 Ῥεῖ. 
ν. 1ο. (Ν. Τ.)Χ 

σιαγών, όνος, ἡ, {λε Ίστυδοπς, 
Μαί. ν. 39: Τμ. νΙ. 20. 

σιγάω, ὢ, {ο ζεεβ σἔἴεπεε, Τμ. 
ΙΧ. 36; Ρα5., {ο ὄε εοηεξαίεᾶ, 
Ἐο. αν]. 25. 

σιγή, ἢς, ἡ, «1ζεπες, Αο. χχ]. 4Ο; 
εν. 1. τ.Χ 

σιδήρεος, έα, εον, οοη{Τ., οὓς, ἂ, 
οὔν, ΄2αάε ο 4γση, Αο. κ. 
1Ο; Ἐεν. 1], 27. 

σίδηρος, ου, ὁ, 4703, Ἐεν. χν]Π]. 
12.3 : 

Σιδών, ὤνος, ἡ, 76ο, Μαἲ. χ. 
21, 322. 

Σιδώνιος, α, ον, «024621, {21- 
Λαδήαλ{ οἵ 2007, Τα. ἵν. 26 
(. Ἠ.); Αο. χῇ. 29. 

σικάριος, ου, ὁ (Τ:41.), αἲ; στσας- 
σσ, Αο. κχ]. 3δ.Χ 

σίκερα, τό (Αταπῃ.), {ολ {εαζήρ' 
αγά, Ἱωα. 1. 15. (9.) 

Ἑίλας, ἆαῖ. ᾳ, Άςο. αν, ὁ, αοἶζας, 
οοη{τ. ΕΓΟΠΙ ἌΣιλουανός, Αο. 
Χν. 22, 27. 

Ῥιλουανός, οὔ, ὁ, «σας, 2 
Οο{. Ἱ. 9. 

Σιλωάμ, ὁ, «17σα, Ἱωα. κλῑΙ. 4 
Ἱπ. Ἱκ. 7, 11.Χ 

σιµικίνθιον, ου, τό (Τ/4Τ. «εεγεί- 
εὔείη), ο ἆβγο, ΥΙΟΙ 
ΡΥ ατίδαης, Ας. χἰχ. 12. (Ν. 
Τ.)Χ 

Σίμων, ωνος, ὁ, «πο; ηῖπε 
Ῥετδοη5 ΟΕ {Πε ηαπιε ατε 
πεηπέιοπεά: (1) Δείε, ἴπε 
αροδί1ε, Μαϊ. κνη. 25: (2) 
πε Ζεα]οί, απ αροςί]ε, Τα. 
ν]. το; (3) α Ῥτοίπε οἱ Τεσις, 
Ματ. νΙ. 3; (4) α οετίαῖη ΟΥ- 
τεηίαΏ, Ματ. χν. 21/ (5) λε 
ΕαἴΠετ οἱ ]αάας Ι]5σατ]οί, ]π. 
ν]. 71; (6) α οετίαῖη Ῥματίσεε, 
Τα. νι. 4ο; (7) α Ἱερετ, Μαΐ. 
κχν]. 6; (8) μοι Ἰζασμς, 
Δο. τσ]. 9; (ο) α οετίαῖπ 
ΤΏΠΕΣ, Αο. ΙΧ. 43. 

Σινᾶ, τό (Ἠεὺ.), δ1αέ, Αο. νΙ]. 
39, 35; (|. ἵν. 24, 25.3 

σίναπι, εως, τό, 1927, Τι. 
χἩ]. 19, κν. 6. 

σινδών, ὀνος, ἡ, πε πει, α 
{πε εζοίζ, Ματ. κὶν. 51, 52, 
Χν. 46. 

σινιάζω, {ο ο{γί α5 ΡταΙΏ, {ο 
Ἅγοσε ὄγ {γίαΐ5, Τα. κκ]. 31. 
(Ν. τά 

σιρικός, 5εε σηρικό». 
σιτευτός͵ ή, ὀν, Γαΐζηεα, Γαΐΐσα, 

Τα. ΧΥ. 23, 27, 30.8 

9ο 

ἴσκη 

σιτίον, ου, Τό, ϱΎαέη, Λο, νΙ], 
12(Ν. Η.)Χ 

σιτιστός, ή, ὀν, Γαήεμεα,; τὰ 
σιτιστά, Γαήηρο, Μαϊ. κχΙ]. 
4. 

σιτο-μέτριον, ου, τό, α πεαΦ17εᾷ 
2ογήΐσ οὗ ϱγαέμ ο Γσσά, Τα. 
κὶὶ. 42. (Ν. Τ.)Χ 

σῖτος, ου, ὁ, τυῇᾖεαί, ϱγα{ή, Ἱπ. 
κ], 24: 1 Οοἵ. χν. 37. 

Σιχάρ, 9εε Συχάρ. [ 
Σιών, ἡ, τό, Ζέοη, {λε Π11; α5εὰ. 

{οτ ἴπο οἵίγ οἳ ]εταδα]ετη, 
Ῥο. χἰ. 26; Βρ., {οι ᾖεασεί, 
ἴπε δρ]τία] ]ετακα]ετα, Ηε)ρ. 
κ, 22: Ἐεν. Χἰν. 1. 

σιωπάω, ὢ, ήσω, {ο ὂε οἰζεριή, 
ψηείμεχ νο]απίατΙ]γ οι ἔτοπα 
ἀαπιρπεςς, Ματ. 11. 4; Τ.α. Ἱ. 
20; ἴο ὄεσοηιε «ἴῇ, α5 Ίἴπε 
5εα, Ματ. ἵν. 39. 

σκανδαλίζω, ίσω, {ο εω]δε 10 
φζηδζε; πηεῖ., ἴο ε2/έεε {ο 5224, 
Μαΐ. αν. 6, δ, 9; {ο εῶέδε 
{ο Γαζ ατυαγ, ]η. ΥΙ. 61; Ρᾷ58., 
7ο ὄε ἐπαέσμαή, Μαϊ. χν. 12. 

σκάνδαλον, ου, τό, ἆ «πα7ε, α 
ή ὐζήτιρ-ὀ[οεᾷ; Βρ., α εα1έ5έ 
οὗ ε77Ο7 οἵ ο, ΜαΤ. ΧΙΙ. 41; 
Ῥο. χἰν. 11. (5.) α 

σκάπτω, ψω, 1ο αξρ, Τμ. νΙ. 48, 
κ]. δ, ΧνΙ, 3.8 

σκάφη, ης, ἡ, αγ ᾖοὐίστυ σεσφεί; 
α ὑσαή, Αο. αχν]]. 16, 39, 32.Χ 

σκέλος, ους, τό, {ζε ἴεᾳ, Ἱπ. κὶκ. 

41, 33, 3358 
σκέπασµα, ατος, τὀ, εἴοίβέρι 

Ἱ Τπι. νΙ. 8.3 
Σκενᾶς, ἂ, ὁ, -δεεσα, Δο. κκ. 

14.Χ ' 
σκευή, ἢῆς, ἡ, Γ1ε2ή1γε, ήν, 

Άο. καν]. Το.Χ 
σκεῖος, ους, τό, (1) α υεσσεζ, ἴο 

οοπίαῖπ α Παι]ά, οἵ ΓΟἵ αΠΥ 
οἵμει Ῥιχροςε, Ηε. ΙΧ. 21: 
2 Τϊπι. Π. 20: ΒΡ., οἳ τεοῖρ- 
επί ΡεπεταΙ]γ, α σεσοεῖ ο 
ΠΠΕΙΟΥ, οἱ γυταίἩ, Ἐο. 1κ. 22, 
23: αἲὶ {5ύγ11ε2ή ὮΥ πνπΊςὮ 
αηγ{µίπρ ἶ5 ἆοπε; ᾖοσεβοία 
2{ε9έζ9, Ῥ]ατ., Μαϊ. χι. 295: 
οἱ α 5Π1Ρρ, {δε ἐπεβζης, Αο. 
κχνΗ.Ι7; Βρ., οἱ ἀος”5 5ετν- 
βΠῖς, Αο. ΙΧ. 15; 2 Οο{. 1ν. 7. 

σκηνή, ἢς, ἡ, α {ζηή, α {αδεγμαείε, 
α αὖσαε οι ατυεζζσησ, Μαϊ. 
χν]1. 4; Αο. νΙ. 43, Χν. 16; 
ἨεΡ. νΙΠ. 5, κ. Το. 

σκηνο-πηγία, α», ἡ, δε Γεασέ ο) 
ζαύεγμαεῖες, ]τ. ν1]. 2.Χ 

σκηνο-ποιός, οὔ, ὁ, α {ε11-714Λε7, 
Ας. χν]. 1. (Ν. Τ.) 

σκῆνος, ου», τό, α ἴεπί; Ἠρ., οἱ 



σκη] 

ἔπε Ἠμπιαπ Ῥοάγ, 2 Οοχ. ν. 
1, 4.8 

σκηνόω, ὢ, ώσω, {ο οβγεαά α 
εηΐ, Ἐεν. νΙ. 15; πῃθῖ., {ο 
ασυείζ, Ἱπ. Ἱ. 14: Ἐεν. ΧΙ. 12, 
κΕΙ. 6, κχῖ. 3.8 

σκήνωµα, ατος, τό, α {εί 
ΔέήεΛεα, α ατυεζ[ήης, Αο. νΙΠ. 
46: Β6., οἱ {λε Ῥοάγ, 2 εί. 

1, 12, 14 
σκιά, ἂς, ἡ, (1) α ο«ᾖαάστυ, α 
ο. αγάπες», Μαϊ. ἵν. 16 
(5.9): (2) α «ᾖααστυ, αγ οτεζ- 
{ε, (οἱ. 1. 17. 

σκιρτάω, ὢ, ήσω, {ο ἔεαφ ΕΟΙ 

1ογ, Τα. 1. 41, 44 ν]. 23.38 
σκληρο-καρδία, ας, ἡ, ᾖαγώμεις 

οὗ Λεαγί ῥεγοεγτεπεέςς, Μαϊ. 
κὶκ. δ; Ματ. κ. 5, ΧνΙ. 14. 

(8) « 
σκληρός, ά, όν, ᾖαγῶ, υ{οεηή, 

α5 ἴπε νπά, ]α. 11. 4; Βρ., 
ϱ7ἐσοοις, ῥαᾳί/, Αο. Ικ. 5 
(Ν. Ἡ. οπα1ϐ), κχνΙ. 14; Ἱ]α. 
15; ᾖαγςή, 67η, Μαϊ. καν. 
24: Ἱ]τ. νΙ. 6ο.Ἡ 

σκληρότης, Τητος, ἡ, Βδ., ᾖαγα- 
ες οἳ Πεατί, οὐσίήμαςγ, Ἐο. 
1ὰ, 5.Ἐ 

σκληρο-τράχηλος, ον, ο: 
πεεχεά; ἈΡ., οὐφέπαίε, Λο. 
να. 51. (5.) 

σκληρύνω, Βρ., {ο ΄14ᾷε ᾖαγῶ, 
ἴο ᾖαγαε, α5 {πε Ἠεατί, Ἐο. 
Ἰκ. 15: ΗΠεῦ. ΠΠ. δ, τς, ἵν. 7; 
Ρᾳ55., {ο ὄε ᾖαγαεπεα, {ο δε- 
ε0/71έ οὐσίζπαίε, Αο. χὶκ. 9; 
ἨεΡ. 11. 13.38 

σκολιός, ά, ὀν, εγοοᾷεῶ, Τα. 1. 
5; ΒΡ., βεΖυεγφε, Αοὶ 1. 49; 
ΡΗΙΙ. Πιν τος 2α1, 1 Ῥεῖ. 1. 
1δ.3Χ 

σκόλοψ, οπος, ὁ, ἆ «ίαᾷε Οἵ 
ἴρυγ; Πς., ἆ 5ᾖαζῤ 221ς{{ο21, 
2 Οοἵ. ΧΙ. 7.Χ 

σκοπέω, ὢ, (1) {ο ἴοοᾷ αἲ, {ο 7ε- 
ραγώ αἰίελίζωεῦγ, Ῥο. αν]. 17; 
(2) {ο ίαᾷε Λεεῶ (8οο.), ὄετυαγε 
(μή), (α]. νΙ. 1. 

σκοπός, οὔ, ὁ, ἆ 12274 αὐμεο αὖ, 
ἆ βοα{; κατὰ σκοπόν, ὠτυαγῶς 
{λε βσαζ, {.ε., ΙΠΙΙΠΕ 5ἰταἰρῃί 
αἲ 1, ΡΗΙΙ. 1. 14.Χ 

σκορπίζω, σω, ἴο αἴπβεγοε, {0 
φσα(ίεγ αὐγοσα, α5 ΓτιρΏτεπεᾶ 
5Πεερ, π.χ. 12; {0 ἄλοίγέδιίε 
αἴγλο, 2 0ο. Ἰκ. 9. 

σκορπίος, ου, ὁ, ἆ 5εογᾷ21602, Τα. 
κ. ΤΟ. 

σκοτεινός- ή, ὀν, Γ οὗ ἆαγή- 
Ἄέσο, ἀαγά, Ματ. νΙ. 235 Τ. 

κἷ. 34, 36.3 
σκοτία, ας», ἡ, ζωγάπέοσ», Μαϊ, κ. 

Τ 

σκΕΡΑ-ΣΝσ25Η ΔΕΗ ΤΕΙ ΛΙΕΝΤ {ΕΧΤΙΟΟΝ. 

27: Βρ., οβζγ κα «αγάπεφς, 
Ίπ. 1. 5, νἰ. 17. 

σκοτίζω, σω, ἵη ῥΡα55., {ο ὂε 
«ἀιαγάεπεα, α5 ἴπε 5δυῃ, Ματ. 
κ], 24: Ἀρ., α5 ἴἩο παπά, 
Το. 1. 21. 

σκότος, ου5, τό (σκότος, ου, ὁ, 
οΏΙγ ἵπ Ἠεῦ. χἲῖ. 18, ννετε 
. Π. τεαά ζόφος), ζαγλπεος, 
ΡηγδίσαΙ, Μαι. καν. 45; 
Ώ]ΟΓα], 1η. 11, 1ο. 

σκοτόω, ὢ, ρα». ΟΗΊΥ, {ο ὄε 
ἀαγβεμεα, Ερ. ἵν. 18 (1Ν.Η.); 
Ἐεν. ἱκ. 2 (Ν). Η.), χνΙ. 1ο.ῦ 

σκύβαλον, ου, τό, /έΓιέ5ε, αγερς, 
ΡΗΙΙ. 1. δ.3 

Σκύθης, ου, ὁ, α αδεγέλία, α5 
(γρῖσαι οἱ {πε ιποϊν]]ζεα, 
Οοἱ. 1. τ1.Χ 

σκυθρ-ωπός, ὁν, οαα-εστέήε- 
παηεεα, ου}, Μαϊ. νΙ. 16; 
Τμ. κχῖν. 17.Χ 

σκύλλω, Ρας. ΡεΓΕ. ρατῖ. ἐσκυλ- 
μένος, ἴο αγ; 5 πο ἐχοιιόζε, ἆ- 
πογ, Μαϊ. Ἱκ. 56 (8. Ἠ)/ 
Ματ. ν. 35: Ἱωμ. νι. 6, νΠ. 
20.Ἠ 

σκῦλον, ου, τό, «ῥοὀζ {αᾷε; ο”: 
α [οε, Ἱωα. κ. 22.3 

σκωληκό-βρωτος, ον, εαΐει ὄγ 
τυο7715, Λο. κἲ]. 23.8 

σκώληξ, Ίηκος, ὁ, α ΡηΑΝΙΠΡ 
τυο-7, Ματ. Ἱκ. 44 (Ν. Ἡ. 
οπι1θ, 46 (1Ν. ἩΠ. οπιῖ), 
4δ.Χ 

σµαράγδινος, η, ον, 11α4ε οἱ 
οπεγαία, Ἐεν. Ίν. 3. (Ν.Τ.) 

σμµάραγδος, ου, ὁ, αγ επεγαζῶ, 
Ἐεν. αχῖ. Το. 

σμύρνα, ης, ἡ, 2/24, Ματ. ΠΠ. 
1; ]η. κὶἰκ. 30.Χ 

Σμύρνα, η», ἡ, ο7277/α, Ἐεν. ἶ. 
11, Η. δ(Υ. Η.) 

Σμυρναῖος, ου, ὁ, ἡ, οπε ος 
727714, α Φ4Υ/ΠώαΠ, Ἐεν. 
Π. ὃ (πο ΝΤ. Η.).Ἠ 

σμµυρνίζω, {0 72221016 τυτ(ῷ 24/20, 
Ματ. χν. 21. (Ν. Τ.)Ἐ 

Σόδομα, ων, τά, Φοάογε, Ματ. 
πο. πρ σι. 28, 24- 

Σολομών οἵ -μῶν, ὤντος οΟἵ 
ὤνος, ὁ, «δούο7πο, Μαϊ. νΙ. 29, 
κ. 42. 

σορός, οῦ, ἡ, α ὀ1ε7, αἲτ ΟΕ; 
εο[ζε, μα. νῖ. 14. 

σός, σή, σὀν, Ῥο5». Ῥτοῃ., (2, 
{24με (5εε ατ. 88 56, 255, ῬΒι. 
τις). 

σουδάριον, ου, τό (Τ/α:.), ἆ αμα 
Ζεγεζ{εί, Τα. χὶκ. 29: ]η. Χ. 
44. (Ν.Τ.) 

Σουσάννα, ης, ἡ, αμα, 1. 
νυν 3. 

ΟΙ 

[σπε 

σοφία, ας, ἡ, τυζάον, 1Φήςή4, 
φΑ1, ἈππαὮ, Τωα. ΧΙ. 341 ΟΥ 
Αῑνίπο, 1 Οοτ. 1. 21 24. ονη.: 
5εε γγνῶσυ. 

σοφίζω, {ο Ίο τυέτε, 2 Τ1πι. 
Η, 15; ρα58., {ο ὖε αἀευέεεά 
φΑ{7ζψιῦγ, 2 Ῥεῖ. 1. 16.Χ 

«σοφός, ή, όν, τυήε, εἰ] ()1 η | 
Δ9ΠΊΟΠ, ὀχῤεή, Ῥο. ἁγἰ. 19; 
(6) ἵπ αοαατεπιεηί, ἠραγηεά, 
2({ήσιαίεά, 1 091. 1.19, 20: 3) 
ΡΗΙ]οςορλίσαῇ]γ, ῥ/ο/Γσιιά, 
]α. 25: (4) Ρταείισα!γ, Ἑρ. 
γ. τς. 

Ἀπανία, ας, ἡ, ῥαΐη, Ἐο. χν. 
24, 28.Χ 

σπαράσσω, ἕω, {ο εοολῇ5ε, {0 
{ργοτυ {ηίο «βαση, Ματ. Ἱ. 
26, Ικ. 29 (ποῖ Ν. Η.), 26: 
Τα. Ἱκ. 39.8 

σπαργανόω, ὢ, Ρε. ραβδς. Ρρατῖ, 
ἐσπαργανωμένος, {ο οτυαίῤε, {ο 
τυγαΦ {η οτυσααᾖέρ εἰοίλες, 
Τα. Ἡ. 7, τ2.Χ 

σπαταλάω, ὤ, ήσω, {ο σε εχέγα- 
σαραν οι ϱτιγέσιςύγ, 1 
Τίπι. ν. 6; Ἰα.ν. ο γ.: 
Τπε Εαπάαπιεπία] {ποιρῃί οἳ 
στρηνιάω 15 οἳ Ίπδο]εποε απὰ 
νοἱαρίαουισηεςς νμ]οὮ δρτίης 
{τοπ αριπάαποε; ΟΕ τρυφάω, 
ε{Γε/12αΐε 5εἰ{-πά]σεηοε; οξ 
σπαταλάω, ἶ5 εβεπιῖπαςγ απἆ 
πιαδίεξι] εχίταναραποθ. 

σπάω, ὢ, πι]ά., {9 ογατωυ, α5 α 
5ποτά, Ματ. χῖν. 47; Αο. χν]. 
ζτ.. 

σπεῖρα, ης, ἡ, (1) α εοᾖογέ οἙ 
5οΙάϊετς, ἴπε {επίἩ ῥρατί οἱ α 
Ἱερίοῦ, Αα. κ. 1; (2) α 211 
27 ϱπαγα, ]π. κνΠ. 3, 12. 

σπείρω, σπερῶ, Ι5ΐ 4Ο. ἔσπειρα, 
ῬεΓ{. Ρρ855. ῬΡατί. ἐσπαρμέγος, 
28 αοἵ. ρᾶ55. ἐσπάρην, {0 φοτὺ 
ΟΥ οεαέ{6, 5 5εεᾶ, Ἱ,α. χι. 
24: ἴο «Άγεσα Οἵ σεζ(ίσ, α5 
ἴπε ποτά οἳἑ (οά, Ματ. κ1Π. 
το; αβρᾗεά {ο ο]νίηρ αἶπῃδ, 
2 0οἑ. ΙΧ. 6; ἵο Ῥυτία], 1 Ο0οΓ. 
ἂν. 42, 43; απᾶ ἴο δρ]τιια] 
εβοτί ρεπεταΙ1γ, (.α]. ν]. 8. 

σπεκουλάτωρ, ορος, ὁ (Τ/41.), α 
ὀσαγιρπιαγάς”ΊΩ/, α 5ο/ῶσεί΄ 275 
σ{ζιάα7100 140 7ογαὔ1γ, Ματ. 
νι. 27 (5εε (ατ. ὃ 1549). (Ν. 
τ.)Χ 

σπένδω, {ο βο1{7 ο), α5 α Ί1βα- 
Έοηπ, ΠΡ., ΡΕ. 1. 17; 2 Τ1πη. 
ἓν. 6.8 ἃ 

σπέρμα, ατος, τό, εεῶ, ῥγοῶἸέζζν 
Μαϊ. κ. 24-35: εᾖ{ζαγεῖ 
ο/οῤγέρ, ῥοσίεγζό, Ἱτπ. νῖ. 
42; αἆ εΙΠΩΜή, Χο. ΙΧ. 29. 



σπε] 

σπερµο-λόγος, ου, ὁ, ἆ δαὐδῇεγ, 
4.6. 9Ώ8 Μ]ιο Ρίο]κ5 αρ {τίῃες, 
5 Ὠϊτάς ἆο 5εεἀ, Αο, χκνΙ]. 
18. 

σπεύδω, σω, (1) {ο ᾖασέρ, Ἱπ- 
ἴχαπς., αδυα]11γ αἀάϊηρ {ο απ- 
οἵπετ νετρ ἴπε ποίοη οξ 
βρεεᾶ, Πω. χἰκ. 5, 6; (2) ο . 
αεφέγε εαγ/εςή{γ (αοο.), 2 Ρεῖ. 
Η1. 12. 

σπήλαιον, ου, τό, αἆ εζσε, α αε, 
ἩἨεΡ. χΙ. 38.3 

σπιλάς, άδος, ἡ, α οεᾷ {ὁπ {δε 
φέα, α 7εεί; Ἀρ., οἱ αΐ5δε 
1εαςΠεΙ5, α ἠέώαεῃ οεᾷ (Ε. 
Υ.), ]α. 12.Χ 

σπῖλος, ου, ὁ, ἆ «βοί; Ἀρ., ἆ 
Γαζή Ἡρ. ν. 27: 2 εί. Π. 
τα 

σπιλόω, ὢ, ἐο ὤεᾖζε, {ο «ῥοί, ]α. 
ΠΠ. 6; Τα. 23.3 

σπλάγχνα, ων, τά, ὀστυεῖς, οπ]γ 
Δο, 1. 18; εἶδεν]πετε, Βρ., {7ε 
α[[εείίοης, εοπαφβαῶςσέσο, ἴδε 
ᾖεαζή, α5 Οοἱ. 1. 12: τ ]η. 
11. τ7. 

σπλαγχνίζοµαι, ἀερ., νήεὮ τε 
Δοἵ. ρᾶς5ς. ἐσπλαγχνίσθην», 10 
-Γεεῖ εοπαῥασς{ο, ἴο ᾖσσε 244 
ΟἩΠ (Ρεῃῖ., ΟΓ ἐπί, ἀαῖ. οτ αοςο., 
οηςε περί, Ματ. ΙΧ. 36). 

σπόγγος, ου, ὁ, ἆ «Άοπφε, Μαϊ. 
κχνΙ. 45: Ματ. χν. 26: Ἱπ. 
ΧΙΧ. 20.Χ 

σποδός, οῦ, ἡ, ατβες, Μαϊ. κ. 
21; Τμ. κ. 13; ἨεΡ. ΙΧ. 13.Χ 

σπορά, ἂς, ἡ, οεέα, 1 Ῥεῖ. Ἱ. 
23.8 

σπόριμος, όν, οοτυ”; πει. Ρ]ιτ. 
τὰ σπόριµα, «στυ ᾖεζών, Μαϊ. 
κ. 1; Ματ. Π. 23: Τμ. νΙ. τ.Χ 

σπόρος, ου, ὁ, σεέῶ, ΕΟΙ 5οΨΊΗΡ, 
Τα. νΠΠ. 5, 11. 

σπουδάζω, άσω, {ο ᾖαδέοι, {ρ 
ϱίωε «λέσεπερ (ντι 1Πξ)ι 
ἨεΡ. Ίν. τ1; 2 Τΐπῃ, 1ν. 9, 21. 

σπουδαῖος, αία, αἲἴον, αεζζςεταί, 
εαηεσί, 2 Ο0οἵ. νΙ. 17, 22; 
οοπιραχ. πειῖ. 45 αἄν., σπου- 
δαιότερον, 2 Τϊπι. 1. 17 (ποί 
ἩγΓ. Η.).Ἐ 

σπουδαίως, αἄν., ὤε[έρείζν, εῶΖ- 
764, Τα. νη. 4: 2 Τϊπι. Ἱ. 
ι7(Ν. Η.); Τα. 1. 13; ᾖα:- 
717, αοπηρατ., ΕΠΙ]. ΠΠ. 28.3 

σπουδή, ἢς, ἡ, (1) «φεεα, ᾖακΐε. 
Ματ. νΙ. 25: (2) αλσεπες, 
εαγεσίπεςς, Ἐο. κ. 11. 

σπυρίς (Ἡ). Ἡ. σφυρίς), ίδος, ἡ, 
α ῥίαξίεα ὀασχεί, Ματ. ν ΠΠ. ὃ, 
20. 

στάδιον, ου, τό, Ρ]ιτ. οἱ στάδιοι, 
(1) α οἰσζήαη, οπε εἰβῖ] οἱ 

σβΣΣΑ ΕΝσΙ/5Η ΝΕΙ ΤΕΟ7ΤΑΛΕΝ7 1ΕΧ/ΙΟΟΝ. 

8 Ἐοπιαπ πηῖ]θ, ]π. χὶ, 18/ 
(2) α 7αεζ-εσαγ9ε, Εοτ ΡυΏ]]ο 
Ραπ185, 1 (ο{. ΙΧ. 24. 

στάµνος, ου, ὁ, ἡ, α Ία7 οἵ Ὅα9ε, 
Το: Ίπε πιαηπα, ΗεΡ. ΙΧ. 4.Χ 

στασιαστής, οὔ, ὁ, σα {51/9ε4, 
Ματ. χν. 7 (Ν. Η.) 

στάσις͵ εως, ἡ (ἵστημι), ἆ «ὐσα- 
75, Πε. οπ]γ ἨΗεῦ. ΙΧ. 8; αἲ 
2251εείίο, Ματ. κν. 7; αἴς- 
ΦέΦ{σ, ΑΟ. χν. 2. 

στατήρ, Ώρος, ὁ, α ο{ῶίεΖ, α 5Ί]νετ 
οοἵη εαια] {ο πο ος ΄ἴπε 
δίδραχµον (πΏ]ΙοὮ 85εε), α 
]εν]δΏ δπε]κε], Μαι. αν. 
27.3 ν 

σταυρός, οῦ, ὁ, α εγο5», Μαϊ. 
κΧχνΙ. 32, 40; πιεῖ., οΓζεη οξ 
Οπτὶδύς ἀεαίμ, (α1. νΙ. 14; 
Ἡρ. Π. 16. 

σταυρόω, ὢ, ώσω, {ο ᾖα ἴο ἴρε 
εΖσθ5, ἴο εγεί{γ, Ἱωμα. κκ]. 
21, 23; Ἀρ., {ο ἀεφίχογ, ἴ]α 
οοτταρί ηαίατε, (αα]. ν. 24. 

σταφυλή, ἢς, ἡ, α Αγαῤε, α 
οὔφίεγ οὗ ϱ7αβες, Μαϊ. να. 
16; Τπ. νΙ. 44: Ἐεν. χῖν. 
18. 

στάχυς, υος, ὁ, ὤ; ἐῶ7 οὗ ού7:, 
Μαϊί. κ. 1; Ματ. 1. 23, Ἱν. 
28: Τι. νΙ. τΧ 

Ἀτάχυς, υος, ὁ, ο2αεᾖγς, Ἐο. αγ]. 
ς 

στέγη, ης, ἡ (11. α εοσε}), α Βαϊ 
Ζ00Υ οἳ α Ἀοιδε, Μα. νΙ. δ; 
Ματ. Ἡ. 4: Ἱμα. νι. 6.3 

στέγω, {ο εσσε», ἴο εοηεέαζ, ἴο 
ὀεαγ τυβ{ή, 1 Οοἵ. ΙΧ. 12, χΙ]. 
οι ΤΗ. 11. 1, 5.Χ 

στεῖρος, α, ον, ὀαγγε, Τμ. 1. 7, 
36, κκι. 20; (α]. 1ν. 27.Χ 

στέλλω, {ο σεέ ἆγ7αηρε; ἵπ ταϊά., 
το Αγσυίαε 07, ἴασλε εαγε, 2 
Οοτ. νΙΠ. 20; ἴο τυβαγατυ 
οι (ἀπό), 2 ΤΗ. Η1. 6.Χ 

στέµµα, ατος, τό, αφα2/αμῶ, Αο. 
χὶν. 13.3 

στεναγµός, οῦ, ὁ, α ᾧ7οαγάηρ, 
Άο. νΙ]. 34: Ἐο. νΗΠ. 26.Χ 

στενάζω, ἕω, {0 ϱΎοα, ΕΧΡΤΕΞΞ- 
Ίηπρ ρτ]εί, 8πΏρετ, οἱ ἀεσῖτε, 
Ματ. ν. 34: ἨΠεὺ. κ. 
17. 

στενός, ή, ὀν, 7ζ27γοτυ, Μαϊ. νΙ]. 
13, 14: Τα. κΠ. 24.Χ 

στενο-χωρέω, ὢ, ἴο δε Πα27οτυ; 
1η Ῥα855., ἴο ὄε αὐτίγεσσεα, 2 
Οο{. 1ν. 8, νΙ. 12.Χ 

στενο-χωρία, ας, ἡ, α ῶ77οτυ 
σβασε; ϱγεαέ αἀλφέγεςς, Ίο. Ἱ. 
9, ΠΠ. 35: 2 6ο. νΙ. 4, χ]]. 
1ο. 

στερεός, ά, ὄν, οοὐζά, 5 1οοᾶ, 

9 

ἨεΕ. ν. 12, 14; Ἀρ., γε 
φζεσαΓασέ, 1 Ρεῖ. ν. 9: 2 ΤΙπη, 
Π, 19.Χ | 

στερεόω, ὢ, ώσω, {ο ο/γεἸιρή/είει 
σο/ῇ7Η, εσίαὐῥέκή, οι ΠΠ. Τι 
16, κν]. 0. 

στερέωμα, ατος, τό, [γηγηέ5ς, 
φέεσαΓασύπεος, 691. Π. 5. 

Στεφανᾶς, ἂ, ὁ, ἴεβήαπας, 1 
0ος. 1. 16, αν]. 15, 17. 

στέφανος, ου, ὁ, ἆ εχοσυη, α 
οαγήαπῶ, οἳ τογα]ίγ, οἳ νῖο- 
{οτΥ ἵη {πε 6αππες, οἱ Σεσία] 
19Υ, Ἱπ. χἰκ. 2, 6; 1 ϱ0ο{. ϊχ. 
25; οξίεπ πδεά Βρ., 5 Τάπι. 
1ν. δ; Ἐεν. 11. 1ο. «32.: 58 
διάδηµα. 

Στέφανος, ου, ὁ, «{εβήε, Αο. 
ν., νΗ. 

στεφανόω, ὢ, ώσω, {ο γστυ7ε, {ο 
ααογπ, 2 Τϊπι. Π. 5; ΗΠεΡ. Ἱ. 

7, 9. 
στῆθος, ους, τό, {χε ὄγεασί, Ἱμα. 

αν]. 13. 
στήκω (ἵστημι, ἕστηκα), {ο ίσα, 

[στο 

Ίη ἴηε αἰθίαάε οἱ ῥρταγει, 
Ματ. χἰ. 25; ΡΒΕΠΕΙΑΙΙΥ, ἡσ 
οαπαά γε, ῥεχτενεγε, α5 Ῥο. 
κὶν. 4; 1 Οοἵ. χν. 13; (αα]. 
ν.α1. (5. 

στηριγµός, οὔ, ὁ, ᾖ[γήηπεος, 
φζεσαΓαφύηεςς, 2 Ῥεῦ. ΠΠ. 17. 

στηρίζω, ίξω οἵ ίσω, ραςς. Ρετῖ. 
ἐστήριγμαι, (1) {ο ᾖα, {ο φεὶ 
γπεζν, Ίνα. Ἱκ. 51, κν]. 26: 
(2) {ο οἐγερίνε, {0 εοζηβα, 
ο οέῤβοζέ, α5 Τα. αχ. 35; 
Ῥο. Ἱ. 11. 

στιβάς, 5εε στοιβάς. 
στίγµα, ατος, τό, α 1474 Οἵ 

ὀγαμαᾶ, α5εἀ οἳ Ελε ἔτασες οἱ - 
ἴπε αροςί1ε᾽5 θαΠετῖηρς ΣΟΙ 
Οητίςε, (αα|. νι. τ7.Χ 

στιγµή, ἢς, ἡ, α ῥοέπέ οὗ έὔπε, 
αὖσ {ηοίαῇ, Τα. Ἱν. 5.Ἐ 

στίλβω, ἔο «ᾖπε, {ο ϱὔήσίεη, Ματ. 
ΙΧ. 3.Χ 

στοά, ἂς, ἡ, α εοοππααε, ἆ 
Λογήΐσο, Ἱ]π. ν. 2, κ. 23: Αο. 
ΜΗ. ττ, ν..12.Χ 3 

στοιβάς, άδος, ἡ (1Ν. Ἡ. στιβάς), 
α ὁσ]φή, α ὄγαπεῦ οἵ α {γεν 
Ματ. χ!. 8.Χ 

στοιχεῖα, ω», τά, εὐεπερές, 731. 
αηελίές, (91. Ἱν. 3, 9: Οοἱ. 
Π. 8, 2ο; Ἠεῦ. ν. 12; 2 Ρεῖ, 
11. 1ο, 12.Χ 

στοιχέω, ὢὤ, ήσω, ἴο τυαζᾷ, αἱ- 
ΝαΥ5 Ἀρ. οἱ εοπάιος; ᾖ0 
τυαζᾷ Ἱπ (1οσα] ἀαῦ.), Δο. αχ]. 
24; Ἐο. Ἱν. 12; (α]. ν. 25, 
νι. τ6; ΡΗΙΙ. 1. τ6» 

στολή, ἢς, ἡ, α 7οὔε, 1.ε., ἴἶιδ 

ἱ 
| 
| 
| 



στο] 

191 οὐίετ ραγπιεηί γ]η]ο] 
ν5 α πιατ]ς οἳ ἀἰδιιποίίου, 
Ίμ. κν. 22. ΟΥΗ.: 8ε8 ἱμά- 
τιον. 

"στόμα, ατος, τό, (1) ἐδε οιή, 
6επετα!1γ ; Ἠεπος, (2) ορεεεῆ, 
σφεαβέης; δε ΟΕ {ε{ΟΥ, 
Μαϊ. αν]. 16; εἰοφιεεε ΟΥ 
Άοτυεγ {η οβεαβίς, Ἱμα. κχΙ. 
15; (3) αρρ]εά {ο απ ορεῃ- 
1πρ Ίη ἴπε εατίῃ, Ἐεν. χι. 
16; (4) {δε εἶσε ο ῥοίμέ οἳ α 
Ξννοτᾶ, Τα. χχΙ. 24. 

στόµαχος, ου, ὁ, {ρε φἰοιαεᾖ, 1 
Τη. ν. 23.Χ 

στρατεία, ας, ἡ, τυαγΓαγε, 117- 
1441 φεγοίεε; οἳ Ολτίδίατ 
νναχίατε, 2 Οοχ.χ. 4» 1 ΤΙπι. 
1, 18.Χ 

στράτευμα, ατος, τό, (1) απ 
αγ, εν. Ιχ. 16; (2) α ἄε- 
{αεᾖ7εε1έ οὗ {γοοᾖς, Αο. κκ]. 
το, 27: Ρ]ατ., Τα. κκλ. 11. 

στρατεύοµαι, ἀερ. τπ]ά., {ο τυασε 
τυα, {ο [ελ Ἱμα. ΠΠ. 14; 
Πσ., οἳ ἴπε πναττίηρ οἳ ]ηδί5 
αθα]ηδί {πο 5ο], ]α. ἵν. 1; 
ἴο πέεγυε αν α φοἱίεχ, οἳ 
Οπτϊδέίαη ννοτ]ς, 1 Τ1πῃ. 1. 18; 
2 Οο{. Χ. 1. 

στρατ-ηγός, οῦ, ὁ (ἄγω), (1) α 
/εαάεγ ο αι αγ2Υ, ἆ Ρεεγα/ ; 
(2) α σασήφέγαίξ ΟΙ ΦΟύΕΥ/ΟΥ, 
Άο. χν]. 29-35; (3) {δε εαβίαε 
οἳ {πε {επιρ]ε, Τα. «κά. 4, 
2: Αο. Ίν. 1, ν. 24, 26.8 

στρατιά, ἂς, ἡ, αι ΕΥ; πιεῖ., 
α Λουί οἳ απρεῖ5, Ἱμα. ΠΠ. 13; 
{ε ᾖοσέ οἱ Ἠεανεη, 1.6., ἴε 
φίαγς, Αο. ν]]. 42.38 

στρατιώτης, ου, ὁ, α φοᾷεγ, α5 
Μαϊ. νΗΠ. 9; Βρ., οἱ α ΟΠτῖς- 
Παπ, 2 Τπι. Π. 3. 

στρατο-λογέω, ὢ, ήσω, {ο εοὐ[εεέ 
αι αγΕΥ, {ο εὐι{ή5έ {γοοβο, 2 
πα. 1. 4. 

στρατοπεδ-άρχης, ου, ὁ, {2ε ῥγῶ- 
ζοζαι ῥΕΓεε{, {.6., οΟπωπΙΘΏς- 
ετ οἳ {πε Ἐοπιᾶη ΕεπΙρετοτ”5 
Ῥοάγ-ριατᾶ, Ας. κχνΙΠ. 16 
(Ν. Π. οπι1ϐ) Ἐ 

στρατό-πεδον, ου, τό, αι ε7- 
εαγιβεζ αγ}, Ἱ ια. κκὶ. 29.8 

στρεβλόω, ὢ, {ο 7αεᾷ, ἰο βεΙ- 
σιε2έ, {ο {τυζσέ, α5 νοτάς ἔτοπι 
ἔλεῖχ ῬτορεΓ ΠΠΕΑΠΙΠΡ, 2 Ρεΐ. 
Π1. 16. 

στρέφω, ψω, 24 8οτ. Ραβ55. ἐστρά- 
φην, {ο {1/21, Ίταηδ., Μα. ν. 
30: εν. ΧΙ. 6 ({ο εῥ ασε Ἰπίο, 
εἰ; Ιπίταης., Ας, ΥΠ. 42; 
πιοςί]γ 1π Ρ8βΡ., {0 {173 οηε’5 
φεύᾷζ, Ἱπ. κκ. 14: 7ο ὂε εὐ1/- 

σλΕ ΜΑ ΕΝΤΙ ΝΕΙΥ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ ΓΕΧ/ΓΟΟΛ 

σεγ{σαῦ, {ο ὖ6 εᾖαμρεά ἵπ πιϊπά 
απά εοπάμοί, Μαΐ, κν 1. 1. 

στρηνιάω, ὢ, άσω, {ο ζέωε υοὔιεβί- 
1:0145//, Ἰεν. κνΠῖ,. 7, 9. Χ 
ΥΗ.: 588 σπαταλάω. 

στρῆνος, ους, τό, ῥ7ο/ζ{σαίο ζ1χ- 
24Ύ, οοεβέμοιφεσς, εν. 
κν ΠΠ]. 3.8 

στρουθίον, ου, τό (ἀϊπι. οἱ στρου- 
θό9), α «ηιαζ] δ17., α 4βαγγοτυ, 
Μαϊ. κ. 29, 41; Τμ. χα. 6, 7.Χ 

στρωννύω, ΟΙ -ώννυμι, στρώσω, 
Ραᾳ55. ΡείΕ. ῬΡατί. ἐστρωμένος 
ἔστρωμαι, {ο οΆγεαα, Μαϊ. 
ΧΧΙ. ὃ; {ο 7αζε α ὐεά, Αο. κ. 
34: Ρ855., {ο ὖε «Άγεαα τυζῇ 
εοε/ε., ἀνάγαιον ἐστρωμέ- 
νον, απ 1ββεγ 100 ᾖΓ1- 

2152εα, Ματ. κὶν. 15; Τι. 
κΧΙ. 12. 

στυγητός, ὀν, ᾖΛαζρ[ιιζ, αἰείεοί- 
αὐδε, ΤΙ. 1. 3.Χ 

στυγνάζω, άσω, {ο ὄε φᾳἰσοιγ, 
Ματ. χ. 22: οἳ {πε ΙΚΥ, Μα{. 
ΧνΙ. 3.Χ 

στύλος, ου, ὁ, α Λα, (αἱ. 11. 
9: 1 Τϊπι. 11. 15; Ἐεν. 1. 
τσ χοτς 

Ῥτωϊκός, ή, ὁν (στοά, βογ{{ζο), 
οίοίς, Ας. χν]. 18.Χ 

σύ, σοῦ, σοί, σέ, Ρ]ατ. ὑμεῖς, 
ἴροι, γε, ἴπε Ρεις. Ῥτοη. ΟΕ 
5εσοηά Ῥείσοη (5εε (τ. ὃ 53). 

συγγ-. Ιηπ 5οπιε γογάς ΟΟΠΙ- 
πιεποῖηπρ ἔπιας, Ν. ἩἨ. Ρτε- 
{ετ {πε απαβαϊπη]]αίεά Έοτπῃ 
συνγ-. 

συγ-γένεια, ας, ἡ, Ο{παγεα, Γαη- 
ζ0ρ, Ἱνα. Ἱ, 6τ; ο πΠ. 3, 
14.Χ 

συγ-γενής, ές, αζή1, α5 5η)5ί., 
α εἰαίζσε, Ματ. νι. 4: Ίο. 
κὶν. 12: α Γεζοτυ-εο1ή2{- 
74471, Ίο. ἵχ. 3. 

συγ-γενίς, ίδος, ἡ, α Α{ῇοτυογια1, 
Ίπ. 1.36 (Ν. Η.).Χ 

συγ-γνώµη, η», ἡ, Λεγη2259ίο7:, 
Ζὔ,ζσεπσε, 1 Οοτ. νΙ]. 6.Χ 

συγκ-. Ίπ γοτάς εοπιππεηοῖηρ 
πας, Ν. Η. Ῥτείετ {Πε απ- 
απδιπηϊ]αίεά {οἵπ συνκ-. 

συγ-κάθηµαι, {ο οὐ τω (αι. 
ΟΥ µετά, 6επ.), Ματ. αῑν. 54: 
Άς, καν]. 3ο. 

συγ-καθίζω, σω, (1) {ο εαιοε {ο 
ὲὔ «οτυ τυ/{ῇ, ὮΡ. Π. 6; (2) 
25 οὐ ὤοτυ {οσείᾖε7, μα. κκ]. 

σσ. 
συγ-κακο-παθέω, ὤ, {ο ο 

ᾖαγας/{ζῥο {ορείβε τυζή, 2 
Τ]πι. 1. δ, 1. 3(Ν. Π.). (Ν. 
τ.)Χ 

συγ-κακουχέω, ὢ, Ρα55., {0 ο11{εΥ 

93 

[συ] 

1/17-/εαίε{ τυἠ, Ἠοεῦ. χι. 
25. (Ν. Τ.)Χ 

συγ-καλέω, ὢ, έσω, {ο εαἰζ {ο 
δείΛεΣ, Ἱωμα. κν. 6; πι]ἀ., {6 
εαἰ {αρεί{εγ {ο ομε”. φείγ, Τα. 
Ιχ. 1. 

συγ-καλύπτω, {ο εοηεραζ ε/οσεγ, 
ο εουε 14 τυ/οῦῦγ, Ἱα. κι. 
λα 

συγ-κάµπτω, ψω, {ο ὄειαά {0 
δείΛΕΣ:; {ο οββγεος, Ἐο. ΧΙ. 1Ο 

(813 
συγ-κατα-βαίνω, {ο ϱο αοτυ 

τυ1{ῷ ΑΏΥ 9Π8, Λο. χκν. 5.Χ 
συγ-κατά-θεσις, εως, ἡ, αὐδερεύ, 

αςγεεγεεί, 2 6ο. νΙ. 16.Χ 
συγ-κατα-τίθημι, ἵπ πιῖά., {0 

δΊυε α Ὅοίε τυζήή, {ο ἄφφετιέ {0 
(άαἲ.), Τα. κκ. ο1.Ἡ 

συγ-κατα-ψηφίζω, Ιπ ραβς., 40 
ὂε τοοίεά οἱ οεἰαςφεαί συ 
(µετά), Αο. 1. 26.Χ 

συγ-κεράννυµι, Ι8ΐέ 2οἵ. συνεκέ. 
ρασα, ῥᾷ5». ΡεΙ{. συγκέκραµαι, 
Το 21 τυζέή, {ο 112116, 1 Οοἵ. 
ΧΙΙ. 24: Ρα55., ἴο ὅε ο11εά 
τυ/{, ΗεΡ. Ἱν. 2.Χ 

συγ-κινέω, ὢ, ήσω, {0 ΄π0υε {0- 
Φείβεγ, ο 1έῥ, Αο. νΙ. 12.Χ 

συγ-κλείω, σω, {ο {ε1ο5ε, {0 11) 
7, 85 Ώδηες Ιη α πεί, Τα. ν. 
6; {ο οᾖτί οπε 14ῤ Ιπῖο (εἰς) οἵ 
Ἠπάεχ (ὑπό, αεο.) 5οπιείΒῖης, 
Το 220ε ο1{ὀ[εεί {ο, Ἀο. ΧΙ. 32 
σα]. ΠΠ. 22, 23.3 

συγ-κληρο-νόµος, ου, ὁ, ἡ, α Τοὐ2εὶ 
/εζ2, α Τοή1έ ῥα/ἠσέβαλή, Ίο. 
νι. 17; ΕΡ. ΠΠ. 6; ἨΠεῦ. χΙ. 
9; 1 Ρεῖ. ΠΠ. 7.Χ 

συγ-κοινωνέω, ὢ, {ο ὄε α βαζ- 
Ταβε7 τυζίἠ, ασε Γεζζοτυςλ{ῤ 
τυζ{ή, Ἡρ. ν. 11; ΕΠΙ]. ἵν. 14; 
εν. κντΠ. 4.Χ 

συγ-κοινωνός, ου, ὁ, ἡ, α ῥαί- 
747 τυ/{ή, α εοτβαγίπε;, Ἰο. 
παν πα. (Ν.Π) 

συγ-κοµίζω, {ο ὄεαγ ατυαγ {0- 
Φείβεγ, α5 ἵπ Ὀαχγίηρ α 6ΟΙΡ5Ε, 
Ας. νυν. 2.3 

συγ-κρίνω, 1ο [οὐ {οσείβεγ, {ο 
εοαδέ116, 1 Ο0ἵ. 1. 137 {0 ε071- 
Άαγε (86ο., ἀαί.), 2 6ο. κ. 12.Χ 

συγ-κύπτω, {ο ὄε ὕστυεα {οφείβε7 
οι ὀε7εέ ἀοιιόζε, Τα. καῑΙ. 11.Σ 

συγ-κυρία, ας, ἡ, α εοζεζαεεε, 
αὖ αεεἸάσ{; κατὰ συγκυρία», 
ὄγ εβαπεε, Ἱωμα. κ. 31.Χ 

συγ-χαίρω, 24 αοτ. Ίπ ῥρᾶ58. 
{0ΙΠΙ συνεχάρη»ν, ἴο 7έ[οΐεε 
τυζ{ (ἀαῖ.), Ἱωα. 1. 5δ, αν. 6, 
9: 1 Οογ. κ. 26, κ. 6: ΕΠΙ. 
11, 17, 18. 

συγ-χέω, ΄8ἶδο συγχύνω απὰ 



συγ] 

συγχύννω, Ρεῖξ. Ρα58. συγκέ- 
χυµμαι, {ο /1ρίε ἴορείμεγ; 
(1) ὦ δετυἠζεγ, Αο. Π. 6, 1κ. 

"22: (2) {ο ο 142, ἴο {ῷγοτυ 
10 οο///151ση, Αο. κὶκ. 32, 
ΧΙ. 27, 31.8 

συγ-χράοµαι, ὤμαι, ἵο ᾖσσε αεα[- 
ἔζωοο τυζῷ (ἄαί.), ]π. 1ν. ο.Χ 

σύγ-χυσις, εως, ἡ, εὐ/2{07:, 
αἰζφίμγύαήςσε, Αο. χὶχ. 29.3 

συ-{άω (Ἡ. Ἡ. συνζ), ὢ, ήσω, 
ο ᾖένε {ορείλεγ το (ἀαἲ.), 
Ῥο. νΙ. 8) 2 Οοτ. να, 4] 2 
Τίπη. 1. 11. Χ 

συ-{εύγνυμι, 15ΐ αοτ. συνέζευξα, 
ἴο 3γοε {ορείμεγ; ἴο 2116 
(8ο6.), 45 πιαη απᾶ νή{ε, Μαΐ. 
χΙΧ. 6; Ματ. κ. 9.3 

συ-ζητέω, ὢ, {ο φεεᾷ ἑοσείβεγ, {ο 
αζφείος, αζσβιίε, νι ἁαῖ., 
ΟΥ πρός, .οο., Ματ. νι. 11, 
ΙΧ. 16. 

συ-ζήτησις, εως, ἡ, 22241 αὖ σ11ε»- 
ο227μ5, αζοβτιζαίίο, Ας. Χν. 
2 (). Ἡ. ζήτησιδ),7(Ν. ΗΠ. 
ζήτησις), κκν]]. 29 (Ν. Η. 
οπηΙ{).Χ 

συ-ζητητής, οὔ, ὁ, α ὤξσβιίεγ, α5 
{πε «ἄτθε]ς δορΗ1ςδίς, 1 6ο{. 1. 
2ο. (Ν. Τ.)Χ 

σύ-ζυγος, ου, ὁ, α γοᾷε-Γεἴζοτυ, α 
Ὅ οοζζεαρτιε, ῬΠ]]. Ἱν. 3 (Ρτοῦ. α 
ΡΙΟΡΕΥ παπηε, 7215149) .Ἠ 

συ-ζωο-ποιέω, ὦὤ, Ι5ΐί αΟΓ. συνε- 
ζωοποίησα, {ο ΄144ε αἶζοε ἴο0- 
ΦείΖεγ τυ2{ζ, Ἡρ. Π. 5; οἱ. Π. 
13. (Ν. Τ.Α 

συκάµινος, ου, ἡ, α ογεα2έπε- 
{εε, Ἱωα. χν]1. 6.3 

συκῆ, ἢς, ἡ (οοπίτ. {τοπ -έα), 
α ρ-ίγεε, Ματ. ΧΙ. 13, 20, 
21. 

συκο-μωραία, ας, ἡ (Ἠ. Ἡ. 
-μορέα), α «γεα/Ίογε-ίγεε, Ἱμ. 
ΧΙΧ. 4.Χ 

σῦκον, ου, τό, α ᾗᾳ, ]α. 1. 12. 
συκο-φαντέω, ὢ, ήσω, {ο σεζίέφε 

/Γαὐνεζν, {ο αε[γασα, Ἱμα. ΠΠ. 
14, ΧΙΧ. ὃ (6επ. ΡετδοΏ, αςς, 
{Λ1ΠΡ).Χ 

συλ-αγωγέω, ὢ, ἴο ῥ/ΗάΕ7, 0ο]. 
Π. δ. (Ν. Τ.Α 

συλάω, ὢ, {ο σὅ, {ο βωάε, 
2 Οο{. ΧΙ. δ.Χ 

συλλ-. Τη ποτάδ εοπππεποῖηπς 
ἔπας, ΊΝ. Ἡ. Ῥτεξετ {πε π- 
απθ]τηΊ]αίεᾶ {οτπῃ συγλ-. 

συλ-λαλέω, 15 Δ9Ι.συνελάλησα, 
{0 {αᾖᾳ τυ{{ζ (άαἲ.), µετά (ρεπ.), 
πρός (αςο.), Μαϊ. χνΙ].3; ΜαΓ. 
ΙΧ. 4; Ἱω. Τν. 36, Ἱκ. 39, αχ!. 
4: Δο. χχν. 12.Χ 

συλ-λαμβάνω, συλλήψομαι, συ- 

οκ ΕΙ ΕΝΜΟΖ75Η ΝΕ ΤΕΣΤΑΛΓΕΝΤ 2ΕΧΙΟΟΝ. 

γείληφα, συνέλαβο», (1) {ο {αᾖε 
ζορείβεγ, {ο φείσε, Μαϊ. κχκν]. 
σσ; (2) {ο εοπεείνε, οἳ α 
ΝοππαΏ, αι. Ἱ. 24, 31; (3) 
πη]ά., {ο αββγε/εμῶ (8οο.), {ο 
Λεζῥ (ἀαί.), Αοὶ καχνι. 21; 
ῬΡΙΙ. 1ν. 3. 

συλ-λέγω, ἕω, ᾖ εοἰ]εο, 10 
Φα1Λε7, Μαϊ. κΙΠ. 28, 29, 39. 

συλ-λογίζοµαι, σοµαι, {ο 7έεᾷο 
τυζ{ῷ οπε’» φεζί, {ο 7έῶΦ672, 1. 
ΧΧ. 5.Ἐ 

συλ-λυπέομαι, οὔμαι, Ῥα55., ἴο 
δε ϱγ{ευεώ (ἐπί, ἀαῖ.), Ματ. 
μ]. 5. 2 

συµβ-, συµµ-, συµπ-, συµφ-. 
Τη 5οΏπε ποτάς οοπιππεποίης 
ας, ΊΝ. Η. Ῥτείξε ἴἩε πῃ- 
ας55Ιπη]]αίεᾶ Εοτπῃ συνβ-,συνµ-, 
συνπ-, συνφ-. 

συµ-βαίνω, 24 3οτ. συνέβη», {ο 
αῤβει, {ο οεε7, Ματ. κ. 33; 
Άο,. κχ. 19; Ρεξ. ρατί. τὸ 
συµβεβηκό», ο εοεηί Ἱμ. 
κχ]ν. 14. 

συµ-βάλλω, 24 αοτ. συγέβαλον, 
ο {ῷγοτυ {οφείβεγ, ἨεποεἙ, ἴο 
Δομάε», Ίνα. 1. 19; ἴο εο/2ε 
ερ τυζζἠ, {ο ειοστεήεΣ, ὉητἩ 
οι πλου Ἡοδί]ε Ἱπίεπί 
(άαῖ.), Τα. κὶν. 341; Αο. αχ. 
14: 10 αζσβαίε τυᾖ, Αο. αν]. 
18; πι]ὰ., {ο εο/ΓΕΥ, εὐ2151Η0 
τυ{{ἠ, Αο. Ἱν. 15; {0 εο22ή2101ΐ6 
(ἀαί.), Δο. αν]. 27.Χ 

συμ-βασιλεύω, σω, {ο γεέρη {ο- 
Φείεγ τυήή, 1 Όοι. Ἰν. δ; 2 
Τ1πῃ. Π. 12. 

συμ-βιβάζω, άσω, (1) {ο 2μΐΐ9, 
οἵ ἆάέέ ἐορείβεγ, (οἱ. Π. 2, 
1ο; (2) ὦ ῥέ {οροίδεγ 4 
7902217, απὰ 5ο, ἐσ εὔ1- 
οἴμαε, ῥ7οσε, Αο. Ἱκ. 22; (3) 
7ο {εασῶ, {9ύγο 1 Όοτ. Ἡ. 
16. 

συμ-βουλεύω, {ο ϱοἶυε αασέορ 
(ἀαί.), Τη. κνΠ. 14; Ἐεν. ἹΠ. 
18: πι]ὰ., ἔρ {αᾖε εοιηςεζ {0- 
δε{ᾷεγ (ἵνα οἱ 1Π8.), Μαϊ. καν]. 
45 ]η. ΧΙ. 53 (ΊΝ. Η. βουλεύ- 
οµαι); Αο. ΙΧ. 23.Χ 

συμ-βούλιον, ου, τό, (1) ζαῦ 
εο2ς1/{σίζο., οοτ25εύ; λαμ- 
βάνω, ποιέω συμβούλιο», ἴο 
ἴωᾷε οο12δεζ {ορείβε, Μα. 
ΧΙΙ. 14, ΧχΙι. 165, Χαν. 1, 7, 
ΧΧΝΙΠΙ. 12; Ματ. 11. 6, κν. 
1; (2) α εοιοῇ, α ραίλεζ- 
7 οὗ εοἸΦεζο75, Αο. ΧΧν. 
12.Χ 

σύμ-βουλος, ου, ὁ, αὖ αζσέσεγ, α 
σοτ7εφεζογ, Ἐο. χ]. 34. 

Συμεών, ὁ (ΗΠεὺ.), μέσ ΟΥ 
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ἴσυμ 

δ17μσ (5εε6 Σίμων); ἴε 
αροδί]ε Ῥείει 5 5ο σα]εᾶ, - 
Ας, χν. 14; 2 Ρεῖ. 1. 1; απἀ 
{οι οἴΏετς αἴε ππεπ{ίΙοπεά: 
(1) Τα. . 25, 34 (2) Των. 1. 
89: (3) Αοὶ κΗῑ. 1; (4) εν. 
νΠ. 7.Χ 

συµ-μαθητής, οῦ, ὁ, α Γεὔζοτω- 
αζεεζρίε, ]τ. ΧΙ. 16.Χ 

συµ-μαρτυρέω, ὢ, {ο δεαγ τωζζ 
3655 {αβείμεγ τυ/ή, Το. Π. 15, 
νΙΠ. 16, Ικ. 1; Κεν. ακίὶ. 1δ 
(ποῖ π, Ἡ .) Χ 

συµ-μερίζω, Ίπ πιΊ., {σ ασζας 
ζοφείμεγ τυή, ῥαγίαβε τυῇ 
(ἀα1.), 1 6ο{. ΙΧ. 13.3 

συµ-μέτοχος, ον, {0410 ῥαγίαβ- 
7, ἙΡρ. ΠΠ. 6, ν. νΕ. ᾿ 

συμ-μιμητής, οὔ, ὁ, ἆ Τομέ 
274{α{ογ, ΡΠΊΙ. 11. 17. (Ν.. 

Τ.3 | 
συµ-μορφίζω, 5εε συμμµορφόω. 

(Ν. Τ.) 
σύμ-μορφος, ον, ο2ᾳέα7, οσ- 
ζογγιεᾶ {ο, 6εῃπ., Ἐο. ΥΠ. 29; 
ἆαῖ., ΡΕ. 1. 21.Χ 

συµ-μορφόω, ὢ, {ο ές {ο {1ε 
φα776 Γο770 τή (ἀαἲ.), ΡΗ1Ι. 
ΠΠ. το (ΊΝ. Ἡ. συμµορφίζω, 1π. 
54Πηε 5εη5ε). (Ν. Τ.)Χ 

συµ-παθέω, ὢ, {ο ογ/ηβαήέσε 
τυ{{ᾳ, {ο αυε εσηβαςςέσ ο: 
(άαί.), ΠεΡ. 1ν. 15, κ. 34. 

συµ-παθής, ές, οΥεβαέσζηο, 
εο7ῥασφ{οπαίε, 1 Ῥεῖ. Η1. δ.Χ 

συμ-παρα-γίνοµαι, ἴο εογηε ο 
σείλεγ {ο (ἐπί, ἃοο.), Τα. κα. 
48: {ο φίαμα ὄγ οἨε, ἔσ ατα, 
(ἆαι. ), 2 Τίπι. Ίν. 16 (1Ν. Η. 
παραγίνοµαι).Χ 

συµ-παρα-καλέω, ὢ, ἵη Ραρ»., ἔ᾽ 
δε ο{γερέηεπεά {οσείβεγ, ο. 
1, 12.Χ ν 

συµ-παρα-λαμβάνω, 24 αοτ.συµ-. 
παρέλαβον, {ο ἴσῤε τυζίῷ οπές 
φεζ{, 5 οοπιραηῖοῦ, Αο. κ. 
25, χν. 17, 35; (ᾳα]. Π. τι 

συµ-παρα-μένω, μενῶ, ἔο γεια 
ος οσο ᾖ{οσείλεγ τυζς 
(ἀαἲ.), ΡΗΙ].1.25(ΥΥ. Ἡ.παρα- 
μένω) Ἀ ἱ 

συµ-πάρειµι, {ο ὄε ῥγεσεπέ ἴσ- 
Φείμεγ τυή{ᾷ, Αο. Χαν. 24.Χ 2 

συμ-πάσχω, ἴσ σα ἠορεύμεν ἳ 
τή, ο. 1. 17; 1 οἱ. χα. 
26.Χ ἵ| 

συµ-πέμπω, ἴο οειᾷ {ορείμεγ 
τυή{ῇ, 2 Οοἵ. νΗ. 18, 22.Χ 

συµ-περι-λαμβάνω, {ο επύγαες 
οοπιρ]είεΙγ, Αο. κκ. Το.ᾶ 7 

συµ-πίνω, 24 αοτ. συγέπιον, ᾖ0 
αγέπᾷ ἑοσείβεγ τυήζἠ, οι Χ. 
41.Χ 



συμ] 

συμ-πίπτω, {0 Γαὐζ {οφείᾗεγ, Τι. 
1. 49 (Ν. Η.) 

συμ-πληρόω, ὢ, {ο [07 εογεβ{είσ- 
7, Ἱωα. νλ1. 23: Ρα55., {ο ὖὲ 
ζοεβζείεα, {ο ὃε Γιζζν εσηες, 
Ίωμ. 1. 51; Αοι Π]. Τ.Χ 

συμ-πνίγω, {ο εᾖοβε 1{{Ε4γ, α5 
ψΝεεάς ἆο Ρρ]απί5, Μαι. χι. 
22: Ματ. ἵν. 7, 19; Τμ. νΗ. 
14: {0 εγοτυά 1490 (αοο.), 1 μι. 
ν η]. 42.38 

συµ-πολίτης, ου, ὁ, α Γεὐ[οτυ- 
εὐίέσεῃ, Ἡρ. Π. 1ο. 

συμ-πορεύομαι, (1) {ο ο12ΕΥ 
ζορείμεγ τυή (ἀαἲ.), Ἱ μα. νΗ. 
11, χὶν. 25, χχὶν. 15; (2) ἵη- 
ἴ8ΠΡ., {0 ε0/16 ἴορείβεγ, ἴο αἲ- 
φειὀᾖ6, Ματ. κ. 1. Ἐ 

συµπόσιον, ου, Τό (συμπίνω), α 
αγήιῤὗες ῥαζύ, α Γεσίέωε εο2/- 
Δα3}, συμπόσια συμπόσια, ὄγ 
εο2εβα{ες, Ματ. νΙ. 39.Χ 

συμ-πρεσβύτερος, ου, ὁ, ἆ Γεζ[οτυ- 
εἰάεγ, 1 Ρεῖ. ν.τ. (Ν. Τ. 

συµ-φάγω, 5εε συνεσθίω. 
συµ-φέρω, Ι5ί 8Ο. συνήνεγκα, 

ἴο γή {οσείμεγ, {ο εοἰ[εεῦ, 
ΟΠΙΥ Αο. χἰχ. 19; Ρεπετα]]γ 
ΙΠίΤΦΗΡ., απᾶ οξίεη Ἱπιρεῖς., 
{ο εολιῶιέεε {ο, {ο ὖε ῥΥοβίαδ/ε 
ἴο, 1 09ΟΥ. κ.23; 24091. ΧΙΙ. 1; 
Ρατί. τὸ συμφέρον, 27016, αα- 
σαμίαΡε, 1 Οοἵ. νἹ]. 35. 

σύμ-φημι, {ο ασ9ε)έ {ο, Ἐο. νΙῖ. 
16.3 

σύμ-φορος, ον, Λ70ή{ᾳδζᾳ, 1 Οο. 
να, 35, Χ. 33 (ἨΝ. Η. ἔοτ Ῥεο. 
συμφέρον) .Ἐ 

συµ-φυλέτης, ου, ὁ, σε οἵ ἴμε 
φα716 {γέδε, α Γε([οτυ-εστ22{ήγ- 
΄αη,1 ΤΗ. Π. 14. (Ν. Τ.Α 

σύμ-φντος, ον, ϱ7οτυ ἐορεί/εγ, 
{214ρα τυζίῷ (1. Ψ.), Ῥο. ν]. 

κε 

συμ-φύω, 2ἆ αοτ. ρᾳ55. Ρατῖ. 
συµφυείς, Ῥ855., ἴο ϱΊοτυ αέ 
δε Φαιε ἐπε, Ἱωα. ν 1. 7.Χ 

συµ-φωνέω, ὢ, ήσω, {ο ἄβγεε 
τυ/{Ά, αργεε {οφείβεγ, αγγα2ϱε 

τυ1{ῷ (ἀαἲ., Οἵ µετά, Ρεη.), ος 
Ρείδοης, Μαϊ. χν]Ι]. 19, κΧ. 
2, 13; Αο. ν. 9; ο ἴΠ]ηρς, {ο 
ὂε ὧι αεεογά τυή{ή, Τμ. ν. 36; 
Άο, Χν. Τ5.Χ 

συµ-φώνησις, εως, ἡ, εὐεεογά, 
ἀργεσπεηύ, 2 0οτ. ν]. 15. (1. 
πο 

συµ-φωνία, ας, ἡ, Ζα77107, οἳ 
Ἰηδίταπηεηϊς, 221945, Ἱωα. ἄν. 
25. 

σύμ-φωνος, ον, /αγ7εο20145, 
αργεείς τυδίᾳ; ἐκ συμφώνου, 
ὐγ αργέερπεή, 1 0ο, νῖ, 5. 

σκΕΡΑ- ΕΝσΙΙ5Η ΑΕΙ ΤΕΣΤΙΜΕΝΥΤ ΤΕΧΙΟΟΛ 

συµ-ψηφίζω, {ο εογεβιε{ε, γεεᾷο: 
144, Ας. χὶχ. 19.Ἠ 

σύμ-ψυχος, ον, ο ΟἨέ αεζογά, 
ΡΗΙ. 1, 2. (Ν. Τ.)Χ 

σύν, α Ρτερ. ρον. ἀαΐϊνε, τυή/ῇ 
(56ε (τ. δ 296, ἨΝΙ. δ 486, 
Ῥα. 331). 1π οοπροβί{Ιοῃ, 
σύν ἀεποίες αδδοοΙαἴῖοη νν{Ἡ, 
ΟΥ ἶ5 Ιπίεηδίνε. ΤΠε Ηπα] ν 
οἩαηρες {ο γ, λ, ΟΓ µ, ΟΓ 185 
ἀτορρεά, αοοοτάϊπρ {ο (πε 
Ἱπ]]αἱ Ἱείίετ οἱ ἴπε ποτά 
αν πνΏΙοΙ 1ὲ 15 οοπιρουπάεά 
(δεε τ. δ 4, 5, Ῥι. 8); Όαί 
ΧΝ. Ἡ. α5ια]1Υ Ῥτείετ {πε απ- 
αφκἰπι]]αίεὰ {οτπης. 

συν-άγω, άξω, (1) {ο ὄγίιρ {0- 
Φείβεγ, ο ρα{ᾖε7, {ο ασςεόζε, 
Τα. Χν. 13; ]η. χὶ. 47; Ρ855., 
Το ὂε ασφε)αὐζεῶ, {0 εο/έ {0- 
δείβεγ, Αο. ἵν. 5, κ. 44 
(2) {ο γεεεένε ᾖοοῤείαδζγ, οηγ 

Μαϊ. κχγ. 35, 35, 43. 
συναγωγή, ἢς, ἡ, απ ατςεγαδύγ, 

α εοοργεραίοπ, «ΎΥ/αροσµο, 
εἰίπετ ἴπε Ῥίαςεε, ος ἴλπε 
Ρεορ]ε ραΐπετεᾶ 1π {Πε Ρίαςε, 
Τμ. κ. 11, κχὶ. 12. 1. : 
5εε ἐκκλησία. 

συν-αγωνίζοµαι, {ο οὐγέωε {0- 
ΦείΛεγ τυί αποίµει, ὦ αἰά 
(άαί.), Ίο. Χν. 3ο.Ἡ 

συν-αθλέω, ὢ, ήσω, ἔο φέγζωε {0- 
Φείήεγ ο (ἁαῖι. οἳ ἴΠΙπρ), 
ῬΠΙ, Ἱ. 27: οἱ το (ἀαι. ο 
Ρειςοπ), ΡΗΙΙ. 1ν. 3.8 

συν-αθροίζω, σω, {ο ῥαέΠεγ Οἵ 
σοὐζεεί ἰοσοίῇᾖεγ, Αο. ΧΙΧ. 25/ 
Ρᾶδς., {0 ὐε αοοε)αὐζζα ἐοφείβεγ, 
Τμ. καν. 33 (ΝΝ. Η. ἀθροίζω); 
Άο. κ]. 12.3 

συν-αίρω, {0 /7Εεᾷο; {ορείβε, 
ἴο ΄παε α 7εεβοί πυζή, 
Μαϊ. κνΙῃ. 23, 24, ΧΧκν. 
10. 

᾿συν-αιχμάλωτος, ου, ὁ, α Γε[ζστυ- 
εαβίζωε οἵ Λ2ή9σ7ε2, Ἐο. Χν]. 
7: 0ο]. ν. 1ο; ῬλΠϊ]επι. 23. 

(8. Τὰ 
συν-ακολουθέω, ὢ, ήσω, ἴο Γοὐζστυ 

Ἰορείμεγ τυζίᾖ, ἴο αεεο/αβαΙΩ}, 
Ματ. ν. 37, χὶν. οἵ (Ν. Η.); 
Ίμ. κκΏ]. 49.Χ 

συν-αλίζω, 1η Ῥραδ5., ἵο ὂε αξ- 
φελεὐζεα {οσείμε τυίίᾳ (αἲ.), 
Άο, Ἱ. 4.Χ 

συγ-αλλάσσω, {0 7εεο/εΙζε, 5εε 
συνελαύνω. 

συν-ανα-βαίνω, {ο ϱο 14 {ορείβεζ 
τυ2{ή (ἀαί.), Ματ. κν. 41; Αο. 
κΙ, 41.Χ 

συγ-ανά-κειμαι, {ο εείζπε ᾖ0- 
ϱείήεγ τυ(ή, 45 αἲ α ππεα], {0 

9, 

[συν 

/Γεαφί τυή(ή (ἆαι.), Μαἰ. ἱκ. 1ο; 
Ρατί. οἱ συνανακείµενοι, ἴᾖε 
Απεσύς, Μα. ΥΙ. 22, 26. (ΑΡ.) 

συν-ανα-μίγνυμι, ρα55., {2 /εή111- 
5 {ορείΠεγ τυ{ἠ, {ο Αεεβ εο)η- 
αγ τυἠή (ἀαι.), 1 «ο. ν. 9, 
11; 2 ΤΗ. 11. 14.Χ 

συν-ανα-παύομαι, σοµαι, {ο [αά 
γεοέ οι ΕΓ7εΦ/ΠΕΙέ (ορείμε 
τί (ααί.), Ἐο. κν. 32. 

(503 
συν-αντάω, ὢ, ήσω, (1) {ο ΄1εεί 

τυζ( (άαἲ.), Ἱωα. ἱκ. 37, ακΙ]. 
10; Αο. κ. 25; Πε. νΗ. 1, 
1Ο; (2) οἱ ἴπρς, {ο ᾖαβῥειι 
7ο, {0 θεα /; τὰ συναντήσοντα, 
16 {έμος {λαέ Λα ᾖαββε, 
Άο, κκ. 22.Χ 

συν-άντησις, εως, ἡ, α 12ε{έηρ' 
τυή{ή, Μαϊ. νΏΠ. 34 (Ν. Ἡ 
ὑπάντησις).Ἐ 

συν-αντι-λαμβάνω, πι]ά., Π1., {ο 
ἴαλδε /οΐα {ορφείμεγ το; {ο 
ασοέοέ, Λεβ (άαἲ.), Τα. κ. 49; 
Ῥο. νυν. 26.38 

συν-απ-άγω, {ο ἠεαῶ ατυαγ αἴοληρ 
τί; ἵπ Ρραδς., ο ὐε {εα οἵ 
ζα771εά ατυαγ {2 2124, 1ο. 
κΙ]. 16 (5εε ΤΝ. Υ. πητρ.); (σᾳα1. 
11. 13: 2 Ρεῖ. 11. τ7.Χ 

συν-απο-θνήσκω, {0 αζε ἴορείμεγ 
τυζίῷ (άαί.), Ματ. κὶν. 41: 2 
Οοι. ν. 4: 2 Τίπα. 1. 11.Χ 

συν-απ-όλλυμι, ἵπ πηῖᾶ., {ο ῥε}- 
{90 {οσείμεγ τυή (ἀαἲ.), Πε. 
ΧΙ. 31.Χ 

συν-απο-στέλλω, ᾖο φεμα {ο- 
ϱεί/εγ τυζᾖ (8οο.), 2 Οοτ. κ. 
18.3 

συν-αρμολογέω, ὢ, ἵΠ Ρρα55., ἴο 
δε Γγαπεά {οφοίβε, ἩΡρ. Ἱὶ 
21, 1ν. 16. (. Τ.)Χ 

συν-αρπάίω, σω, {ο φεζσε, ΟΥ 
σγας ὄγ Γογεε (ἀαῖ.), Ίνα. νη]. 
29; Αο. ν. 12, χὶκ. 209, Χχν]. 
15. 

συν-αυξάνω, 1Ώ Ῥᾶ85., ἴο ϱΎοτυ 
Ἰοσείᾖε7, Μαί. κ. 39.Χ 

σύν-δεσμος, ου, ὁ, ἔφαέ τυ/{εᾷ 
ὀήῶν {ορείήεγ, α ὐαμά, ἆ ὀοᾷ, 
Αο. νΗΠ. 23: ΕΡ. ἵν. 3; 6οἱ. 
Π, 1ο, 1. τ4.ᾶ 

συν-δέω, 1Ώ ῥρα55., ἴο ὄε ὄστσια 
ἴορείμεγ τυήίῷ ΑΏΥ 9ΠΕ, α5 
{ε]]ονγ-ρΓΙδοΏεΙς, Η εΡ. κΙ. 2. 

συν-δοξάζω, {ο ϱἴο71ήγ {ορείῥεγ 
τυ{{ῷ (σύν), Ῥα55., Ἐο. νἹ. 
α7.ᾶ 

σύν-δουλος, ου, ὁ, ἆ }εὔῆστυ-είασε, 
α Γεζοτυ-φεγοαμό Μα. χν]]. 
28-33; οἳ ΟΠτὶδίΙαἨ5, α Γεζ- 
ζοτυ-τυογβε7, α εοἰίέαςτέο, 6ο1, 
ο. 



συν] 

συν-δροµή, ἢς, ἡ, α 71114716 {0- 
εείᾖεγ, ἆ εοηεσιδε, Ας. κΧ]. 
30.Χ 

συν-εγείρω, Ι5ί αΟΓ. συνήγειρα, 
Ῥα55. συνηγέρθη» ; {ο αΐ9ε {ο- 
ϱείλε, ἴο γαΐε του, Ἡρ. Ἡ. 
6: Οοἱ. Π. 12, 11. 1. (9.)Χ 

συνέδριον, ου, τό, α εοιπε], α 
{έὀεπαῦ, Μαϊ. κ. 17; δρεεῖὶα]- 
1γ, 1ε δαμήεάΖ{, ἴπε ]εν]ςίι 
οουπο]] οἳ θενεπ{γ-οπε ππεπη- 
Ῥετς, α5ια]]1γ Ῥτεδιάεά ονες 
ΡΥ (πε Πρ] Ρτίεςδί, Μαϊ. ν. 
27, Χχν]. 5ο; 76 εο1ο(/-α 0), 
ππετε {πε βῬαημεάτιη ππεῖ, 
Άο. Ἱν. 15. 

συν-είδησις, εως, ἡ, εοδεξοι- 
ές, Πες. Χ. 2: {εεο/δείεεε, 
Ῥο, 1. 15; 2 0ο{. 1ν. 2, ν. 111 
1 Ρεΐ. Π. το. 

συν-εῖδον, 24 αοτ. ο οῦς. Ρτες., 
το ὂε εσησεέσς οἵ ἄτυαγε οὗ, 
ἴσ 1Πάε}ςίαᾶ, Αο. ΧΙ. 12, 
χὶν. 6; Ρε. σύνοιδα, Ρατῖ. 
συνειδώς, {ο δε ῥ2{0γ {ο α ἀε- 
8ἱρῃη, Αο.ν. 2; ζο ὂε εο72δείο2ε5 
1ο οηε’5 5ε]έ (άαι.) οἱ συ]{ 
(.ςο.), 1 Οοτ. 1ν. 4.Χ 

σύν-ειμι, {ο δε τυᾖᾳ (άαι.), Τα. 
ΙΧ. 16; Αο. αχϊ]. 11.Χ 

σ-ύν-ειμι (εἶμι), Ρατί. συνιών, {ο 
5ο οἵ ε0/ηε τουσ, {ο ασφεγσδζε, 
Τα. ν 1. 4. 

συν-εισ-έρχομαι, ὤ εἨίε {ζ- 
ϱείλεγ του (ἀαἲ.), ]π. νΙ. 22, 
ἄν]. 15.Χ 

συν-έκδημος, ου, ὁ, ἡ, α Γεζζοτυ- 
Ζγσσείεγ, Αο. χὶχκ. 29: 2 Οο0Γ. 
νι]. ΤΟ.Χ 

συν-εκλεκτός, ή, ὀν, εἰεοίεα {0- 
είπεν τυ1ζή, 1 Ῥεῖ. ν. 13. (Ν. 
Τ.)Ἐ 

συν-ελαύνω, ελάσω, {ο εο/εβεῖ, 
{ο Ίέηρε (ος. απά εἶς), Αο. νΙ]. 
26 (ΊΝ. Ἡ. συναλλάσσω).Ἀ 

συν-επι-μαρτυρέω, ὤ, {ο 271155 {2 
δεαγες τυέήηες», Πεῦ. Ἱ. 4.Χ 

συν-επι-τίθημι, π]ά., {ο {οἱ 121 
αοκα{ζόπρ, Αο. κχϊν.ο(Ν. Η. 
Τοτ συντίθημι).Χ 

συν-έπομαι, {ο Γοὐῤοτυ τω, {ο 
αεεσαβα(ογ (ἀαῖ.), Δο. κκ. 4.3 

συν-εργέω, ὢ, {0 εὐ-οβεγαίε τοςζῇ 
(άαι.), {ο τυογᾷ {οσείλεγ, 1 Οο{. 
ΧΝΙ. 16: Ἐο. ν]Ι. 28. 

συν-εργός, όν, εὐ-τυογβ{15, ᾖεἶφ- 
{ηρ; 5 α 5υΏςί., α εσηαβα2ε{072 
27 υογᾷ, α Γε[οτυ-τυογβε7, 
6επ. οἱ Ρείδοῃ, οΡ]. π(Ἡ εἶς, 
ο: ἆαί., οἵ (πιεῦ.) ρεῃ., 2 091. 
1. 24. 

συν-έρχομαι (5εε «τ. δ 1ο3, 2, 
ΧΝΙ. δ το, Ῥα. 58), {ο εοηπέ Ο 

σκΕελβά-ΝσΤ]5Η ΥΜΕ ΤΕΤΙΜΕΝΥΤ ΓΕΣΧΙςΟΝ. 

6ο τυἠή, {ο σεεοπβαγ, Ας, Ἱ. 
21: {ο οσ/πε {ορείβεγ, ἴο ατ- 
φε}αόζε, Αο. 1. 6, ν. 16; αδεά 
85ο οξ οοη]αρα] Ιπίετοοιτςε, 
ο εσ/ηε ΟΙ ᾖΐσε {οφείμεγ, Μαϊ. 
Ἱ, 18. 

συν-εσθίω, 24 αοΧ. συγέφαγον, 
ο εαέ τυῷ (ἁαῖ., οἵ µετά, 
πεη.), Τι. Χν. 2; Δοι Χ. 41, 
ΧΙ. 3: 1 Οοτ. ν. 11; (α|. 1. 
τ2.Χ 

σύνεσις, εως, ἡ (συνίηµι), α ῥ1έ- 
ἔῴαρ {ορείζεγ, 1η πιϊπά; Ἰεποε, 
{24 ε7ςίαα{2, λα. Ἡ. 47; 
Με 1/4ε}φίαάέής, ἴΏε 5οµτοθ 
οἱ ἀϊδοετηππεπί, Ματ. κἰὶ, 33. 

συνετός, ή, ὀν (συνίηµι), {ήεῖ- 
έσεμέ, 2714 ε11έ, τυέρε, Μα. κ]. 
25; Τμ. Χ. 21 Αο. χΙΙ. 77 1 
Οοτ. 1. 19.3 

συν-όυδοκέω, ὢ, {ο δε ῥ/εαφεα {ο- 
ΦείΛεγ το, {ο ἆῤῥγσυε {σ- 
ϱείΖεγ (άαί.), Τμ. ΧΙ. 48; Αο. 
νΗΠ. 1, αχ. 20: ζο δε οἵ οέ 
22414 τουσ (ἁαῖ.), Ἐο. 1. 32; 
ο εοηφεἸή ἄργεε ἴο (1Π1.), 1 
Οος. νΙϊ. 12, 13.Χ 

συν-ευωχέω, ὢ, Ιη Ρ85»., ἔο Γεασέ 
ο12ῤή21σ1ιςύν τυλ, 2 Εεῖ. Ἱ. 
τ3: ]α. τ2.Χ 

συν-εφ-ίστημι, {ο 2ὲ9ε 149 {ο- 
Φείεγ αραζηοέ (κατά), Αο. 
ΧνΙ. 22.8 

συν-έχω, ἕω, (1) {ο βγεις {ω- 
Φείβεγ, Το εὔσφε, Αο. νυΙ. 57; 
(2) {ο βγευς ο εσεγγ οαε, 
ἴο εο/ή7ε, Ἱα. ν ΠΠ. 45 (3) {0 
ᾖοῦώ Γα5ή Τα. «κ. 63; (4) 
7ο 14166, {1ῤεἶ, Ἱωμα. ΧΙ. 6Ο; 
2 Οοτ. ν. 14. (5) ἵη Ῥαβ55., ἴο 
δε α[ζίείεα τυίζ 5ιε]κπεςς, Τα. 
Ἱν. 38. 

συν-ήδομαι, ζο ἄοζίρλέ {μτυσγαζγ 
{η (άαΐ.), Ἐο. νι. 22.Χ 

συν-ήθεια, ας, ἡ, ἆ εἸφίοη, ]η. 
αγ]. 491 1 Οοτ. 1. 7 (Ν. 
Η.), κἰ. 16. 

συν-ηλικιώτης, ου, ὁ, οπε οὗ ἐλε 
5716 ασε, (σα]. 1. 14. 

συν-θάπτω, 24 αοτ. ρᾶ55. συνε- 
τάφη», 1ΊΏ Ῥα5ς., ο ὄε δγτεα 
Ἰορείᾖεγ τή, Ίο. νΙ. 4; 0ο]. 
Π. 12. 

συν-θλάω, ὤὢ, ΛΕαῖ. ρᾶδ5. συν- 
θλασθήσομαι, {ο ὀγεαά, {0 
ὀγεαᾖ {7 ῥζεσες, ΜαἴΤ. ΧχΙ. 44 
Τμ. κκ. 18.Χ 

συν-θλίβω, {ο βγεις ο αἰζ οέά55, 
Το εγοτυα 14906, Ματ. Υ. 24, 
341 

συν-θρύπτω, {ο ὄγεαᾷ {η ῥέεες», 
ο ει, Ἠ6., Αο. κχὶ, 13. 
(Ν. Τ.Α 
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Ὅν [συν 

συν-ίηµι, πε. συνιέναι, ρατί. 
συνιῶν οἵ συνιείς, ΕπΙ. συνήσω, 
16ἱ ο. συνῆκα,. ἴο ῥΐ 10- 
Φείβε, Ἱπ παπά; Ἠεποε, {ο - 
οο25{4ε7, 1ΠαεΦίαμά (.9ςο.), 
ζο δε ατυαγε (ὅτι), {ο αδεια {ᾳ 
(ἐπί, ἆαι.), Μαϊ. κἰΠ. 23, 51, 
ἄν], 12: Ματ. νΙ. 52. | 

συν- ίστηµι, 85ο συνιστάνω απᾶ - 
συνιστάω, {ο ίσες {ορείδεγ; 
70 εοΠεΑ, 2 Οοτ. ΠΠ. 1, νι. 
4: ἴο ῥζσσε, εκδ, (αα]. 1. 
18; Ἐο. ΠΠ. 5, ν. δ; Ρετξ. απά 
24 αοΓ., ΙΠίΤΑΠΡ., ἴο φίαά 
τυή{ή, Τι. Ἱκ. 32; ι 
ῥονεά οὗ, {ο εο/εγε, (οἱ. 1.17; 
2 Ῥεϊ. 11. ς. 

συγ-οδεύω, {ο Το17έγ τυζίῶ, {ο 
σεεοἍβαγ (ἀαῖ.), Δοι Ιπ. - 
ες ἱ 

συν-οδία, ας, ἡ, αἆ εο/πβαι 
Ζγασεῦζς {ορείᾖεγ, ἆ εαγασα, 
Τα. . 4443 ἃ 

συν-οικέω, ὢ, {ο ἄτυε[ῦ {ορείμεγ, 
45 ἵη πιαττίαρε, 1 Ῥεί. 1. 7.Χ 

συν-οικοδοµέω, ὢ, 1Π Ρα5ς., {ο 
δε ὅτε 149 {οσείλεγ, ἙΡρ. Ἡ. 
22.8 | 

συν-ομιλέω, ὢ, το «ας τυῷ - 
(άαί.), Αοι χα. 27.3 

συν-ομορέω, ὢ, {ο δε εογέζροιες 
{ο (ἀαῖ.), Αο. χν11. 7. (Ν.Τ.Χ 

συν-οχή, ἢς, ἡ, εσπδέγαέπέ ο 
τι]ηά; Ίεπος, αλοίγεςς, απ- 
ή, Ἱμι. κχῖ. 25: 2 Οοτ. Ἡ, 

συν-τάσσω, ἕω, ἔρ αγ7α7οε τυζἠ, 
ᾖΑγεσεγέδε, αββούπέ, Μαϊ. κκὶ. 
6 (ΥΥ. Η.), καν]. Ίο, «κνΙ!, 
τουἙ 

συν-τέλεια, ας, Ἡ, σεογεβζείίοη,α 
εο2251111α{1071, αἴτ επα!, Ναι. 
ΧΙ. 30, 40, 409, ακχῖν. 3, 
ΧΧΝΙΊ. 20: ἨεΡ. ΙΧ. 26.Χ | 

συν-τελέω, ὢ, έσω, (1) {ο ὄγεης 
σογιῤ2είεῦν ἴο αἩ εμαᾶ, Μαϊ. 
να. 28 (ΥΝ. Ἡ. τελέω); Τα. 
Ίν. 2, 137 Αο. κχὶ, 275 (2) ο 
ιο 7ο αεζο)β{1ή, Ἐο. 1κ. 
25» Ματ. ΧΙ. 4: ἴο 114, ἴρ 
εοεζιάε, ἨεΡ. ν η. δ.Χ 

συν-τέμνω, {ο εέ οᾖογή, {ο ὀρήρ 
ζο στυζ{έ αεεο)εβζ{ς ο αεή, Νο. 
Ικ. 28.Χ ἡ 

συν-τηρέω, ὢ, (1) {ο ῥγεφεγνε, ἴδ 
ἆεερ οα/ε, Μαϊ. ἵκ. 17: Ματ, 
νὶ. 2ο: Ἱωα. ν. 3δ (ΊΨ. Η. 
οπιί() (2) ο ὀεερ ὗ 246, 
Τα. 1, το. 

συν-τίθημι, ἵηπ πᾶ., {ο ῥίαες 
ζρείᾖεγ, {ο πῶΚε α) ἄργεε- 
2121, Τωα. κχ]]. 5; ]η. Ικ. 221 
Άο, «ΧΙΙ. 20; ἴο ἄπνεβί, Ας. 

7ο δε ο07η- 



συν] 

χχὶν. 9ο (ΎἨ. Ἡ. συνεπιτί- 
θημι).Χ 

συν-τόμως, αἄ ν., εσ1{9εζγ, ὄγἐσγ- 
7, Αο. χχῖν. 4. 

συν-τρέχω, 24 αοχ. συνέδραµο», 
ἴο 71 {ορείβεγ, α5 α πιυ]]- 
τάς, Ματ. νΙ. 33; Αο. ΠΠ. 
11; ἴο 7141 το (Πρ.), 1 Ρεῖ. 
Ἰν. 4.Χ 

συν-τρίβω, Ψω, ἴο ὄγεαξ ὄγ 
εδ, {ο ὀγεαα ἐπ ῥίεσες, 
Τμ. 1. 39; Ἐο. ΧγΙ. 29; Ρείῖ. 
ρᾶδς. Ῥατί. συντετριµµένος, 
ὀγιφεα, Ματ. χΙ. 20. 

σύν-τριμμα, ατος, τό, εγεο/ήμ; 
ῃρ., αετίγοίίο, Ίο. ΠΠ. 16. 

(9593 
σύν-τροφος, ου, ὁ, οπε ὄγοιιρέ 
1 τυή{ἠ, α Γουίε7-ὀγοίᾖεγ, Αο. 
ΧΙ. Τ.Χ 

συν-τυγχάνω, 24 αοτ. 1ΠΕ. συγ- 
τυχεῖν, ἴο /16εέ τυζί, εσ/ηε {0 
(άαί.), Ίνα. ν 1. το.Ἑ 

Συντύχη, αςο. ην, ἤ, Υέψεζᾖε, 
ΡΜΒΙΙ. 1ν. 2.8 

συν-υπο-κρίνομαι, «ερ. ῥᾳ55., 
18ΐ αοτ]δί συνυπεκρίθην, {ο 
αξςοεμόζε του, «αἱ. Ἱ. 
13.Χ 

συν-υπουργέω, ὤ, {ο {εί {0- 
δείᾗεγ, 2 0ο{. 1. 11. 

συν-ωδίνω, {ο δε 5 {γασσαιζ {0- 
ϱεί/ετ, Ἰο. ν ΠΠ. 22.3 

συν-ωμοσία, ας, ἡ, ἆ οτυέαγ{71Ρ’ 
ζορείβεγ, α εοησβ{γαςεγ, Λο. 
κΧΙ]. 13.3 

Σνυράκουσαι, ὤν, αἱ, «Ύ/αεσσε, 
Άο, καχνλ. 12.Χ 

Ῥνυρία, ας, ἡ, ὁΎ7ία, Ἱωα. Ἡ. 2. 
Σύρος, ου, ὁ, α «οΎ7ία7:, Τα. 1ν. 

2γ.Ἡ 
Ἄυρο-φοίνισσα (ΊΝ. Ἡ. Ἔυρο- 

φοιίκισσα, ΠΙΙΡ., Σύρα Φοι- 
νίκισσα), ης, Ἡ, 8η αρβΡρε]]αῖῖνε, 
αιδΥ7οβ/ε}{ζ2α/7τυο/Λά71, ΜαΤ. 
ναι. 26.Χ 

Σύρτις, εως, αοο. ιν, Ἡ, (α σ11εᾷ- 
φα224), {δε γή 116701, Δοι 
πχν. Τ7.Χ 

σύρω, ἴο ογατο, {ο αγαρ, Ἱτπ. κχῖ. 
δ; Αο. νΙΠ. 4, χίν. 19, χνΠ]. 
6; Ἐεν. χι. 4. ὁγή.: 8εε 
ἕλκω. 

συσ-. ΤΠ 8οπΠΙε ποτάς 6ΟΠΙ- 
ππεποῖηρ {λις, ΊΝ. Ἡ. Ῥτείετ 
ἴπε αποοηίΐτασίεᾶ ΕΟΤΠΑ συνσ-. 

συ-σπαράσσω, ἕω, {ο εοἸολεύεε 
εο/1ῥ{ε{εζγ (Ά9ο.), Ματ. Τκ. 29 
ΟΝ. ΗΠ.); Τα. Γκ. 42.38 

σύσ-σημον, ου, τό, ἆ εοεεγεᾷ 
ο{σμαί, α »ὲρη αρσγεεά 1407, 
Ματ. χὶν. 44.3 

σύσ-σωμος (ΊΝ. Ἡ. σύνσωμος), 

σκΕΡΚ- ΝΟΤΗ ΝΕ ΤΕςΤΙΜΕΛΤ' ΤΑΧΙΟΟΔ 

ον, δε[ομρίς το {πε φαγιέε 
ὀσαγ; ΒΡ., οἱ ]ευηνς απἀ (επ- 
Πες, 1ῃ οηε οἩιτοί, ΒΡρ. 1. 
6. (Ν. Τ.Α 

συ-στασιαστής, οὔ, ὁ, α Γεἴζστυ- 
{φέ1ςεµέ (ΊΝ. Ἡ. στασιασ- 
τής), Ματ. χν. 7.Χ 

συ-στατικός, ή, ὀν, εο211Ε/1άα- 
(07, 2 0ο. ΠΠ. 1. 

συ-σταυρόω, ὤὢ, {ο εγιούγ {ο- 
ΦείΔεγ τυζήῷ (αοο. απἀ ἆαῖ.); 
Μ1., Μαϊ. κχν]]. 44: Βρ., σα]. 
Π,. το. (Ν. Τ.) 

συ-στέλλω, (1) ἔσ εολ{γαεί, ΡεῖΕ. 
ρ855. Ῥατί,, εοἸ{γαείεα, ογί- 
επεῶ, 1 Όοτ. να. 29: (2) {0 
τυγαβ σι, ἴο οτυαίᾖε, 45 α 
ἀεαά Ῥοάγ, Αο. ν. 6.Χ 

συ-στενάζω, {ο ϱοα {οφείλεγ, 
Ἐο. νι. 22.3 

συ-στοιχέω, ὢ, {ο δε { {λε σαέ 
7149 τυῷ ; {ο αΊωοτυε7 ἴο, {ο 
εο7γεσβοπά ἴο (άαι.), (91. Ἱν. 
25. 

συ-στρατιώτηβ, ου, ὁ, α Γεζζοτυ- 
φοζαέεγ,, 1.6., ἵπ. ἴπε ΟΏτ]δίίαῃ 
5ετν]σε, ΕΠΙ]. Π. 25: ΕΠ1]επι. 
2.8 

συ-στρέφω, ψω, {ο 7ο0/ οἵ ϱαέλεγ 
ορείβε7, Μαι. αν]. 22 (Ν. 
Ἠ.); Αοι κχν. 3.Χ 

συ-στροφή, ἢς, ἡ, α ῥαίβεγίιρ 
ζοφείβε, α 710{σ19 εοεσί(γ96, 
Άο. χὶχ. 40; ἆ εο/2οβέγας}, Αο. 
κΧΙΙ. 12.Χ 

συ-σχηματίζω, Ίπ ραδ5., ζο εο11- 
ο οπές φεύῄ, {ο ὂε αφςζηζ- 
ζαΐεῶ {ο (ἀαί.), Ἐο. κ. 2: 1 
Ῥεῖ. 1. τ4.ᾶ 

Συχάρ (Ν. Ἠ.), οἵ Σιχάρ, ἡ, 
ὀγεβα, ]η. ἵν. 5. 

Συχέμ, «ήεεβεη, (1) ὁ, ἴλπε 
Ῥήϊπςε, Ας. νι. 16 (Έες., ΊΝ. 
Ἡ. νε οΙ(γ); (2) ἡ, πε οί, 
Άο. νΗ. τ6.Ἐ 

σφαγή, ἢς, ἡ, (1) οἴστισᾖήεγ, Αο. 
νι. 32; Ἐο. νΙ. 36 (5.); ]α. 
ν. 5. 

σφάγιον, ου, τό, α οζ1σήίζγεα 
σ{ε{η, Αο. ν]]. 42.3 

σφάζω, ἕω, ῬΡα55., Ῥετῖ. ρατῖ. 
ἐσφαγμέχος, 24 8Οἵ. ἐσφάγην, 
το ΑΟ] ὄγ υ{οῄεεε, ἴο αγ, 1 
Ἱπ. 1. 12: Ἐεν. ν. ο, νυΙ. 4. 

σφόδρα, αἄν., εχεεεαἔεΡῦγ,ϱγεαί- 
7, Μαι. Ἡ. 1ο. 

σφοδρῶς, αάν., εχεξεζζϱζγ, Αο. 
καν]. 1δ.Χ 

σφραγίζω, ἴίσω, {ο φεαζ, {ο φεί α 
φέαᾖ 14ῤο7, (1) Τοτ δεοΙΓΙ{γ, 
Μαϊ. παν. 66: (2) Το 5ε- 
τεογ, Ἐεν. κχῇ]. 1ο; (3) έοτ 
ἀεδιρηαίῖοη, Ἡρ. Ἱ. 13; οἵ 
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(4) {οτ αι{λεπί]οαίίοη, Ἐο. 
κν. 28. 

σφραγίς, ἴδος, ἡ, (1) α οεαΐ, ἆ 
ο{ρηείγ{ηρ, Ἐεν. νΠ. 2: (2) 
ἴπε {ῤγεσείοι ο αᾱ σεαῦ, 
νείπετ Ίοτ θεοιτΙίγ απά 
ΦΕΟΤΕΟΥ, αδ Ἰεν. ν. 1; Οἵ ΕΟΓ 
ἀεδίρπαίίοη, εν. ΙΧ. 4 (3) 
ἴραί τυλίοῇ {πε φεαί αεί, 
ἴε ᾖγοσῇ, 1 Όοτ. ΙΧ. 2. 

σφυρίς, 5εε σπυρίς. 
σφνρόν (ΥΝ. Ἡ. σφυδρόὀν), οὔ, 

τό, {δε α)Ιε-ύοπε, Αο. ΠΠ. 

σος 
σχεδόν, αάν., Λεαγίγ, αὐπιοσί, 

Δο. κ1Ι. 44, κὶκ. 26; ἨΠεῬΡ. Ἱχ. 
ο τ 

σχῆμα, ατος, τό, Γατᾖ{σ, ᾖαδέή, 
1 ζο{. ν. 31: 0771, αββεαί- 
ασε, ΕΠΙ]. ΠΠ. 7. ὀγΥη.: 5ε8 
ἰδέα. 

σχίζω, ίσω, {ο γε, {ο αζνίαε 
ατίάε, Μαι. καν. 51; 
Ῥα58., 0 ὄε αἴνίώεα {ο Γαε- 
Ποπ», Αο. κὶν. 4. 

σχίσμα, ατος, τό, α 7Ε14, α5 ἵπ 
α ρατπιεηί, Ματ. Ἡ. 21; α 
αγοίςίοσι, α αζοε]οίο, 1 0ο. 
Ἱ, 1Ο. 

σχοινίον, ου, τό (ἁϊπι. οἱ σχοῖ- 
νο, α 21190), α εογα, α 700ε, 
]π. Π. 15: Ας, καχνΠ. 32.3 

σχολάζω, άσω, {ο δε αξ ᾖείσγε; 
ἴο ὂε εβή) οτι 2/ποεεβέζεά, 
Μαϊ. χἩὶ. 44: ἴο ασοε {είσιγε 
“Το (ἀαῖ.), φίσε οπε’ φεζί {ο, 
1 0ο. νΠ. 5. 

σχολή, ἢς, ἡ, ζζέσιχε; α ᾖύαεε 
τυ/εγε {ᾖεγε ἐς {εέκιε Γογ 
αγί{ρ, α οεᾖσοί, Αο. ΧΙΧ. 

ἄε 
σόΐω, σώσω, Ρετ{. σέσωκα, ρᾶ5ς. 

σέσωσµαι, Ι5ί αΟΙ. ρ855. ἐσώ- 
θην; (1) {ο -ασε, Έτοπῃ εν] οἵ 
άαηρει, Μαϊ. νΗΠ. 25, αν]. 
25; (2) {ο ᾖεαί, Μαϊ. Ικ. 21, 
2ο. Ίαν παν το (ϱ) το αρα 
{.6., Ίοπι εἴετπα] ἀεαίῃ, 1 
Τππη. 1. 15: Ρατί. ρα5ς. οἱ σω- 
ζόμενοι, {ᾖοσε τυᾳο αγε δείρ 
φασεᾶ, 1.6., ΝΟ Τε Ίη ἴλε 
ΠΟΥ ΟΕ 5α]ναίίοη, Αο. 1. 47. 

σῶμα, ατος, τό, α ὀοῶγ, {.ο., (1) 
{λε [ἔνήῳ ὑσῶγ οἳ απ απ]πια], 
]α. 11. 3; οἵ οἳ α ΠΙᾶΠ, α5 1 
Οοτ. κἩ. 12, εδρεο. ἂ5 {πε 
πιΘάΙΙΠω οἱ Ἠππιαη Ἠΐε, απά 
οἳ Ἀαπιαη 1ΐε ας 51η{υ]; πε 
Ζοῶν οἳ ΟἨτ]ςί, α5 ἴπε πιες]- 
ππη απά ψήίηεςς5 οἱ Ὠϊ5 Ώτν 
ΠιαπΙ{Υ; σώματα, Ἐεν. κν]]]. 
13, οἼασες; (2) α αεαῶ ὖσαν, 
α εὐὔᾷοε, Αο. Ἱκ. 49; (3) ἄν. 



σωμ] 

α΄ ορ, ἴπε οπΙτοῃ, 
δε 22γ9ής ὅσαν ο 6ὐγεί, 

. Οοἱ. 1. 24: (4) αἰγ 1παήεγίαί 
ζσαψ, Ρ]αηί5, 5υΠ, ΠἹοΟἨ, εἴς., 
1 Οοτ. Χν. 37, 3δ, 49; (5) οὔ- 
ΦίαΊε6, ΟΡΡ. ἴο 5Παάον, 6ο]. 
1, 17. 

σωµατικός, ή, όν, οί οι βεγίαζ- 
{ερ {ο {λε ὄσῶχ, 1 Τϊπι. Ίν. δ; 
Ζοα1ὔγ, -εογβογεα/, Τα. 11. 22.8 

σωματικῶς, αάν., ὅραίρ, εο- 
ογεαζζ, 0ο]. 1. 9.Χ 

Ῥώπατρος, ου, ὁ, «δοβαίεγ, Αο. 
ΧΧ. 4; (Ρρετῃ. -- Σωσίπατρος, 
5εε Ἰκο. χγ]. 21).Χ 

σωρεύω, σω, {ο Ζεαβ 14ᾷ, {ο ζοσα, 
Ῥο. χἩ. 20; 2 Τπι. 11. 16.Χ 

Σωσθένης, ου, ὁ, «δοπίβεπες, (1) 
Δο, αν], 17; (2) 1 Οοτ. Ἱ. 
τιἅ 

Σωσίπατρος, ου, ὁ, «δοφέβαίε;, 
Ῥο. κγ]. 21 (5εε Αο. αχ. 4). 

σωτήρ, Ώρος, ὁ, α φασ1ο07, ἄε- 
{2ύΕ7ε7, Άῥ7ΕΡΕΥΟΕΣ; α παπιε 
Ρίνεη {ο (ο, Ἱμ. Ἱ. 47; 1 
Τϊπη. 1. 1, Π. 3, Ίν. 1ο; ΤΙ. Ἱ. 
3, 1. 1Ο, ΠΠ. 4: ]α. 25: εἶδε- 
νΊετε αἶνιαγς οἱ ΟἨτῖςί, Τα. 
1, ΤΙ; ]π. Τν. 42. 

σωτηρία, α», ἡ, τυε/{αγε, ῥ700- 
2ε210Υ, αεζέσεγαπεε, ῥγεδε7σς- 
7707 Ίτοπι ἴεπιροταὶ εν], 
Άο. ν]]. 25, αχνΗ. 34: ἨεῬΡ. 
χὶ. 7; 2 Εεί. ΠΠ. 15; δρεεῖα]]γ 
φαζσαζίο, 2... ἀεινεταηςε 
ἔτοπι εἴεγπα] ἀεαίμ, ν1εγνεά 
εἰίμει α5 Ρτεδεπί ο {υίμτε, 
2 Οοτ.1. 6: 1 ΤΗ. ν. ο. 

σωτήριος, ον, Φαή245, ὄγέρίῳρ 
φα/σαίίοη, Τι. Ἡ. τά; πεαῖ. 
τὸ σωτήριον, «αζσαέίορ, Ἱμ. 
Ἡ., 30, Π1. 6; Αο. «χνΗ]. 28: 
ἘΡ. νΙ. τ7.Χ 

σωφρονέω, ὢ, ήσω, (1) {0 δε ος 
φοζσα 2116, Ματ. ν. 15; (2) 
ἴο ὂε ποὐε-/ηέπαεα, Ἰο. χκῖ. 
33 (3) {ο εκεγεῖοε ού εοήνοῦ, 
Τι. Ἡ. 6. 

σωφρονίίω, ᾖ -Πάᾷε «οὔεί- 
22414, {ο ααχοής, Τατ. Ἱ. 

4 
σωφρονισμός, οὔ, ὁ, σεὖΓ-εσ2ε{γοῦ, 

ΟΥ ὤλοοζφῥέε, 2 Τ1πι. 1. 7 
σωφρόνως, αἁν., οοὔεχύγ, συ 

22ο ε}α{{ο7, ΤΙ{. 1. 12.3 
σωφροσύνη, ης, ἡ, «σ12621605 οὗ 

227214, φα1γ, Αο. καν]. 25: 
δεζᾖ- ο μήγσὐ, ορδνακώνι 1 ΤΙ. 

Μ. 9, 15.3 
σώ-φρων, ον (σάος, σῶς, οστά, 
απ φρήν), ο οιά 11, 
φοῦ- εο22{γοὐζεα, {ε7Ιβεαίε, 1 
Τ1πι, 11, 2: ΓΙ, 1. δ, 1. ο, 5.Ἐ 

σλΕβΡά-ΣΝΟΙ1Ι51 ΝΕ ΤΕ57ΤάΜΕΝΥΤ 22Χ7ΙςΟΝΥ. 

τ 

Τ, τ, ταῦ, {σ10, ὁ, Ίλια πἰπείεεη!Ἡ 
Ιεείετ. Α5 α πυπ]ετα], τ΄ -- 
300; /ΤΞ- Άοοιοοο. 

ταβέρναι, ὢ», αἱ (1/αἱ.), ίσοεγεο; 
Άο, αχνΗ1. 15, Τρεῖς Ταβέρ- 
ναι, 77γεε Τασεγης, α Ρίαςε 
οπ {πο Αρρίαπ 1Ναγ. (Ν.Τ.)Ε 

Ταβιθά, ἡ (Αταπι. . Ζαδήΐμα, 
Άο. 1κ. 26, 40.8 

τάγμα, ατος, τό, αΏ ογεγ οἵ 
φεγΊες, α οἴασ, 1 Όοτ. Χν. 
23.8 

τακτός, ἦν ὀν, αββούφίεα, [εί 
Άο. ΧΙ]. 21.Χ 

ταλαιπωρέω, ὢ, ήσω, ἔο ὂε ἆέο- 
έσσεα, {ο δε 115ε7αῦὐζε, Ἰ]α. 
Ἰν. 9.Χ 

ταλαιπωρία, ας, ἡ, ᾖαγώτᾖέβ, 
2149Ε7γ, Ἐο. ΠΠ. 16: Ἱα. ν. 
1.Χ 

ταλαί-πωρος, ο», α[ζέείεα, 215ε7-- 
αδίε, Ἰο. ν. 24; Ἐεν. ΠΠ. 
17.Χ 

ταλαντιαῖος, αία, αἲον, οὗ ἔλε 
τυεζοᾖέ οὗ α {αζερί, Ἐεν. χνΙ. 
21.Χ 

τάλαντον, ου, τό, α {αεμέ οἳ 
β]νει οἵ ρο]ἀ, Μαι. κνΙ. 
24. ΤΠπε Ν. ὉῬ. ἴαιεπι 5 
ΡΙΟΡΑΡΙΥ ἴπε Ὀγτίαη βἴ]νεχ 
{α]εηῖ, γγοτί αροιί 237 ἆο]- 
Ίατς, ταῖ]ετ ἴλαπ {πε Ας, 
ψοτίἩ αροιαῖ 1οοο ἀο]]ατς. 

ταλιθά, ἡ (Αταπι.), ἆ ἀαησεῖ, 
Ματ. ν. 41. (Ν. Τ.)Χ 

ταμεῖον (οἵ -μιεῖ), ου, τό, α 5407ε- 
εᾖα)2δε}, Ἱωα. κἩ. 24: α 5εσγεί 
εὔα-1ύεγ, Μαΐ. νΙ. 6, χχὶν. 26: 
Τα. κ. 3.38 

τανῦν, αν. (τὰ νῦν, ἔλε ελέηρς 
ἔλαί Ίτοτυ αγ), ας 2εοβεείς {με 
22εφεπέ, αἱ ῥ7εσε21ζ, 1τ0τυ, ΟΠΊΥ 
Ἰη Αο. (Ἠ). Η. αἶναγς ντ] 
τὰ νῦν). 

τάξις, εως, ἡ, ογάεΣ, 2.ε., (1) 
76 μα} αγγασετεή, (οἱ. Ἱ. 
5; (2) αβῥοέπίεώ φεεςεςφέο7Σ, 
Ία. Ἱ. δ (3) βοςζσᾳ, 742314, 

εΡ. ν. 6. 
ταπεινός, ή, όν, ᾖαιιόζε, ᾖοτυῦγ, 

1η οοπάΙΙοη ΟΥ Ἱπ δρ]τ]ε; ἵπ 
Ν. Τ. 1η α ροος 8εᾳΠ5ε, ]α. Ἱ.. 
ο, ἵν. 6. 

ταπεινοφροσύνη, 5, ἡ, ζοτυῦ- 
πες οὗ 71ῶ, ζ112έγ, τεα], 
α5 ΡΒΙ. Π. 3; ος αΗεοίεᾶ, α5 
ϱοἱ. 1. 18. 

ταπεινό-φρων, ον, ζ2100ε, 1 Εεί. 
11. δ (ΧΥΝ. Ἡ. ἔοτ φιλόφρων). 

(0. 
ταπεινόω, ὢ, ώσω, ἴο 14Λέ ΟΙ 
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δέ 7ου, Ίωα. ΙΠ. 5 {ο 
1ωδζε, Οηέζέαίε, 2 Όοἱ. 
ΧΙΙ. 21; Ρρᾶ5ς., {ο ὄε ᾖ1ιγιδίσά, 
Τα. αν. 14: Ρα55., ἵη τη]. 
5εηςε, ἴσ αιύζε ο δε, 
]α. Ίν. 1ο. 

ταπείνωσις, εως, ἡ, ᾖοτυ εο2ιζ{- 
74071, Ἱπ οἰτομπδίαποςἙ, Τα. Ἱ. 
48: αὐασεπεπί, Ίπ δρ]τῖῖ, ]α. 
1. 1Ο. 

ταράσσω, ἕω, {ο αρίίαίε, «5 
νιαίετ Ἱπ α Ροο], Ἰπ. ν. 4 
(Ν. Ἡ. οπη(ἑ), 7. ο οὔγ 
144, {ο αέτίιγὸ 5 η, υν 
{εατ, Ετίεῖ, απχ]είγ, ἆσαθε, 
Άο. αν, δ; 1 Ρεί. 1. 
14. 

ταραχή, ἢς, ἡ, α αλοθιγόαπες, 
Ίπ. ν. 4 (Ν. Ἡ. οπαϐ); αἆ 
{121114 φἑωᾖί/ο”, Ματ. κΙΙ. 8 
(. Η. οπι1ϐ).Χ 

τάραχος, ου, ὁ, α ἄξοθιγδατισε, 
Άο. χἰχ. 23: εο)2/Ο{{071, Λο. 
κ], 18.3 

Ταρσεύς, έως, ὁ, οηε οἵ Τάσης, 
Άο. ΙΧ. 11, κχῖ, 30.Χ 

Ταρσός, οὗ, ἡ, {α251, Λο. ΙΧ. 
30, 

παρταρόω, ὢ, ώσω, 
ἄοτυπ {ο Τα2α1ς (6εήεπα), 
2 Ρεῖ. Π, 4. (Ν. Τ.Ε 

τάσσω, ἕω, (1) {ο αὐφέρ, α7- 
7αή6ε, Ἰκο. κΙΙ. τ; (2) {ο ἄε- 
ΜεγΙάΠε; Ἠπά., ἴο αββοίμέ, 
Μαί. κχν]]. 16. 

ταῦρος, ου, ὁ, ὦ ὑμῇ, Δο. χὶν. 
14. 

ταὐτά, ὮΥ οταςδῖς ἔοί τὰ αὐτά, 
ἴρε «α1πέ λέηρν. 

ταῦτα, 5εε οὗτος. 
ταφή, ἢς, ἡ (θάπτω), α δ1{αὖ, 

Μαι. αχνΙ. 7.8 
τάφος, ου, ὁ, α δ1γ{αζ-βίαςσε, α 

φεβτιζεζγε, 45 Μαϊ. κκΙ]. 27. 
τάχα, αἄν., σιε{εᾷζν; βεγᾖαβς, 

Ἐο.ν. 7; Ῥαϊ]επι. 10.Χ 
ταχέως, ἀάν. (ταχύς), 9061, 

σιζεζζγ, (α]. Ἱ. 6: ᾖασζη, 
2 ΤΗ. 1. 2: 1 Τΐπι. Υ. 22. 

ταχινός, ή, όν, οτυζ, σεξ, 3, 
Ῥεέ. 1. 14: . 1.Χ 

τάχος, ους, τό, σ1έέεᾷπεσς, σφεεῶ, 
οη]γ 1η νο Ρηταςε ἐν τάχει, 
σιζεᾷῦν, οβεεαίύν, Ἱα. καν. 
δ. 

ταχύς, εἴα, ύ, σ1ΐεᾷ, οτυζ{{, ΟΏΙΥ 
Ία. 1. 19; ταχύ, ΟΟΠΠΡΑΤ. τά- 
χιον (ΥΝ. Η. τάχειον), 5αρετ]. 
τάχιστα, αἀνετρία]1γ, κο. 
ν; 71076, 7105ἱ σιέςϱ{γ. 

τέ, οοπ]. οἱ Αηπεκαίῖοηῃ, αλά, 
ού) (5εε (τ. δ 493, ΜΙ. 8 53, 
2, Ῥμ. 369 8ᾳ.). 

{ο {ιοί 

πε - 

ι 



- 
- 

τει] 

τεῖχος, ους, τό, α τυα)7 οἱ α οἵϊγ, 
Άο. ΙΧ. 25. 

τεκµήριον, ου, τό, ἆ «{ρη, α εἐ2- 
Ταζ ῥ7οοΓ, Αο. 1. 3.8 

τεκνίον, ου, τό (ἀϊπι. ο τέκνον), 
α ὀε ελα, Ἱπ. κ. 33: 
(σ]. Ίν. 1ο; 1 η. Ἡ, 1, 12, 
25, ΠΠ. 7, 1δ, ἵν. 4, ν. 21.3 

τεκνο-γονέω, ὢ, {ο δεαγ ε/{/ῶγε2:, 
ι Τπι. ν. 14.Χ 

τεκνο-γονία, ας, ἡ, εὔ1)αδεαγέτρ, 
ια Τάπ. , 15. 

τέκνον, ου, τό (τίκτω), α εᾖίῶ, 
α αετεεμααέ,; αι {αδέίαεέ, 
Τα. κ. 34: Πρ. οἱ νατίοις5 
ΕΟΤΠΩΣ ΟΕ ΙπεΙπιαίθ υΠΊοη απά 
αε]αιΙοηβδΠῖρ, α αἰροίρε, α 
}οὐήστυεγ, Ῥπϊ]επη. 1Ο; πεποε, 
5υεἩὮ Ῥηταδες α5 τέκνα τῆς 
σοφίας, τέκνα ὑπακοῆς, τέκνα 
τοῦ φωτός, εὐεζῶγε οἱ τυζς- 
ἴο71, οὐεαίειζε, ἴε /1ρ14, αηᾶ 
Έ8Ρεο, τέκνα τοῦ θεοῦ, ο/έζ- 
αγει οὗ 6οῶ, Ἐο. νΠ. 16, 17, 
2121 ]η. 

τεκνο-τροφέω, ὢ, {ο ὄγέις 1 
ε2{ῶγε, 1 Ταπι. ν. 1ο. 

τέκτων, ονος, ὁ, α ζαγβεγίε-, Μαϊ. 

Χ]Ι. σ6; Ματ. ΥΙ. 3.3 
τέλειος, α, ον, ῥε2γεεί, α5 (1) 

εοὔεβἠείε ἵπ αἲ] 15 ρατίς, ]α. 
1. 45 (2) Γι ϱγοτυ ο Γ1εζ] 

) ἄφε, Ηεῦ. ν. 14: (3) 5ρεεία]- 
1γ οἳ {με οοπιρ]είεπεςς οξ 
Οπτίκίαπ εἸατασίετ, βε2Γεεῖ, 
Μαϊ. ν. 45. ῥγη.: 5ε8 ἄρ- 
τιος. 

τελειότης, Τητος, ἡ, Δεγ/εείπεςς, 
Δεχ/Γεείίσ, 6ο]. ΠΠ. 14: Ἠεῦ. 
νι. τ.Ἡ 

πελειόω, ὤ, ώσω, (1) {ο εσαβζείε, 
ο Πήςᾖ, 35 3 «ΟΙΙ58, α Ταςε, 
οι {πε κε, ]η. ἵν. 34: (2) {ο 
αεζοιβζεᾖ, 5 ἴϊππε, ΟΙ ΡΙε- 
ἀϊῑοίῖοη, Τα. 1. 43; ]τ. ΧΙ. 
28: (3) {ο ΄παᾷε ῥεΖΓεεί, Πε. 
να. 19; Ρρᾳ5., {0 δε ῥεγ/Γεείεῶ, 
Τμ. κἩῑ. 32. 

τελείως (τέλειος), αἄν., ῥεχΓεεί- 
ζγ, 1 Ῥεῖ. 1. 13.3 

τελείωσις, εως, ἡ, εο/εβζείζοε, 
ιζΙεπή, Ἱωα. Ἱ. 45; ῥεες- 
11601, Ἠεξ. νυν. 11.Χ 

τελειωτής, οῦ, ὁ, α ΛεΓεείεγ, 
Ηο. κ. 2. (Ν.Τ.)Α 

τελεσ-φορέω, ὢ, {ο ὀή {ο 
7πα{γ{4γ, μα. νὰ. 14.Χ 

τελευτάω, ὢ, {ο εἶα, {ο [19ή, 
ε,ρ., Ἡΐε; 5ο, {ο αἴε, Μαϊ. ἳκ. 
15: Ματ. νι. 1ο. 

τελευτή, ἢς, ἡ, ε4 οἳ 146, ἄεαίή, 
Μαι. Π. 15.Χ 

τελέω, ὢ, έσω, τετέλεκα, τετέ- 

σκΕΡΑ-ΕΝΟΙΙ5Η ΑΛΕΗ ΤΕΣΤΙΛΕΑΤ ΤΕΧΙΟΟΝ. 

λεσµαι, ἐτελέσθη»ν, (1) {ο επ, 
10 ΠΗήἡ, Ἐεν. κκ. 3, 5, 7; 
(2) {ο ΓΓζή], {ο αεζοτηβύ{9ή, 
Τμ. 1. 39: Ἱ]α. Π. δ; (3) {ο 
ῥῶ, Μαϊ. κνΙ]. 24. 

τέλος, ους, τό, (1) αι επα, Τ.α. Ἱ. 
337 (2) ευεµέ οἵ {σιε, Μαϊ. 
ΧΧΝΙ, 5δ; (3) {ᾗε ῥ/έπείῥα) 
επα, αἴγε, ῥιῤο5ο, 1 Τ]πι. Ἱ. 
5; (4) α ίσα, Μαϊ. κν]]. 257 
Ῥο. κ1. 7. 

τελώνης, ου, ὁ, α εοζ]εοίογ ο 
ἴασχες, Τα. ΠΠ. 12, ν. 27. 

τελώνιον, ου, τό, α {ού-βσειφε, 
α ἵαα-εο[ίεείο7ς ο[ᾷσε, Μαϊ. 
Ιχ. 9; Ματ. Ἡ. 14: Τα. ν. 
27.Χ 

τέρας, ατος, τό, αἆ τοπᾶεγ, α 
Λογίεπέ; ἵπ Ν. Τ. οπΙγ ἵπ 
Ῥ]ατ., αηᾶ ]οϊπεά π{ἩὮ σημεῖα, 
ορ ατα τυο/αάεγς, Αο. νΙ]. 
36: Ἱηπ. Ἱν. 4δ. «ΟΥΗ.: 8εε 
δύναμι». 

Ἱέρτιος, ου, ὁ (Τ:41.), 7εγήζης, 
Ῥο. αγ]. 22.8 

Τέρτυλλος, ου, ὁ, {Ε2ή110)9, Αο. 
χχῖν. 1, 2.Ν 

τεσσαράκοντα, Γο7έν, Μαἰ. 1ν. 
2: Μα, 1. 13. 

τεσσαρακοντα-ετής, ές, οὗ Γον 
37έαγς, Ά6ε ΟΙ Ί1πῃε, Ας. νΙ]. 
23, κ]. 18.3 

τέσσαρες, Τέσσαρα, Ρεῃπ. ων, 
σι, Τα. ΠΠ. 37: Ἱπ. χι. 17. 

τεσσαρες-και-δέκατος, ή, ον, οτά. 
ΏΝΤΗ., Γσ17ήεε{ἠ, Αο. κχν]. 

27, 33.3 
τεταρταῖος, αία, αἴον, οὗ {πε 
Γομίς (ἀαγ); τεταρταῖος 
ἐστιν, Ζε Ζας ὄεεῃ ἄεαα οι 
ααγο, ΠΠ. κΙ. 39.3 

τέταρτος, Ἠη, ὀν, οτα. ηιπι., 
σιγή, Μαι. χὶν. 25. 

τετρά-γωνος, ον, Γο167-εογπεγεῶ, 
σύαζε, Ἐεν. κχῖ. 16.Χ 

τετράδιον, ου, τό, ο σ(αζεγ72407:, 
οἵ ῥπαζα οἵ Πο σοζαέεγς, 
Άο. χΙ]. 4.Χ 

τετρακισ-χίλιοι, αι, α, Γογ 
ζβοτιφαμα!, Ματ. ν]π. 9, 20. 

τετρακόσιοι, αι, α, Το ᾖ171- 
αγζα, Λο. ν. 36. 

τετρά-μηνος, ον, ο ΓΙ οοήης; 
50. χρόνος, α ῥε;{οᾷ οὗ οτε 
72ο105, Ἱ]π. Ἱν. 35.8 

τετρα-πλόος, οὓς, ἢ, οὖν, Γοι- 
Γοία, Ἱωα. κὶχ. δ.Ἠ 

τετρά-πους, ου», 6εη. οδος, Γο147- 
-Γοοΐρζ, Αο. Χ. 12, κὶ. 6; Ἐο. 
Ἴορθις 

τετρ-αρχέω(.Η.τετρααρχέω), 
ὢ, {ο 1ῇέ οσεΓ αν α ἴέίγαεῇ 

(σεη.), Τμ. 11. Τ.Χ 

9» 

ἴτιμ 

τετρ-άρχης (ΥΗ7. Π. τετραάρχη»), 
ου, ὁ, α {ΕΥ συεγ α Γοιγίῇ 
Λα2έ οἱ α γερίο, α {είχαγε/, 
αβρρμεά αἶδο {ο ΤΙΙΕΙ5 ονεΓ 
ΘΗΥ πια]! ἀοπηϊπίοῦ, Μαΐ. 
αντ. 

τεύχω, 5εε τυγχάνω. 
τεφρόω, ὢ, ώσω (τέφρα, σ»ᾖερ), 

ο γάρ {0 ασᾖες, 2 Ῥεῖ. Ἱι. 
6. 

τέχνη, ης, ἡ, (1) αγύέ, «Αήῇ, Λο. 
χνη. 29; (2) αι αγί, α {γαας, 
ο, κνΠ]. 3; Ἐεν. κν!, 22.Χ 

τεχνίτης, ου, ὁ, απ αγί{ῇεεΣ, 
οΡαΓήΛάἨ, Λο. χΧὶχ. 24, 38; 
εν. χν]1. 22; υ5εά οἱ (ος, 
Ἠερ. κἰ. 1ο «ὁγη.: 8εε 
δημιουργό». 

τήκω, {ο ΄παζε ζέφιία; Ρᾳ55., 
το 21εὐ{, 2 Ῥεῖ. 11. 12.Χ 

τηλ-αυγῶς, αἀν. (τῆλε, α[α7, 
αὐγή, 7αα{α7ζθ), εὔξα/γ, αἰἰό- 
ζήμοίζγ, Ματ. νι. 25.3 

τηλικ-οῦτος, αύτη, οὔτο, «ο ργεαί, 
2 Οοτ. 1. 10; Περ. Π. 3: Ἱ]α. 
11. 4; Ἐεν. χνΙ. 18.3 

τηρέω, ὢ, ήσω, {0 τυαίεᾷ εσ7ε- 
Γι{γ, να] ροοά οἱ εν] ἆε- 
εἴραΏ; (1) ο ϱπαγῶ Μαϊ. 
κχν]]. 36, σ4: (2) {ο Αεεβ οτ 
2εΦε7Ό6, 1 0ο. ν. 37: (3) {ο 
οὐσεγσε, Αεεβ, επαοίπιεηῖς ΟΙ 
οτάπαποες, ]π. χῖν. 15, 21. 

τήρησις, εως, ἡ, (1) α ῥ24907, 
Ας. Ίν. 3, ν. 15; (2) οὔσευ- 
ασε, 45 οἳ Ῥτεεερί5, 1 ϱοἵ. 
νΗ. ΤΟ.Χ 

Τιβεριάς, άδος, ἡ, 7ὔδεγίας, ]π. 
νΙ. 1, 23, κχὶ. Τ.Σ 

Τιβέριος, ου, ὁ, 71δεγίας, Ἱμ. 
1. 1.Χ 

τίθηµι, θήσω (5εε «τ. 6 1ο7, 

Ν. 6 14, 1, Ῥα. 45 5ᾳ.), (1) 
ο ῥίᾳεε, φεί, αγ, ᾖᾳέ Γογίή, 
216 αοτυμ, ᾖῥΐ ατυαγ, {14 
αρζαε; π]ᾶ., {ο εασ9ο {ο 215 
ΟΥ {ο 214 Γο7 οπε)5 σεύή; (2) ἴο 
οο/1Φ{21146, {ο 7ήᾳ4ε, {ο ΕΙΕΖ:; 
πη]ά., {ο ἄφφ{στ, αεἴϱγ 12726. 

τίκτω, τέξοµαι, 24 ΟΥ. ἔτεκο», 
15ΐἱ 8ΟΥ. Ρρα5ς. ἐτέχθην, ο ὀεαγ, 
ἴο ὀχήρ Γογ{ή, οἳ νΥοππεη, Τα. 
1. 57, 1. 6, 7: {ο ῥγοάμεε, ο 
{πε εατίῃ, ΗεΡ. νι. 7. 

τίλλω, {ο ῥὔπεβ, {ο ῥύμερ ο{ῇ 
Μαϊ, χι. 1; Ματ. Π. 231 Τα. 
νι. 1. 

Τιμαῖος, ου, ὁ, 77η, Ματ. 
κ. 46.3 

τυµάω, ὢ, ήσω, (1) {ο εοίζηιαέε, 
Το σα/μηεαία ῥ7160, Μαἰ. καν]. 
9; (2) {ο ᾖοπογ, ἴο ευέεγΕΠΕΕ, 
Ματ. νΙ]. 6, 1ο. 



τιμ] 

τιµή, ἢτ, ἡ, (1) α βΑγέεε, Μαέ. 
κχν]. 6, 9; (2) ᾖοπο}, Ἐο. ΙΧ. 
21: Ἠερ. ν. 4; 2 Τϊπη. Ἱ, 29, 
τς τ΄ Ῥεῦ. Ἡ, 7. 

τίµιος, α, ον, ο ογεαέ ῥ715ε, ῥγε- 
εἶσαο, ᾖοπογεα, Ἐεν. χν]]. 4 
Πεῦ. κ1. 4. 

τιµιότης, τητος, ἡ, ῥ7εείσασπεςς, 
ζοδί/έεσο, Ἐεν. κνΙ]. 1Ο.Χ 

Τιμό-θεος, ου, ὁ, {1πο(ᾖγ, Αο. 
ΧνΙΙ. 14, 15. 

Τίμων, ωνος, ὁ, 7702, Λο. ν]. 
5. κ 

τιµωρέω, ὢ, {ο ῥιήτή (α6ο.), Λο. 
Χχ]Ι]. 5, ΧχνΙ. ΙΤ.Χ 

τυµωρία, ας, ἡ, {10125/01ε21ὔ 
Δεμαζίγ, ΗεΡ. κ. 29.3 

τίνω, τίσω, ἴο βαν; ντ δίκη», 
το Ζαν ῥεπα{ήγ, ο μα Δτ1ήςή- 
2ο, 2 ΤΗ. 1. 9.3 

τὶς, τὶ, 5εη. τινός (επο]1{1ο), 
πας, ῬτοηἨ., αγ ο/16, 5ο71ε 
οπε (56εε Οτ. ὃ 352, ἨΝΙ. δ 25, 
2, Ῥη. ὃς, 93). 

τίς, τί, 6εη. τίνος; Ἰπίεττορα- 
νε Ῥίοηῃ., τυᾖσξ τοέεῇ 2 
τυἠαέδ (5εε (τ. ὃ 35ο, ΊΝΙ. 
ὁ 25,1, Βα. 115, 138). 

Τίτιος, ου, ὁ, 705, Αο. κνΙ. 
70. Η.) 

τίτλος, ου, ὁ (Τ/α1.), α Με, ζ2 
29621ῤ14071, ]η. ΧΙΧ. 10, 29.Χ 

Τίτος, ου, ὁ, 72ΐµ5, 2 Οοτ. νι. 
6, 13, 14. 

τοι, ΑΠ επο]έῖο Ῥατί., {27γ, {7- 
ἄεεα; 95ε8Ε καιτοίγε, μέντοι, 
τοιγαροῦν, τοίνυν. 

τοι-γαρ-οῦν, εσ/15εφτ(ζ2/{7Υ, ἐλε7ε- 
οζο,ι ΤΠ. 1ν.δ; ἨΗεΡ. κΙῑ. τ.Ἡ 

τοί-γε, αὐέβοιισή (1 καιτοίγε). 
τοί-νυν, 2παεεα Ίστυ, {βεγεΓογε, 

ἃμα. ΧΧ. 25: 1 Οο(. Ιχ. 26: 
ἨεΡ. κΠΠ. 13; Ἰ]α. Π. 24 (πο 
7. Η.) 

τοιόσ-δε, Τοιάδε, τοιόνδε, «ἆε- 
ΠηΟΠΣΙ. Ῥτοη., οὗ {ή ΑΟ, 
σε, 2 εί. Ἱ. 17.Χ 

το:οῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο, ἆε- 
πιοηςί. ἀεποῦτηρ αιαΠέγ (α5 
τοσοῦτος ἀεποίες αιαηπ{{γ, 
αηἀ οὗτος αἴπιρΙγ ἀείετ- 
ΠΊΠΕΘ), οὗ ιεῦ α μα, σε, 
5ο, ἀδεὰά εἰίπετ νΙτὮ οι γη {]ι- 
ουξ α ΠΟΠ, {με οοἵΓεδΡοΠς- 
1ης τε]αί]νε 15 οἷος, α», ΟΠΙΥ 
Ματ. χΙΠ. ΤΟ; 1 Οοἵ. Χν. 48; 
2 Όοτ. Χ. ΠΤΙ; 9πΠ08 ὁποῖο, 
Αο. ΧχνΙ. 20. ἘΟΙ τοιοῦτος 
πιἩ ἴπε ατίς]ε, 5εε «Γ. 
6 220, Ι. 8 1δ, 4, Ῥι. 87. 

τοῖχος, ου, ὁ, α τυα[/ οἳ α Ἠουιςε, 
Άο. κκ]. 3; ἀϊδΗηρ. ἔτοπι 
τεῖχος, α τυαᾖ/ οὗ α εἶδγ.Χ 

σκΕΣΡΑ-ΕΝΟΖΙ5ΕΗ ΝΕ ΤΕ57Τ4ΜΕΝΥΤ ΤΕΧΙςΟΛ 

τόκος, ου, ὁ (α ὄγέηρέρ Γογ{2), 
121{ε7εσέ, 14517, Μαϊ. χχν. 27: 
Ίο. ΧΙΧ. 23.Χ 

τολµάω, ὦὤ, ἤσω, (1) {ο ἄαγε 
(1Π4.), Ματ, κἰ. 34: (2) {ο ε;- 
αμγε, Το. ν. 7; (3) ἰο δε δο]ώ, 
2 Οο{. ΧΙ. 21. 

τολμηρότερον (τολμηρός), πει. 
σοπιραχ. α5 α”ν., 107 δο]αζγ, 
Ῥο. χν. 15 (ΥΝ. Ἡ. τολμηρο- 
τέρως).Χ 

πολµητής, οὔ, ὁ, ἆ ζαγίμς, 22ε- 
2121015 2241, 2 Ῥεῖ. Ἱ]. 
το.Ἑ 

τοµός, ή, όν, «Άαβ, Ζεε}, οοπαρ. 
τοµώτερος, ΗεΡ. ἵν. 12.Χ 

τόξον, ου, τό, α ὁσω, Ἐεν. νἹ. 
2. 

τοπάζιον, ου, τό, {φφασ, Ἐεν. 
κχ]. 2ο. (Ν. Τ.)Χ 

τόπος, ου, ὁ, (1) α ῥζαςε, 2.6., 
α ατοέγεί Οἵ 76016071, Οἵ α ῥα7- 
Ζ2ζ11ᾳγ οβοέ 4 α 7ερίοι; (2) 
Τε ᾖήᾳσορ οἨε οεειβίες, δε 
70073, ἆ αὐοάε, α φέαί, ἆ 
φλεαζς Γο7 α στυογά; (3) α 
ΊΆάσφαρε 12 ἆ ὅσοά, (4) σίαζε, 
εοπαἑοι; (5) οββογέσηέγ. - 

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο, ἀε- 
ΠΙοΟΠΡ{. Ρτοη. ἀεποίῖπρ ααῃ- 
Η{γ (8εε τοιοῦτος), 5ο ο7ζαΐ, 
5ο 22116, 5ο σης; ΡΙΠΤ., 5ο 
24717. 

τότε, ἀεπιοηςί. αἄν., ζλε7:. 
τοὐναντίον, {ΟΥ τὸ ἐναντίον, ο: 

77ε εολίχαΣγ, 2 Οοτ. ἩΠ. 7; 
1. 1. 7. 1 Ρεῖ. 11. 9. 

τοὔνομα, ΓωΙ τὸ ὄνομα, αςο. αΏ- 
5ο]., ὄν Πα1ε, ΝΙαϊ. κχνΙ. 
ἴδια 

τουτέστι, {0Ι τοῦτ᾽ ἔστι (1Ν. 
Ἡ. Ῥτείεχ πε αησοπίταοίεά 
{ΟΤΠῃ), {λαέ ἐ5, Αο. Ἱ. 19; Ἐο. 
χ. 6, 7, ὃ 

τοῦτο, πευιῖ. Οἱ οὗτος, ὪΠΙΟὮ 
5εε. 

τράγος, ου, ὁ, α ᾖερυαί, ΗεὈ. 
ΙΧ. 12, 13, 190, Χ. 4.Ἡ 

τράπεία, ης, ἡ, α {αόζε, (1) Γον 
-ουά αμα ὀὐαμφιείίης, Μαϊ. 
κν. 27: πηεῖ., Γοσᾷ, Αο. Χαν]. 
34: (2) Γογ 170116Υ-εΛαΙΡΙ2 
ΟΥ ὀλὔέσ», Ματ. ΧΙ. 15. 

τραπεζίτης, ον, ὁ, αἆ 72016Υ- 
«Λασε, α δαἼᾖε7, Μαϊ. χχν. 
27.Χ 

τραῦμα, ατος, τό, α τυσζ, Τι. 
κ. 34.Χ 

τραυµατίζω, ίσω, {ο τυοι/ιῶ, Τα. 
ΧΧ. 12: Αο. ΧΙΧ. 16.Χ 

τραχηλίζω, 1Ώ Ρα55., {ο δε ζαίζ 
Φα7ε, {ο ὂε ζαΐέα οβε, Ηεῦ. 1ν. 
14. 

10ο 

[τρι 

τράχηλος, ου, ὁ, ὄᾷε πεεᾷ, Ἱωμα. 
Χγ. 20; Ἐο. χν!, 4. 

τραχύς, εἴα, ύ, 70164, 35 ν'αγς, 
Ίμ. 11. 5; α5 τοςκς η ἴηε 
8ε8, Αο. καν!. 29.) ωί 

Τραχωνῖτις, (δος, ἡ, 77αεβᾖο- 
2145, ἴπε Ν.Ε. οἱ ἴπε ἴ6τ- 
πἰζοιγ Ῥεγοπά ]οτάαη, Ίωα. 
11. 1.Χ 

τρεῖς, τρία, {Ἴγεε, Μαϊ. κΙῑ. 49. 
τρέµω, {ο {γεγιόζε, Ματ. ν. 33: 

Τμ. ΙΙ. 47; Ας. ΙΧ. 6(Ἡ). Η. 
οπι1{); {ο δε α[γαίᾷ, 2 Ρεῖ. 1. 
10.3 

τρέφω, θρέψω, Ρεξ. ρᾳᾶ55. ρατῖ. 
τεθραμµένος, ἴο Γεεα, {ο 210147- 
254, Μαϊ. νΙ. 26; Δοςι. χΙ]. 20; 
]α. ν. 5 ἴο 115 16, 7εα7, 
Τα. 1ν. 16. 

τρέχω, 24 8οτ. ἕδραμο», (1) {ο 
214, 1π Ρεπετα], Τα. Χν. 20; 
(2) {ο εχεγ{ οε”5 εζ{, Ἐο. ΙΧ. 
16; (3) {ο ΄αβε ῥχύρ7εσς, α5 
ἀοοϊτῖπε, 2 ΤΗ. Π1. 1. 

τρῆμα, ατος, τό, α βεζΓο7α{έσ, 
{ᾖε εγε οἳ ἃ πεεά]ε, Μαΐ. χΙχ. 
24 (Ν. ἨΠ.); Τα. αν. σ5 
(Ν. Π.) 

τριάκοντα, οἱ, αἱ, τά, Ιπάεε]., 
12124, Μαϊ. χ1. 8. 

τριακόσιοι, αι, α, ζζγεε ᾖτ- 
σγεα, Ματ. αὶν. 5; Ἱπ. κ. 

νι 
τρίβολος, ου, ὁ, ἆ {2ήείζε, Μα. 

να. 16: ἨεΡ. νΙ. δ.Χ 
τρίβος, ου, ἡ, α τού βαίή, α 

δεαίε} τυζγ, Μαϊ. ΠΠ. 3: Μα. 
1 42 Ίνα. ΠΠ. 4 

τρι-ετία, ας, ἡ, ἆ οβαεε οὗ ἔὔγεε 
3Ίέαζς, Αο. ΧΧ. 31.8 

τρίζω, {ο ϱγαΐε, {σ ϱηατή, 5 ἴηε 
{θείΒ, Ματ. ΙΧ. 18. 

τρί-μηνος, ον, οἵ {ῶγεε 2ο/ῇς, 
ηευῖ. ἂ5δ φυῦςδί., Ἠεῦ. κι. 
23.3 

πρί», πιπι. αἆν., {Ἴ2150, Μαι. 
ΧΧνΙ. 34, 75. 

τρί-στεγος, ον, ᾖασΐς {ζγεε 
φίογ{ες; πευῖ., ἔᾖε {λεγαά ο{ο2γ, 
Ας. κκ. Ο.Χ : 

τρισ-χίλιοι, αι, α, ἔἼγεε {ᾖοι- 
φαα!, Αο. Π. 41.Χ 

τρίτος, η, ον, οτά. ΠΙπῃ., ἔργα; 
πευῖ. τὸ τρίτον, {πε 14 
Λαΐ, Ἐεν. νλῖ. 7; δε 101 
{2πε, Νίατ. χὶν. 41; ἐκ τρίτου, 
{λε {Λέγά {ῶπε, Μαϊ. κκν]. 44 
τῇ τρίτῃ (5ο. ἡμέρᾳ), ο {δε 
{174 ἄαγ, Πα. κ. 32. 

τρίχες, Ρ]ιτ. οἱ θρίξ, Ίο] 
5εε. 

τρίχινος, η, ον, ΄1ᾳ4ε οὗ Λαΐγ, 
Ἐεν. νΙ. 12.3 



τρο] 

τροµος, ου, ὁ, 4 ἔγε]ηόζέης, ἔτοπα 
{θαχ, Ματ. χνΙ. δ. 

τροπή, ἢ», ἡ, α {γή ]α. Ἱ. 
17 (56εε ΕΚ. Υ.).Ἐ 

τρόπος, ου, ὁ, (1) τυγ, 141116; 
ὃν τρόπον, {η {δε ΕΥ 
ὤν, ἄφ, Μαϊ. κκΙῖ. 347: (2) 
21421316 οἵ πε, εαγασίο}, 
Ἠεῦ. κΠΠ. ς, 

τροπο-φορέω, ὢ, ήσω, {ο ὄεα) 
τυζζς {ε αἐεβοσίάο) οἵ εᾖαί- 
αείε οἱ οίΏετς, Αο. χκΙ], 18 
(Βεο. ἨΝ. Η., 5οπιε τεαἆ ἐτρο- 
Φοφόρησεν, Ζε ὄογε ἴλεῃ αν α 
2214256). (5.)Ν 

τροφή, ἢς, ἡ, Γοοᾶ, 1οήεᾖ- 
71714, Ματ. ΠΠ. 4, νΙ. 25. 

Ἠρόφιμος, ου, ὁ, 7γοβῥέγοις, 
Άο. κκ. 4, Χχῖ. 20; 2 ΤΙπι. 1γ. 
20.Χ 

τροφός, οὗ, ἡ, α 1496, 1 ΤΗ. Ἡ. 
εν 

τροφο-φορέω, ὢ, 3588 Ίτροπο- 
φορέω. 

τροχιά, ἂς, ἡ, ἆ {γαεᾷ οὗ α 
τυῤεεί, α ῥαίζ, Ἠς., Πε). κΙ]. 
τοις 

τροχός, οὔ, ὁ, α τυζεεί, ]α. 11. 
63 

τρύβλιον, ου, τὀ, α ὤεεβ λε, α 
Λζαογ, Μαϊ. κχνι. 23: Ματ. 
χΊν. 20.Χ 

τρυγάω, ὢ, ήσω, 1ο ραΐβε;, 35 
{πε νΙπίαρε, Τμ. ν]. 44; Ἐεν. 
κῖν. 18, 10.3 

τρυγών, ὀνος, ἡ (τρύζω), α {2ή1έ- 
ἄοσε, Τα. Ἡ. 24.38 

τρυµαλιά, ἂς, ἡ, ἐδε ἐγε οἳ α 
πεεά]ε, Ματ.κ. 25; Τμ. κνΙ]. 
25 (ΥΝ. Η. τρῆμα).Χ 

τρύπημα, ατος, -», ἆ ᾖοῦε, ἔλε 
6γε οἳ α πεεᾷ]ε, ἵήατ. χὶκ. 24 
(ΊΝ. Ἡ. τεχί τρῆμα).Χ 

Τρύφαινα, ης, ἡ, 7γβΛὄΩα, Ἐο. 
ἄν]. 12.Χ 

τρυφάω, ὢ, ἤσω, {ο ᾖζωε ζ111172- 
ο{54Υ αγά ε/[Γεη{ιαίεζγ, ]α. ν. 
5. ὦγὴ.: 8εε σπαταλάω. 

τρυφή, ἃς, ἡ, ε/εηζγαίρ {111Υ, 
Ία. ν. 25: 2 Ρεῖ. Π. τ3.Χ 

Τρυφῶσα, ης, ἡ, 77γβήοσα, Ῥο. 
να πο 

Τρωάς, άδος, ἡ, 77σας,  οἵ{γ οξ 
Μγδια, Ῥτορετ]γ «4ἴεχαμαίω 
7γοας. Αο. χγΙ. ὃ, 11. 

Τρωγύλλιον, ου, τό, 770 γ 0222/22, 
Αο. κκ. 15 (ΝΝ. Η. οπα1{).Χ 

τρώγω, {ο εαΐ, Μαϊ. χχὶν. 38; 
]η. νΙ. 54-58, κ. 18.Χ 

τυγχάνω, 24 αοΥ. ἔτυχον, Ρεξ. 
τέτυχα, (1) {ο οδίαίηε, {ο εί 
ᾖοοφεσοέο οὗ (6εη.), Ἱμ. κκ. 
357 Αο. χχῖν. 2/ (2) {ο Τα] 

σΕΒΑ-ΕΛΟΖΙ5Η ΑΣΗ ΤΕς74ΛΕΑΤ' 2ΕΧΙΟΟΝ. 

οιάζ, 19 Ἰαβῥει, ἴο Ίαβῥεη {ο 
δε; εἰ τύχοι, { {ἡ οι] 
εὔαμσε, {ΐ ΄14Υ ὅε, βεγ/αβς, 
1 0ο. χὶν. 1Ο; 24 αοτ., ΡαΓί., 
τυχών, ογά{ΠαγΥ, ϱογΙ71Ο71- 
ᾖζαεε, Αο. ΧΙΧ. ΠΙ; πειῖ. τυ- 
χόν, ὁἵ ΄1Υ ὄε, ῥεγζαβο, 1 
Όοι, χνΙ. 6. 

τυμπανίζω, {0 ὄεαέ {ο ἄεαίῆ τυ/ε; 
φήγείεηεα ο α τυ/εεί, ἨΠευ. 
κ]. 30.8 

τυπικῶς, αἄν., ἐνβέσαζζγ, ὄγ τυαγ 
οὗ εχαγαβζε, 1 6οἵ. κ. 11 (Ν. 
Ἠ.). (Ν. Τ.Α 

τύπος, ου, ὁ, (1) α 1αγᾷ, αι {471- 
Λ2ε55έο1, Ρρτοᾶάισεᾶ Ργα Ῥ]ουυ, 
]Π. κκ. 25: (2) {δε ριιχε ο 
α ἐρύηρ, α ῥα(σγη, Αο. νι]. 
44: ἨΠεῦ. νΙ. 5; (3) αὖὐ εἶη- 
2171, αὖ ἐλα/ηβΖε, 1 ΟοΟΠ. Χ. 
6; ΡΗΙΙ. 1, τ7ς (4) ἐ2ε Γογ7η 
ΟΙ εοη{εηές οἳ α Ἰείίετ, Αο. 
αχ]. 257 (5) α ᾖδε, Ἐο. Υ. 
14. 

τύπτω, ψω, {ο ὄεαί, {ο «{γζᾷε, 
α5 ἴπε Ῥτεαςί ἵπ στῖεξ, Τα. 
κνΙΙ. 13; {ο 21ο {1/719ή- 
720724, ΑΟ. κχΙΙΙ. 3: ἴο τυο/1ά 
ΟΥ ὤζοφ1/16ί ἴΏε εοηδείεποε, 1 
Οοι. ν1Π. 12. 

Τύραννος, ου, ὁ, 7Υ/α221145, Αο. 
ΧΙκ. Ο.Χ 

τυρβάζω, {ο αρᾳίαίς οι αλεενῦ 
77 22226, Τμ. κ. 41 (Ν. Ἡ. 
θορυβάζω).Ἐ 

Τύριος, ου, ὁ, ἡ (Ρτορ. αά].), α 
7Ύ//α1, απ Ἱππαριίαπί οξ 
ΤΈντε, Αο. κῖ. 29ο.” 

Τόρος, ου, ἡ, 77γε, α οἵιγ οἳ 
Ῥπαπ]οῖα, Μαϊ. ΧΙ. 21, 22. 

τυφλός, ή, όν, ὀζιῶ, (1) ΡΏΥ5Ιο- 
α11γ, Τα. κὶν. τα, 21: (2) 
ΠΙΕΩ{ΦΙΙΥ, {.ε., οζῤέα, τι] οί 
αβῥΖε/εσζο, Ἐο. Π. 19: 2 
Ῥεΐ. 1. ο. 

τυφλόω, ὢ, ώσω, ΒΡ., {ο ΄Ἴ0ῇε 
ὀ]ήμα οι απ οὗ αβῤγεᾖε- 
071, Ἱη. κἩῑ. 4Ο; 2 Οο{. 1ν. 4 
1 ]η. Π. 11. 

τυφόω, ὢ, {ο αΐπε α «Ί1οῤε; 
Ρᾳ55., Βρ., ἴο ὐε ᾖγοιιά, {ο 
ὄε αγγοραμέ απᾶ εοσείίεα, 
τ Ταπη. 11. 6, νι. 4: 2 Τϊπι. 
11, 4.Χ 

τύφω, Ῥτες. Ρᾶδς. Ρατί. τυφό- 
µενος, ο7ηοῤίηο, Μαι. κ. 
20.Χ 

τυφωνικός, ή, ὀν, σ{οᾖεή, {271- 
ΦΔεσδίµοῖ., Αο. κκνΙ. 14.3 

Τυχικός, οἵ Τύχικος (Ν. Η.), 
ου, ὁ, 7εὔσεβας, 2 Ταπη. Ίν. 
12, 

τυχόν, 5εε τυγχάνω. 

10Ι 

[υιο 

Υ 

Υ, υ, ὑψῖλον, 11291103, 1, Τῑιθ 
ἐνιεπ{ί]είἩ Ἰεέετ, Α5 α πι- 
ΊΠΕΓΑ], υ΄Ξ 499; |νξ-4οοιοοο. 
Αί {πε οοππιεποεππεηίῖ οἱ α 
Μοτᾶ, υ 15 αἱνναγ5 αδρ]ταίεά. 

ὑακίνθινος, η, ον, ο/ {δε εο{ογ ο 
ἠγαείηί, ααγά Δ17ῤ0ὲ, Ἐεν. 
ΙΧ. Τ7.Χ 

ὑάκινθος, ου, ὁ, α Ρτεοίοις 5ίοηθ 
ΟΕ ἴπε εοἱοτ. οἱ ἸἨγαοϊηίΗ, 
/αεζήή, Ἐεν. κχ]. 20.8 

ὑάλινος, η, ον, ῥἰασσχ, {γαο- 
2α7εμή, Ἐεν. ἵν. 6, χν. 2.Χ 

ὕαλος, ου, ὁ, ῥίασς, Ἐεν. κχ]. 
18, 21.Χ 

ὑβρίω, σω, {ο ἐγεαέ τυῇ {- 
Φοήέζε, ο {οι Ναί. κκ]. 
6; Ἱμ. κ. 45. 

ὕβρις, εως, ἡ, (1) Ζ5οήέζε, 22- 
οτέ{6 2 Οοτ. κ. Το; (2) αα7γ- 
ἄφε, ᾖσοδς, Λο. χχν]]. 1Ο, 21.3 

ὑβριστής, οῦ, ὁ, αἲ {715ο/ε21ῇ, {η- 
φ2έή41715 7171, Ίκο. 1. 30; 1 ΤΙΠΗ. 
1, 13.8 

ὑγιαίνω, {ο ὂε τωεβῖ, ἔρ δε {η 
/εαἰᾖ, Ἡμ. ν. 31, καν. 27; 
Άρ., ἵο ὖε ο, ἵπ (ἐν) ΕαΙ{1, 
ἀοοίτίπε, εἰο., ΤΙ{.1. 13; ρατῖ. 
ὑγιαίνων, ᾖεαζί{ιζ, τυᾖοίε- 
φο776, οἳ Ἱηδίτασίίοη, 1 ΤΙπῃ. 
1. ΤΟ. 

ὑγιής, ές, (1) οοῶ, τυᾖοζε, Ἱπ 
Ἠεα]{ῃ, Μαϊ. κ. 1; ]η. ν. 
11, 15; (2) Πρ., τυᾖοίερο”ε, 
Οἱ {εασ]λῖπρ, ΤΙ{. Ἡ. ὃ. 

ὑγρός, ά, ὀν, 10/94, ϱ7έεΖΙ, ᾖ.ε., 
{α]] οἱ 5αΡ, Πα. κκΙΙ. 31.8 

ὑδρία, ας, ἡ, α σὐζίε7-βοί, ]π. Ἱ]. 
6, 7, 1ν. 28.8 

ὕδρο-ποτέω, ὢ, ἔο ὖε α ταίε- 
αγήῤε7, 1 Ταπι. ν. 23.3 

ὑδροπικός, ή, όν, ὤγοβοέσαῦ, Τμ. 
πὶν. 2.Χ 

ὕδωρ, ὕδατος, τό, συαζετ; ὕδατα, 
τυαίεγ», ο{γεαηΦ, ]τ. 11. 23; 
Άϊδο ἆ ὀσῶγ ος τυαίεγ, α5 Μαἴ. 
χὶν. 25: ὕδωρ ζῶν, (Ζοζης οτ 
2211222715: τυαίε; Ἠς., οἱ 5ΡΙΤ- 
Ἱτπα] ταίἩ, ]η. Ίν. 14. 

ὑετός, οῦ, ὁ (ὕω, {ο 17), 2122, 
ἨεΡῦ. νΙ. 7. 

υἱο-θεσία, ας, ἡ, ααοβίζοι α5 α 
6ΟΗ, 1πίο {Πε ἀῑνίπε {απιῖ]γ, 
Ῥο. νυΠ]. 15, 23, Ικ. 4: (|. 
ἵν. 5; ΕΡ. 1, 5. 

νυἱός, οῦ, ὁ, α 50η, Μαϊ. κ. 37; 
α αεσεεπααῖ, Ἱμπ. κκ. 41, 
44: {πε ο(Ώβγήησ οι γοιης 
οἱ απ απ]πηα], Μαϊ. κχὶ. 5; 
α;; ααοβίεα 5ο, Ἠεῦ. κὶ. 24" 
οἱ νατίοι5 {οτπς οἱ οἶοςδε 



νλη] 

ππίοη απά τε]αξ]οπδΒ!ρ. (5εε 
τέκνον):! α αἑτοίρίε οτι Γοζ- 
ᾖστυεζ, Μαΐί. κΙι. 27: οπε τυᾖοσ 
2εσεγαόζες (Ρεη.), Μαϊ. ν. 45; 
οἨέε τυᾖο ῥαγίαβες ο αγ 
σα {όν οἵ εῥαγασίε-, 1. Χ. 
6; Ίπ. χΠ. 36; ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου, 6 οὗ 7143 (οπςε 
οπΙΥ υή(]λοιί ατί., ]Π. ν. 27), 
νετγ ο{ίεη α5εά Ῥ οι 1,οτά 
οί Ἠάπηδειξ (οπΙγ οποε ῬΥ 
αποίμετ ΟΕ Ἠ1πα, Αο. νΗ. 56); 
9ος ο 116 ἀεποίε 162 
πεπετα]Ιγ, Ματ. ΠΠ. 28: Ερ. 
11. 5; υἱὸς τοῦ θεοῦ, 5ο ο 
σοαᾷ, αδεᾶ οξ πηεΠ, Τα. αχ. 
36; Ἠεῦ. Π. 1Ο; ιδαα]1γ οἳ 
Οµτῖεί, Μαι. νΗΠ. 29: ]π. 1κ. 
357 9εε αἶδο (τ. δ 2175. 

ὕλη, ης, ἡ, τυοσᾶ, Γ1εεῦ, ]α. ΠΠ. 
κ 

ἡμεῖς, Ῥ]ιτ. οἱ σύ, πλ]οἩ 5ε6. 
Ὑμέναιος, ου, ὁ, «27γηπεώιες, 1 

Τ]πι. 1. 20: 2 Τῖπι. 1. 17. 
ὑμέτερος, α, οΥ, Ρο55855. ΡΙΟΠ., 

γοιχ, 35 Ῥε]οπρῖπρ ἴο, οἵ α5 
Ρτοσεθεάϊηςρ τοπ; {οτ {λε 
Ἡδε οἱ {πε αγίῖο]ε νΠ(Ὦ ἴπε 
πιοτᾶ, 5εε (τ. δ 223. 

ἡὑμνέω, ὢ, ήσω, {ο οὐ γης 
70 (809.), Αο. αν]. 25: ΗεΡ. 
Π. 12; 1ο 515, Μαϊ. Χχν]. 30; 
Ματ. κὶν. 26.3 

ὄμνος, ου, ὁ, α ἆγ/εη, α 5αεγεα 
σσ, ἘΡ. ν. 19: 0οἱ. 1. τ6.Χ 
ὀ7/.;: ψαλμός ἶ5 α5δεά οί τηε 
Ῥσα]πης οἱ ἐλο Ο. Τ.: ὕμνος 
ἀεῖμπαίες α 5οΏ6 οἱ ῥγαΐσε 
ἔο σοᾷ; ᾠδή 15 α σεπετα] εκ- 
Ρτοσείοπ ΕΟΙ α 50ηΡ. 

ὑπ-άγω, {ο ϱο ατυῶ}, ἴο ἄεβαγί, 
Ματ. νΙ. 41; Ἰ]π. νι. 67; Ἱἵπι- 
Ῥεταῖ., δοΠπεΙΊππες αΏ ΕΧΡΙΕΣ- 
810Π ΟΕ ΑΝΕΙΘΙΟΠ, ὄέροπε, Μαϊ. 
Ἱν. 10; δοπιεΏπῃερ α {ατεννε]] 
ΟΠΙΥ, Μαξ, νΏ]. 13, 32: {0 αἴε, 
Ματ. χχν]. 24. 

ὑπ-ακοή, ἢς, ἡ, οδεῶίεπες, Ἐο. 
νι. 16. (5.) 

ὑπ-ακούω, σω, (1) ἴο {ήφίεῃ, α5 
αἲ α ἆοοΥ, {ο παπά νο 5εε]ς5 
αἀπι]δδῖοη, ΟΠΙΥ Δο. χΙὶ. 13; 
(2) {ο ἠεαγέεμ ἔο; ΊἈεποθ, {ο 
δεν (4α1.), Μαι. νΏ]. 2η 
ΠεΡ. κ. 8. 

ὕπ-ανδρος, ον, ο, ἴο α ᾖ1ις- 
ῥαα, 714771ε4, Το. νΙ]. 2.3 

ὑπ-αντάω, ὢ, ήσω, {ο 1εεί (ἁαῖ.), 
Μαϊ. νΗΠ. 28. 

ὑπ-άντησις, εως, ἡ, α 1εείέρ 
Μαϊ. ΠΠ. 34 (η. Η.), καν. 1 
(Ν. Η.); Ἱπ. κ. 14. (5.)Χ 

ὕπαρξις, εως, ἡ, ροσαζ5, σἹεόσίαες, 

σκΕΕΡΑ-ΣΝΟΓΙ51 ΛΣΗ ΤΕ5Τ4άΕΝΠ 2ΕΧΙςΟΝ. 

27οβεΖύ,, Αοι Ἱ]. 45: ἨεὈ. κ. 
3 34- 

ὑπ-άρχω, {ο δερῖ {ο ὄε; {ο δε 
ο2012117γ, {ο σοαιύσέοέ; ὨεποῬ 
6επετα]]γ, {ο δε, ἴ μα. νΗ1, 41 
ο. αχῖ. Ζ0; υΙίἩ ἆαι. ο 
Ρετς., ο ζασε, {0 Άοῦσεος, Αο. 
Π1. 6, Ἱν. 37; Ρατῖ., πευῖ. ΡΙ., 
τὰ ὑπάρχοντα, ὀλέηρς τυᾖές 
ο76 βοσσεσσε», δυο, ῥ26βε{ν, 
Μαΐ, χὶχ. 21. 

ὑπ-είκω, {ο γ{ε]ῶ, 1ο οζηιέέ {ο 
ατζᾖογ1{γ, Ηεῦ. κι. 17. 

ὑπ-εναντίος, α, ον, οβῥοσήίε {ο, 
αασεγσε, ο]. Π. 14: α5 5υ05ί., 
αὖ αώσεγκαΖγ, ἨΗεῦ. κ. 27.3 

ὑπέρ, Ρτερ., 6ου. Ρεπ. απά αοο.: 
νητἩἈ ρεη., οσε7, Γο7, ο ὄε- 
ᾖαὐ οἵ, ντ αςο., αὖσσε, 
φ16ῥε7Ι07 {ο (5εε Οτ. δ 3093, 
πα. δ 477, Βα. 335); αἀνετΏ- 
1α]]γ, αὖσσε, ΄07ε, 2 0ο. ΧΙ. 
23. ΤΠ εοπιροβ!{οῃ, ὑπέρ ἀε- 
ποίες «Ίέβε1ο7{4 (3Ώονε), ος 
αξα (οη Ῥε]α]ξ οϐ). 

ὑπερ-αίρω, 1π πι]ά., {ο ζέ 1 
ο’ φεζῄ, {σ εχαζέ οε”. εζΓ, 
{ο δε αγγοραγί, 2 691. χΙ]. 7: 
2 ΤΗ. . 4.Χ 

ὑπέρ-ακμος, ον, βασέ {δε ὄ]σονι 
ος γοιίή, 1 0ο. νΠ. 36.08 

ὕπερ-άνω, αἀν. (σεη.), αὔσσε, 
Ερ. 1. 21, Ἱν. 1Ο; ΗεΕ. 1κ. 5.Χ 

ὕπερ-αυξάνω, {ο {πεγέασε ἐκ- 
εεεαερύγ, 2 Τη. 1. 3Χ 

ὑπερ-βαίνω, {ο ϱο δεγοῶ, {0 
συεγγεαεᾷ, ἄε[γαιᾶ, 1 ΤΗ. Ίν. 
6. 

ὑπερ-βαλλόντως, αάν., δεγοπα 
72251176, 2 00. κ]. 23.8 

ὑπερ-βάλλω, Ιπίταης., {ορ ο17- 
Άασς; Ν.Τ., ΟΠΙΥ Ῥτες. ρατί. 
ὑπερβάλλων, ο17βασοέηρ, εκ- 
εεζζέ, 2 Οοτ. ΠΠ. 1ο, ΙΧ. 14: 
ἘΡ. 1. Το, Π. 7, ΠΠ. το. 

ὑπερ-βολή, ἢς, ἡ, ἔλεεσς, στέζ- 
Λαφ{ρ ἐκεεζζεεε, {7 ε-εηέ- 
3έ1έ66, 2 Όοτ. ἵν. 7, χα. 7; 
καθ᾽ ὑπερβολήν, αἂ5 αἄν., εχ- 
εεεαἔρύ, Ἐο. νΗ. 13; 1 (οἱ. 
κΙὶ. 341: 2 Οοτ. 1. ὃ;Σ (α]. 1. 
13; καθ᾽ ὑπερβολὴν εν ὑπερ- 
βολήν, 27076 αι 7107 εχεξέα- 
2ϱύν (ΕΚ. Υ.), 2 Οο. ν. 17.Χ 

ὕπερ-εῖδον, {ο ουεγ/οσᾷ, {ο έαᾖε 
210 Ποίζεε οἵ, Αο. χνΙ. 39.Χ 

ὑπερ-έκεινα, αἀν., ὀεγομῶ, 2 Οοἵ. 
χ. 16. (Ν. Τ.Α 

ὑπερ-εκ-περισσοῦ, αἀν., δεγοά 
αὖᾗ πεΩΦΙΥέ, ἐπ {πε ἠίσεσί 
αεσγεε, ἩΡ. ΠΠ. 2ο: 1 ΤΗ. ΠΠ. 
10, ν. 13-Χ 

ὕπερ-εκ-τείνω, {ο ο{γείεᾷ ο1ΐ ὅε- 

102 - 

[υπν 

Φομά 7εσςΗνε, 2 Όοι. Χ. 
14.3 

ὑπερ-εκ-χύνω, Ρᾷ55., ο δεβομγεά 
ο1ῇ, ἴο ουεγῇζοτυ, Ἱωμα. ν]. 38.Χ 

ὑπερ-εν-τυγχάνω, {ο {ηεχεεᾶε 
02, Ἐο. νΙΠ. 26. (Ν. Τ.) 

ὦπερ-έχω, {ο επεσε, {ο «1ῥαςς 
(5σεη.), {ο δε οβγεπε; Ν.Τ. 
ΟΠΙΥ Ρτες. Ρατί., Ἐο. ΧΙΙ. 1; 
ΡΜ, Ἡ. 3, ἵν. 7 1 Ρεῖ. Π. 
13; Ρατί. πευῖ. τὸ ὑπερέχον, 
ΕλεΕΙ{ΕΙΕΥ, «οτέβεΓ- ειέπεσς, 
ΡΕ. 11. δς 

ὑπερηφανία, ας, ᾗ, Λ2έ4ε, α27ο- 
δ6απεε, Ματ. ν. 22.Χ 

ὑπερ-ήφανος, ον, 27οῶ, αγ7ύ- 
ρα, ]α. Ἱν. 6. 

ὑπερ-λίαν, αἄν., σεν /116ᾖ, 
ᾖΑ7ε-εσππελ{/γ, 2 ΌοΥ. χὶ. 5, 
κὶὶ. 11. 

ὑπερ-νικάω, ὢ, {ο δε ΄10γε {λα 
εΟΙΦ1Ε7Ο2, Ἐο. νΗΙ. 37. ({Ν. 
Τ.Χ 

ὑπέρ-ογκος, ον, {2ο εγαίε, 
δοαρέμ, οἳ Ἱαηρααρε, 2 Ρεῖ, 
Ἡ, 1δ; Τα. 16. 

ὑπερ-οχή, ἢς, ἡ, οΊέβε;ίογίΐν, εχ- 
οεζ{ετεε, 1 Οοτ. Π. 1; 1 Τίπι, 
Ἡ, 2.98 ο 

ὑπερ-περισσεύω, {2 51εγαδοιιτα, 
Ἐο. ν. 20; Ρθ955., ἴο ὂε ὉεΖγ 
αδτωεαα.ιέ {η (ἀαἲ.), 2 0ο. νΙ]. 
4. (Ν.Τ.)Χ 

ὑπερ-περισσῶς, αάν., 5Ἱέβεγαδαρι- 
αα2247γ, ὄεγοα 1πεα»147ε, Ματ. 
να. 37. (Ν. Τ.Α 

ὕπερ-πλεονάζω, {ο δε εχεεεαἔρ- 
ὄν αδιωτααέ, 1 Τἶπα. Ἱ. 14.3 

ὑπερ-υψόω, ὢ, {ο Λἐρᾖζν εχαζί, 
ῬΜ]. . 9. (993 

ὑπερ-φρονέω, ὤ, 1ο {ᾖήᾷ {οσ 
ο α, οὗ οπε’5 οεζζ, Ἐο. ΧΙ]. 

ὑπερῷον, ου, τό, ἴᾗε 144βε; ῥαγέ 
ος α ᾖσιφε, αι 142βεγ εᾖαζη- 
δε}, Αο. 1. 13, Ικ. 37, 30, αχ 
δ.Χ 

ὑπ-έχω, {ο Ζή114 {ο, ἐσ 141 εηρΟ 
(85ο.), ]α. 7.8 

ὑπ-ήκοος, ον, ζ9ήε727ς {ο, οὔσ- 
αεί Αο. νΠ. 39; 2 Οο{. Π. 
ο: ΡΗΙΙ. Π. δ.Χ 

ὑπηρετέω, ὢ, {ο 2112119427 {ο, {ο 
φέεζοε (ἀαί.), Αο. ΙΙ. 36, κκ. 
34, Χχῖν. 23.Χ 

ὑπ-ηρέτης, ου, ὁ (ἐρέτη», ἆ 
2οτυε}), α οε7τα2Ι{, αίεααγεή, 
φρεείαΙγ (1) αὖ ο[σεε, α 
007, Μαϊ. ν. 25: (2) αὖ 
αίμα α.εέ {21 α «γπαροσ6, 11. 
Ἱν. ζο; (3) α η12115{ε7 οὗ {δε 
Φο5βε/, Λο. καν]. 16. 

ὕπνος, ου, ὁ, οὐσεβ, ]ωμ. χ. 321 



νπο] 

ΗΡ., οβέΣ{μια) «ἴεεβ, Το. χΙ. 
11. 

ὑπό, Ρτερ., 6ΟΥ. 6εη. απ αοο., 
114: πι Ρεη., ὄγ, 6επετ- 
81ΙΥ ἱρπϊ{γῖηρ {Πε αρεηί; 
πιὮ αοο., 24147, ὀεπεαίή, οἳ 
Ῥ]αοε, οἱ πε, οἵ οἱ 5αΏ]εο- 
οη {ο αιἰποτΙγ (5εε (γ. 
ὃ 304, ΊΝ1. δὲ 476, 494, Βι. 
349 54.) ΤΠ οοπιροδ!έοη, 
ὑπό ἀεποίες «εύ]εςίίσ, α- 
2112111107, εο1ο6α (7η Ε211. 

ὑπο-βάλλω, {ο «άογη, {ο {η- 
σἔγχεξ 22{σαίεῦγ, Ας. νἰ. 11. 

ὑπο-γραμμός, οὔ, ὁ, α τυγ1{121ς- 
ἙοΦγ; α ἐκαιβζε, 1 εί. Ἱ]. 
21.Χ 

ὑπό-δειγμα, ατος, τό, (1) α 
“Προ, εοβ}, Ἠεξ. νΗΠ. 5, ΙΧ. 
23: (2) αὖ εχαγαβζε Το Ἱπη]- 
19110ἨΏ, ΟΙ ΤΟΥ ΜΝΑΤΠΙΗΡ, Ἱπ. 
αλ. 15: ΗΠεῦ. Ίν. 11; 2 Ρεῖ. 
Π. 6; ]α. ν. το. 

ὑπο-δείκνυμι, δείξω, {ο «ᾖοτυ 
Φήα{ζγ, {ο {εσεᾷ, {ο τυα7:, 
Μαι. 11. 7: Τα. 1. 7, νΙ. 47, 
ΧΙΙ. 6; Αο. 1Χ. 16, χκ. 35.Χ 

ὑπο-δέχομαι, {ο 7εεείσε αν α 
ϱηισσέ (αςο.), Ἱμα. κ. 38, χἰχ. 6; 
Άο, χνΗ. 7, ]α. 1. 25.38 

ὑπο-δέω, ὢ, ἤσω, ἵω πι]ά., {ο 
ὀήπα ο οπες σαπααζς, ὂε 
οσα τοζ{ζ (.οο.), Ματ. νΙ. 9; 
Άο. κ, δ; Ἑρ. νΙ. τς (1:., 
φοα ὥς {ο γοιι Γεεί).Ἡ 

ὑπόδημα, ατος, τό, α φαμάαῦ, 
Μαι. 1Π. 11, χΧ. Το. 

ὑπό-δικος, ον, ο1έόμεεί {ο Ταῶς- 
722216, 1214127 ῥε]ταζέν {ο (άαἰἲ.), 
Ῥο. ΠΠ]. το.Χ 

ὑπο-ζύγιον, ου, τό, αι αζπαί 
1147 γοᾷε, ἆἨ ασς, Μαῦ. κχ]. 
5; 2 Εεί. ΠΠ. 16.Χ 

ὦπο-ζώννυμι, {ο 1/ῶε2-σίγῶ, 35. 
Ά 5Π1Ρρ {οτ φἰτεηρίῃ αραϊηςίέ 
ἴπε Ἰανες, Αο. χχνΙ]. Τ7.Χ 

ὑπο-κάτω, αἄν., 1212ΕΥπεα{ή (α5 
Ῥτερ. πΙίὮ σεη.), Εεν. ν. 3, 
Τ3. 

ὑπο-κρίνομαι, ἀερ., {ο αεὶ 12427 
α πᾳ94, {ο Λεγποαζζ, {ο Περ 
(8οο., 1Π8.), Τα. κκ. 20.3. - 

ὑπό-κρισις, εως, ἡ, Πτ., οἵαρε 
ῥαγύω; ᾖγβοεγῶγ, αἴσοετη- 
ὀήήηρ, 1 ΤΙπι. Ίν. 2. 

ὑπο-κριτής, οῦ, ὁ, Ἠτ., α οἴασε 
Λίαγεγ; α γβοεγέε, α ασ 
φερπόᾖε;, Ματ. νΙ. 2, 5, 16. 

ὕπο-λαμβάνω, 24 4ος. ὑπέλαβον, 
(1) {ο {αάε Γγοῦο α74έ», ἔσ 
Ζεεεζυε 143, ο. Ἱ. 9: (2) {ο 
Ζαᾷετεῤ α αζεσιεγφέ,ῖο αστυεγ, 
Τμ. κ. 3ο; (3) {ο {λή, ἴο 

ΡΕΑΛ: ΕΝΟΙΙ5Η ΛΕΙΝ 725748 ΝΥΤ ΓΕΧ/ΙΟΟΝ. 

φτββοφο, Το. ν1ἰ, 431 Ας. . 
15; (4) {ο γεεείνε, τυείεοηε, 3 
Ἱπ. δ(ΥΝ. Π.) 

ὑπό-λειμμα (ΟΙ -λιμμα), ατος, τό, 
α 7ε7ΙΜ2/, Ἐο. κ. 27 (ΥΝ. 
Π.).Χ 

ὑπο-λείπω, {ο ᾖέαυε ὀδεᾖύμῶ, 
Ρᾶ5ς., Κο. χῖ. 3.Χ 

ὑπο-λήνιον, ου, τό (ληνόθ), α 
τυήπε-υαί α ᾖῥὲέ 14 {πε 
τυέπε-βγεο, ἆἅαιρ Ἱῃπ ἴε 
Ρτουπᾶ, Ματ. κ. 1. (5.)Χ 

ὑπο-λιμπάνω, {ο Ἴεσυε δεᾖύμά, 
1 Ρεί. Π. 21.3 

ὕπο-μένω, μενῶ, (1) ἔρ γεπιαζη, 
αγγ δε ρέμα, Τα. ΠΠ. 43: (2) 
ἴο ὄεαγ 142 1147, {ο ελῶε 
(ἃςο.), 1 Ῥει. 11. 2ο: (3) {0 
Δεγεέσεγε, {ο γε εο21φία224, 

Μαϊ. χ. 22. 
ὑπο-μιμνήσκω, ὑπομνήσω, 18ὲ 

8ο. ρᾳς5. ὑπεμνήσθην, {ο 7έ- 
220 (αοο. οἳ Ρεῖ5.), ]π. χῖν. 
26: πι]ά., {ο ὂε ε7η{αάεα, {ο 
7ε71Ε716Ε7, ΟΠΙΥ Ἱω. κχΗ. 61. 

ὑπό-μνησις, εως, ἡ, (1) 7ΕΊ1ε7ι- 
ὀγασιζς, 7ζεοζᾖεείίοσ, 2 Τ]πῃ. Ἱ. 
5, (2) σα ῥιήρ 1 114, 2 
Ῥεί. 1. τ3, 11. τ.Ἐ 

ὕπο-μονή, ἢς, ἡ, α δεαγζερ 1 
12467, επιαΣ/γα/εε, φίεααΓα»έ- 
ές, {ᾖαέζεμέ τυαζζη Τογ 
(6εῃ.), Ἱωα. ν1. 15. 2 ΤΠ. ΠΠ. 
5. ὁγΥή.: 5εε ἀνοχή. 

ὑπο-νοέω, ὢὤ, {ο οο/εείγε, {ο 
οτέββοσε, Αο. κΙ]. 25, Χχν. 1δ, 
πχν]]. 27.3 

ὑπό-νοια, ας, ἡ, ἆ οτέ1ςέσης, 
φτσβζείοίε, 1 Τ1πα. 1. 4.3 

ὑπο-πλέω, 15ΐ αοτ. ὑπέπλευσα, 
ο σὲζ 1/24: 1.6., ἵο Ιεεγνατὰ 
Οἱ (86ο.), Αο. καν1]. 4, 7.Χ 

ὑπο-πνέω, 1Ι5ἱ 4Οἵ. ὑπέπνευσα, 
ἴο ὅήοτυ ϱε]ήζγ, οἱ ἴπε νηπὰ, 
Αο. κχν!]. 13.3 

ὕπο-πόδιον, ου, τό, α Γοοδέσοῦ, 
Ίμ. ΧΧ. 43: Αο. Ἱ]. 35. 

ὑπό-στασις, εως, ἡ, {ραέ τυ/{εῦ 
14 εγύέες; Ἀεποε, (1) {7ε σ11ὔ- 
φίαζε, ἔε 7εα({ήΥ απαετ]γῖης 
Ίηετε αΡρεαχαηςε, Ἠεῦ. 1. 3 
(2) εο/ῇβαεπεε, αοσγασο, 2 
Οος. ΙΧ. 4, χι. 17; ἨΠεῦυ. 1. 
14, κ. 1. 

ὕπο-στέλλω, 15έ αΟΓ. ὑπέστειλα, 
7ο ὤγωτυ ὀαεβ, (αα]. 1. 12; πι]ά., 
το οᾖ γή, {ο αγατυ ο/Ε’ δεἰΓ 
δαεᾷ, Αο. αχ. 27; Ηεῦ. κ. 38; 
ἴο τυζήΆοῦα, εοπεεα/ (89ο.), 
Άο, κκ. 20.Χ 

ὑπο-στολή, ἢς, ἡ, α οᾖγῶβέτς, 
α αγατυζηρ' ὐαεᾷ, ΗεὈ. κ. 30.3 

ὑπο-στρέφω, ψω, {ο {μη ὀσεῦ, 
τοῦ 

[στ 

{0 Οέ11, ΙΠίΤΑἨΦ., Τα. . 43, 
ν ΕΠ, 37, 49. 

ὑπο-στρώννυμι, οἵ -ωννύω, {0 
ΦΆγεαώ 1ΠάΕΥ, Τμ. χὶκ. 36. 
ίδ)« 

ὑπο-ταγή, ἢς, ἡ, οἹεό[εςίέστη, «τιζ- 
21991071, 2 «ο. Ἱκ. 13; (α]. 
Π, 5. 1 Τἶπι. 1. 11, ΠΠ. 4.Χ 

ὑπο-τάσσω, ἕω, 24 αοΟΓ. Ρᾷ85. 
ὑπετάγην, {ο ῥίαςε 1217, {ο 
φ{ὐΤεεί, 1 Οοτ. χν. 27; πιῖά., 
{ο σιεὀηηήέ οε’5 εεὐή, {ο ὄε οὔε- 
ατελή, Κο. κΗΙ. 5; Ἡρ. ν. 21. 

ὑπο-τίθημι, {ο εξ οἵ ᾖ14ΐ 11άΕΥ, 
Το {αγ ἄοτυ, Ἐο. χνΙ. 4; πι]ά., 
Το οΊσσεοί {ο, ῥ1έ 5 14124, 
1 ΤΙΠι. Ίν. 6.Χ 

ὑπο-τρέχω, 24 αοτ. ὑπέδραμον, 
ἴο 147 1427 Ἱεε οἵ 5Πε]{ετ 
ο, Δο. χχν!]. 16.Χ 

ὑπο-τύπωσις, εως, ἡ, ᾖαΐεγ7:, 
ἐχα2βίε, 1 Τπη. 1. 16: 2 ΤΙπη. 
τος 

ὑπο-φέρω, 15ΐ αοτ. ὑπήνεγκα, ἴρ 
Φεαγ 142 1167, 1ο «οεζα{η, {ο 
εὐά2676, 1 (6οἵ. Χ. 13: 2 Τϊπι. 
Π1, 115 1 Ρεῖ. 1. το.Ά 

ὑπο-χωρέω, ὢ, ήσω, {ο τυζίῇ- 
αχατυ, {ο 7είζγε, Τα. ν. 16, ΙΧ. 
1ο.Ἅ 

ὑπωπιάζω, {ο «{χζῶε 1/άΕ {λε 
έγε; Ἠεποε, (1) {ο ὄγτιζοε; Βρ., 
ο δη[ίεί, 1 6ο. 1κ. 27; (2) ίσο 
τυέαγγ οἱή, ὮΥγ τερεαίεά α- 
Ρ]εαίίοη, Τα. κν1. 5. 

ὧς, ὑός, ὁ, ἡ, α ᾖοµ, ὀσαγ Οἵ οστυ, 
2 Ῥεί. Π. 22.Χ 

ὕσσωπος, ου, ἡ (τοπ Ἠεῦ.), 
ᾖγ99οῤ, α οίασζᾷ οἱ «2 ο 
ᾖγοσοβ, Ἱπ. κὶκ. 29: α ὀληεῦ 
οὗ ᾖγονον Το: δ5ΡΙΙΠΚΗΗΡ, 
ἨεῬ. 1κ. το. (5.)3 

ὑστερέω, ὢ, ήσω, {ο ὂε δεβζα; 
αῦς., ο ὂε ἰαεζίηρ, {ο Τα) 
φ/ογή, ]π. Π. 3: ντα οΡ]., {0 
δε {αεβέτς Ἱπ, ἃςο., Μαϊ. χΙΧ. 
20: 6επ., Για. κχκΙΙ. 35; ἀπό, 
ἨεΡ. κ. 15; {ο ὁε ζαεβίτις, 
Ματ. κ. 21; Ρα55., ἴο {ᾳεβ, {0 
εο/πέ «ᾖογί, 1 οι Ἱ. 7, νι. 
8; {0 ο16{1ΕΓ πεεῶ, Ἱωα. κν. 14. 

ὑστέρημα, ατος, τό, (1) λαέ 
τυ/{εῇ {5 ζσεβίπρ Έτοπῃ (Ρεη.), 
Οοἱ. 1. 24: τι ΤΠ. ΠΠ. 1ο; (2) 
Άουεζίγ, ἀεσέζζμίέοτι, 1. αχ]. 

4- (5. 
ὑστέρησις, εως, ἡ, βοτεζ;, ῥε1- 

17, Νατ. κ. 44: Ε 11. ἵν. 11. 
(Χ. Τ.Α 

ὕστερος, α, ον, 6ΟΠΙΡΑΙ., (462, 
οηΙγ 1 ΤΙπι. Ίν. 1 απά Μαϊ. 
χχΙ. 3Ι (ΥΝ. ΗΠ.); πειῖ. ϱ5 
Άη αἄν., ζωήν, αΓίουαγώ, 



υφα] 

ψήτὰ 6εη., Μαϊ. κχΙ]. 27; Ἱω. 
ΧΧ. 32. 

ὑφαντός, ή, ὁν (ὑφαίνω, , ἔο 
τυεαυθ), τυουεη, ]τ. χὶα. 23.8 

ὑψηλός, ή, ὀν, Φέρή, ᾖο{έ, τ. 
ο: ΠρΡ., τὰ ὑψηλά, ἐζέγρς {ᾖαέ 
αγε Λἐρη, Ίο. ΧΙ. 16: ἐν 
ὑψηλοῖς, οὐ ᾖέρή, ἨεὈ. 1. 3. 

ὑψηλο-φρονέω, ὢ, ᾖο ὄε Λἐρῇ- 
724αεα, ᾖῥ7οιᾶ, Ἐο. ΧΙ. 20 
(Ἠ. Η. ὑψηλὰ φρόνει); τ Τϊπι, 
νὶ. 17. (Ν. Τ.)Χ 

ὄψιστος, η, ον (5ἀρεχ]αί. οἳ ὄψι, 
1120), Λέρλεσί, οί ᾖεσή 
πευῖ., Ρ]ατ., {ε Λἐρλενέβίαεες, 
{δε Λεζσφές, 1.6., Ἠεανεη, Τμ. 
Ἡ, 14: ὁ ὕψιστος, ἐε Ίου 
ΣΠἰοῦ, 1.6., 6ο, Λο. νι. 48, 
αν]. 17; Τα. Ἱ. 32, 35, 76. 

ὄψος, ους, τό, Λεἰρᾖδ ΟΡΡ. ἴο 
βάθος, ΕΡ. Η1. 1δ; Ἐεν. κα!. 
16: ἐξ ὕψους, Ἔρονι ο» ἠ4ρή, 
4.6., ΣΤΟΠ Ώεανεῃπ, Τι. 1. 78, 
πχὶν. 49; 9Ο εἰς ὕψος, 10 
/εσυοε”, ἘΡ. Ἱν. δ; δξν ρὲρῇ 
σέαζέοτε, 14. 1. Ο.Χ 

ὑψόω, ὢ, ώσω, (1) {ο γαΐπε ο 
Λἐρή, {ο ζγέ 11, α5 ἴπε Ότασεπ 
βετρεηί, απἀ ]εδις οη ἴπε 
01055, ]π. 1. 14, νι. 28: 
(2) ο εχαζί, {ο δεί ο ᾖἐρῇ, 
Άο, Π. 33; Ματ. κα! 12. 

ὕψωμα, ατος, τό, ᾖΛείρᾖί ἘῬο. 
ν]Π. 39; δαν ον, δᾳζσυαγᾷ 
(8ρ.), 2 Οοἵ. Χ. 5. 

Φ 

Φ, ϕ, φῖ, 24, Δ7, ἴἶε ἰπνεπίγ- 
Πτςί Ιείτετ. Α5 α πιπιετα], 
Φ΄ Ξ- 5οο; |ΦᾠΞξ σοο,οοο. 

φάγος, ου, ὁ, α ρ/ήο1, Μαϊ. κ. 
19: Τα. νΗ. 34. (Ν. Τ.) 

φάγω, οπ]γ ιδεά Ίπ Εξ. φάγο- 
μαι, απᾶ 24 αοτ. ἔφαγον; 5εε 
ἐσθίω. 

φαιλόνης, ου, ὁ (ΊἨΓ. Ἡ. φελόνης), 
(αι. ῥώ/ία), α ᾖγαυείζερ- 
οἴοαβ, 2 Τϊπι. Ἱν. 13. (Ν. 
Τ.)ὰ 

φαίνω, φανῶ, 24 8ο. Ρᾳ58. ἐφά- 
νην, (1) ἴπαηςδ., ἴο «ᾖοτυ, 1η 
Ν.Τ. οΏΙγ πι]. ΟΙ Ρ855., ζο 
αββῥεαγ, ἴο ὂὄε ΕΕ, ἴο φεεης 
τὰ φαινόμενα, ἐρέλοο τυῤέεῇ 
ζα7 ὂε 5έεη, Ἠεξ. κἰ. 3; (2) 
ἸπίταηΏς., ο φᾖήπε, ἴο ῥρῖοε 
22624, Ἱτ. Ἱ. 6, Υ. 35. ὁγή.. 
9εε δοκέω. 

Φάλεκ, ὁ (Πεδ.), Ἀεες, Τα. ΠΠ. 
3 

Φανερός, ά, ὀν, αββαγεύ, /0211- 
(εσύ Ας, ἵν. 16; (αἱ. ν. το; 

οκ ΕΕΚ: ΕΟΓ ΛΣΗ 71.574 ΛΕ ΛΑΤ 1 ΧΓΟΟΛ. 

ἐν τῷ φανερῷ, α5 αάν., /1α21{- 
-Γεοίζν, οβεᾖιζγ, Ῥο. 1. 28. 

Φανερόω, ὢ, ώσω, {ο ΄παᾷε αδ- 
Ζαγεπέ, {ἴσ 1Ω1Γεοί, {ο ας- 
«1056, Ἰτπ. νΙ. 4, αχ. 11; 
Ρᾳ55:, {ο ὄε 2147214 εσίεα᾿, σας 
΄πα2ήεδί, 1 Τῖπι, ΠΠ. 16: 2 
Οο{. ν. ΣΙ. 

φανερῶς, αἀν., εἰεῶγύγ, Αο. κ. 3; 
οβελύγ, Ματ. Ἱ. 45: Ἱ]π. νι. 
το.Ἐ 

Φανέρωσις, εως, ἡ, α /η2111Γες{α- 
64ο (6εη. οϱ/.), 1 6ο. κ. 7; 
2 0ο. Ἱν. 2.3 Υή.: 5εε ἆπο- 
κάλυψι». 

φανός, οὔῦ, ὁ, α {ογεᾷ, α ΡΕ Α 
Ἱπ. κνῃ. 3 

Φανουήλ, ὁ (Περ.) «ΟΖαμιεῖ, 
Τα. 1. 36. 

φαντάζω, {ο εασε ἴο αββεαν; 
Ρ855. Ρατί. τὸ φανταξόµεχον, 
δε ἆββεασαπεε, ΠεΡ. κὶὶ. 21.Χ 

φαντασία, ας, ἡ, οζεβίαχ, βο7εβ, 
Αο. κκχν. 23.3 

φάντασμα, ατος, τὀ, α αββα{- 
107, α οβεσίχε, Μαϊ. χὶν. 26: 
Ματ. ν]. 49.Χ 

φάραγξ, αγΎος, ἡ, α σαζεγ, 
2ασέπε, Ίνα. 11. 5.Ἐ 

Φαραώ, ὁ, Ἀᾖαγασή, ἴλπε Ετ]ε ο 
αποϊεηί Εργρίίαν Κΐπρς, Αο. 
να. 13, 21. 

᾿.Φαρές, ὁ (ΗεΡ.), Βζαγες, Μαϊ. 
Ἱ, 35 Τα. 1. 33.38 

Φαρισαῖος, ου, ὁ (Ίτοπι {πε ἨΗεΡ. 
νετβ, ἴο πεβαγα{θ), α Βλαγίνες, 
οηε οἳ {πε ]επῖδα 5εεῖ 5ο 
οα]]εά, Ματ. Ἡ. 16, 158, 24. 
(Ν. Τ.) 

φαρμακεία (1η. Ἡ. -κία), α», ἡ, 
22αΡ45, ΦΟ7ΕΕΖΎ, ε7ε/α22{1Ε216, 
σα]. ν. 2ο; Ἐεν. ΙΧ. 21 (1Ν. 
Ἡ. Φάρμακον), αν ΠΠ. 23.8 

Φφαρμακεύς, έως, ὁ, ἆ 7παρέζίατ:, 
φογεεγεγ, Κεν. κχῖ. δ(Ν). Η. 
τεαά Εο]1ου1ηρ).Ἐ 
η 

Φάρμακον, ου, τό, α γης; αἲ 
επεζαε2ΐ, Ἐεν. ΙΧ. 21 (Ν). 
Ἠ.). 

Φαρμακός, οῦ, ὁ (Ρτορ. αά].), α 
7αΡ1ζ{ῶ71, ΦΟΥΕΕΖΕΖ, Ἐ εν. κχὶ. 
δ(ΥΝ. ΗΠ.), κκ. 15.Χ 

φάσις, εως, ἡ, 7εβογέ, ἐἰώζηρσς, 
Άο. κχῖ. 31.Χ 

φάσκω (Ίτεα. οἱ Φημἰ), {ο σοσεγ!, 
{ο α{βγ7ε, {ο ῥ7ο/εςς, Αο. κχϊν. 
9, καχν. 19; Ἐο. 1. 22: Ἐεν. 
Π. 2 (Ν. ΗΠ. οπι1ϐ).Χ 

φάτνη, η», ἡ, α /2ᾳ79ε7, α εγ{ό, 
Τα. . 7, 12, 16, κ. 15.Χ 

φαῦλος, η, ον, 6οσα Γογ ούᾖήσες, 
τυζεχεα, ασε, ]τ. 1. 29, ν. 
29; ἘῬο. Ἱκ. 1 (Ν. Π.) 2 

τοή 

[ῴθε 
Οοχ. ν. 1ο (1. Η.); Τε Ἡ. 
δ; ]α. ΠΠ. τ6.Χ 

Φέγγος, ους, τό, ὀγέρφέπεςς, {4ρῇή, 
Μαϊ. χχὶν. 20; Ματ. κΙΙ. 24: 
1. κ. 33 (ΥΝ. Η. φῶρ). Υ. : 
5ε8 λαμπάς. 

Φείδοµαι, Φείσοµαι, ἀεΡ., (1) {ο 
φΆαε (6επ.), Ας. κκ. 20; 
(0) ἐσ αὐπίαίῃ (1Π8.), 2 Όο. 
κΙ], 6. 

Φειδοµένως, αν., «βαγήηρύγ, 2 
σοτ. 1Χ. 6.3 

Φελόνης, 9εε φαιλόνης. 
φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθην (5εε 

αγ. 6 το, ΥΝ1. δ 15, Βι. 68), 
ο ὄεαγ, α5 (1) ἴο εα7}, α5 α 
Ῥυτάεῃ, Τμ. κκ]. 26: (2) {ο 
Άγοαπες Εταϊί, ]π. κἩ. 24 
(3) {ο ὀγέπρ, Αο. ν. 16; (4) {ο 
εἸάΊέ7ε, {ο ὑέαγ του, Ἐο. ΙΧ. 
22; (5) {ο ὀγήρ Γοτυαά, α5 
«Παχρες, η. κν]ῇ. 29: (6) {ο 
2Λοζα, Ἠεῦ. 1. 3: (7) ῥας., 
35 παιε]σα] ἴετπι, ἔο ὂε ὀογπε 
αἴσπρ, Αο. καχνΙ. 15, 17; (8) 
πι]ᾶ., {ο 97 (Όεαχ 1{δε]ξ οπ), 
Αο. 11. 2: {ο 5ο ο ΟΥ αὔσατιζε, 
1η Ἱεατηῖηρ, ΗεΡ. ν].τ. ὀγ.: 
Φορέω πιεΒΏς {ο Ῥεαχ 5οπιε- 
1μ1ηΡ Παβία] απά οοι- 
ΠππαουιδΙγ, πΏῆε 1Π φέρω 1ε 
6 ἴεπιροτατγ Ῥεατίπρ, απιά 
οἨ 5Ρρεοῖα] οεσᾶδίοης. 

φεύγω, ἔομαι, ἔφυγον, {ο Πεε, {ο 
2οεᾶβε, {ο «χε (αοο. Οἵ ἀπό), 
Μαϊ. νΗ1. 33: 1 Ὅοτ. ν]. 18; 
ἨεΡ. χκΙὶ. 34; Ἐεν. κν]. 2ο. 

Φῆλιξ, (κος, ὁ, Ζεύζχ, Αο. χχν. 
14. 

φήμη, η», ἡ, ἆ 7έβογ Γῶπε, 
Μαϊ. ΙΧ. 26: Τα. ἵν. τή. 

φημί, Ἱπιρέ. ἔφην (οι οἴλεχ 
ἴεησδες, 5εε εἶπον), {ο «αγ, 
νη(Ἡ ὅτι, ἀαῑ. οἱ Ῥεῖς., πρός 
(6ο.), ΙΙ Ῥεῖςδ., αοο. οἳ 
ἴπϊπς (οηΏςε αοο., 1ΠΕ., Ἔο. 
Πᾳ. 8). 

Φῆστος, ου, ὁ, {εοέµ.ς, Λο. καν. 

Ἱ, 4, 9. 
φθάνω, Φθάσω, Ρετξ. ἔφθακα, - 

(1) {ο ὂε ὀείοε, {ο ᾖγεεεᾶῶς, 
Ἱ ΤΗ. ἵν. το; (2) {ο αγγέσε, 
αίαζ; {ο {εἰ», ἄχρι, ἐπί), Μαϊ. 
κι. 25: Τμ. χὶ. 20; Ἰο. ΙΧ. 
41; 2 Οοτ. κ. 14: ΡΠΙΙ. 1. 
τ6; 1 ΤΗ. 11. 16.Χ 

Φθαρτός, ή, ὁὀν (φθείρω), εοζ- 
7ῤή107ε, Λεγἠῥαδήε, Ἐο. Ἱ. 

231 1 Γο{. Ικ. 25, Χν. 58, 54 
1 Ρεῖ. 1. 18, 23. 

φθέγγοµαι, γξομαι, ἀερ., ο οφεαξ 
αἴσιια, {ο 1467, Αο. Ἱν. 18; 
2 Ρεῖ, 1]. 16, 18.Χ 



φθε] 

φθείρω, Φθερῶ, 24 Α0ΟΥ. ῥαᾶ5Ῥς. 
ἐφθάρην, {σ εογγΜᾷ1, Ρ]ιγδίς- 
ΑΙΙΥ οι πιοτα]]γ, {ο «ᾖῥοσιῇ, {ο 
αεφίγογ, 2 0οτ. ν. 2; Ἐεν. 
πο οι 

Φθιν-οπωρινός, ή, ὀν, α1ζ1αζ, 
Τα. τ2.Χ 

φθόγγος, ου, ὁ (Φθέγγομαι), α 
φοιτά, Ίο. Χ. Ιδ; 1 Οο{. χὶν. 

ο τ 
Φθονέω, ὢ, {ο επυγ (ἀα1.), σα]. 

.26.Χ 
φθόνος, ου, ὁ, ἔσγ, ΡΗΙΙ. 1. 15; 

Τις. 11. 1. 
φθορά, ἂς, ἡ (Φθείρω), εογγ1- 

1101, αεσίγμείίση, Ῥηγςίσα] ΟΥ 
πηοτα], 1 Οοτ. Χν. 42: 2 Ρεῖ. 
1. 4. 

Φιάλη, ης, ἡ, α ὁστυ, Ότοαά απά 
Βαΐ, Ἐεν. ν. ὃ, χν. 7. 

Φιλ-άγαθος, ον, ζοσυή16 ϱοοάπε.», 
Τα. 1. δ.Χ 

Φιλαδέλφεια, ας, ἡ, «Ρ2ᾳαεζ- 
Λ/ία, εν. Ἱ. 11, 1. 7. 

Φιλαδελφία, ας, ἡ, ὀγοίλεγῖν 
ζονε, ἴουε οί γα ὄγείρ- 
7Εεή, ο. χῇ. τορ1 ΤΠ. 1ν. ο; 
ἩἨεΡ. κΠῖ. τ. 1 Ρεί. 1, 22: 2 
Ῥεῖ. 1. 7.Χ 

Φιλ-άδελφος, ον, ουσ πε 
ὀγείργεη, 1 Ῥεῖ. ΠΠ. 8. 

Φίλ-ανδρος, ον, ζσυέρ οε)5 ᾖτες- 
δαμαᾶ, Τα. ΠΠ. 4.Χ 

φιλ-ανθρωπία, ας, ἡ, ἴσωυε οί 
727121, ᾖῥεευοίεηςεε, Αο. 
κχν{]. 2: ΤΙ. 11. 4.Χ 

φιλ-ανθρώπως, ααν., Ζ1//Ω71Εὔ1, 
Αήπαζγ, Αο. χχνΙ]. 3.Ἠ 

Φιλαργυρία, ας, Ἡ, ἔσυε ο 7616}, 
αναζέσε, 1 ΤΙπη. ν]. 1ο.” Υ1.: 
9ε8 πλεονεξία. 

Φιλ-άργυρος, ον, /70216Υ-[συέρ, 
ασωαγ2ζ{ο1,5, Ἱωα. κνὶ. 14: 2 
Τιπι. ΠΠ. 2.3 

Φίλ-αντος, ον, οεὐ/-συήρ, οεὐ{- 
{9ᾖ, 2 Τἶπι. ΠΠ. 2.93 

Φιλέω, ὦὤ, ήσω, (1) {ο ᾖσυε, Μαϊ. 
να. ὃν τ.αἡ; Ἱπ. κκ. 46: (5) 
{ο ἀέςς, Μαϊ. ΧχνΙ. 48. ὀΥ/.: 
95εε ἀγαπάω. 

φίλη, ἡ, 5εε φίλος. 
φιλ-ήδονος, ον, ῥήέασγε-[οσυήρ, 

2 Τπη. ΠΠ. 4.Ἡ 
Φίλημα, ατο», τό, α ίσο, Τμα. 

ν. 45; Ἐο. αγ. 16. 
Φιλήμων, ονος, ὁ, «Σᾖήῇε7χο7, 

Ῥλί]επι. τ.Ἐ 
Φίλητος, οἱ Φιλητός, ου, ὁ, Α2ή- 

Μείες, 2 Τιπι. Ἡ. 17.Χ 
Φιλία, ας, ἡ, Γ7έεζςᾖ{β, ]α. Ίν. 

4 (σεη. οΡ].).Ἐ 
Φιλιππήσιος, ου, ὁ, α «Ρ174- 
βία, ΕΠΙ]. 1ν. 15. 

σκΕΕΑ- ΕΝσΙΙ5Ε ΔΕΗ ΤΕ74άΛΙΕΑΤ' 2Χ/ΙςΟΟΔΛ 

Φίλιπποι, ω», οἱ, ΑΛΙζ{ββΙἠ, Λο. 
χγΙ. 12, ΧΧ. 6. 

Φίλιππος, ου, ὁ, 1). ἘΈοιτ 
οί {πε Ὥαπηε αἴθ πιεπ!{Ιοπεά : 
(1) Ἱπ. 1. 44-47: (2) Αοι νΙ. 
5, (3) μα. 1. 1; (4) Μαϊ. κὶν. 
σρ 

Φιλό-θεος, ο», ζοσυέηρ σσ, 2 ΤΊπι. 
11. 4. 

Φιλό-λογοςθ, ου, ὁ, Λ/]οίοριες, 
Ῥο. αχνΙ. 15.Χ 

Φιλονεικία, ας, ἡ, ἔσσυε ο αἷν- 
Φεΐε, εολήεμί{ο, Ἱμ. αχὶ. 
24. 

Φιλό-νεικος, ο», οὔγέγε-ζσυνης, 
οο2ζε7εύΐο1ή5, 1 0ο. ΧΙ. 16.Χ 

Φιλοξενία, ας, ἡ, ἴουε {ο «{γαι- 
δες, ᾖσςβέζαὔέέγ, Ἐο. ΧΙ. 137 
ἨΠεΡ. κιΠ. 2.38 

Φιλό-ξενος, ον, οςβ{ζαδίε, 1 ΤΙπη. 
Πα, 2: ΤΗ. 1. δ; 1 Ρεῖ. 1ν. ο.ῦ 

Φιλο-πρωτεύω, {ο ἴσοε {πε [οί 
Αζᾳαεε, {ο αερέγε Λ7ε-ε/Σ1ήέ715ε, 
3 Ἱπ. ο. (Ν. Τ.Α 

Φίλος, η, ον, Γγέεζζγ; ὁ Φίλος, 
α5 φιῦςί., α Γ7Ἱεπα, Ἱμα. νΙ]. 
6, κι. 5; ἆἨ ανοοείαίε, Μαϊ. 
χΙ. 19; ἡ φίλη, α Τεπιαζε 
/Γ21εΊα, οηΏη]γ Τα. κν. 9. 

Φιλοσοφία, ας, ἡ, ἴουε οἱ τυζς- 
ασ, βΛ1ζοσοβ/}, ἵηπ Ν. Τ. οἳ 
ἔπε ]ευνδῃ ἱταάιίῖοπα] επεο]- 
ΟΡ6Υ, Οο]. 1. δ.Χ 

Φιλά-σοφος, ου, ὁ (ΡτοΡρ. αά]., 
τυ{σαο2η-{ου1719), αβ[οσοβᾖεγ, 
Ίη Ν. Τ. οἱ ἄτεε]ς ΡΗ1Ιο5ο- 
ΡΗΩΕΙ5, Ας. χνΙ]. 19.Χ 

Φιλό-στοργος, ο», ζεπαεγζγ {συ- 
25, βήτα ζγ α/Γεοίίο2σα{ε ἴο (εἰς), 
Ῥο. κ. τοῦ 

Φιλό-τεκνος, ον, ᾖσοίηςρ οπε΄5 
εᾖ{ζαγε, ΤΙΕ. Π. 4.Χ 

Φιλο-τιμέομαι, οὔμαι, ἄερ., {0 
Ίπαάε α {175 ο11ε5 αὀ{ήσ7Η, 
{ο ἄεσέγε σεγγ «{γοτιρύγ (1Π8.), 
Ἐο. αν. 20; 2 0ο{. ν. ο; 1 
ΤΠ. ἵν. στ. 

Φιλοφρόνως, αάν., { α ΓΥΣε72- 
{γ ΊΊαΊΕΣ, Αὐιαζγ, Αο. καν]. 

πό 
Φιλό-φρων, ο», Γ712παῦν, Αὐμαζ, 

1 Ρε. ΠΠ. δ (ΥΝ. Ἡ. ταπεινό- 

φρων)ς 
Φιμόω, ὢ, ώσω, {ο 11257ε, 1 6οἨ. 

ΙΧ. 9Ο; ἴο εάμεε {ο φ{[εεθ, 
Μαϊ. κχΙ]. 34; Ρ855., {0 ὂε 7ε- 
αποεα {ο «2γεσε, ἵο ὂε ο1[εροί, 
Μαϊ. κκ. 12; οἳ α 5ἱοἵΠῃ, 
Ματ. 1ν. 39, 

Φλέγων, οντος, ὁ, Ξήζερσῃ, Ῥο. 
Χν]. 14.Χ 

Φλογίξω, {ο ἠηήαηκε, {ο γε τυέήῇ 
Δασσέσ, ]α. 1. 6.3 

1οῦ 

[φορ 

Φλόξ, φΦλογός, ἡ, α Παμπε, Ἱμα. 
ΧνΙ. 24. 

Φλυαρέω, ὢ, {ο {αὐᾷ {αζγ, {ο Ίηαῤε 
εὔΙῥύ εΛαγφες αρα]ηδί αΠΥ 
οπε (αςς.), 3 ΠΠ. 10.Χ 

Φλύαρος, ον, ῥγαίὑης; {αἰκύηρ 
(Γσοῦὔςαζγ, 1 πι. ν. Τ3.Χ 

φοβερός, ά, όν, Γεαγ/εῇ, αγεσα- 
Γι, Πεῦ. κ. 27, 31, κ]. 21.3 

φοβέω, ὢ, ήσω, {ο ΄1α4ε αγαί{ζ, 
ἴο {244 ἵπ Ν.Τ. οΠΙγ Ρραδ- 
51νε, {ο ὐε αγαίῶ, {ο ὃε {ΕΥγ{- 
᾿Φεα, δοπιείΊπιες ηλ εορπαίε 
αοο., Ματ. ἵν. 41; {ο Γεαγ 
(8ςο.), Μαϊ. κ. 26; {ο 7ευεί- 
επεε, Ματ. νι. 29: Τα. Ἱ. 5ο. 

φόβητρον (ΊΝ. Ἡ. -θρον), ου, τό, 
α {εγγίδ/ε φ{ρί, α εαλσε οὗ 
ΤΕΥ7Ο2, Ἱωα. κχκὶ 11.Χ 

φόβος, ου, ὁ, (1) /εαγ, {Ε7γ02, 
αἴαγγ, Μαϊ. κὶν. 26: (2) {0ε 
οὐτεεί οἵ εζοε οὗ Γεαγ, Ῥο. 
κΙΠ. 3 (3) 7ευεγεσε, γεοβεεί, 
1 Ρεί. Ἡ. 185; Τογνατᾶς (οα, 
Ῥο. ΠΠ. 1δ. 1 Ρεί. 1. 17. Υ.: 
5εε δειλία. 

Φοίβηιης, ἡ, Ἔ/αῦε, Ἐο. κνΙ. 1.Χ 
Φοινίκη, ης, ἡ, ΒΛωέεε οἵ Ώᾖα- 

2οἵα, Ας. ΧΙ. 10, ΧΥ. 3, κχ]. 2. 
Φοίνιξ, (κος, ὁ, ἆ Λαζγη-ίγεε, α 
Ζαὔ ὀγαπεβ, Ἱηπ. κ. 13; 
Ἐεν. νυν. ο.Ἡ 

Φοίνιξ, ικος, ὁ, Α ΡΓΟΡΕΙ ΠΣΕ, 
ΛΩ22εε, α οΙίγ οἳ Οτείε, Αο. 
Χχν]Ι. 12.Χ 

φονεύς, έως, ὁ, α 14ΕγΕ}, Αο. 
νι. 52, κχν]Ι. 4. 

φονεύω, σω, {ο 1747, Μαϊ. 
αχΙΙ. 41, 15; ]α. Τν. 2. 

φόνος, ου, ὁ, ΄21έ7ῶΕ2, οσιισᾖίσ, 
Ἠερ. χί. 37: Ἐεν. ΙΧ. 21. 

Φορέω, ὢ, έσω, {ο δεα αδοχή, {ο 
τυέα, Ματ. χΙ. δ; ]π. αἰκ. 5 
Ἐο. χἰΠ. 4: 1 Οοτ. αν. 49/ 
Ία. π. 3. ΦΥΠ.: 58 φέρω. 

φόρον, ου, τό (Τ:α:.), Γο1 (5εε 
"Αππιος), Αο. καν]. 15. (Ν. 
Τ.) 

Φόρος, ου, ὁ (φέρω), α {ᾳχ, Ε5Ρε- 
εἶα]]γ οη ΡεΙΡΟΠΕ, Τι1. ΣΧ. 22, 
ΧΙΙ. 2: Ἐο. κἩΠ. 6, 7.Ἠ 

Φορτίίζω, Ῥετ[. ραᾳ5ς. Ρατί. πε- 
Φορτισμµένος, ἴο ᾖσαα, {ο ὀᾳ,γάε}:, 
Ματ. χι. 28: Τα. χὶ. 46.Χ 

Φορτίον, ου,τὀ, α ὄηζῶζεη, Μαϊ. χ. 
39: {λε Γγεἰρᾖέ οἱ α 5Η1Ρ, Αο. 
πχν]].το(Ψ. Η.); δε δ1ε72 
οἱ οετεπιοπῖα] ΟΡ5ΕΙΝάΠςΕΣ, 
Μαϊ. κκ]. 4; Τα. κ]. 46: {δε 
ὄτγαε οἳ ζαα]ΐς, (αα]. νι. 5. 

φόρτος, ου, ὁ, ᾖαα, α ο1β]ς 
ζῶήρο, Ας. ακνΙ. 1ο (Υ. Η. 
τεαά φορτίον).Ἡ 



φορ] 

Φορτουνάτος, ου, ὁ (1:4ἱ.), Ζο7- 
ζπαίες, 1 Όος. ΧνΙ. Τ7.Χ 

Φραγέλλιον, ου, τό (1141.), ἆ 
φεσγρε, Ἱ]η. 1. 15. (Ν. Τ.Α 

Φραγελλόω, ὢ (114:.), ἴο ζασεῖ- 
ᾖαΐε, {ο Φεσήρε, Μαϊ. χχνΙ]. 
26: Ματ. κν. 15. (Ν. Τ.)Χ 

Φραγµός, οὔ, ὁ, α ᾖεάρε, Μαϊ. 
ΚΧΙ. 33; Μαχ. κ. 1; Τα. χὶν. 
151 πρ» Δαγήδση, Ἑρ. Ἱ. 

ὁράία, άσω, {ο ἄεε]αχε, εβ]αέτε, 
2ή27ῤΖεί, Μαϊ. κΙΙΙ. 36 (ποῖ 
ΝΤ. Η.), κν. 15.Χ 

Φράσσω, ἕω, {ο »{οῷ, {ο εἶοσε 14ᾷ, 
Ἐο. 11. 19; 2 Οοτ. ΧΙ. 1Ο; 
ἨεΡ. κἰ. 33.8 

Φρέαρ, φρέατος, τὸ, α ᾖ44, σα τυε(ῇ, 
Ἱπ. Ίν. 11, 12. 

φρεναπατάω, ὢ, 1ο ἄεεεένε {πε 
72410, {ο {7ηῤοςε 1496” (α9ο.), 
(α1. νι. 3. (Ν. Τ.) 

Φρεν-απάτης, ου, ὁ, α 717ά- 
αεεείσε, ΤΙ. 1. 1ο. (Ν. Τ.)Χ 

φρήν, φρενός, ἡ (18. ὤζαφῆχαςγι), 
Ῥ]υτ. αἱ φρένες, {ε 724, {ε 
{22ἱε/ζεεῦ 1 Οοτ. κὶν. 29. 

φρίσσω, {ο «0 ιάζεγ, Τα. ΠΠ. το.ᾶ 
φρονέω, ὢ, ήσω (φρή»), (1) {ο 

1247 (αῦς.), 1 Οοτ. κἰΙ. 11; 
(2) ὢ (δή, Τζσε (αεο.), σα]. 
ν. το; (3) ἐσ ὤζγεοί δε ΄ηέα 
ἴο, {ο φέεεᾷ {ο} (α9ο.), Κο. υΗ]. 
5; (4) {ο οὐφεγοε, α Έπιε α5 
φαοτεᾶ, Ἐο. χὶν. 6; (5) ντ 
ὑπέρ, {ο εαγε 707, ΕΠΙ. ἵν. 
το. 

Φρόνημα, ατος, τό, {ροιεςῇέ, ῥ1/7- 
ῥοσε, Ἐο. νΗΠ. 6, 7, 27.3 

φρόνησις, εως, ἡ, 2114εγςία2αέ21ς, 
Τα. 1. 17; ΕΡρ. 1. δ.. 1.5 
5εε γγνῶσις. 

φρόνιμος, ον, 22ἱε[[έρεμί, ῥ7-µ- 
αεή, Ἱωα. χἲ. 42: .1 (ο1. Χ. 

φρονίμως, αἆν., 2214ε2{0, Τα. 
Χν. δ.Χ 

φροντίζω, {ο δε {ᾖοιρήήιή, {ο ὄε 
σαγε/τε/, ἀπέ., Τε. 11. δ.Χ 

Φρουρέω, ὢ, {ο σµαγῶ, ἴο Φεεβ, 
ἂ5 γα πιμίατγ σαατᾶ, μι., 
2 Οοτ. χὶ. 32; Ἀρ., (α]. ΠΠ. 
23 (45 18 η ομδίοάγ); ΕΗΙΙ. 
Ίν. 7 (η 5εουτΙ{γ); 1 Ῥοι. {. 
5 (1 τεδετνε).Χ 

Φρυάσσω, ζω, ἕο 7ᾳ6ε, Αα. Ίν. 
25. (5.)3 

Φφρύγανον, ου, τό, α ὤχγ ο{{εᾷ, 
{ο Ὀατη]ης, Ας. καν]. 3.ὅ 

Φρυγία, ας, ἡ, Β/γγρία, Ας. ἹΠ. 
1Ο, Χν]. 6, κν]]. 23. 

Φύγελλος (ΥΛ). Ἡ. -ελος), ου, ὁ, 
ρύζι, 2 Τϊπα. Ἱ. 15.3 

σφΕΕΑ- ΕΛΙΟΖ 75 ΛΕΙ ΓΕΙΣΤ4ΛΕΛΑΤ 1 ΧΙΟΟΛ. 

Φυγή, ἢς, ἡ, έρλή, Μαϊ. χχῖν. 
20: Ματ. κΙ,. 18 (ΥΥ. ἩΠ. 
οπη]{) 

Φυλακή, ἢς, ἡ, (1) α Σεεβίης 
Αϱκαγά, α τυαίεζ{μς, Τι. Π. δ; 
Έδρες. οἑ ἴπε ἔοιτ ωαίζλες 
1η{ο πυμὶοὰ πε πὶρημί ννας 
ἀϊνιάεά, Μαι. χὶν. 25, Τμ. 
κὶ]. 38” (2) α ϱ'μαγα, 1.Ε., ΤΠΕΏ 
οη ραατά, α τυαίοᾖ, Αο. χῖι. 
1Ο; (3) ἆ ῥ/ο”, Μαϊ. ν. 25: 
(4) απ ῤΖέσηεηί, 2 Οο. 
νι. 5. 

φυλακίζω, {ο {1ῤγπσ2, Αο. κχ]]. 

το, (993 
Φυλακτήρια, ων, τά (ρ]ατ. οἳ 

αἆ].), α ο Γεριιαγῶ, αὖ2ε α1141εύ, 
α ῥἠγαείεζ}, α 511Ρ ος Ῥατο]ι- 
ππεηῖ, πα βοπϊρίατε γοτάς 
ἴπετεοη, ΊΜοτη ΒΥ {πε Ἰ]ενς, 
Μαϊ. κα]. 5.Ἐ 

φύλαξ, ακος, ὁ, α Ζεεβε», 5ε- 
Ζ2Εᾖ, Αο. ν. 23, ΧΙ]. 6, 10.Χ 

Φφυλάσσω, ἔω, (1) {ο ᾷεεβ ριιαζς, 
ΟΙ ζυα{εᾖ ούε2, Αο. χΙῑ. 4 (2) 
ζο Αεεβ {1 σαΓεύν, Τα. κἰ. 21; 
(3) {ο οὔσεγοε, 45 α Ῥτεοερί, 
(α]. ν]. 13; (4) πα]ᾶ., {ο Αεεβ 
ομε’5 φεζί 07η (8ος. οἵ ἀπό), 
Τα. κ. 15: Αο. κχῖ, 25. 

φυλή, ἢς, ἡ, (1) α {12ε, οἳ 15ταε], 
Ἠεὺ. να. 13, 14: (2) α 7αε6, 
ΟΙ Δεοβίε, Ἐεν. κΙΙ. 7, χὶν. 6 

φύλλον, ου, τό, ἆ ζεαῖ, Ματ. κ. 
13. 

Φφύραμα, ατος,  τὀ, α 095 
Απεαασεα, α ᾖπβ, 5 οἙ 
ἀοιρ] ο εἶαΥγ, ο. Ιχ. 21, 
χ]. 16: 1 Οοτ. ν. 6, 7; σα]. 
ν. 9.Χ 

φυσικός, ή, ὁν, παζωγαζ, 5 (1) 
αεεογά ως {ο άΐγε, Ἐο. Ἱ. 
26, 27: (2) πεγεῦν α2ηιαζ. 2 
Ῥει, Π, 12 

φυσικῶς, αἀν., ὄγ παίμγε, ]α. 
1ο.Ἑ 

Φυσιόω, ὢ, {ο ἐηῇαίε, {ο ῥ1/[Γ 14ᾷ, 
1 Οοχ. νΗῖ. 1; Ῥα55., ἴο ὂε 
22αίεῶ, αὐγοραί, 1 0ο{. Ἱν. 
6, 1δ, 1ο, ν. 2, κΙ. 4; 0ο]. 1. 
18.3 

φύσις, εως, ἡ, 6επετα]]γ, παίιγε; 
5ρεεῖα]]γ, (1) παζμγαί δήή0, 
α|. Ἡ, το; (2) πιαζμ7αὐ αἲς- 
Ζσ5σή{σ, ῥ7σῤεοήήζγ, Ερ. Ἱ. 
3; (3) Παΐσε φιαζάζει, ΟΥ 
Άγοβεζίες, ]α. 11. 7: 2 Ρεῖ. 
ας 

Φυσίωσις, εως, ἡ, α ῥι[ς 
1, ῥή4ε, 2 Όοτ. χὶ. 20. 
(Ν. Τ.Α 

Φυτεία, ας, ἡ, α Λίζμή, Μαϊ. κν. 
13.Χ 

τού 

Φντεύω, σω, {ο βίαμί, αΏς., οἵ 
ΝΤ αοο., Μαϊ, κχ]. 33; 1 0ο. 
ΠΠ. 6, δ. 

φίω, σω, 2ὰ αοἴ. ρᾶ5δ5. ἐφύη», 
Ρατί. Φυείς, {ο ῥσάμεε; Ρ855., 
ἴο ϱῇστυ, Ἱω. ν ΕΙ. 6, δ; 1η. 
1χΑΗ5., ἴο οβ71ς 144, ἨεΕῦ. κ]. 
1 σ.Χ ' 

Φφωλεός, οὗ, ὁ, α ὄιήγου, α 
ᾖοῦε, Μαϊ. νυν]. 2ο; Τα. ΙΧ. 
58. 

φωνέω, ὦ, ήσω, (1) {ο σομα, {0 
241467 α πολ ΟΙ ε2}, 1. ν. 
8; εδρες, οἱ οοε]ς, {ο εγοτυ, 
Ματ. χὶν. 39; (2) {ο εαᾖ) ο, {ο 
{σέΐρ (ᾳ6ο.), Μαϊ. κκ. 327 
Ίμ. κὶν. 12: (3) ἐο αὔαγενο, 
{ο 4736, 8οο. (ΠΟΠ1. οἱ {1416), 
Ἱπ. κἰΙ. 14. 

φωνή, ἢς, ἡ, (1) α οο1πῶ, πα- 
5ισα] οι οἴπετπδε, 1 Οο{. 
χὶν. 7, δ; Ἐεν. νΙ. 1, χὶν. 2, 
κΙχ. 1, 6: (2) αὖ αγτ]ειίαίε 
φοπα, α Ὅοίςε α ο, 1. 
χν]. 13; Ας. Ίν. 241 (3) α 
ζαήρπιασε, 1 Οοτ. Χὶν. 1ο. 

φῶς, φωτός, τό (οοηίτ. τοπι 
φάος, Ετοπι φάω, {ο 7126), 
() 8. ζ4, Μαϊ. κνΠ. 2; 
Ἱπ. κ. 9: ἆ ὀογεε οί Ζέψλέ, 
Τα. κκ. 56; 18. 1171 ὀχφλέ 
Ίεο, Ἐεν. αχ. 5; ἐν τῷ 
φωτί, ῥ1όζαἶν, Μαϊ. κ. 27: 
(2) ᾱρ., 24674, α5 απ αΡΡε]]α- 
ποπ οἳἑ ἀοἀ,1 ]η.1.5δ; α5α 
ΦΥΤΩΡΟΙ ος παιὰ απά Ῥυτίίγ, 
ε8ρεο. ἐπε ἐταίλ οἳ Ομ, 
Ίπ. 1, 19, 20, 21: υδεά οἳ 
Οµτῖςί, ΠΠ. 1. 7, δ. Φγή.: 5εε 
λαμπάς. 

φωστήρ, Ώρος, ὁ, (1) α 4171, 
ῬΡΗΙ. Ἡ. τσ; (2) ὀμφλίπεςς, 
φβζεμάοΣ, Ἐεν. κκ. 11. 71. 
8εε λαμπάς. 

φωσ-φόρος, ον, ᾖὲρλί- δεαγίς, 
2ααήαμέ; ἴΏε ηᾶπιε οἱ ἴπε - 
πιοτηίηρ δίατ (Τ/Τ. Γ1101Γε7), 
ἴπε ρίἰαπεί Ψεηας, 2 εί. Ἱ. 
1ο.Χ 

φωτεινός (Υ. Ἡ. -τινό), ή, όν, . 
ὄγάρ ή, ζ1εάοτες, ΓΓ10ῇ ο 1ς21, 
µτ., Ματ. νι. 5; Βρ., Μαί. 
νι. 22: Τα. χἹ. 34, 36.Χ 

Φωτίζω, ίσω, Ρᾷ55. Ρεξ. πεφώ- 
τισµαι, Ι5ί αοτ. ἐφωτίσθην : 
(ϐ) 10 ρέ αῤ, ἠλωγιέε, ΜΕ. 
οἵ βΡ. (Αες., Ῥαΐ ἐπί Ἱη Ἐεν. 
αχ]. 5), Τα, χὶ, 361 (2) {ο 
ὀγέης {ο ζρμ, Ίπαξε ευἰαελή, 
1 Οο{. 1ν. 5. 

φωτισμός, οὗ, ὁ, ζὁρλί, ἠεοίγε, 
{/2ωηήαίίο, 2 Όοτ. Ἱν. 4, 6. 
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χ] ΛΕΕΛ-ΕΝΟΙ 5Η ΔΕΗ’ ΤΕΣΤΗΛΓΕΛΤ ΤΕΧ/ΟΟΛ. 

Χ 

Ἅ. χ, Χῖ, ο2ὲ, εὖ, ϱυέιτα], ἴλλε 
ἐννεπίγ - -5εοοπά ἐείίετ. Α5 
8 πυπιετα], χ΄Ξ-6οο; |χ 
όοο,οοο. 

Χαίρω, χαρήσομαι, 24 αοἵ. ρᾶδ. 
α5 αοἰ. ἐχάρην, {ο γε]οίζε, {0 
δε ρἶαα, Τμ. κν. 5, 342; ]π. 
11, 29; Ιπιρν. χαῖρε, χαίρετε, 
Λα! Μαι. αχνΙ. 49; πε. 
χαίρειν, ᾠγεείίῆρ, Αο. Χχν. 
23. 

χάλαία, ης, ἡ, ᾖαἡ, Ἐεν. νΙ]. 
7, χὶ. 19, ΧνΙ. 21.8 

χαλάω, ὢ, άσω, Ι5ί αοΤ. ρᾶς». 
ἐχαλάσθη», {ο {εί αἴοτυ, {ἴο 
ζοτυε}, Ματ. 1. 4: Τα. Υ. 4, 5 
Άο. ΙΧ. 25, καν]. 17, 30; 2 
Όος. χἰ. 33.8 

Χαλδαῖος, ου, ὁ, α 6Λαζσα, 
ο Λο, να. 4.8 
Χαλεπός, ή, ὀν, (1) αγά, {γοιεόζε- 

φο7εο, 2 Τ1πι. 1.1; (2) ᾖαρςή, 
«Άεχεε, Μαϊ. ν ΙΙ. 28.8 

Χαλιν-αγωγέω, ὢ, ἐο ὀγέῶ[ε, {ο 
76, Τα. 1. 26, ΠΠ. 2. (Ν.Τ.)Ἐ 

χαλινός, οὔ, ὁ, α ὀγία[ε, α ειεγό, 
Τα. 11. 3; Ἐεν. χὶν. 29.Χ 

χάλκεος, οὓς, ἢ, οὖν, ὄγασε, 
Ἐεν. 1χ. 2ο.” 

Χαλκεύς, έως, ὁ, ἆ τυογᾷεγ 1 
ὅγαρρ ΟΙ εὐββε», 2 Τϊπι. Ἱν. 
14.ᾶ 

χαλκηδών, όνος, ὁ, εβαζεεζσγ, 
ἃ Ρτεεῖοιι5 5ίοµε, Ἐεν. χχΙ. 
το.Ἐ 

Χαλκίον, ου, τό, ἆ ὄγασε υέσφεῦ, 
Ματ. νι. 4.Χ 

Χαλκο-λίβανον, ου, Τό (ΟΙ -νος, 
ου, Ἠ), πιεαπΙηΡ ιποετίαΙη, 
εἰίπες ϱο71έ ᾖῥγεείοις εζαῦ, 
ος Γα2ῤή6ΕΊ:ΦΕ (λίβανος) ος 
α γεζζοτυ εοὔογ, Ἐεν. Ἱ. 15, 1. 
δ. (Ν. Τ.Α 

Χαλκός, οὗ, ὁ, εὔββεΣ, ὅγασ», 
73016}, Ματ. νἰ. δ, 1 Οο{. 
κ]. 1. 

Χαμαί, αάν., ο οἵ ο {λε 
7ο, η. Ἱκ. 6, κν]Ι. 6.3 

Χαναάν, ἡ, (αλαα7, Αο. ν1. 11, 
κ]ῑ. 19.Χ 

Καναναῖος, αία, αἴον, (ααα71- 
266, 2.6., ῬΠαεπϊοίαη, Μαΐ. χν. 
22.Χ 

χαρά, ἂς, ἡ, 70Υ, οἴαάπεςς, (α]. 
ν. 22; (οἱ. 1. 11; ἆ 5όύεε ο 
70, 1 ΤΗ. Ἱ. το, 29. 

χάραγµα, ατος, τό, οεζῥίωγε, 
Άο. χνι. 29: επργαυζς, α 
«ία, α ο{ρμ, Ἐεν. χὶν. 9, 
11, ΧγΙ. 2. 

Χαρακτήρ, Ίρος, ὁ, α 71ῤευ- 

8 

' Χάρτης, ου, 

φέσι, ἄ ἐχαεί ΕβΥοά(Ο({ο1, 
Που. 1. 43. 

χάραξ, ακος, ὁ, α ῥαήήαάε, α 
21ο Γο}γ δερίορίης, 1.α. ΧΙΧ. 

43.3 
Χαρίζοµαι, ίσομαι, ερ. πιῖά., 

ΣΗ{. Ῥᾳ55. χαρισθήσοµαι, (1) 
{ο «ᾖοτυ Γαυογ {ο (άαἲ.), (αα]. 
11, 1δ; (2) {ο Γοχρίνο (αἲ. 
ΡεΙς., ας. (ΠΙΠΡ), 2 6ο. κι]. 
1Ο; Ἡρ. ἵν. 32; οἱ. Π. 13; 
(9) ἴο ρέσε /Σεοῦν, δερίοιυ, Τμ. 
να. 21’ 1 Οο{. ΠΠ. 12. 

χάρις, (τος, 8ος. χάριν απἀ χά- 
ριτα (ΥΝ. Ἡ. ἵη Ας. χχίν. 27; 
Τα. 4), ἡ, (1) ορ]εοίϊνε]γ, 
αργεεαδ/επεςς, εΛα, Ἱωα. Ίν. 
25: (2) δυΏ]εοίϊνε]γ, {ιοζέμα- 
14021 ἐστυαγάς, Γωτιο7, Αίπάοςς, 
2ἱδεγαίήγ, {ᾖαλιῤς, Ἱμα. 1. 39, 
Ἡ, 4Ο, 52; Αο. Π. 47, κχὶν. 
27: χάριν ἔχειν, ἴο {λαός 
χάριν ἔχειν πρὀς, {ο ὅε 1 
΄Γανογ τυήέή; εδρεεῖα]]γ οἳ ἴ]ιε 
υἀπάεδετνεᾶ ἔανοτ οἱ (οἆ ος 
Οµτίςδί, 2 0ο. Ίν. 15, ΧΙΙ. 9; 
χάριν, εδεά αξ Ῥτερ. ΙΙ] 
6εηῃ. (11., τυ1{ῇ {οζζμαζίοι {0- 
τυαγ5), ο {ε 5αβε οἵ, 012 
αεζοιεί οὗ, ἩΡ. ΠΠ. 145 1 Τϊπη. 
νι τα. ση τα, 

Χάρισμα, ατος, τό, ἆ οί ος 
67ασε, αὖ; 144εΦεγυζά Γατογ 
{τοπ ἄοά {ο Ίηθη, Ῥο: 1. 11, 
ν. 15, 16, νΙ. 23, ΧΙ. 209, κ]. 
6: 1 Οογ. 1, 7, ν. 7, κἰ. 4, 9, 
25.56. οἱ. 26ος απ πα Ἡ 
Τϊπι. Ίν. τή; 2 Τίπι, 1. 6; 
1 Ρε. ἵν. το.Ά 

Χαριτόω, ὦὢ, ἴο Ιαοωογ, δεδίστυ 
Γπεεῦν ο (8ςο.), Ἑρ. 1. 6; 
Ρρᾳ5ς., {ο δε Γαυογεῶ, Τμ. Ἱ. 28. 

(ΑΡΑ 
Χαρράν, ἡ (Πεῦ.), 6ᾖαγγαι Οἵ 

{ἴαζα”, Αο. νΙ. 2, 4.Χ 
ὁ, ῥαβε, 2 Ἱπ. 

τα, ατο», τό, α ϱαβ, α δι, 
Τα. κνἰ. 26.8 

χεῖλος, ου», τό, α ; Ρ]ι., 
2191417, Μαϊ. χν. δ; 1 οι. 
χὶν. 21; Ἡρ., «Άοχε, Πεῦ. χὶ. 
12. 

χειµάζω, ἵη Ῥαδ5., ἴο δε «{ογη- 
δεαίεἸ, ΟΙ {ζ7ῥεσζίουνεα, Δο 
κχν]Ι. 18.Χ 

χείμαρρος, ου, ὁ, α ο{ο771-0700Α, 
α του {ογγεί, Ἱπ. κνΗ. 
το 

Χειμών, ὤνος, ὁ, (1) α 940271, α 
1Ε7βεκί, Αο. αχνΙ. 20: (2) 
τυ{σγ, {ᾖε γα111Υ σέασο2:, Μαἴ. 
κχῖν. 20. 

το7 

[χλα 

χείρ, χειρός, ἡ, α αμ, Ἱωμ. νΙ. 
6: τι Τιπι. Ἡ, δ; πιεί, ΕΟΓ 
ΑΏΥ εχετίῖοη ο ῥοτυςγ, Μαι. 
χν]]. 22: Τμ. ἸΧ. 44: ΘδΡες. 
1η {λε ΡηΤαδες {4ε Λαμά οἳ 
ἀοά, {ὲε Λαμά οἳ ἴἶπε Τ,οτὰ, 
{ΟΥ Ἠε]ρ, Ας. Ἱν. 39, χἰ. 
21; Ίοτ ριπὶδηπιεπί, ἨΗευ. 
κ. ατ. 

Χειραγωγέω, ὢ, {ο ἴεαά ὄγ 
{ε ᾖΛαμά, Αοι Ικ. δ, αχχΙ. 
Π.Χ 

Χειρ-αγωγός, όν, ἠεαά{ησ οπε ὂὄν 
{46 Λαμά, Λο. χΙ. 1. 

χειρό-γραφον, ου, τό, α ᾖαλά- 
τυ{{Ἴ1ρ, α ὀομαά; Βρ., οἱ ἴπε 
Μοφαϊς ανν, Οοἱ. Π. 14.3 

Χειρο-ποίητος, ον, ὤοέ ΟΙ ας 
τυᾷ ᾖΛαμάς, Ματ. κῖν. 58; 
Άο, ν. 4δ, κν]ι. 24: Ἐρ. Π. 
11; Περ. Ιχ. 11, 24.Χ 

χειρο-τονέω, ὢ, {ο τοίε ὄγ ο{γείοζ- 
{71 οἱέ {με ᾖαλα, {ο εᾖοονε 
ὄγ σοίε, 2 Όοτ. ν1Π. 19; {ο 
αββῥοέηή, Αο. κὶν. 23.3 

Χείρων, ον, ΕΟΠΙΡΑΥ. οξ Κακός 
(ΠΙΟ 5εε), 1υο756, Μαἰ. κῖ]. 
45: 10756, 71076 ΕΌεζε, Πες. 
Χ. 20: εἰς τὸ χεῖρον, τύογγς, 
Ματ. ν. 26; ἐπὶ τὸ χεῖρον, 
τυογ5ε α)ά τυο-5ε, 2 Τιπι. 1. 
14. 

μις (ΊΝ. Η. Χερουβείν),τά, 
ελεγμύζώῃ, ἴπε ἨΗεῦ. Ρ]ητα] οἳ 
επεταβ, ἴπε ρο]άεηπ Άριτες 
οη {Πε ππεΓογ-5εαί, ΗεΡ.Ικ. 5. 

(8) 
χήρα, ας, ἤ, ἆ τυέαοτυ, Ας. νΙ. 1, 

ΙΧ. 30, 41} ]α. 1. 27. 
χθές (7. Η. 2χθέ9), αἄν., γεοζεζ- 

ααγ, ]π. ἵν. 62; Αο., νι. 25: 
Ἠερ. κι. 8. 

Χιλί-αρχος, ου, ὁ, ἆ εὐγ- 
΄πα46Υ οὗ α {βσμσαα 7121, 
α 7111αγγ {{διπε, Αο. κκῖ-- 
πχν. 

Χιλιάς, άδος, ἡ, α {Ἴομφαμάᾶ, Τα. 
χὶν. 341; 1 Οοἵ. κ. δ. 

χίλιοι, αι, α, α {λοτσαμῶ, 2 Εεἴ. 
ΠΠ. 8; δεν. κὶ, 3. 

Χίος, ου, ἡ, ϐ6λίος, Αο. κκ. 
15.Χ 

χιτών, ὤνος, ὁ, α 12115, ΑΠ 
απάει-ρατπχεηέ, 1. Π1. 11, ν]. 
29; α ραγ/τεἸεή, Ματ. κὶν. 63. 
Υ/.: 8988 ἱμάτιογ. 

Χιών, όνος, ἡ, «Ἅοτυ, Μαἰ. κχν 
37 Ματ. ΙΧ. 3 (ΥΝ. Η. οπιϐ): 
Ἐεν. 1. τ4.Χ 

Χλαμύς, ύδος, ἡ, α «Άο2ί εἶσαρ 
ποτΏ ὮΥ Ἐοπιαπ οΏῄοετ5 απά 
πιαρὶφίταίες, Μαϊ. κκν. 2 
31. ΥΗ.: 5εε ἱμάτιογν. 



χλε] 

χλευάζω, {0 ισεᾷ, φεοί (α95.), 
Άο, 11. 13(1Ν.Ἡ. διαχλευάζω), 
ΧνΙΠ. 32.Χ 

Χλιαρός, ά, ὀν, ζεᾷετυαγε, εν. 
11. 16. 
αι ης, ἡ, 6Λῇσέ, 1 Όοτ. Ἱ. 

11.Χ 
Χλωρός, ά, ὀν, (1) ϱ7εε, Ματ. 

νι. 39; Ἐεν. νι, 7, Ἱκ. 4 
(2) ῥαζε, Ἐεν. νΙ. δ.Χ 

Χδεί, οκ ᾖμῶγεώ αμά οέλήγ- 
ή, εν. κ. 18 (Ἡ. Ἡ. 
Μτῖτε ἴπε πιπωρετς 1 {α]]).Χ 

Χοϊκός, ή, ὀν, εαγ{Άγ, ΄παζε οἵ 
εαγίᾖ, 1 Οοἵ. αν. 47-49. (Ν. 
Τ.)Χ 

χοῖνιξ, (κος ἡ, α εᾗω{, 
ππεαδυτε οοπ/{αΙπίηρ Ίγιο 5εχ- 
ἑατ (56ε ζέστη»), Ἐεν. νΙ. 
6 

Χοῖρος, ου, ὁ, Ρ]υπ., οτυέήε, Τα. 
γι. 32, 33, ΧΥ. 15, 16. 

Χολάω, ὢ, {ο δε απρ7γ (ἆαι.), 
Ἱη. ν. 23. 

χολή, ἢς, ἡ, (1) ϱαζ, ΒΡ., Αο. 
νι. 23: (2) Ρετῃ. δ1142 ᾖεγύς, 
ΦΙ6Ἡ αἂδ ἹἩοιπγποσά, Μαϊ. 
πχν]]. 34.Χ 

χόος, 5εε χοῦς. 
Χοραίίν (ἵΝ. Ἡ. Χοραζείν), ἡ, 

6Λογασίη, Μαϊ. χὶ. 21; Τα. 
κ. 13.Χ 

Χορ-ηγέω, ὢ, {ο ζεαζ οι Γ172450 
α εὔογης; Ἠεπςς, {ο 1712450 
αὐτιαα2112, {ο τεββζγ, 2 ϱο{. 
ΙΧ. 1Ο; 1 Ρεέ. ἵν. 11.Ἐ 

χορός, οὔ, ὁ, α ὤσποε, ααεζρ, 
Ρ]ατ., Ίωα. Χν. 25. 

χορτά(ω, ἕο Γεεῶ, {ο πα{ῶήγ ει 
(δεη. οἵ ἀπό), Μαϊ. ν. 6, αν. 
33: Ματ. νΠ. 4: Τα. κνἰ. 
21. 

χΧόρτασμα, ατος, τό, σσ, ο1έ5- 
Ζ2Πα75έ, Αο. ΥΠ. 11.Χ 

Χόρτος, ου, ὁ, ϱ7α59, ἤεχγύαρε, 
Μαι. νΙ. 39ο; σγοτυζρ ϱγα17, 
Μαϊ. κι. 26: Ζαγ, 1 Όοτ. ΠΠ. 
12. 

Κουζᾶς, ἂ, ὁ, 6Ἴτισρας, Ἱωα. ν]π. 

3-ᾱ 
χοῦς, οός, αοο. οῦὔν, ὁ, ὤπισί, Ματ. 

νι. ΤΙ; Ἐεν. χνΙ. Το.Χ 
χράοµαι, ὤμαι, ἀερ. (ΡτοΡ. πι]ᾶ. 

Οἱ χράω), {ο 19ε (4ᾳ1.), {ο 
΄744ε 15ε οὗ, 1 Οοτ. ΙΧ. 12, 
15; 2 0ο. ΧΙ. 10 (ἀαί. οπι.); 
7ο αεα] τυή{ᾷ, Αο. ΧκνΙ]. 1. 

Χράω, 5εε κίχρημι. 
Χρεία, ας, ἡ, (1) πεεα, εεεςοζζγ, 

Ῥ]ατ., ιεεξςσέζΐες, Ματ. κΙ. 3 
ται, 1. 14: ἔχω Χχρείαν, ἴο 
πεεᾶ, Ἱ]η. κΙΙ. 1ο; (2) ὄτσί- 
21655, Αο. ΥΠ. 3. 

σλροδΑ- ΣΛσ7157 ΝΥΕΙΥ ΤΕς7ΤΙΜΕΑΤ ΤΕ Χ7σολ; 

Χρεωφειλέτης (1. Ἡ. χρεοφιλέ- 
τη»), ου, ὁ, α αεδίογ, Τμ. νΙ]. 
41, ΧνΙ. 5.Χ 

Χρή, Ίππρετς. (Ίτοπι χράω), {4 ἐς 
726εεσςαΎ, 4 {ἐς ῥ70βεγ (αςο. 
απ ΙπΕ.), ]α. 11. το. 

χρῄίω, {2 ᾖασοε πεεα οἵ, {ο 
πεεα (5επ.), Ἱωα. κἰ. δ, κ. 
3ο. 

χρῆμα, ατος, τό, α ἐλέπρ οἳ 15ε; 
7307ΕΥ, 5ΙΏΡ., οΠΊΥ Ας, 1ν. 37: 
Ρ]υτ., 720ᾷες, ΄π016}, Ματ. Χ. 
23: Αο. ν]1. 18, 2Ο. 

χρηµατίζω, ίσω, {σ {γαησασί ὅτισί- 
πέδς; Ἀεπος, (1) {ο ῇ1Εγ αὖ 
ογαε{ε, ἴο οἵωε α αζτέτε τυαγ71- 
75, Τμ. Ἡ. 26: Ἠεῦ. κ]. 25/ 
Ρ855., {ο γεεείωε α ἄοίπε 7ε- 
5Άσμοε, ὄε τυαγπεά οὗ σοᾷ, 
Μαϊ. Π. 12, 22; Αο. Χ. 227 
Ἠευ. ν1. 5, χὶ. 7; (2) {ο 7ε- 
εείωε α ά7πε, {ο ὄε εσ/εῶ, 
Άο. ΧΙ. 26; Ἐο. ν1]. 3.Χ 

χρηματισμµός, οὔ, ὁ, αγ οΖαεζε, 
Ἔο. χ!. 4. 

χρήσιμος, η, ον, 19Ε/140, ῥγΟβέ- 
αδζε, 2 Τῖπι. 1. 14.Χ 

χρῆσις, εως, ἡ, 19έ, Ἐο. 1. 26, 
27.Χ 

χρηστεύομαι, αερ., ἔο δε ἀήα, 
1 0ου. κ, 4. (Ν. Τ.Α 

χρηστο-λογία, ας, ἡ, α ζέπᾶ 
σααγεος; Ἱπ α Ῥαά 5εηῃςε, 
Φήζεφέζζε οβεα κής, Ἐο. κνΙ. 
1δ. (Ν. Τ.Α 

χρηστός, ή, όν, 1196/17, ρουῶ, 1 
Οοτ. κν. 33; ϱε2ή1ε, βζεασαγή, 
Τα. ν. 39: ζἴπῶ, 1 Ῥεῖ. Π. 3; 
τὸ χρηστόν, Αποάπες, Ἐο. 
Π. 4. 

χρηστότης, τητος, ἡ, (1) βορᾶ- 
Ίεςς, 6ΕΠΕΤΑΙΥ, Ἐο. 11. 12/ 
(2) 5ρεοῖα!]γ, δεμ{ρ14ψ, μμ 
ΊέΦ5, 0Ο]. 11. 12. γή. : 
ἀγαθωσύνη. 

χρίσμα, ατος, τό, ασ αοζέζᾳρ, 
1 Ἱη. Π. 20, 27.Χ 

Χριστιανός, οὔ, ὁ, α 621πέέα:, 
Άο. κ]. 26, ΧχνΙ. 25; 1 Ρεϊ. 
Ίν. τ6.Χ 

χριστός, οῦ, ὁ (νετρα] ας]. ἔτοπα 
χρίω), αοζηίεά; 35 ἃ ΏΙΟΡΕΓ 
ΠΦΠΠΕ, {7ε Ἰήεςσίσή, {0ε 6ἠγήτέ 
(δεε ἄτ, 6 217, ΝΙ. δ 18, ο, 
ποίε 1, Ῥμ. 8ο), Μαϊ, κχΙ]. 
το, είο. 

Χρίω, σω, ἴο αιοζέ, ἴο οο/:- 
Φέεγαζε ὐγ αοἐέζὔηρ, α5 ]εσδις, 
ἴπε ΟΠτῖςί, Τα. Ἱν. 185: Ας, 
Ίν. 27, κ. 38; Ηεῦ. 1.9; αρ- 
Ρ1εᾷ αἶδο {ο ΟΠτὶδίίαης, 2 
Όοτ.1. 21, 5Υ2.: 8εε ἀλείφω. 

Χρονίζω, ἴο αείαγ, {ο {αγ}, Μαϊ. 

108 

[χώμ. 

αχίῖν. 48, κχν. 5; Ἱμ. 1. 21, 
κ]. 45; Ἠεῦ. κ. 37.Χ : 

χρόνος, ου, ὁ, (1) ἔπε, 6επετ- 
311γ, Τα. ἵν. 5; (αἱ. ἵν. 4: 
δν, α ᾖΛαἱοίαγ πε, οἱ 
φέαΦοη, Μαί. Ἡ. 7; Αοι 1.7. | 
ᾖὁγή.: 9εε καιρός. Ἱ 

Χρονο-τριβέω, ὢ, {0 τυεαγ στων 
με, ἴο οβεμᾶ {φπε, Λο ακ. 
τ6.Χ 

χρύσεος, οὓς, ἢ, οὔν, οἰάση, 2 
Τ1πῃ. Π. 29ο: Ἠεῦ. ΙΧ. 4. | 

χρυσίον, ου, τό (ἁ]πι. οἱ χρυσός), | 
ᾳ βέεεε ο φοζα, α ϱο]αε ο. 
α7πεηί, Αο. 11. 6: 1 Ρεῖ. 
1. 3. 3 

χρυσο-δακτύλιος, ον, σαογπεα 
τω α ρο]ζ 2ή1ρ, ]α. Ἡ. 2. 
(Ν.Τ)Α | 

χρυσό-λιθος, ου, ὁ (ᾳ ϱο]άει 
ίσης), α. δεηι οἳ α Ὀτρῃί 
γε]]ον; οοἶοτ, α ἔοβαρ, Κεν. 
κχ]. 20. (9.)Χ 

χρυσό-πρασος, ου, ὁ, ο Ρεπῃ ος 
α ρτεεπίςη-ρο]άεη οοἱοι,. σα. 
εᾖγγφοβζανσε, Ἐεν. κχὶ. 20. 
(Ν. Τ.Α. 

χρυσός, οῦ, ὁ, ροζᾷ, αγέλης. 
΄παᾶε ο βοὐα, ϱοζῶ εοέ, Μαϊ. 
Π. 11, χ.ο; ]α. ν. 1. | 

χρυσόω, ὢ, {ο αἴογ του; φο]ᾶ, 
ἴο ρε, Ἐεν. αν]. 4, ανν 
16.Χ 

χρώς, χρωτός, ὁ, {λε «ᾷ{μ, Ας 
ΧΙΧ. 12.Χ 

Χωλός, ή, όν, ζᾳε, Αο. 11. 2] 
αεβγένεα οἵ α Γσοί, Ματ. Ἱκ, 

45. 
χώρα, α», ἡ, (1) α εὐι{/Υ, ΟΥ 

7ερίο, Ἱπ. ΧΙ. σ4: (2) ἐπε 
ζαμῶ, ορροδεά ἴο ἴμε 5εα, 
ΑΆοικχν. 27; (3) ὁδε εο1/{2, 
ἀῑδί. ἔτοπι ἴονπ, μα. Ἡ. δ; 
(4) ρ]ατ., βεζὄς, ]π. ἵν. 35. | 

Χωρέω, ὢ, ἤσω, Πτ., ἴο ΄παΐε 
20071: Ὠεποε, (1) {ο ᾖασε 
2007: 07, /εεεζσε, εοπάαέη, 
Μαϊ. χΙχ. 11, 12; Ἱ]π. 1, 6, 
πχ]. 25; 2 Οοτ. νΙ. 2: ἵπ- Ἡ 
Ρεις., {ο δε γσοη ο», Ματ. Π. 
5 (2) 2 ΄1αᾗε 0ο”: ὅγ ἄε- 
βαλη5, {ο ϱο, Μαϊ. κν. 17; 
ἴο ΄4α4ᾷε Ά20ρ7εςς, Ἱπ. υΠΠ. 
371 10 6 ομε’5 Φεύή, 2 εί. 
11. Ο.Χ 

χωρίζω, ἴσω, {0 21ΐ αβαγί, ἴο 
φεβαγαίε, Μαϊ. πὶκ. 6: πι]. 
(16ί αοτ. Ρρα55.), ἴο σεβαγαίε 
ο) σεύ{, οἳ ἀϊνοτσε, 1 Όοτ. - 
νῖ. 11, 15; {0 αεβαγί, ἴο ϱο 
στυαγ (ἀπό οἵ ἐκ), Αα Ἱ. 4, - 
Χνλ], 1. 

χωρίον, ου, τό, α ῥίασε, α βεΙά 



χωρ] 

Ματ, χὶν. 35; Ρ]ατ., ζαμῶν, 
Άο. ἵν. 34: α αγγ, εδίαίο, 
ο. κκνΙ]. 7. 

Χωρίς, αἀν., οεβααίοῦν, ὄγ έ- 
φεζζ, οπ]γ ]π. κκ. 7; α5 Ρτερ. 
Ρον. ΡεΏ., ἆβαγί Γγο71, τυήζή- 
ομµή, ]π. κν. 5; Ἐο. ΠΠ. 21; 
δεφίασς, εκελιφίσε οἳ, Μαϊ. 
χὶν. 21. 

Χώρος, ου, ὁ (Τ/αἰ. 6σιγ149), έε 
ΔΙ. Η. τυύμῶ; ιδεᾷ ἔοτ ἴ1μθ 
Ν.Τ.ααατίεχ ο {πε Πεανεης, 
ο, καν. 12. (Ν. Τ.)Ἐ 

ψΨ 

Ψ, ψ, ψῖ, 25ἱ, ῥ., Όλε ἐννεπῖγ- 
{ματά Ιείίετ. ΑΦ α πΙπιετα], 
ψ΄Ξ- Ἴοο; Ψ.Ξ- Ίοοιοοο. 

ψάλλω, ψαλῶ, {ο σέτρ, 86ςΟΠΙ- 
Ραπιεᾶά πα Ιπ5ίταπιεηίς, {ο 
4ο ῥφαῦης, Ίο. Χν. 9; 1 
Οοτ. χὶν. 15; Ερ. ν. 19; Ἱ]α. 
πο ρω 

ψαλμός, οὔ, ὁ, ἆ ῥεαζε, ἆ «ος ο 
22αΐ9ε, Ἑρ. ν. 19; (οἱ. 1. 
16: Ρ]ατ., ἐζε ὀοοᾷ οὗ Ῥταίηις 
1Ώ ἴπε Ο. Τ., Τα. κχὶν. 44. 
Ύ22.: 5εε ὕμνος. 

ψενυδ-άδελφος, ου, ὁ, α /αΐσε 
ὀγοίβεγ, α ᾖγείεμασα ϐγ- 
ζἱᾳ1, 2 0οἵ. ΧΙ. 26: (α]. 1. 4. 
(ν. Τ.Ε 

ψευδ-απόστολος, ου, ὁ, ἆ Γαΐνε 
ο: ῥ7είελιάεῶ αβοσίε, 2 ΟοΓ. 
πι. τα (Ν.Ε) 

ψευδής, ές, Γαζε, «εοείή[ιιῦ, ζγ- 
74ρ, Αα. νι. 13; Ἐεν. 1]. 2, 
ΧχΧ]. δ.Χ 

Ψευδο-διδάσκαλος, ου, ὁ, ἆ Γαζνε 
ζεαελᾖε7, α {εζεβεγ οὗ Γαΐσε 
αοοίγέπες, 2 Ῥεῖ. Π. 1. (Χ. 
τς 

Ψευδο-λόγος, ον, Γαζτε-εβεαβίτις, 
φβεσξήης σος, 1 ΤΙπ. ἵν. 2.98. 

ψεύδοµαι, ἀερ., Ι5ΐἱ αοτ. ἐψευσά- 
µην, {0 αεεείσε, {ο ᾖ16, ἴο ὀφεασ 
-Γαὐτεῦν, Ἠεῦ. νῖ. 1δ: Ἐεν. 
11. 9; το {40 {0 (α60.), Αο. 
πο ος 

ψευδο-μάρτυρ, ΟΙ -υς, υρος, ὁ, α 
-Γαΐτο τυζύπεςς, Μαί. κχνΙ. 6ο; 
1 Οο{. ΧΥ. 15.Χ 

Ψευδο-μαρτυρέω, ὢ, ήσω, {ο {εο- 
(1 Γαὐπεζγ, Ἱμα. κνΙ]. 29. 

ψευδο-μαρτυρία, α», ἡ, Γαΐσε {ε- 
1210111, Μαϊ. κν. 109, κχκν]. 

ο. 
ψευδο-προφήτης, ου, ὁ, ἆ Γαΐνε 

Ά7οβᾖεί, οηε Ἠπο Ίπ ἄοά5 
παΊηςΕ ἴεασ[μες πγλαί 15 {αΐςε, 
Ματ. κι, 22: 2 Ρεῖ. Ἡ. 1. 

(53 

σι ΣΑ ΕΜΟΤ/5 ΑΕΙ ΤΗΛ Λ7Τ' 1 ΑΧ/ΟΟΛ. 

ψεῖδος, ους, τό, α Γαὐεᾖσοσα, α 
116, ΠΠ. νΗ. 44: 2 ΤΗ. . 11. 

ψευδό-χριστος, ου, ὁ, α Γαΐνε 
ΟΛ219ύ α ῥγείεπαεα Ἰ{ενφίαή, 
Μαϊ. χκχὶν. 24: Ματ. κ]. 22. 
(Ν. Τ.)Χ 

ψευδ-ώνυμος, ον, Γαὐτεζν παμε, 
ι Τίπι, ν]. 29.8 

ψεῦσμα, ατος, τό, Γαὐτεβοσο, 
Δεγβαγ, Ἐο. 1. 7.Χ 

ψεύστης, ου, ὁ, α αγ, α ἄε- 
οεζσεΣ, Ἱτπ. νλΠ. 44, 55; Ῥο. 
Η1. 4. 

ψηλαφάω, ὢ, {ο /εεῖ, {ο ἰοιεῦ, 
ἴο ᾖαμα[ε (αοο.), Τα. κχὶν. 
39: Ἠευ. κ. 196; 1 ]π. 1. Τ; 
το Γεεί αΓίε7, ϱ7οβε 02, ΒΡ., 
ο. αν]. 27. Οογη.; 85εε 
ἅπτω. 

ψηφίζω, ίσω, {ο 7Εεεᾷο7, {ο ε0//- 
Λε, Τα. κὶν. 25: Ἐεν. κ]. 
18.Χ 

ψἢῆφος, ου, ἡ, α οΊπαζ; φίο1ε, α 
εδόῇε, Ἐεν. Ἱ. 17; ἀδεὰά ος 
ΝοΙηΠΡ, Ἠεποε, αἆ σοΐο, Αο. 

ο πχ, τος 
ψιθυρισµός, οῦ, ὁ, ἆ τυ/{εβεγ{ηρ, 

α Φ6εγεί οὐαμαεγέίης, 2 ΟΌοἵ. 
κᾖὶ. 2ο. (5.)3 

Ψψιθυριστής, οῦ, ὁ, α τυᾖ{σβεγε», 
α οφεεγεί «/αμῶςγε, Ίο. Ἱ. 
30.Χ 

ψιχίον, ου, τό, α εγιπό, Μαϊ. 
Χν. 27: Ματ. νἩ. 28δ: Τμ. 
κν]. 21 (Ν. Η. οπιΙ{). (Ν. 
Τ.)Ν 

ψυχή, ἢς, ἡ, (1) {λε ο{ίαῦ ὑγεαίᾖ, 
λε αέαί {ᾖ4ε, οἳ απΊππα]ς, 
Ἐεγ. ν11. 9, χν]. 3, εἰδενετε 
ΟΠΙΥ οἳ παἩ, Μαϊ. νΙ. 25: 
(2) {πε πα σοι, α5 ἀδ- 
Ώπρυϊςδημεά ἔτοπι {Πε Ῥοάγ, 
Μαί. κ. 25; (3) {δε φομ α5 
1Πε 5εαῖ οἱ {πε αΠεοίϊοης, 
ἴπε νν]], εἰο., Αο. χὶν. 2, 22; 
(4) {ᾷε οεῦ{ (κε ἨΠεΡ.), Μαϊ. 
Χ. 309: (5) α 1 ῥεγσο7, 
αι {αζυζατιαζ, Ἐο. κΙΙ. 1. 

Ψυχικός, ή, όν, σ{παζ, Πα{έαᾖ, 
φεζσ1{ο1{5, 1 Όοτ. Π. 14, χν. 
44, 46: Ἱα. ΠΠ. τὸ; Τα. το.” 
Όχος, ους, τό, εοζῶ, ]π. κνΙ. 
1δ. 

ψυχρός, ά, όν, εοζῶ, Μαϊ. κ. 42 
(5ο. ὕδατος); Βρ., εοζζ-εαγίσα, 
Ἐεν. 11. 15, 16.Χ 

ψύχω, 24 Επῑ. ρᾳ5ς. ψυγήσοµαι, 
7ο εροζ; Ῥα55., Ώς., {ο ὂε ερο/εαᾶ, 
ἴο ϱ7οτυ «εοἶα, Μαϊ. κχῖν. 
το.Χ 

ψωμίζω, ἴο εεῶ, Ίο. κἲῑ. 209: ζ0 
σβεμαᾶ {πι Γεεαίις, 1 Οοτ. κ. 

3-ᾶ 
του 

[ωφ 

ψωμίον, ου, τό, α δ1ΐ, α πογφε/, 
Ίπ. κ]. 26, 27, 39ο. (95.)3 

ψώχω, {ο ιό, {ο γιόῦ {σ ῥίεσσς, 
35 64Ι5 οΕ ϱοΓΗ, 1.1. νΙ. τἩ 

η) 

Ὦ, ω, ὦ μέγα, ο/έρα, ο, ἴἶιθ 
νεπίγ-{ουτίἩ Ἱείετ. Αδα 
ΏΠΙΠΙεΤαΙ, ω΄ Ξ δοο; |ω- 
8οο,οοο. τὸ ᾿Ώ, α πᾶπιε ΟΕ 
άοά απά ϐ6Ἠτῖδ (5εε απάετ 
Ἁ), εν. Ἱ. δ, τι (ἩΝ. Ἡ, 
οπι{θ), κκ. 6, κχΙ]. 13. 

ὦ, Ἰηίετ]., Ο, α5εᾷ Ῥεέοτε {πε 
νοσα{ῖνε ἵπ αἀάτεδς, Ας. 1.1, 
ΧΝΙΙ. 14: ἵπ εχοε]απιαίῖου, οἳ 
αἀπιϊταίίοη, Μαΐ. κν. 28; 
Ῥο. χὶ. 33; οἵ οξ τερτοοί, Τὰ. 
Χχὶν. 25. 

᾿Ωβήδ, ὁ, Οὐεα, Μαϊ. Ἱ. 6 (ΥΝ. 
Ἡ. ᾿]ωβήδ); Ἱω. 1. 32 (ΥΝ. 
ἩΗ. ᾿Τωβήλ).Χ 

ὧδε, αἲν., ο Ρίαοε, ῥή140ε7, έχε; 
5ο, 1 {λές 16, ΠεΡ. κΠΠ. 14 
ήεγείτ, ὧτ {ές 7Παήΐεγ, Ἐεν. 
ΧΙ. ΤΟ; ὧδε ἢ ὧδε, έχε ο) 
ἴεγε, Μαϊ. κχὶν. 23. 

ᾠδή, ἢς, ἡ, ὤ) σε, α 9010, 
Ἐεν. ν.ο, Χν. 3. ὁΊη.: 5ε8Ε 
ὄμνος. 

ὡδίν, Ίνος, ἡ, {ᾷε ῥαζ οὗ ελί/α- 
δ4240, αείε ῥαζ, 5εΌεγε αὐί- 
οκ, Μαϊ. κχὶν. δ; Ματ. 
ΧΙΙ. ὃ; Αοσο. Ἡ. 24: 1 ΤΗ. 
ν. 3. 

ὠδίνω, {ο εεῖ έζε ῥαίης οὗ εἶί]α- 
2124, {ο ἐγασασζ, (4.1. Ἱν. 277 
εν. κ. 2: Ἀρ., σα]. ἵν. 
ΤΟ.Χ 

ὤμος, ου, ὁ, α «ᾖομήάεγ, Μαϊ. 
πΧ]. 4: Τα. κν. 5. 

ὠνέομαι, οὖμαι, ἤσομαι, ἴο ὄτέ 
(6επ. οἱ Ρτῖςε), Αο. νΗ. 16.3 

ὠόν (ΥΓ. Ἡ. ᾠόν), οῦ, τό, α1; ἐσο, 
Ἱη, κ. το.Ἡ 

ὥρα, ας, ἡ, (1) α ἀεᾖάίε αβαεέ 
οὗ πο, α πέάφο; (2) αι 
ᾖσαγ, Ματ. κΙΠ. 32; Αο. χνΙ." 
33» (3) πε ῥαίσζαγ Με 
ο αγ, Τι. κὶν. 17; 
Μα. καν]. 45. 

ὡραῖος, αία, αἴον, Γαζγ, ὀεαιήέ- 
-Γῦ, Μαϊ. κκ. 27: Αο. ΠΠ. 
2, ΤΟ; ἘῬο. χ. 15.Χ 

ὠρύομαι, «ερ. πι]ά., {ο 73, {ο 
ᾖοτυῦ, 45 α Ῥεαδί, 1 Ῥεί. ν. 
δ.Χ 

ὡς, 4η αν. οἱ οοΠΙΡαΓΙδΟΗ, ἆ», 
δε αν, αὐοτί, αν 12 τόέζε, 
αεζογαζ αν, 2 Γεῖ, 1. 3; 
ᾖοτυ, Ἱωα. ν ΙΙ. 47: ᾖοτυ/ ἘῬο. 
κ. 15; α5 ΡρατίΙεΙε οἱ πιε, 



.. ἱπέος Λοναα! (Π5ῦ., 
Ές. οχν ή. 25, σώσε /0τὺ 0), 
Μαί. κχἰ. ο, 15; Ματ. χΙ. 9, 
το; ]π. χἰῑ. 13. (Ν. Τ.) 

ὡσ-αύτως, αάν., { ζᾷε 117, 
Ζβετυέσε, ΜΑΙ. κκ. 5, 1 Τίτη. 

5 Π. 9. 
ὥσ-εί, α.ν., ας ὁς αν ζλοιρή, 
δε ας, να πυπιετα]ς, αὔστεή, 
Ας. 1. 3, 41. 

θμραας Ἆπον 
ὠτάριον οἱ νἱ αῑπι, οἱ οὓς, 9εε 

᾿ μήν αλ οπια κα δύν 

Ἆ 



ΝΕΝ/ ΤΕΡΤΑΜΕΝΤ ΘΥΝΟΝΥΜΣ. 

ΙΝΤΚΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

Α εΩγ6Γ2Η7 ἀῑδοτιπαΙπαίιοη Ῥείνεεη ΦΥΠΟΏΥΤΗς ΤΠ {Πε 5ίιάγ οἱ αΏηΥ Ίαησυαρο 9 

8 πιαῖίετ οἳ {Ώε α{πιοςδί Ἱπιροτίαηπςε, απ αἰδο εοπδεαιιεπ{]γ οἱ οοπκιάεταΡρ]α 

ἁππποι]ίγ. Ἐυί {πετε αΓε 86οΙΠε «οηδιάεΓαίΙοη5 ΙΥΠΙΟἨ πια]κε α ἱτεαίππεπί οἱ {πε 

ΘΥΠΟΩΥΠΙ5 οἱ {πε Νεν Τεδίαπιεηί εδρεεία]]γ ἁλπει]ὲ απά εδρεςία]Ιγ πεςξςδατγ. 

ΤΠε «ἄτεεκ Ιαηρααρε ἵπ ε]αδδίσα] ἴππες γ/α5 οηΏς ΝΠΙΕὮ Ίνας αἀπ]ϊταβΙγ αἀαριεά 

Γοτ εχρτεδδίηΡ Άπε 5Παάες5 οἱ πιεαΠπίης, αΏᾶ {Πετείοτο οπε ΥΠΙΕΠ αθοαπάςά {π 

ΦΥΠΟΠΥΠΙ5. ΤΠ Ἰαΐετ (τεεξ, ουϊδιάε οἱ ἴπε Νεν Τεδίαπιεηέ, 5ΟΠ1Ε οἱ {παςδα 

ἀἰδεποίϊοης Ίνετε οεΏαηρεά ΟΓ πιοβΊΠπεά. ΎΤΠε πΥγΙετς οἱ (πε Νε ΤΓεδίαπιεπί 

Ίπετε Ίπεη οἱ Φεπη]ί]ο Παρί οἳ {Ποιφμί απά εχρίαδδίοη. ΊΤΠΕΥ αἶδο παά 

{πεο]ορῖσα] απἆ εἰεπίσαὶ {εαεβίηρς {ο Ἱπιρατί υΠΙεὮ νετο Τατ ποτο Ῥτοίοιπά 

απά δρίτιἑαα] ἴΏαηπ Ὠαά Ῥεεπ «οηπνεγεά Ὦγ {Πε «τεεΚκ Ίαπφιαρε Ῥτενίοις {ο {παί 

πιο. Τηεςδε απἆ οίπετ [αεί5 αβεείῖπρ {πε Νεν Γεδίαπιεηί (τεε]κ πεςοθδδαΓΙΙΥ 

πιοάΙγ ἴπο πεαπῖης οἱ ΠΙΔΠΥ οἳ ἴπε ΦΥΠΟΠΥΠΙ5 ἴΏετε δεί, 1Π 50ΙΠΕ «.δε5 

ε[ξξεοίῖπς α οοπιρ]είε {ταης{ογπια{Ιοῃ. 

Τπε οβ]εοί {π {πε ρτεδεηί ἰἱτεαίπιεηί 15 {ο εοηφίἀετ {πε Νειν Τεδίαπιεπί 

πδαφε. Ἠεποε, ἴπε ἀἰδεπείίοης οἱ εἰαδδίσα] (τεεκ ατα δίαϊεά ΟΠΙΥ 5ο ἴατ ἃ5 

ΓΠεγ ατα αἶςσο Γουιπά ἵπ Νεν Τερίαπιεηπῖ πδαρε, οἵ ατα οἱ Ἱπιρογίαπος ΤΟΥ 

ἀείειπ]]πίησ {πε Ἰαΐτετ. Έοτ α ἀἰδοτιπηϊπαίίοη οἱ {Πε ἀῑδεποίίνε πιεαπίηρς οἱ 

Νειν Τερδίαπιεηῖ 5ΥΠΟΠΥΠΗ5, {Ώτεε {πίηρς5 πηιδέ α5ι1αΙ1Υ Ῥε οοηδἰάετεά : 

Ἐ]ταί, {Πε εἰγππο]ορίσα] πιεαπίης οἱ {Πε ποτάς; 

Φεσοπά, ἴπε τε]αίῖοΏς 1Π ΠΙοὮ {Πε ννοτάδ ατε Γουπά ἵπ οἰαδδίσα] 

ἄτεεκ; 

Τηιτά, ἴπε τε]αίίοΏς ἵη ννΏ]ςΒ {Πεγ ατε Τουπά η Νε Γεδίαπιεπ{ 

«ταεῖς, ἴπε Ἰα5ί Ὀείησ οίεπ ΤΏε οΏΙεΓ {αοίογ. 
ος 111 



112 ΑΝΕΣΗ ΤΕΣΤάΜΕΝΤ 5ΥΝΟΝΥΥΗ.». 

ΤΠο δε οἱ {πε ποτάς ἵπ {Πε βερίιαρϊπί 15 αἶδο Ἱπιροτίαπί, ἔογ ἐλπεῖτ 

οοπηεςίίοΏ (Ἡ {πο ἨΠεβρτεν νοτάς νε {Ἠεγ αΓε αδεά {ο ἰταηδ]αίε ο[ζεπ 

{Ώτοννς ΗρβΠέ οη {Πεῖτ πιεαπίηρ. 

ΤΠε ἀϊδειδείοης Ἠετε ρῖνεη αἴτῃ {ο Ῥε Ῥτίεί, Ῥαΐέ γεῖ {ο ουέ]πο ο]εατ]γ 

{πε Ἱπιροτίαπί απά Γαπάαπιεπία] ἀἴΠετεποες.οξ ΠπθαπΙΏςΡ. Θ9οπιε ψοτάς υηπΙοὮ 

ατα οίεη ρίνεη 1Ώ ΨΟΙΚ5 οἨη {Πἱ5 5αῬ]εοί Ώανε Ῥεεπ οπηΙέίες, {οτ {ο τεβδοΠ 

ἴπαί (πε ἀεβπϊιοης ας ρῖνεη ἵη {πε Τ,εχίσοη 5υ{ΠοΙεη{]γ Ιπα]σαίε {Πε Ἱπιροτίαπί 

.. ἀϊδαποίίοη». Τπετε ας Ῥεεηπ αἀάεᾶ, Ώούνενετ, α οοπβιἀεταῖίοη οἳ 80Π16 οίΠεΓ 

πγογάς ὪυΠΙοὮ αΓθ ποῖ 5ο ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ Ιπο]αάεἆ. 

ΤΠε ο]εί ννοτκ5 ἔγοπι πΠπΙοὮ πιαίετία] απἆ 5αρρεςίίοπς Ώανε Ῥεεπ ἁταννηω - 

ατε πιεη{ίοηεᾶ ἴπ {πε Ιηπίτοάιείίοη {ο {πε Τ,εχίσοη. 

ΤΠο τα6ᾶδοη 15 5ίαΐεά ἵη {πε Ιπίτοάπείίοη {ο {πε Τ,εχίοοη ΤΗΥ 1η 5οπ1ε 

ο.δες {ηε 5απιο Ίνοτά ἵ5 {τεαίεᾷ ῬοίΏὮ ἵη {Πε ΦΥΠΟΠΥΠΙ5 οἳ {Πε Τ,εχῖοοη 1{6ε]Μ, 

απά αἰδο η ἐπῖς Ρίαος. 1Π ενετγ 51ο]Ἀ Ἰπδίαπος ἔλε ἐτεαίπιεπίέ Ἠετε ἶ5 ἔο Ῥε 

τερατάεᾶ α5 5αρρ]επιεπίατγ {ο ἴπαί 1π {Πε Τ,εχίοοπ ΡτορεΓ. 

ΤΠο 5ΥΠΟΠΥΠΙ5 Ἠετε ἀἰδειδδεά ἆο ποῖ Ῥε]οηπς εχο]ιδίνεΙγ ποτ οΠΙεΒΥ {ο 

ΒΏΥ οηΏη6 οἶαςς οἳ ποτά. ΕΒοίἩ {πεο]ορίσαὶ απά ποπ-ἴΠεο]ορίσαί ἴετπι αΓε 

ηο]αάεά. ΤΠε αἴπι Ὠας Ῥεεη {ο οοηδἰάετ αἱ] {πε 5γποηγπης πιοςί Ἡκε]γ {ο Ῥε 

οοη{ουπάεά νΠ{Ώ οπε αποίῃετ, 2.6., 811 ἴΏοδα πιοςί Ἱππροτίαηί, Τογ ρτασΏίσα α.θ, 

{ο {Πε ανεταρε 5ίιάεπί οἱ (πε Νε Γεδίαπιεπί.. 



ΙΝΡΕΧ ΤΟ ΡΥΝΟΝΥΜΣ. 

Τηἱ5 Ιπάεχ Ἱπο]αάες αἲ Ένα 5Υποηγπις ἀἰοιδδεά ἵπ αΠΥ γναΥ, 6γεη ἴἨοςε 
Ἰπά]οαίεά Ὦ} 5ΙπιρΙγ σ]νῖηρ τείεγεῃσες {ο Π{εταίυτε οοποετηῖης {Πεπῃ, Ῥοίμ 1π {πε 

Τ,εχίοοη Ι{δε]ί απ ἴη 1Π]5 5εραταίε οπαρίετ. Ίλπετε {ο 5απης νοτά {5 ἀϊδοαδσεά 

η Ῥοίμ, {πε ἰτεαίπιεπί ἵπ {Πἱ5 δεραταίε ολαρίετ, α5 Ρί{ενιομδΙγ 'θίαίες, 15 {ο Ῥε 

οοπσἰἀετεὰ α5 δαρΡ]επιεπίατγ {ο {λαί ἵπ ἴπθ Τ,χίσοη Ῥτορετ. 

71ε Εεγεπεες Ἐν ῬΑΘΕΡ ἆγε {η ϱυεΥΥ εαφέ {ο 1δε Γεκίζο {δεί ἣν «ΕΟΤΙΟΝΡ, 

{ο {ή φεβαγαί; εᾖαβίεγ. ἃ : 

ΡΑΦΕ. ΦΕςΤ. νε ο. : ΡΑΘΕ. 5κοτ. 

ἀγαθωσύνη . « ν ν ο ον 1 ἁμεμπασίοςιο ο νο ος αν νεα ης 1ο 

ἀγαπάω ἳ : 1 31 αλ ομπος ον. αλα ας ος. Τ9 

ἅπιος ο ο τσ ος ο. 2 Τ ἀμφίβληστρον '. '. '. |, ὃν 7 

ἀγνόημα ἷ 2 2 μώμοςς νε εν οσον τν Ἐν 19 

ον πα ο ο ος 2 1 ἀνάθεμα αν ο ο ποτ 7 

ἀγράμματος : 2 ἀνάθημα 9 : ἤ 

ἄθολο ο ο ο ο 2 3 ἀνακαίνωσις δ ΤΙ 

αἰδώως ο ο ο πο 3 5 ἀνάπανσιο ων ο απ ου 39 

αἱρεσις τν ο ο. ο ο ο ο Ὁ 33 ὤμαηρληποςς ο νο ον ο ο Το 

αἰσοχρολοημα ο ον ο ο 4 ἀνεμος νι ο νο μον ο μμ 4ο 

αἰσοχύρη ο ο ον ον ο τς κος 4 5 ἀγεπήύληπτος » ο ανν ον ο πι ος Το 

αἰπεώκ ον ο τς -ᾱ ας 4 37 ὄμεσιςι οι ος τς Εις ο τς 39 

αἰπίαρ ο ο ας ο τμ ο δν 7 ἀνθρωποκτόνος '. '. Ἱν ν ν ὃν ον ον 12 

αἴτημα . 4. 6 ανομία ο οι ο - 2 

αἰώρι αν ον αν ολο 4 38 οχήματος ον αο 

ἄκακο : α ὠνπιπυπος ο ο ο ο απ ο--ᾱ- 36 

ἀκέραίιος . . ὁ ϱ ανπύχρισπος ο ο ο ο... Τ3 

ἁλαζώνο ο ο οι ον ο τν ον δ ἁπιλοῦς ο ο ο ο το ο ορ. 3 

ἀλεέφω ει. ἳ 5 Ὡποκώλυν ο ο ο ο. |. 

ἀληθής. . « 5 ἁπολυπρωσιι νο ο ο το 

ἀληθωύς νο. 5 ἁππομαυ Ἡν αν ο νο πο 

ἄλλοα κο. - - 6 ἁρπιος σι ο σου στα 

ἁμαραμπωος ο ο τν 9 ἀρλιαοτα ο ο ο ο υ------- 41 

ἁμάρανπος ο το ο ο αν 9 ἀρχιπελωνη ο -υῦὉυ 5ο 

ἁπάρπηματ Ὁ στο ο 6 2 ἀσέρεια ο ο πα ο ο ο ση 2 

ἁμαρμα οο τ πο  Ὁ 2 ἀσέλγεια ον ον πο να. τά 
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ἀσωτία «. 
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ἄφεσις . . 
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ἰδέα . 
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καιρό . . 

κακός . « 
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ΡΑΟΣΕ, ΘΗςΤ. ΡΛΟΕ. ΕΟΤ. 

παπηλα ο ον ον ον ο ς ο ὃν ης 46 ὁπαιώωαι αν. πο ---το 

κόλασις ον ος ον νο ο ο 26 ρω ος Κο ΡΕ ο η 

καταλλαγή .  « ὁ ν ο ο 52 ὄρεξις νε ο τς μα” 23 

πε ον ν τν εν 55 ὁρι ην ο ο ο σοκ. 23 

ο σπα ο ον... ν ο τς. 58 ὥσίος ο ο ο κ τν ο τα 1 

ο πτηςν --- ν νε ον 6 ὀφειχεησ νο ων πα. 57 

πο ο νο ο. ο ον ον ος ο ον 53 Ῥχλος δν ον ον αλ ώς κ 44 

απο θε ο ο ὂ- ο 49 

πο ο οι ον σα τν αν 4 3δ πᾶρος ον ο οσο νο ον κ ο ο 23 

οριακή νο παν - σ6 παιδάριον". πο. ο οπρ επδι 6ο 

πραιπάλη κ ο αν ο ο ο. 54 παιδίον ος αρ ο ας 6ο 

πβριος σον οσα μμ σσ τοι παιδίσκη τς νε ος ντο Μπο σς 6ο 

κῶώμος αιώ σον ΜΕ αν τμ οτε 54 παο ο αρ σε Ἡνες ρ 5 6ο 

παλαιός ο ο ο ο σι. ο περι, ας 41 

λαυλα μμ πως 49 παλιγγἕενεσία . . ν . Ἰ4 11 

καλών ο μο  ο Ἕνο ττδα πανηηυρις- ντ ντα τά 20 

Ναάπαάς ο ο το ο παράβασις ον ον ο πα 2 

λαός ο πο ο κο ος νο νρνς 44 πιαρακοή ο ποτε ο πε 2 

λατρεύω Ἡν ον ο ο νο το παρανομία ον ον. τε 2 

λέω ας ον ο 5ο παραππωµα νο ο ο τ5 2 

λευπουρηέωα ος ον 5ο πάρεσισ μον ώς οι πες αμ οπθ 

Ἀπαπής νο ο ο ο ο 56 παρορηιαµός νο. νο ν 1 

λομα ο ο ον ο να 6τ ποαπρια ο ο νο πο πο- ότ 

Ἀωπεοπα ο ον ο ρα ον ο» 49 περάζαωι ο ον ο ο. σδ 

λύλαος ον νο ο ο σλς ὂ πιολαμοσι Ἐν δις κ αρ ομπο ει» ὁ τς 4δ 

πένης ον ος το κο Σο ΕΣ. οσα 8 

µαχροθυµία . .» «10 πα ρα το ο σε ο ο αμὸ 49 

μάπαιος ον ο λε ας να ης πλεορεξιώτ άν πο τσ 8ο 

πάχτη ----- ὃν ο έτη 55 πολνω σα ασ κεντρο «πθα 

κέρας ο σαν. 54 ππευμαν ο ο πο αν ντ ο ο μμ. 4ο 

Πεπαμέλομαος α --.-- Θ πνοή ορ αν ον μα ασε ντα 4ο 

εταποέω ο ον --- - 16 πιοοηρης ο ο ρα. δα 51 

μιαπώπο μα αν τν τος Ἔ 27 πποιεώι ες πο ο ο τον δα 28 

μολύμώ ο ο αν 27 ποια μώα. ο τν --- -- 2ο 

µορφήδο ον ο το. ον ο 66 5ο ππολεμοςὰ ο πο, ωρες πο πανε 55 

ρθος ο ο ο ο ο αο 53 πονηρός ο ον ο ο. 5. 25 

πωρολορια ο ο... . 4. σπομοτα ο ο ο ο ερ ον 53 

πόποσι ο δν θα ον ο ο ενα σ4. 

ναός μμ ο ο να, ο. 48 ππραόπηςα ο ον ο ο ον ντ. οὓς 21, 22 

ψέος ο ο αν το 52 πράσσωμαν ον ου. -- ο 2δ 

γππὼ ο ο πο ο -θτ προσευχή ο οι ο το. ὃς 6 

ρόμας ον οι ο τε ο. 35 ππώχός ον ος ντος πα εδ 

ροκ ο ης ον 34 

: σαηήρη τν ο ο ας Ὁ 7 

οἰκέπης ο ο οκ η. 45 σαρκικόςα ο ο ο ον ον... 29 

οἱκοςο ο ο ο ει 6τ σορκιμοο νο ο ο --- 29 

οἰκπιριος ιο ο ο ο. 3ο σεανόσο με ον μον " 

οὐοαφλυγία ο τε ο. 54. σημειο ο ου ο 

ὀλυκλη σος ο ο ο ο ο πι σικάρίος ο ο να. 4 

ὁμοιώμαα ο ο ο ον ο το σκληρός ο ο ον ο ο 42 
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6 1. ἨοΙγ, 58οτεᾶ, Ρατθ. 

ς / ϱ ϱ ς { / 

ιερος, οσιος, αγιος, ἄγνος, σεµνος. 

Νοπε οἱ {Πεδε ψοτάς ἵπ εαδδίσα] (τεεκ Ία5δ πεοθβδαΓῖ]γ αΠΥ πιογαὶ 
5Ἰρηϊῃοαηςαϱ. ΤηΠοδε ΝΏΙΕὮ ΠΟΝ Πάνε 5ἱ16Ώ α πιεαπίης Ἠανε ἀενε]ορεά ἵ ἵπ 

Ῥ]ρ]ϊσα] (τεε]«.. ἵερός πιεαΠ5 σαεγεά, ἱπιρ]γίηςδ 5οπης δρεςίῖα] τε]αίίοη {ο (οά, 

5ο ἴπαί Τέ ΠΙαΥ ποῖ Ῥο νιο]αίεά. ᾖ1Τὲ τείαεΓ5, ΠΟΜΕΝΕΥ, {ο Τογπιαί γε]αίϊοη ταΏεΓ 

ἴπαη {ο οΏαταοῖίετ. Τί ἀεδίρηαίες αΏ εχίεΓπα] τε]αίίοη, πΥΠΙε]ι ογάἵπατΙ]γ ἶ5 ποί 

8Ώ Ιπίετηα] τε]αίίοη αξ νε]. 1 15 αδεά {ο ἀεδετῖρε Ρείδοη5 οΓ {Πίπρς. ΤΠϊ5 

16 {πο οοπιπποπεςί ποτά Εογ ζούν ἵπ ο]αδδίσα] (ατεεῖς, απἆ εχργεβδες {Παίγ δια] 

οοποερίίοη οἱ Πο]πεςς, Ὀαέ 1{ 15 τατο ἵη {πε Ν.Τ. Ῥεσαιδε 1έ [αῑ]5 {ο εχρτεςς 

πε ἔπ]]πεςς οἳ {πο Ν.Τ. οοπεερίοη. ὅσιος, τδεά οἳ Ρείδοπ5 ος {ππρς, 

ἄεβδοτίρες {λαί υΥπΙοΏ {5 1 ἨαΓΠΙΟΏΠΥ ΝΙ(Ἡ {πο ἀῑνίπε οοης(ΙΠοη οἱ {πε πιογα 

Ἀπίνετςε. Ἠεηοε, Ιέ ἶ5δ {παί πΥΠΙεὮ 15 ἵπ αοοοτάαποε Ὦ {πο Ρεπετα] απά 

Ιπςε]ποξϊνεΙγ Εε]ε Ίάεα οἳ τὶφηῖ, “ναί 15 οοηδεοταίεά απά δαπείίοπεά ὮΥ 

απίνεγςα] Ίαν αηά οοπδεη{”” (Ῥα55ον/), ταίπετ Πατ ναί ἶ5 ἵη αοοοτάαποε υγ] 

ΑΏΥ βγδίεπη οἳ τενοα]εά {ταίμ. Α9 εοπίτατγ {ο ὅσιος, {.6., 85 ἀνοσία, ἴλε 

ἄῑοε]ςς τερατάεά, ϱ.5., α πιπβττί8θε Ῥείνεεη Ῥτοίπεγ απᾶ δἰδίεί 5ο] α5 Ίνα 

οοΠΙΠΠΟΠ ἵω Ἐδγρί, οἵ ἔλε οπἱδδίοη οἱ ἴπε τες οἱ δερι]έιτε ἵπ οοπηεοίίοη 

π(Ἡ α τε]αίῖνε. ἅγιος Ώας ΡΓΟΡΑΡΙΥ ας {5 Γαπάαπιεπία] πιεαηίηΡ φέβαγαζο7, 

1.6., ἴτοπι {πε ποτ] {ο (οά”5 δετνίοε. Π ποί ἴπε οτἱρίηαΙ πΙεαΠίηΡ, {Πί5 αἲ 

ΑΏΥ ταῖε 15 α πιθαπίηρ εΒΤΙΥ ἵη πδε. ΊΤΠΙ5 δεραταίοη, Ἠονενετ, 15 ποί οβΙεβΥ 

εχίετπα!, Ίὲ 15 ταίὮετ α 5εραταῖίοη Ίτοπι εν] απά ἀεβ]επιεπί. ΤΠε πιοτα] 

οἰσπίβσαίίοη οἳ λα πνοτά 15 {πετείοτε ἴπε Ῥτοπαπεηί οπε. ΤΗϊ9 γνοτᾷ, τατα 

απά οἱ πειίτα]ὶ πιθαπίης ἵη οἰαβδδίοα] (ατεεῖς, παδ Ῥεεη ἀενε]οροά ἵη πηεαπίης, 

5ο {μαί 1 6χρτεβςες {πο Επ] Ν.Τ. εοποεερίίοη οἳ Πο]πεςς 45 πο οίπετ ἆοες. 

ἁγνός {5 ρτοβαΡΙγ τε]αίεά {ο ἅγιος. Τὲ πιεᾶΠ5 βρεοίΠοδ]γ ῥήγε. Βαϊ ἴΠἱ5 πιγ 

Ῥε οπ]γ ἵπ α οετεπιοηία] 5εΠ5Ε, ΟΙ {ξ ΙΠ8Υ Ἠανε α πιοτα] βΙρηΙΠοαβίίοη. Τὲέ 8οπ1- 

Έπιες ἀεσοτῖρες ἔτεεάοπι ἴτοπι Ἱπρατ]εῖες οἱ {Πε Ώεδῃ. σεµνός ἶ5 {Παί νΏ]οῖὮ 

Ἰηδρίτος γέυεγεπεε οἵ ατυρ. Ιπ εἰαβεῖσαὶ ἄτεε] 1 ννας οἵζεη αρρ]ιεά {ο ἴΠε 

σοᾷ. Ῥταΐέ {τεαπεηί]γ {ὲ ας πε Ίοψετ Ιάεα οἱ ἴἶαί νυΏΙοὮ 195 Ώππιαπ]γ νεπει- 

αΡ]6, οἵ ενεΏ τείετς 5ΙπΙΡΙΥ {ο εχίετηα]ς, α5 ἴο ἴπαί ΥΙΟ 15 πιασπίβοεηί, 

σταπά, ΟΥ Ἱπιρτεβδίνα. 

69. δίΠ. 

ἁμαρτία, ἁμάρτημα, ἀσέβεια, παρακοή, ἀνομία, παρανομία, παράβασις, 

παράπτωμα, ἀγνόημα, ἥττημα. 

ἁμαρτία ιπεβηί οτἱρίπαΙΙγ {7ε ηἱςσίης οἵ α 1144. ὙΝΠεπ αρρ]εά ἴο 

πιοτα] ἐπίπρς {πε Ιάεα ἶ5 οιπιί]ατ, ἴέ {5 πηὶςδίπς {πε (ταε επ οἱ Πα, αΏά 5ο 1 15 
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αφεᾷ 45 ἃ ϱεπετα]΄ ἴθιπι ΕΟΓ οᾖμ. Τὲππεᾶης ὈοίἩμ {πε αοί οἳ οἰπηΐπρ απά Ελα 

τεςη]έ, {Ἡε δἱπ Ιῑδε]ξ. ἁμάρτημα ππεᾶης οηΏ]γ {πε δἶη 118ε]ξ, ποῖ {Πε αοῖ, ἵπ 185 
ρατήου]ατ πιαηΙεδία{]οη5 45 δεραταίε ἀεεάς οἱ ἀἰδορεάίεποε {ο α ἀῑνίπε Ίαν. 

ἀσέβεια ἶ5 Ρο ήπεςσς, Ῥοδϊᾶνε απἀ αοϊϊῖνε Ἱττε]ρίοη, α οοπάΙίοη οἱ ἀῑτεοί 

ορροβ!ξἴοη {ο (ο. παρακοή ἶ5 δίτίο(]γ Γαζής {ο Ζεαγ, οἵ ὨεατΙΏΡ «ΒΓΕΙΕΡΘΙΥ. 

απά ἱπαιτεπεῖνε]γ. ΤΠε αἵη ἶ5 ἵΏ Ελῖς Εαΐ]αταο {ἐο Ώεας ἠηθπ (οά 5ροαῖςς, απ 

αἶδο ΊΠ {λε αοενε ἀῑδορεάίεπος γυλίοὮ οταἰπατί]γ Εοἱ]οιν. ἀνομία 15 ζστω]εσο- 

2έ55, οοητεπηρί οἳ Ίαν, α εοπάϊξῖοη οἱ αοΐίῖοπ πο 5ΙΠΡΙΥ νη(ποαί αμ, α5 ἴπε 

εἴγπποΙοβϱΥ ππὶρῃί Ιπαϊσαίε, Ῥαε . ο Ίαν. ΤΠε Ίαν 15 αδαα!Ιγ ὮΥ. 
Ππρ]οβίίοη ἔπε ἸΜοφαῖς Ίαν. παρανομία οοειτ5 οπ]Υ οποε, 2 Ρεΐ. Ἡ. 16, απά 15 

ΡταςίίσαΙΙγ εαι]να]επί {ο ἄνομία. παράβασις ἵ5δ ἔγαμοςγεςςίοη, πε Ραροίηρ. 

Ῥεγοπά 8οπις αβεῖρηεά πι. Τέ 15 ίπε Ῥτεακίηςρ οἳ α ἀῑδιποί]γ τεοορηίσεᾶ 

οοπππαπάπηεπ{. Τί οοηπδεαΙεη{Ιγ ΠΙΘᾶΠ5 ΠΊΟΓΘ ἴΏαη ἁμαρτία. παράπτωμα ἵδ. 

αδεά ἵπ ἀμΤεγεπέ 8εῃΏ5ε5, δοπιείίπιος ἵηπ α πη]]άει 5εΠ5ε, ἀεποίίπρ απ ΕΙΓΟΙ, 

8 πηδίαΚε, α [αη]έ; απά δοππείίη]ες ππεαΠΙηΡ α ἵτεςραςς, α η] υ] δἷπ. ἀγνόημα 

οεοµτς οη]γ οπος, ΗεΡ. ΙΧ. 7. Τὲ ἱπάϊοαίες 27707, 5ἵη Ισ {ο α οεΓίαῖη 

εχίεηί 15 {πα τεδιυ]έ οἳ ἱρπογαπσοθ. ἥττημα ἀἁθποίες δοζης τυο{ρᾷ, αἰεΓεαίσᾶ. 

Τη αη οί(Ώ]σα] 5εΏςε 1έ πιεαηΏς ὦἆ Γαΐζηγε {η ἄλίγ, α Ταλή.--- ΑΙ ἴπεδε ἀπτετεπε 

ἨΙογά5 ΠΙαΥ οεεᾶδίοπαΙΥ Ραΐ{ πο α5ιια]]γ Ῥε α5δεᾷ δἵπιρΙγ {ο ἀεδοτῖρε {πε 5αππ6 

αοί ἔτοπι ἀῑβετεπέ Ροϊπες οἳ νίανν. ΤΗο ξαπάαπηεπία] πιοαπίηρς οξ ἔλεςο πνοτάς 

ΤΙΔΥ ψε]] Όε 5απιπιεά αρ 1η {με Ίαηριαρε οἳ Έτεποα: δἱπ “«πΙαΥ Ρε τερατάεᾶ. 

85 ἴΏε πηϊδοίηρ Οἱ α πιατ]ς ΟΥ αἶπι: 1 15 {επ ἁμαρτία Οἵ ἁμάρτημα; ἴλε ονετ- 

Ραδδίης ος ἐταπδρτεδδίης οἳ α Ππε: 1 15 ἴΠεη παράβασις; ἴλπο ἀἰδορεάίεποε Το 

8 νοῖοε: ἵῃ ψΨΠΙοΏ οας5ε 1ξ ἶ5 παρακοή; ἴπα {α]Ιπρ νΊετε οΏε 5Ποι]ά Ώανα 5ίοοά ' 

αρπρΏέ: Οδ γν]] Ῥο παράπτωμα; Ίβποταηος οἳ Ὁ]βε οης ουρΏί {ο Ἠανα 

Κπονη : Ελίς ν]] Ῥο ἀγνόημα; ἀῑπηϊπίσμίηπρ οἳ Εἶναί νυηὶοἩ «Ἡοι]ά Ἠανα Ῥεαπ. 

τεπάετεά Ίπ ΕΙ] πιεαδατε, ΝΏΙοὮ 15 ἥττημα; ποή-ΟΏδεγναπος οἱ α Ίαν, ΠΙοἩ 

15 ἄνομία ΟΙ παρανομία.” 

6 ὃ. ΒΙΠς6Ι6. 

ἁπλοῦς, ἀκέραιος, ἄκακος, ἄδολος. 

ἁπλοῦς ἶ5 ΙεταΙ!γ «ῥγεαᾶ οί τυζέζομέ Γο]ᾶς, απὰ Ίεπος ππεαης ἱπρίε,  ϐ 

αιπηρ]ε, νη{ποι{ί οοπιρ]εχίίγ οἱ εἰαταοίετ αΏᾶ πιοιῖνε. Τη (πε Ν.Τ. {Πί5 Ιάεα 
οἱ 5ΙππρΙΙοΙ{Υ 15 ανναγ5 {ανοταρ]ε; ἵπ ο]αςεῖοαί (τθεῖς {πε υνοτά 15 αἶδο οοσβδίοι, 

α]]γ α5οά ἵπ απ απ[ανοταΡ]θ 9εηςθ, ἀεποβίηρ {οο]ἱσΏ βἰπιρ]οΙέγ. ἀκέραιος αἰσι ἢ 

πιεβης «22406, Πτετα]]γ /γεε /γονι αγ Γογείρ σα κ{γε, 1/1 ζμ/{εγαίεᾶ, /γεε 

/γοα αλοίγδζρ εἰεμεμίς. ἄκακος ἵη ΠεὈ. ΥΠ. 26 πεαης οηΠ6 ἵπ ΙΝΠΟΠΗ εχἰςες 

ἂβδεποε οἳ 41 εν!], αηά 5ο ὉΥ Ἱπιρ]σαβίίοι {με Ῥτερδεποε οἱ αἲἱ σοοά. 1ὲ Ρ858ε5΄ 
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8ἱνο (ΠτοιρΏ ἴπε πιετε]γ περαϊίνε πηεαπίηπς οἱ αὔδεποε οἱ εν!], {οιπά ἵπ 5., 

ο ἴπε υη[ανοταΡ]ε πιεαηίηρ οἱ δἰπιρίε, οαδΙ]γ ἀεοεϊνεᾶ, εγοάι]οιι5, ΥνΠΙοὮ 15 

Γοαπά ἵη ἘῬο. ανΙ. 1δ. ἄδολος, οοουττίΏς οπ]γ ἵπ 1 Ῥεΐ. Π. 2, ΠεαΏς5 Φ215έ7ε, 

12 εα, τυζ{οΊμέ η119. 

64. ῥίπ5 οἱ ια {οπριθ. 

µωρολοηία, αἰσχρολοηία, εὐτραπελία. 

µωρολογία, 115εά οΠΙγ οπος {π ἔλο Ν.Τ., 15 Γοοὔύς {αὐρζης, Ῥιαί Επί ἵπ 

{πε ἘΒιρ]ισαὶ 5επ5ε οἱ ἴπε νοτά Εοο]δΗ, νο Ἱπιρ]ος {λαί 1{ 15 αἶδο δἱπ{ή]. 

Τί ἶ5 οοηνοΓδα{ίοΏ ὙΝΠίσῖ 15 Εγςί ἱπαίρίά, ἵποη οοτταρί. 1 5 ταπάοπι {α]ς, 

ΠΙΟὮ παίιταΙ]γ τενεα]5 {νε ναπῖγ απηά δἱη οἳ {πε Ἱθατί. αἰσχρολογία, αἶδο 

ἀδεά οἨΠ66, ΠἹεᾶΏ5 ΑΠΥ Ἰῑπά οἱ ἀϊἱδρτασε[α] Ίαηριαρε, αδρεοία]Ιγ αΡαςο ος 

οἴποις. Τη οἰαδείσαί (ατοε]ς Ιὲ 5οπιεπηες ππθαης ἀϊςμποίνε]γ ΙαΏησιαρε ΥΠΙΟΠ 

]εαάς {ο Ιειάπεδς. εὐτραπελία, οοουττίηρ οπςσς, ογἱρίπα]Ιγ πιεαπί φεγςαζ1/14γ 

27 εοπυεγσαίομ. Τι αοφαῖτεδ, Ἡούενετ, απ π{βνοταΡβ]ε ΠιεαΠΙΏΡ, δίηος 

Ρο]ϊδιαά, τεβηεά εοπνεΓβα{ίοΏ ας α {επάεπογ {ο Ῥεεοπιε εν] ΤΠ ΠΙΑΠΥ 1ναΥ5. 

ΤΠε γνοτά ἀεποίθς, ἴπεπ, α θαὈ{ίε ἔοτιι οἳ ενί]-δρεαίάπς, οἵη[α] οοπνεΓςδα(ῖοἩ 

πητποιῖξ {πε «οᾶΓδεπεςς ΥπΙοὮ {τεφεπ{]γ αοοοπιραπίες Ιέ, Ῥαΐ ποῖ υηίποιὲ 155 

πιαΠρηΙ{γ. 

ξδ. ΒΙμα8π18, ἀἱδρίβςθ. 

αἰδώς, αἰσχύνη, ἐντροπή, (σωφροσύνη). 

αἰδώς ἶ5 {πε ξεε]πςσ οἱ {αίε 11ογα /εβι/ΠαΠΕς το ἀοΐπρ α ἀϊδποποταδ]ε 

αοῖ. ΤΗϊ5 πιοταὶ τερασηΏαηοε 15 ποῖ ἔοαπά ἵη αἰσχύνη, ΥΠΙεὮ 15 ταῖπει {πε 

Γεε]ῖπς οἳ αὔτοσγαεε νΏὶς] τεδα]ές ἔτοπι ἀοίηπςρ απ ἀπνοτίἩμγ {ΠΙΠβ, ΟΥ {πε ΓΕΑΙ 

οἳ 51ο] ἀϊδσταςςε ΨΝΠίοἩ. 5εγνες {ο Ρτενεπέ ἰἴέ5 Ῥείπρ ἆοπθο. αἰδώς ἶ5 {πας {πε 

ποΡ]εΓ ἸνοΓά, αἰσχύνη Ἠανίπρ τερατά εΒΙεΒΥ ἴο λαο ορίπίοη5 οἱ οἴπεις. αὐδώς 

6 ἴπε ἴθατ οἳ ἀοῖπςσ α 5Παπηεία] {πίπα, αἰσχύνη ἱ5 εΏΙεΒΥ {πε ἔεατ οἳ Ρείπρ 

{ουπά ου. “αἰδώς ννου]ά αἱνγαγς τεδίταίη α Ροοᾷ ΤπαἨ ΓΤοπα 4Ώ αποτίΒΥ ααῖ, 

υηῖ]ε αἰσχύνη ππὶρΏί φοπιείίπιες τεβίταίη α Ῥαά οπε” (Έτεπε]). ἐντροπή 

οίαπάς 5οπιενλαΐί Ῥείνεεη {λε οίπεγ ἔννο ννοτάς ἵη ππεαπίης, Ῥαέ ΊΏ {πε Ν.Τ, 

ΊεαὮς ἴο έλα πορ]ετ δἱάε, Ιπάϊσαίξίπς ἔλαί τυούεκοπε «απο νυλίε] ]εαάς  ΠΙΒΏ 

ο οοηρἰἀεταξίοΏ οἳ Ἠϊ5 οοπά{έίοη 1 1ὲ 15 απινοτίΏγ, απά {ο α «παπρε οἱ οοπἀμοί 
ἴογ ἴΏε Ῥεΐθετ. σωφροσύνη, »ἐ//-εοΡμαμα, ΠιΒΥ πο 8εεπΏ {ο Ἠανε πιποβ Ιπ 

«ΟΠΏΠΠΟΏ ΥΙΓἩ ἔλεςε ἴἨτεε Ἰποτάς. Α5 α πιαξίετ οἱ ἔαοί, Ποίενετ, 1 ΕΧΡΓΕΞΘΕΒ 

ΡοβίΏνε]γ {αι υΏ]οὮ αἰδώς εχρτοδ»ες περαίϊνε]γ. 
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66. Ῥταγετ. 

εὐχή, προσευχή, δέησις, ἔντευξις, εὐχαριστία, αἵτημα, ἱκετηρία. 

εὐχή, νπεη 1 πιεᾶαΏς /7ά7εΥ, Ἠα5 αρρατεη{Ιγ α 6επετα] ἰσηϊβσαίίοη. 

προσευχή απά δέῃησις ατε ο[ζεη αδεά {ορείπετ. προσευχή 15 τεδιτιοτεἁ το. 

Ῥταγετ {ο (οἄ, πΠί]ε δέησις Ἆα5 Ώηο 516] τεβίτἰοίίοη. δέησις αἱ5ο τείετς οΒΙεβΥ 

{ο Ῥ{αγετ ο ῥα{1ε1αγ δελεᾖές, νΏῖ]ε προσευχή 15 ποτε 5επετα|. ΤΠε 

Ρτοπιίπεηί {ποιφΏί 1π ἔντευξις 15 {ναί οἳ Ῥο]άπεςς απά Ετεεάοπα ἵη 4ΡΡΓοᾶΟὮ - 

{ο (οά. . εὐχαριστία 5 {λαμῥασίοίης, ἴπε σταϊείαὶ αοκπον]εάρφπιεπε οἳ 

(οά5 πιοετοίε5, οΠΙεΠΥ ἵη Ῥταγετ. αἴτημα, ππιοὮ Ἰ]κε δέησι, ἀεποίες α 

ρεεῖῃο Ῥεβέίοη ἔοτ α Ῥατίίου]ατ ἐΠίηρ. Ίπ ἱκετηρία με αξέιάε οἳ πι Πεν | 

θπά ἀερτεσαίϊοη ἵπ ΡίΒΥεΓ ἶ5 δρεςείαΙ]γ επιρΏαρδίζεα. ΑΙ ἴπεδε πνοτάς πιαγ 

Ἰπάϊσαίε αἲ Έἴπιες πο ἀἰβετεπέ Ἰείπάς οἳ Ῥταγετ, Ῥιαέ Εἶνε 5απις Ῥταγατ νὶεινθά 

ἴτοπι α1Πετεηπί 5ίαπά-ροίηίς. | 

6”. Το τερικε; τερακε, αοομδαΊοτ. 

Ρ] / 2. / ρα ζα 3) - 

ἐπιτιμάω, ἐλέγχω; αἰτία, ἔλεγχος. 

ἐπιτιμάω ΠεΒΩ5 5ΙπΙΡΙΥ {ο 2εὔ1άε, ἵη ΔΏΥ 5εΠ56. 1 πιαΥ δε Ἰμςδί]γ ος 

υπ] δέ]γ, απἆἀ, 1 1α541Υ, ἴΏε τεΡιΚε πιαγ Ῥε Πεεάεὰ οἵ Ίξ πιαΥ ποῖ. ἐλέγχω, - 

οη {Πα οίπετ Παπά, Ίπεαης {ο τερι]κο πΠ(Ὦ 5α{ΠοΙεπέ «81156, ἆπᾶ αἶ5ο ἐβεοίιια]!1γ, - 

5ο α5 {ο Ὀτίης {Πε οποε τερικεἆ Το α οοπ{θ5δίοη οΓ αἲ ]εαςῖ α οοηνϊοίῖοη οἱ 5ἵῃ. 

1η οίΠεΓ Ἱποτάς, 1{ πιεαης {0 εου πε. Α αἰπηῖ]ατ ἀῑδΗποίίοη «εχὶδί» Ῥείνεατ 

{πε ποιης αἰτία απά ἔλεγχος. αὐτία ἶ6 5η αοιδαἴοη, πυλείπετ Γαΐδε ος ἴτας. 

ἔλεγχος 15 α «Ώατρο ΝΠΙΟὮ 15 «Πονη {ο Ῥε Ίταε, απά οΓίεη 15 5ο οοη/θ55εά 

Ῥγ {πο αοοᾳφεα. 1ί πας ΡοίἩ α ]ααϊοία] απηά α πιοτα] ΠιθαΠΊηρ. 

6 8. Βοᾶ8σίετ, ρτοιά, 1π5ο]επῖ. 

ἀλαξζών, ὑπερήφανος, ὑβριστής. 

ἀλαζών 15 Ρτορετ]γ α δοασίεγ, Ἠο Τε]]5 ρτοαί (πρ οοποεγηίης Ἠΐ5 οἵνΏ 

Ρτούνεςς απά αολίενεπιεηίς, ντ {πε Ἱπιρ]εά ἴάεα {λαί πιαΏηΥ οἱ Ἠ15 οἰαίπις ατε 

{αΐςε. ΤΗϊ5 ννοτά παίιτα]]γ ἀεδοτίρες α ἐταῖε «ΏῖοὮ πιαπ][εδίς Ι{5ε]{ ἵη εοηῖαςί 

ΥΕ οηε’5 {ε]]ονύ-ππεΠ, πο οΏηε ΥΥΠΙοὮ εχἰςίς οἰπιρ]γ νηθπίη {πε Ἠεατί. ὑπερή- 

Φανος ἀεβοτίρες οπε Πο {λίη]κ5 {οο ΠϊςΗΙγ οἱ Πϊπιδε]Ε, ἀεδοτῖιρίηπρ α {ταῖς 

ΨΠΙοὮ 5 θἰπηρ]γ Ιπίετπα!, ποῖ τε[ειτίηρ Ρτϊπιατ!γ {ο εχίετπα] πιαη]εδίαίῖοῦ, 

αἰέποιςῃ ἐΠὶς 15 Ἱπιρ]εά. Τί ππεαπς οπε νο 5 ῥ7ο1ιῶ, ἴπε εχίετηα] πιαπϊ[εδία- 

Ώοη πΠεη 1 αρραατς Ρεΐησ ἵπ {πε ἔοτπι οἱ αγγοβαπος ἵπ ἀεα]ηρ πΠ(λα οἴμετς. 

ὑβριστής ἀθεοτῖρες οπε γνμο ἀε]ιρ]ιές ἵω {σοζεμέ τυγοΊις-ζ οί τουνατά οἴματβ, 
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Ππᾶς Ρ]εβσιγε Ιπ 5ιεὮ αοῖ5. Οτιε]έγ απά ]ηδέ ατα ἔννο ο (πα ΠΙάΠΥ ΕοΓπ]9 
πίοὮ {Πἱ5 αιαΠίγ α8δΗπηες. Τ]οαςδε ἴητες ννοτάς οσο {ορείμοι ἵῃπ Ἐο. 1, 39. 

ΤΠεΥ ατε πενεΓ δεί ἵἩ α δοοᾷ 5εῃΏ5αε. ΊΤΠΟ6Υ πιαγ Ῥο φαίά ἴο πἹονα ἵπ α 

οετίαῖη 5εΏ5ε Ιῃ ΑΠ αδοεπάϊηρ 5σαἷἱε οἳ σι]]έ, ἀρείσπαίίπο τεβδρεείῖνε]γ “(πε 

Ῥοαδί{υ] {η τυογας, ἴΏε Ῥτουιά απἆ ονετρεατίηρ { {λοιρᾖές, ἴε ἱπδο]εηί απηά 

Ἱπ]ωτίοις {4 σεῖς᾿ (Οτεπιετ). 

6 9. Ἱπεοταράρ]ε, απ{αάΙπρ. 

ἄφθαρτος, ἀμάραντος, ἁμαράντινος. 

ἄφθαρτος ἰ5 ρτορετ]γ {1εογῤ{10ἡ5, απαβεοῖεά ὮΥ οοτταρίίοη απά ἀεςαΥ. 

Ἡ 15 αρρ]εᾶᾷ {ο «οά, απά {ο Εἶαί νΙοὮ 15 οοππεοίεά υΙίἩ Ἠϊπι. ἁμάραντος 

εχρτεςςες {Πε 5απιΠε Ίάεα ἵῃ αποίπετ αγ. Τε ππεαης /ηΓααὔης, ἴλε τοοί Ιάθα 

Ρεΐηρ ἐπαί 1έ 5 απαβεείεά ΒΥ ἴἩε ππετίης νΏ]οὮ 15 οΟΠΊΠΙΟΠ ἵπ ἴΠς ο.δε 

οἱ Βοψετβ. ἁμαράντινος, ἀετῖνεά ἴτοπι ἀμάραντος, ΠΊΕΒΏ5 εοΊΊβοσεά οἵ 

α1/αγαΛίής, ζ.6., οἳ απ[αάίηρ Ώοννετς. 

6 10. ΕαιῖεςῬς, απΌ]απιεᾶ. 

ἅμωμος, ἄμεμπτος, ἀνέγκλητος, ἀνεπίληπτος. 

ἅμωμος 15 Γατζέΐεςς, τυ1{/ο1ή δήε1ή1ς0, Γγεε Πο” 171βε2/εεΙΙοη5. Τε τείετς 

εδρεεῖα]]γ {ο «Παταείετ. ἅἄμεμπτος ἶ5 5ἰτῖοί]γ 11ὀήαμπεᾶ, οΏς η Ώ νύΏοπα πο 

{αυ]ὲ 156 {ουπᾶ. ΤΠΙ5 οἳ «ουτςε τείετς Ῥρατίϊοι]ατ]γ {ο ο νεταϊοε οἳ οἴπετς 

Ἡροη 9Π6. ἀνέγκλητος ἀεδίσπαίες οπε αραἰησί ποπ ἔΠετε 15 πο αοοιΙδαΐίοη, 

ΠΠΡΙΥΙΏΡ ποῖ αεαιίίαΙ οἳ α εΏατρε, Ῥαέ {Ώαί πο «πατρσε Πας Ῥοεῃ πιαάε, 

ἀνεπίληπτος ππεαης 127γεβγε/εης{δᾖ6, ἀεδιρηκίίπς οπο Νο αΠοτάς ποϊλίπς 

αροη ΙΥΠΙΟἨ ΑΠ αάνείδατΥ πη]ρΏί 5εῖσε, ἵπ οτετ {ο ππαΚε α «Ώαϊρε αραἰησί ἨΙῃῃ, 

6 11. Ἐερεπεταίῖοπ, τεποτα{ίοῃ. 

παλιηγγενεσία, ἀνακαίνωσις. 

παλιγγενεσία Πεαης ετυ δήγίῆ. Ίπ οἰαδδίσαί (τεεκ 1 νας αδεά ἵηπ α 

Ὑγθακεπεά 5εΏ5δε ἴο ἀεποίε α Τ6ςΟΝΕΙΥ, τεδίοτα{ίοη, τενίναι|. Ίπ (με Ν.Τ. 1 ἶ5 

αφεά οπΙγ {νήςε, Ῥὰΐτ 1 α Ἠΐρ]ει 5εη5ε. Τπ ΤΗ. 11. 5 1 πἹεᾶης Ίετυ δ1γ{ή, 

7εφεηεγα{ζο, τεῖεττίΏς {ο (οἆ”5 αεί οἳ εβΙδίηΏς {Πε 5ΙΠΠΕΓ {ο ῥραᾶ55 {τοπ {Πε 

ἀεαῖΏα οἳ δίη Ιπίο αρίτίπαὶ Ἠίε ἵπ ΟἨτῖς. Τί Πας α νΊάετ πιεαπίης ἵπ Μαϊ. 

ΧΙΧ. 25, Ὢηετε 1 15 πδεᾶ οἱ {πα εἼαπσο ΥΠΙΟὮ 15 α]ήπιαίεΙγ {ο ἴακαε Ῥ]αςε.ἵπ 

αἲ] εΊιε απίνετςε, 1ΐ5 τερεπεταίίοη, ΥΠΙΕΒ 15 {πε Επ]] ννοτκίηρ οαί οἳ {πε οΏαπρε 

ηνο]νεά 1π {πο τερεπεταίίοπ οἱ ἴπε Ἱπαϊνίάμα]. ἀνακαίνωσις 5 ύεπετυα/ Οἵ 
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7επουα{{ο”, ἀεποίίπρ α εοηποςς Ρτοοεςς {ΠτοιρΏ Ὑλ]οἩ πιαη Ῥεσοοπιθς πιοτε 

{αἩ]γ Ομτϊςέ-ἶκε, ἵη γ]ήοἩ ρτοσςςς Ἶε {5 α ννοτκετ {οβείπετ νήε]λ οά. 9οπις, 

ἂ5 εδ. Ότεππετ, ν]πουί θυ{Ποίεηί τεᾶδοΏ, Ώανε {πουρηί εμαῖ ἔλε εατ]γ ς5ε οἳ 

παλιγγενεσία 85 α δοπιενΏαί {θοἨηίσοα] ἴθτπι, {ο ἀεποίε {πε Ῥγίμαροτεας 

ἀοοϊτίπε οἱ ἰταπδπιρταίοη, Ρανα {ο ἔἩε ποτά α Ῥετπιαπεηέ εδοματο]ορίσα] 

οοἱοτῖΏς, 5ο {Παΐ ἴπ {πε Ν.Τ. 1 Ίας {πο πιεαπίηρ /εςΗγγεοίέση, εδρεοϊα]Ιγ ἵη 

Μαι. χὶκ. 28. 

6 12. Μιτάετετ. 

φονεύς, ἀνθρωποκτόνος, σικάριος. 

 Ῥοΐμ η ἀεγίναίίοη απᾶ πδβρε, φονεύς απἁά ἀνθρωποκτόνος ατε ἀῑδείη- 

Ειϊθμεά ἴτοπι εαοἩ «οἴπε Ἰμδί α5 {Πε Ἐπρ]ϊδΏ 22/7 4ΕΥΕΥ ἔτοτα 2Π15/άγεγ οι 

ᾖο7α{ζίῶρ. σικάριος, Ἀδεά οΠΏΙγ 1Π Αο. χχί. 38, ἶ5 ἴπε Τα η οἔσαγζς, απά 

πιθαΏς αὖ ἀὐδασσέη, Ιδια]]γ Ὠϊτεά ἔοτ {πε νγοτκ, νο ΕατνεΙγ 5ίαθρεά Ἠϊς 

ΕΠΕΠΙΥ ΥΠ{Ἡ α 5Ποτί διγοτά, {πε Τ.Α εἶζα. Φονεύς ἶ5δ α ϱεηπετῖο Ψοτά απά ΠΙαΥ. 

ἀεποῖε α πηπχάετετ οἳ αΠΥ Κπά, σικάριος Ῥείπρ οπε οἱ ἴλα φρεοίῃςο νατοίϊες 

ΥΠὶοὮ 15 Ιπο]αςες. 

615. Απηομσίες, Τ4ΐ5ε Οητῖςί. 

. ψευδόχριστος, ἀντίχριστος. 

ψευδόχριστος πιεᾶηΏς α Γαΐσε (ές, α ῥγείεμαεα Ἰ{εςςίαζ, ννπο δεῖς Πίπι- 

δε] αρ ΙἸηδίεαά οἱ ΟἨτῖςί, Ρτοσε]αϊπιῖης {παί Ὦε 15 ΟἨτῖδί. Όοπιε Ώανε Ρῖνεπ 

αθοιῖ {πε 58Π1Ε ΠΠΕΑΠΙΩΡ {ο ἀντίχριστος. Βυαΐ 1ὲ 5 ππαοὮἈ ποτε Ῥτοραξ]ε 

ἴπαί Τε πιεᾶη5 οηε ἀἰαπιείτίςβ]Ιγ ορροδεᾶ {ο ΟἨσίδέ, οΏε Μο δείς ΗΙπηδε]ί αρ 

αραῖηςσί (Ἠτίςδί, Ρτοε]αϊπαίηρ {Παί {πετε ἶ5 πο (Ἠτίςί. 

6 14. Ῥτοβίραογ. 

ἀσωτία, ἀσέληεια. 

Τηε Εαπάαπιεηία] Ιάεα οἳ ἀσωτία ἶ5 “«νναςίείυ]πεςδς απ τΙοίοις εχοΘδ; 

οἳ ἀσέλγεια, ]αν]ο5ς Ιη5ο]εηςσθ απά Ἱναπίοη οαρτίοε᾽' (Ττεης]). ἀσωτία ΠΙΕΒΏΒ 

τεσΚκ]εςς απἁ εχίταναραηῖ εχρεπάἸίητα, οΏΙεΒγ {οι {Πα ρταβοαίίοη οἳ οπε”5 

φεΏσιιαἱ ἀεδίτες. Τε ἀεποίες α ἀϊδεο]αίε, Ρτοβϊραίε οοςτςε οἱ Ηῇ6. Ίπ ἀσέληγεια 

αἱδο ἴπετε 19 Ιπο]αάεά {πε Ιάθα οἳ Ρτοβίραςγ, ο[ίεη οἳ Ιαδεϊνίοαδηεςς, Ῥαΐέ {πε 

Εαπάαπιεηία] ἐλοαφλῖ 15 {πε αοκπονεάρίπρ οἱ πο τερδίταἰηί5, ἴπαο Ιπδο]εηί 

ἀοῖης οἱ υΏαίενετ οηε’5 οαργῖςε ΤΠΠΔΥ 51ββεςί. 
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8 15. Οονεπαπί-υτεακετ, ἱπιρ]αςα)16. 

ἀσύνθετος, ἄσπονδος. 

Τηεςε νοτάς ατα αὐῖίο 5Ιπ]Ι]αΓ 1π {μείτ εβεοίς, Ῥιῖ ορροβί{ε ΙπΠ ἐλείγ οοΠ- 

εερίίοη. ἀσύνθετος, οσουττίΏηΡ ΟΠΙΥ 1Π Ἐο. Ἱ. 31, 15 εουεπα/{-ὀγεαβεγ, οΏ6 

νηο Ιητετγαρίς α δίαίε οἱ ρεᾶςε απά Ῥτίηρς οη /ατ ὮΥ ἀἰδτορατάϊπρ 4η αστες- 

πιεηί ὮΥ νΠΏῖοη Ῥεαςς ἵδ παϊηίαϊπεἁ. ἄσπονδος ἶ5 12βίασαδζε, οπ6 ΝΤΟ 

τείαδες {ο ἄρτθς ἴο ΔΏΥ ΤΕΙΠΙ5 ΟΓ 5δἡρρεςίίοηπς οἱ ρεαοο. Τί Ἱπρ]ίες α δίαίε 

οἳ ν/ατ, απά α τεβαρα] οἱ οονεπαπέ οἵ ενεη οἳ ατπιὶφίίσς {ο οπὰ ἴξ Ρρογπιαποη{]γ 

οἵ Τεπιροτατ!ί]γ. Τη πε Ν.Τ. 11δε ῬοίὮ ννοτάς ῬτοβαΡ]γ τείετ ποῖ {ο Ὕνατ ἵη {πε 

5ίτ]οῖ 5ΕΠ56 5ο ΠΠΟΙ ας {ο ἀἰδοοτά απάἀ 5ίγ{ε. | 

616. Βεαιξα], ϱταοεξΗ1. 

ἀστεῖος, ὡραῖος, καλός. 

ἀστεῖος ἱ5 Ρ{ορεσΙγ οπε Πνίηρ ἵπ α εἵίγ, ἀτραη. Τ 5οοη ασαιτες {πε 

ππεαηῖης /7ύαπε, ῥούήίε, εἰεφαμί. Τπεη Ἱε ορίαίης {ο α Ἱπαιτεά αεχεηῖ {πε 

πιεαηίης δεατιζοηὐ, αΙποάβ] πενετ ἵη ἴμε ΠΙρῃεςί άερτεε. ὡραῖος, {τοπι ὥρα, 

Ὠουιτ, Ρετῖοᾶ, ΠηΕΑΠ5 ΡΓΟΡΕΓΙΥ {221εῦγ. ΈἘτοπι ἴπαί «οπηες {ο Ίάεα οἱ Ρείπς 

Ρεαι{Η], θἶποε πεατ]γ ενετγίῃ]πρ 15 Ῥεαι{α] 1η 115 οι οἱ Γη]]εςί ρετ[εοίῖοη. 

καλός 5 α ππαςὮ ΠἩϊρῃοι ννοτά. 1 πιεαης ζεατιζή1ή, ΡΏΥΦΙσΑΙΙΥ οἱ πιοτα]]γ. 

Τε 15, πούπενοτ, ἀἰδίϊποί]γ {πε Ῥεαιίγ πΠΙοἩ «οιηες ΕΤΟΠΙ ΠάΙΠΙΟΠΥ, ἴΏε Ῥεαιίγ 

ψημΙοἩ ατῖςες {τοπι α δγπιπηείτῖσα] αἀ]αδίπιεπί Ίηπ τΙϱΏί Ρτορογίίοῦ, ἵη οἴπετ 

γοτᾶς, ἔτοπα {πο Πατπποπίοις οοπηρ]είεηεςδς οἱ {Πε ορ]εοί εοπεεΓπεά. 

617. Ὑδάοπι, Κπου]εάρο. 

σοφία, φρόνησις, γνῶσις, ἐπύγνωσις. 

σοφία 15 οεΓγίαΙπ]γ {ο ΠϊρΏεσί νοτά οἱ αἰΙ ἴπεδε. Τί 156 ρτοροεί]γ τυζςῶοσγη. 

Τε ἀεποίεςδ πιεηία] εχοε]]επος {η {πε ΠϊρῃΏεςί απᾶ {α]εδέ 5επςε, εχρτοδδῖης απ 

αὐγήέαῖς α5 νε] 5 ΑΏ σεξ οἳ εινα παπα. Τε οοπιρτεπεπάς Κπονιεάςφο απά 

ΠπρΗες σοοάπες», Ιπο]μάίης {πε εἰτίνίηρ αξίετ {πε Πὶρ]ῃεςδέ επάς, α5 νε] α5 {πε 

ἀθίηρ οἱ {πε Ῥεδε ππεαης {ο ἐπΠεῖτ αἰ(αίηπιεπί. Τί 15 πενεί αδετίρεά {ο ΑΠΥ 

οπς Ῥυαΐ (οά απἀ ροοά ΠπεΏ, εχοερί 1Π α Ρ]αίΠ]γ Ιτοηίσα] 8εΏ58. Φρόνησις ἶ5 

α. πι]άά]ᾳ Ίετπι, 5οπηθΕπηες Πανίηςρ α πιεαηίηςσ πεατ]γ α5 Πὶρ] 85 σοφία, 80Π16- 

Ώπιες πιμς] Ίοψετ. Τὲπιεαης ῥΥΜάεπεε, {ήεζήσεπεε, α Κα] αἀαρίαίίοη οἱ 

Ώιο πιθαης Το ἴε εηά ἀθδίτοά, {πε επἀ, Πούγενετ, πο Ρεΐπρ πεσθββασ]γ α σοοᾷ 

0Ώ8. Ὑγνῶσις 15 ἀποτοϊεώσε, εορ{ή{{ομ, ἴηε υαπάετδίαπάϊης οἳ {8οί5 οι {ταί]ς, 

9 
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ο: εἶδε {ησές λα, οζσεεγ7ήπελή. ἐπίγνωσις Ίας απ Ιπίεηδίνε πιεαηίης 5 -Ἡ 

Ῥατεά υΗ{Ἡ γνῶσις, ἵε 6 α ἔη]]ετ, οἶεατετ, πιοτε {ποτουρᾗ Κπον]εάρε. ΤΠε ή 

νετρ ἐπιγινώσκω Ἆας {λε 5απηε Ιπέεηςίνε ἔοτος ἂ5 οοπιρατεά γΗ{Ώ γινώσκω. 

. 

618. Ἐε]βρίοις. Ἱ 

θεοσεβής, εὐσεβής, εὐλαβής, θρῆσκος, δεισιδαίµων. 

θεοσεβής, αοοοτάίηᾳ {ο ἀετίναίίοη απά αρδαρε, ΠιεΒΏ5 τωογςῥ{ρ οί (ο (ος 

οἳ {με ϱοάφ), α Εα]β]ππεηί οἳ οπε’5 ἁπίγ {ονγατάς ἄοά. ΤΕ 15 α σεπετα] ἔετπι, 

πιθαπίηρ 7εὴρέοι ἵΏ ἃ 6οοᾷ 8εῃ59. εὐσεβής 15 ἀἰσιπριίσηεά ἴτοπι θεοσεβής 

ἵΏ Έννο ΥΑΥ5. Τέ ἶ5 αθεά {ο Ἱπο]αάε έλλε Εα]β]]πιεπέ οἱ οΡ]ραίοπς οἳ αἲἱ Κάπᾶς, 

ῬοΐΏὮ {ονατάς (οά απάἆ πια:. Τί 15 {πας αρρ]εά {ο {πε Εα]Π]]πιεπε οἳ πε 

ἀωίῖες Ιηνο]νεά ἵηπ Ἠππιαη τε]αίίοης, α5 {ονγατάς οπε’5 Ριτεηί». Ἐτπτίμεγπιογε, 

Νεη αδεά 1η {Πε Πίρῃετ 8εηςε, 1ξ ΠπεαΏ5 ποῖ 4ΠΥ Κἰπά οἱ ποτδΗίρ, Ραΐ, α5 {πε 

εἴγπποΙοΡγ Ιπάϊσαί6ες, ἴΏε οτεΏϊρρίπρ οἱ άοά αγίσᾖή. εὐλαβής, πιεαηίπΡ 

οτἱρ]πα]]γ ε2γ6Γ/ {η ᾖαμαζίης, ἵΏ 15 τε]ρίοας αρρ[οβίίοη πεαης οατεξυ] Ίπ 

Παπάμηρ ἁαῑνίπε (Π]πρς. 1έ οΏαταοίοτίζες ἴἩο απχῖοις απά 5οταρα]οις Ίοί- 

εΏϊρρετ, οατεία] ποί {ο «παηρε αηγίΠῖης ἴπαί «Ποι]ά Ὃε οΏδετνεά 1π πγοτδΗϊρ, 

αηΏά {εατ{α] οἳ οΠεπαίηπρ. Τ{ πηεαης ὤενοισέ, 8η ΠΙΒΥ Ῥε αρρ]εά {ο απ αἀπετεηζ 

οἱ αΏΥ τε]ρῖοη, Ρεῖπρ εδρεεία]Ιγ αρρτορτῖαίε 1ο ἁθφοτῖρε {πε Ῥεςί οἳ {πε ]ενήση 

/οΓΞΏΙρροΙς. θρῆσκος ἶ5 οΏε Πο 5 ἀἰ]ρεηί Ίπ {Πο ΡρεΓίογπᾶησθ οἱ ἴπε 

οήτυαγα 5ετνίοεε οἱ οά. ἩΤ αρρ]ες εδρεεία]γ {ο οετεπιοπῖα] πγοΓδΗ!ρ. ' 

δεισιδαίµων, {Ώ αοοογάᾶποε υΠἔἩ 1ὲ5 ἀετίναίίοα, πηαΚες Ῥτοπιίπεπέ {Πε εἰεπιεπὲ 

οἳ Γεα. Τί επιρμαδίζες 5ίτοπα]γ {λε Ἰάθας οἳ ἀερεπάεποε απά οἱ απχίεῖγ Εοτ 

ἀϊνίηε {ανοτ. Τί πιαγ ὃε αδεά α5 ρταοίϊοα]Ιγ εαιϊνα]επέ {ο θεοσεβή. ΟΕΐεῃ, 

Ἠούγενετ, ἴέ ἵπιρ]]ες {Παί {Πε ἴεατ νΏ]οὮ Τε πιακος Ρρτοπιπεπί 15 4η ππΨΟΓΏΥ 

έ6αΤ, 5ο ἔλαί 1 οοπιες {ο Ἠανε ἴΏε ππεαπίης 1έῤεγς{1έομς. ἸΊπ ἴπε Ν.Τ. 1ὲ 15 

α5ες, ας ἶ5 αἶ5ο ἴΏο ΠΟΠ δεισιδαιµονία, ἵη α Ῥιτροδε]γ πευίταὶ 5εΏ5ε, πεαπίηΡ 

βΙπιρΙγ /εὔᾷσίοις, πεϊίΏετ εοπνεγίπΡ {πε ΠϊρΏεδί πιεβΠΊΏΡ, ΠΟΙ ΡΙ81ΠΙΥ Ιπιρ]γ- 

ης α ΙΟΥΕΙΓ ΠιεΒΠΙΗΡ. 

619. Ῥιτε. 

εἰλικρινής, καθαρός, ἀμίαντος. 

εἰλικρινής ἀεηοίες εΠΙεβΥ ἐἶλαί νπῖεὮ ἶ5 Ῥατε α5 Ρεῖηρ ««22εεγε, ἴτεε ΤΓΟΠΙ 

{οτεῖσω αἀπιιχίατο. καθαρός ἶ5 {μαί νΙεἩ 5 Ῥατε α5 Ῥεῖηρ εὔεαῃμ, Ίτεε 

ἔτοπι θοἵ] οἱ θίαϊη. ΤΠε πιεαηίηρ οἱ ΡοίἩ Ίη {πε Ν.Τ. 15 ἀῑδεπει]γ εἰλὶσαἹ. 

ἀμίαντος ἵ5 /η5βοί{εῶ, ἀεδοτῖβίΏηρ εῑιαί νυΏ]ε] 15 τα τεπιονεά {τοπ ενετγ ΚΙπά 

οἳ εοη{ατηΙηα{Ίοη. 
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6 20. ΑβεεπιΙν, επατοῃ. 

συναγωγή, ἐκκλησία, πανήγυρι». 

Αεοοτάϊπρ {ο {Πεῖτ ἀετίναίίοη, συναγωγή 15 5ἵπιρΙγ αι ασσεόζγ, α Πια58 
ο{ Ῥοορ]ε ραΐπεγαεά {ορείμετ; ἐκκλησία {5 α ΠαΓΤΟΝΕΥ Ἰνοτά, αἱδο αν απσεγιῶζγ, 

Ῥαέ Ιηο]αάϊπς οπ]γ {ηοδε 5ρεοία]Ιγ εαἶ]εά {οςείβεγ οιέ ο α Ίατσετ πιπ]ταάο, 

ΓοΓ {πο ἰταηδαςίίοη Οἱ Ῥιδίηεςς. ἐκκλησία αδιια]]γ ἀεποίες α 5οπιον/λαί ΠΙΟΓΕ 

φε]εοί οοπΙραΏηΥ ἴΏαη συναγωγή. Α. αἰσηίβοαπί δε Οἱ ἐκκλησία ἵπ κἰτῖος 

ΠΑΓΠΙΟΠΥ νη( Τές ἀετῖναίίοη Ίνα ΟΟΠΙΠΙΟΠ ΑΠΙΟΠΡ {πα (Ταείς. Τί ννας {λεῖτ 

ΕΟΠΙΠΙΟΠ νοτά Τοτ {πο Ἰανήίι] αβδεπιβΙγ ἵπ α ἴτοε (θες οἵίγ οἱ αἲἱ {ποδε 

Ροββεδδίηρ {Πε τὶρῃηίς οἱ οἴμσεηδΗϊρ, ἔοτ πα {ταηδασοίίοη οἳ ραρ]Ιο αβαῖτς. 

ΤΠΕΥ Ίνετε «1/72ΠΟΕΑ οἷή οὗ ἴΏε ὙνΠο]ε Ῥορια]αίίοη, ““α δε]εοί Ρογίίοη οἳ Ἱξ, 

Ιπε]αάϊης πεϊίπετ {πε Ῥορι]ασς, ΠΟΓ ΦίΓΔΠΡΕΓΒ, ποτ γαῖ ἴποδο νο Ἠαά ΓοΓ- 

Γειτεὰ {πεῖτ οἶνίο τὶρΏές ’” (ΤτεποΏ). συναγωγή Ὠαὰά Ῥεεπ, Ῥεΐοτε Ν.Τ. ἄπιες, 

αρρτορτίαίεά {ο ἀεδίρηαίο α «ΎγΠαςοσΊΠ6, α ]ενῖςα α5δεπιΡΙγ Του ἸνοτδΗίρ, ας. 

Εποί ἔτοπι {πε Τεππρ]ε, ἵΏ υνΏίςὮ 8εῃΏςε 1 15 α5δεά 1π {πο Ν.Τ. Ῥτοβαβίγ {οι 

ἴπαί τεβδοΏ, απάἆ αἱςο Το: 155 ρτεαίετ ΙπΠετεπί εἰγππο]ορίσαἰ Πίπςςς, ἐκκλησία 15 

ἴπαε νοτά {ακεη {ο ἀεδίσηαίε ο 62η ἐςία ε/ὔγΕᾖ, α 6ΟΠΙΡΑΏΥ οἳ Ῥε]ίενετς νο 

Ὥχεοί {ος ἹποτδΗΏϊρ. ΕΒοΐίμ ἴπεδε πνοτᾷς, Ώονύενετ, αΤθ 5οπιείίπες δε ἵπ {πα 

Ν.Τ. ἵῃπ α ποη-{εσΏηῖσα] 5εΏ5ε. πανήγυρις, οεοιτΠίηΡ οΠΙΥ ἵπ ἨΠεΡ. χῇ. 23, 

ἀϊβοις ἔτοπι Ῥοΐπ, ἀεποίίπρ α 5οἱεπιη α55επιΡΙγ Το Γεσία] τε]οϊοίηρ. 

6 οἱ. ἨΠιπι]σσ, ϱεπί]επεςβ. 

ταπεινοφροσύνη, πραότης. 

ταπεινοφροσύνη 15 Ζ11/14γ, πο {Πε πιαΚκίηρ οἳ οπε’5 δε] 5πια]] νηεχι Ὦςε 

5 τεα]]γ ρτεαί, Ῥαΐ (ΠπΙπκίηρ Ηεί]ε οἳ οπε᾿5 5ε]{, Ῥεεαιιδε {Π15 15 1Π α 8εῃςε ἴῃε 

τιφΏί εδϊπιαίε {οΓ ΑΠΥ ὮΏιπιαη Ῥείπρ, Ἡούγενει ρτεαῖ. πραότης ἶ5 {ουιπάεά 

προη {Πὶ5 Ἰάφα, απᾶ 5οε5 Ῥεγοπα ἵε. ΤΙ 15 ίΠε αΠίιάςε οἱ παπά απᾶ Ῥεβανίος 

νΠΙςἩ, ατὶςίηρ {τοπ ἨπηϊΠίγ, ἄἱδροδες οπο {ο τεοεῖνε ΥΗ{Ἡ ϱσεηέζεπεςς απἀ 

{1εεᾷηεςς Ὑπαίενετ ΠΙΒΥ «οπηπθ {ο Ὠϊπα Γτοπι οίΏείς ΟΓ {τοπ (σα, 

5 ο. (επί]επεβς. 

πραὀτης, ἐπιείκεια. 

Ῥοί] νοτάςδ πΙαΥ Ῥε ἰταης]αίοά σεέζσπεςς, γεῖ ἴπετε αἴε πιαγκεά ἁῑβετ- 

εποες Ίῃ ΠΙΕΒΠΙΠΡ. πραότης ἶ5 ταίΏετ Ῥαβδῖνε, ἀεποίπρ, 5. μᾶ5΄Ῥεεπ δαῖά 

αῦονε, 5εε ὃ 21, οπε5 αἲειτιάς {οψατά οἴπειςδ ἵπ νίεν οἳ {Πεῖϊγ αοῖΐς, Όαά οἵ 
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κ ο. -- 

δοοά. ἐπιείκεια ἶ5 ἀῑςδίιποί]γ αοεϊνε, ἴε 16 56εη ἵΠ οη6 ἀεεάς ἐοννατά οἴἶετς, 

αΏς {{ α5υα]]γ παρ]ίες {Πε τε]αίίοπ οἱ 5ιρετίος {ο Ιη[ετίοτ. Τὲ 15 Εαπάαπιεηί{α]]γ 

8 τε]αχίης οἱ σίτῖοί Ἱερα] τεαυτεπιεηίς οοποθΓη(ίΏρ. οίΆρτς, Υεί ἀοΐηρ Επὶ5 ἵπ 

οτάετ πποτε ΕΙΗ11Υ {ο οαττγ οαί {Πε τεα] αρῖτίε οἳ {πε ανν. Τί ἱ5 οἴεΙΙΕΛοΥ Ἰη 

ψηιΙοὮ {Ώετε 15 πο εἰεπιεηπί οἱ νεακποεςς οἱ Ιπ]μςί]οθ. 

6 85. Ῥεδίτε, 115ί. 

ἐπιθυμία, πάθος, ὁρμή, ὄρεξι». 

ἐπιθυμία ἶ5 {πε Ῥτοαςεςί οἳ ἴπεδε πνοτάς. Τί5 πιεαπίηρ ΠΙΥ Ρε ροοάᾶ, Ραΐ 

{ὲ ἱ5 α5υα11γ Ῥαά. Τί ἀεηποίες αΏΥ παϊυτα] ἀεδίτε οι αρρεῖῖίε, αδια]]γ νη(Ὦ πα 

ἱπιρ]σαίϊοη {ῑαί Τε 15 α ἀερτανεά ἀεδίτο. πάθος Ώας ποῖ 5 Ότοαά α πιεαπΙηΡ 

β5 ἵη οἰαδθίσα] (ατεεΚ, Ῥιαΐ ἀεποῖες ενΙ] ἀεδίτε, οἩΙεΒΥ, Ποίγενετ, 5 α εοπά οι - 

οἳ {πε 5ο] ταίπετ ἴΠαηπ η αο!ῖνε ορεταίίοη. ὁρμή Ιπαϊοαίες ῥοσέῖζε πποβΙο | 
Γονατά 4η οῬ]εοί, εἰίπετ {οτ θεϊζίηρ ος τερε]]ηρ. ὄρεξις 5 α ἀερῖτε ΟΥ - 

βΡρείϊίε, εδρεςίαΙ]γ 5εεκίπρ {πε οῬ]εοῖ οἳ σταθβοαίίοη ἴπ οτάετ {ο πηᾶκε ἵξ 
οπε5 ΟΝΗ. 

6 94. ΑΠΙοΠοῃΠ. 

θλίψις, στενοχωρία. 

θλῖψις αοοοτᾶάϊπρ {ο 15 ἀετιναίίοη πἹεαΏς ῥ7ες51ε. Ἰπ Ἱ5δ Πσαταῖῖνεα 

Ρρεηςε 1 15 ἴπαί π/πΙε Ῥτεδδες προη {πε βρίπξ, {έείίομ. στενοχωρία πιεαηῖ 

οτἱρίπα]Ιγ α ΠάγγΟτυ, εολΏπεα «βαεε. ΊΤτ ἀεποῖες αβἰοξίοη α5 ατἰδίηρ έτοπα 

εταπιρίπΡ οἰτοιπηδίαῃηςεδ. 1η δε ἵ οβηποί αἱαγ5 Ῥο ἀἁἰδιπριϊςπεά ἴτοπα 

θλῖψις, Ῥαΐ Τε 15 οταΙπαγϊ]γ α δίτοηρετ Υοτά. 

6 οὔ.  Βα4, εν]. 

κακός, πονηρός, φαῦλος. 

Τῃεςα ποτάδ ΠΙΒΥ Ῥε θεά ν(Ἡ νετγ Πεί]ε ἀῑδίποίίοη οἱ πιεαπίηρ, διε 

οἵίεη {πα ἀεγεηοε 15 πιατγκεά. κακός {τεαιεηί]γ ππεαης ευ{/ ταῖπετ πες- 

αϊνε]γ, τεξεττίηρ {ο {πε 4Ώδεποε οἱ ἴπε αιαΠέῖες ν]ος οοηδε{έα{α α Ῥείδοη ΟΥ 

ης ναί Ἱτ 5Ποι]ά Ῥε οἱ ναί 1 οἰαῖπις {ο Ῥ6. Τί ἶ5 αἶδο αδεά πιεαπίης 

ευ17 ἵπ α πποτα] 8εΏ56. Τί ἶδ α 6εηπετα] αηθ](λἉοδὶς {ο ἀγαθός. πονηρός ἶς α 

ποτά αἲ οηΏος 5ίτοηΏςετ απά πποτε αο!]νε, 1 πἹεαης /19οᾖ{ε/-μα ές, ἀεΙσαείπρ 

ἵη ΙΠ]ήτΥ, ἀοΐπρ ονΙ] {ο οἴπετς, άαηρετοις, ἀεδίτισίῖνε. κακός ἀεδοτίρες ἴπε ] 

απαΠ{γ αοοοτάἶηρ {ο 15 παίιΓε, πονηρός, ἄεοοτάἴπρ {ο 1ΐ5 οβεοῖδ. ΦαῦΏλος ἴ8 

ἴπο Ῥαὰά οΠΙεΠγ α5 ίπε τυογ{ήζεςς, ἴπε 6οοά ἴοι ποϊΒίηρ. - 
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6 96. Ῥιπίςδππιεπί. 

τιμωρία, κόλασις. 

τιμωρία ἵπ οἰαφθῖσα] απἁ Ν.Τ. πδαρε ἀεποίες εδρεοίαΙΙγ ἔνε νἰπάἰσαῖνα 

οπατασίετ οἳ ριπἰςμπιεπί, 16 15 πε ριπὶςμπιεηί ἵη τε]αίίοη {ο ἔπα ῥ45/εγ. 

κόλασις ἴπ εἰαρείσαὶ (τΤθεὶς πιεαπί αδια]]γ ριπὶκηπιεπί γλίςὮ αἰπιεά αἲ ἴ]ε 

τε[ζογπιαίΊοη οἳ {πε οβεπάετ. ἙΒυπί δοπιείίπχες {η ]αΐετ (ατεεῖς, απά αἰνίαγς ἵη 

πε Ν.Τ., πε Ιάεα οἱ τοξογπια{ῖίοΏ 56ΕΠ15 {0 ἀἱδαρρεατ, 5ο {παί ἴμεγα τεπιαίης 

ΔΙΠΙΡΙΥ {πε Ιάεα οἱ ρυηπ]ςμπιεπί, Ῥιί νίουνεά ἴη τε]αίῖοη {ο {πε ῥΗη{ς/εα. 

6 οὐ. Το Ρρο]Παίε. 

µιαίω, μµολύνω. 

µιαίνω πιεαηπί οτΙρίπα]]γ {ο {αΐ, 5 ΨΙὮ οοἷοΓ. µολύνω ππεαηί οτὶσιηαΙ!γ 

{ο «16ΟΥ ουεΥ, 5 ντ πιά οι ΒΙΠ, αἶναγς Ἠανίηρ α Ὀαά πιεαπίηρ;, υυηῖ]ε {πε 

πιεαηῖης ΟΕ µιαίνω πιὶφΏί Ῥε εἴίπετ ροοά οἱ Ῥαά. Αοοοτάϊηπρ {ο οἰαδαίσαί 

ἄτεεξ, µιαίω Ίας α τε]ὶρίοις πιεαΠΙΏς, {0 ῥΥοΓζΛε, ΝΏῖ]ε μµολύνω 15 θἱπιρ]γ 

7ο «βοῖζ, ἄλσσγαεε. Α5 εἰΏίςα]]γ αρρ]εά ἵη {Ώε Ν.Τ. {Πεγ ανε ΡοίἩ ρτασίίσαΙ]γ 

ἴΠε 5απις πΙΘΒΠΙΏΡ, ζο ῥού/μΐε, αε]ῇίο. 1 15, Ώούνενετ, ἴταε {Παί µιαίνω, ἴο 

Ἰαάρε ἔτοπι εἰαβδίσα] αδαρε, τείετς εΏΙεΒΥ ἴο {πε εΏεοί οἱ {πε αοῖ ποῖ ο {πε 

Ιηάϊνιάαα], Όαέ οη οίμείς, ος {Πε οοπαπιυΏΙ{γ. - 

6 26. Το ἆἄο. 

ποιέω, πράσσω. 

ΤμεῬε γοτάς ατε οίίεηπ δεά ΙπίετοεΠβηΡεαΡΙΥ, Ῥαΐ ἵη ΠΙΔΠΥ «δες α ἆῑς- 

ΏποίΙοΏ «4η Ῥε ἀἁτανηῃ. ποιέω ΤΕΙΕΙ5 ΠΙΟοΓΕΘ {ο {Πε οΏ]εοεί απᾶά επάἆ οἱ απ αοΐ, 

πράσσω ταίπετ {ο {λε πιεαπς ΡΥ ΥΜΠΙΕΗ {πε οβ]εοίῖ 15 αἰίαϊπεά. Ἠεποε, γΠΙ]ε 

ποιέω ΠΕΔΏ5 {ο αεεοΗβζήςᾖ, πράσσω ΤΙΒΥ πιεᾶΏ ποίβίπρ πΊοτε {Παπ πιεΓε]γ 

{06 ὄ1ςγ οπές «σε αδοιμί. ποιέω ΟΓἴεη ΠΠΕΔΒΏΦ {ο ἆο α {πίπρ οηΏηςε ἔοτ α1], 

πράσσω, ἴο 4ο οοπΏΙπια]]γ οἵ τερεαίεα!γ. Έτοπι ἴπεςε ἀϊςηποίῖοης 1 {ο]]ουνς 

Ὠιαί ποιέω, Ῥεῖπρ οη. ἴπε νο]ε {Ώε Ἠίρῃετ νγοτά, 15 πΊοΓε οίζεῃ 1δεά οἱ ἀοῖπρ 

ροοᾶ, πράσσω πποτε {τεαιεπ{]γ οἱ ἀοΐπρ εν. 

629. ΕΙεΞΠΗΙΥ, 8ε5ΝΥ, βεηβια]. 

σαρκικός, σάρκινος, ψυχικός. 

σαρκικός ππεαης {εςῤύν, ναί νυπΙοὮ 15 εοπίτο]]εᾷ ὮΥ {πε ντος ἀεδίτες 

ΜΠῖςοὮ τι]ε ΊΠ {πε Πεςῃ, ΠεδῃΏ οίεη Ῥείηρ μπάετιςδίοοᾶ 1π 15 Ῥτοβά 5εηΠςε, 5εε 
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στον 

σάρξ. Τί ἀεδοτίρεδ α πια Πο Ρίνες {πε Βες]ῃ {Πο ἁοππίοη ἵηπ 5 Πΐο, | 

8 Ρ]αοε υΏ]οὮ ἆοαος ποῖ Ῥε]οπρ {ο Τε Ὦγ τίρΏί. Τε πιεαης ἀἰδείποι]γ ορροδεά 

{ο ἴμε ορίγίί οἳ (ο, αηϊ-5ρΙτΙέα]. σάρκινος ΡΤΟΡΕΓΙΥ πἹεαπς5 Πεςῇγ, πιαᾶε οἳ 

Βεςῃ, Βεςῃ Ῥεΐηρ {πε πιαίετία] οἳ νΏ]οΏ 1 15 οοπροδεά. λπεπ ρίνεη α Ῥαά 

πιεαπίπρ, Ἡούπενετ, Ιέ ἶ5 Ρ]αϊπ]Υ ςἱπι]ατ {ο σαρκικός, Ῥαΐτ αοοοτάϊηρ {ο Ττεπο] 

ηοῖ 50 5ίΓΟΠΡ, ἀεποίίηπρ οπο α5 υπδρίτ]μα], απάενε]ορεά, ταίπετ ἴπαῃ αΠ{ῖ- 

ερἰτήια]. Οπετς, α5 ΟτεπιεΓ αηπᾶ ΤΠαγετ, νΙἩ Ίπποτε ῬτοβραΡβΙΙίγ πιακα 

σᾶρκινος ἴΊιε δίΤΟΠΡΕΤ, 1ὲέ ἀεδοιίρες οπε ΦΠο 5 Βεδῃ, ΥΠΟΙΙΥ Ρίνεπ αρ {ο {πα 

Πες], τοοίεά ἵω ἴπε Βεςῃ, ταίΏει ἴΏαη οπε ἩΠο 8ΙπΙρΙΥ αεί αεοοτάϊπρ {ο 

Ώιε βε5] (σαρκικόο). Τηετε 5 πιαςὮ οοπΕµςίοη Ῥείνεεπ {ο ἔννο ἵπ {πε Ν.Τ. 

πιαηιβοτ]ρίδ. Ψυχικός ας α πιθαπΊΏρ 5οπεν/ηαί ΦΙΤΠΙ]8Γ {ο σαρκικο. ἈΒοίΏ 
8Τ ι5εά ἵη οοπίταςδί ψηίὮ πνευματικό. ἙΒυϊῖ ψυχικός Ἠας τεα]]γ α ἀῑδποί 

πιεαπίης, ἀεδοτιθίηρ {πο Πε υπ]οὮ ἶ5 οοηίτο]]εά ὮΥ ἴε ψυχή. Τε ἀεποίες, 

{πετείοτε, {]αί νυπΙοὮ Ῥε]οηρς {ο {πα αηίπια] 6, οι εαί νΏῖοὮ 15 οοπίτο]]ες 

βἵπιρ]Υ ΒΥ {Πε αρρεΏίες απᾶ Ρ855ίοπ5 οἱ ἴηε 5εηδιοῖ5 παίυτε. 

6 90. Μετογ, οοπιρβββίοΏ. 

ἔλεος, οὐκτιρμός. 

Ῥοίμ πνοτάς ἀεποίε 5γπιραίΏγ, Γε]]ον-{εε]ίπρ πη(Ὦ ππίδετΥ, ΠΠΕΤΟΥ, «ΟΠ: 

Ρ8δδίοη. ἔλεος, Ποιενετ, πβηεςίς 1ς5ε]ξ εΒΙεβΥ ἵη αοίς ταίπει πα νογάςι 

υΏῖ]ε οἰκτιρμός ἶ5 ι5εά ταίἶοτ οἱ τε Ἱπινατά Τεε]ίηρ οἳ εοπιρββδεῖοη Ισ] 

αρίάες ἵπ ἔἶνε Ἠσθατί. Α οτπιπα] πησΏέ ας ἔοτ ἔλεος, 21έ76Υ, ἴτοπι Π5 Ἱαάρε: 

Ραΐ πορε]εςς θυΕετίπς πΙαΥ Ῥο {πο οΡρ]οεί οἳ οὐκτιρμός, εο/γβαςς{ο10. 

6 91. Το 1ο0γθ. 

ἀγαπάω, φιλέω. 

ἀγαπάω, απὰ ποῖ Φιλέω, ἶ5 ἴπε ψοτά αδεά οἳ (οά5 Ίονε ἴο πἹεη, 
Φιλανθροπία 15, Πονενετ, οπςςἙ Ἱδεά νη(] ἐΠὶς πιεαπίπᾳ, ΤΠΕ. 1. 4. ἀγαπάω ἵδ 

αἷςο ἔλε νιοτά οτάἰπατί]γ θεά οἱ πιεπ’5 Ίονε {ο (οά, Ῥιΐῖ φιλέω 15 οΏοε 50.- 

ἀδεά, 1 Όοτ. ΧνΙ. 22. ἀγαπάω 15 ἴ]ε νοτᾷ αδεᾷ οἳ Ίονο {ο οπε’5 επεπηῖεῬ. 

ΤΙε Ἰπίετοπαησε οἳ ἴε Ἱοτάς ἵη ]π. κχὶ. Τ5--17 ἵ5 νετ Ιπίετεδίης απά 

Ιηδίτας[νε. 

6 δρ. Το νψ], {ο πςη. 

βούλομαι, θέλω. 

Τη ΠΙάΏΥ 8δ65 ἔμεςδε Έννο Ψοτάς αγε τι5εά νήέηουέ αρρτεςίαδρ]ε ἀἰδεποίίοη, 

πιεαπίπρ οὐησείοι τοζ1ήηρ, ῥήῤοσε. Ῥαΐι ἹτεφπεπέΙγ 1ὲ 15 ενιἀεπί ναί α 

-Ὃ-- 

ο. υπ .ί..... τ------.. ο 
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ἀβεγεποε ἶ5 Ιπίεπάεᾶ, αἰίλοιρ]Ώ ἔπετα ἶ5 πιο] ἀΙίοεγεποε οἱ ορἰπίοΏ 45 {ο 

ἴπε εχαοί ἀἰδιπείίοη. ΤΠαγετ 5αγΥ5 ἴπαί βούλομαι “«5εεπς {ο ἀρδίρπαίο (πα 
ν]] ννλ]ο {οἱ]ουνς ἀε]ιρεγαίίοη,’ θέλω, “ελα νν]] νπ]οῖ Ρτοοεεάς ΕΓοπι ΙΠο]Ιη- 

αίσι... τίῖπιπι, οη {με οἴμετ Παπά, 5αγ5 {]αί θέλω ρῖνες ρτοπιίποποε {ο {πα 

επιο[ϊνα εἰεπιοηί, ούλομαι Το ἴμε ταίῖοπα] απά νο]{ῖνε; θέλω κἰσηϊπες {πα 

ελοίσε, ΙΥΠΙ]ε βούλομαι πιατ]κς5 ἴπα οποίος α5 ἀε]ιρεταίε απάἀ Ιπίε]]ροηπί. ΤΠε 

νιενν οἳ Οτεππετ οἩ {πε νηο]ε 5εεΠ5 ΡΓο(εΓαΡ]ε {ο αΠΥ οἴμετ. Αοοοτάϊῖηρ {ο 

{Πἱ5 νίενν, βούλομαι ας ἴπο γν]άετ ταηρε Οἱ πιεαπίηρ, Ῥαΐ θέλω ἶ5 {1ο 5ίτοπςες 

Νοτά, θέλω ἀεποῖες {πε αο!ῖνε τεςο]μέῖοη, {πε γ]] αγρίηπςσ οἨ {ο αοἴίοη, 566 

Ῥο. νι. 15, ΝΙ]ε βούλομαι 5 ταίμετ {ο Ἠανε ἵπ {ποιρΏέ, {ο Ιπίεπά, {ο Ῥε 

ἀείειπιῖπεά. ᾖβούλομαι 5οΠΙΕΙΙΠΙΕ5 ΠΙΘΔΠ5 ηΟ ΠΙΟΤΘ {Παπ {ο Ώανο απ ΙΠο]Ιη8- 

Ώοπ, 5εε Ας. χχΙ]. 15. 1Τηδίτοίίνε οχαπρ]ες οἱ {Πα δε οἳ {με {νο νογάς Ιπ 

οἶοδε Ρτοχἰπϊέγ ατε ἔουπά 1π Ματ. χν. 9, 15, απά εβρεοίαΙ]γ Μαϊ. 1. το. 

6 985. ῬοΠῖςπι. 

σχίσμα, αἴρεσι». 

σχίσμα ἵ5 σελιαζ αζοίείοι, «εβαγαίζοη. αἵρεσις ἵ5 ταίΊετ {7ε σεβαγα{ής 

{ΕΠάΕΕΥ, 5ο ἵε 15 τεα]]γ πιοτε {απάαππεηία] {αη σχίσμα. 

6 54. ΜΙπά, απᾶετείαπάἶπρ. 

νοῦς, διάνοια. 

νοῦς ἵς5 αἀῑδίίποί]γ 24ε γεῇεείίυε εοηφείοιεςσ, “πε οἵραπ οἳ πιοταὶ 

Μήπ]ίηπρ απά Κπονίηρ, {πε Ιπέε]]οοίιαὶ ο{ραη οἱ πιοΓα] δεπίϊπιεηί ”” (Οτεπιετ). 

διάνοια πιεαπί οτἰρ]πα]]γ αε(ζυζέγ οἱ {ήηβίπςσ, Ῥιῖ Ώας Ῥοττονεά ἴτοπι νοῦς 155 

ΕΟΠΙΠΙΟΏ ππεαηῖηρ οἱ Γσεεέγ οὗ {οισᾖή. Τί 15 πιοΓθ ΟΟΙΗΠΙΟΠ ἴΏαΠ νοῦς, απᾶ 

ηα5 ΙαΓ6εΙΥ τερ]ασεά 1{ ἵπ 1ΐ5 αδια] πιοαηίηρς. 

6 96. 1Ιαγ. 

νόμος, θεσμός, ἐντολή, δόγμα. 

νόμος ἰ5 {πε οοΠΊπΙΟΠ Ὑγοτά πθαπίηρ ζατυ. Ττ πιαγ πιεαη Ιαν η σεπετα]. 

Τη ἴπε Ν.Τ., πονενετ, 1ξ αδια]]γ πιεαης {Πε Ίαν οἱ οἄ, απάἀ πιοδί {γεφιιεπ{]γ 

ἴπαε Μοφαῖο Ιαν. θεσμός 15 Ίαν οοπδιἀεγτεά νΠί 5ρεεῖαὶ τείεγεηπεε {ο {πε 

αα(Ώοτί(γ οἩ νο 1 τος. ἐντολή ἵ5 πιοτο δρεοίῃς, Ρεῖηρ δεά οἳ α 

ρατίῖοι]αγ οοππιΩΠά. δόγμα ἶ5 απ αιίΠοιίαίνε εοπο]αδίοη, α Ργοροβίίοη 

πυπΙοὮ 1έ ἶ5 οχρεοίεά {αί αἰ] ν]] τεοορηίσε α5 απίνεγδα]]γ ΡίπαάΙηΡ. 



1409 ΝΕ Τε574ΜΕΝΥΤ' 5ΥΝΜΟΝΥΛ, 

6 56. Τε, Ίπιβρο. 

τύπος, ἀντίτυπος. 

τύπος Ἠᾶ5 ΠΙΔΏΥ ΠΠΕΒΠΙΩΡ5, ΑΠΙΟΩΡ {Ἠε πηοδί «ΟΠΠΏΙΟΗΠ Ρείπρ ΄μαρε, ῥαί{ργη 

ϱἵ 27ο εἰ, απά {βε. Ἰπ ἴπε ]αδί 5εΏδε ἵξ ΠΊΘΑΠ6 α Ρείδοη οἱ {Πίπρ ρτεβρυτίπΕ 

α Τυίυτε Ῥείδοη οἵ {ΠΠΡ, 6.6., Δάαπι 45 α ἴγρε οἱ ΟἨτίδί, Ῥο. ν. 14. ἀντί- 

τυπος, ἃ5 α5εά 1η 1 Ῥεΐ. ΠΠ. 21, 5 ΡΥ ΤΠαγεΓ απἀἆ ΠΙΏΥ οἴπετς {ποιρΠμί {ο 

οοἵΓγεδροπά {0 τύπος α5 15 οουπίετρατί, ἵη {Πε 5εΏ5ε ΥΥΠΙΟἩ {πε Ἐπρ]δη ννοτά 

βΠ{ΙἲΥΡο 5δαρβεςδίς. ἙΥ (τεπιετ 1 15 ταίπετ Ρῖνεη {Πε πιεαπίηρ ὤμαρε. 

Τβαγετ, 5 ορροβεά {ο ΤτεποἩ απά ολες, νου]ά πια ἔπε ἀἰδείποβοπ 

Ῥείννεεπ ἴηεφε Τννο Ὑνοτᾶς {ο Ῥα Ελίς: “αἰτέω δἱρηίβες ἴο αδΙ {ογ δοπιε(μίης 

{ο Ῥε Ρῖνεπ, ποίῖ ἆοπε, ρὶνίηπρ Ρτοπ]ίπεησε {ο {πε (Ππίηρ αδκαοά {ος ταίπετ (απ 

Ώιε ΡείδοΏ, απά Ἠεησο ἶ5 τατεὶγ 5ο ἵη εχΠοτίαίοηπ. ἐρωτάω, οἩ {ηε οίπετ 

παπά, ἶ5 {ο τεαιεδί α Ῥετεοη {ο ἆο (τατε]γ {ο ϱῖνε) δοπιείπίπρ ; τε[εττῖηρ πποΓε 

ἀϊτεςεί]γ το {πε Ῥείδοη, 1 5 παίυτα]Ιγ αδεά ἵη εχΠοτίαίϊοη, είς.” 

6 57. Το ας. 

ορ 3 / 
αιτεω, ερωταω. 

6 58. Ὑοτ]ά, ἂρ9. 

αἰών, κόσμος. 

Τ{ 15 οπ]γ η α ρατί οἳ {Πείτ πιεαηίηρς {παί ἔΏεδε ἴννο νοτᾶς ατε ἵη ΑΠΥ 

τεβὶ 5εΏ5ε 5ΥΠΟΩΥΠΙΟΙΣ, απά 1{ 15 ἴπαί ρατί πΠῖοἩ 15 Ἱετε οοηδἰάετεᾶ.  Βοίῃ 

Α. Υ. απά Ἐ. Υ. ο[ίεη {ταηβ]αίε αἰών ὮΥ τυογ{α, ἴωας οὈδευτίηρ ἴε ἀἰδειπειοῃ 

Ῥείπεεη Ιέ απἆ Κόσμος. αἰών 5 αδια]]γ Ῥείίετ εχρτεςδδεά ὮΥ ασε, ἵε ἶ5 {πε 

ποτ]ά αἲ α ρῖνεη ἔἶπιε, α ρατίοιίατ Ρρετίοά ἵη {πε Ἱποτ]ά’5 Ἠϊδίοτγ. κόσμος Ὠα5 

νετγ {τεαιεη{Ιγ αη απ{ανοταβ]ο πεαπίης, ἀεποβτπρ ἔπε ἱπλαβίίαηίς οἱ ἴπε 

πγογ]ά, πιαηΚ]ηά 1π Ρεπετα], 45 ορροδεά {ο (οά. «Α βἰπι]]αΓ πιεαπίηρ ἶ5 ο[ζεῃ 

αἴίασηεά Το αἰών, ἵε πιεαης {πο αρίτίε οἳ ἴλε αρε, οξίεπ ἵπ 4η απέανοταΡ]ε 

δεῃ5ε. ες6 ΕΡ. Ἡ. 2, Ψπετο Ῥοίμ ννοτάς οσοί {ορείπετ. Απ εχεερίίοπα]- 

πιεαπίηρ {ογ {πε Ρ]ηταὶ οἳ αἰών 15 ἔουπά ἵπ Ἠεξ. Ἱ. 2 απά χὶ. 3, Ψηετε Ἱτ 

ἀεποίες {πο υνοτ]άς, αρρατεη(ἰγ ἵη τείετεηποε ἴο 5ρ8ςε ταίµετ ἴπαη πια. 

6 99. Ἐεςί. 

ἀνάπαυσις, ἄνεσις. 

Ῥοί] ννοτάς ἵῃπ α οθετίαϊη 8ΕΠ56 Πηθαηπ /5έ, Ῥυά ἔτοτι ἁβετγεηί σίαπά- 

Ροίΐηΐς. ἀνάπαυσις ἵ5 τεςί νυπῖοὮ «οππε5 ὮΥ οεδδαίῖοη ἴτοπι Ίαρος, Πε ΠΙΒΥ 
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Ῥε 5ΙΠΠΡΙΥ {επΙροταΤΥγ. ἄνεσις πιεαης Πτετα]]γ {ἶια τε]αχαίίοη οἱ δίτίηρς ννλ]οῖι 

πανε Ῥεεη ἄτανη Εἱρῃί. Ἠεποε, 1 ἶ5 α5εά {ο ἀεδίσπαίε εα5ς, ερροοία]]γ ενας 

ΝΏὶοἩ «οπιες ὮΥ τε]αχαίίοη οἳ υη{ίανοταρ]ε οοπαΙξίοης οἳ αΠΥ Κπά, 5ΗοἩ α5 

ββΠἱοΙρη. 

840. Ὑγιπά. 

πνεῦμα, πνοή, ἄνεμος, λαῖλαψ., θύελλα. 

πνεῦμα πΊεη αδεά 1η 1ΐ5 Ίούετ πιεαπίηπς {ο ἀεποίε νήπἁ ΠἹεαΠ5 5ΙΠΙΡΙΥ 

α ογζ{μαγ} τυζμᾶ, α τερι]ατ]γ Ῥ]ονίπς ουττεπί οἳ αἰτ οἳ οοηρἰἀἆεταβ]α [οτςα. 

πνοή 15 ἀἰδί]ησιϊσηεά ἔτοτη 1 45 Ῥεΐπρ α ρεπί]ετ πιοίίοη οἳ {Πε αἶτ. ἄνεμος, 

οη {πα οίπει Παπά, 15 πιογε Γογοῖθ]ε {απ πνεῦμα, Ιτ ἶ5 {λε 5ίτοΏΡ, οίεη {πε 

{επιρεςίμοις, νήπά. λαῖλαψ 15 {πα νίο]επὲε Π{υ1 νηῖπά νπ]οὮ αεεοππραπίες5 α 

Ώεανγ 5ΗΟΝΕΓ. θύελλα ἶ5 πιοτο νἰο]επέ ἴΠαῃ αηΥ οἳ {με οἴμει5, απά ο[ίεη 

ἵπρ]ες α εοπΒ]οί οἱ ορροδίηΡ πηπάς. 

αι. Οἱά, 

παλαιός, ἀρχαῖος. 

Αοοοτάίης {ἴο 1Πεϊτ ἀθτίναίίοῃ, παλαιός 5 {ἴλπαί νἨΏῖοἩ Ὠας Ῥεεπ ἵη 

εχἰδίεηπςε {οί α Ίοπρ ππε, ἀρχαῖος (Παί υνΏ]οὮ Ἠας Ῥεεπ {τοπι {πο Ῥερίηπίηρ, 

Τη 156, αἲ Έπιες πο ἀἰςίϊποίίοη 8η Ῥο ἄτανη. Ο{επ, Ἡούονοατ, ἀρχαῖος ἆοες 

ἀεποίᾳ ἀῑςιποιϊνεΙγ (παί πυΠῖοἩ ας Ῥοεεῃ {τοπ {με Ῥερίπηίηπρ, απά 5ο 1 

τεβοΏες Ῥαε] {ο α Ροϊπί οἱ πιο Ῥεγοπά παλαιό. παλαιός Ὠας5 οἴζεη {Πε 

5εοοπάατγ πιεαπῖηρ οἱ ἴπαί νΠΙεὮ 15 οἷά απά 5ο Ὑοτη ουί, Πανίης φαεγεά 

ΠΟΤΕ ΟΥ Ίεδς ἴτοπι ἴΏε Ἱπ]ηγίες 6ης ταναρες οἳ πια, 15 ορροφί{ε ἵπ {Πἱ5 5εηΏ5ε 

Ρεῖηρ καινός. 

ξ 42. ἩατεΙ, αἱ5ίετθ. 

αὐστηρός, σκληρό». 

αὐστηρός ας πο πεοθεβδατΙγ απ ιη[ίανοταβ]ε πιοαηίης. 1 ἶ6 νε] 

τερτγεδεπίοά ὮΥ {πε νοτά ὦ1/5ἱΕγε, Ἱτ ΠΊΕΒΏ5 οΏε ΜΠΟ ἶςδ εαγηεδί απᾶ 8ενετε, 

φιτἰοί η Ὠϊ5 ναΥ5, οβρροδεᾶ {ο αἱ] Ἰενίίγ. ΕΥ Ἱἱπιρ]σαίίοη 1 πιαγ Ώανε ἴπε 

υη{ανοταβ]ε πιεαπίηρ οἱ ΏβίΦΗΠΕΦ5 ΟΓ ΠΠΟΓΟΦΕΠΕΕΣ. σκληρός Πας αἶνναγς απ 

πη{ανοταΡ]ε πηεαπΙης. Τί Ιπάϊσαίες5 οπθ Πο 15 αποϊν]], ΙηίτασίαΡ]ς, τουςδΏ απά 

Ἡατςδῆ. Τπετε 5 ἵπ 1 {πε Ἱπιρ]σαίίοη οἱ Ιππαπιαπ{γ. 
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645. ΤῬατκπεςς. 

'σκότος, γνόφος, ζόφος, ἀχλύς. 

σκότος ἵ5 α 6επετα] Ἱνοτά, πιεαηίηρ αγάπες ἵη 4ΠΥ 5ΕεΠ5Ε. Ὑνόφος 
αδιβ]1γ τείετς {ο ἁαγκπεςς {μαί αεςοπηραη(ες ΟΠ. τὈόφος πιεαπί οτἱρΙπα]]γ 

{Δε ου οἱ (νιΠβΗί. Τί Ίνας ἴπεπ αρρ]εά ἵηπ οἱαδδισαὶ (γεε]ς ἴο {πε ἁατ]ς- 

ηεςς οἳ {πε απάετψοσ]ἀ, {1ο ρ]οοπ οἱ α 5π]εςς τερίοπ. ΤΠε Ἰαέτει πιεαηῖπς 

8εεπ]ς {ο Ῥε Ρρτας(ίσαΙ]γ ἴπε οπε πΙοὮ {πο ννοτά Ίας ἵη {Πε Ν.Τ. ἀχλύς ἶ5 
αρεςΙΠεδΙΙΥ α παῖςίγ ἆατκηες». 

6 44. ΡεορΙε, πΒΊΊ0Π. 

λαός, ἔθνος, δῆμος, ὄχλος. 

λαός ᾖ5 α ποτά ΝΠΙΟὮ ἶ5 αδια]]γ Ἠπιιτθοά 1π δε {ο ἴπε «ποδεπ Ρεορίε, 

Ίταε]. ἔθνος ἵπ {λε κἱησα]ατ ἶ5 α 6επετα] ἔετπι ἔοτ παβΙοΠ, αΡρΗεά {ο αΠΥ 

ηβίΊοη, ενεη {ο {πε ]εν. Τη ίπε ρ]ατα] 1 οτάπατί]γ ἀεποίες αἲ] πιαπ]ῖπἆ 

αδιάς τοπ {πε Πεν απᾶά ἵη οοηίταςδί νη{Ἡ {πεπι, ἴἩε (εηί]ες. δῆμος 5 α 

Ρεορ]ς, εδρεείαΙΙγ οτραπῖζεά απἀά οοηνεπεά {ἰορείμετ, απά εχετοῖδίηρ {πεῖτ 

πἰρῃίς α5 οἰξίζεῃς. ὄχλος 5 ἆ εγοτυᾷῶ, 4η Ἀποτραπίζεά πιπ]Π{αᾶε, εδρεοῖαΙ1]γ 

οοπιροδεά οἱ {ποςδε ΊΠο Ώανε ποί {Πε τῖρηίς απᾶ ρτϊνί]ερες οἳ τες οίσεῃς. 

6 45. Ῥειναπί, 518Υε. 

δοῦλος, θεράπων, διάκονος, οὐκέτης, ὑπηρέτης. 

δοΌλος 5 {ο αςδια] νοτά {ος «ασε, οπε Νο 15 Ῥεγπιαπεπ{]γ {η 5ετνι{μάε, 

η 5αῬ]εοίίοη {ο α πηβδίετ. θεράπων 15 5ΙΠΡΙΥ οΏε Πο τεπάεί5 δετνίςε αἲ α 

Ρατίίοι]ατ ἴπιε, 5οπιείῖπηες 45 α 5ανε, ΠΊΟΤΕ οΓίεη α5 α ΊΓΘΕΠΙάΠ, Μο τεπάετ5 

νο]απίατγ 5ετνίοε Ρτοπρίεἁ ὮΥ ἁιίγ ο Ίονε. 1Τ{ ἀεποίες οπε ΝΠο 5εΓνες, 5 

Λὲς εἰαίίοη {0 α ῥεγτοη. διάκονος 5ο ΠΙΔΥ ἀεείσηαίε εἶμετ α 5ἶανε ο: α- 

ΓτεεπιαΏ, 1 ἀεποίες α 5ετναπί νἰενεά 4 γεἰαίίομ {ο Ας τυογᾷ. οἰκέτης 

ἀθδίφηαίες α βἶανε, 5οπιείπιες Ῥεῖϊπρ Ρρταοίιοα]γ εαιϊνα]επέ {ἴο δοῦλος. 

[75ια]]γ, Ἡούνενετ, α5 {λε είγπιοΙοβΥ οἳ {πε ἔετπι Ιπασαΐες, 1έ ΠηΕΒΠ5 α 5ἶανε α5 

α ΠΊΕΠΙΡεΥ οἱ ἴπε Ποιςε]ο]ά, ποῖ επιρηαριζίης {πε δετνῖ]ε 1ά6ᾳα, Ῥιΐ ταίπετ {πε 

τε]αίϊοη γΥπ]ςοἩ ννοα]ά {επά {ο παξίραίε {πε 5ενετΙέγ οἱ Πὶ5 οοπαϊέίοπ. ὑπηρέτης 

πιεαης Πέετα]Ιγ α 1/1467-γοτυεγ, απὰ Να5 α5εᾷ ἴο ἀεδετίρε 4η ΟΓ4ΊΠΑΤΥ ΤΟΝΨΕΓ 

οη α ἹναΓ-σαΙΙεγ. Τί ἶ5 ἵπεη αδεά, ας ἵπ {πε Ν.Τ., ἴο Ιπάϊσαίε ΑΠΥ ΠΠΣΗ, ποί α 

εΊανε, πιο 5ετνεςά ἵη α 5αροτάϊπαίε Ροβίοη ἹΙπάΕί α 5ΗΡρεΤΙΟΓ. : 
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ξ46. Το αἁπ]ίεταίο. 

καπηλεύω, δολόω. 

ῬοίἩ ἔπαδα πΥοτάς ππθαη {0 ααἰ/ίεγαίε, απ 50Π18 πηαἰηίαϊη ἴπαί {πεγ ατα 

ΡΓαο(]οα]]γ Ιάεηίίσα]. Ῥιαΐέ ἵε ἶδ πποτε Ρτοραβ]ε {λαί δολόω ΠιεαΠς 5ΙΠΙΡΙΥ ἴο 

πἀπ]ίεγαίε, ννπί]ε κατηλεύω «οΠνεγ5 {πα Ιάεα οἳ αἀπ]εεταίίπρ {ος ἴλε 5ακε ο 

πιακπρ απ αη]αδέ ΡτοΠί ὮΥ {με Ρτοςςςς. 

6 47. Απίπια]. 

ζῶον, θηρίον. 

ζῶον 15 4 Ρεποτα] {εΓΠ], πιθαπΊηρ /ω7 εγεαίγε, νΏΙοὮ ΠΙαΥ Ἱπε]αάς αἱ] 

Πνίηρ Ῥείηρς, 1π οἰαρδίοα] (ατεε]ς ενεη Ιπο]ιάίης ππαπ. ἸΊπ {πα Ν.Τ. Τε πιεαης 

οτάΙπατ]γ αμα. θηρίον ἶ5 ὀεαςί, αδήα]]γ νηπ]ά Ῥοαδί. Τε ἵπρ]ες ΡοΓΠαρς 

ηοῖ ΠεοθδεαΓΙΙΥ ψ]]άπεςδς απἆ {ετοείίγ, Ῥαί αἲ Ἰοαδί α οοτίαϊη απιουπέ οἳ 

Ὀτυίαίγ νΏῖοὮ 15 ναπίηρ Ιη ζῶον. ζῶον επιρΏαβίζες ἴπε απα]έίες ἵπ υνηίο]ι 

Ἀπ]πηα]5 αΤε αἰΚίΠ {ο ΠΊαΠ, θηρίον, ἴΏοςε ἵη υυΏίο] {εγ ατα ΙΠΕΕΓΙΟΓ. 

6 48. ΒΡεᾶ. 

θάλασσα, πέλαγος. 

θάλασσα {5 ἴἩε ππογε 5επετα] υνοτᾶ, Ιπάϊοαέίπρ {με φεα Οἵ οεεᾶ” α5 

οοηίταςίεᾶ ὙΠίἩ (ε Ἰαπά οἵ 5Ώοτθ. Τί πΙΒΥ Ρε αρρ]ᾗεά {ο 5πια]] Ῥοάϊες οἱ 

Ἰπαΐετ. πέλαγος ἶ5 ζἼε οβεΏ 5έῶ, ἴπε απιπίετταρίεά αχρ8Ώςε Οἱ Ἱναίΐετ, 1π 

εοπίταςί Ὁ(Ὦ {πε Ῥοτίίοης Ῥτοκεπ ὉΥ ἰδ]απάς οι νΠίἩ Ρρατί]γ Ιπε]οδεά Ῥαγς. 

ΤΠε Ρτοπαπεπί {Ποιρηί 15 αἱ Ὦγ Έτεπεοβ {ο Ῥε ὈτεααάίΏ ταίμετ Παπ ἀερίῃ. 

ΝοίεινοτίΏγ 15 {Πε ἀῑδεποίίοη Ῥείνεεη {πε ἔνγο Ἱποτάς ἵπ Μαϊ. χνΙΠ. 6. 

6 49. Το ρτῖενο. 

λυπέομαι, πενθέω, θρηνέω, κόπτομαι. 

λυπέομαι {5 {πε πιοδέ φεπετα] νοτᾶ, πιεαπῖης 5ἶππρ]γ {ο ϱγζενε, οµἳν/ατά1γ 

Οἵ ΙΏΥΤΑΙΥ. πενθέω ππεαΏ5 ΡτοροετΙγ {ο ζαηιμί ΠΟΥ {δε ἄεαα. Τί 15 ἂἱδο 

βΡΡρΙεὰ {ο ραβδἰοπαίε ἸαπιεπίαίίοΏ οἱ αΠΥ Κῑπά, 5ο ρτεαί {Παΐ 1 εαηποί Ῥε Πἱά, 

θρηνέω ἰ5 {ο ϱἶνε 14ΐε7αΊος {ο α ἄἶγσε ονετ ἴπο ἀεαά, εἰίπετ ἵπ αηδίπάἶεά 

Ἰνοτάς, οἵ ΙΠ α πποτε εἰαροταίε ροεπι. ΤΓΠΙ5 νοτά 15 αδεά ὮΥ 5. ἵη ἀεδετίρίης 

Ώανιά”5 Ιαπιεηί ονει δα] απά ]οπαίμαῃ. κόπτοµαι ἵ5 {0 δεαέ {πε ὀγεαςέ {2 

ϱγ{6Ι, οτάιπατΙ]γ ἴογ {Ώε ἀεαά. 
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8 50. Εοίπι, ΔΡΡΕΒΙ8ΠΟΘ. µ 

ἰδέα, µορφή, σχῆμα. 

ἰδέα ἀεποίες πιεΓε]γ οἸτυαγα αβῥεαγαπερ. ἨΒοίἩ µορφή απά σχΏμα 

εχρίεςδς δοπιείΒίΏρ ποτε {Παπ {μαί. ΄ΤΗΘΥ ἴοο ἀεποίε ουέννατά ἴοτπι, θέ ας 

Ἱπο]ααίπρ οπε’5 ΠαΡίΐ5, αεν]]ες απά πιοάες οἳ αοίῖοπ 1π Ρρεποτα]. Τη µορφή 

ἵξ 15 αἶςο Ἱπιρ]εά ἐλαί Ελα ουέννατά ἔοτπι «χρτεςδες ἔ]λε ἵππει 6556166, 8ηΏ Ιάθα 

ΝΠΙΟἩ 15 αὈδεηπί ΙΓΟΠΙ σχῆμα. µορφή 6χρτεςςες ἴΏε {ογπ 5 ἴπαί ν]οἩ 16 

Ιη{τίηδίο απά εβθεηβία], σχῆμα αἱρηίβες {πε Βρυτε, 5παρε, 5 ἴμαί νυλίςὮ 

6 πποτε ουεννατᾶ απᾶ αοοϊἀεηία|. ΒοίἩ σχῆμα απἆ ἰδέα {πετείοτο ἀεα] γηζ]ι 
εχίετηαἰς5, σχῆμα Ῥεῖηρ πποτε οοπιρτεμεποσίνε {Ώαη ἠδέα, ἨΝΠΙ]ε µορφή ἀεαὶς 

νη{ εχίετηα]5 α5 εχρτεδδίηΡ {μαί νΠΙοὮ 15 Ἱηέετησ]. 

6 01. ΟΙοίμηρ. 

ἱμάτιον, χιτών, ἱματισμός, χλαμύς, στολή, ποδήρης. 

ἱμάτιον ἵ5 αδεά ἵη α Ρεπεταὶ 5εΏ5δε {ο πιεαη οὐοίλύῃς, απᾶ ππΒΥ ἴΏας Ῥε 

ΕΡΡΗεά {ο 4ΠΥ ρατπιεπί πῆΠεη 1 ἶ5 ποί ἀεδίτεᾶ {ο εχρτεςδς 15 εχαοί παίυτα. 

Ίη α ποτε 5ρεοίῃς δε, Ἡούπενετ, 1 ἀεποίες ἴπε Ιατρε Ίοοδε ομίεγ ραγπιεπέ, 

α εἶσακδ, ΝΠΙΟὮ οτάΙΏαΓΙΙΥ Ίνας Ἱνοτη, Όαέ ἵη πνοτκίηρ Ίγας Ἰαιά αδιἀε. Ἁχιτών ἶ5 

Ρεσί οχρτεδ5εά ΒΥ {πα ποτά {10. 1 να5 α οἱοδε]γ ΠίΠπρ απάετ-ρατπηεηί, 

ἁδια]]γ πνοτη πεχί {Πε θΚΙπ, «Αί Έπιες, εδρεοία]]γ ἵπ ννοτκίηρ, 1έ Ίνα5 ἴηε οπΙγ 

ρατπιεηί Ἠνοτη. Α. ρείδοη ο]οίπεά οπ]γ ἵη ἔπε χιτών γνας οίζεη οα]]οά γυμνός 
(1Π. αχἰ. 7). ἱμάτιον απἆ χιτών ατα ο[ίεη {ουπά αβεοεἰαίεά α5 ἴπε πρρετ απά 

Ἠπάει ρατπιεηί τεβδρεοίϊνε]γ. ἵματισμός ἆοες ποίῖ ἀεποίε α δρεοίΠο Ρατπιεηί, 

Ῥιΐξ πηεαης εἰοίβίς, Ῥεῖϊπρ αδεά, Ἡούενετ, οτάἰπασΙ]γ οπΙΥ οἱ ϱατπεηίς ΠΠΟΓΕ 

ος Ιε5ς δία(ε]γ οί οοδίΙγ. Χλαμύς ἶ5 ἆ 7οὔε οἵ εἶσαξ, ἵε 5 α {εεΏηίϊσα] ΕΧΡΙΕΣ- 

5Ίοη ΕΟΓ α ρατπιοηί οἱ ἀἱρηΙίγ ο: οΏ]οο. στολή ἶ5 αΏΥ σία{εΙγ τοῦε, οτάϊπατΙ]γ 

Ίοης, τεασΒΏίηρ {ο {πα {θεοί ος 5Μθερίης {πε ρτοιπά, ο[ίεη ΥΟΓΏ ὮΥ ΊΜΟΠΙεΠ.. 

ποδήρης ἵα5 οτἰριπα]Ιγ απ αἀ]εοίίναο πιεαπῖηρ εαεζηρ {ο πε Γεεί. Τ οαἩ 

Πατά]γ Ῥε ἀἰςσαπριϊςμεά ἵηπ δε ἔΓοπΠ στολή. Τί οοστ5 οπ]γ ἵη Ἐεν. 1. 13. 

6 6ρ. Νεγ. 

νέος, καινός. 

νέος ἵ5 {7ε Λετυ αδ οοπεπιρἰαίεά υπάετ {Ἡε αθρεοί οἳ πε, έΠαί ννλῖοἩ 

πας τεοεη{]Υ οοπιε Ιπίο εχἰδίεπος. καινός ἵ5 {ε Ίοτυ ἀπάετ ἴΏε αβρεοί οἱ 

ᾳυαΠΙίγ, λλαί νΏ]οὮ Ίας ποξ 56εΠ δεϊνἰοθ. καινός ἴπετείοτε οίζεηῃ ππεᾶΏ5 ΏΕΥ/ 
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α5 οοηἰγαδίεἁ γ(ῃ (παί νψΠίοὰ πας ἀεσαγεά νι αρα, οἱ ἵδ ΜΟΙ ουί, 186 

ορροφῖίε {επ Ῥείπρ παλαιό. Τί 5οπιείίπιες 5δαρρεςίς {ἶιαί νυλῖοἩ ἶ5 απςια]. 

ΤΠ οἵἵτεη Ἱπιρ]ίες ργαῖςε, {πε Πενν α5 διιροΓίοΓ {ο {πα οἷά. ΟεοσαφδἰοπαΙ1γ, οη ἴλε 

.οἴῃει Παπᾶ, 1έ ἱππρ]ῖας {πε ορροςίΐα, {Ἡε ΠΕΝ α5 Ἰη[οτίος {ο ἔπαί νυλὶο]ι 5 οἷἀ, 

Ῥεσαιςδα {πε οἷά ἶ5 {απιϊ]ίας οἱ Ῥοσαιιδε 1 Ίαν ἱπιρτονεά νη(Ἡ αςδαε. ΟΕ «οιγ8ε 

Ἡ 19 εν]ἀεπί {παί Ῥοί] νέος απἆ καινός ΠΙαΥ 5οπιείίπηες Ῥο αρρ]εά Το {πε βαπις 

οΡ]εοίῖ, Ῥαέ ἴτοπι ἀῑβετεπί Ρροῖπίς οἱ νίεν’. 

6 65. Ια0οΓ. 

µόχθος, πόνος, κόπος. 

µόχθος ἶ5 ζᾳῥογ, Ἀατά απά οζεη Ῥραϊη[ι]. Τε 15 ἴπο ογάίπαιγ νοτά [ος 

ΕΟΠΙΠΙΟΠ Ίαθοι Πίο 15 {πε ιδια] Ἰοἱ οἱ ΠαππαπΙίγ. πόνος ἱ5 ᾖᾳῦογ ννΏῖο] 

ἀεπιαπάς5 οπε΄5 νηοὶο κσἰτεηρίΏ. Τί 15 ἴΠετείοτο αρρ]ιεά {ο Ίαροτς οἳ απ 

υπιδυα]. Κῑπά, 5ρεςία]]γ πεατίπρ ο: ραϊηευ]. Τη ε]αδδίσαὶ («τεεκ 1 ννα5 ἴπε 

αδια] ποτά επιρ]ογεᾶ {ο ἀεδοτίρε {πε Ίαβοτς οἳ Ἠετοι]ε5. κόπος ἀεποίες {0ε 

τυεαγέπες» νΏΙοὮ τεδι]ές ἴτοπι Ίαῤρος, οἱ Ίαῦος οοπδἰάετεά ἔτοπι {πα 5ίαπά-ροϊπί 

οἳ {πε τες] πρ γεαγίπεςς. 

6 ὔ4. ῬτιπκεππθςῬς, ἀτίπξίηρ. 

μέθη, πόπος, οἰνοφλυηία, κῶμος, κραιπἀλη. 

µέθη ἰ5 {πε ογάίπατγ Ὕνοτά Εοτ ο ᾷεήέςς. πότος 15 ταίμετ οοηοΓεῖε, 

α ανίζίης, εαγο]/σ:ης. οἰνοφλυγία ἱ5 α Ρτο]οπρεά οοπαΙίοη οἱ ἄτιπκεη- 

ηεςς, ὦ «εδαιεῇ. κῶμος Ιπο]αάες /1οέ απἆ /ευείγ}, α5ια]]γ α5 αγἱθίηρ ΤΓΟΠΙ 

ἀτιπ]κεπηςεδς. κραιπάλη ἀεποίες {πε «ἰεβπεο απᾶ αἰπεογηίογί τεδα]ῖης 

ἴτοπι ἄτιπκεπηςςς. 

Ε ὅσ. Ίνατ, Ῥαΐίε. 

πόλεμος, μάχη. 

πόλεμος οτάἰπατί]γ πιεαης’ ευαγ, 1.ε., ἴλο λος «οὔσδε οἳ Ποδεμίες; 

µάχιι, δᾳ111ε, α 5ἱπρ]ε επφαδεπιεπί. 1Τὲ 15 αἶδο ἴτιε {Παί µάχη Ία5 οίζεη ἴΏε 

γνεα]κεγ ἔογος οἱ ο{/1γε οἵ εοη{ε2{1071, ννπὶςὮ 15 νετγ 5ε]άοπα {ουπά 1ῃ πόλεμος. 

6 ὔθ6. Βαξκεῖ. 

σπυρίς, κόφινος. 

Τ{εςδα νοτάς ἵη {πε Ν.Τ. ατε αδεά υ απ ενιάἀεπῖ Ῥήτροςδε ἴο ἆῑδ- 

οτϊπιίπαίε Ῥοΐένθει ἴἨεπι. Τῆο ἀῑδεποίίου, Πονενετ, ἆοεξ πο 58εΠι {ο Ἠανε 



136 ΔΕΙΝ’ Τ574ΛΕΛΑΤ' ΥΛΟΛΥΛΗ». 

“ 

Ῥεεη οΒΙεβΥ οπε οἱ 5ἱζε, 85 5δοπιε Ἀανε {ποιρῃί, Ῥιΐ οἳ πδε. σπυρίς ἶ5 ι5υα]]γ 

8 ῬαρΚκεί ἔοτ Τοοᾷ, σα ζηποῇ-δαςβεί, ἆ Ζαγίβεγ, υ]ῖ]ε κόφινος 15 ἃ πιογε 6επετα 
ἔεγπ Το; ὀαᾳφβεί. ΤΠο ἀεδετιρβοηπς οἱ {πε νο πατασ]ες οἵἳ {εεάϊπρ έἶε 

πιπ]Ηέηάε αδε αναγς ἀλβετεηί γγοτάς ἵπ {πε νο σ8δες, 588 6.6. Ματ. νΠ], 

19, 20. 

6 57. 1 ἶ5 περεβΒαΣΥ. 

δεῖ, ὀφείλει. 
λ 

δεῖ, ἔπε ἐλίτά Ῥετδοη οἳ δέω, ἶ5 οοπιπιοΏ]γ ιιδεά Ιπιρεγδοπα]]γ ἵπ οἰαδεῖσαὶ 

(τεεκ. ᾿ΓΗΙ5 πδαρο ἶ5 Ί655 οοΠΙΠΠΟΠ, Ῥαέ ἔγεαιεπέ, ἵη {πε Ν.Τ. δεῖ Ιπάϊσοαίες 

8 πεςεβδδΙγ ἵη {πε παίήτε οἳ {Πίηρς ταῖπετ ἴπαη α ρετδοπα] οὐ]ραίίου, 1ε 

ἀεδοτίρες ἴπαί νΙοὮ 11,54 Ὦο ἆοπθ. ὀφείλει Ιπάϊσαίες ταῖμετ {πε Ρετδοπαἰ 

οβ]ραίῖοη, 1 ἱ5 {μαί πΥΏ]οὮ 15 Ῥτορετ, 5οπιείΠίηρ {λαί ο,ς/ῇέ Το Ῥε ἆοπθ. 

6 58. ΤαΣσ. 

Φόρος, τέλος, κῆνσος, δίδραχµον. 

φόρος Ιηάϊσαίος ἆ ἄζγεοί ζωα γγΏ]οὮ ννας Ιενιεά απηια]Ιγ οἨ Ἠοιςες, ]απάς, 

θηά ΡΕεΙΦΟΠ5, απά ραῖά διβ]]γ ἵη Ῥτοάασοθς. τέλος 15 αὖ {πῶσγεεί {4 ΟἨ 

πηετοΏαπά!1δε, ΥΠΙΕὮ Ί/α5 οο]εοίθά αἲ ΡίΕεΓ5, ἨαΓβοι5, απἀ ραΐες οἳ οἵῖες, 

Τὲ νας ἴπλῖ]ατ {ο πιοᾷεγΏ Ἱππροτί ἆμίε5. κῆνσος, οπἱρίπα]]Ιγ αΏ εητο]]πιεηί οἱ 

Ρτορετίγ απά ΡεΓΒΟΠΒ, «Πε {ο ΠηεᾶΠ ὦ ῥοὐ/ία1, ]ενιοὰ απΏαΙΙΥ οη Ἱπάϊνιάπα]5 

ΡΥ {πο Ἐοπιαη Ρονετηππεη{. δίδραχµον να5 {πε οοἵη 5ος {ο Ρ8Υ η αηπια] 

ἴαχ ]ενιεά Ὦγ {πε τε!ριοιας ]εαάετς οἱ Ι5ταε] Εοτ {πε Ῥυτροςε οἱ ἀείταγίηρ {Πε 

6εηετα] εχρεηςες οἱ {Ώε Τεπιρ]θ. 

6 69. Ταχ-εο]]εοίοτ. 

τελώνης, ἀρχιτελώνης. 

ΤΠε Ἐοπιαη 5γδίεπι οἳ οο]]εοίπρ ἴαχες, ἐδρεοία]]γ {πε τέλοι, ἵπ ἴπει 

Ρτονίηοες, Ιπο]ιάεά οταΙπατῖΙγ ἴ{ητεε ρταᾶες οἳ οβιοία]ς. ΎΤπετε Ίπας {πε 

Πϊρ]εςί, οα]]εά ἵη Τα Φ11ζ ρω 15, Νο ραῖᾶ α 5ΗΠῃ ΟΕ ΠΙΟΠΕΥ Το {Ἡε ἴαχες 

οἱ α οετίαίη Ρτονίποε, αΏά {Ώεπ οχαοίοᾷ {ῑλαί απἆ α5 πΠοὮ ππογε 45 ηε οοι]ᾷ 

{τοπ πε Ρτονίπςθ. ΤΗϊ5 ππαη Ἠνεά ἵπ Ἐοπα. ΤΠπεή ΊΊετε νετε ἴπε ο16- 

21461514, Νο Ἠαά εΏατρο εβοὮ οἳ α οετίαῖη Ροτίίοη οἱ {εΓΓίζοτΥγ, απά νο 

Ἠνοά ἵη {με Ῥτονίησες. ΤπΠεη ἴμετε ΊΎετε ἴε ῥογ{2ίογες, ἴπε αείιαὶ εαδίοπι- 

Ώοιδε οΠ1οςίβ, Μο ἄῑά {πε τεα] νοτ]ς οἱ οο]]εοίῖπρ {Ώε ἴαχες. ΤΠε Ν.Τ., νοτά 

τελώνης 5 ιιδεά {ο ἀεδοτῖρε οπε οἳ {πε ῥογ{2ίογες, Τε ἶ5 {πε Ἰουγεςί οἳ ἴΊεςα 
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ἔητεε ρταἀςς. Τί ἆοες ποί οογγεδροπά {ο {με Τ,αϊπ ῥ11ὀ/ἱσαμτες, απἀ {νε νογὰ 

Ληόζΐεαμ αδεά ἴο ἰταησ]αίς 1 Ίπ Α. Υ. απἆ Ἰ. Υ. 15 αρί {ο Ῥε πιϊδἰεαάίηρ, {ακ- 

εοἰζεείογ ννοι]ά Ῥε Ῥοίίο. ἀρχιτελώνης, οπ]γ οοουττίης ἵπ Τμ. χἰκ. 2, 

ενἰἀεπ!]γ ἀεδοτίρες α Πίρ]ετ οβΠοία] (Παπ τελώνης, απά 15 Ρτοβαβ]γ οπε οἱ {πε 
ο1ιόημαςἐςήγἐ, {ης πεχί Πίρ]ιετ ρταἆο. 

660. ΟΠ14, 

τέκνον, υἱός, παῖς, παιδίον, παιδάριον, παιδίσκη. 

τέκνον απἀ υἱός Ῥοΐὰ ροϊηῖ {ο Ρατεπίαρα. τέκνον, Πονενετ, επιρῃηαβίζες 

ἴπαο 1άεα οἳ ἀεδοεηί, ρ]νίηπρ Ῥτοππίπεπος {ο {πε Ρῃγβίῖσα] απἆ ου(ν/ατά αβρεοίς; 

λί]ε υἱός επιρηαδίζες ἴπε Ιάεα οἳ τε]αϊοηδΠΙρ, απά οοηδἰἆσις οδρεοία]]γ {νε 

Ἰηννατᾶ, εἰλίσα], απἆ Ἱερα] α9ρεοῖ». παῖς α5 ε]] 45 τέκνον επιρῃαδίζες ἴπε 

Ίάεα οἱ ἀεδοεπί, Ῥιΐέ ίνες εδροοίαὶ Ῥτοπιίπεησε {ο ἄΡα, ἀεποίῖπρ α οΠῖ]ά αν 

οπε ΝΠο 156 γοιηςρ. παῖς ἶ5 8ἶ5ο οΕίεη α5δεᾷ οἱ α δετναπί. ΤΠο πΙπΙΡεΓ οἱ 

γεβΤ5 «ονετεᾷ Ὦγ (πε Ίετπι παῖς ἶ5 αωῑίε Ἱπάεβηϊίε. 15 ἀϊπιπιαίίναες παιδίον 

απᾶά παιδάριον ατε α5δεᾷ νηίποαί αρρτεοίαθ]ο ἀβετεποε ἴο ἀεποίε α γουπς 

οΏι]ά. (παιδίσκος ἵη εἰαδθίσα] (τεε]κ απά) παιδίσκη, ἵω ΨΠΙΟὮ {πε ἁἰπιιπιαίνε 

ἴοτοε 15 ]αΓΡε]Υ Ιο5έ, οονετ {Πε γεατς οἳ Ιαΐε οΏ]]άμοοά απά εατ]γ γου{ῃ., 

6 61. Ἰτίρε, {Γπ11γ, ΠουβδεΠο]ά. 

φυλή, πατριά, οἶκος. 

Τηεςε νοτάς Τοίπι α 86Γἱ65. Φυλή ἶ5 δοπείπιες ἆ 7αεε, α11οἨ, Ὀυῖ 

αδια]]γ α ἐγέδε, 5αεὮ 45 οπε οἱ ἴπε ἔννε]νε {τίρες οἱ Ι5ταε], ἀεδοεπάεὰ Ίτοπι 

{Πε {νγε]νε 5οη5 οἱ ]αοοῦ. πατριά ἶ5 α 5πια]]ετ ἀΙνὶδίοη υη(Ώίπ {πο {τῖρε, 1 15 

8Ώ αςεοοϊαίίοη οἱ Γαπαϊ]]ες οἱοδεῖγ τε]αίεᾶ, ἵπ ἴπε Ν.Τ. 6επετα]]γ ιιδεὰ οἱ ἴποςε 

ἀεδοεπάεά ἔτοπι α Ρατεσι]ατ οπε οἱ {πε 5οη5 οἱ ]αοοῦ᾽5 8οΠ5. οἶκος {5 γεί 

ΏΒΙΤΟΥΝΕΣ, ᾖοςε/οία, Ιπο]αάϊπρ αἲ] {πε Ἱππιαίες οἱ α 5ἶπρδ]ε Ώοιςε, Ῥείπρ {Πα 

αΠΙῖ οἳ οΓβαηΙζΒ{Ιοη. 



3 Α ΝΟΤΑΡΙΕ ΒΟοοκ ΕΟΚ ΤτΗΙΝΚΙΝά ΡΕΕΑΟΗΕΕΣ.----ΕὐΙΙ. ΟΕ ΟΖΟΝΗ ΤΗΑΣ 5ΤΙΜΗΟΙ.ΑΤΗΡ ΙΝΤΕΟΘΡΕςΤΙΟΝ. 
Ώκα ΕΕΙΝΤ, ΟΚ Α ΙΕΥΡΕΝ ΙΑΒ, ΟΚ ΄ΟΒΟΣΞΕΡ ΕΕΣ’ ΚΟΕ ΤΗΕ ΡΕΕΑΟΗΕΕ ΥΗΟ ΕΙΣΗ5 ΝΟΥ ΑΝΡ ΤΗΕΝ ΤΟ 5ΤΕΙΚΕ 5ΡΑΕΚΣ, 

Σεεεπέζν ααυβίεᾶ /ο) ΓομΣ.γεανς ὄν {ε 6επεγα] (οἨ/εγεποεοΓ Τηε Ὀμέίεα Βγείηγεν Γον {εί Μἠιέείενς' Κεααίηρ’ «οωγσε, 
αξ οπε ο {ᾖε ὅοοχς ιβο τυ)σᾗ συενγ Πσεπέίαίς πιαδὶ ὃς εχαμιιπεᾷ. 9 

ΝιαςκοαηΖίθ)ς Μαπσια] οἳ ΕἰΠίςς5 
ΤΗΙΚΡ ΕΡΙΤΙΟΝ, ΕΝΙ.ΑΚΟΕΡ---ΟΝΕ ΥΟΙΤΜΕ, ΟΙ1ΟΤΗ--ΡΕΙΟΕ Φ200 ΡοδτραΙς 

σΟοΝΤΕΝΤΣ. 
ΡΑΡΤ 1 ΤΗΕ ΤΗΕΟΒΥ ΟΕ ΜΟΕΑΙ. 

Τε δεσβε οἵ Βέλίο--- Τε Ιεεαέέο οἱ «Βέλΐες {ο ΟήΛεγ «δεἱεπορς--- Τε ογαῦ /ήσηπεμί--Ὀμίγ--- 
Ἠ07 απ δεσίγε--- Εαῤῥίτες--- Ρε)Γεαίση--- Τε “γεεάση ο λε Η---Τηε ᾿παζυίώμα) αλά οοςἱε{γ. 

ΡΑΒΤ 1. ΤΗΕ ΜΟΕΚΑΙ, ΗΕΕ, 

{Τογα) ΟγάΕ7---Τ1ε (οππαμώοέο---Τήε Τζγέηες--- Τε πε ΤήΠε-- Ίζογα] Ῥαίλοίορ]--- Ίζογα. 
/γοργεος--- Τε {εαζζομ ο 4 {ο δίΛίω--- Τε εζαίίο οἱ «Σ{Εΐος {ο Πεὐζρίοη. : 

Μαεκεηζίε’5 Ἐίμίος Ίας ἱπίετεςιεά πε πηοτε (λαη ΔΠΥ οίμε ἀῑδοιςείοη οἱ πε «υρ]εοί 1 Ἠανε ενετ εκαπηηεά. 
1{ 5εεπῃς ἴπε ρχοάιοί οί 4η αοπίε απά 5εμο]ατ]Υ παπά, Ροίς οπϊήσαὶ απά εε]εοίῖς, Επάίηρ {Πε ροοᾶ απά {πε εν] ἵη 
αἱ Ῥε]ιεί; Ίτ 15 τεπιατκαβ]γ εοπιρτεμεηκίνε, δαρρεςίῖνε, απἀ οαἱομ]αίεά {ο 5ϊπωπ]αίε Ῥεπεβοία]]γ (πε (ποις Πα] 
5ίαάεπί.---- ευ. /α5. 4. Οκα169, {γοί. ο Ε{βΐος, Ιααλἐπρίο» σπα εε ζηέυγ, Γεπίπρίο, γα. (407. 2, ο.) 

ΜαεκεηζΙε 5 Μαπια] οἱ Ειλίας 15 α Ἱνο]ς οἱ α Πὶρ]ι οχάεγ οἱ 5οἱεπίίβο ἆπά Πίετατγ εχοε]]εησε. ΤΠε {πάΔ- 
πιεηία] Ίάεα οοποειηίης τἰρΏί ἶ5 5οππά; (πε οτάετ οἱ ἀἰδοιδοῖοη ]ορ]σα]; (πε (ετπποίοβΥ {γεε ΠΓοπι ΠΠΠΕΟΒΕΕΞΑΣΥ 
ιεοΏηίσα εδ; απά {Πε 5ίγ]ε (Πτουιρμοιί ἶ5 ]αοίά απά {οχοῖρ]ε.--- ευ. «11. ἴ. σεγβαέ, Τεοορίσα/ ΦΕΗΟΠαΣΥ, 
{.απεανίεγ, ζω. (1αγ 24, 1597.) 

Τε ρῖνες ππε ΡΙεαδιτε {ο 5ἰαίε (ἶναί ἵπ τιΥ ]αάρπιεπι Μαοκεηζῖε)5 Ἐελίος πνῖ]] Ρχουε α πιοςέ ιδεα] αἀά[ίίοη ἰἴο 
τε Πιεγιίατε οἱ (πε 5υρ]εε. ΊΤΠε Ρίαπ οἱ {πε Ῥοο]ς ἱ5 α ροοά οπε, απά {Πε αμίπογ 5ποσεεᾶς η πια]ποσ Πῖς 
Ροἱηΐς νετγ «ἶεατ. 1 απι ρ]αά {ο Ώανε 56] α Ἰνοσ]ς ὮΥ ππε, απά εχρεοί {ο οοηση]έ 1: {ΓεαΠεπ!]γ.---ϕεο. 7. Κ. 
Αρη, «9γο[- Έιρ. δ1ὀ/εαα Γασίογα/ Ίεοῦ., ο Τµεοῦ. 5Ε1., Σ/α1βάε- δΙάΠΕΥ, Γα. ωμαμ Ι4, Ιδ07.) 

1 Ἠανε πιαάε οοηδΙάεταβθ]ε τ5ε οἱ ΜαεικεπΖιε)ς Ἐθλιας. Ἐτοίεξσογ ΜαοΚκεηζΙε)5 (τεαίπιεπί 5 οΏαγαςοίετιζεά 
Υ ἹασίάΙψ απά Πεσηπεςς ἵη απ ππαςια] ἀερτεε. Ίπετε 5 αραπάαηί ενίάεηοε οἱ ππαίυτε Ἰπον]εάρε απά οἱ 3 
(πογοαρΏ πΙαδίεσγ οί 5 πιαίετῖα]---ἔννο απαΙβεαίίοης πνΠ]ε] ϱο σετγ {ατ ἰον/ατά πια]ηρ {λε Ῥεςί Ῥοοίς {ος 5ίαάεπίς. 
Ι 5α]] πια]κε α Ίαγρεγ δε οἱ (πίς ννοτ]ς 1π {Πε {αέατε.--- ος 5. θε, «Ὀχοί. ο «ΕΛἐοτοβάν, Ιείαρης (οὐΐορε, 
7 Πα /κέοτυ, «ας». («Μαγεᾷ 51, 1δ97. 

Ῥτοξ. ΜαςσεπΖ]ε5 Μαπια] 5εετης {ο τηε {Πεπποσί ἐποτοισΗ]γ Ιπίεγεςίης νγοτ]ς οη εἰῖος (παί 1 Κπουν.--- ευ. 
Α. 5. σα», «Ἠγοίειογ ο Σβίω, Ἠεαα νε ΊἨεοζοσέσα{ δεᾖσοί, ἸΤεπανίμε, Ζα. (Ηαγοῦ 17, Ιδο7.) 

1 πανε εχαπιίπεά γί α ρτεαί ἀεαὶ οἱ Ιπίετεςί Μαο]επΖιε᾽5 Μαπια] οἱ Εἰπὶος ἵπ (πα. Ὀπίνετειιγ Ταίοτια] 
Ῥειῖες. 1 πιισί 5αΥ 1 απι Υετγ ΠΙΡΠΙΥ Ρἰεαδεά ψ(Ἁ {Πε πγοτ]ς.---- ευ. 1». 1. ή, Όγεν., νο. οὗ Ελεζος. απιᾶ 
διῤίοαί Γ1., δαῤεγ ζίυεγσείγ, Βαἰώτυί, «ἄα. (5εβίεγιδε7 17, 1596. } 

Εΐπε Ρτερεπίαῖοπ οἱ ἴπε 5υρ]εοί---Ῥοίμ 1π πιαίίες απά 5ίγ]ε.---Λεο. /. Ἡ «Εὔὔη, ΕΒγοί. οἵ Βίος. αγά 
Αεἰσίολ, 'δοµέῷ (αγοίίπα (0166, (οὐηιδία, δ. 6. : - (μπε 5, 1807.) 

ΤΠε αἀίΒος Ἠας τεαά πἰάε]γ, αλά 5 οοπωπηεπίς5 4χε Ὀσίρηί απά οΕπιπ]αίπς. ΤΠείοπε οί εἰβίσα] ἀῑδοιιοδίοτ 
ἵ5 Ἱεα]έμ{α] αιιά επποθ]πς. Το υμαίενετ εμαρίεΓ γοι ορεπ 7ου Επά α Ὀτ]]]απί ε55αΥ, απᾶ ατε οαγτιεᾷ {ουν/ατὰ 
Ἀ5 προῃ 3 σίτοηρ ουττεπέ ψήίμοιί 2ηΥ εβοτί προσ (Με Ρρατί οἱ {Πε τεαάςτ.--- ευ. 1. -δ. ΒΕΥΥ, Όχες., ἔγοί- ος 
2Λῤος., Ώοσπε (οἶ]εσε, (είε, Λούγατλα. αγ 21, 1607.) 

Α. οατε[α] χομάϊηρ οἱ Μαοκεηζίε'ς Μαπαα] οἳ Ἐμίος εοπνίησες τηε εῑαέ Ἡε πας Ῥτοάισεά α 5οπο]ατ]γ απά 
πιοδί σαρρεςίῖνε (τεαίσε οη ἐΠίς ἱπιροτίαπί απά ἀἰββοι]έ 5οἴεπο. Η15 (εεαίπιεηί 15 {Γε5Η, σοπηργεπεησῖνε, απἀ 
ἱιδρίήησ. ΤΙ ἶ5 α ΗΙΡΗΙΥ ογεᾶἹίαδ]ε αἀάϊεοῃ ἴο Ἐεμῖσα] Πέεταίατε, απά ουν] Όε πγε]οοπιεά ὮΥ αἲ ἐποισ]η[ι 
ειιάεπίς οἱ (ἶιε ουΡ]εοί.---ὤευ. η. ΙΕ Εἴαγελα, ΒΓΟΓ. ο «ηκέεπαίε Τηεοῦ., Ο/παμα Τεοζαρίσαί δεπιήπα2γ, 
Οπαβα, Νεδ. ζ (2{α 5, 1δο7.} 

Μαεκεπζίθς Ε{λπίς5 τας Όεεπ αἀορίεά Το 56 ἵης 
γΥαὶο Οοἶ]ερο 
Ῥτοννπ []πινοτςίίγ 
Ῥοδίομ Ὀπίνετςῖίν 
ΟοἰαπιρίαἨ Ὀ π]νετςίιν 
ΟµΠΙο Θίαΐε Ὀ πϊνετςίίγ 
ὈπιίἩ ϱοἶ]ερε 
Μι. Ηο]γοκε Οοἰ]ερεα 
ΙΓ, αίαγείίε Οοἵ]ερε 
Μ/αςΠϊπρίοη απά Τ.εε Ὀπινετςίίν 
Οπίοιπ ϱοἶ]ερε 
ΨΓεσ]εγαπ Ἐεπια]ε Οοἶιερε, Μασοη, 0. 
Οαπιρετίαμᾶ Ὀπινετεϊίιγ 
Ηεἰἀείδετρ Οοἶερε 
ΕοαποΚε Ο6οἵιερε ; 
Ὀπίνετςίίν οἱ (αΠ[οτπῖα 
ἴονα Φίαίε Οοἵ]ερε : 
ἴομη Β. Ξίείδοα Ὀπίνειεϊίν 

Βαιες (οἵιερε 
Βονἁοῖπ Οοἱἱερε 
ΥΜεσίετπ Μά. Οοἶ]ερε 
Έεπενα Οοἶιερε 
Εωτεκα (οἶ]ερε 
Ίοννα Οοἶιερε 
ΨαπάετΡρ!]ϊ Ὁπίν., ΝαςηνΙ]]ε 
Μομίαπα Οοἰιερε 
Ιονία Ἰλεδίεναπ Ὀπϊνετεϊίγ 
Ματιείία (οἶ]ερε 
Νενααα Θίαΐε Ὀ πινειςίϊν 
Ἠοννατα Ὀπίνετςίιγ . 
1. αἱδίαια δἰαΐε []ηϊνειςίίγ 
ΜΙιάάΙερατν Οοἶ]ερε 
Ὀπίνειςίίν ο{ ΤΕΠΠΕεΣ5εε 
Ὀπίνετςίιν οί ΒιΠ.]ο 
Απιιιγ (οἶερε 

Μεααν!]]ε ΤΠεο]ορίσα] Ξοἱιουὶ 
ΟµμασΠίία Βαρίΐσί Οοἱερε 
Ὀπίνετςίιγ οἱ Μἰππεςοΐα 
Ὀπίνειςίίγ οί Καπςας 
ΈῬβηροτ ΤΠεοΙορῖσα] Ξεπα]μαίὴ, 
Αἰ]απία Ὀπίνετς!ιίγ 
γαηΚκίοπ ϱοἶερε 
Κεηγον Οοἶερε 
ῬομίΏεςί Καησδας Οοἶ]ερ. 
ΊΜαΚκε Εοτγεςί 0οερε 
ἨΝ/α5ηΌυτη Οοἶερε 
Ἰεδίετῃ 0οἶ]ερε 
Οράεπ (οἶιερε 
ΠὨακοία [Ἱπϊνετεϊϊν 
6οαίιες 0οἵ]ερε {ος Ἰλοιι... 
Οτεεπν!]]ε Εεπια]ε(οἶ]ορς 
Ευσπιαπ Ὀπιγειςίίν 



Βεγε[οῖοςυ «Φἰπιρβξίεά [ος Γεασβει5 
Βγ «ΟΗΝ Ρ. 6ΟΕΒΡΥ, ΡΗ.ΡὈ., ΙΤΙ..Ὀ., 

Ηεαά οἱ {πε Ρεἀαρορίσαὶ Ὠερατίπιεηέ οἱ {πε ΟΠίο Φίαΐε [)πίνειείέν. 

20/90 Φογῶν)ς «ώετεςςΓιεζ εαγέε” ἠανίης δει ῥ7ε-εη{Πε/2ν {αί ο σα ο) Ιῥα/ Λες 

εαεΛε} οὗ {εαεβενς, {ἐς τυοᾷ Γιιῤή)ὲς {λε ἐκῤ}εσσειῦ τοἰς οὗ {ομµφαλεζς ο {εαεῇΛε)ς {0 ῥηφφέςς 

η ὀοοά Το Το ααίζν 7ΕΓεγεπες {λε φἐηβζε /ηείᾖοαῖς οὗ 2η1ά ο{μν {ᾖαί ε ᾖας 7Ιάά5 50 

ΛεζῥΓιιζ τη Λὲς Γα7η1ζέα} {α)ᾷς το({ {εαε/εγς αλά ῥαγελέ». 

Πε ααίποτ’5 οπθ αἶπῃ ἵ5 {ο ραϊάε {πε ἴεασμεΓ {ο α Βπεγ 5160655, απά {ο πεὶρ {πε 
ρατεηί α5 ΕΙ], ΒΥ δείετπρ (πειη {ο 5ἰαἁγίης (λεῖτ ΟΝΏ παπάς απἀ {με παπάς οἱ 1Πεῖτ 

Ρυρ]]5, ος ἐπεῖτ οπ]άτεπ. Ῥτοίεδσοτ (6οτάγ τὶρΠ!]γ Ὀε[ίενες {ἶναῖ {ε νετΥ Ῥεςί εἰεπιεηίατγ 

ἰεχί-ροο]ἷ ἵπ Ῥδγο][ο:οςΥγ ἵ5--- {6 2ηἶια ο α ζήέζε ελ] / ἍὙἨΙν ἰΠῖ5 τα αδ α. ρτουπἆ 

οτ]ς, {πε ααεδίῖοη Ίνας5 ΠΟΥ {ο Ρτεδεηί Ιζ ἵπ Ῥοο]ς ἔοτπι 5ο ας {ο ςΙπηπ]αία {με τεαάθι 

{ο (Πῖπ]ς {πε 5αβ]εοί οιί, απά αἱ ἴ]ε 5απιθ έἶπιε τεπάετ {Πε {εασῃει)5 νγοΓ] τα]οπα] ὮΥ 

Ἰπσίηρ {ο νίευν {Πε ανν5 ΟΕ παπά. ΊΤΠο Ῥοο]ς Ι5ε]ξ Ρεδί αΏβΥΥεΓ» {πί5 απεςίίοη. 
73ε τυ/ ες 111 ςή2ηςῦν οὔηβίε ῥγετεμίαίίσ γοῦς Βογεβοίοςγ ο τυ/αίετεγ 1} 5{Ε7Υ ο αἰίειιζίγ «οηε 

7ο. {εαεῇεγς Ἴασε 1:υεσίεα {. Ο/Γίεᾷ τῷ α ε/Ιαγαὐζε ζιοίαΣέν ο ο{γζε, ε ας ῥσάπερα ἆ ὐσοφ {Λα 

{εαεβεγς ᾖὲῤε ἴο εί {οφείβεζ αἸα γεσα αἴοιια. «3 ᾖας ὀεεῃ η 7εσα απ {α[βεα ουε7 ὄγ γεαα{ς ε{γείες αμ 

πεζρᾖὀογᾖοσα εὐιόο. «ζούμεγς 2εαᾶ 1 αἴοιι {ο ΓΛείγ Γεπαάν. «αεί οί ο/γ σεν {ἐς ὀσοᾷ ενιρ{οβ {λε 

»1έ0γεεί οἵ ε{/ᾷ-εύμαγ τοί(ἡ α /Ἴετυ αμα Γαφείζμαίζς {ήεγεσέ οί {δε {σαεᾖεγ 1 {6 φεῤοοίς απ {δι ῥαγελί αἲ 

οτε, ὅιεί 1 {5 [0 οἵ {ηίεγεσέ αμ {5101022 ο αἰ] τυῇοσε υοεαί{ο ΟΥ ανοεαίζο ὀγήηρο {λε {ηίο αγ 

ΦεγΊσις 7εα(ίομς/{ῥ τυί εχει -------- δε {εσε/εγ {η {δε δ1άαγ οεᾖοοῦ, {νε σιέῤε1{ζα εί {4 {δε Δ10ε 

εἶασς, ἴμε ῥγεαεᾖεγ {7 ἴᾖε Λιιῤῥήή, αι {ᾖε ῥασίογ {η ἠὲς σοείαζ γοιιάς; ἐγπαώσεα εωε/γοέ τυᾖοσ εο”Ίες Ὁώιίο {αλ 

«οσ{αοἵ τυδίή, {λε εεέζα Γηέπα τυἠ{εᾗ {εβίες ἐπ]ζμεπεε ἴοτυαγά {με Λἐσλεγ αευε[οβηεί, 

Α5 αη ἀαἀάεάα 5ιπια]ας {ο 5ε]{[-5ίιάγ, απά Εατίμοτ {ο επιρῃαδίζε ἴπε να]αε, ἴο ἴπθ 

ἴεασμετ, οἱ οΠ]]ά-οΏδετναίίοη, α δεί οἱ 5αρφεςί]νε αιεςίίοη5 Ἠας Ῥεεη Ιηίτοάιοες αἲ {πε 

επά οἳ εαος ομαρίετ, Ιην]Ιϊπς οοπιρατίδοη απά ἀἰδομδδίοἨ. 

ΑΙΙ {μεςε {δαίατες π]α]ε {Πὶ5 {Πε Ῥεςδί Παπάροο] οἨ {Πε 5αΏ]εοί ἔοτ {θασπετς οἱ γμαῖ- 

ενετ ρταάε οἵ ἄερτεε οἱ εχρετίεηςε, {ΟΥ Ῥερίηπεις 1 ἘΦΥΟΠΟΙΟΡΥ, απά αἶςο ἔοτ Ῥατεηίς. 

Έτο. 1,. . Ἡοᾶπιαπ, Ἀγήπεέβα), γα Ιισά 957777, Ἠαγτυίεξ, «Α.Υ.: Τι 16 πε δοπηε 
ἄθρτεε οἳ Ρ]εαςιτε 1 ποίε (παί (οτάγ’5 “Πεδδοης ΙΏ ῬΒ6γε]μοίορβΥγ ” ἵ5 ἰο Ῥε ῬτουρΗη! {ο {πε υνίάετ αἴεη{ῖοη 
οί ἴπε τεαεβῖης Ῥιαθ]ίο ἑμτοιρη ἴπε πιεάΊαπ οἱ α Πτπῃ οἱ ριβ]ῃᾳςῃετ5 5ο νε]] απά {ανοταΡ]γ ΚΠπονη 5 ἶς 
γοιτς. ΄Ι πε Ροοῖς τεα!1]γ εοππιεηᾷς 11δε]έ νπετενετ 1ὲ Ῥεοοππες ΚΠΟΝΩ α5 {λε πιοδί ἱπδρίτληρ αιλᾷ δα ῦ]8 
οπε οἨη ἴπε πιαικεῖ οονετῖηρ ἴπε Ρ5γεμο]ορίσα] ἴορίεςδ οἱ εδρεεῖα] Ἰπίετεςί {ο {εαεμειδ. [ Ἰανε υ5εά 1 
Μη 5ενετα] {εαςπετς) εἰαδ5ες ο) Ναγ5 νιίἩ {πε Ρεςί τεςυ]ί5. ΔΡρεεία] πιετῖίς οἱ ίπε ἵνοικ ατε εἶεατ εχρ]αηα- 
ἤοῃς, αοοιταΐε ἀεΠΠΙ{οΠ5, αρί απά Ρρετίϊπεηί Π]αδίταίῖοης ἔτοπι ενετγ-άαγ εχρετίεηποε, απά α ]ηάϊείοις 
εε]εοίῖοῃ απ ατταηρεπιεηῖ οἱ {πε ἴορίος ἴο Ῥε {τεαίεά. ΊΠε Ῥοοκ 15 ΙΐδεΙε απ εχοε]]εηπί εχαπιρ]ε οί α 
εοττεοί πιείηοά ἵη ἔεαομῖηςρ. ΤΗε εΠαρίειςδ οη αἰεπίίοη ουρΗί {ο Ῥε τεαά απᾶ ἰτεαδιτεὰ Ὦγ ενετγ {εαε]λετ 
Βιτουρ/ιοιέ {με ]απά. Αδιάε ἔτοπι Ῥειηρ απ εχοε]]επί ἰεχί-ροο]ς {οτ οἶαςς α5ε 1{ 15 Ματ απἠ αῦονε ἴπε Ῥεςε 
Ροβδιδἰε Ῥοο]ς ἴο ριῖ Ιπίο {πε Ἠαπάς οἱ 1πος5ε Πο π]ς] {ο 5ίαάγ γηέποαί πε Πε]ρ οἱ απ ΙηδίταοίοΓ. 

“Μαν 27, 1897, 

ΟΝ ΑΡΡΕΟΝΑΙ.--Ῥτίοε Φ1.80 Ῥοξίραϊῖά -)ὺ-ὺ)ΟΝ ΑΡΡΕΟΝΑΙ, 

4έ1εγ {ο δε γΕΓ12αεα΄ {/ οί ῥεγΓεοίΙζν φαζ{ἡσγαςίογγ. 



ΗΑΝΡΥ ΗΙΤΕΕΑΙ, ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝΡ 
(75 εεπίς εαεΙ) 

““Το οπε τυ]ο {5 γεαάϊπα {με (Θἰασεος, α Πξεγαὶ ἐγαπε]αβίοη ἐς α 
201/υΕΗΙΕΗ{ απᾶ Ἰεσιεηιαίε εί: «...απά ευεγν τυε]]-ίπ[ογηπεά ῥεγ- 
εσπ τυῖ]] γεαά {πε ΕΙαςσίος εἴμεν ἴπ Ηιε ογισίπα] ον ἰπ α ἐγαποίαβοη,” 

σα π Ώεπιοδίμεπες᾽ ΟΙγπεμίαςς, ΡΗΙΠΠΡ. 
Όῶφατ”ς (α]]ϊο Ίλατ. ΤΗΠε 7 Βοο]ς Ρίο 
βατ Ον] λατ Ἐπτίριάες᾽ Α]σεςεῖ, απἁἆ Ἐ]εοίτα 
ϱαέυ]μς }ωτίρίάες᾽ .. Βαεοπαπίε Ἠετο, 
Οπσετο΄ς Βτμίας Έπτεπς 
Ὀιϊοετο᾿5 Ώείεπςε οἱ Ἐοδοῖας Ἐπτιριάες᾽ Ἠεουβα, απά Απάτο, 
Ώίοετο Ώε Ο/ῇβοΙ15 3 ππᾶσπε 
«Ίοετο Όπ ΟΙά Αρε απά ΕτίεπάςΗϊρι Ειτίριάες᾽ ΤρΗῖρ. Ἱπ Αυῑΐς, Ίπ 
Ώισοετο Οπ΄ Οταίοτγ Ταατίς 
Οἴοετο Οπ {πε Ναίΐατε οἱ ἴπε (οά5ι Εμτίριάες᾽ Μεάεα 
Γιοετο᾿5 Φε]εοί Οταξίοπς Ἠετοάοίας,  Ῥοοκς ΝΨΙ απἁ ΥΙΙ 
Ὀ]οετο᾿5 Φε]εοί Τείίετς, 2 υοῖς. |Ἠετοάοίας, Ῥοοις ΥΤΙΙ 
Ώἱοετο’5 Ταδεµίαπ ἨΠἱδρυίαβοις | Ηοπιετ5 111αά4, έεο 15ί |δἱ Βοοξς 
Ώοτπε]ας Μερος, εοππρ]είε Ἠοπιετ’ Οάγ55εΥ, 15ὲ 12 Βοοξς 
Ειατορίας 1 αείαπ’ς Ῥε]εοί ΤΙαίορµες, 2 νοῖς. 
Ηοτασε, οογιρ]είε Ἰδίας Οταίίοπς : 
Τάνεπα!ς Θαΐΐτες, οοπιρ]είε Ῥ]αίο5 ἍΑΡΟΙοΡΥ, Οτίο, απά 
Τανγ, Βοοκς 1 απάἆ 1Ι Ἐμαεᾶο φ 
Γάνγ, Βοοκς ΧΧΙ απά ΧΧΙΙ Ῥ]αΐο”5 (οτρίῖας 
Ονι(ς ΜείαιποτρΏοδες, 2 νοῖς. |Ε]αΐο ΤαςἩες (βαβεγ) 
Ῥ]μαάτυς) Ἐαῦίος Ἐ]αίρ6 Ῥτοίασοτα», Επίμγρµτοπ 
Ῥ]αμέιις’ (αρνί, απἆ Μοκίε]ατῖα| Ρ]αΐο’5 Ἑερυδρ]ίο 
Ῥ]αμέας᾽ Ῥοειιάσ]ας; ΜΠες (]οτ-/βορμοε[ες’ (Εά, ΤἘντ. Ἐ]εο., Απεῖρ. 

ἴοθας ΤΠαογαϊάες, Ῥοοχκς Τ.ΙΥ 
Ῥ]αμέας᾽ Ἐτίπαπιπἁς, απά Μεπ-| ΓΤαπασγαάϊῖάες, Ῥσοἷς Υ-ΥΤΙΤΙ 

τρο]πιϊ Χεπορμοπ)5 Απαδαςίς, 15{ 4 Βοοξς 
Ῥμηγ)ς Θε]εοί Τ,εετς, 2 νοῖς. Χεπορποπ5 Οντορβαᾶῖα, 2 νοίς. 
Ουωιπέµαπ, Ῥοοκς Χ απά ΧΙΙ Κεπορμοπ)5 Ἠε]]επῖσα, Θγπιροδίμπα 
Ἐοπιαα Ίμΐε ἵπ Τα. Ἔτοδε απά| Χεπορμοπ)5 ΜεπιοταΡ]]]α, οογηβ]είε 

γετςε : ἄειπιβς 
Φα]ιςι: Οαεΐπε, απά Ταρατίλ.| Οοτπειμ]ες Τε Οἱ 
λατ Ἐτεγίασ᾽5 Ώιε Τουμτπα]ϊθίεα 

Ῥεπεσα Όπ Βεπεβίς 9 οείμε᾽ Ἑρπιοπε 
Ταοϊέας᾽ Αππαῖς, 15 «οἱ Βοοξς]αοείμε᾽ Εαισέε ; 
Ταοῖῖις᾽ (ετπιαπγ απά Αρτίοο]α| αοε(με᾽ς ἸρΗϊσεπῖα ἵπ Ταυτίς 
Ταοϊέας Οµπ Οπβίοτγ, -- ]αοεμες Ἠετπαπη απἀ Ῥοτοίμεα 
Τετεποε: Απάτία, ΑάεΙρΗῖ, Ῥποτ-ι Η]εταης Ἠιρμες ΊΤμαπ ἍΤμε 

τηῖο Οπατοὰ ερ 
Ῥετεποε: Ἡεαιοπίπιοτμπιεπος |1Τμεδοίπρς Ἐπιϊμα (α]οῖ 
Ψιτρι)ς Ἐπεῖά, ἐλε τσ οἱ Βοολς! Τιεδδῖπρ)ς Μίππα νοηπ Βατη]λμείτα 
γηνρ!ς Ἐε]οριες απἁ (εοτρῖςς Τμεδεῖηρ’5 Ναίμαπ ἴπε Ίλίςε 

᾿ 

γιτι Ῥοπις Ὀομ/1]ετ5 Βα]]αάς 
ἄτθοξκ ΒοἩ]]]ετς Μαϊιά οἱ ΟτΙεαπς 

2Ώεε]ῖπες Αραϊποί ΟΤεδίρποπ ΦοΠ]]]ετ΄ς Ματία δίαατε 
Ἀϊθεμγ]ας᾽ Ῥτοπιείμεας ἨΒοιπά, Θεμι]]ετ ΤΗε Νερπευ ας Ὅπεῖε 

απᾶ Ῥενεηπ Αραϊηςι ΤΠερες Ῥομᾖ]]ετς Ἡ/αΠεπείειπ)ς Ώεαίμ 
«Ἐπεηγ]ας) Αραπιεπιποη ομ]]]ετς ληαπι Τε] 
Ατϊκίορβαπες᾽ Β]τάς, απἁ Ἐτορς | Φίοτα5 Ίπιπιεηςεε 
Ατισίορῄαπες) Οἶουσάς ὦ ἘτθποἨ 
Ῥεπιοδίπεπες Οµπ {πε Οτοππ Ἐαοϊπες ΑίΠα]ιε 

ΟΕ ΙΝΤΕΕΙΙΝΕΑΕΣ, ΑΝΟ “ΟΟΜΕΙΕΊΕΙΥ ΡΑΕΞΕΟ,᾽ 5ΕΕ ΟΓΗΕΒ ΡΑΟΕ5 



ΙΝΤΕΕΙΙΝΕΙΑΕ ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝΡΒ 
Τγαπςἰαίίοης ον δοί] «φἰιάσπις απᾶ ἰεασ]εγ ἰς {πε 

γοεοπιπιοπἀα ίοπ οἱ αι]ογἰίες ἰοάαν. Τ1εν ἀερίογο Ειαί 
α εἰαςείο γοαάθγ’ς Εἴπιο ο]ιοιι]ᾶ ὃο τυασἰεᾶ ἵπ οἰεγπαί Γηιηιῦ- 
ἴπσ ἰο υοεαβιἰαγγ απἀ ΦΥαΗΜΙάΥ. 

Ρατί Ῥα6ε οἳ Ιπίετγ]Ιπεας Ο658τ 
1. ΟπιΠίς (αἶ]α αρ ἁἀῑνίδα Ιπ τε Ρραγίες 

4 «ἄαι ἰ ἀῑυίάδά ἰπίο νγεε βατίς 
αµαγήπι  ἈΒε]ρα Ιποδίαπί; αἶαπι Αααιαπις 
οἳ τυλίε] ἔπε Βείσα ἴπμαδιί; αποίιον ἴιε Αθιαπί; 

115ί οἱ Γπίετ]πεας ΤταπδΙβ{Ιοπ5 

ΤΑΤΙΝ ΟΙ. ΑΡΡΙΟ5 
0ςεπατ5 (α]]ϊο Ίλατ. ΌΘενεπ Ῥοοίς, 92.0. 
Οἱςετο᾿5 Οταίοπς5. Ἐπίατσεά Εκάῑοῃ, νι 
Οἴεετο οπ Ο1Ιά Αρα απά ἘτιεπάςΗΙρ, φ2.οο. 
Οοτπε]ίας Νερος, Φ2.οο. 
ὧἼοταςε, οοπιρ]ἰείε, ᾧ2.οο. 
11νν, Ῥοοχκ5 ΧΧΙ απά ΧΧΙΙ, 92.οο. 
Ονιάς ΜείΑπιοτρΠοςες, «οπιρ]είε, φ2.0Ο. 
Βα]]ιςος Ο6αῆπε, απά ]αρυτίπίπε Ίλατ, φ2.0Ο. 
ΤαςΙμ5᾽ ετπιβπία απᾶ Αρτίσο]α, ΦΙ.σο. 
ντρι])ς5 ἈἨπειᾶ, Ἐιτδί 6 Ῥοοίς. Ἐενίσεά, ᾧ2.οο. 
νητρι)ς πεῖᾶ, εοπιρ]είε, {πε 12 Ῥοοξς, φ2.0ο. 
ν1τρί1”5 Ἐε]οφιςςδ, εοτρῖος απά ἸΤια5ί Βίκ ΒοοΚ5 

2Επεϊᾶ, φ2.οο. 

αξΕΕΚ 06: ΔΡΡΙΟ5Ρ 
ἨῬεπιοδίπεπες Οµπ {πε Ότοννη, ὁ2.οο. 
Ἡοπιεγ”5 Τ]84. ὮἈἘϊτδι θΙκ Ῥοοἱς. Ἐενίσεά, φ2.00 
Χεπορμοπ)5 Απαραξῖ. Χεπορποπ᾽ ΜεπιοταὈ]]ία, 

φ2.00. 
ἀάΕΕΜΑΝ ΟΙ.ΑΡΡΙΟΡ 

Ῥαιπιραςμ)5 Ώετ βεπνιεσεΓ5οπη, Φ1.5οΟ. 
(ετδίβοκετ”5 (ειπιε]παυδεπ, ᾧ1.50. 
Ἠενςε)ς 1, Ατταδ]ιαίΐα, Φτ.ςο. 

ΙΝΤΕΕΙΙΝΕΑΕ ΤΕΡΤΑΜΕΝΤ ΤΕΑΝΕΣ- 
ΤΑΤΙΟΝ5 

Νεν Νε Τεδίαπιεπε, επέῖτε Υ{Ἡ ποῖες, 1,αχίοοῃ, 
ειν Εμ απορώ κωδ ίνα φ4.οο 

Νεν Νε Τεδίαπιεηί, επίτε, ὦ/ποαέ ποίες, είς. ᾧ2.5Οο 
Νενν Οἱά Τεδίαπιεπέ, (επεςῖς απά Ἐχοάυς, νεα 

ποες ο αν οσον οσο ο ο θιο ν ο οἷνν Φ4.οο 



ΟΟΜΡΙΕΤΕΗΙΥ ΡΑΒΕΒΡΕΟ ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝ5 
Οοπίαία Ππίετήπεας απά 1ᾳ1ετα] {ταηδ]αίοις, Οοπιρ]είε 

Ῥατδίπρ απά (ταπιπιαβισαὶ Ἐείετεποε. ΑΙ αἲ α ρ]απςς 
υποαί {πγηῖηπς α ]εαί. 

Ῥατςεά Τταπς]αΠοπ5 
0αεεπατ’ς α]ῑο Ύψατ. ΈΒοοκ Όπε οπἱγ. Τιοπς νονεῖς 

Ιπάϊοα{εά {πτοαρφβποι{. 
Οπεετο΄5 Εϊτ5ε Οταίίοηπ Αραϊπςί Οαία]Ιπα. 
νιτβῖ]ς Ἠπεϊά. Ἐοοκ Όπε οπΙγ. - 

ΙΝΤΕΕΙΙΝΕΑΕ ΤΕΑΝΡΙ.ΑΤΙΟΝΡ 
Τμε οσ]ρίπα| τεχί {ταπς]αίεά Ὕοτά ἴοτ ποτά απά [πε 

Το Ίπε γυΗ α Γή{εταὶ Ἐπρ[ςία ἐταπδίαίίοῃ, 

ΙΤ ΑΤΙΝ 6ΟΙ.ΑΡΡΙΟΡ 
68.5ατ’5 (α]]ο Ίψατ. Όενεπ Ῥοοίς, 92.00. 
Οοετο΄5 Οτ8{ί9οΠ5. Ἐπίατσεά Ἑάϊίομ, Φ2.00. 
ΟΊοετο οπ Οά Αρε απᾶ ἘἨτιεπάςΠϊρ, φ2.οο. 
Οοιπε]η5 Νερος, ο 
Ἠοταςε, εοπιρ]είε, ᾧ2.ΟΟ 
1ΗνΥ, Ῥοοκς ΧΧΙ απά ΧΧΙΙ, Φ2.οο. 
Ονιά 5 Μείαπιοτρῄοςες, εοπηρ]αίς, 92.00. 
δααςς Οα.1ΐπε, απἆ Τσιτίαῖπε βατ, 2.00. 
Τασίεας) Εετπιαπία απᾶ Αρτίοο]α, ᾧ1.5ο. 
γ]τρῖ]5 Ἠπεϊᾶ, Πτοίϊ 6 Ῥοος5. Ἐενίσεά, 92.00. 
ψτεῖ)ς ἸΏπεϊά, οοπιρ]είε, {πε 12 Ἑοοΐς, φ2.οο. 
γιτρῖ/ς Ἐε]οσιες, ἄεοτρῖςς απά Ταξί βὶκ ΒοοΚκ5 

2Ἀπεϊιᾶ, Φ2.0. 
αξΕΕΙΚ ΟΙ ΑΡΡΙΟΡ 

Ώεπποδίπεπες Οµπ {πο Οτοννη, Φ2.00. 
Ἠοππετ5 Τά. Ἐλτσί Φίκ ΒῬοοίς. Ἐενίσεά, φ2.οο. 
Χεπορποπ)5 Απαβραςδῖ. ΧεπορΠοπ)5 Μεπιοταβί]ία, 

92.00. 
ἀΕΕΜΑΝ ΟΙ ΑΡΡΙΟΣ 

Ῥαιπιραςμ)ς Ώες ΒεΠνερετ5δοµπ, ᾧῖ.5ο. 
ετδίαςκετ5 ετπιεΙΠαµς5εῃπ, Φτ.5ο. 
Ἠενςε΄5 1 Ατταβίαία, ὁτ.σο. 

ΙΝΤΕΕΙΙΝΕΑΕ ΤΕΡΤΑΜΕΝΤ ΤΕΑΝΕΣ- 
ΙΑΤΙΟΝ»5 

Νειν Νε Τεξίαπιεηί, επἰῖγε υἩ ποίες, 1,εχίσοπ, 
ΝΑ κ ΜΜ μα ΦΕΠοΕΕκ Ες όσθςς ὀὑμίό 4.00 

Νεν Νεν Τεβδίαπιεπέ, επέῖτε, υηέποιί ποῖες, εἰο. Φ2.5Ο 
Νεν Οἱά Τεδίαπιεηπῖ, (επεδίς απά Ἑκοάας, υίᾗ 

Πλοίο δι ο ρε τωρα αος Φ4.οο 



ΟΟΜΡΙΕΤΕΙΥ ΡΑΕΡΕΡ ΤΕΒΑΝΕΣ- 

ΤΑΤΙΟΝΡ 

Τ]ῃο πιοςὶ Πε]ρί[α] οἳ αἲἱ ἐσαηδ]αίῖοις. 

(οπίαίπς Ιπίεγ/ίπεατ απά 1 {ετα] ἐΓαπδίαίίοπ5, Οοπαρ]είε 

Ῥατεδίῃς απά (ταπιπια[ίσαὶ Παίσταπος. ΑΙ αἲ α ρἰαποε 

νήποιί {μγπίησ {Πε ρᾶσ6. 

ῬΡατί Ῥαρε οἳ Ῥατεεά (0αδας 

ΒΟΟΚ 1. 

οπιη]ς ἀῑνῖςα ἴῃ Ρατγίᾶς ὧν ο] ο ες πας 
αἰἱ αἴσνιάρα ' ἴπίο ῥαγίς ς : : ὦ ρθγί5: ΊΤπε Βε]ρᾳ Ἱπ- 

Πάπα Ἱποο]απί Ῥε]ρα., | Ἠαβίε οπε οἳ ἴπεςο; 
γιο ὑι]αδέ ὕιο Βεἰρο, .. σαι (ο α οτο 

. - μ ο. αἩ. Ποδε Πο 1Π 6ΕΙΤ 

αΓΙΙ8ΠΙ αι 1ΡΡΟΓΗΤΗ | οννπ Ίαηρααρο ατα σα]]- 
0ο Ε]ιιγα (11ιοςε) τυ]ο οἨ λεμισε]υος 

πο. Τ., φαΏ]. οἱ οσί ἀτοῖσα (ἄτοῖδα ἐ5ὲ); ἴἶιε σεπεγίο ἴεγπι 

σι, Οε]ίοα απά Ααιιίαπία--- οοποεϊνεά αἂ5 α ἰοίαλίγ. 

---θδί 3ἆ Ρετς. 5ίῃσ. τος. ἵπά. οἳ ἴπε {ν5, 

ο 5ΗΡΙΠΕ; ϱΟΠΙΡ8ΓΕ Α.9. 15, ΟΕΕ. Ι5ί, 6κ. 5 6δε ἵῃ 

εοραία, οἱ ἃ5 α Ρρατί οἵ ἴπε οοπιροµπά ἁἄτοῖφα εσί, Ρετῖ. 

1,5έ οἱ Ρατςαεᾶ Τταπς]βίίοπς 

Ο1οίἩ, Φ2.9ο 86ἩΠ, Ρροςεραϊᾶ. 

6α5ατ΄ς (α]]ϊο λατ. Ῥοοἰς 1 οηἱγ. Τοπ νονεῖς ἵπ- 
ἁἰσαίεά {πτοιρ]οιί. 

Οπεετο΄5 τδῖ (Ε]τςε) Οτεαίοπ Ασαΐπςε Ο0ΑΕ11πε οπἳγ- 

γτρῖ)ς Ἐπεϊά. Ἑοοῖς 1 οΠ]γ. 



Ὅ Τήρ φαἱμο οἱ ερ ΙΝΤΕΚΙΙΝΕΑΙΕ ΙΡΕΑ απάρν ἔᾖε ἐοοέ ο) ασε, 

Ῥεν. Απιοι Ἡ. Βταάξοτά, (ο “Τε Ομήζσοξ,’} Ἠορε]αίν, ΝΤ. Ἰέσεεπις ἴο Ρε επηἰπεηί]γ 5εἩο]α. 
βΠά 15 {πο ὑεσί ἐπῖπρ οἳ (νε Ἱῑπά (αι Τ Ἠανε ενετςεεπ. Τε 5ουτος {τοτη πνλ]ε]ι ΤΕ επηαπαίες ἵ5 εποιρἩ {ο σπαταΏ. 

Τί εχοε]]εποε. Έοτ (ηοδε ἩΠο ατε Ρερϊππίπᾳ (με οίιάγ οἱ Ἠεβρτευ ος πο ἀερίτε {ο οοπεῖπαε ἐμαί 5ιάγ ΙΕ 5Θεἴη 

τιε εἱπρι]ατ]γ να]παβ]ε. (Ππίετ]ίπεας ΟΙά Τεδίαπιεηί, Ὑοΐυπιε Οπε.) Λονειύεγ 2, 

Εεν. ΕΚ. 5. ΜαςΑεΐας, (αὔναν δαβήίέ 6ὔτιεΆ, Λπυ γογᾷ Ον: Νο Ρτεασ]µετ ἵπ {με Ἰασ ἄες 

{πε πἰπείεεπίἩ οεπίασγ ο.η αβοτά {ο Ῥε νηίμουί 5οπιε Ικποπ]εάρε οἱ (πε Ἠεῦχειγ απά Οτεεῖς οτἱρίπα]ς ο {νε ἩΝ 

οἱ ἄοά. ΤΕ 15 πη[οτίαπαίε {λαέ πιεΏ ατθ {ουπᾶ ἵπ (πε ταϊπίςίτγ πηοςε κποπ]εάρε οἱ (πε ποτά οἱ (οά 15 Ππιϊτεά 

απ Ἐπρ]ΙςΗ ἰταησ]αίῖοι; Ῥαέ ΙΕ ἶ5 α ψοπάετ[α] ραϊη {ο 51οἩ ππεη ἴ]αί ἴπετε ατα πού’ Τηΐετ]ίηεατ εἀἰῖοης ῬοίἩ οἳ 

ΟΙά απᾶ (πε Νευν Τεδίαπαεηί». ΤΗεριρ]ίῃεις οΓ5αςἩ νο]απες πια]κα ΒΡ]ε δεαάεπίς πιο ατα {απαϊ]ίατ γν]ί]ι Β. Ρ 
απά (τεεῖς ἐπεῖτ ἀεδίοις; απά {Πεγ οοπέες απ Ιπεςιπιαβρ]ε Ῥεπε[ί οπ {οςδε πο Ἠατε πο Κπον]εάρε οἳ {με 1 

6υαςες ἵΏ υη]οἩ {Ἡε Θοτρίατες πετε οτἰσϊπα]]γ υπίίεπ. ἨΠΙΠ (Πεςε Ππετπεας Ξοχίρίητες απά αρρτορτίαίε Ἰεχίς 

θηᾶ ΡΤΑΠΩΠΙΙ5, ϱΏΥ ἀῑ]]σεηέ Ῥαδίοτ, εγεη (ποιρῃ Ἶε πιαΥ Ῥε εαγπες!]γ επραρεά ἵπ ἀαῖ]γ Ραρίοτα] 5εγνῖσε, ΤΠΔΥ αοι αν 

ειοἩ α Κπον]εάρε οἱ Ηεῦτεν απά Οτεε]ς α5 ΙΙ επαρ]ε Ἠίπι Ιπίε]]Ιρεπί]γ {ο εχαπιῖπε (πε οπῖεσα] σοπαπιεΏία! 

οη {μ6 Θοηρίατες, ΛΙ 5αοἩ αἶᾶς αγαϊ]αβ]ε {αυ ρασίοτ5 ατα εχοισαΡ]ε {ος ποῖ ππαἰίπρ αη εατπεςί 5μάγ ος 

Βοηρίυτες Ίπ Επεῖχ οηἱρίπα] ίοηριες απά ασατῖης αἲ ]εαδί α π5αβ]ε Κποπ]εάρε οἱ οτιοίαὶ Ἠερτεν απά (τεεῖς πνς 

ἔμαί αΡρεας ἵπ {πε Ῥεσί οοπιππεηίατίε». ΑΙ] Ρασίοτ γ/ηο ατε ρταἁιαίες Οἱ οοΊ]ερες απά {πεο]ορῖσα] επιπατίες οἱ. 

ἴο πηα|ε Ἠετοῖο εβοτίς {ο Κεερ πρ ἴπείς Κπον]εᾶρε οἳ (πε Ιαπριασες ἵπ ψἩΙοἩ (οά”5 Ἠ[οτά ννας οτϊρίπα]γ Ἡ 

απᾶ ενεη ἔποςε Υπο Ἠαγε ποί Ἠαά {πε αἀναπίαρες ο{ {Πε 5ομοοί5, πια7 αοηιῖχε 5αςἩ α Κπον]εάρε οἱ ἴΠεςε ]αῦρ 

35 ρτεα!]γ {ο αἰά (πετη ἵη ἀἰπεογειίπς απά ἀεε]ατίπς ἔπε (ποιρηί οἱ ἄοά α5 τενεα]εά ἵπ Πο]γ Θεπϊρίατε Τμε 

Πς]ετς οἱ ἴπεςε Υοἰαπ]ες Ἠανε πιαάε {θε επίτε παπ]ςίτ (πείγ ἀερίοςς. ΄ΤΠΕΥ ατε ἀοΐπς α Ρεπιπε]γ τε]ρ]οις π. 

2πᾶ {λεςε νο]ατηες τηαΥ τἰρΏί]Υ Ρε τερατᾶεᾶ ας απιοπρ {Πε παςείοπατγ ἴοτοες οἱ οι πια. ΤΠΕΥ Ίανε οοπίει 

Ρτεαί Ῥεπεβί προη σοοά Ἠεῦτεν απά (τεεἷς 5οπο]ατς ὮΥ ΡαρΗςµῖηρ νο]αππες πἨῖοΗ 5ανε ἴἴπιε απά Ἰαροτ. Ίπ 5. 

Ρι15Υ ἆαγς ἴΊλεςα ατε οοηΣἰἀεταίῖους οἱ Ρτεαί ναῖπε. ΤΠΕΥ αἶδο Ώανε πηαάς 1ὲ Ροβεῖρ]ε {ος ἴοδε νήπο Ἠανε ποῖ ] 

πε ἰταϊηίπσ ΟΕ {Πε 5οἈοοΙς {ο αοφιτε α ψοτκίηρ Κπον]εάρε οἱ (Πε Ίαηρμβρες ἵπ π]ΙοἩ {με βοπίρίατες Ίνετε οτἰβ]η. 

ψτίίεη. ΤΗε εάϊοιδαίρ οἱ έπεσε Ιηίε]πθεαχ Υο]αππες ἵ5 5οπο]ατΙγ ; απά (πε ἐγρορταρΒΥ 15 Ἱερῖρ]ε απά Ῥεαι 

ΤΠε ππεε]απίσα] ατγαηρεπιεηί ἶ5 Ίαῦος 5ανίης, απά ἴπε ΘΥΠοηΥΙης απά; Τεχίσον Εατηϊςη να]ααΡ]ε Πεῖρς ἐο Εῑι 

Ἱπιροτίαηί οἱ α]] εἰμᾶϊες. Οµοὔεγ 6, 1’ 

Ῥεν. Ἑεληϊε[ίω (αγ]οτά, Λαοίογ οἱ 710 (ωπργεραξίομαζ 611εή, Λΐεω Υογ2 Οἱή,: Ἰ Ἱανε]πδεριτοια, - 

ἴιε βχςί νο]απιε οἱ γοις Ιπέετήπεας ΟΙά Τεδίαπηεηί, ((επεςῖς απά Ἐκοάᾶις). 1 οοπσῖἀετ {Πε ννοτ]ς εἴπηρ]γ 1πνα]πα 

ϱπᾶ Ἠορε ποϊβμίης π] Ρτενεπί 1{5 οοπιρ]είῖοη. Απίάε Ίτοτη 15 Ἡπριϊσεο να]αε ΕΠῖς νο]υπ]ε ἶ5 α 5ιρετὸ βρεοίμε- 

οἱ Ῥοο]-πιακίης. 1 απη οΠΙΥ ἴοο ΗΒΡΡΥ (ο αάά πιγ αηςοιρ]ί (ε5Ηπιοπ {ο εαί οἱ τπαΠΥ οίπετς. Λουεπιδεγ 12, 18 

Ἱ 

Ώςε, (πας. Ἡ. Ὠανίς, Ζαΐογ «« Βιῤήία, Μεγ», (οπή... Τί 58νες πιαοὮ Έππε ΊΥπεΠ οπε ἀεεῖτες εἰ 

πρ {πε πιεαπίηρ οἱ (πε ἨΗεῦτενη ἐεχί. Οµα0δεγ 14, Τὸ 

Εεν. Ε. Ρ. Ι.εσής, ἄαλσας ϐ1έψ, ο. : 1 απ. γε]] ρ]εασεά γψήίἩ {πε Όου]κς απἀ Υοι πιαΥ Ῥοο]ς πῃε {ΟΥ 

5υΏςεαπεπί Υο]απ]ες οἱ {πε Ιπίετήπεας Ο]ά Τεδίαπιεπί. Οα0δεγ 14, αξ 

Εεν. Ῥοβει Ψβίιαίες, 726 2µή 4νε., Οαζαμα, 6αᾖ.: Α γεας οἵ ἴΝο 8Ρο 1 Ῥουρῆί α ΟΟΡΥ (: 

Ῥουπά) οἱ γοις Ιπίετίπεας Νενν Τεδίαπιεπί. Τί Ἠας Ρτονεπ (ο Ῥε οἱ ρτεαῖ αδεϊσίαπορ 1Ώ ΠΙΥ πο. 1 Ἰε ἳ 

οτᾶεχ α 6ΟΡΥ οἱ {λε βιςί νο]ππια ο{ γοιτ Οἰά Τερίαπιεπί εἀϊίοπ. 1 Ἠορε {ο Ροβ5ες» πηΥςε]{ οἳ (με οἴμει νο]απας 

Επεγ ατε ἰσεαεά. οι ατα ἀοῖπρ α σοοᾶ γγοχῖς ἵη {με Ιπίετεςί οἱ Ὀείίετ ΒΙΡΙε 5ἰμάγ. δεβίεηιδεγ 29, 11. 

Ῥεν. ϱ. Ἡ. ΦοπµΠ6Σ, Ζ7αβεε», ίεή.: 1 Βανε τεοεῖνεά (πε (νο Ῥοοίς, απά οι πιαΥ ριέ πιε ἄοππ 10, 

οοπιρ]είε 5εί οἵ Ιπίετ!πεας Οἰά Τεδίαππεηέ νο]ππιες. ΔΝονεγΙδεγ δ, 18. 

Ῥεν. Β. Ε. Αάοΐν, {ήἱμσαομ, Τεη.: 1 Ἀπι ἵη τεοεῖρἑοξ πωΥ «ὁ Νευν ΟΙά-Τεείαπιεπί ᾿” απά απι 4ε σ 

πει ε. Τε 1 ϐΥ {ας εἶε Ῥεσι ἨΗεῦτενν (ρε 1 Ἠανε ενετ5εεπ. 3ο εἶεατ απά ρ]αίῃ. Γπε ραρετ 5ο Ρεα Πα], 

νε ππες]ιαπίσα] υνοτ]ς 5ο πεαί]Υ ἀοπθ. Ῥπέτης ἀογγη {ος {Πε τεπιαϊπίπρ νο]πιες ο (Πΐς Ιπνα]ααθ]ε νοκ. Λου. 9, 

Ῥεν. ]. Μ. (Οοείἵταπ, «Ἠαγεεία, Οµίο: ΤΠε ᾳτεαῖεςί Ιπνεπίίον οἱ {πε 1οἱ] οεπέασγ. «Λουεδεγ 5, 

Ἐεν. ζ. 5ραυπαι, όᾳο Ἠαγμε 5ἱ., Ὀθβαπες, Ολο: Τπε βπεςσί απἁ πηοςί υ5ε[α] ὀπεῦτεν ΟΙά Τε. 

επ. Ῥαρετ απά σεί-αρ Ρεαυ{]. Φκίοδεγ 25, ἳ δὴ 
το Β 

Ῥεν. 6, 6, Τάοσπε, 7 πάήαμε, ΔΑ. Υ.. Τε Ιπίετίπεατ Οἰά Τεείαπιεηϊ, γο]. 1., οαππε ]αδί εγεπίηρ. Πλ) 

να]υαῦ]ε αάϊῆοη {ο πω Ιτατγ,---ΒείέεΓ α5 α Πε]ρ, ἵπ 5οτηε τεδρεοίς, (Παπ α οοπιπηεηίατΥ. Οµ{οδεγ 15, ἩΕ 

Βεν. 6. Β. Τίας, Ἔνεγείέ, Ἀζασο... 1 απι ΥΕΣΥ πηαοἈ Ρ]εασεά ψεχι οἱ. 1. Ιπιετίπεας Οἰά Τεδίατηέ 

1ε]ς οπε οἱ (λε Ρεσί νγοτ]ίης ἴοοῖς εμαί Τ Ἀθνε, Οε{οδε” 20, 



ΤΗε ΙπίεΓΙπεαΓ δοΓΙΡίΗΓΕΣ. 

Οἱά Τεσαπιεηί, Ὑοΐσσιε Ἱ, Οεπεσίς απά Ἐχοάις. 2/εόγευ- Ερίκ 
η πκαν. "ο Ἠεῦτενν (εχί ἵ9 (ἶναί οἱ Έαει απά Τε] σκε]ι {ος Οεπερίς; {ος 

Ἐκοάας εἶναι οἱ ΤΠεί]ε; απά (ἶνεσε (εχίς Ἠανε Όεεῃ τεἰαἰπεὰ υπεμαηρεά, Της 
ἠπιοτ]ηες (παηρ]αἶοιι ἵς κἰτ]οι]ν {ογαὐ, ενεπ {ο να τειοη(ίοι οί εἶνε ΗΒ ενν ἰάΐοπι». 
Τη ενα Πε ἵναπά πιατρίη οἵ ἶνε ραρες ἶ5 νε Κἰπρ Ίαπιες Ἠεγδίοη; ἵπ (ἶνε τἱρ]ί- Ἱναπιά 
πιατρῖα νε Κονίνοά Ψοδίοπ, επαυ]ίπρ ἱηδίαπί οοπυρατίδοη οἱ α)] {οις τεπάετίηρ», 

Ἐοοίποίς» οἩ ΕΝΕΙΓΥ Ῥάρε Ῥτεδεπί (να νατίοταπα τεπάίηρς οί αἲὶ νε Ἱπιροτίαπί 
ΓγΗἱρΗ ---- --- ἴνε Βεριπαρίηί, νο Ῥεε]ήμο, (ἷνο Ὑα]ραίςε, νε ατραια οἱ Οπκε]ον, 

Ἀπά οἴἶοιν, ήν νο]απιο αἱδο οοπίαίης (νε Ἠεῦτενν αἱρ]ανεί νι νε Ἐηριϊην 

εοιἰνα[εηίς; απ Ταῦ]ες ε]λοννίηρ νε νατίαίἶοης οἱ (νο Ἠεὔγενν νοτ)». 

Ῥεΐσε: (οι, δ4.οο: Ηα]ί-]οαί]ος, ὃς.οο; ΠὨϊνιπίψ Οἰτουίι, β6.οο. 

, ΤΗΕ ρβἡπεις ργοροδε {ο ροίαν Όνε Ππιετίπεατ ΟΙ. Ὀ Τεκίαπιοηί, ννζ]ι- 
πα τεπδομαὺ]ς έπινε, ἵπ τες απ άἰπίοπαὶ νοῖσπηες. ΑΙιπουρΏ εαςἩ οί (Ἡς 5α05δε- 
απεπι νοαπαςς α1δε οί μεςςσδίιν εομταία ποίςςεαδΙγ πιοτε φάρσες (παν Νοίσπιε Τ, 
πενετί]γε]ενς ἐἱ {5 ους ΜΗ εμµίίον, ἀερεμάεπί προπ {πε δαρροτί εἶνεῃ (νε υπάετίακ- 
ξ Ὁγ «ἴεγργ πιο ΡΗΙΤΟΤΑΒΕΤΝ, {ο ρίαςεα ΊονεΓ ρτίοε ΡΟΗ 6αςὮ δμεςεαδίνα νο]μπῃε, 
ημίν τδς ρτίεσος τε ςοπιρ]είε δεί «θννη {ο ἐτυείυε ἀοίανγε ἱπδιεπὰ οί σεχ έεεπ 
ἀολανς [ος (πε ο] οἱ] κα. απὰ α ρτοροτιίοπα] ρτῖος {ος {Πε οίμει Εἱμάίηπρς. ἵπ 
{αοί αἲὶ ραίτοις νο ποτασ]ν αὈδοτίος {ος {με «οπιρ]εία Οἷά Τορίαπισηπί ννΏςῃ 
οτάετίης Νοίμηνε , πιαΥ 4ο 58ο 1ροῃ ἴαί εχργη»» οὔρυκείσα, {Λε ῥρέςε ο έεαελ σκδ- 
Φέφκενέ νοκ” μοί (ο ὁς ῥαίά μμ] ῥκδήίζα(ίοπ. Α ρτοπιρί απά Κπεπετος Γεδροη5ε 
{ο Ον8 τεα]ν Ποεγαξ οἴει τή) επεοµναςε κα (ο Λαπίεπ πια(εγία(ν (δε εοπιβ{είέον 
ο) έλε οίλεν νοῖιες ο Αν ετ(γεεῖν επβεπσίνε ιωιάεγ{αλήιρ.. 

Νεν Τεδαπεωῖ, Οοπιρίείε. Άεω }άήίο” νε Ιεκίοοη απά 
Ῥγποπυπης, ϐεά- Ες Με πεαν. Τμε Οτεεὶκ ἰοχί ἶ5 (ο κιαπάατά. 

πε ἱπίείπες (γαηβ]αϊίοῃ ἴ5 5ἰτίο]γ Ηίετα]. Τ]με Κίπρ Ίαπιες νετρίοη ἶ5 Ργεςεηἰεὰ 

ἵπ ρατα]]εἰ οοἱσπιης ἵπ (ες πατρίης. Ἐοοίποίες Ργεδεπί (λα νατίοις τεαάίηρ» οἱ (]ια 

ἰεχί οΓί]χε εδ Πίοης οἵ Ἐ]χενίτ--1624, Οτ]εςῦας μι, Τ ποἨπιαηΠ, Τἱομεπάοτέ, Ττερε]]ες, 

ΑἹίοτά, απά ἸΝοτάκννοτιὰ. Τμε Οκεεκ-ΕνοΙΙδη ΝΕΝ-ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ ΤΕΧΙΟΟΝ, 

νἨἰος πηακος 15 Ετοί Ῥουν ἵη (5 νο]μπαε, ἶ5 επἰϊτε]γ πουν. Τί 5 να ννοτ] οἱ 

Ῥτο[εσοτ Βεστγ, ἴἶνε εἀ1ίογ οἳ ἴπο Ππίετ]ίπεας Οά Τεδίαππεηί, απά ρτοάιοεὰ υπάοτ 

ους ααδρίοςς [ος (]ὴ5 νο]απωο νηιὮ (ἶε ἀεβηϊίο απ νγε]]-αοσοπιρ]ίςμεά ριγρο5ε οί 

εαρρ]γίηρ «Ιεγργπιεῃ απά ἨὨ]ρ]α φίαά ση! υγ] (ο νοτγ Ὀεδί τεαάγ-τείετεπος Νενγ- 

Τεδίιαπχεηί Τ εχίεοη ενεχ ἀερίρπες {ος (είς 5ρεοῖα] πασάς. Τί οοπίαϊη5 αἶσο α ]αοῖὰ 

Ρτοβοπία(ἴοη οἱ ο ΒΥΝΟΝΥΜΣ5 ΟΕ ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ ΤΕΡΤΑΜΕΝΤ ψη] α οοπιρ]εία 
|) 

Ίνυεκ. 

Ῥεσε οἱ ἴἶοε {1ο ήμεα Λίτυ Τεανιοή, 6ωηιῤῥαίς, τυή Γι ετίζον απ 

ΥΜΟΝΥΛΗ: Ο]οίμ, φ4.οο; ἨΗα][-]εαίμαι, ὃσ.οο; ΠὨνίπίιν Οἰτουίί, β6.οο. 
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